ข้ อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับใบสั่งซือ้ ของเลียร์ คอร์ ปอเรชั่น ประเทศไทย
ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2556
1.
เอ.

กำรก่ อให้ เกิดสัญญำ คำเสนอ คำสนอง ข้ อกำหนดจำเพำะ
ใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ พร้ อมทังข้
้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ (“ใบสัง่ ซื ้อ”) ถือเป็ นคาเสนอโดย บริษัทเลียร์ คอร์
ปอเรชัน่ เซ้ าท์อีสท์ เอเชีย จากัด หรื อบริ ษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จากัด หรื อบริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัท
ย่อยแล้ วแต่กรณี ( แต่ละราย “ผู้ซื ้อ”) ต่อบุคคลที่ใบสัง่ ซื ้อระบุชื่อไว้ และบริ ษัทในเครื อและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้ อง
ของบุคคลนัน้ (“ผู้ขาย”) เพื่อเข้ าทาสัญญาที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อและให้ ใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับเป็ นเอกสารคาเสนอและ
สัญญาที่บริ บรู ณ์เพียงฉบับเดียว ใบสัง่ ซื ้อไม่ถือเป็ นคาสนองโดยผู้ซื ้อต่อคาเสนอหรื อข้ อเสนอของผู้ขาย ไม่วา่ ที่
ปรากฎในใบเสนอราคา ใบรับรอง ใบแจ้ งหนี ้ หรื อเอกสารอื่นใดของผู้ขาย ในกรณีที่ถือว่าใบเสนอราคาหรื อ
ข้ อเสนอของผู้ขายเป็ นคาเสนอ ให้ คาเสนอนันเป็
้ นอันถูกบอกปั ดโดยชัดแจ้ ง และให้ ใช้ คาเสนอในใบสัง่ ซื ้อแทน
โดยสิ ้นเชิง ผู้ซื ้อเป็ นบริ ษัทในเครื อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ซึง่ เป็ นนิติบคุ คลตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์
ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 21557 ถนนเทเลกราฟ เซาท์ฟิลดิ์ มิชิแกน (“เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ”)

บี.

สัญญาแต่ละฉบับเกิดขึ ้นเมื่อผู้ขายสนองรับใบสัง่ ซื ้อของผู้ซื ้อ ให้ ถือว่าผู้ขายสนองรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
ใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับด้ วยการขนส่งสินค้ า การให้ บริ การ การเริ่ มงานเกี่ ยวกับสินค้ า การทาใบรับรอง หรื อการ
กระทาอื่นใด ของผู้ขายที่แสดงออกถึงการยอมรับการมีอยูข่ องสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว

ซี.

คาสนองให้ จากัดไว้ โดยชัดแจ้ งแต่เพียงเท่าที่ปรากฏในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ และข้ อ กาหนดและเงื่อนไข
ที่ระบุอ้างอิงไว้ โดยประการอื่นโดยชัดแจ้ งในข้ อตกลงกรอบการทางานแนบท้ ายใบสัง่ ซื ้อ (“ข้ อตกลงกรอบการ
ทางาน”) สิ่งที่อ้างว่าเป็ นคาสนองรับคาเสนอเกี่ ยวกับข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่ปรั บ ลบล้ าง เพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงแต่โดยประการอื่นซึ่งข้ อกาหนดและเงื่ อนไขเหล่านีม้ ิให้ มีผลผูกพันผู้ซือ้ และให้ ข้อกาหนดและ
เงื่อนไขเช่นนันไว้
้ เป็ นอันถูกบอกปั ดและถูกแทนที่โดยข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้

เว้ นแต่ข้อกาหนดและ

เงื่อนไขของผู้ขายที่เสนอไว้ จะได้ รับคาเสนอเป็ นเอกสารหนังสือลงลายมือชื่อ (“หนังสือลงลายมือชื่อ”) โดยรอง
ประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของผู้ซื ้อ โดยมิพกั ต้ องคานึงถึงการรับมอบสินค้ าหรื อชาระราคาสินค้ าที่สง่ มอบโดยผู้ซื ้อ
หรื อการกระทาอื่นใดอันคล้ ายกันของผู้ซื ้อ
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ดี.

ในกรณี ที่มีข้อขัดแย้ งระหว่างใบสัง่ ซือ้ กับ สัญญาที่ทาขึ ้นก่อนหรื อในขณะนัน้ หรื อเอกสารที่ส่งมอบให้ แก่กัน
ระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย ให้ บงั คับตามใบสัง่ ซื ้อ เว้ นแต่จะมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเป็ นประการอื่นโดยข้ อตกลง
กรอบการทางาน

อี.

เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ อาจดาเนินการจัดซื ้อให้ กบั บริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทย่อยของตนเป็ นครัง้ คราวและออกใบสัง่
ซื ้อที่แสดงตราสัญลักษณ์ของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ แต่ระบุตวั ผู้ซื ้อเป็ นรายอื่น ผู้ขายยอมรับและตกลงว่าใบสัง่ ซื ้อ
เช่นนันมิ
้ ให้ ถือหรื อตีความว่าเป็ นใบสัง่ ซื ้อของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ หรื อการค ้าประกันหนี ้ หรื อความรับผิดของผู้ซื ้อ
ที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อโดยเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่

2.

ขอบกำรบังคับใช้ ของข้ อกำหนดและเงื่อนไข

เอ.

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ตามที่อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราว (“ข้ อกาหนดและเงื่อนไข) ใช้ บงั คับการ
ซื ้อสินค้ าและหรื อบริ การทุกชนิดที่เกี่ยวข้ องโดยผู้ซื ้อจากผู้ขายตามที่ระบุไว้ ในด้ านหน้ าของใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ
(เรี ยกรวมกันว่า “สินค้ า”) หรื อในเอกสารที่ระบุอ้างอิงไว้ โดยชัดแจ้ งในด้ านหน้ าของใบสัง่ ซื ้อที่ระบุสินค้ านัน้ คา
ว่า “สินค้ า” ในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้หมายความรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงวัตถุดิบ ส่วนประกอบ สินค้ ากึ่ง
สาเร็ จรู ป เครื่ องมือ แบบหล่อ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ สาเร็ จรู ปและบริ การทุกประเภท ไม่ว่าจะเกี่ยวข้ องกับ
รายการใดรายการหนึง่ ที่ระบุไว้ ข้างต้ นหรื อไม่ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขบางประการใช้ บงั คับ กับสินค้ าบางประเภท
เท่านัน้ แต่ในกรณีดงั กล่าวจะต้ องมีการจากัดประเภทสินค้ านันไว้
้ โดยชัดแจ้ ง

บี.

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ใช้ บงั คับกับผู้ขายทุกรายที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อ รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียงผู้ขายที่เป็ นผู้
จัดหาสัง่ ไว้ คาว่า “ผู้จดั หาที่สงั่ ไว้ ” หมายถึง ผู้ขายที่ผ้ ซู ื ้อได้ รับการร้ องขอหรื อแนะนาให้ จดั ซื ้อสินค้ าตามที่ลกู ค้ า
ของผู้ซื ้อและหรื อลูกค้ าผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (“โออีเอ็ม”) (ถ้ าเป็ นคนละรายกัน) (เรี ยกรวมกันว่า “ลูกค้ า”) สัง่ หรื อ
แนะนา (รวมทังกรณี
้
ที่ผ่านวิธีการจัดหาร่ วมกัน) หรื อเมื่อผู้ซื ้อถูกจากัดให้ ต้องซื ้อสินค้ าประเภทที่กาหนดจาก
ผู้ขายรายนันเนื
้ ่องจากรายละเอียดข้ อกาหนด หรื อข้ อจากัดอื่นๆ ของลูกค้ ากาหนดไว้ ผู้ขายแต่ละรายที่เป็ นผู้
จัดหาที่สงั่ ไว้ ยอมรับความมีผลบังคับใช้ ของข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้และตกลงที่จะผูกพันตามข้ อกาหนด
และเงื่อนไขเหล่านี ้ รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียงข้ อกาหนดผู้จดั หาระดับโลกในข้ อ 6. และเงื่อนไขการชาระเงินในข้ อ
33

ซี.

ใบสัง่ ซื ้อและใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมแต่ละฉบับที่ผ้ ซู ื ้อออกให้ แก่ผ้ ขู ายจะระบุข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ไว้
ด้ วย โดยให้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านีม้ ีผลใช้ บังคับกับใบสัง่ ซื อ้ แต่ละฉบับนีต้ ามที่แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้ โดย
สมบูรณ์ นอกจากนี ้ให้ อ้างเอกสารต่อไปนี ้ของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของใบสัง่ ซื ้อด้ วย คู่มือกาหนดผู้
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จัดหาแนวทางและเอกสารเกี่ยวกับเครื่ องมือแนวทางตรวจสอบเครื่ อง มีข้อกาหนดการบรรจุหีบห่อการส่งมอบ
และคู่มือ แนวทางและข้ อกาหนดอื่นๆ ที่มีอยู่ในหัวข้ อ “เว็บไกด์ ” ผ่านจุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของเลียร์ คอร์
ปอเรชั่นในส่วนข้ อมูลผู้จัดหา www.lear.comSupplier Information (เรี ยกรวมกันว่า “เว็บไกด์ ”) ในกรณีที่มี
ความขัดแย้ งระหว่างเว็บไกด์ ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ให้ ใช้ บงั คับตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ ผู้ซื ้อ
อาจเปลีย่ นแปลงเว็บไกด์ใดๆ หรื อเพิ่มเว็บไกด์ได้ ไม่วา่ ในเวลาใดๆโดยปิ ดประกาศเว็บไกด์ที่แก้ ไขหรื อเพิ่มขึ ้นผ่าน
จุดเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ www.lear.com ของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ในส่วนข้ อมูลผู้จดั หาอย่างน้ อยสิบ (10) วันก่อน
วันที่เว็บไซต์ที่แก้ ไขหรื อเพิ่มขึ ้นนันมี
้ ผลบังคับใช้ ให้ ผ้ ขู ายตรวจทานเว็บไซต์ของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ และเว็บไซต์
ต่างๆ เป็ นระยะการที่ผ้ ขู ายปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื ้อต่อไปโดยไม่ทาหนังสือแจ้ งการที่ตนคัดค้ านเว็บไซต์ที่เปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มขึ ้นตามข้ อ 42 ก่อนวันที่เว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมขึ ้นนันมี
้ ผลบังคับใช้ ให้ อยู่ภายใต้ เงื่อนไข
และถือเป็ นการยอมรับเว็บไซต์ที่เปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มขึ ้นนันโดยผู
้
้ ขาย
ดี.

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ และเว็บไกด์ตา่ งๆ ที่มีผลบังคับใช้ กบั ใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับเป็ นข้ อกาหนดและเงื่อนไข
ที่เริ่ มผลในวันที่ออกที่แสดงไวในใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ใบสัง่ ซื ้อที่เกี่ยวข้ อง แล้ วแต่วนั ใดจะเป็ น
วันที่ลา่ สุด

อี.

ข้ อยกเว้ น การเปลีย่ นแปลงหรื อการสละข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้มิให้ มีผลสมบูรณ์หรื อมีผลผูกพันผู้ซื ้อ เว้ น
แต่จะระบุไว้ ในหน้ าใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อทาขึ ้นเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อ
ของ เลียร์ คอร์ ปอเรขัน่

3.

เอกสำรที่ใช้ ในกำรจัดซือ้

เอกสารเหล่านี ้ผู้ซื ้ออาจนาไปใช้ ในกระบวนการจัดหาและจัดซื ้อของผู้ซื ้อ เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นประการอื่นโดยชัดแจ้ งใน (1)
เอกสารใดเอกสารหนึง่ ของบรรดาเอกสารที่ระบุไว้ ในข้ อ เอ ถึง ไอ ต่อไปนี ้ ซึ่งลงลายมือชื่อโดยรองประธานฝ่ ายจัดซื ้อของ
เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ หรื อ (2) หน้ าใบสัง่ ซื ้อ ให้ ใบสัง่ ซื ้อมีผลลบล้ างเอกสารดังกล่าวทังปวงโดยสิ
้
้นเชิง
เอ.

สัญญาระยะยาว (“แอลทีเอ”) เอกสารฉบับนี ้เป็ นสัญญาเกี่ยวกับการลดราคา ในบางกรณีจะใช้ เป็ นตัวกาหนด
สิทธิเสนอราคาสาหรับธุรกิจบางประเภทด้ วย

บี.

สัญญาจัดหาเลียร์ (“แอลเอสเอ”) เอกสารฉบับนี ้ เป็ นสัญญาที่กาหนดนิติสมั พันธ์ ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อ รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ตกลงกันไว้ ในบางกรณี จะใช้ เป็ นตัวกาหนดสิทธิ เสนอราคาสาหรับธุรกิจบาง
ประเภทด้ วย
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ซี.

สัญญาร่ วมพัฒนา (“เจดีเอ”) เอกสารฉบับนี ้เป็ นสัญญาระหว่างผู้ซื ้อกับคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายเพื่อร่ วมกันพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อเทคโนโลยีประเภทใดประเภทหนึง่

ดี.

หนังสือแสดงความจานง (“เอลโอไอ”) เอกสารฉบับนี ้เป็ นสัญญาที่ผ้ ซู ื ้อตกลงที่จะรับผิดเพื่อค่าใช้ จ่ายบางรายการ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การที่ บุค คลภายนอกได้ ไปซึ่ง รายการที่ ต้อ งใช้ ระยะเวลาเตรี ย มการนาน ซึ่ง โดยปกติ ได้ แ ก่
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ สัญญาประเภทนี ้จะมีผลผูกพันผู้ซื ้อต่อเมื่อ (1) ระบุไว้ โดยชัดแจ้ งว่ามีผลผูกพัน และ (2)
กาหนดความรับผิดสูงสุดไว้ แน่นอนรวมทังระยะเวลารั
้
บผิด

อี.

สัญญาจัดซื ้อและกาหนดเป้าหมายล่วงหน้ า (“อีเอสทีเอ”) เอกสารฉบับนี ้เป็ นสัญญาที่ให้ โอกาสผู้ที่อาจเป็ นผู้
จัดหาในอนาคตในอนาคตพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่กาหนดและอาจจาเป็ นแก่การผลิตสินค้ าให้ แก่ผ้ ู
ซื ้อ โดยผู้ซื ้อไม่ผกู พันที่จะต้ องจัดซื ้อจากผู้ขาย ผู้ซื ้อเป็ นเจ้ าของงานพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องภายใต้ อีเอสทีเอ หรื อ
มีสทิ ธิที่จะได้ มาซึง่ งานพัฒนานันในราคาส่
้
วนเพิ่มที่ตรวจสอบแล้ ว

เอฟ.

สัญญากาหนดเป้าหมายวิศวกรรมผู้จัดหา (“เอสอีทีเอ”) เอกสารฉบับ นีเ้ ป็ นสัญญาระหว่างผู้ซือ้ กับผู้ขาย
เกี่ยวกับวิศวกรรมของผู้ขาย ในบางกรณีใช้ เสริ มข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องในใบสัง่ ซื ้อ

จี.

สัญญาเครื่ องมือของผู้จดั หา (“เอสโอทีเอ”) เอกสารฉบับนี ้เป็ นสัญญาระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขายเกี่ยวกับเครื่ องมือ
ต่างๆ ที่ผ้ ขู ายเป็ นเจ้ าของ ในบางกรณีใช้ เสริ มข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องในใบสัง่ ซื ้อ

เอช.

ใบขอรับใบเสนอราคา (“อาร์ เอฟคิว”) เอกสารฉบับนี ้เป็ นเอกสารในขันตอนแรกในการท
้
าคาเสนอไปยังผู้ขายโดย
ผู้ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อ โดยเอกสารนี ้อาจระบุประมาณการจานวนและระยะเวลา (ดูข้อ 5) และข้ อกาหนด
รายละเอียดสินค้ าที่ขอเสนอราคาไว้ ด้วย

ไอ.

ใบแจ้ งการเปลีย่ นแปลงทางวิศวกรรม (“อีซีเอ็น”) เอกสารฉบับนี ้ เอกสารอีกประเภทในขันตอนแรกในการท
้
าคา
เสนอไปยังผู้ขาย โดยผู้ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อโดยเอกสารนี ้อาจระบุประมาณการจานวนและระยะเวลา (ดู
ข้ อ 5) และข้ อกาหนดรายละเอียดสินค้ าที่ขอเสนอราคาไว้ ด้วย

เจ.

ใบเสนอรราคา โดยทัว่ ไปเอกสารฉบับนี ้จะเป็ นเอกสารในขันตอนถั
้
ดจากอาร์ เอฟคิวหรื ออีซีเอ็นในการทาคาเสนอ
ไปยังผู้ขายโดยผู้ซื ้อตามที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อ โดยเอกสารนี ้อาจระบุประมาณการจานวนและระยะเวลา (ดูข้อ 5)
และอาจระบุอ้างอิงประมาณราคาไว้ ด้วย
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เค.

ใบสัง่ ซื ้อ ใบสัง่ ซื ้อเป็ นเอกสารที่ระบุรายการสินค้ าที่จะซื ้อ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื ้อและอ้ างข้ อกาหนดและเงื่อนไข
เหล่านี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของใบสัง่ ซื ้อ ตามข้ อ 1 ใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ ถือเป็ นคาเสนอของผู้ซื ้อต่อผู้ขายเพื่อเข้ าทา
สัญญาตามที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อนัน้ และเป็ นเอกสารคาเสนอและสัญญาที่บริ บรู ณ์เพียงฉบับเดียว ใบสัง่ ซื ้อแต่
ละฉบับอาจเป็ นใบสัง่ ซื ้อแบบครัง้ คราว ใบสัง่ ซื ้อแบบรวมและใบสัง่ ซื ้อแบบสัญญาตามจานวนที่ต้องการ ใบสั่ง
ซือ้ แบบครั ง้ ครำว ได้ แก่ ใบสัง่ ซื ้อสินค้ าจานวนหนึ่งครั ง้ เดียว ใบสั่งซือ้ แบบรวม ได้ แก่ ใบสัง่ ซื ้อสินค้ าตาม
จานวนและตารางส่งมอบที่ระบุไว้ แน่นอนในใบสัง่ ปล่อยสินค้ าที่ออกโดยผู้ซือ้ ตามใบสัง่ ซือ้ ใบสั่งซือ้ แบบ
สัญญำตำมจำนวนที่ต้องกำร ได้ แก่ ใบสัง่ ซื ้อสินค้ าที่ระบุจานวนที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการบางส่วนที่ระบุแน่นอนหรื อ
ทังหมดเป็
้
นระยะเวลาอันมีกาหนดตามจานวนและตารางส่งมอบที่ระบุไว้ แน่นอนในใบสัง่ ปล่อยสินค้ าที่ออกโดย
ผู้ซื ้อตามใบสัง่ ซื ้อ คาว่า “ใบสัง่ ซื ้อ” ให้ หมายถึง ใบสัง่ ซื ้อฉบับแรกที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม
ที่ออกโดยผู้ซื ้อ

แอล.

ใบสัง่ ปล่อยสินค้ า เอกสารฉบับนี เ้ ป็ นตารางที่ผ้ ซู ื ้อ (1) กาหนดจานวนสินค้ าที่ผ้ ขู ายจะส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ือ้ ไว้
แน่นอนอย่างน้ อยเป็ นรายสัปดาห์ (2) อนุญาตให้ ผลิตวัตถุดิบ และ/หรื อ (3) อนุ ญ าตให้ มี ก ารซื อ้ วั ต ถุ ดิ บ /
ส่วนประกอบ ทังนี
้ ้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับแต่ละรายการ ใบสัง่ ปล่อยสินค้ าเป็ นเอกสารที่ระบุจานวน
สินค้ าที่แน่นอน และ/หรื อ จานวนวัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่แน่นอน (แล้ วแต่กรณี) ที่ผ้ ซู ื ้อต้ องรับผิดต่อผู้ขาย และ
ผู้ขายมีหนี ้ต้ องส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเป็ นระยะเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้ นนั ้ นอกจากนี ้ ใบสัง่ ปล่อยสินค้ ายังอาจระบุ
ประมาณการจานวนสินค้ าที่จะสัง่ ซื ้อเพิ่มจากจานวนที่กาหนดไว้ โดยประมาณการดังกล่าวไม่มีผลผูกพันผู้ซื ้อ
หรื อผู้ขายแต่อย่างใด

เอ็ม.

ใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม เอกสารฉบับนี ้เป็ นเอกสารแก้ ไขเพิ่มเติมใบสัง่ ซื ้อที่ออกโดยผู้ซื ้อตามแบบฟอร์ มใบสัง่
ซื ้อของผู้ซื ้อ และวิธีการสัง่ ซื ้อมาตรฐานของผู้ซื ้อ เพื่อแสดงการแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลีย่ นแปลงใบสัง่ ซื ้อ

4.

จำนวนและระยะเวลำ

เอ.

