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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกบัใบสั่งซือ้ของเลียร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย 

 

ฉบับวนัที่    6 กนัยายน 2556 

 

1. กำรก่อให้เกดิสัญญำ ค ำเสนอ ค ำสนอง ข้อก ำหนดจ ำเพำะ  

 

เอ.   ใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบั พร้อมทัง้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นี ้ (“ใบสัง่ซือ้”) ถือเป็นค าเสนอโดย บริษัทเลยีร์ คอร์

ปอเรชัน่ เซ้าท์อีสท์ เอเชีย จ ากดั หรือบริษัท เลยีร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัท

ยอ่ยแล้วแตก่รณี ( แตล่ะราย “ผู้ซือ้”) ตอ่บคุคลท่ีใบสัง่ซือ้ระบช่ืุอไว้ และบริษัทในเครือและบริษัทยอ่ยที่เก่ียวข้อง

ของบคุคลนัน้ (“ผู้ขาย”) เพื่อเข้าท าสญัญาที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้และให้ใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบัเป็นเอกสารค าเสนอและ

สญัญาที่บริบรูณ์เพียงฉบบัเดียว ใบสัง่ซือ้ไมถื่อเป็นค าสนองโดยผู้ซือ้ตอ่ค าเสนอหรือข้อเสนอของผู้ขาย ไมว่า่ที่

ปรากฎในใบเสนอราคา ใบรับรอง ใบแจ้งหนี ้ หรือเอกสารอื่นใดของผู้ขาย ในกรณีที่ถือวา่ใบเสนอราคาหรือ

ข้อเสนอของผู้ขายเป็นค าเสนอ ให้ค าเสนอนัน้เป็นอนัถกูบอกปัดโดยชดัแจ้ง และให้ใช้ค าเสนอในใบสัง่ซือ้แทน

โดยสิน้เชิง ผู้ซือ้เป็นบริษัทในเครือของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ ซึง่เป็นนิติบคุคลตามกฎหมายของมลรัฐเดลาแวร์ 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 21557 ถนนเทเลกราฟ เซาท์ฟิลดิ์ มชิิแกน (“เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่”) 

 

บี. สญัญาแตล่ะฉบบัเกิดขึน้เมื่อผู้ขายสนองรับใบสัง่ซือ้ของผู้ซือ้  ให้ถือวา่ผู้ขายสนองรับข้อก าหนดและเง่ือนไขของ

ใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัด้วยการขนส่งสินค้า การให้บริการ การเร่ิมงานเก่ียวกับสินค้า การท าใบรับรอง  หรือการ

กระท าอื่นใด ของผู้ขายที่แสดงออกถึงการยอมรับการมีอยูข่องสญัญาที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลา่ว 

 

ซี. ค าสนองให้จ ากดัไว้โดยชดัแจ้งแตเ่พียงเทา่ที่ปรากฏในข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นี ้และข้อ ก าหนดและเง่ือนไข

ที่ระบุอ้างอิงไว้โดยประการอื่นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงกรอบการท างานแนบท้ายใบสัง่ซือ้ (“ข้อตกลงกรอบการ

ท างาน”)  สิ่งที่อ้างว่าเป็นค าสนองรับค าเสนอเก่ียวกับข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ปรับ  ลบล้าง เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแต่โดยประการอื่นซึ่งข้อก าหนดและเง่ือนไขเหล่านีม้ิให้มีผลผูกพันผู้ ซือ้และให้ข้อก าหนดและ

เง่ือนไขเช่นนัน้ไว้เป็นอนัถกูบอกปัดและถกูแทนที่โดยข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นี ้    เว้นแต่ข้อก าหนดและ

เง่ือนไขของผู้ขายที่เสนอไว้ จะได้รับค าเสนอเป็นเอกสารหนงัสือลงลายมือช่ือ (“หนงัสือลงลายมือช่ือ”) โดยรอง

ประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของผู้ซือ้ โดยมิพกัต้องค านงึถึงการรับมอบสนิค้าหรือช าระราคาสนิค้าที่สง่มอบโดยผู้ซือ้

หรือการกระท าอื่นใดอนัคล้ายกนัของผู้ซือ้ 
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ดี. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างใบสัง่ซือ้กับสญัญาที่ท าขึน้ก่อนหรือในขณะนัน้หรือเอกสารที่ส่งมอบให้แก่กัน

ระหว่างผู้ซือ้กับผู้ขาย  ให้บงัคบัตามใบสัง่ซือ้ เว้นแต่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่นโดยข้อตกลง

กรอบการท างาน 

 

อี. เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ อาจด าเนินการจดัซือ้ให้กบับริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของตนเป็นครัง้คราวและออกใบสัง่

ซือ้ที่แสดงตราสญัลกัษณ์ของเลียร์ คอร์ปอเรชัน่ แต่ระบตุวัผู้ซือ้เป็นรายอื่น  ผู้ขายยอมรับและตกลงว่าใบสัง่ซือ้

เช่นนัน้มิให้ถือหรือตีความวา่เป็นใบสัง่ซือ้ของเลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ หรือการค า้ประกนัหนี ้หรือความรับผิดของผู้ซือ้

ที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้โดยเลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ 

 

2. ขอบกำรบังคับใช้ของข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

 

เอ. ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีต้ามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครัง้คราว (“ข้อก าหนดและเง่ือนไข) ใช้บงัคบัการ

ซือ้สินค้าและหรือบริการทกุชนิดที่เก่ียวข้องโดยผู้ซือ้จากผู้ขายตามที่ระบไุว้ในด้านหน้าของใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบั 

(เรียกรวมกนัวา่ “สนิค้า”) หรือในเอกสารที่ระบอุ้างอิงไว้โดยชดัแจ้งในด้านหน้าของใบสัง่ซือ้ที่ระบสุินค้านัน้  ค า

วา่ “สนิค้า” ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีห้มายความรวมถึง แตไ่มจ่ ากดัเพียงวตัถดุิบ สว่นประกอบ สินค้ากึ่ง

ส าเร็จรูป เคร่ืองมือ แบบหล่อ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและบริการทุกประเภท ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับ

รายการใดรายการหนึง่ที่ระบไุว้ข้างต้นหรือไม ่ ข้อก าหนดและเง่ือนไขบางประการใช้บงัคบักบัสินค้าบางประเภท

เทา่นัน้  แตใ่นกรณีดงักลา่วจะต้องมีการจ ากดัประเภทสนิค้านัน้ไว้โดยชดัแจ้ง 

 

บี. ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีใ้ช้บงัคบักบัผู้ขายทกุรายที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้  รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียงผู้ขายที่เป็นผู้

จดัหาสัง่ไว้ ค าวา่ “ผู้จดัหาที่สัง่ไว้” หมายถึง ผู้ขายที่ผู้ซือ้ได้รับการร้องขอหรือแนะน าให้จดัซือ้สินค้าตามที่ลกูค้า

ของผู้ซือ้และหรือลกูค้าผู้ผลิตอปุกรณ์เดิม (“โออีเอ็ม”) (ถ้าเป็นคนละรายกนั) (เรียกรวมกนัว่า “ลกูค้า”) สัง่หรือ

แนะน า (รวมทัง้กรณีที่ผ่านวิธีการจัดหาร่วมกัน) หรือเมื่อผู้ซือ้ถูกจ ากัดให้ต้องซือ้สินค้าประเภทที่ก าหนดจาก

ผู้ขายรายนัน้เนื่องจากรายละเอียดข้อก าหนด หรือข้อจ ากัดอื่นๆ ของลกูค้าก าหนดไว้  ผู้ขายแต่ละรายที่เป็นผู้

จดัหาที่สัง่ไว้ยอมรับความมีผลบงัคบัใช้ของข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีแ้ละตกลงที่จะผกูพนัตามข้อก าหนด

และเง่ือนไขเหลา่นี ้ รวมทัง้แต่ไมจ่ ากดัเพียงข้อก าหนดผู้จดัหาระดบัโลกในข้อ 6. และเง่ือนไขการช าระเงินในข้อ 

33 

 

ซี. ใบสัง่ซือ้และใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมแตล่ะฉบบัท่ีผู้ซือ้ออกให้แก่ผู้ขายจะระบขุ้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีไ้ว้

ด้วย โดยให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหล่านีม้ีผลใช้บังคับกับใบสัง่ซื อ้แต่ละฉบบันีต้ามที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้โดย

สมบรูณ์  นอกจากนีใ้ห้อ้างเอกสารต่อไปนีข้องเลียร์ คอร์ปอเรชัน่เป็นสว่นหนึ่งของใบสัง่ซือ้ด้วย  คู่มือก าหนดผู้
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จดัหาแนวทางและเอกสารเก่ียวกบัเคร่ืองมือแนวทางตรวจสอบเคร่ือง  มีข้อก าหนดการบรรจุหีบห่อการสง่มอบ

และคู่มือ แนวทางและข้อก าหนดอื่นๆ  ที่มีอยู่ในหวัข้อ “เว็บไกด์”  ผ่านจุดเช่ือมโยงบนเว็บไซต์ของเลียร์คอร์

ปอเรชั่นในสว่นข้อมูลผู้จัดหา  www.lear.comSupplier Information (เรียกรวมกันว่า “เว็บไกด์”) ในกรณีที่มี

ความขดัแย้งระหวา่งเว็บไกด์  ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีใ้ห้ใช้บงัคบัตามข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นี ้ ผู้ซือ้

อาจเปลีย่นแปลงเว็บไกด์ใดๆ หรือเพิ่มเว็บไกด์ได้ไมว่า่ในเวลาใดๆโดยปิดประกาศเว็บไกด์ที่แก้ไขหรือเพิ่มขึน้ผา่น

จุดเช่ือมโยงบนเว็บไซต์ www.lear.com ของเลียร์คอร์ปอเรชัน่ในสว่นข้อมลูผู้จดัหาอย่างน้อยสิบ (10) วนัก่อน

วนัที่เว็บไซต์ที่แก้ไขหรือเพิ่มขึน้นัน้มีผลบงัคบัใช้  ให้ผู้ขายตรวจทานเว็บไซต์ของเลียร์ คอร์ปอเรชัน่และเว็บไซต์

ตา่งๆ เป็นระยะการท่ีผู้ขายปฏิบตัิตามใบสัง่ซือ้ตอ่ไปโดยไมท่ าหนงัสอืแจ้งการท่ีตนคดัค้านเวบ็ไซต์ที่เปลีย่นแปลง

หรือเพิ่มขึน้ตามข้อ  42  ก่อนวนัที่เว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขึน้นัน้มีผลบงัคบัใช้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไข

และถือเป็นการยอมรับเว็บไซต์ที่เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มขึน้นัน้โดยผู้ขาย 

   

ดี. ข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ และเว็บไกด์ตา่งๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้กบัใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัเป็นข้อก าหนดและเง่ือนไข

ที่เร่ิมผลในวนัท่ีออกที่แสดงไวในใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ ใบสัง่ซือ้ที่เก่ียวข้อง แล้วแตว่นัใดจะเป็น

วนัท่ีลา่สดุ 

 

อี. ข้อยกเว้น การเปลีย่นแปลงหรือการสละข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีม้ิให้มีผลสมบรูณ์หรือมีผลผกูพนัผู้ซือ้  เว้น

แตจ่ะระบไุว้ในหน้าใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือท าขึน้เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้

ของ เลยีร์ คอร์ปอเรขัน่ 

 

3.  เอกสำรที่ใช้ในกำรจัดซือ้ 

 

เอกสารเหลา่นีผู้้ซือ้อาจน าไปใช้ในกระบวนการจดัหาและจดัซือ้ของผู้ซือ้  เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นประการอื่นโดยชดัแจ้งใน (1) 

เอกสารใดเอกสารหนึง่ของบรรดาเอกสารที่ระบไุว้ในข้อ เอ ถึง ไอ ต่อไปนี ้ซึ่งลงลายมือช่ือโดยรองประธานฝ่ายจดัซือ้ของ 

เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ หรือ (2) หน้าใบสัง่ซือ้ ให้ใบสัง่ซือ้มีผลลบล้างเอกสารดงักลา่วทัง้ปวงโดยสิน้เชิง 

 

เอ. สญัญาระยะยาว (“แอลทีเอ”) เอกสารฉบบันีเ้ป็นสญัญาเก่ียวกบัการลดราคา ในบางกรณีจะใช้เป็นตวัก าหนด

สทิธิเสนอราคาส าหรับธุรกิจบางประเภทด้วย 

 

บี. สญัญาจดัหาเลยีร์ (“แอลเอสเอ”) เอกสารฉบบันี ้เป็นสญัญาที่ก าหนดนิติสมัพนัธ์ระหว่างผู้ขายกบัผู้ซือ้  รวมทัง้

การเปลี่ยนแปลงราคาตามที่ตกลงกันไว้ ในบางกรณีจะใช้เป็นตัวก าหนดสิทธิเสนอราคาส าหรับธุรกิจบาง

ประเภทด้วย 
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ซี. สญัญาร่วมพฒันา (“เจดีเอ”) เอกสารฉบับนีเ้ป็นสญัญาระหว่างผู้ ซือ้กับคู่สญัญาอีกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา

ผลติภณัฑ์หรือเทคโนโลยีประเภทใดประเภทหนึง่ 

 

ดี. หนงัสอืแสดงความจ านง (“เอลโอไอ”) เอกสารฉบบันีเ้ป็นสญัญาที่ผู้ซือ้ตกลงที่จะรับผิดเพื่อคา่ใช้จ่ายบางรายการ

ที่เก่ียวข้องกับการที่บุคคลภายนอกได้ไปซึ่งรายการที่ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการนาน ซึ่งโดยปกติ ได้แก่ 

เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ สญัญาประเภทนีจ้ะมีผลผกูพนัผู้ซือ้ต่อเมื่อ (1) ระบไุว้โดยชดัแจ้งว่ามีผลผกูพนั และ (2) 

ก าหนดความรับผิดสงูสดุไว้แนน่อนรวมทัง้ระยะเวลารับผิด 

 

อี. สญัญาจัดซือ้และก าหนดเป้าหมายล่วงหน้า (“อีเอสทีเอ”) เอกสารฉบบันีเ้ป็นสญัญาที่ให้โอกาสผู้ที่อาจเป็นผู้

จดัหาในอนาคตในอนาคตพฒันาเทคโนโลยีและกระบวนการที่ก าหนดและอาจจ าเป็นแก่การผลิตสินค้าให้แก่ผู้

ซือ้  โดยผู้ซือ้ไมผ่กูพนัท่ีจะต้องจดัซือ้จากผู้ขาย  ผู้ซือ้เป็นเจ้าของงานพฒันาใดๆ ที่เก่ียวข้องภายใต้อีเอสทีเอ หรือ

มีสทิธิที่จะได้มาซึง่งานพฒันานัน้ในราคาสว่นเพิ่มที่ตรวจสอบแล้ว 

 

เอฟ. สญัญาก าหนดเป้าหมายวิศวกรรมผู้ จัดหา (“เอสอีทีเอ”)   เอกสารฉบับนีเ้ป็นสญัญาระหว่างผู้ ซือ้กับผู้ ขาย

เก่ียวกบัวิศวกรรมของผู้ขาย ในบางกรณีใช้เสริมข้อก าหนดที่เก่ียวข้องในใบสัง่ซือ้ 

 

จี. สญัญาเคร่ืองมือของผู้จดัหา (“เอสโอทีเอ”) เอกสารฉบบันีเ้ป็นสญัญาระหว่างผู้ซือ้กบัผู้ขายเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

ตา่งๆ ท่ีผู้ขายเป็นเจ้าของ ในบางกรณีใช้เสริมข้อก าหนดที่เก่ียวข้องในใบสัง่ซือ้ 

 

เอช. ใบขอรับใบเสนอราคา (“อาร์เอฟคิว”) เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารในขัน้ตอนแรกในการท าค าเสนอไปยงัผู้ขายโดย

ผู้ซือ้ตามที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้  โดยเอกสารนีอ้าจระบปุระมาณการจ านวนและระยะเวลา (ดขู้อ 5) และข้อก าหนด

รายละเอียดสนิค้าที่ขอเสนอราคาไว้ด้วย 

 

ไอ. ใบแจ้งการเปลีย่นแปลงทางวิศวกรรม (“อีซีเอ็น”) เอกสารฉบบันี ้เอกสารอีกประเภทในขัน้ตอนแรกในการท าค า

เสนอไปยงัผู้ขาย โดยผู้ซือ้ตามที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้โดยเอกสารนีอ้าจระบปุระมาณการจ านวนและระยะเวลา (ดู

ข้อ 5) และข้อก าหนดรายละเอียดสนิค้าที่ขอเสนอราคาไว้ด้วย 

 

เจ. ใบเสนอรราคา โดยทัว่ไปเอกสารฉบบันีจ้ะเป็นเอกสารในขัน้ตอนถดัจากอาร์เอฟคิวหรืออีซีเอ็นในการท าค าเสนอ

ไปยงัผู้ขายโดยผู้ซือ้ตามที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้  โดยเอกสารนีอ้าจระบปุระมาณการจ านวนและระยะเวลา (ดขู้อ 5) 

และอาจระบอุ้างอิงประมาณราคาไว้ด้วย 
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เค.  ใบสัง่ซือ้ ใบสัง่ซือ้เป็นเอกสารที่ระบุรายการสินค้าที่จะซือ้ ช่ือและที่อยู่ของผู้ซือ้และอ้างข้อก าหนดและเง่ือนไข

เหล่านี ้เป็นส่วนหนึ่งของใบสัง่ซือ้ ตามข้อ 1 ใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบั ถือเป็นค าเสนอของผู้ซือ้ต่อผู้ขายเพื่อเข้าท า

สญัญาตามที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้นัน้  และเป็นเอกสารค าเสนอและสญัญาที่บริบรูณ์เพียงฉบบัเดียว  ใบสัง่ซือ้แต่

ละฉบบัอาจเป็นใบสัง่ซือ้แบบครัง้คราว  ใบสัง่ซือ้แบบรวมและใบสัง่ซือ้แบบสญัญาตามจ านวนที่ต้องการ  ใบสั่ ง

ซือ้แบบครัง้ครำว ได้แก่ ใบสัง่ซือ้สินค้าจ านวนหนึ่งครัง้เดียว  ใบสั่ งซือ้แบบรวม ได้แก่ ใบสัง่ซือ้สินค้าตาม

จ านวนและตารางส่งมอบที่ระบุไว้แน่นอนในใบสัง่ปล่อยสินค้าที่ออกโดยผู้ซือ้ตามใบสัง่ซือ้  ใบสั่ งซือ้แบบ

สัญญำตำมจ ำนวนที่ ต้องกำร ได้แก่ ใบสัง่ซือ้สินค้าที่ระบุจ านวนที่ผู้ ซือ้ต้องการบางส่วนที่ระบุแน่นอนหรือ

ทัง้หมดเป็นระยะเวลาอนัมีก าหนดตามจ านวนและตารางสง่มอบที่ระบไุว้แนน่อนในใบสัง่ปลอ่ยสินค้าที่ออกโดย

ผู้ซือ้ตามใบสัง่ซือ้ ค าวา่ “ใบสัง่ซือ้” ให้หมายถึง ใบสัง่ซือ้ฉบบัแรกที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ออกโดยผู้ซือ้ 

 

แอล. ใบสัง่ปล่อยสินค้า เอกสารฉบบันี เ้ป็นตารางที่ผู้ ซือ้ (1) ก าหนดจ านวนสินค้าที่ผู้ ขายจะส่งมอบให้แก่ผู้ซือ้ไว้

แนน่อนอยา่งน้อยเป็นรายสปัดาห์  (2) อนญุาตให้ผลติวตัถดุิบ และ/หรือ  (3) อนุญาตใ ห้มี กา รซื อ้ วัตถุดิ บ /

สว่นประกอบ  ทัง้นีต้ามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับแตล่ะรายการ    ใบสัง่ปลอ่ยสนิค้าเป็นเอกสารที่ระบจุ านวน

สนิค้าที่แนน่อน และ/หรือ จ านวนวตัถดุิบ/สว่นประกอบที่แน่นอน (แล้วแต่กรณี) ที่ผู้ซือ้ต้องรับผิดต่อผู้ขาย และ

ผู้ขายมีหนีต้้องส่งมอบให้แก่ผู้ซือ้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้นัน้  นอกจากนี ้ใบสัง่ปล่อยสินค้ายงัอาจระบุ

ประมาณการจ านวนสินค้าที่จะสัง่ซือ้เพิ่มจากจ านวนที่ก าหนดไว้  โดยประมาณการดงักลา่วไม่มีผลผกูพนัผู้ซือ้