จานวนสินค้ าและระยะเวลาสาหรับใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับให้ ระบุไว้ ในหน้ าใบสัง่ ซื ้อ โดยจานวนที่สงั่ ซื ้อนันอาจเป็
้
น
จานวนใดๆ ไม่เกินร้ อยละร้ อย (100%) ของจานวนที่ผ้ ซู ื ้อต้ องการ ในกรณีที่เป็ นใบสัง่ ซื ้อแบบรวมและใบสัง่ ซื ้อ
แบบสัญญาตามจานวนที่ต้องการ ให้ ผ้ ซู ื ้อออกใบสัง่ ปล่อยสินค้ า (ดู ข้ อ 3.แอล) เพื่อระบุจานวนสินค้ าที่ต้องการ
สถานที่สง่ มอบและกาหนดกาลต่างๆ ผู้ขายยอมรับและตกลงว่า ไม่ว่าจะมีข้อความในใบสัง่ ซื ้อระบุไว้ เป็ นอย่าง
อื่นก็ตาม ผู้ขายมีหนี ้ส่งมอบสินค้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเป็ นจานวนขันต
้ ่าและระยะเวลาขันต
้ ่าตามที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ปล่อย
สินค้ า ใบสัง่ ปล่อยสินค้ าจะระบุจานวนของสินค้ าที่แน่นอน และ/หรื อ จานวนวัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่แน่นอนที่ผ้ ู
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ซื ้อจะต้ องรับผิดชอบในกรณีบอกเลิกสัญญา (ดูข้อ 17.บี) ใบสัง่ ปล่อยสินค้ าอาจระบุประมาณการจานวนและ
ระยะเวลา (ดูข้อ 5) ไว้ ด้วย แต่จะผูกพันผู้ซื ้อเฉพาะจานวนที่ระบุไว้ แน่นอนในใบสัง่ ปล่อยสินค้ าและผู้ซื ้อจะไม่มี
หนี ้หรื อความรับผิดเกินกว่าจานวนดังกล่าว ผู้ขายยอมรับและตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับระยะเวลา
เตรี ยมการของส่วนประกอบทังหลาย
้
ในกรณีที่สว่ น ประกอบเหล่านันมี
้ จานวนเกินกว่าที่ระบุไว้ แน่นอนในใบสัง่
ปล่อยสินค้ าที่มอบให้ โดยผู้ซื ้อ
บี.

เว้ นแต่ใบสัง่ ซือ้ จะระบุไว้ เป็ นการเฉพาะว่าให้ ผ้ ูขายผลิตสินค้ าร้ อยละร้ อย (100%) ของจานวนสินค้ าที่ผ้ ูซื อ้
ต้ องการ ผู้ซื ้อมีสทิ ธิได้ มาซึง่ สินค้ านันบางส่
้
วนจากบุคคลภายนอกหรื อจากแหล่งภายในของผู้ซื ้อเอง

5.

ประมำณกำรจำนวนและระยะเวลำ

ผู้ซื ้ออาจแจ้ งให้ ผ้ ขู ายทราบตัวเลขประมาณการ ประมาณการหรื อตัวเลขโดยประมาณของจานวนหรื อปริ มาณสินค้ าที่ตน
จะต้ องการในอนาคต และ/หรื อ ระยะเวลาของโครงการ (“ประมาณการจานวนและระยะเวลา”) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับใบ
เสนอราคา ใบขอรับใบเสนอราคา และใบสัง่ ซื ้อเป็ นครัง้ คราว ประมาณการจานวนและระยะเวลาจะต่างกับใบสัง่ ปล่อย
สินค้ าที่ระบุจานวนไว้ แน่นอนเนื่องจากจะไม่มีผลผูกพันผู้ซื ้อ นอกจากนี ้ประมาณการจานวนและระยะเวลายังไม่ถือเป็ น
หลักฐานของสัญญาตามจานวนที่ต้องการอีกด้ วย

ผู้ขายทราบดีว่าประมาณการจานวนและระยะเวลามีลกั ษณะ

เช่นเดียวกับประมาณการอนาคตประเภทอื่นๆ คือขึ ้นอยู่กับปั จจัย ตัวแปร และข้ อสันนิษฐานทางเศรษฐกิ จและธุรกิ จ
จานวนหนึง่ ซึง่ บางตัวหรื อทุกตัวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามกาลเวลา และอาจจะถูกต้ องในขณะที่ทาการประมาณการหรื อ
หลังจากนันหรื
้ อไม่ก็ได้ ผู้ซื ้อไม่ขอรับรอง ประกัน ค ้าประกัน หรื อยอมผูกพัน ไม่ว่าประเภทใดๆ และไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อ
โดยปริ ยายเกี่ยวกับประมาณการจานวนและระยะเวลา หรื อตัวเลขประมาณการ ประมาณการหรื อตัวเลขโดยประมาณอื่น
ใดที่ผ้ ูขายให้ ไว้ รวมทัง้ ความถูกต้ องหรื อครบถ้ วนของประมาณการจานวนและระยะเวลา หรื อตัวเลขประมาณการ
ประมาณการ หรื อตัวเลขโดยประมาณอื่นใดนัน้ ผู้ขายยอมรับว่าประมาณการจานวนและระยะเวลาอาจไม่ถูกต้ องและ
จานวนหรื อระยะเวลาที่แท้ จริ งอาจน้ อยกว่าหรื อมากกว่าประมาณการก็ได้ ผู้ขายยอมรับว่าความเสี่ยงนี ้ตลอดจนผล
โอกาสที่จะได้ รับตอบแทนถือเป็ นส่วนหนึง่ ของอุตสาหกรรมยานยนต์
6.

ข้ อกำหนดผู้จัดหำระดับโลก

ผู้ขายจะต้ องส่งมอบสินค้ าที่มคี วามสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกทังในด้
้ าน ต้ นทุน (ดูข้อ 7) คุณภาพ (ดูข้อ 8) การ
ส่ งมอบ (ดูข้อ 9) เทคโนโลยี (ดูข้อ 10) และบริการสนับสนุนลูกค้ า (ดูข้อ 11) การระบุอ้างถึงคาว่า “ผู้จดั หาระดับโลก”
ในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้และเอกสารหรื อสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขายให้ ถือว่าเป็ นการอ้ างองค์ประกอบต่างๆ
ข้ างต้ น (ต้ นทุน คุณภาพ การส่งมอบ เทคโนโลยีและบริ การสนับสนุนลูกค้ า) ตลอดจนบรรดาเงื่อนงา ข้ อกาหนดและ

M:\1102032\General\PO and TC_clean_TH(1)

หน้ า 6/34

ข้ อกาหนดคุณลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบต่างๆ ข้ างต้ นในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ เพื่อรวมเข้ าเป็ น
ส่วนหนึ่งของเอกสารนันด้
้ วย การที่ผ้ ขู ายไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดผู้จดั หาระดับโลกถือเป็ นเหตุให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถบอกเลิก
ใบสัง่ ซื ้อตามข้ อ 17.เอ ได้ โดยพลัน
7.

ต้ นทุน

เอ.

ราคาสินค้ าที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อไม่อาจปรับเพิ่มได้ รวมทังกรณี
้
ปรับเพิ่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ
หรื อส่วนประกอบ ค่าแรงงานหรื อค่าโสหุ้ย เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อจะตกลงไว้ เป็ นการเฉพาะในหน้ าใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติมหรื อในหนังสือลงลายมือชื่อโดยรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของเลียร์ คอร์ ปอเรชั่น

บี.

ผู้ขายรับรองว่าราคาสินค้ าที่เรี ยกเก็บจากผู้ซื ้อเป็ นราคาไม่สงู กว่าที่เรี ยกเก็บจากผู้ซื ้อประเภทเดียวกันและอยู่
ภายใต้ เงื่อนไขที่คล้ ายคลึงกับที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อ และราคาทังหมดเป็
้
นราคาที่เป็ นไปตามกฎระเบียบข้ อบังคับ
ของรัฐทังปวงที
้
่เกี่ยวข้ องและมีผลใช้ บังคับในขณะที่เสนอราคาขายและส่งมอบ ผู้ขายตกลงให้ การลดราคา
สินค้ าหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องรายการใดรายการหนึ่งโดยผู้ขาย มีผลใช้ กบั สินค้ าประเภทนันทั
้ งหมดที
้
่สง่ มอบ
ตามใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมนับแต่วนั ที่ผ้ ขู ายดาเนินการลดราคานันเป็
้ นต้ นไป

ซี.

ให้ ผ้ ขู ายประกันว่าราคาสินค้ าที่เรี ยกเก็บจากผู้ซื ้อสามารถแข่งขันได้ กบั ราคาสินค้ าประเภทคล้ ายคลึงกันที่ผ้ ซู ื ้อ
สามารถหาได้ จากผู้ขายรายอื่น

ดี.

ผู้ขายตกลงที่จะเข้ าร่วมโครงการและแผนการประหยัดต้ นทุนและเพิ่มผลิตภาพของผู้ซื ้อและดาเนินโครงการและ
แผนการประหยัดต้ นทุนและเพิ่มผลิตภาพของผู้ขายเองเพื่อลดต้ นทุนของผู้ขาย

8.

คุณภำพ

เอ.

ผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านคุณภาพทังปวงของผู
้
้ ซื ้อและข้ อกาหนดด้ านคุณ ภาพทังปวงของลู
้
กค้ า
ของผู้ซื ้อ รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเพียงแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทีเอส 16949 ไอเอสโอ 14001 ข้ อกาหนดด้ านการ
รายงานเกี่ยวกับยานพาหนะที่สิ ้นสุดอายุ (“อีแอลวี”) ในส่วนของโออีเอ็ม และข้ อกาหนดอื่นๆ

บี.

ผู้ขายตกลงที่จะเข้ าร่ วมโครงการคุณภาพและการพัฒ นาของผู้ซื ้อและปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและขันตอนด้
้
าน
คุณภาพทังปวงที
้
่ผ้ ซู ื ้อกาหนดและมีการแก้ ไขเป็ นครัง้ คราว ผู้ขายอาจต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังปวงที
้
่เกี่ยวข้ อง
กับการตรวจสอบ ควบคุมและดาเนินการแก้ ไขเยียวยาปั ญหาด้ านคุณภาพของสินค้ าที่ผ้ ขู ายมอบให้ แก่ผ้ ซู ือ้
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(รวมทัง้ กิ จ กรรมต่า งๆ ของบุค คลภายนอกตามที่ ผ้ ูซื อ้ ก าหนดและริ เ ริ่ ม ) ทัง้ นี ต้ ามที่ผ้ ูซื อ้ จะประเมิ น ความ
รับผิดชอบไว้

ผู้ขายมีหน้ าที่ให้ การสนับสนุนทังปวงตามสมควรตามที
้
่ผ้ ซู ื ้อร้ องขอเพื่อแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับ

คุณภาพสินค้ าที่สง่ มอบอย่างทันทีและถูกต้ อง ผู้ขายจะต้ องจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมตามที่จาเป็ นและตามที่ผ้ ซู ื ้อ
กาหนดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนากระบวนการ การอนุมตั ิ การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
หรื อประเด็นอื่นใดที่อาจกระทบต่อความสาเร็ จในการผลิตหรื อการประกอบสินค้ าหรื อความสาเร็ จของโครงการ
ซี.

ผู้ขายจะต้ องประกันว่าอุปกรณ์ (ทัง้ ที่ใช้ ร่วมกันและที่ใช้ เฉพาะ) และความสามารถในการผลิตของโรงงาน
โดยรวมจะเพียงพอกับความต้ องการของผู้ซื ้อ การวิเคราะห์กาลังการผลิตที่จะต้ องทาอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อง
จะต้ องวิเคราะห์ประเด็นต่อไปนี ้ด้ วย การแปรผันของเศษวัสดุ ช่วงเวลาชะงักงาน การบารุงรักษา และข้ อกาหนด
อื่นๆ ของลูกค้ า กระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการจะต้ องดาเนินการได้ ตามอัตราดาเนินงาน อัตราดาเนินงาน
จะต้ องแสดงว่ากระบวนการผลิตของผู้ขาย สามารถผลิตสินค้ าคุณภาพยอมรับได้ เป็ นจานวนอย่างน้ อยเท่ากับ
หนึ่งวัน เพื่อให้ ได้ ตามปริ มาณกาลังผลิตที่วางแผนไว้ ของผู้ขาย (“ซีพีวี”) ในเวลาน้ อยกว่า 24 ชัว่ โมง ผู้ซื ้อไม่มี
หน้ าที่ชาระค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ขู ายตราบเท่าที่จานวนตามที่ใบสัง่ ปล่อยสินค้ าไม่เกินกว่าซีพีวีของผู้ขาย
ข้ อกาหนดกาลังการผลิตและซีพีวีไม่เป็ นจานวนโครงการหรื อข้ อผูกพันอื่นใดโดยผู้ซื ้อ

ดี.

ผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้จัดหาสินค้ าหรื อบริ การทังปวงที
้
่มีระดับต่ากว่าที่กาหนดไว้

ผู้ขายจะต้ อง

ดาเนินการพัฒนา อนุมตั ิ วางตลาดและควบคุมอย่างต่อเนื่องตามสมควรเพื่อประกันว่าสินค้ าที่สง่ มอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
ทังหมดเป็
้
นไปตามข้ อกาหนดคุณลักษณะ มาตรฐาน แบบร่ าง ตัวอย่าง และคาพรรณนาทังปวง
้
รวมทังแต่
้ ไม่
จากัดเพียงคุณภาพ การใช้ งาน ความเหมาะสม รูปแบบ ลักษณะการใช้ งาน และรูปลักษณ์ตามใบสัง่ ซื ้อ
อี.

นอกจากการประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ วให้ ผ้ ขู ายรับประกันตามทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 12 สาหรับสินค้ าทังหมดด้
้
วย

9.

กำรส่ งมอบ

เอ.

การส่งมอบสินค้ าให้ เป็ นไปตามจานวนและเวลาที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ปล่อยสินค้ าที่ผ้ ซู ื ้อส่งมอบให้ เวลา
และจานวนที่สง่ มอบเป็ นสาระสาคัญของใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ ผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ให้ สง่ มอบตามที่ระบุ
ไว้ ในใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ปล่อยสินค้ า ผู้ซื ้ออาจเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งมอบตามที่กาหนดตารางไว้ หรื อสัง่ ระงับ
การส่งมอบตามที่กาหนดตารางไว้ ชวั่ คราว แต่ทงสองกรณี
ั้
ไม่เป็ นการให้ สทิ ธิแก่ผ้ ขู ายในการปรับราคาสินค้ าตาม
ใบสัง่ ซื ้อไม่ว่าฉบับใด ในการส่งมอบแต่ละครัง้ ให้ ถือว่าผู้ขายได้ ให้ คารับรอง คาประกัน และคามัน่ เกี่ยวกับ
สถานะทางการเงิน และกิจการตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 14
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บี.

ค่าใช้ จ่ายพิเศษในการขนส่งและหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องอื่นใดที่จาเป็ นแก่การส่งมอบให้ ทนั ตามกาหนดเวลาส่ง
มอบที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ปล่อยสินค้ าให้ ผ้ ขู ายรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เว้ นแต่ความล่าช้ าหรื อค่าใช้ จ่ายจะเกิดแต่
จากความประมาทเลินเล่อของผู้ซื ้อ และผู้ซื ้อแจ้ งข้ อเรี ยกร้ องใดๆ ต่อผู้ขายภายในสิบ (10) วัน นับแต่ที่เกิดความ
ประมาทเลินเล่อของผู้ซื ้อที่กล่าวอ้ างอันเป็ นมูลแห่งข้ อเรี ยกร้ องนัน้

ซี.

โดยมิพกั ต้ องคานึงถึงข้ อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการชาระค่าขนส่งต่างๆ การส่งมอบจะไม่เกิดขึ ้น และความเสีย่ งภัย
จากการสูญหายจะไม่โอนไปยังผู้ซื ้อจนกว่าจะมีการส่งมอบสินค้ าไปยังสถานที่ของผู้ซื ้อทีเ่ กี่ยวข้ อง และมีการรับ
มอบสินค้ า ณ สถานที่นนั ้

10.

เทคโนโลยี

เอ.

ถ้ าผู้ซื ้อมอบหรื อให้ แบบผลิตภัณฑ์ แบบร่ าง ข้ อกาหนดคุณลักษณะ พิมพ์เขียวหรื อสิ่งอื่นใดที่บรรจุข้อมูลที่มี
มูลค่าแก่ผ้ ขู าย ผู้ขายจะไม่เปิ ดเผยหรื อใช้ แบบผลิตภัณฑ์แบบร่างข้ อกาหนดคุณลักษณะ พิมพ์เขียว หรื อสิง่ อื่นใด
นัน้ รวมทังส
้ าเนาของสิ่งดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ขู ายเองหรื อแก่บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้ซื ้อ
ตามที่ระบุไว้ ในหน้ าใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อในหนังสือลงลายมือชื่อโดยรองประธานบริ ษัท
ฝ่ ายจัดซื ้อของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่

บี.

ผู้ขายขอให้ คาประกันโดยชัดแจ้ งว่าสินค้ าทังปวงตามใบสั
้
ง่ ซื ้อแต่ละฉบับ ไม่และจะไม่สินค้ าละเมิดสิทธิ บตั ร
เครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ หรื อ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และประเภทอื่นใดของบุคคลภายนอกผู้ขาย (1) ตกลงที่
จะป้องกันทาให้ ปราศจากและชดใช้ ความเสียหายแก่ผ้ ซู ื ้อและลูกค้ าของผู้ซื ้อจากบรรดาการเรี ยกร้ อง การทวง
ถาม ความสูญหาย คดีความ ค่าเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้ จ่าย (รวมทังค่
้ าทนายความ ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าที่
ปรึกษา เงินที่ต้องชาระตามที่ตกลงประนีประนอมยอมความกัน และเงินที่ต้องชาระตามคาพิพากษาตามที่จ่าย
จริ ง) อันเกิดจากคดีความ การเรี ยกร้ องหรื อคดีฟ้องร้ องเกี่ยวกับการละเมิดโดยตรงหรื อร่ วมละเมิดทังที
้ ่เป็ นจริ ง
และที่กล่าวอ้ าง หรื อการจูงใจให้ ละเมิดซึ่งสิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์หรื อสิทธิอนั มีมลู ค่าในไทยหรื อ
ต่างประเทศ เพราะเหตุที่ผลิต ใช้ หรื อจาหน่ายสินค้ าที่สงั่ ซือ้ รวมทัง้ การละเมิดที่เกิ ดจากการปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดคุณลักษณะที่ผ้ ซู ือ้ ให้ ไว้ หรื อเพื่อการใช้ โดยมิชอบหรื อยักยอกความลับทางการค้ าอันเกิดจากการ
กระทาไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมของผู้ขาย และ (2) สละสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ต่อผู้ซื ้อและลูกค้ าของผู้ซื ้อ รวมทัง้
สิทธิเรี ยกร้ องเกี่ยวกับการป้องกันความรับผิดและสิทธิเรี ยกร้ องอันคล้ ายกัน ทังที
้ ่ร้ ูและไม่ร้ ู และทังที
้ ่เกิดขึ ้นและที่
มองไม่เห็นที่เกี่ยวข้ องแต่ประการใดกับการเรี ยกร้ องผู้ขายหรื อผู้ขายว่าละเมิดสิทธิ บัตร เครื่ องหมายการค้ า
ลิขสิทธิ์ หรื อสิทธิอนั มีมลู ค่าอื่นใด รวมทังการเรี
้
ยกร้ องที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดคุณลักษณะที่ผ้ ซู ื ้อให้
ไว้ ผู้ขายขอโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทงปวงในบรรดาการประดิ
ั้
ษฐ์ เครื่ องหมายการค้ า ลิขสิทธิ์ และ
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สิทธิ อนั มีมูลค่าอื่นใดในสิ่งที่สร้ างขึ ้นและออกค่าใช้ จ่ายโดยผู้ซื ้อตามใบสัง่ ซื ้อตามใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ ข้ อมูล
เทคนิคที่มอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ปกปิ ด
ซี.

ผู้ขายให้ คาประกัน โดยชัด แจ้ ง ว่า บรรดางานนิพ นธ์ ต้ นฉบับอันอาจมี ลิขสิทธิ์ (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้ อกาหนด เอกสาร และคู่มือเทคนิค) ข้ อความคิด การประดิษฐ์ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนสิทธิบตั รได้ จดทะเบียน
สิทธิ บัตรแล้ ว หรื อจดทะเบียนสิทธิ บัตรไม่ได้ ก็ตาม) ความรู้ ความชานาญ กระบวนการ งานรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องหมายการค้ าและทรัพย์สินทางปั ญญาอื่น (เรี ยกรวมกันว่า “สิ่งที่โอน”) เป็ นงานต้ นฉบับของผู้ขายและไม่
เป็ นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปั ญญา (รวมทังลิ
้ ขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร ความลับทางการค้ า งานปิ ดกันสี หรื อสิทธิใน
เครื่ องหมายการค้ า) ที่เป็ นของบุคคลภายนอก

ดี.

สิง่ ที่โอนทังปวงที
้
่สร้ างขึ ้นในทางการปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื ้อ (โดยแยกต่างหากจากหรื อเป็ นส่วนหนึง่ ของสินค้ า) และ
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทังปวงในสิ
้
่งที่โอน ให้ ตกเป็ นของผู้ซื ้อและไม่ให้ ตกแก่ผ้ ขู าย ผู้ขายตกลงให้ บรรดา
งานนิพนธ์ ต้นฉบับที่สร้ างสรรค์โดยผู้ขายอันเกี่ย วข้ องกับใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับเป็ น “งานที่สร้ างสรรค์ขึ ้นโดยการ
รับจ้ าง” ตาม ที่บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย มาตรา 10 เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ขู ายเป็ นเจ้ าของ
สิทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญาในสิ่งที่ โอน ผู้ขายขอโอนให้ แก่ผ้ ซู ือ้ ซึ่งบรรดาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์
(รวมทังลิ
้ ขสิทธิ์และสิทธิบตั ร) ในสิง่ ที่โอน

อี.

ผู้ขายขอมอบใบอนุญาตอันมิอาจเพิกถอนได้ ไม่ผกู ขาด และครอบคลุมทุกประเทศให้ ใช้ (รวมทังอนุ
้ ญาตช่วงแก่
บริ ษัทในเครื อให้ ใช้ ) ข้ อมูลทางเทคนิค ความรู้ความชานาญ ลิขสิทธิ์ และสิทธิบตั รที่ผ้ ขู าย หรื อบริ ษัทในเครื อของ
ผู้ขายเป็ นเจ้ าของ หรื อครอบครองในการสร้ าง ได้ สร้ าง ใช้ และจาหน่ายสินค้ าใดใดที่ผ้ ขู ายส่งมอบให้ ตามใบสัง่
ซื ้อและจะจดทะเบียนการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธินนกั
ั ้ บหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ซู ื อ้ ตามที่กฎหมาย
กาหนด การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิให้ มีผลนับแต่วนั แรกที่มีการส่งมอบสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อภายในระยะเวลาสอง (2)
รุ่นปี แรก นับแต่วนั แรกที่ผ้ ขู ายส่งมอบสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ ผู้ซื ้อจะชาระ “ค่าสิทธิตามสมควร” ให้ แก่ผ้ ขู าย ซึง่
ผู้ขายรับรองว่ารวมอยูใ่ นราคาสินค้ าที่ผ้ ซู ื ้อชาระให้ แก่ผ้ ขู ายแล้ ว

ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อได้ สนิ ค้ าจากบุคคลอื่นนอกจาก

ผู้ขาย ผู้ซื ้อจะชาระ “ค่าสิทธิตามสมควร” ให้ แก่ผ้ ขู ายเป็ นระยะเวลาสอง (2) รุ่นปี แรกนับแต่วนั แรกที่ผ้ ขู ายส่ง
มอบสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ หลังจากนัน้ ให้ การอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิของผู้ซื ้อเป็ นอันปราศจากค่าสิทธิชาระค่าสิทธิ
ครบถ้ วนแล้ ว ถาวร และมิอาจเพิกถอนได้
เอฟ.

ผู้ขายจะประกันว่า ผู้รับจ้ างช่วงจากผู้ขายทาสัญญากับผู้ขายด้ วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับข้ อความในข้ อ
10 นี ้ เพื่อประกันว่าความคุ้มครองต่างๆ ที่ผ้ ซู ื ้อเรี ยกร้ องจากผู้ขายจะสามารถเรี ยกร้ องได้ จากผู้รับจ้ างช่วยด้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ทงแก่
ั ้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขาย
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11.

บริกำรสนับสนุนลูกค้ ำ

เอ.

ผู้ขายจะให้ การสนับสนุนโครงการริ เริ่ มผู้จัดหาทังปวงของผู
้
้ ซื ้อและให้ การสนั บสนุนผู้จัดซื ้อในการปฏิบตั ิให้ ได้
ตามโครงการริ เริ่ มของลูกค้ าของผู้ซื ้อ เมื่อผู้ขายร้ องขอเป็ นหนังสือ ผู้ซื ้อจะให้ ความร่ วมมือกับผู้ขายในการชี ้แจง
ให้ ผ้ ขู ายทราบเกี่ยวกับข้ อกาหนด เงื่อนไขและความต้ องการของผู้ซื ้อ

บี.

โดยที่เครื อข่ายจัดหาในด้ านยานยนต์ทกุ ส่วนจะต้ องประสานงานร่ วมกัน เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด
เงื่อนไข และความต้ องการของลูกค้ าของผู้ซื ้อ ผู้ขายและผู้ซื ้อจึงมีเจตนาให้ ข้อกาหนด เงื่อนไขและความต้ องการ
ของลูกค้ าของผู้ซื ้อที่เกี่ยวข้ องใช้ บงั คับผ่านจากผู้ซื ้อไปยังผู้ขายเท่าที่ไม่ขดั กับข้ อกาหนดในใบสัง่ ซื ้อ ในส่วนที่
ผู้ขายปฏิบตั ิไม่ได้ ตามข้ อกาหนด เงื่อนไขและความต้ องการของลูกค้ าของผู้ซื ้อหรื อในส่วนที่ข้อกาหนดของลูกค้ า
ของผู้ซื ้อขัดแย้ งกับข้ อกาหนดในใบสัง่ ซื ้อ ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้ และทาให้ ผ้ ซู ื ้อไม่ได้ รับความเสียหายจากการ
เรี ยกร้ อง ร้ องหรื อทวงถามทังปวงจากลู
้
กค้ าของผู้ซื ้อที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหา หรื อประเด็นของสินค้ าที่ผ้ ขู าย ขาย
ตามใบสัง่ ซื ้อใดหรื อวิธีส่งมอบสินค้ านันตามใบสั
้
ง่ ซื ้อ ทังที
้ ่เกิดขึ ้นจริ งหรื อกล่าวอ้ างโดยมิพกั ต้ องคานึงถึงข้ อ
ขัดแย้ งเช่นนันเลย
้

ซี.

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นอุตสาหกรรมที่ให้ ความสาคัญกับลูกค้ าโดยผู้ขายตกลงที่จะประสานงานกับผู้ซื ้อใน
การปฏิบตั ิให้ ได้ ความต้ องการของลูกค้ าของผู้ซื ้อ ดังนัน้ ในกรณีที่พบว่าความต้ องการที่ให้ ผ้ ขู ายกระทาการอัน
ใดอันหนึง่ ที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อใช้ บงั คับไม่ได้ หรื อข้ อกาหนดต่างๆ ที่ใช้ บงั คับกับใบสัง่ ซื ้อเกิดความแตกต่างกันโดย
ประการอื่นเนื่องจากผลของกฎหมาย ความขัดแย้ งของข้ อกาหนดต่างๆ หรื อโดยประการอื่น คู่สญ
ั ญาตกลงให้
บังคับใช้ ตามความต้ องการของลูกค้ าของผู้ซือ้ กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ แก่ผ้ ซู ือ้ ผู้ขายรั บรองว่าตนคุ้นเคยกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์และข้ อกาหนดที่มีผลใช้ บงั คับของลูกค้ าของผู้ซื ้อจะใช้ บงั คับในกรณีเช่นนัน้

12.

กำรประกัน

เอ.

ผู้ขายขอให้ คาประกันโดยชัดแจ้ งว่าบรรดาสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดคุณลักษณะ
แบบร่าง ตัวอย่างหรื อคาพรรณนาที่แจ้ งหรื อรับไว้ โดยผู้ซื ้อตลอดจนบรรดามาตรฐาน กฎระเบียบข้ อบังคับที่มีผล
ใช้ บงั คับในประเทศต่างๆ ที่จะมีการขายสินค้ าหรื อพาหนะที่บรรจุสนิ ค้ านัน้ และบรรดาสินค้ าจะมีลกั ษณะอันพึง
ซื ้อขายได้ ทาขึ ้นจากสัมภาระและแรงงานที่ดีและปราศจากความชารุ ดบกพร่ อง นอกจากนี ้ ผู้ขายยังรับรองว่า
ผู้ขายรู้ประโยชน์อนั มุ่งจะใช้ ของผู้ซื ้อและขอให้ คาประกันโดยชัดแจ้ งว่าบรรดาสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับจะ
เหมาะสมแก่ประโยชน์อนั มุง่ จะใช้ ของผู้ซื ้อนัน้
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บี.

ผู้ขายขอให้ คารับประกันโดยชัดแจ้ งว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ าทังปวงตามใบสั
้
ง่ ซื ้อให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ โดยปราศจาก
สิทธิยดึ หน่วง สิทธิเรี ยกร้ อง หรื อภาระติดพันอื่นทังปวง
้

ซี.

บรรดาคาประกันให้ มีผลใช้ บงั คับตลอดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปนี ้ แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า (1)
ระยะเวลาตามที่กฎหมายที่มีผลใช้ บงั คับกาหนด หรื อ (2) ระยะเวลารับประกันที่ผ้ ซู ื ้อให้ ไว้ กบั ลูกค้ าของตน แต่
ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อหรื อลูกค้ าของผู้ซื ้อสมัครใจหรื อถูกรัฐกาหนดให้ ทาคาเสนอต่อเจ้ าของยานพาหนะ (หรื อผลิตภัณฑ์
สาเร็ จรู ปอื่น) ที่บรรจุสินค้ าหรื อ ส่วนประกอบ หรื อระบบที่เป็ นส่วนควบของสินค้ าที่จะดาเนินการเยียวยาแก้ ไข
ความชารุ ดบกพร่ องหรื อสภาพที่เกี่ยวข้ อ งกับความปลอดภัยของยานยนต์หรื อการที่ยานพาหนะไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย มาตรฐาน หรื อแนวทางที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการเรี ยกคืนสินค้ าหรื อการรักษาความพึง
พอใจให้ กบั ลูกค้ าหรื อแก้ ไขบริ การอื่นใด (“การดาเนินการแก้ ไขเยียวยา”) ให้ การรับประกันมีตอ่ ไปตามระยะเวลา
นันตามแต่
้
ที่ลูกค้ าของผู้ซือ้ หรื อรั ฐบาล องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นของประเทศไทยหรื อรั ฐบาลต่างชาติจะ
กาหนด และให้ ผ้ ขู ายปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดในข้ อ 12.ไอ โดยครบถ้ วน

ดี.

ระยะเวลารับประกันสาหรับสินค้ าที่ไม่ผา่ นการผลิตได้ แก่ ระยะเวลาหนึง่ (1) ปี นับแต่วนั ที่ผ้ ซู ื ้อรับสินค้ าเป็ นที่สดุ
หรื อ ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ในเอกสารการขายของผู้ขาย แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า

อี.

บรรดาการรับประกันมีเจตนาให้ ผ้ ซู ื ้อได้ รับความคุ้มครองจากการเรี ยกร้ องประกันเอากับผู้ซื ้อทังปวงโดยลู
้
กค้ า
ของผู้ซื ้อ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการปฏิบตั ิตามคารับประกันที่ตามที่ลกู ค้ ากาหนดและเกี่ยวข้ องกับสินค้ าที่มี
ปั ญหาหรื อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นส่วนควบของสินค้ า คารับประกันที่ตามที่ลกู ค้ ากาหนดนันให้
้ อ้างอิงและถือเป็ นส่วน
หนึง่ ของเอกสารฉบับนี ้ด้ วย

เอฟ.

คาบอกกล่าวดังต่อไปนี ้ให้ ถือเป็ นการแจ้ งการฝ่ าฝื นคาประกันตามใบสัง่ ซื ้อ (1) คาบอกกล่าวที่ระบุความชารุ ด
บกพร่ อง การผิดนัด การเรี ยกให้ ชาระค่าสินไหมทดแทนเพื่อความชารุ ดบกพร่ อ ง หรื อปั ญหา หรื อประเด็ น
คุณภาพอื่นใดเกี่ยวกับสินค้ าที่ขายตามใบสัง่ ซื ้อ (2) คาบอกกล่าวไปยังผู้ขายที่อ้างว่าสินค้ าของผู้ขายฝ่ าฝื นคา
ประกันหรื อผู้ขายผิดนัดตามใบสัง่ ซื ้อ และ (3) คาบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยผู้ซื ้อตามข้ อ 17.เอ การที่ผ้ ซู ื ้อกล่าว
อ้ างการฝ่ าฝื นคาประกันเช่นนันจะยกเลิ
้
กได้ ก็แต่โดยเจ้ าหน้ าที่แผนกกฎหมายที่มีอานาจของผู้ซื ้อทาเป็ นหนังสือ
เท่านัน้

จี.

เพื่อบรรเทาความเสียหาย ผู้ซื ้ออาจต่อสู้ได้ อย่างเต็มที่ซงึ่ คดีใดๆ ที่ลกู ค้ าอ้ างว่าสินค้ าที่ผ้ ขู ายส่งมอบมีความชารุด
บกพร่อง ฝ่ าฝื นคาประกันหรื อไม่เป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อสัญญาที่เกี่ยวข้ องกาหนดโดยประการอื่นเนื่องจาก
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ลูกค้ าอาจพยายามให้ ผ้ ซู ื ้อรับผิดชอบปั ญหาที่ผ้ ขู ายก่อขึ ้นไม่ว่าทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน ผู้ขายและผู้ซื ้อเห็นพ้ อง
ว่าการต่อสู้คดีเช่นนี ้ เป็ นประโยชน์กบั ทังผู
้ ้ ขายและผู้ซื ้อ ผู้ขายขอสละสิทธิที่จะกล่าวอ้ างว่าการที่ผ้ ซู ื ้อดาเนินการ
เช่นนันจะเป็
้
นการจากัดแต่โดยประการหนึ่งประการใดซึ่งสิทธิของผู้ซื ้อที่จะเรี ยกร้ องเอากับผู้ขายเพื่อการฝ่ าฝื น
คาประกัน การร่ วมชาระค่าสินไหมทดแทนหรื อชาระค่าสินไหมทดแทนแต่ผ้ เู ดียว หรื อใช้ สิทธิเรี ยกร้ องอื่นใดอัน
อาจเกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับวัตถุของสิง่ ที่ระบุข้างต้ น
เอช.

ในกรณีที่ผ้ ขู ายประสงค์ที่จะเข้ าร่ วมการเจรจากับลูกค้ าของผู้ซื ้อเกี่ยวกับสิทธิเรี ยกร้ องข้ อใดข้ อหนึ่งข้ างต้ นหรื อ
การฟ้ องร้ องหรื อต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวนัน้ ในแต่ละครัง้ ที่ผ้ ขู ายได้ รับคาบอกกล่าวแจ้ งการ
ผิดนัดหรื อแจ้ งการฝ่ าฝื นใดๆ ผู้ขายจะต้ องแจ้ งคาร้ องขอเข้ าร่ วมการเจรจาต่อผู้ซื ้อโดยพลันตามข้ อ 42 โดยคา
บอกกล่าวนันระบุ
้ โดยเฉพาะเจาะจงซึง่ รายละเอียดแห่งการผิดนัดหรื อฝ่ าฝื นตามที่กล่าวอ้ าง

ไอ.

แม้ วา่ ระยะเวลารับประกันตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 12.ซี จะสิ ้นสุดลงแล้ วก็ตาม ผู้ขายจะยังคงต้ องรับผิดเพื่อค่าใช้ จ่าย
และค่าเสียหายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการแก้ ไขเยียวยาใดๆ เท่าที่การดาเนินการแก้ ไขเยียวยานันเป็
้ นไปตามที่
วินิจฉัยไว้ ตามสมควร (โดยใช้ การวิเคราะห์สถิติหรื อวิธีการสุม่ ตัวอย่างอื่นด้ วย) ว่าสินค้ าไม่เป็ นไปตามคาประกัน
ที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อ ผู้ขายจะชาระบรรดาค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการวินิจฉัยว่าจาเป็ นต้ องมีการดาเนินการแก้ ไข
เยียวยาหรื อไม่ (ถ้ ามี) ผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงให้ การดาเนินการแก้ ไขเยียวยาเกี่ยวกับสินค้ า ในส่วนของผู้ซื ้อกระทา
แยกต่า งหากจากการด าเนิ น การแก้ ไขเยี ย วยาอัน คล้ า ยคลึง กัน สาหรั บ สิน ค้ า อื่ น ๆ ของผู้ข าย แต่ก ารแยก
ดาเนินการเช่นนันจะต้
้ องชอบด้ วยกฎหมาย และไม่วา่ ในกรณีใดผู้ขายจะต้ องไม่ละเลยที่จะให้ ความคุ้มครองแก่ผ้ ู
ซื ้อสาหรับสินค้ านันอย่
้ างที่ผ้ ขู ายให้ แก่ลกู ค้ ารายอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการแก้ ไขเยียวยาในลักษณะอัน
คล้ ายคลึงกัน

13.

กำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง

เอ.

ผู้ซื ้อขอสงวนสิทธิที่จะสัง่ แก้ ไข หรื อทาให้ ผ้ ขู ายแก้ ไขสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ หรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมไม่วา่ ใน
เวลาใดๆ รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเพียงการเปลีย่ นแปลงแบบผลิตภัณฑ์ (รวมทังแบบร่
้
างและข้ อกาหนดคุณลักษณะ)
กระบวนการ วิธีการบรรจุภณ
ั ฑ์และขนส่ง และวันหรื อสถานทีส่ อ่ งมอบสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ หรื อแก้ ไขแต่โดย
ประการอื่นซึง่ ขอบข่ายงานตามใบสัง่ ซื ้อ

รวมทังงานที
้
่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ การทดสอบ การควบคุม

คุณภาพ เป็ นต้ น และผู้ขาย ตกลงที่จะดาเนินการแก้ ไขตามนันโดยพลั
้
น การแก้ ไขเช่นนันมิ
้ ให้ ถือว่ากระทบเวลา
ชาระหนี ้หรื อค่าใช้ จ่ายตามใบสัง่ ซื ้อ เว้ นแต่ (1) ผู้ขายจะทาหนังสือบอกกล่าวตามข้ อ 42 เพื่อขอให้ เปลีย่ นแปลง
เวลาปฏิบตั ชิ าระหนี ้ หรื อค่าใช้ จา่ ยภายใน สิบ (10) วันนับแต่วนั ที่ผ้ ซู ื ้อทาหนังสือแจ้ งการแก้ ไขไปยังผู้ขาย และ
(2)

เมื่อตรวจสอบคาขอเช่นนันแล้
้ ว ผู้ซื ้อเห็นว่าการเปลีย่ นแปลง (มากขึ ้นหรื อน้ อยลง) มีความสมควร การ

M:\1102032\General\PO and TC_clean_TH(1)

หน้ า 13/34

ที่ผ้ ขู ายจะขอให้ เปลีย่ นแปลงเวลาปฏิบตั ิชาระหนี ้หรื อค่าใช้ จา่ ยตามใบสัง่ ซื ้อเช่นนัน้ จะต้ องเป็ นผลโดยตรงจาก
การแก้ ไขตามที่ผ้ ซู ื ้อสัง่ เท่านัน้ และคาบอกกล่าวแจ้ งคาขอเปลีย่ นแปลงเช่นนันจะมี
้ ผลต่อเมื่อมี ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ทังปวงอย่
้
างเพียงพอสาหรับให้ ผ้ ซู ื ้อตรวจสอบคาขอนันไว้
้ ด้วย นอกจากนี ้ ให้ ผ้ ซู ื ้อมีสทิ ธิที่จะตรวจสอบบรรดา
บันทึก สถานที่ งาน หรื อสัมภาระของผู้ขายเพื่อตรวจสอบคาขอ

ผู้ขายจะพิจารณาและแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบ

ผลกระทบจากการแก้ ไขแบบผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดกับระบบที่สนิ ค้ าตามใบแจ้ งหนี ้ใช้ อยู่ ข้ อความในข้ อ 13 นี ้ ผู้ขาย
ไม่อาจนาไปใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่ปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื ้อตามที่แก้ ไขได้
บี.