หรือผู้ขายแตอ่ยา่งใด 

 

เอ็ม. ใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม  เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมใบสัง่ซือ้ที่ออกโดยผู้ซือ้ตามแบบฟอร์มใบสัง่

ซือ้ของผู้ซือ้ และวิธีการสัง่ซือ้มาตรฐานของผู้ซือ้ เพื่อแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลงใบสัง่ซือ้ 

 

4.  จ ำนวนและระยะเวลำ 

 

เอ. จ านวนสนิค้าและระยะเวลาส าหรับใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัให้ระบไุว้ในหน้าใบสัง่ซือ้ โดยจ านวนที่สัง่ซือ้นัน้อาจเป็น

จ านวนใดๆ ไม่เกินร้อยละร้อย (100%) ของจ านวนที่ผู้ซือ้ต้องการ  ในกรณีที่เป็นใบสัง่ซือ้แบบรวมและใบสัง่ซือ้

แบบสญัญาตามจ านวนที่ต้องการ ให้ผู้ซือ้ออกใบสัง่ปลอ่ยสนิค้า (ดู ข้อ 3.แอล) เพื่อระบจุ านวนสินค้าที่ต้องการ 

สถานท่ีสง่มอบและก าหนดกาลต่างๆ ผู้ขายยอมรับและตกลงว่า ไม่ว่าจะมีข้อความในใบสัง่ซือ้ระบุไว้เป็นอย่าง

อื่นก็ตาม  ผู้ขายมีหนีส้ง่มอบสินค้าให้แก่ผู้ซือ้เป็นจ านวนขัน้ต ่าและระยะเวลาขัน้ต ่าตามที่ระบไุว้ในใบสัง่ปลอ่ย

สนิค้า  ใบสัง่ปลอ่ยสนิค้าจะระบจุ านวนของสนิค้าที่แนน่อน และ/หรือ จ านวนวตัถดุิบ/สว่นประกอบที่แน่นอนที่ผู้
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ซือ้จะต้องรับผิดชอบในกรณีบอกเลิกสญัญา (ดขู้อ 17.บี)  ใบสัง่ปลอ่ยสินค้าอาจระบปุระมาณการจ านวนและ

ระยะเวลา (ดขู้อ 5) ไว้ด้วย แตจ่ะผกูพนัผู้ซือ้เฉพาะจ านวนที่ระบไุว้แน่นอนในใบสัง่ปลอ่ยสินค้าและผู้ซือ้จะไม่มี

หนีห้รือความรับผิดเกินกวา่จ านวนดงักลา่ว  ผู้ขายยอมรับและตกลงที่จะรับความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัระยะเวลา

เตรียมการของสว่นประกอบทัง้หลาย ในกรณีที่สว่น ประกอบเหลา่นัน้มีจ านวนเกินกว่าที่ระบไุว้แน่นอนในใบสัง่

ปลอ่ยสนิค้าที่มอบให้โดยผู้ซือ้ 

 

บี. เว้นแต่ใบสัง่ซือ้จะระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าให้ผู้ ขายผลิตสินค้าร้อยละร้อย (100%) ของจ านวนสินค้าที่ผู้ ซือ้

ต้องการ  ผู้ซือ้มีสทิธิได้มาซึง่สนิค้านัน้บางสว่นจากบคุคลภายนอกหรือจากแหลง่ภายในของผู้ซือ้เอง 

 

5. ประมำณกำรจ ำนวนและระยะเวลำ   

 

ผู้ซือ้อาจแจ้งให้ผู้ขายทราบตวัเลขประมาณการ  ประมาณการหรือตวัเลขโดยประมาณของจ านวนหรือปริมาณสินค้าที่ตน

จะต้องการในอนาคต และ/หรือ ระยะเวลาของโครงการ (“ประมาณการจ านวนและระยะเวลา”) ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัใบ

เสนอราคา ใบขอรับใบเสนอราคา และใบสัง่ซือ้เป็นครัง้คราว  ประมาณการจ านวนและระยะเวลาจะต่างกบัใบสัง่ปลอ่ย

สนิค้าที่ระบจุ านวนไว้แน่นอนเนื่องจากจะไม่มีผลผกูพนัผู้ซือ้  นอกจากนีป้ระมาณการจ านวนและระยะเวลายงัไม่ถือเป็น

หลกัฐานของสญัญาตามจ านวนที่ต้องการอีกด้วย  ผู้ ขายทราบดีว่าประมาณการจ านวนและระยะเวลามีลกัษณะ

เช่นเดียวกับประมาณการอนาคตประเภทอื่นๆ คือขึน้อยู่กับปัจจัย ตัวแปร และข้อสนันิษฐานทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

จ านวนหนึง่ ซึง่บางตวัหรือทกุตวัอาจเปลีย่นแปลงได้ตามกาลเวลา  และอาจจะถกูต้องในขณะที่ท าการประมาณการหรือ

หลงัจากนัน้หรือไม่ก็ได้ ผู้ซือ้ไม่ขอรับรอง ประกนั ค า้ประกนั หรือยอมผกูพนั ไม่ว่าประเภทใดๆ และไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรือ

โดยปริยายเก่ียวกบัประมาณการจ านวนและระยะเวลา หรือตวัเลขประมาณการ ประมาณการหรือตวัเลขโดยประมาณอื่น

ใดที่ผู้ ขายให้ไว้  รวมทัง้ความถูกต้องหรือครบถ้วนของประมาณการจ านวนและระยะเวลา หรือตัวเลขประมาณการ 

ประมาณการ หรือตวัเลขโดยประมาณอื่นใดนัน้  ผู้ขายยอมรับว่าประมาณการจ านวนและระยะเวลาอาจไม่ถูกต้องและ

จ านวนหรือระยะเวลาที่แท้จริงอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าประมาณการก็ได้  ผู้ขายยอมรับว่าความเสี่ยงนีต้ลอดจนผล

โอกาสที่จะได้รับตอบแทนถือเป็นสว่นหนึง่ของอตุสาหกรรมยานยนต์ 

 

6. ข้อก ำหนดผู้จัดหำระดับโลก 

 

ผู้ขายจะต้องสง่มอบสนิค้าที่มคีวามสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกทัง้ในด้าน ต้นทุน (ดขู้อ 7)  คุณภาพ (ดขู้อ 8) การ

ส่งมอบ (ดขู้อ 9) เทคโนโลย ี(ดขู้อ 10) และบริการสนับสนุนลูกค้า (ดขู้อ 11) การระบอุ้างถึงค าว่า “ผู้จดัหาระดบัโลก” 

ในข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีแ้ละเอกสารหรือสญัญาอื่นใดระหวา่งผู้ซือ้กบัผู้ขายให้ถือวา่เป็นการอ้างองค์ประกอบตา่งๆ 

ข้างต้น (ต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ เทคโนโลยีและบริการสนบัสนุนลูกค้า) ตลอดจนบรรดาเง่ือนง า ข้อก าหนดและ



M:\1102032\General\PO and TC_clean_TH(1) หน้า 7/34 

ข้อก าหนดคณุลกัษณะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้นในข้อก าหนดและเง่ือนไขเหล่านี ้เพื่อรวมเข้าเป็น

สว่นหนึ่งของเอกสารนัน้ด้วย  การที่ผู้ขายไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดผู้จดัหาระดบัโลกถือเป็นเหตใุห้ผู้ซือ้สามารถบอกเลิก

ใบสัง่ซือ้ตามข้อ 17.เอ ได้โดยพลนั 

 

7. ต้นทุน 

 

เอ. ราคาสินค้าที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ไม่อาจปรับเพิ่มได้ รวมทัง้กรณีปรับเพิ่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถดุิบ

หรือสว่นประกอบ ค่าแรงงานหรือค่าโสหุ้ย   เว้นแต่ผู้ซือ้จะตกลงไว้เป็นการเฉพาะในหน้าใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติมหรือในหนงัสอืลงลายมือช่ือโดยรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของเลยีร์ คอร์ปอเรชั่น 

 

บี. ผู้ขายรับรองว่าราคาสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้เป็นราคาไม่สงูกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้ประเภทเดียวกนัและอยู่

ภายใต้เง่ือนไขที่คล้ายคลงึกบัที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ และราคาทัง้หมดเป็นราคาที่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบงัคบั

ของรัฐทัง้ปวงที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะที่เสนอราคาขายและส่งมอบ  ผู้ขายตกลงให้การลดราคา

สินค้าหรือค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องรายการใดรายการหนึ่งโดยผู้ขาย มีผลใช้กบัสินค้าประเภทนัน้ทัง้หมดที่สง่มอบ

ตามใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมนบัแตว่นัท่ีผู้ขายด าเนินการลดราคานัน้เป็นต้นไป 

 

ซี. ให้ผู้ขายประกนัว่าราคาสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้สามารถแข่งขนัได้กบัราคาสินค้าประเภทคล้ายคลงึกนัที่ผู้ซือ้

สามารถหาได้จากผู้ขายรายอื่น 

 

ดี. ผู้ขายตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการและแผนการประหยดัต้นทนุและเพิ่มผลติภาพของผู้ซือ้และด าเนินโครงการและ

แผนการประหยดัต้นทนุและเพิ่มผลติภาพของผู้ขายเองเพื่อลดต้นทนุของผู้ขาย 

 

8. คุณภำพ 

 

เอ. ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านคุณภาพทัง้ปวงของผู้ซือ้และข้อก าหนดด้านคณุภาพทัง้ปวงของลกูค้า

ของผู้ซือ้  รวมทัง้ แต่ไม่จ ากดัเพียงแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัทีเอส 16949 ไอเอสโอ 14001 ข้อก าหนดด้านการ

รายงานเก่ียวกบัยานพาหนะที่สิน้สดุอาย ุ(“อีแอลวี”) ในสว่นของโออีเอ็ม และข้อก าหนดอื่นๆ 

 

บี. ผู้ขายตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการคุณภาพและการพฒันาของผู้ซือ้และปฏิบตัิตามข้อก าหนดและขัน้ตอนด้าน

คณุภาพทัง้ปวงที่ผู้ซือ้ก าหนดและมีการแก้ไขเป็นครัง้คราว  ผู้ขายอาจต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงที่เก่ียวข้อง

กับการตรวจสอบ ควบคุมและด าเนินการแก้ไขเยียวยาปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าที่ผู้ ขายมอบให้แก่ผู้ซือ้ 
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(รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ของบุคคลภายนอกตามที่ผู้ ซือ้ก าหนดและริเร่ิม) ทัง้นีต้ามที่ผู้ ซือ้จะประเมินความ

รับผิดชอบไว้  ผู้ขายมีหน้าที่ให้การสนบัสนุนทัง้ปวงตามสมควรตามที่ผู้ ซือ้ร้องขอเพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ

คณุภาพสนิค้าที่สง่มอบอยา่งทนัทีและถกูต้อง  ผู้ขายจะต้องจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติมตามที่จ าเป็นและตามที่ผู้ซือ้

ก าหนดเพื่อสนบัสนุนการพฒันาผลิตภณัฑ์ การพฒันากระบวนการ การอนุมตัิ การน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด

หรือประเด็นอื่นใดที่อาจกระทบตอ่ความส าเร็จในการผลติหรือการประกอบสนิค้าหรือความส าเร็จของโครงการ 

 

ซี. ผู้ขายจะต้องประกันว่าอุปกรณ์ (ทัง้ที่ใช้ร่วมกันและที่ใช้เฉพาะ) และความสามารถในการผลิตของโรงงาน

โดยรวมจะเพียงพอกบัความต้องการของผู้ซือ้  การวิเคราะห์ก าลงัการผลิตที่จะต้องท าอย่างต่อเนื่องอย่างน้อง

จะต้องวิเคราะห์ประเด็นตอ่ไปนีด้้วย  การแปรผนัของเศษวสัด ุช่วงเวลาชะงกังาน การบ ารุงรักษา และข้อก าหนด

อื่นๆ ของลกูค้า กระบวนการผลติแตล่ะกระบวนการจะต้องด าเนินการได้ตามอตัราด าเนินงาน  อตัราด าเนินงาน

จะต้องแสดงว่ากระบวนการผลิตของผู้ขาย สามารถผลิตสินค้าคณุภาพยอมรับได้เป็นจ านวนอย่างน้อยเท่ากบั

หนึ่งวนั เพื่อให้ได้ตามปริมาณก าลงัผลิตที่วางแผนไว้ของผู้ขาย (“ซีพีวี”) ในเวลาน้อยกว่า 24 ชัว่โมง  ผู้ซือ้ไม่มี

หน้าที่ช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ขายตราบเท่าที่จ านวนตามที่ใบสัง่ปลอ่ยสินค้าไม่เกินกว่าซีพีวีของผู้ขาย   

ข้อก าหนดก าลงัการผลติและซีพีวีไมเ่ป็นจ านวนโครงการหรือข้อผกูพนัอื่นใดโดยผู้ซือ้ 

 

ดี. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบเก่ียวกับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการทัง้ปวงที่มีระดบัต ่ากว่าที่ก าหนดไว้   ผู้ขายจะต้อง

ด าเนินการพฒันา อนมุตัิ วางตลาดและควบคมุอยา่งตอ่เนื่องตามสมควรเพื่อประกนัวา่สนิค้าที่สง่มอบให้แก่ผู้ซือ้

ทัง้หมดเป็นไปตามข้อก าหนดคุณลกัษณะ มาตรฐาน แบบร่าง ตวัอย่าง และค าพรรณนาทัง้ปวง  รวมทัง้แต่ไม่

จ ากดัเพียงคณุภาพ  การใช้งาน  ความเหมาะสม  รูปแบบ ลกัษณะการใช้งาน และรูปลกัษณ์ตามใบสัง่ซือ้  

 

อี. นอกจากการประกนัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วให้ผู้ขายรับประกนัตามทีร่ะบไุว้ในข้อ 12 ส าหรับสนิค้าทัง้หมดด้วย 

 

9. กำรส่งมอบ 

 

เอ. การสง่มอบสนิค้าให้เป็นไปตามจ านวนและเวลาที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ปลอ่ยสนิค้าที่ผู้ซือ้สง่มอบให้  เวลา

และจ านวนที่สง่มอบเป็นสาระส าคญัของใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบั  ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ให้สง่มอบตามที่ระบุ

ไว้ในใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ปลอ่ยสนิค้า  ผู้ซือ้อาจเปลี่ยนแปลงอตัราการสง่มอบตามที่ก าหนดตารางไว้หรือสัง่ระงบั

การสง่มอบตามที่ก าหนดตารางไว้ชัว่คราว  แตท่ัง้สองกรณีไมเ่ป็นการให้สทิธิแก่ผู้ขายในการปรับราคาสนิค้าตาม

ใบสัง่ซือ้ไม่ว่าฉบบัใด  ในการส่งมอบแต่ละครัง้ ให้ถือว่าผู้ขายได้ให้ค ารับรอง ค าประกัน และค ามัน่เก่ียวกับ

สถานะทางการเงิน และกิจการตามที่ระบไุว้ในข้อ 14 
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บี. คา่ใช้จ่ายพิเศษในการขนสง่และหรือคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องอื่นใดที่จ าเป็นแก่การสง่มอบให้ทนัตามก าหนดเวลาสง่

มอบที่ระบไุว้ในใบสัง่ปลอ่ยสินค้าให้ผู้ขายรับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว เว้นแต่ความลา่ช้าหรือค่าใช้จ่ายจะเกิดแต่

จากความประมาทเลนิเลอ่ของผู้ซือ้ และผู้ซือ้แจ้งข้อเรียกร้องใดๆ ตอ่ผู้ขายภายในสบิ (10) วนั นบัแต่ที่เกิดความ

ประมาทเลนิเลอ่ของผู้ซือ้ที่กลา่วอ้างอนัเป็นมลูแหง่ข้อเรียกร้องนัน้ 

 

ซี. โดยมิพกัต้องค านงึถึงข้อตกลงใดๆ เก่ียวกบัการช าระคา่ขนสง่ตา่งๆ การสง่มอบจะไมเ่กิดขึน้ และความเสีย่งภยั

จากการสญูหายจะไมโ่อนไปยงัผู้ซือ้จนกวา่จะมีการสง่มอบสนิค้าไปยงัสถานท่ีของผู้ซือ้ทีเ่ก่ียวข้อง และมีการรับ

มอบสนิค้า ณ สถานท่ีนัน้ 

 

10. เทคโนโลย ี

 

เอ. ถ้าผู้ซือ้มอบหรือให้แบบผลิตภณัฑ์ แบบร่าง ข้อก าหนดคุณลกัษณะ พิมพ์เขียวหรือสิ่งอื่นใดที่บรรจุข้อมูลที่มี

มลูคา่แก่ผู้ขาย ผู้ขายจะไมเ่ปิดเผยหรือใช้แบบผลติภณัฑ์แบบร่างข้อก าหนดคณุลกัษณะ พิมพ์เขียว หรือสิง่อื่นใด

นัน้  รวมทัง้ส าเนาของสิ่งดงักลา่วเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขายเองหรือแก่บคุคลอื่น    เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากผู้ซือ้

ตามที่ระบไุว้ในหน้าใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือในหนงัสือลงลายมือช่ือโดยรองประธานบริษัท

ฝ่ายจดัซือ้ของเลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ 

 

บี. ผู้ขายขอให้ค าประกันโดยชัดแจ้งว่าสินค้าทัง้ปวงตามใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบั ไม่และจะไม่สินค้าละเมิดสิทธิบตัร 

เคร่ืองหมายการค้า ลขิสทิธ์ิ หรือ ทรัพย์สนิทางปัญญา และประเภทอื่นใดของบคุคลภายนอกผู้ขาย  (1) ตกลงที่

จะป้องกนัท าให้ปราศจากและชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ซือ้และลกูค้าของผู้ซือ้จากบรรดาการเรียกร้อง การทวง

ถาม ความสญูหาย คดีความ คา่เสยีหาย ความรับผิด และคา่ใช้จ่าย (รวมทัง้คา่ทนายความ คา่ผู้ เช่ียวชาญ คา่ที่

ปรึกษา เงินท่ีต้องช าระตามที่ตกลงประนีประนอมยอมความกนั และเงินที่ต้องช าระตามค าพิพากษาตามที่จ่าย

จริง) อนัเกิดจากคดีความ การเรียกร้องหรือคดีฟ้องร้องเก่ียวกบัการละเมิดโดยตรงหรือร่วมละเมิดทัง้ที่เป็นจริง

และที่กลา่วอ้าง หรือการจูงใจให้ละเมิดซึ่งสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอนัมีมลูค่าในไทยหรือ

ต่างประเทศ  เพราะเหตุที่ผลิต ใช้ หรือจ าหน่ายสินค้าที่สัง่ซือ้  รวมทัง้การละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดคุณลกัษณะที่ผู้ ซือ้ให้ไว้ หรือเพื่อการใช้โดยมิชอบหรือยักยอกความลบัทางการค้าอนัเกิดจากการ

กระท าไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ขาย และ  (2) สละสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อผู้ซือ้และลกูค้าของผู้ซือ้ รวมทัง้

สทิธิเรียกร้องเก่ียวกบัการป้องกนัความรับผิดและสทิธิเรียกร้องอนัคล้ายกนั  ทัง้ที่รู้และไมรู้่ และทัง้ที่เกิดขึน้และที่

มองไม่เห็นที่เก่ียวข้องแต่ประการใดกับการเรียกร้องผู้ ขายหรือผู้ขายว่าละเมิดสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า 

ลขิสทิธ์ิ หรือสทิธิอนัมีมลูคา่อ่ืนใด  รวมทัง้การเรียกร้องท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามข้อก าหนดคณุลกัษณะท่ีผู้ซือ้ให้

ไว้  ผู้ขายขอโอนสทิธิ กรรมสทิธ์ิ และผลประโยชน์ทัง้ปวงในบรรดาการประดิษฐ์ เคร่ืองหมายการค้า ลขิสิทธ์ิ และ
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สิทธิอนัมีมูลค่าอื่นใดในสิ่งที่สร้างขึน้และออกค่าใช้จ่ายโดยผู้ซือ้ตามใบสัง่ซือ้ตามใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบั  ข้อมูล

เทคนิคที่มอบให้แก่ผู้ซือ้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบัเป็นการเปิดเผยข้อมลูที่ไมป่กปิด 

 

ซี. ผู้ ขายให้ค าประกันโดยชัดแจ้งว่าบรรดางานนิพนธ์ต้นฉบับอันอาจมีลิขสิทธ์ิ (เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ข้อก าหนด เอกสาร และคู่มือเทคนิค) ข้อความคิด การประดิษฐ์ (ไม่ว่าจะจดทะเบียนสิทธิบตัรได้ จดทะเบียน