ผู้ขายจะไม่แก้ ไขใบสัง่ ซื ้อ หรื อสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ โดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ซื ้อโดยระบุในหน้ าใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติมหรื อทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริษัทฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ก่อน รวมทัง้ แต่ไม่
จากัดเพียงการแก้ ไข (1) บุคคลภายนอกผู้เป็ นผู้จดั หาบริ การวัตถุดิบ หรื อสินค้ าให้ แก่ผ้ ขู ายเพื่อให้ ผ้ ขู ายนาไปใช้
ในการปฏิบตั ติ ามใบสัง่ ซื ้อ

(2) สถานที่ดาเนินงานของผู้ขายหรื อผู้จดั หาข้ างต้ น (3) ราคาสินค้ ารายการใด

รายการหนึง่ ในใบสัง่ ซื ้อ (4) สภาพ ประเภท และคุณภาพของบริ การ วัตถุดิบหรื อสินค้ าที่ผ้ ขู ายหรื อผู้จดั หาของ
ผู้ขายใช้ ในการปฏิบตั ิใบสัง่ ซื ้อ (5) ความเหมาะสม รูปแบบ วิธีใช้ งาน ลักษณะปรากฏ การใช้ งานของสินค้ าตาม
ใบสัง่ ซื ้อ หรื อ (6) วิธีการผลิตหรื อกระบวนการหรื อซอฟต์แวร์ ที่ใช้ ในการผลิตหรื อส่งมอบสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ การ
แก้ ไขใบสัง่ ซื ้อหรื อสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อโดยผู้ขาย โดยมิได้ รับอนุญาตจากผู้ซื ้อโดยระบุในหน้ าใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไข
เพิมเติม หรื อทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ก่อนให้ ถือเป็ นการ
ฝ่ าฝื นเงื่อนไขในใบสัง่ ซื ้อ
14.

สภำพทำงกำรเงินและกิจกำรของผู้ขำย

เอ.

ผู้ขายขอให้ คารับรองและคาประกันแก่ผ้ ซู ื ้อ ณ วันออกใบสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ (ซึง่ คารับรองและคาประกันนันให้
้ ถือว่า
มีผลเริ่ มใหม่ในวันที่ผ้ ขู ายรับใบสัง่ ปล่อยสินค้ าแต่ละฉบับตามใบสัง่ ซื ้อและในขณะที่สง่ มอบตามใบสัง่ ซื ้อแต่ละ
ครัง้ ) ว่าตนมิได้ เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวและชาระบรรดาหนี ้สินได้ ตามกาหนด อีกทังตนได้
้
ปฏิบตั ิชาระหนี ้ในการ
กู้ยืมเงินและหนี ้อื่นๆ และข้ อมูลการเงินทังปวงเกี
้
่ยวกับผู้ขายที่ผ้ ขู ายมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อแสดงสภาพการเงินของผู้ขาย
ได้ โดยถูกต้ องตามสมควร และบรรดางบการเงินของผู้ขายได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
อย่างเป็ นเอกภาพและสม่าเสมอ

บี.

ผู้ขายจะอนุญาตให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้แทนของผู้ซื ้อตรวจสมุดบัญชีของผู้ขายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ
และสภาพทางการเงินโดยรวมของผู้ขายและเมื่อผู้ซื ้อร้ องขอ ผู้ขายตกลงที่จะให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถเข้ าถึง ได้ อย่าง
เต็มที่และสมบูรณ์ซงึ่ บรรดาสมุดบันทึกเหล่านันเพื
้ ่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ผู้ขายตกลงว่าถ้ าผู้ขายประสบปั ญหา
การส่งมอบหรื อการดาเนินงานใด ผู้ซื ้ออาจจะ (แต่ไม่จาต้ อง) แต่งตังผู
้ ้ แทนไปสังเกตการณ์กิจการของของผู้ขาย
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ที่สถานนที่ที่เกี่ยวข้ องของผู้ขาย ผู้ขายตกลงว่าถ้ าผู้ซื ้อให้ ความช่วยเหลือใด (ทางการเงินหรื อเรื่ องอื่ นๆ) ที่จาเป็ น
แก่การที่ผ้ ขู ายจะปฏิบตั ิชาระหนี ้ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามใบสัง่ ซื ้อ ผู้ขายจะคืนค่าใช้ จ่ายทังหมดให้
้
แก่ผ้ ซู ื ้อ รวมทัง้
ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่นๆ ที่ผ้ ซู ือ้ ชาระไปและเกี่ ยวข้ องกับการให้ ความช่วยเหลือนัน้ และ
ผู้ขายจะให้ ผ้ ซู ื ้อมีสทิ ธิเข้ าใช้ สถานที่ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้ขายที่จาเป็ นแก่การผลิตสินค้ า
ตามใบสัง่ ซื ้อ (และสิทธิยึดหน่วงเพื่อประกันสิทธิการเข้ าใช้ นน)
ั ้ โดยจะทาสัญญาว่าด้ วยสิทธิเข้ าใช้ และประกัน
ขึ ้นหนึง่ ฉบับ
15.

ควำมมีหนีส้ ินล้ นพ้ นตัวของผู้ขำย

ผู้ซื ้ออาจบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับได้ โดยพลัน และโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ขาย ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี ้ หรื อ
เหตุการณ์ที่คล้ ายคลึงกัน หรื อเทียบกันได้ กบั เหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้ (“ความมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัวของผู้ขาย”): (1) ผู้ขายมีหนี ้สินล้ น
พ้ นตัว (2) ผู้ขายไม่สามารถให้ ประกันแก่ผ้ ูซื ้อได้ อย่างเพียงพอสมควรและทันทีเกี่ยวกับความสามารถทางการเงินของ
ผู้ขายที่จะปฏิบตั ิชาระหนี ้ของตนตามใบสัง่ ซื ้อได้ อย่างทันกาล (3) ผู้ขายยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการตามพระราชยัญญัติ
ล้ มละลาย พ.ศ. 2483 หมวด 3/1 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (4) ผู้ขายดาเนินการใดๆ ในระดับบริ ษัทหรื อในระดับอื่น (โดย
บุคคลใดก็ตาม) เพื่อให้ ผ้ ขู ายเข้ าสูก่ ระบวนการล้ มละลาย ชาระบัญชี หรื อชาระสะสางกิจการ หรื อ (5)

มีการโอนสิทธิ

เพื่อประโยชน์แก่บรรดาเจ้ าหนี ้ของผู้ขาย
16.

กำรแก้ ไขเยียวยำกำรฝ่ ำฝื นโดยผู้ขำย

เอ.

สิทธิและทางแก้ ไขเยียวยาที่ผ้ ซู ื ้อสงวนไว้ สาหรับใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ เช่น สิทธิเข้ าสถานที่ เอาคืน และตรวจสอบ
ทรัพย์สินตามข้ อ 22 นัน้ ให้ สะสมและเพิ่มเติมจากทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ ทังปวงตามกฎหมายและหลั
้
กความ
ยุติธรรมโดยไม่เป็ นการจากัดข้ อความข้ างต้ น ถ้ าสินค้ าใดไม่เป็ นไปตามคาประกันที่ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ้ หรื อ
ผู้ขายไม่ปฏิบตั ิตามหรื อสินค้ าที่ผ้ ขู ายส่งมอบไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเกี่ยวกับผู้จดั หาระดับโลกตาม
ข้ อ 6 ให้ ผ้ ซู ื ้อแจ้ งให้ ผ้ ขู ายทราบและถ้ าผู้ซื ้อร้ องขอให้ ผ้ ขู ายชดใช้ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก
การผิดสัญญาและค่าเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขนันให้
้ แก่ผ้ ซู ื ้อ รวมทังแต่
้ ไม่จากัด
เพียงต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย และความสูญหายที่ผ้ ซู ื อ้ ได้ รับ (เอ) ในการตรวจ จาแนก ทดสอบ ซ่อมแซม หรื อเปลี่ยน
สินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขนัน้ (บี) ที่เป็ นผลจากการหยุดชะงักของงานผลิต (ซี) ในการดาเนินการแก้ ไข
เยียวยา และ (ดี) ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิเรี ยกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล (รวมทัง้
การตาย) หรื อ ทรั พ ย์ สิน เสีย หายจากสิ น ค้ า ที่ ไ ม่เ ป็ นตามเงื่ อ นไขนัน้ ถ้ า ผู้ซื อ้ ร้ องขอ ผู้ข ายจะจัด การและ
ดาเนินการคืนเงินค่าสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขนันตามที
้
่ผ้ ซู ื ้อสัง่ โดยไม่เรี ยกค่าใช้ จ่ายใดๆ จากผู้ซื ้อ ผู้ขาย
รับรองและตกลงว่าลาพังแต่คา่ เสียหายเป็ นอาจแก้ ไขเยียวยาความเสียหายจากการฝ่ าฝื นเงื่อนไขในใบสัง่ ซื ้อโดย
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ผู้ข ายที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง คาดการณ์ ไ ว้ หรื อ ขู่ ว่ า จะฝ่ าฝื นในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การส่ ง มอบสิ น ค้ าให้ แ ก่ ผ้ ู ซื อ้ และ
นอกเหนื อ จากบรรดาสิท ธิ แ ละทางแก้ ไ ขเยี ย วยาอื่ น ๆ ที่ ผ้ ูซื อ้ อาจมี แ ล้ ว ผู้ซื อ้ ยัง มี สิท ธิ บัง คับ ช าระหนี โ้ ด ย
เฉพาะเจาะจง ตลอดจนสัง่ ห้ ามชัว่ คราว เบื ้องต้ น และถาวรหรื อเรี ยกให้ มีการบรรเทาความเสียหายอันเหมาะสม
อื่นใด เพื่อเป็ นการแก้ ไขเยียวยาความเสียหายจากการฝ่ าฝื นนัน้ โดยไม่จาเป็ นต้ องพิสจู น์ความเสียหายที่แท้ จริ ง
หรื อวางประกันหรื อหลักประกันใดๆ เลย
บี.

นอกจากนี ้ โดยมิพกั ต้ องคานึงถึงข้ อความข้ างต้ น ผู้ขายรับรองว่าการปิ ดโรงงานของลูกค้ าจะทาให้ เกิดปั ญหาที่
ไม่อาจแก้ ไขเยียวยาด้ วยค่าเสียหายเป็ นตัวเงินได้ อย่างเพียงพอ โดยการปิ ดโรงงานมีความเป็ นไปได้ สงู ที่จะ
ก่อให้ เกิดต้ นทุนที่สงู แต่ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ซื ้อกับลูกค้ าของผู้ซื ้อที่ เสียหายจากการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
และความเสียหายอื่นอันมิอาจคานวณได้ โดยง่ายเช่นเดียวกันนันมี
้ ความร้ ายแรงกว่ามากเนื่องจากความเสีย่ งภัย
เหล่านี ้ ในกรณีที่ผ้ ขู ายผิดหรื อจะผิดคารับรอง คาประกัน หรื อข้ อผูกพัน (เช่น ข้ อผูกพันเกี่ยวกับการเป็ นผู้จดั หา
ระดับโลก) ผู้ซื ้ออาจสัง่ ให้ ผ้ จู ดั หารายอื่นผลิตสินค้ าแทนผู้ขายหรื อสัง่ ให้ ผ้ จู ดั หาร่ วมผลิตสินค้ าใดสินค้ าหนึ่งตาม
เอกสารฉบับนี ้ (เช่น ให้ ผ้ จู ดั หารายอื่นผลิตหรื อเตรี ยมการผลิตสินค้ าที่ผ้ ขู ายกาลังผลิตอยู่) โดยไม่ต้องแจ้ งผู้ขาย
เลย ทังนี
้ ้ เพื่อปกป้องผู้ซื ้อและลูกค้ าของผู้ซือ้ กระบวนการโอนงานเช่นนี ้อาจต้ องใช้ เวลามาก โดยผู้ขายเข้ าใจว่า
เนื่องจากมีความเสีย่ งที่ลกู ค้ าของผู้ซื ้อจะต้ องปิ ดโรงงาน ผู้ซื ้อมีเหตุอนั สมควรที่จะเริ่ มดาเนินการโอนงานโดยไม่
จาต้ องบอกกล่าวผู้ขายล่วงหน้ า

ซี.

ผู้ขายเข้ าใจว่าการย้ ายงานระหว่างแผนโครงการนัน้ แม้ วา่ จะเป็ นสิง่ ที่ไม่พึงประสงค์แต่ก็เป็ นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
ยานยนต์ และผู้ขายรับทราบความเสีย่ งในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นนี ้ดี และเมื่อพิจารณาความเสี่ยงมหาศาลที่
ผู้ซื ้อและลูกค้ าของผู้ซื ้อต้ องแบกรับ แม้ แต่ความเสีย่ งเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเงินหรื อกิจการของผู้ ขาย
ย่อมสามารถใช้ เป็ นเหตุผลอันสมควรที่จะโอนงานผลิตโดยไม่ต้องทาคาบอกกล่าวได้ เช่นกัน และกิจกรรมที่ผ้ ซู ื ้อ
ทาไปหรื อเกี่ยวข้ องกับเหตุดงั กล่าวจะเป็ นสิง่ ที่เข้ าใจได้ และมีเหตุอนั ควร

ดี.

โดยมิพกั ต้ องคานึงถึงข้ อความที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในใบสัง่ ซื ้อไม่วา่ ฉบับใด ผู้ซื ้อไม่ขอสละสิทธิเรี ยกร้ องเอากับ
ผู้ขายที่เกี่ยวข้ องไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนกับกลฉ้ อฉลหรื อการข่มขู่เกี่ยวกับใบสัง่ ซื ้อหรื อการฝ่ าฝื นหรื อคาด
ว่าจะฝ่ าฝื นเงื่ อ นไขในใบสัง่ ซือ้ หรื อคาสัง่ ซือ้ อื่ นใดระหว่างผู้ซื อ้ กับผู้ข าย (แม้ ว่าคาสั่งซือ้ นัน้ จะเกี่ ย วข้ องกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นก็ตาม)

17.

กำรบอกเลิกใบสั่งซือ้
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เอ.

สิทธิของผู้ซื ้อที่จะบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อเนื่องจากการฝ่ าฝื นเงื่อนไข ผู้ซื ้อขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกโดยพลันซึ่งใบสัง่
ซื ้อแต่ละฉบับ ไม่ว่าทังฉบั
้ บหรื อแต่บางส่วน โดยไม่จาต้ องรับผิดใดๆ ต่อผู้ขาย ถ้ าผู้ขาย: (1) ปฏิเสธ ฝ่ าฝื น
หรื อจะฝ่ าฝื นข้ อกาหนดข้ อใดข้ อหนึ่งของใบสัง่ ซื ้อ รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียงคาประกันของผู้ขายและข้ อกาหนด
เกี่ยวกับผู้จดั หาระดับโลก (2) ไม่ปฏิบตั ิชาระหนี ้หรื อส่งมอบสินค้ าตามที่จะผู้ซื ้อกาหนด หรื อ (3) ไม่ ใ ห้ ประกั น
แก่ผ้ ซู ื ้ออย่างเพียงพอและสมควรเกี่ยวกับความสามารถของผู้ขายที่จะปฏิบตั ิชาระหนี ้ของผู้ขายตามใบแจ้ งหนี ้
ฉบับใดฉบับหนึ่ง รวมทัง้ แต่ไม่จากัดเพียงการส่งมอบสินค้ าหรื อผู้ซื ้อบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อฉบับอื่นใดที่ออกให้ แก่
ผู้ขายโดยผู้ซื ้อตามข้ อกาหนดของใบสัง่ ซื ้อนัน้ โดยบอกเลิกเพราะมีการฝ่ าฝื นเงื่อนไข

บี.

สิทธิของผู้ซื ้อที่จะบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อเพื่อความสะดวก
(1)

นอกจากสิทธิ อื่นใดที่ผ้ ซู ื ้อจะบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับได้ แล้ ว ผู้ซื ้ออาจเลือกบอกเลิกโดยพลันซึ่ง
ใบสัง่ ซื ้อทังฉบั
้ บหรื อแต่บางส่วนไม่วา่ ในเวลาใดๆ และไม่วา่ ด้ วยเหตุใด โดยทาหนังสือบอกกล่าวไปยัง
ผู้ขาย

(2)

เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อจะทาหนังสือแจ้ งเป็ นอย่างอื่น เมื่อได้ รับหนังสือบอกกล่าวการบอกเลิกตามข้ อ 17.บี ผู้ขาย
จะดาเนินการดังต่อไปนี ้ (1) ยกเลิกงานทังปวงตามใบสั
้
ง่ ซื ้อ (2) โอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึง่
สินค้ าสาเร็ จรู ปที่นาไปใช้ และซื ้อขายได้ งานระหว่างทา และวัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่ผ้ ขู ายผลิตหรื อ
ได้ มาตามจานวนที่กาหนดไว้ แน่นอนในใบสัง่ ปล่อยสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ โดยผู้ขายจะนาไปใช้ ในการ
ผลิตสินค้ าให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นมิได้ (3) ชาระเงินตามสิทธิ เรี ยกร้ องทังปวงของผู
้
้ รับจ้ างช่วงที่ผ้ ซู ื ้อ
อนุมตั ิไว้ ในหน้ าใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อในหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัท
ฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ (ถ้ ามี)เพื่อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งตามสมควรและไม่อาจเยียวยาได้
เนื่องจากการบอกเลิกนัน้ (4) ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นตามสมควรเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ขายที่ผ้ ซู ื ้อมีสว่ นได้ สว่ นเสีย และ (5) เมื่อผู้ซื ้อร้ องขอให้ ความร่ วมมือกับผู้ซื ้อในการ
โอนงานจัดหาสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั หารายอื่นที่ผ้ ซู ื ้อระบุ

(3)

เมื่อผู้ซือ้ บอกเลิกใบสัง่ ซือ้ ฉบับใดฉบับหนึ่งตามข้ อ 17.บี นี ้ ผู้ซือ้ จะชาระให้ แก่ผ้ ูขายซึ่งจานวนเงิ น
ดังต่อไปนี ้ โดยจะไม่ชาระซ ้าซ้ อน: (1) ราคาตามใบสัง่ ซื ้อสาหรับสินค้ าสาเร็ จรู ปและสินค้ าที่ทาเสร็ จที่
เป็ นไปตามที่ใบสัง่ ซื ้อกาหนดและยังไม่ได้ ชาระ (2) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับผู้ขายจริ งตามสมควรในการ
ผลิตงานระหว่างทาและวัตถุดิบ/ส่วนประกอบที่นาไปใช้ และซื ้อขายได้ ซึ่งโอนไปให้ แก่ผ้ ซู ื ้อตามข้ อ บี
(2)(2) ของเอกสารฉบับนี ้ (3) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับผู้ขายจริ งตามสมควรในการปฏิบตั ิชาระหนี ้ที่พึง
กระทาให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างช่วงที่ผ้ ซู ื ้ออนุมตั ิไว้ ในหน้ าใบสัง่ ซื ้อ หรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อในหนังสือ
ลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัฝ่ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชั่น ในกรณีที่ไม่มีการบอกเลิก และ (4)
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับผู้ขายจริ งตามสมควรในการปฏิบตั ิชาระหนี ้ของตนตามข้ อ บี (2)(4) และบี(2)(5)
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ผู้ซื ้อจะไม่ต้องรับผิดและชาระเงินใหแก่ผ้ ขู ายไม่ว่าโดยตรงหรื อในส่วนของสิทธิเรี ยกร้ องโดยผู้รับจ้ าง
ช่วงของผู้ขายเพื่อความสูญหายหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่กล่าวอ้ าง ไม่ว่าจะระบุไว้ ว่าเป็ นค่าขาดกาไร
ค่าใช้ จ่ายในการผลิตที่ไม่อาจคิดเป็ นต้ นทุนได้ ดอกเบี ้ยในจานวนเงินที่เรี ยกร้ องค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์
และวิศวกรรม ค่าจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์หรื อค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตดั บัญชีค่าใช้ จ่ายทัว่ ไป
และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอันเกิดจากการบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อ หรื อเป็ นประการอื่นใด ไม่ว่าจะมีข้อความ
ระบุไว้ เป็ นประการอื่นใด หนี ้ของผู้ซื ้อที่มีตอ่ ผู้ขายเมื่อบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อตามข้ อ 17.บีนี ้ จะไม่เกินกว่าหนี ้
ที่ผ้ ซู ื ้อจะพึงมีตอ่ ผู้ขายหากไม่มีการบอกเลิก
(4)

ภายในยี่สิบ (20) วัน นับแต่วนั ที่การบอกเลิกมีผลตามข้ อ 17.บีนี ้ ผู้ขายจะยื่นข้ อเรี ยกร้ องสิทธิของตน
อันเกิดจากการบอกเลิกต่อผู้ซื ้อ พร้ อมทังข้
้ อมูลสนับสนุนทังปวงซึ
้
ง่ จะถือเป็ นรายการหนี ้ทังหมดตามที
้
่
ระบุไว้ ในข้ อบี(3) ที่ผ้ ซู ื ้อมีต่อผู้ขาย ผู้ซื ้ออาจตรวจสอบสมุดบันทึกต่างๆ ของผู้ขายก่อนหรื อหลังชาระ
เงินเพื่อตรวจสอบจานวนเงินที่ขอไว้ ในข้ อเรี ยกร้ องสิทธิของผู้ขายอันเกิดจากการบอกเลิก

ซี.

ผู้ขายไม่มีสิทธิบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อ เนื่องจากพันธะผูกพันที่ผ้ ซู ื ้อมีต่อลูกค้ าของผู้ซื ้อเกิดขึ ้นจากการมีพนั ธะผูกพัน
ของผู้ขายตามใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ ผู้ขายจึงไม่มีสทิ ธิที่จะบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อไม่วา่ ฉบับใดๆ

ดี.