สิทธิบัตรแล้ว หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ได้ก็ตาม) ความ รู้ความช านาญ กระบวนการ งานรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น (เรียกรวมกนัว่า “สิ่งที่โอน”) เป็นงานต้นฉบบัของผู้ขายและไม่

เป็นสว่นหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญา (รวมทัง้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการค้า งานปิดกนัสี หรือสิทธิใน

เคร่ืองหมายการค้า) ท่ีเป็นของบคุคลภายนอก 

 

ดี. สิง่ที่โอนทัง้ปวงที่สร้างขึน้ในทางการปฏิบตัิตามใบสัง่ซือ้ (โดยแยกตา่งหากจากหรือเป็นสว่นหนึง่ของสินค้า) และ

สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาทัง้ปวงในสิ่งที่โอน  ให้ตกเป็นของผู้ซือ้และไม่ให้ตกแก่ผู้ขาย  ผู้ขายตกลงให้บรรดา

งานนิพนธ์ต้นฉบบัที่สร้างสรรค์โดยผู้ขายอนัเก่ียวข้องกบัใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัเป็น “งานที่สร้างสรรค์ขึน้โดยการ

รับจ้าง” ตาม ที่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญัติลิขสิทธ์ิไทย มาตรา 10 เท่าที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ขายเป็นเจ้าของ

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสิ่งที่ โอน  ผู้ ขายขอโอนให้แก่ผู้ ซือ้ซึ่งบรรดาสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ 

(รวมทัง้ลขิสทิธ์ิและสทิธิบตัร) ในสิง่ท่ีโอน 

 

อี. ผู้ขายขอมอบใบอนญุาตอนัมิอาจเพิกถอนได้ ไมผ่กูขาด และครอบคลมุทกุประเทศให้ใช้ (รวมทัง้อนญุาตชว่งแก่

บริษัทในเครือให้ใช้) ข้อมลูทางเทคนิค ความรู้ความช านาญ ลขิสทิธ์ิ และสทิธิบตัรท่ีผู้ขาย หรือบริษัทในเครือของ

ผู้ขายเป็นเจ้าของ หรือครอบครองในการสร้าง ได้สร้าง ใช้ และจ าหนา่ยสนิค้าใดใดที่ผู้ขายสง่มอบให้ตามใบสัง่

ซือ้และจะจดทะเบยีนการอนญุาตให้ใช้สทิธินัน้กบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์แก่ผู้ซือ้ตามที่กฎหมาย

ก าหนด   การอนญุาตให้ใช้สทิธิให้มีผลนบัแตว่นัแรกที่มีการสง่มอบสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ภายในระยะเวลาสอง (2) 

รุ่นปีแรก นบัแตว่นัแรกที่ผู้ขายสง่มอบสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ ผู้ซือ้จะช าระ “คา่สทิธิตามสมควร” ให้แก่ผู้ขาย  ซึง่

ผู้ขายรับรองวา่รวมอยูใ่นราคาสนิค้าที่ผู้ซือ้ช าระให้แก่ผู้ขายแล้ว  ในกรณีที่ผู้ซือ้ได้สนิค้าจากบคุคลอื่นนอกจาก

ผู้ขาย ผู้ซือ้จะช าระ “คา่สทิธิตามสมควร” ให้แก่ผู้ขายเป็นระยะเวลาสอง (2) รุ่นปีแรกนบัแตว่นัแรกที่ผู้ขายสง่

มอบสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ หลงัจากนัน้ ให้การอนญุาตให้ใช้สทิธิของผู้ซือ้เป็นอันปราศจากคา่สทิธิช าระคา่สทิธิ

ครบถ้วนแล้ว ถาวร และมิอาจเพกิถอนได้ 

 

เอฟ. ผู้ขายจะประกนัว่า ผู้ รับจ้างช่วงจากผู้ขายท าสญัญากบัผู้ขายด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ ที่สอดคล้องกบัข้อความในข้อ 

10 นี ้เพื่อประกนัว่าความคุ้มครองต่างๆ ที่ผู้ซือ้เรียกร้องจากผู้ขายจะสามารถเรียกร้องได้จากผู้ รับจ้างช่วยด้วย  

ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ทัง้แก่ผู้ซือ้และผู้ขาย 
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11. บริกำรสนับสนุนลูกค้ำ 

 

เอ. ผู้ขายจะให้การสนบัสนุนโครงการริเร่ิมผู้จัดหาทัง้ปวงของผู้ซือ้และให้การสนับสนุนผู้จัดซือ้ในการปฏิบตัิให้ได้

ตามโครงการริเร่ิมของลกูค้าของผู้ซือ้ เมื่อผู้ขายร้องขอเป็นหนงัสือ ผู้ซือ้จะให้ความร่วมมือกบัผู้ขายในการชีแ้จง

ให้ผู้ขายทราบเก่ียวกบัข้อก าหนด เงื่อนไขและความต้องการของผู้ซือ้ 

 

บี. โดยที่เครือข่ายจดัหาในด้านยานยนต์ทกุสว่นจะต้องประสานงานร่วมกนั  เพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนด 

เง่ือนไข และความต้องการของลกูค้าของผู้ซือ้  ผู้ขายและผู้ซือ้จึงมีเจตนาให้ข้อก าหนด เงื่อนไขและความต้องการ

ของลกูค้าของผู้ซือ้ที่เก่ียวข้องใช้บงัคบัผ่านจากผู้ซือ้ไปยงัผู้ขายเท่าที่ไม่ขดักบัข้อก าหนดในใบสัง่ซือ้ ในส่วนที่

ผู้ขายปฏิบตัิไมไ่ด้ตามข้อก าหนด  เง่ือนไขและความต้องการของลกูค้าของผู้ซือ้หรือในสว่นท่ีข้อก าหนดของลกูค้า

ของผู้ซือ้ขดัแย้งกบัข้อก าหนดในใบสัง่ซือ้  ผู้ขายตกลงที่จะชดใช้และท าให้ผู้ซือ้ไม่ได้รับความเสียหายจากการ

เรียกร้อง ร้องหรือทวงถามทัง้ปวงจากลกูค้าของผู้ซือ้ที่เก่ียวข้องกับปัญหา หรือประเด็นของสินค้าที่ผู้ขาย ขาย

ตามใบสัง่ซือ้ใดหรือวิธีส่งมอบสินค้านัน้ตามใบสัง่ซือ้  ทัง้ที่เกิดขึน้จริงหรือกลา่วอ้างโดยมิพกัต้องค านึงถึงข้อ

ขดัแย้งเช่นนัน้เลย 

 

ซี. อตุสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ให้ความส าคญักบัลกูค้าโดยผู้ขายตกลงที่จะประสานงานกบัผู้ซือ้ใน

การปฏิบตัิให้ได้ความต้องการของลกูค้าของผู้ซือ้  ดงันัน้ ในกรณีที่พบว่าความต้องการที่ให้ผู้ขายกระท าการอนั

ใดอนัหนึง่ที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ใช้บงัคบัไมไ่ด้หรือข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบักบัใบสัง่ซือ้เกิดความแตกต่างกนัโดย

ประการอื่นเนื่องจากผลของกฎหมาย  ความขดัแย้งของข้อก าหนดต่างๆ หรือโดยประการอื่น คู่สญัญาตกลงให้

บงัคับใช้ตามความต้องการของลูกค้าของผู้ซือ้กับผู้ ขายเพื่อประโยชน์แก่ผู้ซือ้  ผู้ ขายรับรองว่าตนคุ้นเคยกับ

อตุสาหกรรมยานยนต์และข้อก าหนดที่มีผลใช้บงัคบัของลกูค้าของผู้ซือ้จะใช้บงัคบัในกรณีเช่นนัน้ 

 

12. กำรประกัน 

  

เอ. ผู้ขายขอให้ค าประกนัโดยชดัแจ้งว่าบรรดาสินค้าตามใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัจะเป็นไปตามข้อก าหนดคณุลกัษณะ  

แบบร่าง ตวัอยา่งหรือค าพรรณนาที่แจ้งหรือรับไว้โดยผู้ซือ้ตลอดจนบรรดามาตรฐาน กฎระเบียบข้อบงัคบัที่มีผล

ใช้บงัคบัในประเทศตา่งๆ ท่ีจะมีการขายสนิค้าหรือพาหนะท่ีบรรจสุนิค้านัน้ และบรรดาสินค้าจะมีลกัษณะอนัพึง

ซือ้ขายได้  ท าขึน้จากสมัภาระและแรงงานที่ดีและปราศจากความช ารุดบกพร่อง  นอกจากนี ้ผู้ขายยงัรับรองว่า

ผู้ขายรู้ประโยชน์อนัมุ่งจะใช้ของผู้ซือ้และขอให้ค าประกนัโดยชดัแจ้งว่าบรรดาสินค้าตามใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัจะ

เหมาะสมแก่ประโยชน์อนัมุง่จะใช้ของผู้ซือ้นัน้ 
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บี. ผู้ขายขอให้ค ารับประกนัโดยชดัแจ้งว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิในสินค้าทัง้ปวงตามใบสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้ โดยปราศจาก

สทิธิยดึหนว่ง สทิธิเรียกร้อง หรือภาระติดพนัอื่นทัง้ปวง 

 

ซี. บรรดาค าประกันให้มีผลใช้บงัคบัตลอดระยะเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปนี ้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า  (1) 

ระยะเวลาตามที่กฎหมายที่มีผลใช้บงัคบัก าหนด หรือ (2)  ระยะเวลารับประกนัที่ผู้ซือ้ให้ไว้กบัลกูค้าของตน  แต่

ในกรณีที่ผู้ซือ้หรือลกูค้าของผู้ซือ้สมคัรใจหรือถกูรัฐก าหนดให้ท าค าเสนอตอ่เจ้าของยานพาหนะ (หรือผลิตภณัฑ์

ส าเร็จรูปอื่น) ที่บรรจุสินค้าหรือ สว่นประกอบ หรือระบบที่เป็นสว่นควบของสินค้าที่จะด าเนินการเยียวยาแก้ไข

ความช ารุดบกพร่องหรือสภาพที่เก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของยานยนต์หรือการที่ยานพาหนะไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย มาตรฐาน หรือแนวทางที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเก่ียวเนื่องกับการเรียกคืนสินค้าหรือการรักษาความพึง

พอใจให้กบัลกูค้าหรือแก้ไขบริการอื่นใด (“การด าเนินการแก้ไขเยียวยา”) ให้การรับประกนัมีตอ่ไปตามระยะเวลา

นัน้ตามแต่ที่ลูกค้าของผู้ซือ้หรือรัฐบาล  องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินของประเทศไทยหรือรัฐบาลต่างชาติจะ

ก าหนด และให้ผู้ขายปฏิบตัิตามข้อก าหนดในข้อ 12.ไอ โดยครบถ้วน 

 

ดี. ระยะเวลารับประกนัส าหรับสนิค้าที่ไมผ่า่นการผลติได้แก่ ระยะเวลาหนึง่ (1) ปีนบัแต่วนัที่ผู้ซือ้รับสินค้าเป็นที่สดุ 

หรือ ระยะเวลาตามที่ระบไุว้ในเอกสารการขายของผู้ขาย แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะยาวกวา่ 

 

อี. บรรดาการรับประกนัมีเจตนาให้ผู้ซือ้ได้รับความคุ้มครองจากการเรียกร้องประกนัเอากบัผู้ซือ้ทัง้ปวงโดยลกูค้า

ของผู้ซือ้ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการปฏิบตัิตามค ารับประกนัท่ีตามที่ลกูค้าก าหนดและเก่ียวข้องกบัสินค้าที่มี

ปัญหาหรือผลติภณัฑ์ที่เป็นสว่นควบของสนิค้า  ค ารับประกนัที่ตามที่ลกูค้าก าหนดนัน้ให้อ้างอิงและถือเป็นสว่น

หนึง่ของเอกสารฉบบันีด้้วย 

 

เอฟ.  ค าบอกกลา่วดงัต่อไปนีใ้ห้ถือเป็นการแจ้งการฝ่าฝืนค าประกนัตามใบสัง่ซือ้ (1) ค าบอกกลา่วที่ระบคุวามช ารุด

บกพร่อง การผิดนัด การเรียกให้ช าระค่าสินไหมทดแทนเพื่อความช ารุดบกพร่อง หรือปัญหา หรือประเด็น

คณุภาพอื่นใดเก่ียวกบัสินค้าที่ขายตามใบสัง่ซือ้ (2) ค าบอกกลา่วไปยงัผู้ขายที่อ้างว่าสินค้าของผู้ขายฝ่าฝืนค า

ประกนัหรือผู้ขายผิดนดัตามใบสัง่ซือ้ และ (3) ค าบอกกลา่วเลิกสญัญาโดยผู้ซือ้ตามข้อ 17.เอ  การที่ผู้ซือ้กลา่ว

อ้างการฝ่าฝืนค าประกนัเช่นนัน้จะยกเลกิได้ก็แตโ่ดยเจ้าหน้าที่แผนกกฎหมายที่มีอ านาจของผู้ซือ้ท าเป็นหนงัสือ

เทา่นัน้ 

 

จี. เพื่อบรรเทาความเสยีหาย ผู้ซือ้อาจตอ่สู้ได้อยา่งเต็มที่ซึง่คดีใดๆ ที่ลกูค้าอ้างวา่สนิค้าที่ผู้ขายสง่มอบมีความช ารุด

บกพร่อง  ฝ่าฝืนค าประกนัหรือไมเ่ป็นไปตามที่กฎหมายหรือสญัญาที่เก่ียวข้องก าหนดโดยประการอื่นเนื่องจาก
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ลกูค้าอาจพยายามให้ผู้ซือ้รับผิดชอบปัญหาที่ผู้ขายก่อขึน้ไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางสว่น  ผู้ขายและผู้ซือ้เห็นพ้อง

วา่การตอ่สู้คดีเช่นนี ้เป็นประโยชน์กบัทัง้ผู้ขายและผู้ซือ้  ผู้ขายขอสละสทิธิที่จะกลา่วอ้างวา่การท่ีผู้ซือ้ด าเนินการ

เช่นนัน้จะเป็นการจ ากดัแต่โดยประการหนึ่งประการใดซึ่งสิทธิของผู้ซือ้ที่จะเรียกร้องเอากบัผู้ขายเพื่อการฝ่าฝืน

ค าประกนั การร่วมช าระค่าสินไหมทดแทนหรือช าระค่าสินไหมทดแทนแต่ผู้ เดียว หรือใช้สิทธิเรียกร้องอื่นใดอนั

อาจเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัวตัถขุองสิง่ที่ระบขุ้างต้น 

 

เอช. ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์ที่จะเข้าร่วมการเจรจากบัลกูค้าของผู้ซือ้เก่ียวกบัสิทธิเรียกร้องข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นหรือ

การฟ้องร้องหรือตอ่สู้คดีที่เก่ียวข้องกบัสทิธิเรียกร้องดงักลา่วนัน้  ในแตล่ะครัง้ที่ผู้ขายได้รับค าบอกกลา่วแจ้งการ

ผิดนดัหรือแจ้งการฝ่าฝืนใดๆ  ผู้ขายจะต้องแจ้งค าร้องขอเข้าร่วมการเจรจาต่อผู้ซือ้โดยพลนัตามข้อ 42  โดยค า

บอกกลา่วนัน้ระบโุดยเฉพาะเจาะจงซึง่รายละเอียดแหง่การผิดนดัหรือฝ่าฝืนตามที่กลา่วอ้าง 

 

ไอ. แม้วา่ระยะเวลารับประกนัตามที่ระบไุว้ในข้อ 12.ซี จะสิน้สดุลงแล้วก็ตาม ผู้ขายจะยงัคงต้องรับผิดเพื่อค่าใช้จ่าย

และคา่เสยีหายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการแก้ไขเยยีวยาใดๆ เทา่ที่การด าเนินการแก้ไขเยียวยานัน้เป็นไปตามที่

วินิจฉยัไว้ตามสมควร (โดยใช้การวิเคราะห์สถิติหรือวิธีการสุม่ตวัอยา่งอื่นด้วย) วา่สนิค้าไมเ่ป็นไปตามค าประกนั

ที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้  ผู้ขายจะช าระบรรดาคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการวินิจฉยัวา่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการแก้ไข

เยียวยาหรือไม ่(ถ้ามี)  ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงให้การด าเนินการแก้ไขเยียวยาเก่ียวกบัสนิค้า ในสว่นของผู้ซือ้กระท า

แยกต่างหากจากการด าเนินการแก้ไขเยียวยาอันคล้ายคลึงกันส าหรับสินค้าอื่นๆ ของผู้ ขาย  แต่การแยก

ด าเนินการเช่นนัน้จะต้องชอบด้วยกฎหมาย และไมว่า่ในกรณีใดผู้ขายจะต้องไมล่ะเลยที่จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้

ซือ้ส าหรับสนิค้านัน้อยา่งที่ผู้ขายให้แก่ลกูค้ารายอื่นในสว่นที่เก่ียวกบัการด าเนินการแก้ไขเยียวยาในลกัษณะอนั

คล้ายคลงึกนั 

 

13. กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 

เอ. ผู้ซือ้ขอสงวนสทิธิที่จะสัง่แก้ไข หรือท าให้ผู้ขายแก้ไขสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมไมว่า่ใน

เวลาใดๆ  รวมทัง้ แตไ่มจ่ ากดัเพยีงการเปลีย่นแปลงแบบผลติภณัฑ์ (รวมทัง้แบบร่างและข้อก าหนดคณุลกัษณะ) 

กระบวนการ วิธีการบรรจภุณัฑ์และขนสง่ และวนัหรือสถานท่ีสอ่งมอบสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ หรือแก้ไขแตโ่ดย

ประการอื่นซึง่ขอบขา่ยงานตามใบสัง่ซือ้  รวมทัง้งานท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ การทดสอบ การควบคมุ

คณุภาพ เป็นต้น และผู้ขาย ตกลงที่จะด าเนินการแก้ไขตามนัน้โดยพลนั  การแก้ไขเช่นนัน้มใิห้ถือวา่กระทบเวลา

ช าระหนีห้รือคา่ใช้จ่ายตามใบสัง่ซือ้ เว้นแต ่(1)  ผู้ขายจะท าหนงัสอืบอกกลา่วตามข้อ 42 เพื่อขอให้เปลีย่นแปลง

เวลาปฏิบตัชิ าระหนี ้ หรือคา่ใช้จา่ยภายใน สบิ (10) วนันบัแตว่นัท่ีผู้ซือ้ท าหนงัสอืแจ้งการแก้ไขไปยงัผู้ขาย และ 

(2) เมื่อตรวจสอบค าขอเช่นนัน้แล้ว ผู้ซือ้เห็นวา่การเปลีย่นแปลง (มากขึน้หรือน้อยลง) มีความสมควร การ
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ที่ผู้ขายจะขอให้เปลีย่นแปลงเวลาปฏิบตัิช าระหนีห้รือคา่ใช้จา่ยตามใบสัง่ซือ้เช่นนัน้ จะต้องเป็นผลโดยตรงจาก

การแก้ไขตามที่ผู้ซือ้สัง่เทา่นัน้ และค าบอกกลา่วแจ้งค าขอเปลีย่นแปลงเช่นนัน้จะมีผลตอ่เมื่อมีข้อมลูที่เก่ียวข้อง

ทัง้ปวงอยา่งเพยีงพอส าหรับให้ผู้ซือ้ตรวจสอบค าขอนัน้ไว้ด้วย  นอกจากนี ้ ให้ผู้ซือ้มีสทิธิที่จะตรวจสอบบรรดา

บนัทกึ สถานท่ี งาน หรือสมัภาระของผู้ขายเพื่อตรวจสอบค าขอ  ผู้ขายจะพจิารณาและแจ้งให้ผู้ซือ้ทราบ

ผลกระทบจากการแก้ไขแบบผลติภณัฑ์ที่จะเกิดกบัระบบที่สนิค้าตามใบแจ้งหนีใ้ช้อยู ่ข้อความในข้อ 13 นี ้ผู้ขาย

ไมอ่าจน าไปใช้เป็นข้ออ้างในการไมป่ฏิบตัิตามใบสัง่ซือ้ตามที่แก้ไขได้ 

 

บี. ผู้ขายจะไมแ่ก้ไขใบสัง่ซือ้ หรือสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ โดยมิได้รับอนญุาตจากผู้ซือ้โดยระบใุนหน้าใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติมหรือท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ก่อน รวมทัง้ แตไ่ม่

จ ากดัเพียงการแก้ไข (1) บคุคลภายนอกผู้ เป็นผู้จดัหาบริการวตัถดุิบ หรือสนิค้าให้แก่ผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายน าไปใช้