การเปลีย่ นผู้จดั หา เมื่อใบสัง่ ซื ้อฉบับใดฉบับหนึง่ หมดอายุหรื อสิ ้นสุดลงก่อนหน้ าไม่ว่าด้ วยเหตุใด ผู้ขายตกลงที่
จะดาเนินการใดๆ ตามที่ผ้ ซู ื ้อร้ องขอตามสมควรแก่การเปลีย่ นผู้จดั หาจากผู้ขายเป็ นผู้ขายรายอื่น รวมทัง้ แต่ไม่
จากัดเพียงการดาเนินการดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ คาว่า “ผู้ขายรายอื่น” มีความหมายโดยชัดแจ้ งว่ารวมถึง แต่ไม่จากัด
เพียงหน่วยงานที่ผ้ ซู ื ้อเป็ นเจ้ าของ
(1)

ผู้ขายจะทาคาบอกกล่าวทังปวงที
้
่จาเป็ นหรื อพึงกระทาเพื่อโอนงานตามใบสัง่ ซื ้อไปให้ ผ้ ขู ายรายอื่น

(2)

ผู้ขายจะส่งมอบคลังสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อเป็ นจานวนเพียงพอ เพื่อประกันว่าการเปลีย่ นผู้จดั หาเป็ นผู้ขาย
รายอื่นที่ผ้ ซู ื ้อเลือกไว้ จะดาเนินการได้ โดยราบรื่ น เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อจะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในหน้ าใบสัง่ ซื ้อ
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อในหนังสือลงลายมือชื่อ รองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชั่น
คลังสินค้ าชิน้ ส่วนหกสัปดาห์ให้ ถือว่าเพียงพอแก่การดาเนินการเปลี่ยนผู้จัดหา “คลังสินค้ า
ชิ ้นส่วนหกสัปดาห์” นัน้ ให้ คานวณโดยใช้ ใบสัง่ ซื ้อของผู้ซื ้อในระยะเวลาหกสัปดาห์ก่อนที่ผ้ ขู ายจะมีคา
บอกกล่าวแจ้ งการบอกเลิก ไม่รวมระยะเวลาชะงักงานชัว่ คราว ปิ ดโรงงานในระดับโรงงานหรื อระดับ
อุตสาหกรรม หรื อช่วงที่ตารางเวลาสันลงแต่
้
โดยประการอื่นใด
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(3)

ผู้ขายจะคืนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึ่งบรรดาทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ และทรัพย์สินอื่นใดที่สง่ มอบให้ โดย
หรื อเป็ นของผู้ซื ้อหรื อลูกค้ ารายหนึง่ รายใดของผู้ซื ้อ ในสภาพที่ดีเช่นในขณะที่ผ้ ขู ายรับไว้ ไม่รวมการสึก
หรอตามสมควร

(4)

เมื่ อผู้ซือ้ ร้ องขอ ผู้ขายจะ (1) โอนให้ แ ก่ผ้ ูซือ้ ซึ่งบรรดาสัญญาจัดหาหรื อค าสั่งซื อ้ วัต ถุดิ บหรื อ
ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้ องกับใบสัง่ ซื ้อ (2) ขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึ่งบรรดาสินค้ าคงคลังและงานระหว่างทาที่
เกี่ยวข้ องกับใบสัง่ ซื ้อโดยผู้ขายออกค่าใช้ จ่ายเอง และ (3) ขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึ่งบรรดาทรัพย์สินของผู้ขาย
ที่เกี่ยวข้ องกับใบสัง่ ซื ้อในราคาทรัพย์สินตามส่วนที่ยงั ไม่ตดั บัญชีหกั ด้ วยจานวนเงินที่ผ้ ซู ื ้อชาระให้ แก่
ผู้ขายสาหรับทรัพย์สนิ ชิ ้นนันๆ
้ แล้ ว (ดูข้อ 21)

18.

ข้ อจำกัดควำมรับผิดเพื่อควำมเสียหำย

ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ผู้ซื ้อไม่จาต้ องรับผิดต่อผู้ขายเพื่อค่าขาดกาไรความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิด
สัญญา หรื อความเสียหายต่อเนื่อง ข้ อจากัดความรับผิดนี ้ย่อมใช้ บงั คับกับใบสัง่ ซื ้อทุกประเภท (รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียง
ใบสัง่ ซื ้อแบบครัง้ คราว ใบสัง่ ซื ้อแบบรวมและใบสัง่ ซื ้อแบบสัญญาตามจานวนที่ต้องการ) ความรับผิดของผู้ซื ้อตามสิทธิ
เรี ยกร้ องประเภทใดๆ หรื อเพื่อความสูญหายหรื อเสียหายที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับหรื อเป็ นผลจากใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับ
สินค้ า หรื อสัญญาฉบับอื่นใดระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขายถือเป็ นความเสือ่ มสภาพตามสมควร (ถ้ ามี) ที่ เกิดขึ ้นจากเหตุการณ์อนั
เป็ นมูลแห่งสิทธิ เรี ย กร้ อง ผู้ซือ้ และผู้ขายตกลงให้ คาว่า “ความเสื่อมสภาพตามสมควร” หมายความถึงจ านวนเงิ น
ดังต่อไปนี ้ โดยมิให้ ซ ้าซ้ อนกัน: (1)

ราคาตามใบสัง่ ซื ้อสาหรับสินค้ าสาเร็ จรู ปและสินค้ าที่ทาเสร็ จที่เป็ นไปตามที่ใบสัง่

ซื ้อกาหนดและยังไม่ ได้ ชาระ (2) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดกับผู้ขายจริ งตามสมควรในการผลิตงานระหว่างทาและวัตถุดิบ/
ส่วนประกอบที่นาไปใช้ และซื ้อขายได้ ซึ่งโอนไปให้ แก่ผ้ ซู ื ้อจากการบอกเลิกและตามใบสัง่ ปล่อยสินค้ าจากผู้ซื ้อที่กาหนด
จานวนไว้ แน่นอนและเหลืออยู่ และ (3) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับผู้ขายจริ งตามสมควรในการปฏิบตั ิชาระหนี ้ที่พึงกระทาให้ แก่
ผู้รับจ้ างช่วงที่ผ้ ซู ื ้อนุมตั ิไว้ ในหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัฝ่ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ในกรณีที่ไม่มีการบอก
เลิก โดยจากัดเฉพาะจานวนสินค้ า และวัตถุดิบ/ส่วนประกอบ ที่ระบุไว้ แน่นอนในใบสัง่ ปล่อยสินค้ าที่ผ้ ซู ื ้อออกและยังค้ าง
ชาระอยู่ ผู้ซื ้อจะไม่ต้องรับผิดและชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู ายไม่วา่ โดยตรงหรื อในส่วนของสิทธิเรี ยกร้ องโดยผู้รับจ้ างช่วงของผู้ขาย
เพื่อความสูญหายหรื อค่าค่าใช้ จา่ ยอื่นใดที่กล่าวอ้ ง ไม่วา่ จะระบุไว้ วา่ เป็ นค่าขาดกาไร ค่าชดเชยเงินลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการ
ผลิตที่ไม่อาจคิดเป็ นต้ นทุนได้ ดอกเบี ้ยในจานวนเงินที่เรี ยกร้ อง ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม ค่าจัดเตรี ยมสถานที่
และอุปกรณ์ หรื อค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตดั บัญชี ค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอันเกิดจากการบอกเลิ ก
ใบสัง่ ซื ้อ หรื อเป็ นประการอื่นใด ไม่วา่ จะมีข้อความระบุไว้ เป็ นประการอื่นใด หนี ้ของผู้ซื ้อที่มีต่อผู้ขายเมื่อบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อ
จะไม่เกินกว่าหนี ้ที่ผ้ ซู ื ้อจะพึงมีตอ่ ผู้ขาย หากไม่มีการบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อ
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19.

กำรโอน

ผู้ขายจะไม่โอนหรื อมอบหมายหน้ าที่หรื อหนี ้ใดของตนตามใบสัง่ ซื ้อฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยมิได้ รับความยินยอมจากผู้ซื ้อ
ระบุไว้ หน้ าใบสัง่ ซื ้อ หรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อในหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์
คอร์ ปอเรชัน่ ก่อน โดยความยินยอมเช่นนัน้ ผู้ซื ้อมีดลุ ยพินิจแต่เพียงฝ่ ายดียวที่จะปฏิเสธไม่ให้ เสียก็ได้ การขายหรื อโอน
หุ้นหรื อหลักทรัพย์อื่นของผู้ขายที่จะมีผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจควบคุมผู้ขายให้ ถือว่าเป็ นการโอนตามใบสัง่ ซื ้อ
ผู้ขายอาจโอนสิทธิ เรี ยกเงินของตนตามใบสัง่ ซื ้อเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันหนี ้สินของผู้ขาย แต่ผ้ ซู ื ้อจะไม่จาต้ องชาระ
เงินให้ แก่ผ้ รู ับโอนจนกว่าผู้ซื ้อจะได้ รับหนังสือแจ้ งการโอนนัน้ สาเนาถูกต้ องของหนังสือโอน และใบปลดหนี ้จากผู้ขายที่ผ้ ู
ซื ้อยอมรับได้ ตามสมควร การโอนเช่นนันไม่
้ เป็ นการห้ ามมิให้ ผ้ ซู ื ้อบังคับสิทธิของตนเอากั บผู้ขายหรื อผู้รับโอน รวมทังแต่
้
ไม่จากัดเพียงสิทธิของผู้ซื ้อที่จะหักกลบหนี ้และหักค่าเสียหายตามข้ อ 34 ซึ่งบรรดาสิทธิของของผู้ซื ้อที่มีต่อผู้ขายหรื อผู้รับ
โอนนันย่
้ อมมีบรุ ิ มสิทธิ์เหนือสิทธิใดๆ ของผู้รับโอน ผู้ซื ้ออาจทาหนังสือแจ้ งไปยังผู้ขายเพื่อโอนให้ แก่บคุ คลภายนอกได้ โดย
อิสระซึง่ สิทธิและหนี ้ของตนตามใบสัง่ ซื ้อฉบับใดโดยไม่จาต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ขาย
20.

ทรัพย์ สินที่มอบกำรครอบครองไว้

เอ.

บรรดาสิ่งจัดหา สัมภาระ แบบหล่อ เครื่ องจักร อุปกรณ์ แบบลาย เครื่ องมือ แม่แบบ เครื่ องใช้ สิ่งติดตรึ ง พิมพ์
เขียว แบบผลิตภัณฑ์ ข้ อกาหนดคุณลักษณะ แบบร่ าง เนกาทิฟและพอซิทิฟทางภายถ่าย งานศิลป์ ผังสาเนา
เอกสารที่สง่ มอบเพื่อการผลิตหรื อซ่อมแซม และสิง่ อื่นใดที่ผ้ ซู ื ้อจัดหาให้ แก่ผ้ ขู ายไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อม โดย
เกี่ยวข้ องหรื อเกี่ยวเนื่องกับใบสัง่ ซื ้อฉบับใดหรื อซึง่ ผู้ซื ้อได้ ชดใช้ ให้ แก่ผ้ ขู ายแล้ ว (เรี ยกรวมกันว่า “ทรัพย์สินที่มอบ
การครอบครองไว้ ”) ให้ ยงั คงเป็ นทรัพย์สนิ ของผู้ซื ้อและให้ ผ้ ขู ายยึดถือไว้ ครอบครองตามที่ผ้ ซู ื ้อประสงค์ ผู้ขายจะ
รับภาระความเสีย่ งที่จะเกิดความสูญหายและเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ และผู้ขายจะ
เอาประกันภัยทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ เพื่อประโยชน์แก่ผ้ ซู ื ้อ โดยออกค่าใช้ จ่ายเองโดยให้ ระบุผ้ ซู ื ้อเป็ น
ผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยเพิ่มทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ นนั ้ ให้ ผ้ ขู ายเก็บรักษาไว้ อย่างเหมาะสม
เสมอ ห้ ามมิให้ ผ้ ขู ายนาไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการปฏิบตั ิตามใบสัง่ ซื ้อ ให้ ถือว่าเป็ นทรัพย์สินส่วน
บุคคล ให้ ผ้ ขู ายทาเครื่ องหมายให้ ชดั เจนเพื่อบ่งชี ้ว่าเป็ นทรัพย์สินของผู้ซื ้อ และระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้ซื ้อ มิให้
นาไปปะปนกับทรัพย์สนิ ของผู้ขายหรื อบุคคลภายนอก และห้ ามมิให้ ขนย้ ายออกจากสถานที่ของผู้ขายโดยผู้ซื ้อ
ไม่อนุมตั ิไว้ ก่อนในหน้ าใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อในหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัท
ฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ผู้ขายจะต้ องบารุ งรักษา ซ่อมแซม และทาความสะอาดทรัพย์สินที่มอบการ
ครอบครองไว้ ให้ อยู่ในสภาพดีชนั ้ หนึ่ง โดยออกค่าใช้ จ่ายเอง สิ่งที่นามาแทน เพิ่มเติม ปรับปรุ ง และอุปกรณ์
ทังหลายของทรั
้
พย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ ให้ ตกเป็ นทรัพย์สินของผู้ซื ้อทันทีที่ควบเข้ าหรื อติดกับทรัพย์สินที่
มอบการครอบครองไว้
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บี.

ผู้ขายตกลงให้ ผ้ ซู ื ้อ มีสทิ ธิที่จะกลับเข้ าครอบครอง หรื อขอให้ สง่ คืนทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ ทังปวง
้
ไม่
ว่าในเวลาใดๆ ไม่ว่าจะมีเหตุผลหรื อไม่ โดยไม่จาต้ องชาระเงินใดๆ และไม่จาต้ องขอคาสัง่ ศาล เมื่อผู้ซื ้อร้ อง
ขอให้ ผ้ ขู ายปล่อยหรื อส่งมอบทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อโดยพลัน โดยให้ สง่ (1) ภายใต้ เงื่อนไข
เอฟ.โอ.บี. อุปกรณ์ขนส่ง ณ โรงงานของผู้ขายโดยบรรจุหีบห่อและทาเครื่ องหมายอย่างถูกต้ องตามที่ผ้ ขู นส่งที่ผ้ ู
ซื ้อเลือกไว้ ให้ ทาการขนส่งทรัพย์สนิ นันก
้ าหนด หรื อ (2) ไปยัง สถานที่ ที่ ผ้ ูซื อ้ ก าหนด ในกรณี นี ใ้ ห้ ผ้ ูซื อ้ ช าระ
ค่าใช้ จ่ายในการส่งมอบทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ ไปยังสถานที่นนให้
ั ้ แก่ผ้ ขู ายตามสมควร ผู้ซื ้อมีสิทธิ
เข้ าไปในสถานที่ของผู้ขายไม่ว่าในเวลาใดๆ อันสมควรเพื่อตรวจทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ และสมุด
บันทึกของผู้ขายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ เมื่อกฎหมายอนุญาตผู้ขายขอสละสิทธิยึดหน่วง
หรื อสิทธิอื่นใดที่ผ้ ขู ายอาจมีเหนือทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ เกี่ยวกับงานที่ทากับทรัพย์สินนัน้ ไม่ว่าเพื่อ
ราคาซื ้อขายสินค้ าหรื อเพื่อสิง่ อื่นใด ผู้ขายตกลงที่จะเอาส่วนประกอบหรื อที่สว่ นที่ใส่เข้ ากับทรัพย์สินที่มอบการ
ครอบครองไว้ ชิ ้นใหม่มาทดแทนส่วนที่หายไป โดยคิดค่าใช้ จ่ายตามราคาปั จจุบนั

ซี.

ผู้ขายยอมรั บและตกลงว่า (1) ผู้ซือ้ ไม่ใช่ผ้ ูผลิตหรื อตัวแทนของผู้ผลิตหรื อผู้จาหน่ายทรัพย์ สินที่มอบการ
ครอบครองไว้ (2) ผู้ซื ้อมอบการครอบครองในทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ ให้ แก่ผ้ ขู ายเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ขู าย
และ (3) ผู้ขายได้ ตรวจทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ จนพอใจว่าทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ มีความ
เหมาะสมและเหมาะแก่ประโยชน์ และ (4) ผู้ซื ้อไม่ได้ ให้ ไว้ หรื อให้ คาประกันหรื อคารับรองไม่วา่ โดยประการใด ไม่
ว่าโดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยาย เกี่ยวกับความเหมาะสม สภาพ สภาพที่ซื ้อขายได้ แบบผลิตภัณฑ์ หรื อการใช้ งาน
ของทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ หรื อความเหมาะแก่ประโยชน์ที่มงุ่ หมายของทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครอง
ไว้ ผู้ซื ้อจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขายเพื่อความสูญหาย เสียหาย บาดเจ็บ หรื อค่าใช้ จ่ายไม่ว่าประเภทใด ไม่ว่าจะ
เกิ ด ขึน้ โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มจากทรั พ ย์ สิ น ที่ ม อบการครอบครองไว้ รวมทัง้ แต่ไ ม่จ ากัด เพี ย งการใช้ หรื อ
บารุ งรักษา ซ่อมแซม ทางานหรื อปรับสภาพทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ หรื อจากการหยุดชะงักงาน หรื อ
เพื่อการสูญเสียธุรกิจที่เกิดขึ ้นไม่วา่ ด้ วยประการใดหรื อในลักษณะใด รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียงค่าเสี ยหายที่คาด
ไว้ ค่าขาดกาไร หรื อความเสียหายทางอ้ อม ความเสียหายพิเศษ หรื อความเสียหายต่อเนื่องอันใด

ดี.

ผู้ขายจะส่งบัญชีรายการทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ ให้ กบั ผู้ซื ้อเมื่อผู้ซื ้อร้ องขอ

21.

ทรัพย์ สินของผู้ขำย

เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายจะตกลงกันเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ขาย และรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อ ของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่
เป็ นอย่างอื่น ผู้ขายจะดาเนินการต่อไปนี ้โดยออกค่าใช้ จ่ายเอง (1) จัดให้ มี (2) รักษาให้ อยู่ในสภาพที่ดี และ (3) เปลี่ยน
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บรรดาทรัพย์สนิ ของผู้ขาย (ตามที่นิยามต่อไปนี ้) เมื่อจาเป็ น ผู้ขายขอมอบสิทธิอนั มิอาจเพิกถอนได้ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ในการซื ้อ
โดยปราศจากบรรดาสิทธิยึดหน่วง สิทธิเรี ยกร้ อง หรื อภาระติดพันอื่น ซึ่งสิ่งจัดหา สัมภาระ แบบหล่อ เครื่ องจักร อุปกรณ์
แบบลาย เครื่ องมือ แม่แบบ เครื่ องใช้ สิ่งติดตรึ ง พิมพ์เขียว แบบผลิตภัณฑ์ ข้ อกาหนดคุณลักษณะ แบบร่ าง เนกาทิฟ
และพอซิทิฟทางภาพถ่าย งานศิลป์ ผังสาเนา และสิ่งอื่นใดที่จาเป็ นแก่การผลิตสินค้ าตามใบสัง่ ซือ้ (เรี ยกรวมกันว่า
“ทรั พย์ สินของผู้ขาย”) ที่ออกแบบหรื อโครงแบบไว้ เพื่อการผลิตหรื อประกอบสินค้ าตามใบสัง่ ซือ้ เมื่อผู้ซือ้ ชาระราคา
ทรัพย์สนิ ของผู้ขายชิ ้นนันๆ
้ ในส่วนที่ยงั ไม่ตดั บัญชีหกั ด้ วยจานวนเงินที่ผ้ ซู ื ้อชาระให้ แก่ผ้ ขู ายเพื่อเป็ นค่าทรัพย์สนิ ของผู้ขาย
ชิ ้นนันแล้
้ ว ผู้ขายจะอนุญาตให้ ผ้ ซู ื ้อตรวจสอบสมุดบัญชีของผู้ขายเพื่อตรวจสอบจานวนเงินที่พงึ ชาระสาหรับทรัพย์สนิ ของ
ผู้ขายชิ ้นใดชิ ้นหนึ่ง สิทธิข้างต้ นนี ้ มิให้ ใช้ กับทรัพย์สินของผู้ขายที่ผ้ ขู ายนาไปใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่คล้ ายกันให้ แก่
ลูกค้ ารายอื่นของผู้ขายเป็ นจานวนมาก ซึง่ ลูกค้ าของผู้ขายไม่อาจได้ ไปจากบุคคลภายนอกได้ ทนั ที เว้ นแต่เมื่อผู้ซื ้อใช้ สิทธิ
ดังกล่าว ผู้ซื ้อเลือกให้ ผ้ ขู ายโอนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ และผู้ซื ้อหรื อผู้ที่ผ้ ซู ื ้อระบุตวั เข้ ารับภาระหนี ้ของผู้ขายในการผลิตผลิตภัณฑ์นนั ้
เพื่อลูกค้ ารายอื่นของผู้ขายที่ใช้ ทรัพย์สนิ ของผู้ขายชิ ้นนันในช่
้ วงเวลาหลังจากที่ขายทรัพย์สินของผู้ขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเมื่อผู้ซื ้อ
ร้ องขอ ผู้ขายจะให้ ความร่ วมมือกับผู้ซื ้อในการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับหนี ้ต่อลูกค้ ารายอื่นของผู้ขายเช่นนันและด
้
าเนินการ
โอนและรับภาระเช่นที่กล่าวข้ างต้ น สิทธิของผู้ซื ้อที่จะใช้ สทิ ธิตามข้ อ 21 นี ้ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้ องมีการฝ่ าฝื นโดยผู้ขายหรื อ
การบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อโดยผู้ซื ้อ
22.