ในการปฏิบตัติามใบสัง่ซือ้  (2) สถานท่ีด าเนินงานของผู้ขายหรือผู้จดัหาข้างต้น (3) ราคาสนิค้ารายการใด

รายการหนึง่ในใบสัง่ซือ้ (4) สภาพ ประเภท และคณุภาพของบริการ วตัถดุิบหรือสนิค้าที่ผู้ขายหรือผู้จดัหาของ

ผู้ขายใช้ในการปฏิบตัิใบสัง่ซือ้ (5) ความเหมาะสม รูปแบบ วิธีใช้งาน ลกัษณะปรากฏ การใช้งานของสนิค้าตาม

ใบสัง่ซือ้ หรือ (6) วิธีการผลติหรือกระบวนการหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลติหรือสง่มอบสนิค้าตามใบสัง่ซือ้  การ

แก้ไขใบสัง่ซือ้หรือสนิค้าตามใบสัง่ซือ้โดยผู้ขาย โดยมิได้รับอนญุาตจากผู้ซือ้โดยระบใุนหน้าใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไข

เพิมเติม หรือท าเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ ก่อนให้ถือเป็นการ

ฝ่าฝืนเง่ือนไขในใบสัง่ซือ้ 

 

14. สภำพทำงกำรเงนิและกิจกำรของผู้ขำย 

 

เอ. ผู้ขายขอให้ค ารับรองและค าประกนัแก่ผู้ซือ้ ณ วนัออกใบสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ (ซึง่ค ารับรองและค าประกนันัน้ให้ถือวา่

มีผลเร่ิมใหมใ่นวนัท่ีผู้ขายรับใบสัง่ปลอ่ยสินค้าแต่ละฉบบัตามใบสัง่ซือ้และในขณะที่สง่มอบตามใบสัง่ซือ้แต่ละ

ครัง้) วา่ตนมิได้เป็นผู้มีหนีส้นิล้นพ้นตวัและช าระบรรดาหนีส้นิได้ตามก าหนด  อีกทัง้ตนได้ปฏิบตัิช าระหนีใ้นการ

กู้ยืมเงินและหนีอ้ื่นๆ และข้อมลูการเงินทัง้ปวงเก่ียวกบัผู้ขายที่ผู้ขายมอบให้แก่ผู้ซือ้แสดงสภาพการเงินของผู้ขาย

ได้โดยถกูต้องตามสมควร และบรรดางบการเงินของผู้ขายได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชีที่เป็นที่ยอมรับทัว่ไป

อยา่งเป็นเอกภาพและสม ่าเสมอ 

 

บี. ผู้ขายจะอนญุาตให้ผู้ซือ้และผู้แทนของผู้ซือ้ตรวจสมดุบญัชีของผู้ขายเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบั

และสภาพทางการเงินโดยรวมของผู้ขายและเมื่อผู้ซือ้ร้องขอ  ผู้ขายตกลงที่จะให้ผู้ซือ้สามารถเข้าถึงได้อย่าง

เต็มที่และสมบรูณ์ซึง่บรรดาสมดุบนัทกึเหลา่นัน้เพื่อวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว  ผู้ขายตกลงว่าถ้าผู้ขายประสบปัญหา

การสง่มอบหรือการด าเนินงานใด ผู้ซือ้อาจจะ (แตไ่มจ่ าต้อง) แตง่ตัง้ผู้แทนไปสงัเกตการณ์กิจการของของผู้ขาย



M:\1102032\General\PO and TC_clean_TH(1) หน้า 15/34 

ที่สถานนที่ท่ีเก่ียวข้องของผู้ขาย  ผู้ขายตกลงวา่ถ้าผู้ซือ้ให้ความช่วยเหลอืใด (ทางการเงินหรือเร่ืองอื่นๆ) ที่จ าเป็น

แก่การท่ีผู้ขายจะปฏิบตัิช าระหนีใ้ห้ถกูต้องครบถ้วนตามใบสัง่ซือ้ ผู้ขายจะคืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมดให้แก่ผู้ซือ้ รวมทัง้

ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมวิชาชีพอื่นๆ ที่ผู้ ซือ้ช าระไปและเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือนัน้ และ

ผู้ขายจะให้ผู้ซือ้มีสทิธิเข้าใช้สถานท่ี เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้ขายที่จ าเป็นแก่การผลิตสินค้า

ตามใบสัง่ซือ้ (และสทิธิยึดหน่วงเพื่อประกนัสิทธิการเข้าใช้นัน้)  โดยจะท าสญัญาว่าด้วยสิทธิเข้าใช้และประกนั

ขึน้หนึง่ฉบบั 

 

15. ควำมมีหนีส้ินล้นพ้นตัวของผู้ขำย 

 

ผู้ซือ้อาจบอกเลกิใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบัได้โดยพลนั และโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ขาย ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ต่อไปนี ้หรือ

เหตกุารณ์ที่คล้ายคลงึกนั หรือเทียบกนัได้กบัเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้(“ความมีหนีส้นิล้นพ้นตวัของผู้ขาย”): (1) ผู้ขายมีหนีส้นิล้น

พ้นตวั (2) ผู้ขายไม่สามารถให้ประกนัแก่ผู้ ซือ้ได้อย่างเพียงพอสมควรและทนัทีเก่ียวกบัความสามารถทางการเงินของ

ผู้ขายที่จะปฏิบตัิช าระหนีข้องตนตามใบสัง่ซือ้ได้อย่างทนักาล  (3) ผู้ขายยื่นค าร้องขอฟืน้ฟูกิจการตามพระราชยญัญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. 2483 หมวด 3/1 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (4) ผู้ขายด าเนินการใดๆ ในระดบับริษัทหรือในระดบัอื่น (โดย

บคุคลใดก็ตาม) เพื่อให้ผู้ขายเข้าสูก่ระบวนการล้มละลาย ช าระบญัชี หรือช าระสะสางกิจการ หรือ (5)  มีการโอนสิทธิ

เพื่อประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนีข้องผู้ขาย 

 

16. กำรแก้ไขเยยีวยำกำรฝ่ำฝืนโดยผู้ขำย 

 

เอ. สทิธิและทางแก้ไขเยียวยาที่ผู้ซือ้สงวนไว้ส าหรับใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบั เช่น สิทธิเข้าสถานที่ เอาคืน และตรวจสอบ

ทรัพย์สินตามข้อ 22 นัน้ ให้สะสมและเพิ่มเติมจากทางแก้ไขเยียวยาอื่นๆ ทัง้ปวงตามกฎหมายและหลกัความ

ยตุิธรรมโดยไมเ่ป็นการจ ากดัข้อความข้างต้น ถ้าสนิค้าใดไมเ่ป็นไปตามค าประกนัที่ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้หรือ

ผู้ขายไมป่ฏิบตัิตามหรือสนิค้าที่ผู้ขายสง่มอบไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่งเก่ียวกบัผู้จดัหาระดบัโลกตาม

ข้อ 6 ให้ผู้ซือ้แจ้งให้ผู้ขายทราบและถ้าผู้ซือ้ร้องขอให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายพิเศษ  ค่าเสียหายอนัเนื่องมาจาก

การผิดสญัญาและคา่เสยีหายตอ่เนื่องที่เกิดจากสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขนัน้ให้แก่ผู้ซือ้  รวมทัง้แต่ไม่จ ากดั

เพียงต้นทนุ ค่าใช้จ่าย และความสญูหายที่ผู้ซือ้ได้รับ  (เอ) ในการตรวจ จ าแนก ทดสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน

สินค้าที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขนัน้  (บี) ที่เป็นผลจากการหยุดชะงักของงานผลิต (ซี) ในการด าเนินการแก้ไข

เยียวยา และ (ดี)  ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิเรียกคา่สนิไหมทดแทนเพื่อการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคล (รวมทัง้

การตาย) หรือทรัพย์สินเสียหายจากสินค้าที่ไม่เป็นตามเง่ือนไขนัน้  ถ้าผู้ ซือ้ร้องขอ ผู้ ขายจะจัดการและ

ด าเนินการคืนเงินค่าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขนัน้ตามที่ผู้ซือ้สัง่โดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซือ้   ผู้ขาย

รับรองและตกลงวา่ล าพงัแตค่า่เสยีหายเป็นอาจแก้ไขเยียวยาความเสยีหายจากการฝ่าฝืนเง่ือนไขในใบสัง่ซือ้โดย
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ผู้ ขายที่เ กิดขึน้จริง คาดการณ์ไว้ หรือขู่ว่าจะฝ่าฝืนในส่วนที่เ ก่ียวกับการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ ซือ้ และ

นอกเหนือจากบรรดาสิทธิและทางแก้ไขเยียวยาอื่นๆ ที่ผู้ ซือ้อาจมีแล้ว  ผู้ ซือ้ยังมีสิทธิบังคับช าระหนีโ้ด ย

เฉพาะเจาะจง  ตลอดจนสัง่ห้ามชัว่คราว เบือ้งต้น และถาวรหรือเรียกให้มีการบรรเทาความเสยีหายอนัเหมาะสม

อื่นใด เพื่อเป็นการแก้ไขเยียวยาความเสยีหายจากการฝ่าฝืนนัน้  โดยไมจ่ าเป็นต้องพิสจูน์ความเสียหายที่แท้จริง

หรือวางประกนัหรือหลกัประกนัใดๆ เลย 

 

บี. นอกจากนี ้โดยมิพกัต้องค านงึถึงข้อความข้างต้น ผู้ขายรับรองว่าการปิดโรงงานของลกูค้าจะท าให้เกิดปัญหาที่

ไม่อาจแก้ไขเยียวยาด้วยค่าเสียหายเป็นตวัเงินได้อย่างเพียงพอ  โดยการปิดโรงงานมีความเป็นไปได้สงูที่จะ

ก่อให้เกิดต้นทนุท่ีสงู แตค่วามสมัพนัธ์ระหว่างผู้ซือ้กบัลกูค้าของผู้ซือ้ที่ เสียหายจากการสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ

และความเสยีหายอื่นอนัมิอาจค านวณได้โดยงา่ยเช่นเดียวกนันัน้มีความร้ายแรงกวา่มากเนื่องจากความเสีย่งภยั

เหลา่นี ้ ในกรณีที่ผู้ขายผิดหรือจะผิดค ารับรอง ค าประกนั หรือข้อผกูพนั (เช่น ข้อผกูพนัเก่ียวกบัการเป็นผู้จดัหา

ระดบัโลก) ผู้ซือ้อาจสัง่ให้ผู้จดัหารายอื่นผลติสนิค้าแทนผู้ขายหรือสัง่ให้ผู้จดัหาร่วมผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งตาม

เอกสารฉบบันี ้(เช่น  ให้ผู้จดัหารายอื่นผลติหรือเตรียมการผลติสนิค้าที่ผู้ขายก าลงัผลติอยู่) โดยไม่ต้องแจ้งผู้ขาย

เลย  ทัง้นี ้เพื่อปกป้องผู้ซือ้และลกูค้าของผู้ซือ้  กระบวนการโอนงานเช่นนีอ้าจต้องใช้เวลามาก โดยผู้ขายเข้าใจวา่ 

เนื่องจากมีความเสีย่งที่ลกูค้าของผู้ซือ้จะต้องปิดโรงงาน  ผู้ซือ้มีเหตอุนัสมควรท่ีจะเร่ิมด าเนินการโอนงานโดยไม่

จ าต้องบอกกลา่วผู้ขายลว่งหน้า 

 

ซี. ผู้ขายเข้าใจวา่การย้ายงานระหวา่งแผนโครงการนัน้  แม้วา่จะเป็นสิง่ที่ไม่พึงประสงค์แต่ก็เป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจ

ยานยนต์ และผู้ขายรับทราบความเสีย่งในอตุสาหกรรมยานยนต์เช่นนีด้ี และเมื่อพิจารณาความเสี่ยงมหาศาลที่

ผู้ซือ้และลกูค้าของผู้ซือ้ต้องแบกรับ  แม้แตค่วามเสีย่งเก่ียวกบัความไม่แน่นอนทางการเงินหรือกิจการของผู้ ขาย

ยอ่มสามารถใช้เป็นเหตผุลอนัสมควรท่ีจะโอนงานผลติโดยไมต้่องท าค าบอกกลา่วได้เช่นกนั  และกิจกรรมที่ผู้ซือ้

ท าไปหรือเก่ียวข้องกบัเหตดุงักลา่วจะเป็นสิง่ที่เข้าใจได้และมีเหตอุนัควร 

 

ดี. โดยมิพกัต้องค านงึถึงข้อความที่ระบไุว้เป็นอยา่งอื่นในใบสัง่ซือ้ไมว่า่ฉบบัใด  ผู้ซือ้ไม่ขอสละสิทธิเรียกร้องเอากบั

ผู้ขายที่เก่ียวข้องไมว่า่ทัง้หมดหรือแต่บางสว่นกบักลฉ้อฉลหรือการข่มขู่เก่ียวกบัใบสัง่ซือ้หรือการฝ่าฝืนหรือคาด

ว่าจะฝ่าฝืนเง่ือนไขในใบสัง่ซือ้หรือค าสัง่ซือ้อื่นใดระหว่างผู้ ซือ้กับผู้ ขาย (แม้ว่าค าสั่งซือ้นัน้จะเก่ียวข้องกับ

ผลติภณัฑ์อื่นก็ตาม) 

 

17. กำรบอกเลิกใบสั่งซือ้ 
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เอ. สิทธิของผู้ซือ้ที่จะบอกเลิกใบสัง่ซือ้เนื่องจากการฝ่าฝืนเง่ือนไข ผู้ซือ้ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกโดยพลนัซึ่งใบสัง่

ซือ้แต่ละฉบบั  ไม่ว่าทัง้ฉบบัหรือแต่บางสว่น โดยไม่จ าต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ขาย  ถ้าผู้ขาย : (1)  ปฏิเสธ ฝ่าฝืน 

หรือจะฝ่าฝืนข้อก าหนดข้อใดข้อหนึ่งของใบสัง่ซือ้  รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียงค าประกันของผู้ขายและข้อก าหนด

เก่ียวกบัผู้จดัหาระดบัโลก (2) ไมป่ฏิบตัิช าระหนีห้รือสง่มอบสนิค้าตามที่จะผู้ซือ้ก าหนด หรือ (3) ไม่ใ ห้ประกัน

แก่ผู้ซือ้อย่างเพียงพอและสมควรเก่ียวกับความสามารถของผู้ขายที่จะปฏิบตัิช าระหนีข้องผู้ขายตามใบแจ้งหนี ้

ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง  รวมทัง้ แต่ไม่จ ากดัเพียงการส่งมอบสินค้าหรือผู้ซือ้บอกเลิกใบสัง่ซือ้ฉบบัอื่นใดที่ออกให้แก่

ผู้ขายโดยผู้ซือ้ตามข้อก าหนดของใบสัง่ซือ้นัน้ โดยบอกเลกิเพราะมีการฝ่าฝืนเง่ือนไข 

 

บี. สทิธิของผู้ซือ้ที่จะบอกเลกิใบสัง่ซือ้เพื่อความสะดวก  

(1)  นอกจากสิทธิอื่นใดที่ผู้ ซือ้จะบอกเลิกใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัได้แล้ว  ผู้ซือ้อาจเลือกบอกเลิกโดยพลนัซึ่ง

ใบสัง่ซือ้ทัง้ฉบบัหรือแตบ่างสว่นไมว่า่ในเวลาใดๆ และไมว่า่ด้วยเหตใุด  โดยท าหนงัสือบอกกลา่วไปยงั

ผู้ขาย  

(2)  เว้นแตผู่้ซือ้จะท าหนงัสอืแจ้งเป็นอยา่งอื่น เมื่อได้รับหนงัสือบอกกลา่วการบอกเลิกตามข้อ 17.บี ผู้ขาย

จะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(1) ยกเลกิงานทัง้ปวงตามใบสัง่ซือ้ (2) โอนกรรมสทิธ์ิและสง่มอบให้แก่ผู้ซือ้ซึง่

สินค้าส าเร็จรูปที่น าไปใช้และซือ้ขายได้ งานระหว่างท า และวตัถุดิบ/ส่วนประกอบที่ผู้ ขายผลิตหรือ

ได้มาตามจ านวนที่ก าหนดไว้แน่นอนในใบสัง่ปล่อยสินค้าตามใบสัง่ซือ้  โดยผู้ขายจะน าไปใช้ในการ

ผลิตสินค้าให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นมิได้ (3) ช าระเงินตามสิทธิเรียกร้องทัง้ปวงของผู้ รับจ้างช่วงที่ผู้ ซือ้

อนมุตัิไว้ในหน้าใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือในหนงัสือลงลายมือช่ือรองประธานบริษัท

ฝ่ายจดัซือ้ของ เลียร์ คอร์ปอเรชัน่ (ถ้ามี)เพื่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงตามสมควรและไม่อาจเยียวยาได้ 

เนื่องจากการบอกเลกินัน้ (4) ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นตามสมควรเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่อยู่ในความ

ครอบครองของผู้ขายที่ผู้ ซือ้มีสว่นได้สว่นเสีย และ (5) เมื่อผู้ซือ้ร้องขอให้ความร่วมมือกบัผู้ซือ้ในการ

โอนงานจดัหาสนิค้าตามใบสัง่ซือ้ให้แก่ผู้จดัหารายอื่นท่ีผู้ซือ้ระบุ 

 

(3) เมื่อผู้ ซือ้บอกเลิกใบสัง่ซือ้ฉบับใดฉบับหนึ่งตามข้อ 17.บี นี ้ ผู้ ซือ้จะช าระให้แก่ผู้ ขายซึ่งจ านวนเงิน

ดงัต่อไปนี ้โดยจะไม่ช าระซ า้ซ้อน: (1) ราคาตามใบสัง่ซือ้ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าที่ท าเสร็จที่

เป็นไปตามที่ใบสัง่ซือ้ก าหนดและยงัไม่ได้ช าระ (2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้กบัผู้ขายจริงตามสมควรในการ

ผลิตงานระหว่างท าและวตัถดุิบ/สว่นประกอบที่น าไปใช้และซือ้ขายได้ซึ่งโอนไปให้แก่ผู้ซือ้ตามข้อ บี

(2)(2) ของเอกสารฉบบันี ้ (3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้กบัผู้ขายจริงตามสมควรในการปฏิบตัิช าระหนีท้ี่พึง

กระท าให้แก่ผู้ รับจ้างช่วงที่ผู้ซือ้อนมุตัิไว้ในหน้าใบสัง่ซือ้ หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม หรือในหนงัสือ

ลงลายมือช่ือรองประธานบริษัฝ่ายจัดซือ้ของ เลียร์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีที่ไม่มีการบอกเลิก และ (4) 

คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้กบัผู้ขายจริงตามสมควรในการปฏิบตัิช าระหนีข้องตนตามข้อ บี(2)(4) และบี(2)(5)  
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ผู้ซือ้จะไม่ต้องรับผิดและช าระเงินใหแก่ผู้ขายไม่ว่าโดยตรงหรือในสว่นของสิทธิเรียกร้องโดยผู้ รับจ้าง

ช่วงของผู้ขายเพื่อความสูญหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่กล่าวอ้าง ไม่ว่าจะระบุไว้ว่าเป็นค่าขาดก าไร 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่อาจคิดเป็นต้นทุนได้ ดอกเบีย้ในจ านวนเงินที่เรียกร้องค่าพฒันาผลิตภณัฑ์

และวิศวกรรม คา่จดัเตรียมสถานที่และอปุกรณ์หรือค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตดับญัชีค่าใช้จ่ายทัว่ไป

และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอนัเกิดจากการบอกเลกิใบสัง่ซือ้ หรือเป็นประการอื่นใด ไมว่่าจะมีข้อความ

ระบไุว้เป็นประการอื่นใด หนีข้องผู้ซือ้ที่มีตอ่ผู้ขายเมื่อบอกเลกิใบสัง่ซือ้ตามข้อ 17.บีนี ้จะไมเ่กินกวา่หนี ้

ที่ผู้ซือ้จะพงึมีตอ่ผู้ขายหากไมม่ีการบอกเลกิ 

 

(4) ภายในยี่สิบ (20) วนั นบัแต่วนัที่การบอกเลิกมีผลตามข้อ 17.บีนี ้ผู้ขายจะยื่นข้อเรียกร้องสิทธิของตน

อนัเกิดจากการบอกเลกิตอ่ผู้ซือ้  พร้อมทัง้ข้อมลูสนบัสนนุทัง้ปวงซึง่จะถือเป็นรายการหนีท้ัง้หมดตามที่

ระบไุว้ในข้อบี(3) ที่ผู้ซือ้มีต่อผู้ขาย  ผู้ซือ้อาจตรวจสอบสมดุบนัทึกต่างๆ ของผู้ขายก่อนหรือหลงัช าระ

เงินเพื่อตรวจสอบจ านวนเงินท่ีขอไว้ในข้อเรียกร้องสทิธิของผู้ขายอนัเกิดจากการบอกเลกิ 

 

ซี. ผู้ขายไม่มีสิทธิบอกเลิกใบสัง่ซือ้  เนื่องจากพนัธะผกูพนัที่ผู้ซือ้มีต่อลกูค้าของผู้ซือ้เกิดขึน้จากการมีพนัธะผกูพนั

ของผู้ขายตามใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบั  ผู้ขายจึงไมม่ีสทิธิที่จะบอกเลกิใบสัง่ซือ้ไมว่า่ฉบบัใดๆ 

 

ดี. การเปลีย่นผู้จดัหา เมื่อใบสัง่ซือ้ฉบบัใดฉบบัหนึง่หมดอายหุรือสิน้สดุลงก่อนหน้าไม่ว่าด้วยเหตใุด  ผู้ขายตกลงที่

จะด าเนินการใดๆ ตามที่ผู้ซือ้ร้องขอตามสมควรแก่การเปลีย่นผู้จดัหาจากผู้ขายเป็นผู้ขายรายอื่น  รวมทัง้ แต่ไม่

จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ ทัง้นี ้ค าวา่ “ผู้ขายรายอื่น” มีความหมายโดยชดัแจ้งว่ารวมถึง แต่ไม่จ ากดั

เพียงหนว่ยงานท่ีผู้ซือ้เป็นเจ้าของ 

 

(1) ผู้ขายจะท าค าบอกกลา่วทัง้ปวงที่จ าเป็นหรือพงึกระท าเพื่อโอนงานตามใบสัง่ซือ้ไปให้ผู้ขายรายอื่น 

 

(2) ผู้ขายจะสง่มอบคลงัสนิค้าตามใบสัง่ซือ้เป็นจ านวนเพียงพอ เพื่อประกนัวา่การเปลีย่นผู้จดัหาเป็นผู้ขาย

รายอื่นที่ผู้ ซือ้เลือกไว้จะด าเนินการได้โดยราบร่ืน  เว้นแต่ผู้ซือ้จะระบไุว้เป็นอย่างอื่นในหน้าใบสัง่ซือ้

ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือในหนงัสือลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจัดซือ้ของ เลียร์ คอร์ปอเรชั่น 

 คลงัสินค้าชิน้สว่นหกสปัดาห์ให้ถือว่าเพียงพอแก่การด าเนินการเปลี่ยนผู้จัดหา “คลงัสินค้า

ชิน้สว่นหกสปัดาห์” นัน้ ให้ค านวณโดยใช้ใบสัง่ซือ้ของผู้ซือ้ในระยะเวลาหกสปัดาห์ก่อนที่ผู้ขายจะมีค า

บอกกลา่วแจ้งการบอกเลิก  ไม่รวมระยะเวลาชะงกังานชัว่คราว ปิดโรงงานในระดบัโรงงานหรือระดบั

อตุสาหกรรม หรือช่วงที่ตารางเวลาสัน้ลงแตโ่ดยประการอื่นใด 
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(3) ผู้ขายจะคืนให้แก่ผู้ซือ้ซึ่งบรรดาทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้และทรัพย์สินอื่นใดที่สง่มอบให้โดย

หรือเป็นของผู้ซือ้หรือลกูค้ารายหนึง่รายใดของผู้ซือ้ ในสภาพท่ีดีเช่นในขณะท่ีผู้ขายรับไว้ ไมร่วมการสกึ

หรอตามสมควร 

 

(4) เมื่อผู้ ซือ้ร้องขอ ผู้ ขายจะ  (1) โอนให้แก่ผู้ ซือ้ซึ่งบรรดาสัญญาจัดหาหรือค าสั่งซือ้วัตถุดิบหรือ

สว่นประกอบที่เก่ียวข้องกับใบสัง่ซือ้ (2) ขายให้แก่ผู้ซือ้ซึ่งบรรดาสินค้าคงคลงัและงานระหว่างท าที่

เก่ียวข้องกบัใบสัง่ซือ้โดยผู้ขายออกคา่ใช้จ่ายเอง และ (3) ขายให้แก่ผู้ซือ้ซึ่งบรรดาทรัพย์สินของผู้ขาย

ที่เก่ียวข้องกบัใบสัง่ซือ้ในราคาทรัพย์สินตามสว่นที่ยงัไม่ตดับญัชีหกัด้วยจ านวนเงินที่ผู้ซือ้ช าระให้แก่

ผู้ขายส าหรับทรัพย์สนิชิน้นัน้ๆ แล้ว (ดขู้อ 21) 

 

18. ข้อจ ำกัดควำมรับผิดเพื่อควำมเสียหำย 

 

ไมว่า่ในกรณีใดๆ ผู้ซือ้ไมจ่ าต้องรับผิดตอ่ผู้ขายเพื่อคา่ขาดก าไรความเสยีหายพิเศษ  ความเสียหายอนัเนื่องมาจากการผิด

สญัญา หรือความเสียหายต่อเนื่อง ข้อจ ากดัความรับผิดนีย้่อมใช้บงัคบักบัใบสัง่ซือ้ทกุประเภท (รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียง

ใบสัง่ซือ้แบบครัง้คราว ใบสัง่ซือ้แบบรวมและใบสัง่ซือ้แบบสัญญาตามจ านวนที่ต้องการ)  ความรับผิดของผู้ซือ้ตามสิทธิ

เรียกร้องประเภทใดๆ หรือเพื่อความสญูหายหรือเสยีหายที่เกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัหรือเป็นผลจากใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบั 

สนิค้า หรือสญัญาฉบบัอื่นใดระหวา่งผู้ซือ้กบัผู้ขายถือเป็นความเสือ่มสภาพตามสมควร (ถ้ามี) ที่ เกิดขึน้จากเหตกุารณ์อนั

เป็นมูลแห่งสิทธิเรียกร้อง  ผู้ ซือ้และผู้ ขายตกลงให้ค าว่า “ความเสื่อมสภาพตามสมควร” หมายความถึงจ านวนเงิน

ดงัตอ่ไปนี ้โดยมิให้ซ า้ซ้อนกนั: (1) ราคาตามใบสัง่ซือ้ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าที่ท าเสร็จที่เป็นไปตามที่ใบสัง่

ซือ้ก าหนดและยังไม่ได้ช าระ (2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้ขายจริงตามสมควรในการผลิตงานระหว่างท าและวัตถุดิบ/

สว่นประกอบที่น าไปใช้และซือ้ขายได้ ซึ่งโอนไปให้แก่ผู้ซือ้จากการบอกเลิกและตามใบสัง่ปลอ่ยสินค้าจากผู้ซือ้ที่ก าหนด

จ านวนไว้แนน่อนและเหลอือยู ่และ (3) คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้กบัผู้ขายจริงตามสมควรในการปฏิบตัิช าระหนีท้ี่พึงกระท าให้แก่

ผู้ รับจ้างช่วงที่ผู้ซือ้นมุตัิไว้ในหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานบริษัฝ่ายจดัซือ้ของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ ในกรณีที่ไมม่ีการบอก

เลกิ โดยจ ากดัเฉพาะจ านวนสนิค้า และวตัถดุิบ/สว่นประกอบ ที่ระบไุว้แน่นอนในใบสัง่ปลอ่ยสินค้าที่ผู้ซือ้ออกและยงัค้าง

ช าระอยู ่ผู้ซือ้จะไมต้่องรับผิดและช าระเงินให้แกผู่้ขายไมว่า่โดยตรงหรือในสว่นของสทิธิเรียกร้องโดยผู้ รับจ้างช่วงของผู้ขาย 

เพื่อความสญูหายหรือคา่คา่ใช้จา่ยอื่นใดที่กลา่วอ้ง ไมว่า่จะระบไุว้วา่เป็นคา่ขาดก าไร คา่ชดเชยเงินลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการ

ผลิตที่ไม่อาจคิดเป็นต้นทนุได้ ดอกเบีย้ในจ านวนเงินที่เรียกร้อง ค่าพฒันาผลิตภณัฑ์และวิศวกรรม ค่าจดัเตรียมสถานที่

และอปุกรณ์ หรือค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาที่ไม่ตดับญัชี ค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารอนัเกิดจากการบอกเลิ ก

ใบสัง่ซือ้ หรือเป็นประการอื่นใด ไมว่า่จะมีข้อความระบไุว้เป็นประการอื่นใด หนีข้องผู้ซือ้ที่มีต่อผู้ขายเมื่อบอกเลิกใบสัง่ซือ้  

จะไมเ่กินกวา่หนีท้ี่ผู้ซือ้จะพงึมีตอ่ผู้ขาย หากไมม่ีการบอกเลกิใบสัง่ซือ้ 
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19. กำรโอน 

 

ผู้ขายจะไม่โอนหรือมอบหมายหน้าที่หรือหนีใ้ดของตนตามใบสัง่ซือ้ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ซือ้

ระบไุว้หน้าใบสัง่ซือ้ หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม หรือในหนงัสือลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของ เลียร์ 

คอร์ปอเรชัน่ ก่อน โดยความยินยอมเช่นนัน้ ผู้ซือ้มีดลุยพินิจแต่เพียงฝ่ายดียวที่จะปฏิเสธไม่ให้เสียก็ได้   การขายหรือโอน

หุ้นหรือหลกัทรัพย์อื่นของผู้ขายที่จะมีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจควบคมุผู้ขายให้ถือว่าเป็นการโอนตามใบสัง่ซือ้   

ผู้ขายอาจโอนสิทธิเรียกเงินของตนตามใบสัง่ซือ้เพื่อเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัหนีส้ินของผู้ขาย แต่ผู้ซือ้จะไม่จ าต้องช าระ

เงินให้แก่ผู้ รับโอนจนกวา่ผู้ซือ้จะได้รับหนงัสอืแจ้งการโอนนัน้  ส าเนาถกูต้องของหนงัสือโอน และใบปลดหนีจ้ากผู้ขายที่ผู้

ซือ้ยอมรับได้ตามสมควร  การโอนเช่นนัน้ไม่เป็นการห้ามมิให้ผู้ซือ้บงัคบัสิทธิของตนเอากับผู้ขายหรือผู้ รับโอน  รวมทัง้แต่

ไมจ่ ากดัเพียงสทิธิของผู้ซือ้ที่จะหกักลบหนีแ้ละหกัค่าเสียหายตามข้อ 34 ซึ่งบรรดาสิทธิของของผู้ซือ้ที่มีต่อผู้ขายหรือผู้ รับ

โอนนัน้ยอ่มมีบริุมสทิธ์ิเหนือสทิธิใดๆ ของผู้ รับโอน  ผู้ซือ้อาจท าหนงัสอืแจ้งไปยงัผู้ขายเพื่อโอนให้แก่บคุคลภายนอกได้โดย

อิสระซึง่สทิธิและหนีข้องตนตามใบสัง่ซือ้ฉบบัใดโดยไมจ่ าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขาย 

 

20. ทรัพย์สินที่มอบกำรครอบครองไว้ 

 

เอ.        บรรดาสิ่งจดัหา สมัภาระ แบบหลอ่ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ แบบลาย เคร่ืองมือ แม่แบบ เคร่ืองใช้ สิ่งติดตรึง พิมพ์

เขียว แบบผลิตภณัฑ์ ข้อก าหนดคุณลกัษณะ แบบร่าง เนกาทิฟและพอซิทิฟทางภายถ่าย งานศิลป์ ผงัส าเนา  

เอกสารที่สง่มอบเพื่อการผลติหรือซอ่มแซม และสิง่อื่นใดที่ผู้ซือ้จดัหาให้แก่ผู้ขายไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อม โดย

เก่ียวข้องหรือเก่ียวเนื่องกบัใบสัง่ซือ้ฉบบัใดหรือซึง่ผู้ซือ้ได้ชดใช้ให้แก่ผู้ขายแล้ว (เรียกรวมกนัวา่ “ทรัพย์สินที่มอบ

การครอบครองไว้”) ให้ยงัคงเป็นทรัพย์สนิของผู้ซือ้และให้ผู้ขายยดึถือไว้ครอบครองตามที่ผู้ซือ้ประสงค์  ผู้ขายจะ

รับภาระความเสีย่งที่จะเกิดความสญูหายและเสยีหายอนัเกิดแก่ทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ และผู้ขายจะ

เอาประกนัภยัทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ซือ้ โดยออกค่าใช้จ่ายเองโดยให้ระบผุู้ซือ้เป็น

ผู้ รับประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัเพิ่มทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้นัน้ ให้ผู้ขายเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม

เสมอ ห้ามมิให้ผู้ขายน าไปใช้เพื่อวตัถปุระสงค์อื่นใดนอกจากการปฏิบตัิตามใบสัง่ซือ้  ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินสว่น

บคุคล  ให้ผู้ขายท าเคร่ืองหมายให้ชดัเจนเพื่อบ่งชีว้่าเป็นทรัพย์สินของผู้ซือ้ และระบช่ืุอ และที่อยู่ของผู้ซือ้  มิให้

น าไปปะปนกบัทรัพย์สนิของผู้ขายหรือบคุคลภายนอก และห้ามมิให้ขนย้ายออกจากสถานที่ของผู้ขายโดยผู้ซือ้

ไม่อนมุตัิไว้ก่อนในหน้าใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือในหนงัสือลงลายมือช่ือรองประธานบริษัท

ฝ่ายจดัซือ้ของ เลียร์ คอร์ปอเรชัน่  ผู้ขายจะต้องบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และท าความสะอาดทรัพย์สินที่มอบการ

ครอบครองไว้ให้อยู่ในสภาพดีชัน้หนึ่ง  โดยออกค่าใช้จ่ายเอง  สิ่งที่น ามาแทน เพิ่มเติม ปรับปรุง และอุปกรณ์

ทัง้หลายของทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของผู้ซือ้ทนัทีที่ควบเข้าหรือติดกบัทรัพย์สินที่

มอบการครอบครองไว้ 
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บี. ผู้ขายตกลงให้ผู้ซือ้ มีสทิธิที่จะกลบัเข้าครอบครอง หรือขอให้สง่คืนทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ ทัง้ปวง  ไม่

ว่าในเวลาใดๆ  ไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ โดยไม่จ าต้องช าระเงินใดๆ  และไม่จ าต้องขอค าสัง่ศาล  เมื่อผู้ซือ้ร้อง

ขอให้ผู้ขายปลอ่ยหรือสง่มอบทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้ให้แก่ผู้ซือ้โดยพลนั  โดยให้สง่ (1) ภายใต้เง่ือนไข 

เอฟ.โอ.บี. อปุกรณ์ขนสง่ ณ โรงงานของผู้ขายโดยบรรจุหีบห่อและท าเคร่ืองหมายอย่างถกูต้องตามที่ผู้ขนสง่ที่ผู้

ซือ้เลอืกไว้ให้ท าการขนสง่ทรัพย์สนินัน้ก าหนด หรือ (2) ไปยังสถานที่ที่ผู้ ซือ้ก าหนด ในกรณีนีใ้ห้ผู้ ซือ้ช าระ

ค่าใช้จ่ายในการสง่มอบทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ไปยงัสถานที่นัน้ให้แก่ผู้ขายตามสมควร   ผู้ซือ้มีสิทธิ

เข้าไปในสถานที่ของผู้ขายไม่ว่าในเวลาใดๆ อนัสมควรเพื่อตรวจทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้และสมุด

บนัทึกของผู้ขายที่เก่ียวกบัทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ เมื่อกฎหมายอนุญาตผู้ขายขอสละสิทธิยึดหน่วง

หรือสทิธิอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีเหนือทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้เก่ียวกบังานที่ท ากบัทรัพย์สินนัน้   ไม่ว่าเพื่อ

ราคาซือ้ขายสนิค้าหรือเพื่อสิง่อื่นใด  ผู้ขายตกลงที่จะเอาสว่นประกอบหรือที่สว่นที่ใสเ่ข้ากบัทรัพย์สินที่มอบการ

ครอบครองไว้ชิน้ใหมม่าทดแทนสว่นท่ีหายไป โดยคิดคา่ใช้จ่ายตามราคาปัจจบุนั 

 

ซี. ผู้ขายยอมรับและตกลงว่า (1) ผู้ ซือ้ไม่ใช่ผู้ ผลิตหรือตัวแทนของผู้ ผลิตหรือผู้ จ าหน่ายทรัพย์สินที่มอบการ

ครอบครองไว้ (2) ผู้ซือ้มอบการครอบครองในทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้ให้แก่ผู้ขายเพื่อประโยชน์แก่ผู้ขาย 

และ (3) ผู้ขายได้ตรวจทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้จนพอใจว่าทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้มีความ

เหมาะสมและเหมาะแก่ประโยชน์ และ (4) ผู้ซือ้ไมไ่ด้ให้ไว้หรือให้ค าประกนัหรือค ารับรองไมว่า่โดยประการใด ไม่

วา่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย เก่ียวกบัความเหมาะสม สภาพ สภาพที่ซือ้ขายได้ แบบผลิตภณัฑ์ หรือการใช้งาน

ของทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้หรือความเหมาะแก่ประโยชน์ที่มุง่หมายของทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครอง

ไว้   ผู้ซือ้จะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขายเพื่อความสญูหาย เสียหาย บาดเจ็บ หรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าประเภทใด ไม่ว่าจะ

เกิดขึน้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้  รวมทัง้ แต่ไม่จ ากัดเพียงการใช้หรือ

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ท างานหรือปรับสภาพทรัพย์สินที่มอบการครอบครองไว้ หรือจากการหยดุชะงกังาน หรือ

เพื่อการสญูเสยีธุรกิจที่เกิดขึน้ไมว่า่ด้วยประการใดหรือในลกัษณะใด  รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียงค่าเสียหายที่คาด

ไว้ คา่ขาดก าไร หรือความเสยีหายทางอ้อม ความเสยีหายพิเศษ หรือความเสยีหายตอ่เนื่องอนัใด 

 

ดี. ผู้ขายจะสง่บญัชีรายการทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้ให้กบัผู้ซือ้เมื่อผู้ซือ้ร้องขอ 

 

21. ทรัพย์สินของผู้ขำย 

 

เว้นแตผู่้ซือ้และผู้ขายจะตกลงกนัเป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือผู้ขาย และรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ ของเลียร์ คอร์ปอเรชัน่ 

เป็นอย่างอื่น ผู้ขายจะด าเนินการต่อไปนีโ้ดยออกค่าใช้จ่ายเอง  (1) จดัให้มี (2) รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และ (3) เปลี่ยน
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บรรดาทรัพย์สนิของผู้ขาย (ตามที่นิยามตอ่ไปนี)้ เมื่อจ าเป็น   ผู้ขายขอมอบสิทธิอนัมิอาจเพิกถอนได้ให้แก่ผู้ซือ้ ในการซือ้

โดยปราศจากบรรดาสทิธิยึดหน่วง สิทธิเรียกร้อง หรือภาระติดพนัอื่น ซึ่งสิ่งจดัหา สมัภาระ แบบหลอ่ เคร่ืองจกัร  อปุกรณ์  

แบบลาย  เคร่ืองมือ แม่แบบ เคร่ืองใช้ สิ่งติดตรึง  พิมพ์เขียว  แบบผลิตภณัฑ์  ข้อก าหนดคณุลกัษณะ แบบร่าง เนกาทิฟ

และพอซิทิฟทางภาพถ่าย งานศิลป์ ผังส าเนา และสิ่งอื่นใดที่จ าเป็นแก่การผลิตสินค้าตามใบสัง่ซือ้ (เรียกรวมกันว่า 

“ทรัพย์สินของผู้ ขาย”) ที่ออกแบบหรือโครงแบบไว้เพื่อการผลิตหรือประกอบสินค้าตามใบสัง่ซือ้  เมื่อผู้ ซือ้ช าระราคา

ทรัพย์สนิของผู้ขายชิน้นัน้ๆ ในสว่นท่ียงัไมต่ดับญัชีหกัด้วยจ านวนเงินท่ีผู้ซือ้ช าระให้แก่ผู้ขายเพื่อเป็นคา่ทรัพย์สนิของผู้ขาย

ชิน้นัน้แล้ว  ผู้ขายจะอนญุาตให้ผู้ซือ้ตรวจสอบสมดุบญัชีของผู้ขายเพื่อตรวจสอบจ านวนเงินท่ีพงึช าระส าหรับทรัพย์สนิของ