สิทธิเข้ ำสถำนที่ เอำคืน และตรวจสอบทรัพย์ สิน

ผู้ซื ้อมีสิทธิ ที่จะเข้ าไปในสถานที่ของผู้ขายในระหว่างเวลาทาการปกติ หรื อในกรณีที่ผ้ ขู ายปิ ดโรงงาน เข้ าตรวจสถานที่
สินค้ า สัมภาระ หรื อทรัพย์ใดของผู้ซื ้อตามใบสัง่ ซื ้อในเวลาอันสมควรและอาจเข้ าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็ นของผู้ ขายและ
ขนย้ ายทรัพย์สนิ ที่เป็ นของผู้ซื ้อหรื อลูกค้ าของผู้ซื ้อโดยไม่จาต้ องขอคาสัง่ ศาล รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียงทรัพย์สินที่มอบการ
ครอบครองไว้ และสินค้ าอื่น สินค้ าคงคลังหรื อทรัพย์สนิ ของผู้ขายที่ได้ ขายหรื อตกลงว่าจะขายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อตามใบสัง่ ซื ้อ การ
ตรวจสอบสินค้ าโดยผู้ซื ้อ ไม่วา่ กระทาระหว่างการผลิต ก่อนการส่งมอบหรื อภายในระยะเวลาอันสมควรภายหลังส่งมอบ มิ
ให้ ถือว่าเป็ นการรับงานระหว่างทาหรื อสินค้ าสาเร็ จรูปใดๆ
23.

กำรรับจ้ ำงช่ วง

เอ.

ผู้ขายจะไม่จ้างช่วงบุคคลอื่นให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อปฏิบตั ิชาระหนี ้ตามใบสัง่ ซื ้อฉบับใดโดยมิได้ รับอนุมตั ิไว้ ในหน้ า
ใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อในหนังสือลงลายมือชื่อ รองประธานฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์
คอร์ ปอเรชั่นก่อน ผู้ขายจะต้ องประกันให้ ผ้ รู ับจ้ างช่วงที่ได้ รับอนุมตั ิปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านกระบวนการ
อนุมตั ิชิน้ ส่วนการผลิตของลูกค้ าของผู้ซื ้อและข้ อกาหนดอื่นใดของผู้ซื ้อ ผู้ซื ้อหรื อผู้แทนของผู้ซื ้อจะมีสิทธิ เข้ า
ตรวจสถานที่ของผู้รับจ้ างช่วงและสถานที่ของผู้ขายว่าสินค้ าที่จ้างช่วงผลิตเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ห รื อไม่ การ
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ตรวจโดยผู้ซื ้อหรื อผู้แทนของผู้ซื ้อจะไม่ (1) โอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของผู้รับจ้ างช่วงจากผู้ขายไปยัง
ผู้ซื ้อ (2) ทาให้ ผ้ ขู ายหลุดพ้ นจากความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้ าที่ยอมรับได้ และ (3) ตัดสิทธิของผู้ซื ้อที่จะ
บอกปั ดไม่รับสินค้ าในภายหลัง โดยมิพกั ต้ องคานึงถึงการตรวจโดยผู้ซื ้อหรื อผู้แทนของผู้ซื ้อ ผู้ขายยังคงรับผิดเพื่อ
งานที่จ้างช่วงไปอย่างเต็มที่
บี.

ในกรณีที่การจ้ างช่วงงานใดงานหนึง่ ตามใบสัง่ ซื ้อโดยผู้ขายได้ รับการอนุมตั ิโดยผู้ซื ้อไว้ ในหน้ าใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่
ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อในหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ มีเงื่อนไขในการ
อนุมตั ิว่าผู้ขายจะต้ องส่งมอบหลักฐานเป็ นหนังสือให้ แก่ผ้ ูซื ้อเพื่อแสดงว่าผู้รับจ้ างช่วงตกลงที่จะผูกพันตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้และใบสัง่ ซื ้อ

ซี.

ในกรณีที่ผ้ ูขายไม่สามารถปฏิบัติ ชาระหนีป้ ระการใดประการหนึ่งตามใบสัง่ ซือ้ นอกจากสิทธิ หรื อทางแก้ ไข
เยียวยาอื่นใดที่ผ้ ซู ื ้อมีตามใบสัง่ ซื ้อหรื อโดยประการอื่นใดแล้ ว ผู้ซื ้อยังมีสิทธิเรี ยกให้ ผ้ ขู ายโอนบรรดาสิทธิ ของ
ผู้ขายที่เกี่ยวข้ องกับผู้รับจ้ างช่วงรายใดรายหนึง่ ตามใบสัง่ ซื ้อให้ แก่ผ้ ซู ื ้อได้

24.

สินค้ ำที่ไม่ เป็ นไปตำมที่กำหนด

ผู้ซื ้อมีสิทธิ เลือกที่จะบอกปั ดไม่รับและคืนด้ วยความเสี่ยงภัยของผู้ขายและผู้ขายออกค่าใช้ จ่ายหรื อยึดถือไว้ และแก้ ไข
สิน ค้ า ที่ ได้ รับ ตามใบสั่งซื อ้ ฉบับ ใดฉบับ หนึ่ง ที่ ไม่เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดในใบสั่ง ซือ้ แม้ ว่า การที่ สิน ค้ า ไม่เ ป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดนันจะไม่
้
เป็ นที่ประจักษ์ แก่ผ้ ซู ื ้อจนกระทัง่ ถึงขันการผลิ
้
ต ดาเนินกระบวนการ หรื อประกอบหรื อหลังจากนันก็
้ ตาม
ในส่วนที่ผ้ ซู ื ้อบอกปั ดไม่รับสินค้ าเพราะเหตุไม่เป็ นไปตามที่กาหนด จานวนสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อจะไม่ลดลงเป็ นจานวน
เท่ากับจานวนสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อจะทาหนังสือแจ้ งผู้ขายเป็ นประการอื่น ผู้ขายจะนาสินค้ าที่
เป็ นไปตามที่กาหนดมาแทนสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อจะทาหนังสือแจ้ งเป็ นอย่างอื่น รวมทังแต่
้ ไม่จากัด
เพียงด้ วยการแจ้ งบอกเลิกโดยผู้ซื ้อตามข้ อ 17.เอ สินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดให้ ผ้ ซู ื ้อยึดถือไว้ เพื่อจาหน่ายตามคาสัง่
เป็ นหนังสือของผู้ขาย โดยผู้ขายเป็ นผู้รับความเสี่ยงภัยเอง ถ้ าผู้ขายไม่ออกคาสัง่ เป็ นหนังสือภายในสิบ (10) วัน (หรื อ
ภายในระยะเวลาสันกว่
้ านันตามที
้
่ความสมควรในเชิงพาณิชย์ในสภาพการณ์เช่นนัน)
้ นับแต่วนั ที่แจ้ งการไม่เป็ นไปตามที่
กาหนด ผู้ซื ้อมีสทิ ธิเลือกที่จะเรี ยกค่าใช้ จา่ ยในการจัดเก็บและลาเลียงจากผู้ขายหรื อจาหน่ายสินค้ าไปเสียโดยไม่ต้องรับผิด
ใดๆ ต่อผู้ขาย ผู้ขายจะชดใช้ (เอ) เงินตามจานวนที่ผ้ ซู ื ้อชาระไปเพื่อเป็ นการชาระราคาซื ้อขายสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามที่
กาหนดและถูกบอกปั ดไม่รับ และ (บี) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดกับผู้ซื ้อในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด
รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียงค่าตรวจ จาแนก ทดสอบ ประเมิน จัดเก็บ หรื อทางานใหม่ ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อภายในสิบ (10) วันนับแต่
วันที่ใบเพิ่มหนี ้ค่าใช้ จ่ายนันออกโดยผู
้
้ ซื ้อ การที่ผ้ ซู ื ้อชาระเงินค่าสินค้ าที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไม่ถือเป็ นการยอมรับ
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จากัดหรื อทาให้ เสือ่ มสิทธิของผู้ซื ้อที่จะเรี ยกให้ มีการแก้ ไขเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายหรื อตามความยุติธรรมหรื อ
ให้ มีการปลดเปลื ้องความรับผิดชอบของผู้ขาย เพื่อความชารุดบกพร่องที่มองไม่เห็น
25.

กำรชดใช้ ควำมเสียหำย

เอ.

ผู้ขายขอรับรองและตกลงที่จะชดใช้ และทาให้ ผ้ ซู ื ้อ บริ ษัทในเครื อและบริ ษัทย่อยของผู้ซื ้อ ตลอดจนกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่ ลูกจ้ างและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวไม่ได้ รับความเสียหายจากสิทธิเรี ยกร้ อง ความรับผิด ค่าเสียหาย
(รวมทังค่
้ าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษและค่าเสียหายเพื่อเป็ นเยี่ยงอย่าง) ต้ นทุน
และค่าใช้ จ่าย (รวมทังค่
้ าทนายความ ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าที่ปรึกษา เงินที่ต้องชาระตามที่ประนีประนอมยอมความ
กันและเงินที่ต้องชาระตามคาพิพากษาตามที่จ่ายจริ ง) ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับการเรี ยกร้ องใดๆ (รวมทังการฟ้
้
อง
คดี การร้ องเรี ยนในทางปกครอง การยืน่ คดีตอ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ มีการชดใช้
ความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรื อทรั พย์ สิน หรื อความเสียหายเชิงเศรษฐกิ จ) ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าด้ วย
ประการใดกับหรื อเกิดขึน้ ด้ วยประการใดจากสินค้ า คารับรองของผู้ขาย การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิชาระหนี ้ตาม
ใบสัง่ ซื ้อของผู้ขาย รวมทังการเรี
้
ยกร้ องเพราะเหตุที่ผ้ ขู ายฝ่ าฝื นหรื อน่าจะฝ่ าฝื นคาประกัน (ไม่ว่าสินค้ านันจะ
้
กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ของผู้ซื ้อและหรื อนาไปขายต่อโดยผู้ซื ้อแล้ วหรื อไม่) และการเรี ยกร้ องเพื่อการฝ่ าฝื น กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อใบอนุญาตหรื อคาสัง่ ของรัฐที่เกี่ยวข้ อง หนี ้ของผู้ขายที่จะต้ องชดใช้ นนย่
ั ้ อมใช้ บงั คับได้
โดยมิพกั ต้ องคานึงว่าการเรี ยกร้ องจะเกิดในมูลละเมิด ประมาทเลินเล่อ สัญญา คาประกัน ความรับผิดแบบ
เคร่งครัด หรื อโดยประการอื่นใด เว้ นแต่ในส่วนที่ความรับผิดเช่นนันเกิ
้ ดแต่เพียงจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรงของผู้ซื ้อ หนี ้ของผู้ขายที่จะต้ องชดใช้ นนย่
ั ้ อมใช้ บงั คับได้ แม้ วา่ ผู้ซื ้อจะส่งมอบแบบผลิตภัณฑ์ทงหมดหรื
ั้
อ
แต่บางส่วนและกาหนดวิธีดาเนินงานทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนที่ใช้ โดยผู้ขายก็ตาม เว้ นแต่จะมีหนังสือสัญญา
ฉบับแยกต่างหากลงลายมือชื่อโดยผู้ขายและรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ระบุไว้ เป็ น
อย่างอื่น

บี.

ถ้ าผู้ขายปฏิบตั ิงานใดในสถานที่ของผู้ซื ้อหรื อใช้ ทรัพย์สินของผู้ซื ้อไม่ว่าในหรื อนอกสถานที่ของผู้ซื ้อ ผู้ขายจะ
ชดใช้ และทาให้ ผ้ ซู ื ้อ บริ ษัทในเครื อและบริ ษัทย่อยของผู้ซื ้อ ตลอดจนกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ ลูกจ้ าง และตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวไม่ได้ รับความเสียหายจากความรับผิดสิทธิเรี ยกร้ อง การทวงถาม หรื อค่าใช้ จ่ายใด (รวมทังค่
้ า
ทนายความ ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าที่ปรึกษา เงินที่จะต้ องชาระตามที่ประนีประนอมยอมความกัน และเงินที่ต้องชาระ
ตามคาพิพากษาตามที่จ่ายจริ ง) เพื่อความเสียหายอันเกิดแก่ท รั พย์ สินหรื อร่ างกาย (รวมทังชี
้ วิต) ของผู้ซือ้
ลูกจ้ างของผู้ซื ้อหรื อบุคคลอื่นใดที่เกิดขึ ้นเนื่องจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับการที่ผ้ ขู ายปฏิบตั ิงานหรื อใช้ ทรัพย์สินของผู้
ซื ้อ เว้ นแต่ในส่วนที่ความรับผิดเช่นนันเกิ
้ ดแต่เพียงจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของผู้ซื ้อ
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26.

ประกันภัย

ผู้ขายจะเอาและรักษาประกันภัยตามปกติประเพณีของอุตสาหกรรมตามที่ผ้ ซู ื ้อยอมรับได้ ตามสมควรโดยออกค่าใช้ จา่ ย
เอง รวมทังแต่
้ ไม่จากัดเพียงจัดให้ มีการประกันอัคคีภยั อย่างเต็มและประกันภัยมูลค่าทดแทนของ (1) ทรัพย์สนิ ของผู้ขาย
ทังหมด
้
และ (2) ทรัพย์สนิ ที่มอบการครอบครองไว้ ซึง่ ทรัพย์สนิ ทังสองรายการนี
้
้ให้ ประกันคุ้มมูลค่าทดแทนเต็ม ประกันภัย
เหล่านันให้
้ ระบุชื่อผู้ซื ้อเป็ นผู้รับประโยชน์และผู้เอาประกันภัยเพิ่ม ผู้ขายจะส่งมอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึง่ หนังสือรับรองการภัยที่ระบุ
วงเงินเอาประกัน หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย และวันหมดอายุประกันภัย ที่รักษาไว้ โดยผู้ขาย และหนังสือรับรองนัน้
จะต้ องระบุวา่ ผู้ซื ้อจะได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ทราบการบอกเลิกสัญญาประกันภัยหรื อการลดวงเงินทีเ่ อาประกันหรื อความ
คุ้มครองล่วงหน้ าสามสิบ (30) วันจากผู้รับประกันภัย การที่ผ้ ขู ายส่งมอบหนังสือรับรองการประกันภัยหรื อการซื ้อประกัน
ภัยไม่เป็ นการปลดเปลื ้องผู้ขายให้ หลุดพ้ นจากหนี ้และความรับผิดของตนตามใบสัง่ ซื ้อ ถ้ าผู้ขายไม่รักษาประกันภัยไว้ ตาม
ใบสัง่ ซื ้อ ผู้ซื ้อมีสทิ ธิเอาประกันภัยเองและให้ ผ้ ขู ายชดใช้ ต้นทุนและค่าใช้ จา่ ยทังปวงในการเอาประกั
้
นภัยนันคื
้ นให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
ทันทีที่ผ้ ซู ื ้อเรี ยก
27.

กำรปฏิบัตติ ำมกฎระเบียบ

เอ.

ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายท้ องถิ่ นและกฏหมายต่างประเทศ พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบและ
ข้ อบัญญัติทงปวงที
ั้
่อาจใช้ บงั คับการปฏิบตั ิชาระหนี ้ของผู้ซื ้อภายใต้ ใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับและให้ ถือว่าใบสัง่ ซื ้อแต่
ละฉบับมีการระบุโดยการอ้ างอิงซึ่งบรรดาข้ อสัญญาทัง้ หมดที่กาหนดโดยกฎหมาย คาสัง่ กฎ ระเบียบ และ
ข้ อบัญญัติดงั กล่าว วัสดุที่ซื ้อเพื่อใช้ ในการผลิตสินค้ าทังหมดจะต้
้
องผ่านเกณฑ์ข้อบังคับของรัฐบาลและเกณฑ์
ความปลอดภัยที่มีอยู่ในปั จจุบันเกี่ ยวกับวัสดุที่ถูกจากัด วัสดุมีพิษ และวัสดุอันตราย ตลอดจนเกณฑ์ การ
พิจารณาทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ไฟฟ้ า และแม่เหล็กไฟฟ้ าที่ใช้ บงั คับอยู่ในประเทศที่ผลิตและขายวัสดุดงั กล่า ว
บรรดาผู้จดั หาทุกรายจะต้ องดาเนินการให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ทีเอส 16949 และอีแอลวี
หรื อที่ออกมาทดแทนในภายหลังตามที่จะมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นครัง้ คราว

บี.

ผู้ขายจะต้ องไม่ (1) บังคับใช้ แรงงานหรื อใช้ แรงงานโดยไม่สมัครใจไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด (2) ใช้ แรงงานเด็ก
เว้ นแต่จะเป็ นส่วหนึง่ ของการฝึ กงาน การฝึ กวิชาชีพ หรื อโครงการที่คล้ ายคลึงกันที่ได้ รับอนุมตั ิจากรัฐบาลแล้ ว
หรื อ (3) มีสว่ นในการจ้ างงานที่ผิดกฎหมายหรื อการปฏิบตั ิทางธุรกิจโดยทุจริตในการจัดหาสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ
ฉบับใดๆ

ซี.

ผู้ขายจะต้ องรับและบังคับใช้ หลักความประพฤติสาหรับการปฏิบตั ิในทางธุรกิจที่มีหลักการนโยบาย และขันตอน
้
การปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับการหลักการนโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่กาหนดอยูใ่ นระเบียบปฏิบตั ิของการ
ดาเนินธุรกิจและจริยธรรมของผู้ซื ้อ
ซึง่ สามารถตรวจสอบได้ ทางเว็บไซต์ของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ที่
www.lear.com ผู้ขายจะต้ องรายงานการละเมิดหลักความประพฤติของผู้ขายที่เกิดขึ ้นทังหมดให้
้
แก่รองประธาน
ฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ โดยพลัน
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ดี.

ผู้ขายจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อทราบทันทีเมื่อทราบว่ากรรมการ เจ้ าหน้ าที่ หรื อพนักงานคนใดของผู้ซื ้อ หรื อ
ของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อใดๆ ของผู้ซื ้อ เป็ นกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ หรื อสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของ
กรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที่คนใดของผู้ซื ้อ หรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อใดๆ ของผู้ซื ้อในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวกับ
พนักงานของผู้ขาย ผู้ขายจาเป็ นจะต้ องรายงานข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ซู ื ้อทราบเฉพาะในกรณีที่พนักงาน (ไม่รวม
กรรมการและเจ้ าหน้ าที่) ของผู้ขายมีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างสาคัญกับความสัมพันธ์ ในทางธุรกิจของผู้ ขายกับผู้ซื ้อ
หรื อได้ รับค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อมใดๆ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ทางธุรกิจของ
ผู้ขายกับผู้ซื ้อ

อี.

ในกรณีที่ผ้ ขู ายทาสัญญาช่วงซึ่งหน้ าที่หรื อพันธะผูกพันใดๆ ของตนตามใบสัง่ ซื ้อใดๆ ตามข้ อ 23. ผู้ขายจะต้ อง
ทาให้ แน่ใจว่าผู้รับสัญญาช่วงทุกรายจะปฏิบตั ิสอดคล้ องกับข้ อกาหนดตามข้ อ 27 เมื่อผู้ซื ้อร้ องขอ ผู้ขายจะต้ อง
จัดทาคารับรองเป็ นหนังสือว่าผู้ขายและผู้รับสัญญาช่วงทุกรายได้ ปฏิ บตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวทังปวง
้
ผู้ซื ้อมี
สิทธิ ที่จะตรวจสอบและติดตามการปฏิบตั ิชาระหนี ้ตามใบสัง่ ซื ้อใดๆ ของผู้ขายและผู้รับสัญญาช่วงของผู้ขาย
ผู้ขายจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายและดาเนินการให้ ผ้ ซู ื ้อ บริ ษัทในเครื อและบริ ษัทย่อยของผู้ซื ้อ ตลอดจนกรรมการ
เจ้ าหน้ าที่ พนักงาน และตัวแทนของผู้ซื ้อ บริ ษัทในเครื อและบริ ษัทย่อยของผู้ซื ้อ ปลอดจากความรับผิด การ
ฟ้ องร้ อง การเรี ยกร้ อง หรื อค่าใช้ จ่าย (รวมถึง ค่าทนายความ ค่าผู้เชี่ยวชาญ ค่าที่ปรึ กษา เงินที่ต้องชาระตามที่
ตกลงประนีประนอมยอมความกันและเงินที่ต้องชาระตามคาพิพากษาตามที่จ่ายจริ ง) ที่เกิดจากหรื อเกี่ยวข้ องกับ
การไม่ปฏิบตั ิชาระหนี ้ของผู้ขายหรื อผู้รับสัญญาช่วงของผู้ขาย

28.

ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรอนุมตั ชิ ิน้ ส่ วนกำรผลิต

ในส่วนที่เกี่ยวกับใบสัง่ ซื ้อชิ ้นส่วนการผลิต ผู้ขายตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดทังปวงที
้
ร่ ะบุอยูใ่ นคูม่ ือกระบวน
การอนุมตั ชิ ิ ้นส่วนการผลิตทางอุตสาหกรรมและตกลงที่จะเสนอข้ อมูลดังกล่าวและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ แก่ผ้ ซู ื ้อเมี่อได้ รับ
การร้ องขอในระดับที่ 3 หรื อเทียบเท่าโดยไม่คานึงถึงระดับของการยื่นที่ได้ รับอนุญาต เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อจะอนุญาตไว้ เป็ นอย่าง
อื่นในหน้ าใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อในหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของ เลียร์
คอร์ ปอเรชัน่
29.

กำรระบุตัวสินค้ ำ

สินค้ าทังหมดที
้
่จดั หาตามใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับที่ถือว่าเป็ นชิ ้นส่วนทีเ่ สร็ จสมบูรณ์จะต้ องมีการระบุหมายเลขและชื่อ หรื อชื่อ
รหัสของผู้ซื ้อ ชื่อหรื อชื่อรหัสของผู้ขายและวันที่ผลิตโดยผู้ขาย
30.

กำรขนส่ ง

เอ.

ผู้ขายตกลงที่จะ (1) บรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม ทาเครื่ องหมาย และขนส่งสินค้ าตามข้ อกาหนดของผู้ซื ้อและผู้
ขนส่งที่เกี่ยวข้ องในลักษณะที่จะทาให้ มคี า่ ใช้ ตา่ ยในการขนส่งน้ อยที่สดุ (2) ใช้ เส้ นทางการขนส่งตามคาสัง่ ของผู้
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ซื ้อ (3) ไม่คิดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดการ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การขนส่ง (รวมทังภาษี
้
ค่าธรรมเนียม
ฯลฯ) ค่าพาหนะ หรื อค่าใช้ จ่ายพาหนะขนส่งอื่นใด หรื อการใช้ รถลาเลียงสินค้ า เว้ นแต่ผ้ ซู ื ้อจะอนุมตั ิเป็ นอย่างอื่น
ในด้ านหน้ าของใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ซื ้อฉบับแก้ ไขเพิม่ เติมหรื อในหนังสือ ลงลายมือชื่อรองประธานบริษัทฝ่ ายจัดซื ้อ
ของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ (4) จัดให้ ไว้ สาหรบการขนส่งแต่ละครัง้ ซึง่ เอกสารแสดงหมายเลขใบสัง่ ซื ้อ หมายเลขการ
แก้ ไขใบสัง่ ซื ้อหรื อใบสัง่ ปล่อยสินค้ า หมายเลขสินค้ าของผู้ซื ้อ หมายเลขสินค้ าของผู้ขายในกรณีที่ใช้ บงั คับได้
จานวนชิ ้นของสินค้ าที่ขนส่ง จานวนหีบห่อหรื อตู้สนิ ค้ าที่ขนส่ง ชื่อผู้ขายและหมายเลขผู้ค้า หมายเลขใบตราส่ง
สินค้ าและประเทศแหล่งกาเนิดสินค้ า และ (5) จัดส่งโดยพลันซึง่ ต้ นฉบับใบตราส่งสินค้ าหรื อใบเสร็จการส่งสินค้ า
อื่นๆ สาหรับการส่งสินค้ าแต่ละครัง้ ตามคาสัง่ ของผู้ซื ้อและตามข้ อกาหนดของผู้ขนส่ง การทาเครื่ องหมายบนหีบ
ห่อแต่ละหีบห่อและการระบุตวั สินค้ าในใบรายการบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสินค้ า และใบแจ้ งหนี ้ จะต้ องมีลกั ษณะ
เพียงพอทีจ่ ะทาให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถระบุตวั สินค้ าที่ซื ้อได้ งา่ ย
บี.

สาหรับสินค้ าที่อาจประกอบด้ วยวัตถุอนั ตรายและหรื อต้ องกาจัด ถ้ าผู้ซื ้อร้ องขอ ผู้ขายจะต้ องจัดหาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ
โดยพลันไม่วา่ จะมีรูปแบบและรายละเอียดอย่างใด ซึง่ (1) รายการส่วนผสมที่อาจเป็ นอันตรายที่มีอยูใ่ นตัวสินค้ า
(2) ปริ มาณของส่วนผสมดังกล่าวอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง และ (3)ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงหรื อ การ
เพิ่มเติมใดๆ ต่อส่วนประกอบดังกล่าว ก่อนการส่งสินค้ า ผู้ขายตกลงที่จะจัดทาให้ ไว้ แก่ผ้ ซู ื ้อซึ่งคาเตือนและคา
บอกกล่าวอย่างเพียงพอเป็ นหนังสือ (รวมทังการติ
้
ดฉลากที่เหมาะสมบนตัวสินค้ า ตู้สินค้ า หรื อหีบห่อ) เกี่ยวกับ
วัตถุอนั ตรายใดๆ ที่เป็ นส่วน ผสมหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของสินค้ าใดๆ พร้ อมกับคาสัง่ พิเศษในการจัดการสินค้ า
ตามที่จาเป็ นในการแนะนาผู้ขนส่งที่เกี่ยวข้ อง ผู้ซื ้อ และพนักงานของบุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับวิธีการใช้ มาตรการ
ระวังและป้องกัน เพื่อที่จะป้องกันความเสียหายทางร่ างกายและทรัพย์สินอย่างดีที่สดุ ในระหว่างการจัดการ
การขนส่ง การแปรรู ป การใช้ หรื อจาหน่ายสินค้ า ตู้สินค้ า หรื อหีบห่อที่ขนส่งให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐบาลไทยและรัฐต่างประเทศที่ใช้ บงั คับทังปวงเกี
้
่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
ติดคาเตือน ในกรณีกาส่งสินค้ าโดยผู้ขายไปยังปลายทางในยุโรป ก่อนการขนส่งสินค้ าผู้ขายจะต้ องแจ้ งผู้ซื ้อ
เกี่ยวกับ “การจัดประเภทสินค้ าอันตราย” ตามที่กาหนดในความตกลงยุโรปเกี่ยวกับ “การขนส่งระหว่างประเทศ
ซึง่ สินค้ าอันตราย”

ซี.

การบรรจุหีบห่อใดๆที่ทาจากไม้ (รวมทังแท่
้ นวางสินค้ า) จะต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศของไม้ เนื ้ออ่อน ในกรณีที่ผ้ ขู ายไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าว ผู้ขายจะต้ องรับผิดต่อค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาทดแทนใหม่
และการขนส่งที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้

31.

เอกสำรกำรขอคืนภำษีศุลกำกร ข้ อกำหนดอื่นๆ ของรัฐบำล และกำรควบคุมกำรส่ งออก

เอ.

เมื่อผู้ซื ้อร้ องขอ ผู้ขายจะต้ องจัดให้ โดยพลันซึ่งเอกสารทังปวงที
้
่จาเป็ นต้ องใช้ ในการขอคืนภาษี ศลุ กากรที่กรอก
ข้ อมูลถูกต้ องครบถ้ วนตามระเบียบของรัฐบาลที่ใช้ บงั คับ นอกจากนัน้ ผู้ขายโดยค่าใช้ จ่ายของตนเองจะต้ องให้
ข้ อมูลที่จาเป็ นทังหมด
้
(รวมทังเอกสารเป็
้
นหนังสือและบันทึกรายการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ องกับตัว
สินค้ า การจัดทาเครื่ องมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ) เพื่อผู้ซื ้อจะได้ ดาเนินการตามหน้ าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับศุลกากร
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หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาเครื่ องหมายหรื อติดฉลากแหล่งกาเนิดสินค้ าและหนังสือ
รับรองหรื อข้ อกาหนดในรายงานส่วนประกอบท้ องถิ่น เพื่อทาให้ ผ้ ูซื ้อสามารถอ้ างสิทธิ การปฏิบัติทางอากรนุ
เคราะห์ ในเวลานาเข้ าสินค้ า เครื่ องมือและอุปกรณ์ ตามที่จะมีสิทธิได้ รับตามระบบการให้ ความอนุ เคราะห์ทาง
การค้ าที่ใช้ บงั คับและเพื่อที่จะดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นทังปวง
้ เพื่อทาให้ สนิ ค้ าอยู่ภายใต้ โครงการยืดเวลาชาระ
ภาษี อากรหรื อเขตการค้ าเสรี ใดๆ ที่ใช้ บงั คับอยู่ในประเทศนาเข้ า ผู้ซื ้อจะต้ องจัดให้ แก่ผ้ ขู ายหรื อผู้ให้ บริ การที่
ผู้ขายแต่งตัง้ ซึ่งบรรดาเอกสารทัง้ ปวงที่จะทาให้ สามารถส่งสินค้ าออกได้ และได้ รับใบอนุญาตส่งออกหรื อการ
อนุญาตที่จาเป็ นสาหรับการส่งออกสินค้ า เครื่ องมือ และอุปกรณ์ตา่ งๆ เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในคาสัง่ ซื ้อ
สินค้ า ซึ่งในกรณีเช่นนี ้ ผู้ขายจะต้ องให้ ข้อมูลที่จาเป็ นทังหมดที
้
่จะทาให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถขอรับใบอนุญาตหรื อการ
อนุญาตดังกล่าว เครดิตหรื อผลประโยชน์ ที่เป็ นผลหรื อเกิ ดขึ ้นจากคาสัง่ ซือ้ ใดๆ รวมทัง้ เครดิตทางการค้ า
เครดิตการส่งออก หรื อการคืนเงินอากร ภาษี หรื อค่าธรรมเนียมให้ เป็ นของผู้ซื ้อ
บี.

ผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบต่อการให้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อ การไม่ปฏิบตั ิใดๆ ตามพระราชบัญญัติศลุ กากรของ
ประเทศไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของผู้ขายซึ่งส่งผลให้ ผ้ ูซื ้อต้ องถูกปรับแลหรื อเสียภาษี อากรเพิ่มเติม
ผู้ขายรับรู้และตกลงที่จะปฎิบตั ิตามขันตอนความปลอดภั
้
ย ซึง่ ถูกกาหนดโดยกฎหมายหรื อกฏเกณฑ์ที่อยู่เหนือผู้
ซื ้อ ผู้ขายจะต้ องแบ่งปั นข้ อมูลการตรวจสอบบัญชี หรื อการตรวจสอบที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบลูกค้ า และ/
หรื อ ความสมบูรณ์ ณ สถานที่ของผู้ขายกับผู้ซื ้อ

32.

ใบแจ้ งหนี ้

ใบแจ้ งหนี ้และหรื อคาบอกกล่าวให้ ขนส่งล่วงหน้ า (“คาบอกกล่าวให้ ขนส่งล่วงหน้ า”) สาหรับสินค้ าที่ขนส่งตามใบสัง่ ซื ้อแต่
ละฉบับต้ องอ้ างหมายเลขใบสัง่ ซื ้อ หมายเลขใบสัง่ ซือ้ ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อหมายเลขใบสัง่ ปล่อยสินค้ า หมายเลข
ชิ ้นส่วนสาหรับผู้ซื ้อ หมายเลขชิ ้นส่วนสาหรับผู้ขาย (ถ้ าบังคับ) ปริ มาณสินค้ าที่ขนส่ง หมายเลขหีบห่อหรื อตู้สินค้ า ชื่อและ
หมายเลขของผู้ขายและหมายเลขใบตราส่งสินค้ าก่อนที่ผ้ ซู ื ้อชาระค่าสินค้ า นอกจากนี ้ ใบแจ้ งหนี ้ต้ องไม่ระบุข้อกาหนด
ใดๆ ที่แยกต่างหากจากหรื อแตกต่างจากข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้หรื อข้ อกาหนดที่ปรากฏในหน้ าใบสัง่ ซื ้อ ผู้ซื ้อสงวน
สิทธิที่จะส่งคืนใบแจ้ งหนี ้หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมดที
้
่สง่ ให้ ผิดพลาด ระยะเวลาการชาระเงินจะเริ่ มทันทีที่มีการรับใบ
แจ้ งหนี ้หรื อคาบอกกล่าวให้ ขนส่งล่วงหน้ าที่ถกู ต้ องฉบับล่าสุดและมีการลงบันทึกในระบบของผู้ซื ้อด้ วยสิ่งอานวยความ
สะดวกตามที่ใช้ บังคับของผู้ซื ้อ การที่ผ้ ูซื ้อชาระเงินตามใบแจ้ งหนี ้ฉบับที่ไม่ถูกต้ องตามเงื่อนไขไม่เป็ นการยอมรั บ
รายละเอียดหรื อข้ อความที่ไม่ถกู ต้ องตามเงื่อนไขใดๆ ในใบแจ้ งหนี ้ดังกล่าว
33.

ระยะเวลำกำรชำระเงิน

เอ.

ระยะเวลาการชาระเงินจะถูกกาหนดไว้ สาหรับผู้ขายบนระบบการจ่ายกลางของผู้ซื ้อหากผู้ข ายอยู่ในระบบการ
จ่ายกลาง(CPS) ของผู้ซื ้อ หากผู้ขายไม่ได้ เป็ นผู้ขายในระบบ CPS ระยะเวลาการชาระเงินจะเป็ นแบบ ดี65 ดี65
นี ้หมายถึงใบแจ้ งหนี ้ซึง่ ได้ รับในวันที่ 15 ของเดือนนันจะต้
้ องจ่ายในวันที่ 5 ของเดือนที่สองถัดมา
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บี.

ถ้ าวันชาระเงินตรงกับวันที่ไม่วนั ทาการ จะชาระเงินในวันทาการถัดไป

ซี.

แม้ วา่ จะมีเงื่อนไขการชาระเงินที่เฉพาะเจาะจงบังคับใช้ แก่ใบสัง่ ซื ้อฉบับฉบับหนึง่ (1) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะไม่
มีสทิ ธิที่จะชาระค่าเครื่ องมือก่อนที่ลกู ค้ าของผู้ซื ้อชาระเงินค่าเครื่ องมือดังกล่าวแก่ผ้ ซู ื ้อ (2) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขาย
ซึ่งเป็ นผู้จัดหาที่สงั่ ไว้ ไม่มีสิทธิ ที่จะรับชาระเงินจากผู้ซือ้ จนกว่าลูกค้ าของผู้ซื ้อชาระเงินให้ แก่ผ้ ูซื ้อเต็มจานวน
สาหรับสินค้ าที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่บงั คับสาหรับสินค้ าที่มีสนิ ค้ าดังกล่าวรวมอยูด่ ้ วย และ (3) ผู้ซื ้ออาจเลือกที่จะ
ทบทวนเงื่อนไขการชาระเงินของตนในส่วนของสินค้ าสาหรับการผลิตก็ได้ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชาระเงินของลูกค้ าของผู้ซื ้อที่ใช้ บงั คับแก่สนิ ค้ าตามใบสัง่ ซื อ้ ใดๆ ทังนี
้ ้ เมื่อมีคาบอกกล่าวไปยังผู้ขาย

34.

กำรหักกลบลบหนีแ้ ละกำรหักค่ ำเสียหำยตำมสัญญำ

เอ.

นอกจากสิทธิ ในการหักลบกลบหนี ้ หรื อในการหักค่าเสียหายตามที่กฎหมายกาหนด หรื ออนุญาตจานวนเงิน
ทังหมดที
้
่ถึงกาหนดชาระแก่ผ้ ขู าย หรื อบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อแห่งใดแห่งหนึ่งของผู้ขาย ให้ ถือว่าเป็ น
หนี ้สินสุทธิของผู้ขาย หรื อของบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อแห่งใดแห่งหนึ่งของผู้ขายที่มีต่อ ผู้ซื ้อ หรื อบริ ษัทใน
เครื อแห่งใดแห่งหนึง่ ของผู้ซื ้อ และผู้ซื ้อหรื อบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อแห่งใดแห่งหนึง่ ของผู้ซื ้ออาจหักกลบลบ
หนี ้ หรื อหักค่าเสียหายจากจานวนเงินใดๆ ที่ผ้ ขู าย หรื อบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อแห่งใดแห่งหนึ่งของผู้ขาย
ถึงกาหนดชาระหรื อจะถึงกาหนดชาระแก่ผ้ ซู ื ้อ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทในเครื อแห่งใดแห่งหนึง่ ของผู้ซื ้อ เมื่อใด
ก็ตามที่เกิดจานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระดังกล่าว ในกรณีที่ผ้ ซู ื ้อหรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อแห่งหนึ่ง แห่ง
ใดของผู้ซื ้อ รู้ สึกอย่างมีเหตุผลว่าตนต้ องเสี่ยง ผู้ซื ้อหรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อ แห่งหนึ่งแห่งใดของผู้ซื ้อ
อาจหักภาษี ณ ที่จ่ายสาหรับจานวนเงินที่ถงึ กาหนดชาระแก่ผ้ ขู ายหรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อแห่งหนึง่ แห่ง
ใดของผู้ขายและหักจานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระนี ้เพื่อป้องกันความเสีย่ งดังกล่าว

บี.

“บริ ษัทในเครื อ” ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด หมายความถึงบริ ษัทอื่นใดที่ควบคุมคู่สญ
ั ญาดัง กล่าวหรื อถูก
คูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวควบคุมหรื ออยู่ภายใต้ การควบคุมของคู่สญ
ั ญาดังกล่าว เพื่อประโยชน์แห่งคานิยามนี ้ คาว่า
“ควบคุม” หมายความถึงกรรมสิทธิ์ทางตรงหรื อทางอ้ อมในทุนหรื อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหนึง่ ๆ เท่ากับ
ร้ อยละยี่ สิ บ (20%) หรื อ มากกว่ า ของทุ น หรื อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นทัง้ หมดหรื อ ความสามารถในการเลื อ ก
คณะกรรมการข้ างมากหรื อหน่วยงานควบคุมอื่นๆ ของบริ ษัทดังกล่าวโดยอาศัยหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียงหรื อ
โดยทางสัญญาหรื อโดยประการอื่น

ซี.

ถ้ าหนี ้ที่ผ้ ขู ายหรื อบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทในเครื อแห่งหนึ่ง แห่งใดของผู้ขายมีต่อผู้ซื ้อหรื อบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทใน
เครื อแห่งหนึ่งแห่งใดของผู้ซื ้อต้ องมีข้อพิพาท อาจเกิดขึ ้นหรื อไม่สามารถกาหนดแน่นอนได้ ผู้ซื ้อหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อบริ ษัทในเครื อแห่งหนึ่งแห่งใดของผู้ซือ้ อาจเลื่อนการชาระเงินที่ถึงกาหนดทัง้ หมดหรื อส่วนหนึ่งส่วนใด
จนกว่ า จะสามารถท าให้ ห นี ด้ ัง กล่า วเป็ นที่ ยุติ ไ ด้ โดยไม่จ ากัด หลัก ทั่ว ไปของความข้ า งต้ น และโดยการ
ยกตัวอย่างเท่านัน้ ในกรณีที่ผ้ ขู ายถูกฟ้ องล้ มละลาย ถ้ ายังไม่ดาเนินการตามใบสัง่ ซื ้อทังหมดระหว่
้
างผู้ซื ้อและ
ผู้ขาย ผู้ซื ้ออาจเลือ่ นการชาระเงินค่าสินค้ าแก่ผ้ ขู ายด้ วยคาสัง่ ปฏิเสธการจ่ายหรื อโดยวิธีอื่นในกรณีที่สินค้ าอาจ
ถูกปฏิเสธและมีคา่ เสียหายอื่นๆ
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35.

กำรโฆษณำ

ผู้ขายต้ องไม่อ้างถึงผู้ซื ้อในใบโฆษณาหรื อคาแถลงต่อสาธารณะชนโดยปราศจากการอนุมตั ิลว่ งหน้ าเป็ นหนังสือลงลายมือ
ชื่อรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ และต้ องไม่ใช้ เครื่ องหมายการค้ าหรื อชื่อการค้ าของผู้ซื ้อในเอกสาร
โฆษณาหรื อเอกสารประชาสัมพันธ์
36.