ผู้ขายชิน้ใดชิน้หนึ่ง  สิทธิข้างต้นนี ้มิให้ใช้กับทรัพย์สินของผู้ขายที่ผู้ขายน าไปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ที่คล้ายกนัให้แก่

ลกูค้ารายอื่นของผู้ขายเป็นจ านวนมาก ซึง่ลกูค้าของผู้ขายไมอ่าจได้ไปจากบคุคลภายนอกได้ทนัที  เว้นแต่เมื่อผู้ซือ้ใช้สิทธิ

ดงักลา่ว ผู้ซือ้เลอืกให้ผู้ขายโอนให้แก่ผู้ซือ้ และผู้ซือ้หรือผู้ที่ผู้ซือ้ระบตุวัเข้ารับภาระหนีข้องผู้ขายในการผลิตผลิตภณัฑ์นัน้ 

เพื่อลกูค้ารายอื่นของผู้ขายที่ใช้ทรัพย์สนิของผู้ขายชิน้นัน้ในช่วงเวลาหลงัจากที่ขายทรัพย์สินของผู้ขายให้แก่ผู้ซือ้เมื่อผู้ซือ้

ร้องขอ   ผู้ขายจะให้ความร่วมมือกบัผู้ซือ้ในการให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัหนีต้อ่ลกูค้ารายอื่นของผู้ขายเช่นนัน้และด าเนินการ

โอนและรับภาระเช่นท่ีกลา่วข้างต้น  สทิธิของผู้ซือ้ที่จะใช้สทิธิตามข้อ 21 นี ้ไมม่ีเง่ือนไขวา่จะต้องมีการฝ่าฝืนโดยผู้ขายหรือ

การบอกเลกิใบสัง่ซือ้โดยผู้ซือ้ 

 

22. สิทธิเข้ำสถำนที่ เอำคืน และตรวจสอบทรัพย์สิน 

 

ผู้ซือ้มีสิทธิที่จะเข้าไปในสถานที่ของผู้ขายในระหว่างเวลาท าการปกติ หรือในกรณีที่ผู้ ขายปิดโรงงาน เข้าตรวจสถานที่ 

สนิค้า สมัภาระ หรือทรัพย์ใดของผู้ซือ้ตามใบสัง่ซือ้ในเวลาอนัสมควรและอาจเข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นของผู้ ขายและ

ขนย้ายทรัพย์สนิท่ีเป็นของผู้ซือ้หรือลกูค้าของผู้ซือ้โดยไมจ่ าต้องขอค าสัง่ศาล  รวมทัง้แต่ไม่จ ากดัเพียงทรัพย์สินที่มอบการ

ครอบครองไว้และสนิค้าอื่น  สนิค้าคงคลงัหรือทรัพย์สนิของผู้ขายที่ได้ขายหรือตกลงวา่จะขายให้แก่ผู้ซือ้ตามใบสัง่ซือ้  การ

ตรวจสอบสนิค้าโดยผู้ซือ้ ไมว่า่กระท าระหวา่งการผลติ ก่อนการสง่มอบหรือภายในระยะเวลาอนัสมควรภายหลงัสง่มอบ มิ

ให้ถือวา่เป็นการรับงานระหวา่งท าหรือสนิค้าส าเร็จรูปใดๆ  

 

23. กำรรับจ้ำงช่วง 

 

เอ. ผู้ขายจะไมจ้่างช่วงบคุคลอื่นให้ปฏิบตัิหน้าที่หรือปฏิบตัิช าระหนีต้ามใบสัง่ซือ้ฉบบัใดโดยมิได้รับอนมุตัิไว้ในหน้า

ใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือในหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานฝ่ายจดัซือ้ของ เลยีร์  

คอร์ปอเรชั่นก่อน   ผู้ ขายจะต้องประกันให้ผู้ รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุมตัิปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกระบวนการ

อนุมตัิชิน้ส่วนการผลิตของลกูค้าของผู้ซือ้และข้อก าหนดอื่นใดของผู้ซือ้  ผู้ซือ้หรือผู้แทนของผู้ซือ้ จะมีสิทธิเข้า

ตรวจสถานที่ของผู้ รับจ้างช่วงและสถานที่ของผู้ขายว่าสินค้าที่จ้างช่วงผลิตเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ห รือไม่  การ
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ตรวจโดยผู้ซือ้หรือผู้แทนของผู้ซือ้จะไม่ (1) โอนความรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของผู้ รับจ้างช่วงจากผู้ขายไปยงั

ผู้ซือ้ (2) ท าให้ผู้ขายหลดุพ้นจากความรับผิดชอบในการสง่มอบสนิค้าที่ยอมรับได้ และ (3) ตดัสิทธิของผู้ซือ้ที่จะ

บอกปัดไมรั่บสนิค้าในภายหลงั โดยมิพกัต้องค านงึถงึการตรวจโดยผู้ซือ้หรือผู้แทนของผู้ซือ้ ผู้ขายยงัคงรับผิดเพื่อ

งานท่ีจ้างช่วงไปอยา่งเต็มที่ 

 

บี. ในกรณีที่การจ้างช่วงงานใดงานหนึง่ตามใบสัง่ซือ้โดยผู้ขายได้รับการอนมุตัิโดยผู้ซือ้ไว้ในหน้าใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่

ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือในหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานฝ่ายจดัซือ้ของ เลียร์ คอร์ปอเรชัน่ มีเง่ือนไขในการ

อนุมตัิว่าผู้ขายจะต้องส่งมอบหลกัฐานเป็นหนงัสือให้แก่ผู้ ซือ้เพื่อแสดงว่าผู้ รับจ้างช่วงตกลงที่จะผูกพันตาม

ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีแ้ละใบสัง่ซือ้ 

 

ซี. ในกรณีที่ผู้ ขายไม่สามารถปฏิบัติช าระหนีป้ระการใดประการหนึ่งตามใบสัง่ซือ้ นอกจากสิทธิหรือทางแก้ไข

เยียวยาอื่นใดที่ผู้ซือ้มีตามใบสัง่ซือ้หรือโดยประการอื่นใดแล้ว  ผู้ซือ้ยงัมีสิทธิเรียกให้ผู้ขายโอนบรรดาสิทธิของ

ผู้ขายที่เก่ียวข้องกบัผู้ รับจ้างช่วงรายใดรายหนึง่ตามใบสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ซือ้ได้ 

 

24. สินค้ำที่ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด 

 

ผู้ซือ้มีสิทธิเลือกที่จะบอกปัดไม่รับและคืนด้วยความเสี่ยงภยัของผู้ขายและผู้ขายออกค่าใช้จ่ายหรือยึดถือไว้และแก้ไข

สินค้าที่ได้รับตามใบสั่งซือ้ฉบับใดฉบับหนึ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในใบสั่งซือ้ แม้ว่าการที่สินค้าไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดนัน้จะไมเ่ป็นท่ีประจกัษ์แก่ผู้ซือ้จนกระทัง่ถงึขัน้การผลติ ด าเนินกระบวนการ หรือประกอบหรือหลงัจากนัน้ก็ตาม 

ในส่วนที่ผู้ ซือ้บอกปัดไม่รับสินค้าเพราะเหตุไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  จ านวนสินค้าตามใบสัง่ซือ้จะไม่ลดลงเป็นจ านวน

เท่ากบัจ านวนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด เว้นแต่ผู้ซือ้จะท าหนงัสือแจ้งผู้ขายเป็นประการอื่น  ผู้ขายจะน าสินค้าที่

เป็นไปตามที่ก าหนดมาแทนสนิค้าที่ไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนด เว้นแต่ผู้ซือ้จะท าหนงัสือแจ้งเป็นอย่างอื่น รวมทัง้แต่ไม่จ ากดั

เพียงด้วยการแจ้งบอกเลกิโดยผู้ซือ้ตามข้อ 17.เอ   สินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้ผู้ซือ้ยึดถือไว้เพื่อจ าหน่ายตามค าสัง่

เป็นหนงัสือของผู้ขาย  โดยผู้ขายเป็นผู้ รับความเสี่ยงภยัเอง ถ้าผู้ขายไม่ออกค าสัง่เป็นหนงัสือภายในสิบ (10) วนั (หรือ

ภายในระยะเวลาสัน้กวา่นัน้ตามที่ความสมควรในเชิงพาณิชย์ในสภาพการณ์เช่นนัน้) นบัแต่วนัที่แจ้งการไม่เป็นไปตามที่

ก าหนด ผู้ซือ้มีสทิธิเลอืกที่จะเรียกคา่ใช้จา่ยในการจดัเก็บและล าเลยีงจากผู้ขายหรือจ าหนา่ยสนิค้าไปเสยีโดยไมต้่องรับผิด

ใดๆ ต่อผู้ขาย ผู้ขายจะชดใช้ (เอ) เงินตามจ านวนที่ผู้ ซือ้ช าระไปเพื่อเป็นการช าระราคาซือ้ขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่

ก าหนดและถกูบอกปัดไม่รับ และ (บี) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดกบัผู้ซือ้ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  

รวมทัง้แต่ไม่จ ากัดเพียงค่าตรวจ จ าแนก ทดสอบ ประเมิน จัดเก็บ หรือท างานใหม่ ให้แก่ผู้ซือ้ภายในสิบ (10) วนันบัแต่

วนัที่ใบเพิ่มหนีค้่าใช้จ่ายนัน้ออกโดยผู้ซือ้  การที่ผู้ซือ้ช าระเงินค่าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไม่ถือเป็นการยอมรับ 
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จ ากดัหรือท าให้เสือ่มสทิธิของผู้ซือ้ที่จะเรียกให้มีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายหรือตามความยตุิธรรมหรือ

ให้มีการปลดเปลือ้งความรับผิดชอบของผู้ขาย เพื่อความช ารุดบกพร่องที่มองไมเ่ห็น 

 

25. กำรชดใช้ควำมเสียหำย 

 

เอ. ผู้ขายขอรับรองและตกลงที่จะชดใช้และท าให้ผู้ซือ้ บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของผู้ซือ้ ตลอดจนกรรมการ 

เจ้าหน้าที่ ลกูจ้างและตวัแทนของบคุคลดงักลา่วไมไ่ด้รับความเสยีหายจากสทิธิเรียกร้อง ความรับผิด คา่เสยีหาย 

(รวมทัง้ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษและค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง) ต้นทุน 

และคา่ใช้จ่าย (รวมทัง้คา่ทนายความ คา่ผู้ เช่ียวชาญ คา่ที่ปรึกษา เงินท่ีต้องช าระตามที่ประนีประนอมยอมความ

กนัและเงินท่ีต้องช าระตามค าพิพากษาตามที่จ่ายจริง) ที่เกิดขึน้เก่ียวเนื่องกบัการเรียกร้องใดๆ (รวมทัง้การฟ้อง

คดี การร้องเรียนในทางปกครอง การยืน่คดีตอ่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ และการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้มีการชดใช้

ความเสียหายอันเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต หรือทรัพย์สิน หรือความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ) ที่เก่ียวข้องไม่ว่าด้วย

ประการใดกับหรือเกิดขึน้ด้วยประการใดจากสินค้า ค ารับรองของผู้ขาย การปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิช าระหนีต้าม

ใบสัง่ซือ้ของผู้ขาย  รวมทัง้การเรียกร้องเพราะเหตุที่ผู้ขายฝ่าฝืนหรือน่าจะฝ่าฝืนค าประกนั (ไม่ว่าสินค้านัน้จะ

กลายเป็นผลิตภณัฑ์ของผู้ซือ้และหรือน าไปขายต่อโดยผู้ซือ้แล้วหรือไม่) และการเรียกร้องเพื่อการฝ่าฝืน กฎ 

ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือใบอนญุาตหรือค าสัง่ของรัฐที่เก่ียวข้อง   หนีข้องผู้ขายที่จะต้องชดใช้นัน้ย่อมใช้บงัคบัได้

โดยมิพกัต้องค านึงว่าการเรียกร้องจะเกิดในมูลละเมิด ประมาทเลินเล่อ สญัญา ค าประกัน ความรับผิดแบบ

เคร่งครัด หรือโดยประการอื่นใด  เว้นแตใ่นสว่นท่ีความรับผิดเช่นนัน้เกิดแตเ่พียงจากความประมาทเลนิเลอ่อยา่ง

ร้ายแรงของผู้ซือ้  หนีข้องผู้ขายที่จะต้องชดใช้นัน้ยอ่มใช้บงัคบัได้แม้วา่ผู้ซือ้จะสง่มอบแบบผลติภณัฑ์ทัง้หมดหรือ

แต่บางสว่นและก าหนดวิธีด าเนินงานทัง้หมดหรือแต่บางสว่นที่ใช้โดยผู้ขายก็ตาม  เว้นแต่จะมีหนงัสือสญัญา

ฉบบัแยกต่างหากลงลายมือช่ือโดยผู้ขายและรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของ เลียร์ คอร์ปอเรชัน่ ระบไุว้เป็น

อยา่งอื่น 

 

บี. ถ้าผู้ขายปฏิบตัิงานใดในสถานที่ของผู้ซือ้หรือใช้ทรัพย์สินของผู้ซือ้ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ของผู้ซือ้ ผู้ขายจะ

ชดใช้และท าให้ผู้ซือ้ บริษัทในเครือและบริษัทยอ่ยของผู้ซือ้ ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลกูจ้าง และตวัแทนของ

บคุคลดงักลา่วไม่ได้รับความเสียหายจากความรับผิดสิทธิเรียกร้อง การทวงถาม หรือค่าใช้จ่ายใด (รวมทัง้ค่า

ทนายความ คา่ผู้ เช่ียวชาญ คา่ที่ปรึกษา เงินท่ีจะต้องช าระตามที่ประนีประนอมยอมความกนัและเงินท่ีต้องช าระ

ตามค าพิพากษาตามที่จ่ายจริง)  เพื่อความเสียหายอนัเกิดแก่ทรัพย์สินหรือร่างกาย (รวมทัง้ชีวิต) ของผู้ซือ้ 

ลกูจ้างของผู้ซือ้หรือบคุคลอื่นใดที่เกิดขึน้เนื่องจากหรือเก่ียวเนื่องกบัการท่ีผู้ขายปฏิบตัิงานหรือใช้ทรัพย์สินของผู้

ซือ้  เว้นแตใ่นสว่นท่ีความรับผิดเช่นนัน้เกิดแตเ่พียงจากความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงของผู้ซือ้ 
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26. ประกันภยั 

 

ผู้ขายจะเอาและรักษาประกนัภยัตามปกติประเพณีของอตุสาหกรรมตามที่ผู้ซือ้ยอมรับได้ตามสมควรโดยออกคา่ใช้จา่ย

เอง รวมทัง้แตไ่มจ่ ากดัเพียงจดัให้มีการประกนัอคัคีภยัอยา่งเตม็และประกนัภยัมลูคา่ทดแทนของ (1) ทรัพย์สนิของผู้ขาย

ทัง้หมด และ (2) ทรัพย์สนิท่ีมอบการครอบครองไว้ ซึง่ทรัพย์สนิทัง้สองรายการนีใ้ห้ประกนัคุ้มมลูคา่ทดแทนเต็ม ประกนัภยั

เหลา่นัน้ให้ระบช่ืุอผู้ซือ้เป็นผู้ รับประโยชน์และผู้ เอาประกนัภยัเพิ่ม ผู้ขายจะสง่มอบให้แก่ผู้ซือ้ซึง่หนงัสอืรับรองการภยัที่ระบุ

วงเงินเอาประกนั หมายเลขกรมธรรม์ประกนัภยั และวนัหมดอายปุระกนัภยั ที่รักษาไว้โดยผู้ขาย และหนงัสอืรับรองนัน้

จะต้องระบวุา่ผู้ซือ้จะได้รับหนงัสอืแจ้งให้ทราบการบอกเลกิสญัญาประกนัภยัหรือการลดวงเงินท่ีเอาประกนัหรือความ

คุ้มครองลว่งหน้าสามสบิ (30) วนัจากผู้ รับประกนัภยั  การท่ีผู้ขายสง่มอบหนงัสอืรับรองการประกนัภยัหรือการซือ้ประกนั 

ภยัไมเ่ป็นการปลดเปลือ้งผู้ขายให้หลดุพ้นจากหนีแ้ละความรับผิดของตนตามใบสัง่ซือ้  ถ้าผู้ขายไมรั่กษาประกนัภยัไว้ตาม

ใบสัง่ซือ้  ผู้ซือ้มีสทิธิเอาประกนัภยัเองและให้ผู้ขายชดใช้ต้นทนุและคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงในการเอาประกนัภยันัน้คืนให้แก่ผู้ซือ้

ทนัทีที่ผู้ซือ้เรียก 

 

27. กำรปฏิบัตติำมกฎระเบียบ 
 
เอ. ผู้ขายตกลงที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายท้องถ่ินและกฏหมายต่างประเทศ  พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบและ

ข้อบญัญตัิทัง้ปวงที่อาจใช้บงัคบัการปฏิบตัิช าระหนีข้องผู้ซือ้ภายใต้ใบสัง่ซือ้แต่ละฉบบัและให้ถือว่าใบสัง่ซือ้แต่
ละฉบบัมีการระบุโดยการอ้างอิงซึ่งบรรดาข้อสญัญาทัง้หมดที่ก าหนดโดยกฎหมาย ค าสัง่ กฎ ระเบียบ และ
ข้อบญัญตัิดงักลา่ว   วสัดทุี่ซือ้เพื่อใช้ในการผลติสนิค้าทัง้หมดจะต้องผ่านเกณฑ์ข้อบงัคบัของรัฐบาลและเกณฑ์
ความปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเก่ียวกับวัสดุที่ถูกจ ากัด วัสดุมีพิษ และวัสดุอันตราย  ตลอดจนเกณฑ์การ
พิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้า และแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้บงัคบัอยู่ในประเทศที่ผลิตและขายวสัดุดงักล่าว  
บรรดาผู้จดัหาทกุรายจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกบัมาตรฐานไอเอสโอ 14001 ทีเอส 16949 และอีแอลวี 
หรือที่ออกมาทดแทนในภายหลงัตามที่จะมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงเป็นครัง้คราว 

 
บี. ผู้ขายจะต้องไม ่(1) บงัคบัใช้แรงงานหรือใช้แรงงานโดยไมส่มคัรใจไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใด (2) ใช้แรงงานเดก็  
 เว้นแตจ่ะเป็นสว่หนึง่ของการฝึกงาน การฝึกวิชาชีพ หรือโครงการท่ีคล้ายคลงึกนัท่ีได้รับอนมุตัิจากรัฐบาลแล้ว 

หรือ (3) มีสว่นในการจ้างงานที่ผิดกฎหมายหรือการปฏิบตัิทางธุรกิจโดยทจุริตในการจดัหาสนิค้าตามใบสัง่ซือ้
ฉบบัใดๆ 

 
ซี. ผู้ขายจะต้องรับและบงัคบัใช้หลกัความประพฤติส าหรับการปฏิบตัิในทางธุรกิจที่มีหลกัการนโยบาย และขัน้ตอน

การปฏิบตัิที่สอดคล้องกบัการหลกัการนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ก าหนดอยูใ่นระเบยีบปฏิบตัิของการ
ด าเนินธุรกิจและจริยธรรมของผู้ซือ้  ซึง่สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ ที่ 
www.lear.com ผู้ขายจะต้องรายงานการละเมิดหลกัความประพฤติของผู้ขายที่เกิดขึน้ทัง้หมดให้แก่รองประธาน 

 ฝ่ายจดัซือ้ของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ โดยพลนั 
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ดี. ผู้ขายจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผู้ซือ้ทราบทนัทีเมื่อทราบวา่กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนกังานคนใดของผู้ซือ้ หรือ

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือใดๆ ของผู้ซือ้ เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือสมาชิกโดยตรงในครอบครัวของ
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คนใดของผู้ซือ้ หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือใดๆ ของผู้ซือ้ในสว่นเฉพาะที่เก่ียวกบั
พนกังานของผู้ขาย ผู้ขายจ าเป็นจะต้องรายงานข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ซือ้ทราบเฉพาะในกรณีที่พนกังาน (ไม่รวม
กรรมการและเจ้าหน้าที่) ของผู้ขายมีสว่นเก่ียวข้องอย่างส าคญักับความสมัพนัธ์ในทางธุรกิจของผู้ ขายกบัผู้ซือ้ 
หรือได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมใดๆ อนัเนื่องมาจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของ
ผู้ขายกบัผู้ซือ้ 

 
อี. ในกรณีที่ผู้ขายท าสญัญาช่วงซึ่งหน้าที่หรือพนัธะผกูพนัใดๆ ของตนตามใบสัง่ซือ้ใดๆ ตามข้อ 23. ผู้ขายจะต้อง

ท าให้แนใ่จวา่ผู้ รับสญัญาช่วงทกุรายจะปฏิบตัิสอดคล้องกบัข้อก าหนดตามข้อ 27   เมื่อผู้ซือ้ร้องขอ ผู้ขายจะต้อง
จดัท าค ารับรองเป็นหนงัสอืวา่ผู้ขายและผู้ รับสญัญาช่วงทกุรายได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักลา่วทัง้ปวง   ผู้ซือ้มี
สิทธิที่จะตรวจสอบและติดตามการปฏิบตัิช าระหนีต้ามใบสัง่ซือ้ใดๆ ของผู้ขายและผู้ รับสญัญาช่วงของผู้ขาย 
ผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและด าเนินการให้ผู้ซือ้ บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของผู้ซือ้ ตลอดจนกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ พนกังาน และตวัแทนของผู้ซือ้  บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของผู้ซือ้ ปลอดจากความรับผิด การ
ฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าทนายความ ค่าผู้ เช่ียวชาญ ค่าที่ปรึกษา เงินที่ต้องช าระตามที่
ตกลงประนีประนอมยอมความกนัและเงินท่ีต้องช าระตามค าพิพากษาตามที่จ่ายจริง) ที่เกิดจากหรือเก่ียวข้องกบั
การไมป่ฏิบตัิช าระหนีข้องผู้ขายหรือผู้ รับสญัญาช่วงของผู้ขาย 

 
28. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรอนุมตัชิิน้ส่วนกำรผลิต 
 
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัใบสัง่ซือ้ชิน้สว่นการผลติ  ผู้ขายตกลงทีจ่ะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามข้อก าหนดทัง้ปวงทีร่ะบอุยูใ่นคูม่ือกระบวน 
การอนมุตัชิิน้สว่นการผลติทางอตุสาหกรรมและตกลงที่จะเสนอข้อมลูดงักลา่วและข้อมลูที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ซือ้เมี่อได้รับ
การร้องขอในระดบัท่ี 3 หรือเทียบเทา่โดยไมค่ านงึถงึระดบัของการยื่นท่ีได้รับอนญุาต เว้นแตผู่้ซือ้จะอนญุาตไว้เป็นอยา่ง
อื่นในหน้าใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม หรือในหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของ เลยีร์  
คอร์ปอเรชัน่ 
 
29. กำรระบุตัวสนิค้ำ 
 
สนิค้าทัง้หมดที่จดัหาตามใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบัท่ีถือวา่เป็นชิน้สว่นท่ีเสร็จสมบรูณ์จะต้องมกีารระบหุมายเลขและช่ือหรือช่ือ
รหสัของผู้ซือ้ ช่ือหรือช่ือรหสัของผู้ขายและวนัท่ีผลติโดยผู้ขาย 
 
30. กำรขนส่ง 
 
เอ. ผู้ขายตกลงที่จะ (1) บรรจหุีบหอ่อยา่งเหมาะสม ท าเคร่ืองหมาย และขนสง่สนิค้าตามข้อก าหนดของผู้ซือ้และผู้

ขนสง่ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่จะท าให้มคีา่ใช้ตา่ยในการขนสง่น้อยที่สดุ (2) ใช้เส้นทางการขนสง่ตามค าสัง่ของผู้
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ซือ้ (3) ไมค่ิดคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัการ การบรรจหุีบหอ่ การเก็บรักษา การขนสง่ (รวมทัง้ภาษี คา่ธรรมเนยีม 
ฯลฯ) คา่พาหนะ หรือคา่ใช้จ่ายพาหนะขนสง่อื่นใด หรือการใช้รถล าเลยีงสนิค้า เว้นแตผู่้ซือ้จะอนมุตัิเป็นอยา่งอื่น
ในด้านหน้าของใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ซือ้ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิหรือในหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้
ของเลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ (4) จดัให้ไว้ส าหรบการขนสง่แตล่ะครัง้ ซึง่เอกสารแสดงหมายเลขใบสัง่ซือ้ หมายเลขการ
แก้ไขใบสัง่ซือ้หรือใบสัง่ปลอ่ยสนิค้า หมายเลขสนิค้าของผู้ซือ้ หมายเลขสนิค้าของผู้ขายในกรณีที่ใช้บงัคบัได้ 
จ านวนชิน้ของสนิค้าที่ขนสง่ จ านวนหีบหอ่หรือตู้สนิค้าที่ขนสง่ ช่ือผู้ขายและหมายเลขผู้ ค้า หมายเลขใบตราสง่
สนิค้าและประเทศแหลง่ก าเนิดสนิค้า และ (5) จดัสง่โดยพลนัซึง่ต้นฉบบัใบตราสง่สนิค้าหรือใบเสร็จการสง่สนิค้า
อื่นๆ ส าหรับการสง่สนิค้าแตล่ะครัง้ตามค าสัง่ของผู้ ซือ้และตามข้อก าหนดของผู้ขนสง่ การท าเคร่ืองหมายบนหีบ
หอ่แตล่ะหีบหอ่และการระบตุวัสนิค้าในใบรายการบรรจหุีบหอ่ ใบตราสง่สนิค้า และใบแจ้งหนี ้ จะต้องมีลกัษณะ
เพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ซือ้สามารถระบตุวัสนิค้าที่ซือ้ได้งา่ย 

 
บี. ส าหรับสนิค้าที่อาจประกอบด้วยวตัถอุนัตรายและหรือต้องก าจดั  ถ้าผู้ซือ้ร้องขอ  ผู้ขายจะต้องจดัหาให้แก่ผู้ซือ้

โดยพลนัไมว่า่จะมีรูปแบบและรายละเอียดอยา่งใด ซึง่ (1) รายการสว่นผสมที่อาจเป็นอนัตรายที่มีอยูใ่นตวัสนิค้า 
(2) ปริมาณของสว่นผสมดงักลา่วอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง และ (3)ข้อมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการ
เพิ่มเติมใดๆ ตอ่สว่นประกอบดงักลา่ว  ก่อนการสง่สินค้า ผู้ขายตกลงที่จะจดัท าให้ไว้แก่ผู้ซือ้ซึ่งค าเตือนและค า
บอกกลา่วอยา่งเพียงพอเป็นหนงัสอื (รวมทัง้การติดฉลากที่เหมาะสมบนตวัสินค้า ตู้สินค้า หรือหีบห่อ) เก่ียวกบั
วตัถุอนัตรายใดๆ ที่เป็นส่วน  ผสมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าใดๆ พร้อมกับค าสัง่พิเศษในการจัดการสินค้า
ตามที่จ าเป็นในการแนะน าผู้ขนสง่ที่เก่ียวข้อง ผู้ซือ้ และพนกังานของบคุคลดงักลา่วเก่ียวกบัวิธีการใช้มาตรการ
ระวงัและป้องกนั  เพื่อที่จะป้องกนัความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สินอย่างดีที่สดุ  ในระหว่างการจัดการ 
การขนสง่ การแปรรูป การใช้หรือจ าหน่ายสินค้า ตู้สินค้า หรือหีบห่อที่ขนสง่ให้แก่ผู้ซือ้ ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ของรัฐบาลไทยและรัฐต่างประเทศที่ใช้บงัคบัทัง้ปวงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการ
ติดค าเตือน ในกรณีกาส่งสินค้าโดยผู้ขายไปยงัปลายทางในยุโรป ก่อนการขนส่งสินค้าผู้ขายจะต้องแจ้งผู้ซือ้
เก่ียวกบั “การจดัประเภทสนิค้าอนัตราย” ตามที่ก าหนดในความตกลงยโุรปเก่ียวกบั “การขนสง่ระหว่างประเทศ
ซึง่สนิค้าอนัตราย” 

 
ซี. การบรรจหุีบหอ่ใดๆที่ท าจากไม้ (รวมทัง้แทน่วางสนิค้า) จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานระหวา่งประเทศของไม้เนือ้- 

ออ่น  ในกรณีที่ผู้ขายไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานดงักลา่ว  ผู้ขายจะต้องรับผิดตอ่คา่ใช้จา่ยในการจดัท าทดแทนใหม่
และการขนสง่ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

 
31. เอกสำรกำรขอคนืภำษีศุลกำกร ข้อก ำหนดอื่นๆ ของรัฐบำล และกำรควบคุมกำรส่งออก 
 

เอ. เมื่อผู้ซือ้ร้องขอ ผู้ขายจะต้องจดัให้โดยพลนัซึ่งเอกสารทัง้ปวงที่จ าเป็นต้องใช้ในการขอคืนภาษีศลุกากรที่กรอก

ข้อมลูถกูต้องครบถ้วนตามระเบียบของรัฐบาลที่ใช้บงัคบั นอกจากนัน้ ผู้ขายโดยค่าใช้จ่ายของตนเองจะต้องให้

ข้อมลูที่จ าเป็นทัง้หมด (รวมทัง้เอกสารเป็นหนงัสอืและบนัทกึรายการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวข้องกบัตวั

สนิค้า การจดัท าเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ตา่งๆ) เพื่อผู้ซือ้จะได้ด าเนินการตามหน้าที่ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัศลุกากร
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หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าเคร่ืองหมายหรือติดฉลากแหลง่ก าเนิดสินค้าและหนงัสือ

รับรองหรือข้อก าหนดในรายงานส่วนประกอบท้องถ่ิน เพื่อท าให้ผู้ ซือ้สามารถอ้างสิทธิการปฏิบัติทางอากรนุ

เคราะห์ ในเวลาน าเข้าสนิค้า เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตามที่จะมีสิทธิได้รับตามระบบการให้ความอนุเคราะห์ทาง

การค้าที่ใช้บงัคบัและเพื่อท่ีจะด าเนินการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นทัง้ปวง เพื่อท าให้สนิค้าอยู่ภายใต้โครงการยืดเวลาช าระ

ภาษีอากรหรือเขตการค้าเสรีใดๆ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในประเทศน าเข้า ผู้ซือ้จะต้องจัดให้แก่ผู้ขายหรือผู้ ให้บริการที่

ผู้ขายแต่งตัง้ ซึ่งบรรดาเอกสารทัง้ปวงที่จะท าให้สามารถส่งสินค้าออกได้และได้รับใบอนญุาตสง่ออกหรือการ

อนญุาตที่จ าเป็นส าหรับการสง่ออกสนิค้า  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ตา่งๆ เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอย่างอื่นในค าสัง่ซือ้

สนิค้า  ซึ่งในกรณีเช่นนี ้ผู้ขายจะต้องให้ข้อมลูที่จ าเป็นทัง้หมดที่จะท าให้ผู้ซือ้สามารถขอรับใบอนญุาตหรือการ

อนุญาตดังกล่าว   เครดิตหรือผลประโยชน์ที่เป็นผลหรือเกิดขึน้จากค าสัง่ซือ้ใดๆ  รวมทัง้เครดิตทางการค้า 

เครดิตการสง่ออก หรือการคืนเงินอากร ภาษี หรือคา่ธรรมเนียมให้เป็นของผู้ซือ้ 

 

บี. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการให้ข้อมลูที่ไม่ถกูต้อง หรือ การไม่ปฏิบตัิใดๆ ตามพระราชบญัญัติศลุกากรของ
ประเทศไทย และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องของผู้ ขายซึ่งส่งผลให้ผู้ ซือ้ต้องถูกปรับแลหรือเสียภาษีอากรเพิ่มเติม 
ผู้ขายรับรู้และตกลงที่จะปฎิบตัิตามขัน้ตอนความปลอดภยั ซึง่ถกูก าหนดโดยกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ที่อยู่เหนือผู้
ซือ้ ผู้ขายจะต้องแบ่งปันข้อมลูการตรวจสอบบญัชี หรือการตรวจสอบที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบลกูค้า และ/
หรือ ความสมบรูณ์ ณ สถานท่ีของผู้ขายกบัผู้ซือ้ 

 
32. ใบแจ้งหนี ้
 
ใบแจ้งหนีแ้ละหรือค าบอกกลา่วให้ขนสง่ลว่งหน้า (“ค าบอกกลา่วให้ขนสง่ลว่งหน้า”) ส าหรับสินค้าที่ขนสง่ตามใบสัง่ซือ้แต่
ละฉบบัต้องอ้างหมายเลขใบสัง่ซือ้ หมายเลขใบสัง่ซือ้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือหมายเลขใบสัง่ปล่อยสินค้า หมายเลข
ชิน้สว่นส าหรับผู้ซือ้ หมายเลขชิน้สว่นส าหรับผู้ขาย (ถ้าบงัคบั) ปริมาณสนิค้าที่ขนสง่ หมายเลขหีบห่อหรือตู้สินค้า ช่ือและ
หมายเลขของผู้ขายและหมายเลขใบตราสง่สินค้าก่อนที่ผู้ซือ้ช าระค่าสินค้า  นอกจากนี ้ใบแจ้งหนีต้้องไม่ระบขุ้อก าหนด
ใดๆ ที่แยกตา่งหากจากหรือแตกตา่งจากข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีห้รือข้อก าหนดที่ปรากฏในหน้าใบสัง่ซือ้  ผู้ซือ้สงวน
สทิธิที่จะสง่คืนใบแจ้งหนีห้รือเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดที่สง่ให้ผิดพลาด  ระยะเวลาการช าระเงินจะเร่ิมทนัทีที่มีการรับใบ
แจ้งหนีห้รือค าบอกกล่าวให้ขนสง่ลว่งหน้าที่ถกูต้องฉบบัลา่สดุและมีการลงบนัทึกในระบบของผู้ซือ้ด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามที่ใช้บังคับของผู้ซือ้  การที่ผู้ ซือ้ช าระเงินตามใบแจ้งหนีฉ้บบัที่ไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขไม่เป็นการยอมรับ
รายละเอียดหรือข้อความที่ไมถ่กูต้องตามเง่ือนไขใดๆ ในใบแจ้งหนีด้งักลา่ว 
 
33. ระยะเวลำกำรช ำระเงนิ 
 
เอ. ระยะเวลาการช าระเงินจะถกูก าหนดไว้ส าหรับผู้ขายบนระบบการจ่ายกลางของผู้ซือ้หากผู้ขายอยู่ในระบบการ

จ่ายกลาง(CPS) ของผู้ซือ้ หากผู้ขายไมไ่ด้เป็นผู้ขายในระบบ CPS ระยะเวลาการช าระเงินจะเป็นแบบ ดี65 ดี65 
นีห้มายถึงใบแจ้งหนีซ้ึง่ได้รับในวนัท่ี 15 ของเดือนนัน้จะต้องจ่ายในวนัท่ี 5 ของเดือนที่สองถดัมา 
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บี. ถ้าวนัช าระเงินตรงกบัวนัท่ีไมว่นัท าการ จะช าระเงินในวนัท าการถดัไป 
 
ซี. แม้วา่จะมีเง่ือนไขการช าระเงินท่ีเฉพาะเจาะจงบงัคบัใช้แก่ใบสัง่ซือ้ฉบบัฉบบัหนึง่ (1) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะไม่

มีสทิธิที่จะช าระคา่เคร่ืองมือก่อนท่ีลกูค้าของผู้ซือ้ช าระเงินคา่เคร่ืองมือดงักลา่วแก่ผู้ซือ้ (2) ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขาย
ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่สัง่ไว้ไม่มีสิทธิที่จะรับช าระเงินจากผู้ซือ้จนกว่าลกูค้าของผู้ ซือ้ช าระเงินให้แก่ผู้ ซือ้เต็มจ านวน
ส าหรับสนิค้าที่เก่ียวข้องหรือตามที่บงัคบัส าหรับสนิค้าที่มีสนิค้าดงักลา่วรวมอยูด้่วย และ (3) ผู้ซือ้อาจเลือกที่จะ
ทบทวนเง่ือนไขการช าระเงินของตนในสว่นของสินค้าส าหรับการผลิตก็ได้เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข
การช าระเงินของลกูค้าของผู้ซือ้ที่ใช้บงัคบัแก่สนิค้าตามใบสัง่ซือ้ใดๆ ทัง้นี ้เมื่อมีค าบอกกลา่วไปยงัผู้ขาย 

 
34. กำรหักกลบลบหนีแ้ละกำรหักค่ำเสียหำยตำมสัญญำ 
 
เอ. นอกจากสิทธิในการหกัลบกลบหนี ้หรือในการหกัค่าเสียหายตามที่กฎหมายก าหนด หรืออนุญาตจ านวนเงิน

ทัง้หมดที่ถึงก าหนดช าระแก่ผู้ขาย หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของผู้ขาย  ให้ถือว่าเป็น
หนีส้ินสทุธิของผู้ขาย หรือของบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของผู้ขายที่มีต่อผู้ซือ้ หรือบริษัทใน
เครือแหง่ใดแหง่หนึง่ของผู้ซือ้ และผู้ซือ้หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือแหง่ใดแหง่หนึง่ของผู้ซือ้อาจหกักลบลบ
หนี ้หรือหกัคา่เสยีหายจากจ านวนเงินใดๆ ที่ผู้ขาย หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือแห่งใดแห่งหนึ่งของผู้ขาย 
ถึงก าหนดช าระหรือจะถึงก าหนดช าระแก่ผู้ซือ้ หรือบริษัทยอ่ย หรือบริษัทในเครือแหง่ใดแหง่หนึง่ของผู้ซือ้ เมื่อใด
ก็ตามที่เกิดจ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระดงักลา่ว   ในกรณีที่ผู้ซือ้หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือแห่งหนึ่งแห่ง
ใดของผู้ซือ้ รู้สึกอย่างมีเหตผุลว่าตนต้องเสี่ยง  ผู้ซือ้หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือแห่งหนึ่งแห่งใดของผู้ซือ้
อาจหกัภาษี ณ ที่จ่ายส าหรับจ านวนเงินท่ีถงึก าหนดช าระแก่ผู้ขายหรือบริษัทยอ่ยหรือบริษัทในเครือแหง่หนึง่แหง่
ใดของผู้ขายและหกัจ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระนีเ้พื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว 

 
บี. “บริษัทในเครือ” ของคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หมายความถึงบริษัทอื่นใดที่ควบคุมคู่สญัญาดงักล่าวหรือถูก

คูส่ญัญาดงักลา่วควบคมุหรืออยู่ภายใต้การควบคมุของคู่สญัญาดงักลา่ว   เพื่อประโยชน์แห่งค านิยามนี ้ค าว่า 
“ควบคมุ” หมายความถึงกรรมสทิธ์ิทางตรงหรือทางอ้อมในทนุหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทหนึง่ๆ เทา่กบั 

 ร้อยละยี่สิบ (20%) หรือมากกว่าของทุนหรือส่วนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดหรือความสามารถในการเลือก
คณะกรรมการข้างมากหรือหนว่ยงานควบคมุอื่นๆ ของบริษัทดงักลา่วโดยอาศยัหลกัทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียงหรือ
โดยทางสญัญาหรือโดยประการอื่น 

 
ซี. ถ้าหนีท้ี่ผู้ขายหรือบริษัทยอ่ยหรือบริษัทในเครือแห่งหนึ่งแห่งใดของผู้ขายมีต่อผู้ซือ้หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทใน

เครือแหง่หนึ่งแห่งใดของผู้ซือ้ต้องมีข้อพิพาท อาจเกิดขึน้หรือไม่สามารถก าหนดแน่นอนได้ ผู้ซือ้หรือบริษัทย่อย
หรือบริษัทในเครือแห่งหนึ่งแห่งใดของผู้ซือ้ อาจเลื่อนการช าระเงินที่ถึงก าหนดทัง้หมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
จนกว่าจะสามารถท าให้หนีด้ังกล่าวเป็นที่ยุติได้   โดยไม่จ ากัดหลักทั่วไปของความข้างต้นและโดยการ
ยกตวัอยา่งเทา่นัน้  ในกรณีที่ผู้ขายถกูฟ้องล้มละลาย  ถ้ายงัไม่ด าเนินการตามใบสัง่ซือ้ทัง้หมดระหว่างผู้ซือ้และ
ผู้ขาย  ผู้ซือ้อาจเลือ่นการช าระเงินคา่สนิค้าแก่ผู้ขายด้วยค าสัง่ปฏิเสธการจ่ายหรือโดยวิธีอื่นในกรณีที่สินค้าอาจ
ถกูปฏิเสธและมีคา่เสยีหายอื่นๆ 
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35. กำรโฆษณำ 
 