เหตุสุดวิสัย

การที่ผ้ ซู ื ้อหรื อผู้ขายปฏิบตั ิชาระหนี ้ของตนล่าช้ าหรื อไม่ปฏิบตั ิชาระหนี ้ของตนตามใบสัง่ ซื ้อจะยกขึ ้นเป็ นข้ อแก้ ตวั ได้ ถ้ า
และตราบเท่าที่คสู่ ญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ิชาระหนี ้ของตน โดยเฉพาะเนื่องจากเหตุหรื อเหตุการณ์ที่ตนไม่สามารถควบคุม
ได้ ตามควรและปราศจากความผิดหรื อความประมาทเลินเล่อของตน อาทิ เหตุสดุ วิสยั ข้ อจากัด ข้ อห้ าม บุริมภาพ หรื อการ
จัดสรรที่หน่วยงานรัฐบาลกาหนดหรื อการกระทาของหน่วยงานรัฐบาล การห้ ามส่งสินค้ า อัคคีภยั ระเบิด ภัยธรรมชาติ
การจลาจล สงคราม การก่อวินาศกรรม หรื อการไม่สามารถได้ มาซึ่งอานาจให้ ผ้ ขู ายจัดหาหนังสือบอกกล่าวแจ้ งความ
ล่าช้ าดังกล่าวและระยะเวลาของความล่าช้ าที่คาดไว้ และเวลาในการแก้ ไขความล่าช้ าดังกล่าวให้ ผ้ ซู ื ้อทราบโดยเร็ วที่สดุ
เท่าที่จะกระทาได้ (แต่ไม่เกินหนึ่งวันทาการเต็ม) ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์นนั ้ ระหว่างที่ผ้ ขู ายปฏิบตั ิชาระหนี ้ล่าช้ า
หรื อไม่ปฏิบตั ิชาระหนี ้ ผู้ซื ้ออาจเลือกที่จะ: (เอ) ซื ้อสินค้ าจากแหล่งอื่นและลดใบสัง่ ปล่อยสินค้ ากับผู้ขายในปริ มาณ
ดังกล่าวโดยผู้ซื ้อมิต้องรับผิดต่อผู้ขายและกาหนดให้ ผ้ ขู ายชดใช้ คืนแก่ผ้ ซู ื ้อสาหรับค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มใดๆ ที่ผ้ ซู ื ้อก่อขึ ้นจาก
การรับสินค้ าทดแทนที่เทียบกับราคาที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อ (บี) กาหนดให้ ผ้ ขู ายส่งมอบแก่ผ้ ซู ื ้อซึง่ สินค้ าสาเร็ จรูป งานระหว่าง
ทา และชิน้ ส่วน ตลอดจนวัสดุที่ผลิตหรื อได้ มาสาหรับงานตามใบสัง่ ซื ้อ โดยผู้ซื ้อเป็ นฝ่ ายออกค่าใช้ จ่ายเอง หรื อ (ซี)
กาหนดให้ ผ้ ขู ายจัดหาสินค้ าจากแหล่งอื่นๆ ในปริ มาณและในเวลาตามที่ผ้ ูซื ้อร้ องขอและตามราคาที่ระบุในใบสั่ งซือ้
นอกจากนี ้ให้ ผ้ ขู ายดาเนินการทังปวงที
้
่ผ้ ขู ายเห็นว่าจาเป็ นตามควร โดยฝ่ ายออกค่าใช้ จ่ายเอง ในการประกันว่าในกรณีของ
การหยุดชะงักการทางาน การนัดหยุดงาน หรื อการถ่วงงานที่คาดไว้ ใดๆ หรื อการดาเนินการอันเป็ นผลจากการสิ ้นสุด
สัญ ญาแรงงานของผู้ข าย จะมี ก ารจัดหาสิน ค้ า แก่ ผ้ ูซือ้ อย่า งไม่ข าดสาย ในพื น้ ที่ ที่ ไม่ถูก กระทบกระเทื อ นจากการ
หยุดชะงักใดๆ ดังกล่าวเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อยสามสิบ (30) วัน ถ้ าผู้ขายไม่ประกันอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาสิบ
(10) วัน (หรื อภายในระยะเวลาน้ อยกว่าที่ผ้ ซู ื ้อกาหนด) เมื่อผู้ซื ้อร้ องขอว่าจะไม่เกิดความล่าช้ าใดๆ มากกว่าระยะเวลา
สามสิบ (30) วัน หรื อถ้ าเกิ ดความล่าช้ าใดๆ เป็ นระยะเวลามากกว่าสามสิบ (30) วัน ผู้ซื ้ออาจยกเลิกใบสัง่ ซื ้อโดย
ปราศจากความรับผิดและให้ ผ้ ขู ายชดใช้ ผ้ ซู ื ้อในส่วนของค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าว ผู้ขายรับทราบและตกลง
ว่าการเปลี่ยนแปลงค่าใช้ จ่ายหรื อการจัดหาสัมภาระ ส่วนประกอบหรื อบริ การได้ ตามสภาพตลาด การกระทาของฝ่ ายผู้
จัดหาหรื อข้ อพิพาทด้ านสัญญาจะไม่ลบล้ างการปฏิบัติ ชาระหนีข้ องผู้ข ายภายใต้ ทฤษฎีเกี่ ยวกับเหตุสุดวิสยั การไม่
สามารถปฏิบตั ิได้ ทางการค้ าหรื ออื่นๆ และผู้ขายเป็ นฝ่ ายรับภาระความเสี่ยงเหล่านี ้โดยชัดแจ้ ง
37.

กำรบริกำรและชิน้ ส่ วนทดแทน

เอ.

เมื่อได้ รับใบสัง่ ปล่อยสินค้ า ให้ ผ้ ขู ายขายสินค้ าทังหมดที
้
่จาเป็ นสาหรับผู้ซื ้อแก่ผ้ ซู ื ้อ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ว่าด้ วยการบริ การและชิ ้นส่วนทดแทนของผู้ซื ้อ และลูกค้ าของผู้ซื ้อสาหรับรุ่ นปี ปั จจุบนั ของตน ในราคาการผลิต
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ณ ปั จจุบนั บวกต้ นทุนส่วนต่างสุทธิตามจริ งใดๆ สาหรับการบรรจุภณ
ั ฑ์พิเศษจาเพาะที่กาหนด ถ้ าสินค้ าเป็ น
ระบบ โมดุล หรื อสิง่ ประกอบให้ ผ้ ขู าย ขายส่วนประกอบหรื อชิ ้นส่วนของระบบ โมดุล หรื อสิ่งประกอบดังกล่าวใน
ราคาที่รวมแล้ วจะไม่เกินราคาการผลิต ณ ปั จจุบนั ของระบบ โมดุล หรื อสิ่งประกอบหักด้ วยค่าใช้ จ่ายแรงงานที่
เกี่ยวข้ องกับระบบ โมดุล หรื อสิ่งประกอบบวกด้ วยต้ นทุนส่วนต่างสุทธิ ตามจริ งใดๆ สาหรับบรรจุภณ
ั ฑ์พิเศษ
จาเพาะที่กาหนด
บี.

ภายหลังการยกเลิกการผลิตต้ นแบบ ณ ปั จจุบนั ของยานพาหนะที่เกี่ยวข้ อง ให้ ผ้ ขู ายขายสินค้ าที่จาเป็ นสาหรับผู้
ซื ้อแก่ผ้ ซู ื ้อเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดว่าด้ วยบริ การและชิ ้นส่วนทดแทนของผู้ซื ้อและลูกค้ าของผู้ซื ้อ สาหรับรุ่นปี
ที่ผา่ นมาในราคาที่ระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อฉบับล่าสุดสาหรับการผลิตต้ นแบบ ณ ปั จจุบนั บวกต้ นทุนส่วนต่างสุทธิตาม
จริ งใดๆ สาหรับการบรรจุภณ
ั ฑ์พิเศษจาเพาะที่กาหนดสาหรับห้ า (5) ปี แรกของบริ การต้ นแบบที่ผ่านมา ในช่วง
ระยะเวลาสิบ (10) ปี ต่อมาของการบริ การต้ นแบบที่ผ่านมาหรื อในช่วงระยะเวลาที่นานกว่านีท้ ี่ลกู ค้ าของผู้ซื ้อ
ต้ องการชิ ้นส่วนสาหรับบริ การ ให้ ราคาดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อฉบับล่าสุดสาหรับการผลิตต้ นแบบ
ณ ปั จจุบนั บวกต้ นทุนส่วนต่างสุทธิตามจริ งใดๆ สาหรับการบรรจุภณ
ั ฑ์เฉพาะที่กาหนดบวกต้ นทุนส่วนต่างสุทธิ
ตามจริ งใดๆ สาหรับค่าใช้ จ่ายการผลิตที่ตกลงร่วมกันระว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย

38.

กำรบรรจุหีบห่ อ

การบรรจุหีบห่อทังหมดต้
้
องเป็ นไปตามข้ อกาหนดการบรรจุหีบห่อมาตรฐานของผู้ซื ้อ ซึง่ สามารถหาข้ อมูลได้ จากลิงค์ตา่ งๆ
ที่ระบุในเว็บไซต์ของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ คือ www.lear.com ภายใต้ หวั ข้ อข้ อมูลผู้จดั หา
39.

สิทธิเรียกร้ องจำกผู้ขำย

ผู้ขายต้ องเริ่ มกระทาการใดๆ ตามใบสัง่ ซื ้อใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับแต่การกระทาผิดสัญญาหรื อนับแต่เกิด
เหตุการณ์อื่นๆ ที่นาไปสู่การเรี ยกร้ องสิทธิ ของผู้ขาย โดยไม่คานึงถึงว่าผู้ขายไม่ทราบเกี่ยวกับการกระทาผิดสัญญาหรื อ
เหตุการณ์อื่นๆ ที่นาไปสูก่ ารเรี ยกร้ องสิทธิดงั กล่าว
40.

ข้ อสัญญำแยกออกจำกกันได้

ถ้ าข้ อความใดๆ ในใบสัง่ ซื ้อไม่มีผลสมบูรณ์หรื อใช้ บงั คับไม่ได้ ตามบทกฎหมาย ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ คาสัง่ บริ หารใดๆ หรื อ
หลักกฎหมายอื่นๆ ให้ ถือว่าข้ อความดังกล่าวได้ รับการปรั บแก้ หรื อถูกลบทิ ้งตามแต่กรณี แต่เฉพาะเท่าที่จาเป็ นต่อการ
ปฏิบตั ิตามบทกฎหมาย ข้ อบังคับ ข้ อบัญญัติ คาสัง่ หรื อกฎดังกล่าวและให้ ข้อความที่เหลือในคาสัง่ คงมีผลใช้ บงั คับเต็มที่
ต่อไป
41.

กำรติดต่ อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ให้ ผ้ ขู ายปฏิบตั ิตามวิธีการใดๆ เกี่ยวกับการติดต่อสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ ซู ื ้อกาหนด รวมทังข้
้ อกาหนดในการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งผ่านใบสัง่ ซื ้อ ใบสัง่ ปล่อยสินค้ าสาหรับการผลิต ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารติดต่อ มิให้ ถือ
ว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรื อแม้ แต่อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้ วยช่องลายมือชื่อของผู้แทนหนึ่งคนจากทังหมดของผู
้
้ ซื ้อ
เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อแต่อย่างใด
42.

คำบอกกล่ ำว

คาบอกกล่าว หนังสือเรี ยกร้ องสิทธิ และเอกสารติดต่ออื่นๆถึงผู้ซื ้อที่กาหนดหรื อที่ได้ รับอนุญาตตามใบสัง่ ซื อ้ ให้ ทาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและให้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับประเภทชาระค่าไปรษณีย์ลว่ งหน้ า ไปยังแผนกจัดซื ้อตามที่อยูข่ องผู้
ซื ้อที่ปรากฎบนใบสัง่ ซื ้อ และให้ มผี ลใช้ บงั คับเฉพาะเมื่อผู้ซื ้อได้ รับเอกสารดังกล่าวแล้ วเท่านัน้

การที่ผ้ ูขายไม่ส่งคาบอกกล่าว หนังสือเรี ยกร้ องสิทธิ ใดๆ หรื อเอกสารติดต่ออื่นๆ ไปยังผู้จัดซื อ้ ตามวิธีการและภายใน
ระยะเวลาที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ ให้ ถือว่าผู้ขายบอกสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาทังหลายทั
้
งปวงที
้
่ผ้ ขู ายสามารถกระทาได้ โดย
ประการอื่นเมื่อทาคาบอกกล่าว หรื อหนังสือเรี ยกร้ องสิทธิดงั กล่าว หรื อเอกสารติดต่ออื่นๆ
43.

กำรเก็บรักษำควำมลับ

เอ.

ให้ ผ้ ขู าย (1) เก็บรักษาข้ อมูลทังหมดของผู
้
้ ซื ้อเป็ นความลับและให้ เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวเฉพาะแก่ลกู จ้ างของตน
ที่ต้องการทราบข้ อมูลดังกล่าวของผู้ซื ้อเพื่อให้ ผ้ ขู ายจัดหาสินค้ า เครื่ องมือและอุปกรณ์ให้ แก่ผ้ ซู ื ้อตามใบสัง่ ซื ้อ
และ (2) ใช้ ข้อมูลของผู้ซื ้อเฉพาะเพื่อจัดหาสินค้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ “ข้ อมูลผู้ซื ้อ” หมายความถึง ข้ อมูลทังหมดที
้
่ผ้ ซู ื ้อหรื อ
ผู้แทนหรื อผู้รับเหมาช่วงของผู้ซื ้อจัดหาให้ แก่ผ้ ขู ายอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการ โปรแกรมและสินค้ าตามใบสัง่ ซื ้อ
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดราคาและเงื่ อนไขอื่นๆ ในใบสัง่ ซื อ้ ข้ อกาหนดคุณ ลักษณะ ข้ อมูล สูต ร
ส่วนประกอบ แบบผลิตภัณฑ์ แบบร่าง ภาพถ่าย ตัวอย่าง ต้ นแบบ ยานพาหนะทดสอบ วิธีการและกระบวนการ
ผลิต การบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อการขนส่งและซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมทังรหั
้ สจุดหมายและรหัสต้ น
ทาง) ข้ อมูลผู้ซื ้อยังหมายความรวมถึงเนื ้อหาหรื อข้ อมูลใดๆ ที่บรรจุ หรื อเป็ นไปตามข้ อมูลของผู้ซื ้อใดๆ ที่ไม่ว่าผู้
ซื ้อ ผู้ขายหรื อบุคคลอื่นใดจัดทาขึ ้น

บี.

ให้ ผ้ ขู ายแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อทราบโดยทันทีถ้าผู้ขายได้ สง่ ข้ อมูลไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับสินค้ าเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่จดั หา
ให้

44.

เครื่องมืออุปกรณ์ - ข้ อกำหนดเพิ่มเติม

นอกจากจะอยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ ให้ ใบสัง่ ซื ้อเครื่ องมือ (“เครื่ องมือ”) และอุปกรณ์ (“อุปกรณ์”)
แต่ละฉบับอยูภ่ ายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดเพิ่มเติมของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ ว่าด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์ ซึ่งเป็ นข้ อกาหนดที่
สามารถหาข้ อมูลได้ จากลิงค์ ต่างๆ ที่ระบุในเว็บไซต์ของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ คือ www.lear.comภายใต้ หวั ข้ อว่าข้ อมูลผู้
จัดหา (“ข้ อกาหนดเพิ่มเติมว่าด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์ ”) โดยมีข้อแม้ วา่ ในกรณีที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ไม่ตรงกับ
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ข้ อกาหนดเพิ่มเติมว่าด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์ให้ ข้อกาหนดเพิ่มเติมว่าด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์นนบั
ั ้ งคับใช้ แก่เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ดงั กล่าวทังหมด
้
45.

ข้ อกำหนดว่ ำด้ วยบริกำร - ข้ อกำหนดเพิ่มเติม

นอกจากจะอยูภ่ ายใต้ ข้อบังคับของข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ ให้ ใบสังซื ้อบริ การที่ไม่เกี่ยวกับสินค้ าสาหรับการผลิตแต่
ละฉบับอยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกาหนดเพิ่มเติมของเลียร์ คอร์ ปอเรชั่น ว่าด้ วยการบริ การซึ่งเป็ นข้ อกาหนดที่สามารถหา
ข้ อมูลได้ จากลิงค์ต่างๆ ที่ระบุในเว็บไซต์ ของเลียร์ คอร์ ปอเรชั่น คือ www.lear.comภายใต้ หัวข้ อว่าข้ อมูลผู้จัดหา
(“ข้ อกาหนดเพิ่มเติมว่าด้ วยบริ การ”) โดยมีข้อแม้ วา่ ในกรณีที่ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ไม่ตรงกับข้ อกาหนดเพิ่มเติมว่า
ด้ วยบริ การ ให้ ข้อกาหนดเพิ่มเติมว่าด้ วยบริ การบังคับใช้ แก่บริ การดังกล่าวังหมดที
้
่ไม่เกี่ยวกับสินค้ าการผลิต
46.

กำรตีควำม

เมื่ อ ใช้ ใ นใบสั่ง ซื อ้ ค าว่า “รวมถึ ง ” หมายความถึ ง “รวมถึ ง แต่ไม่จ ากัด เพี ย ง” และถ้ อ ยค าที่ นิ ย ามเป็ นเอกพจน์ ใ ห้
หมายความรวมถึงคาพหูพจน์ และในทางกลับกัน ถ้ อยคาที่นิยามเป็ นพหูพจน์ให้ หมายความรวมถึงคาเอกพจน์ สาหรับ
หัวเรื่ อง ชื่อเรื่ อง และหมายเลขนัน้ มีไว้ เพื่อความสะดวกในการอ้ างอิงเท่านัน้ และมิให้ กระทบกระเทือนการตีความใน
ใบสัง่ ซื ้อ
47.

ข้ อตกลงทัง้ ปวง กำรแก้ ไข

ใบสัง่ ซื ้อพร้ อมด้ วยเอกสารแนบท้ ายหรื อเอกสารเพิ่มเติมที่กล่าวถึง โดยเฉพาะใบสัง่ ซื ้อเป็ นข้ อตกลงทังปวงระหว่
้
างผู้ขาย
และผู้ซื ้อเกี่ยวกับเรื่ องที่ระบุในใบสัง่ ซื ้อ และให้ ใช้ แทนคารับรองและข้ อตกลงทางวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษรก่อนหน้ านี ้
ทังหมด
้
ผู้ซื ้ออาจแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไข ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่งด้ วยการลงประกาศคาบอกกล่าว
เกี่ยวกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่ที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางลิงค์ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ ของเลียร์ คอร์ ปอเรชั่น คือ
www.lear.com ภายใต้ หวั ข้ อว่าข้ อมูลผู้จดั หาเป็ นอย่างน้ อยสิบ (10) วัน ก่อนวันมีผลใช้ บงั คับของข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่
แก้ ไขเปลีย่ นแปลงใดๆ ให้ ผ้ ขู ายทบทวนเว็บไซต์ของ เลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ และข้ อกาหนดและเงื่อนไขเป็ นครัง้ คราว การที่ผ้ ขู าย
ปฎิบตั ิตามใบสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผ้ ซู ื ้อตามข้ อ 42 เกี่ยวกับข้ อคัดค้ านของผู้ขายเกี่ยวกับ
ข้ อกาหนดและเงื่ อนไขที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนวันมีผลใช้ บังคับ ของข้ อก าหนดและเงื่ อนไขที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่าผู้ขายยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะถือว่าผู้ขาย
ยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่แก้ ไขเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเว้ นเสียแต่ประโยคก่อนหน้ านี ้จะกาหนดไว้ โดยประการอื่น หรื อ
เว้ นเสียแต่จะระบุไว้ โดยประการอื่นในข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ ใบสัง่ ซื ้ออาจแก้ ไขเปลีย่ นแปลงได้ ด้วยการทาใบสัง่ ซื ้อ
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อด้ วยหนังสือลงลายมือชื่อรองประธานบริ ษัทฝ่ ายจัดซื ้อของเลียร์ คอร์ ปอเรชัน่ เท่านัน้
48.

กฎหมำยบังคับใช้ เขตอำนำจศำล สถำนที่

ใบสัง่ ซื ้อแต่ละฉบับให้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
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49.

กำรอนุญำโตตุลำกำร

ข้ อพิพาททังปวงที
้
่เกิดขึ ้นตามหรื อที่เกี่ยวกับใบสัง่ ซื ้อใดๆ หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับใบสัง่ ซื ้อใดๆ ให้ ระงับถึงที่สดุ โดย
อนุญาโตตุลาการตามข้ อบังคับว่าด้ วยการอนุญาโตตุลาการแห่งสถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรมที่ใช้
บังคับในขณะที่ยื่นข้ อพิพาทให้ อนุญาโตตุลาการชีข้ าด และการอนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้ าดข้ อพิพาทให้ อ ยู่ภายใต้ การ
กากับดูแลของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
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