ผู้ขายต้องไมอ้่างถึงผู้ซือ้ในใบโฆษณาหรือค าแถลงตอ่สาธารณะชนโดยปราศจากการอนมุตัิลว่งหน้าเป็นหนงัสอืลงลายมือ
ช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของเลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ และต้องไมใ่ช้เคร่ืองหมายการค้าหรือช่ือการค้าของผู้ซือ้ในเอกสาร
โฆษณาหรือเอกสารประชาสมัพนัธ์ 
 
36. เหตุสุดวิสัย 
 
การที่ผู้ซือ้หรือผู้ขายปฏิบตัิช าระหนีข้องตนลา่ช้าหรือไม่ปฏิบตัิช าระหนีข้องตนตามใบสัง่ซือ้จะยกขึน้เป็นข้อแก้ตวัได้ ถ้า
และตราบเทา่ที่คูส่ญัญาไมส่ามารถปฏิบตัิช าระหนีข้องตน โดยเฉพาะเนื่องจากเหตหุรือเหตกุารณ์ที่ตนไม่สามารถควบคมุ
ได้ตามควรและปราศจากความผิดหรือความประมาทเลนิเลอ่ของตน อาทิ เหตสุดุวิสยั ข้อจ ากดั ข้อห้าม บริุมภาพ หรือการ
จดัสรรที่หน่วยงานรัฐบาลก าหนดหรือการกระท าของหน่วยงานรัฐบาล  การห้ามสง่สินค้า อคัคีภยั ระ เบิด ภยัธรรมชาติ 
การจลาจล สงคราม การก่อวินาศกรรม หรือการไม่สามารถได้มาซึ่งอ านาจให้ผู้ขายจัดหาหนงัสือบอกกลา่วแจ้งความ
ลา่ช้าดงักลา่วและระยะเวลาของความลา่ช้าที่คาดไว้ และเวลาในการแก้ไขความลา่ช้าดงักลา่วให้ผู้ซือ้ทราบโดยเร็วที่สดุ
เท่าที่จะกระท าได้ (แต่ไม่เกินหนึ่งวนัท าการเต็ม)  ภายหลงัจากเกิดเหตุการณ์นัน้ ระหว่างที่ผู้ ขายปฏิบตัิช าระหนีล้่าช้า
หรือไม่ปฏิบตัิช าระหนี ้ ผู้ซือ้อาจเลือกที่จะ: (เอ) ซือ้สินค้าจากแหล่งอื่นและลดใบสัง่ปล่อยสินค้ากับผู้ขายในปริมาณ
ดงักลา่วโดยผู้ซือ้มิต้องรับผิดตอ่ผู้ขายและก าหนดให้ผู้ขายชดใช้คืนแก่ผู้ซือ้ส าหรับคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มใดๆ ที่ผู้ซือ้ก่อขึน้จาก
การรับสนิค้าทดแทนที่เทียบกบัราคาที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ (บี) ก าหนดให้ผู้ขายสง่มอบแกผู่้ซือ้ซึง่สนิค้าส าเร็จรูป งานระหวา่ง
ท า และชิน้ส่วน ตลอดจนวสัดุที่ผลิตหรือได้มาส าหรับงานตามใบสัง่ซือ้ โดยผู้ ซือ้เป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายเอง หรือ  (ซี) 
ก าหนดให้ผู้ขายจัดหาสินค้าจากแหล่งอื่นๆ ในปริมาณและในเวลาตามที่ผู้ ซือ้ร้องขอและตามราคาที่ระบุในใบสั่ งซือ้  
นอกจากนีใ้ห้ผู้ขายด าเนินการทัง้ปวงที่ผู้ขายเห็นวา่จ าเป็นตามควร โดยฝ่ายออกคา่ใช้จ่ายเอง ในการประกนัวา่ในกรณีของ
การหยดุชะงักการท างาน  การนดัหยุดงาน หรือการถ่วงงานที่คาดไว้ใดๆ หรือการด าเนินการอนัเป็นผลจากการสิน้สดุ
สญัญาแรงงานของผู้ ขาย  จะมีการจัดหาสินค้าแก่ผู้ ซือ้อย่างไม่ขาดสาย ในพืน้ที่ที่ไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการ
หยดุชะงกัใดๆ ดงักลา่วเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วนั   ถ้าผู้ขายไม่ประกนัอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาสิบ 
(10) วนั (หรือภายในระยะเวลาน้อยกว่าที่ผู้ ซือ้ก าหนด) เมื่อผู้ซือ้ร้องขอว่าจะไม่เกิดความลา่ช้าใดๆ มากกว่าระยะเวลา
สามสิบ (30) วนั หรือถ้าเกิดความล่าช้าใดๆ เป็นระยะเวลามากกว่าสามสิบ (30) วัน ผู้ซือ้อาจยกเลิกใบสัง่ซือ้โดย
ปราศจากความรับผิดและให้ผู้ขายชดใช้ผู้ซือ้ในสว่นของคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการยกเลกิดงักลา่ว   ผู้ขายรับทราบและตกลง
ว่าการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายหรือการจดัหาสมัภาระ สว่นประกอบหรือบริการได้ตามสภาพตลาด การกระท าของฝ่ายผู้
จัดหาหรือข้อพิพาทด้านสญัญาจะไม่ลบล้างการปฏิบัติช าระหนีข้องผู้ ขายภายใต้ทฤษฎีเก่ียวกับเหตุสุดวิสยั การไม่
สามารถปฏิบตัิได้ทางการค้าหรืออื่นๆ และผู้ขายเป็นฝ่ายรับภาระความเสี่ยงเหลา่นีโ้ดยชดัแจ้ง 
 
37. กำรบริกำรและชิน้ส่วนทดแทน 
 
เอ. เมื่อได้รับใบสัง่ปลอ่ยสนิค้า ให้ผู้ขายขายสนิค้าทัง้หมดที่จ าเป็นส าหรับผู้ซือ้แก่ผู้ซือ้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด

วา่ด้วยการบริการและชิน้สว่นทดแทนของผู้ซือ้ และลกูค้าของผู้ซือ้ส าหรับรุ่นปีปัจจุบนัของตน ในราคาการผลิต 
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ณ ปัจจุบนับวกต้นทนุส่วนต่างสทุธิตามจริงใดๆ ส าหรับการบรรจุภณัฑ์พิเศษจ าเพาะที่ก าหนด   ถ้าสินค้าเป็น
ระบบ โมดลุ หรือสิง่ประกอบให้ผู้ขาย ขายสว่นประกอบหรือชิน้สว่นของระบบ โมดลุ หรือสิ่งประกอบดงักลา่วใน
ราคาที่รวมแล้วจะไม่เกินราคาการผลิต ณ ปัจจุบนัของระบบ โมดลุ หรือสิ่งประกอบหกัด้วยค่าใช้จ่ายแรงงานที่
เก่ียวข้องกับระบบ โมดุล หรือสิ่งประกอบบวกด้วยต้นทุนส่วนต่างสทุธิตามจริงใดๆ ส าหรับบรรจุภณัฑ์พิเศษ
จ าเพาะที่ก าหนด 

 
บี. ภายหลงัการยกเลกิการผลติต้นแบบ ณ ปัจจบุนัของยานพาหนะที่เก่ียวข้อง ให้ผู้ขายขายสนิค้าที่จ าเป็นส าหรับผู้

ซือ้แก่ผู้ซือ้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดวา่ด้วยบริการและชิน้สว่นทดแทนของผู้ซือ้และลกูค้าของผู้ซือ้ ส าหรับรุ่นปี
ที่ผา่นมาในราคาที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ฉบบัลา่สดุส าหรับการผลติต้นแบบ ณ ปัจจุบนับวกต้นทนุสว่นต่างสทุธิตาม
จริงใดๆ ส าหรับการบรรจภุณัฑ์พิเศษจ าเพาะที่ก าหนดส าหรับห้า (5) ปีแรกของบริการต้นแบบที่ผ่านมา   ในช่วง
ระยะเวลาสิบ (10) ปีต่อมาของการบริการต้นแบบที่ผ่านมาหรือในช่วงระยะเวลาที่นานกว่านีท้ี่ลกูค้าของผู้ซือ้
ต้องการชิน้สว่นส าหรับบริการ  ให้ราคาดงักลา่วเป็นไปตามที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ฉบบัลา่สดุส าหรับการผลิตต้นแบบ 
ณ ปัจจบุนับวกต้นทนุสว่นตา่งสทุธิตามจริงใดๆ ส าหรับการบรรจุภณัฑ์เฉพาะที่ก าหนดบวกต้นทนุสว่นต่างสทุธิ
ตามจริงใดๆ ส าหรับคา่ใช้จ่ายการผลติที่ตกลงร่วมกนัระวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย 

 
38. กำรบรรจุหีบห่อ 
 
การบรรจหุีบหอ่ทัง้หมดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดการบรรจหุีบหอ่มาตรฐานของผู้ซือ้ ซึง่สามารถหาข้อมลูได้จากลงิค์ตา่งๆ 
ที่ระบใุนเว็บไซต์ของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ คือ www.lear.com ภายใต้หวัข้อข้อมลูผู้จดัหา 
 
39. สิทธิเรียกร้องจำกผู้ขำย 
 
ผู้ขายต้องเร่ิมกระท าการใดๆ ตามใบสัง่ซือ้ใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนบัแต่การกระท าผิดสญัญาหรือนบัแต่เกิด
เหตุการณ์อื่นๆ ที่น าไปสู่การเรียกร้องสิทธิของผู้ขาย โดยไม่ค านึงถึงว่าผู้ขายไม่ทราบเก่ียวกบัการกระท าผิดสญัญาหรือ
เหตกุารณ์อื่นๆ ที่น าไปสูก่ารเรียกร้องสทิธิดงักลา่ว 
 
40. ข้อสัญญำแยกออกจำกกันได้ 
 
ถ้าข้อความใดๆ ในใบสัง่ซือ้ไมม่ีผลสมบรูณ์หรือใช้บงัคบัไมไ่ด้ตามบทกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อบญัญตัิ ค าสัง่บริหารใดๆ หรือ
หลกักฎหมายอื่นๆ ให้ถือว่าข้อความดงักล่าวได้รับการปรับแก้หรือถูกลบทิง้ตามแต่กรณีแต่เฉพาะเท่าที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิตามบทกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อบญัญตัิ ค าสัง่หรือกฎดงักลา่วและให้ข้อความที่เหลือในค าสัง่คงมีผลใช้บงัคบัเต็มที่
ตอ่ไป 
 
41. กำรติดต่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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ให้ผู้ขายปฏิบตัิตามวิธีการใดๆ เก่ียวกบัการติดตอ่สือ่สารอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผู้ซือ้ก าหนด รวมทัง้ข้อก าหนดในการโอนเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  การสง่ผา่นใบสัง่ซือ้ ใบสัง่ปลอ่ยสนิค้าส าหรับการผลติ ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์และเอกสารติดต่อ มิให้ถือ
ว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยช่องลายมือช่ือของผู้แทนหนึ่งคนจากทัง้หมดของผู้ซือ้
เป็นหนงัสอืลงลายมือช่ือแตอ่ยา่งใด 
 
42. ค ำบอกกล่ำว 

ค าบอกกลา่ว หนงัสอืเรียกร้องสทิธิ และเอกสารติดตอ่อื่นๆถงึผู้ซือ้ที่ก าหนดหรือที่ได้รับอนญุาตตามใบสัง่ซือ้ให้ท าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและให้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับประเภทช าระคา่ไปรษณีย์ลว่งหน้าไปยงัแผนกจดัซือ้ตามที่อยูข่องผู้
ซือ้ที่ปรากฎบนใบสัง่ซือ้ และให้มผีลใช้บงัคบัเฉพาะเมื่อผู้ซือ้ได้รับเอกสารดงักลา่วแล้วเทา่นัน้  
 

 
การที่ผู้ ขายไม่ส่งค าบอกกล่าว หนงัสือเรียกร้องสิทธิใดๆ หรือเอกสารติดต่ออื่นๆ ไปยงัผู้จัดซื อ้ตามวิธีการและภายใน
ระยะเวลาที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ ให้ถือวา่ผู้ขายบอกสละซึ่งสิทธิและการเยียวยาทัง้หลายทัง้ปวงที่ผู้ขายสามารถกระท าได้โดย
ประการอื่นเมื่อท าค าบอกกลา่ว หรือหนงัสอืเรียกร้องสทิธิดงักลา่ว หรือเอกสารติดตอ่อื่นๆ 
 
43. กำรเก็บรักษำควำมลับ 
 
เอ. ให้ผู้ขาย (1) เก็บรักษาข้อมลูทัง้หมดของผู้ซือ้เป็นความลบัและให้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วเฉพาะแก่ลกูจ้างของตน

ที่ต้องการทราบข้อมลูดงักลา่วของผู้ซือ้เพื่อให้ผู้ขายจดัหาสินค้า  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้แก่ผู้ซือ้ตามใบสัง่ซือ้ 
และ (2) ใช้ข้อมลูของผู้ซือ้เฉพาะเพื่อจดัหาสนิค้าให้แก่ผู้ซือ้ “ข้อมลูผู้ซือ้” หมายความถึง ข้อมลูทัง้หมดที่ผู้ซือ้หรือ
ผู้แทนหรือผู้ รับเหมาช่วงของผู้ซือ้จดัหาให้แก่ผู้ขายอนัเก่ียวเนื่องกับกิจการ  โปรแกรมและสินค้าตามใบสัง่ซือ้
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดราคาและเง่ือนไขอื่นๆ ในใบสัง่ซือ้ ข้อก าหนดคุณลกัษณะ ข้ อมูล สูตร 
สว่นประกอบ แบบผลติภณัฑ์ แบบร่าง ภาพถ่าย ตวัอยา่ง ต้นแบบ ยานพาหนะทดสอบ วิธีการและกระบวนการ
ผลิต การบรรจุภณัฑ์หรือการขนสง่และซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมทัง้รหสัจุดหมายและรหสัต้น
ทาง) ข้อมลูผู้ซือ้ยงัหมายความรวมถึงเนือ้หาหรือข้อมลูใดๆ ที่บรรจุหรือเป็นไปตามข้อมลูของผู้ซือ้ใดๆ ที่ไม่ว่าผู้
ซือ้ ผู้ขายหรือบคุคลอื่นใดจดัท าขึน้ 

 
บี. ให้ผู้ขายแจ้งให้ผู้ซือ้ทราบโดยทนัทีถ้าผู้ขายได้สง่ข้อมลูไปยงัรัฐบาลเก่ียวกบัสินค้าเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ที่จดัหา

ให้ 
 
44. เคร่ืองมืออุปกรณ์ - ข้อก ำหนดเพิ่มเติม 
 
นอกจากจะอยูภ่ายใต้บงัคบัของข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นี ้ให้ใบสัง่ซือ้เคร่ืองมือ (“เคร่ืองมือ”) และอปุกรณ์ (“อปุกรณ์”) 
แตล่ะฉบบัอยูภ่ายใต้บงัคบัของข้อก าหนดเพิ่มเติมของเลยีร์ คอร์ปอเรชัน่ วา่ด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์ ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่
สามารถหาข้อมูลได้จากลิงค์ต่างๆ ที่ระบใุนเว็บไซต์ของ เลียร์ คอร์ปอเรชัน่ คือ  www.lear.comภายใต้หวัข้อว่าข้อมลูผู้
จดัหา (“ข้อก าหนดเพิ่มเติมวา่ด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์”) โดยมีข้อแม้วา่ในกรณีที่ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีไ้ม่ตรงกบั
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ข้อก าหนดเพิ่มเติมวา่ด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้ข้อก าหนดเพิ่มเตมิวา่ด้วยเคร่ืองมือและอปุกรณ์นัน้บงัคบัใช้แก่เคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ดงักลา่วทัง้หมด 
 
45. ข้อก ำหนดว่ำด้วยบริกำร - ข้อก ำหนดเพิ่มเติม 
 
นอกจากจะอยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัของข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นี ้ให้ใบสงัซือ้บริการที่ไม่เก่ียวกบัสินค้าส าหรับการผลิตแต่
ละฉบบัอยู่ภายใต้บงัคบัของข้อก าหนดเพิ่มเติมของเลียร์ คอร์ปอเรชั่น ว่าด้วยการบริการซึ่งเป็นข้อก าหนดที่สามารถหา
ข้อมูลได้จากลิงค์ต่างๆ ที่ระบุในเว็บไซต์ของเลียร์ คอร์ปอเรชั่น คือ   www.lear.comภายใต้หัวข้อว่าข้อมูลผู้จัดหา 
(“ข้อก าหนดเพิ่มเติมวา่ด้วยบริการ”) โดยมีข้อแม้วา่ในกรณีที่ข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นีไ้ม่ตรงกบัข้อก าหนดเพิ่มเติมว่า
ด้วยบริการ ให้ข้อก าหนดเพิ่มเติมวา่ด้วยบริการบงัคบัใช้แก่บริการดงักลา่วัง้หมดที่ไมเ่ก่ียวกบัสนิค้าการผลติ 
 
46. กำรตีควำม 
 
เมื่อใช้ในใบสั่งซือ้ ค าว่า “รวมถึง” หมายความถึง “รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง” และถ้อยค าที่นิยามเป็นเอกพจน์ให้
หมายความรวมถึงค าพหพูจน์  และในทางกลบักนั ถ้อยค าที่นิยามเป็นพหพูจน์ให้หมายความรวมถึงค าเอกพจน์ ส าหรับ
หวัเร่ือง ช่ือเร่ือง และหมายเลขนัน้  มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงเท่านัน้ และมิให้กระทบกระเทือนการตีความใน
ใบสัง่ซือ้ 
 
47. ข้อตกลงทัง้ปวง กำรแก้ไข 
 
ใบสัง่ซือ้พร้อมด้วยเอกสารแนบท้ายหรือเอกสารเพิ่มเติมที่กลา่วถึง โดยเฉพาะใบสัง่ซือ้เป็นข้อตกลงทัง้ปวงระหว่างผู้ขาย
และผู้ซือ้เก่ียวกบัเร่ืองที่ระบใุนใบสัง่ซือ้ และให้ใช้แทนค ารับรองและข้อตกลงทางวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรก่อนหน้านี ้
ทัง้หมด ผู้ซือ้อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไข ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยการลงประกาศค าบอกกล่าว
เก่ียวกับข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักล่าวทางลิงค์ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของเลียร์ คอร์ปอเรชั่น คือ   
www.lear.com ภายใต้หวัข้อวา่ข้อมลูผู้จดัหาเป็นอยา่งน้อยสบิ (10) วนั ก่อนวนัมีผลใช้บงัคบัของข้อก าหนดและเง่ือนไขที่
แก้ไขเปลีย่นแปลงใดๆ ให้ผู้ขายทบทวนเว็บไซต์ของ เลยีร์ คอร์ปอเรชัน่และข้อก าหนดและเง่ือนไขเป็นครัง้คราว การท่ีผู้ขาย
ปฎิบตัิตามใบสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งหนงัสือบอกกล่าวแก่ผู้ซือ้ตามข้อ 42 เก่ียวกับข้อคัดค้านของผู้ขายเก่ียวกับ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนวันมีผลใช้บังคับของข้อก าหนดและเง่ือนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขว่าผู้ขายยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว และจะถือว่าผู้ขาย
ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขที่แก้ไขเปลีย่นแปลงดงักลา่วเว้นเสยีแตป่ระโยคก่อนหน้านีจ้ะก าหนดไว้โดยประการอื่น หรือ
เว้นเสยีแตจ่ะระบไุว้โดยประการอื่นในข้อก าหนดและเง่ือนไขเหลา่นี ้ใบสัง่ซือ้อาจแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ด้วยการท าใบสัง่ซือ้
ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมหรือด้วยหนงัสอืลงลายมือช่ือรองประธานบริษัทฝ่ายจดัซือ้ของเลยีร์ คอร์ปอเรชัน่เทา่นัน้ 
 
48. กฎหมำยบังคับใช้  เขตอ ำนำจศำล  สถำนที่ 
 
ใบสัง่ซือ้แตล่ะฉบบัให้อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
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49. กำรอนุญำโตตุลำกำร 
 
ข้อพิพาททัง้ปวงที่เกิดขึน้ตามหรือที่เก่ียวกบัใบสัง่ซือ้ใดๆ หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวกับใบสัง่ซือ้ใดๆ ให้ระงบัถึงที่สดุโดย
อนญุาโตตุลาการตามข้อบงัคบัว่าด้วยการอนุญาโตตลุาการแห่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  ส านกังานศาลยตุิธรรมที่ใช้
บงัคบัในขณะที่ยื่นข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชีข้าด และการอนุญาโตตุลาการเพื่อชีข้าดข้อพิพาทให้อยู่ภายใต้การ
ก ากบัดแูลของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ 


