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ขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไขส ำหรบัใบส ัง่ซือ้ 

1. กำรน ำไปใช ้

(a) ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขดังตอ่ไปนีใ้ชบ้ังคับกับกำรซือ้สนิคำ้ทีร่ะบบุนหนำ้ของใบสัง่
ซือ้ ("สนิคำ้") ซึง่ใชเ้ป็นเงือ่นไขทีป่ระกอบและรวมอยูใ่นขอ้เสนอของคูส่ญัญำซึง่รับทรำบกันในทีน่ี้
วำ่คอืฝ่ำยผูซ้ ือ้ตำมใบสัง่ซือ้นี ้ (ซึง่ในทีน่ีเ้รยีกวำ่ "Bray" หรอื "ผูซ้ ือ้") จำกคูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่ ถงึ
ยังอกีฝ่ำยซึง่ใบสัง่ซือ้นีไ้ดร้ะบถุงึ (ซึง่ในทีน่ีเ้รยีกวำ่ "ผูจ้ดัหำสนิคำ้") โดยสอดคลอ้งและใชบ้ังคับ
ตำมใบสัง่ซือ้นัน้ รวมถงึขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข ("เง ือ่นไข" ตลอดจนขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีอ่ยู่
บนหนำ้ใบสัง่ซือ้ "ใบส ัง่ซือ้") ประกอบกัน ใบสัง่ซือ้นีพ้รอ้มดว้ยเอกสำรประกอบใดๆ ทีใ่ชเ้พือ่
อำ้งองิในทีน่ีก้อ่ใหเ้กดิขอ้ตกลงเบ็ดเสร็จและผกูพันคูส่ญัญำตำมใบสัง่ซือ้นี ้ และใหน้ ำมำบังคับใช ้

เหนอืบันทกึควำมเขำ้ใจ ขอ้ตกลง กำรเจรจำตอ่รอง กำรตกลงเป็นผูแ้ทน และกำรรับประกัน 
ตลอดจนกำรตดิตอ่สือ่สำรระหวำ่งกันทีท่ ำขึน้กอ่นหนำ้นีห้รอืท ำเป็นกำรชัว่ครำวทัง้แบบทีท่ ำเป็น
ลำยลักษณ์อักษรหรอืโดยวำจำ ใบสัง่ซือ้นีจ้ ำกัดอ ำนำจในกำรยอมรับของผูจั้ดหำสนิคำ้ตำมเงือ่นไข
ในใบสัง่ซือ้โดยเปิดเผย เงือ่นไขเหลำ่นีใ้ชบ้ังคับเหนอืขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขใดๆ ก็ตำมทีม่อียูใ่น
เอกสำรหลักฐำนอืน่ๆ และแยกออกอยำ่งชดัแจง้จำกขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขท่ัวไปของผูจั้ดหำสนิคำ้ 
หรอืเอกสำรอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับใบสัง่ซือ้ซ ึง่ออกโดยผูจั้ดหำสนิคำ้  

(b) เงือ่นไขเหลำ่นีใ้ชก้ับสนิคำ้ใดๆ ก็ตำมทีไ่ดรั้บกำรซอ่มหรอืเปลีย่นโดยผูจั้ดหำสนิคำ้
ซึง่จะกลำ่วถงึหลังจำกนี ้

(c) ผูซ้ ือ้ไมม่ขีอ้ผกูมดักับกำรซือ้ขัน้ต ำ่หรอืขอ้ผกูมดักำรซือ้ในอนำคตภำยใตใ้บสัง่ซือ้นี ้

2. กำรยอมรบั ใบสัง่ซือ้ฉบับนีไ้มม่ผีลผกูพันตอ่ผูซ้ ือ้ เวน้เสยีแตผู่จั้ดหำสนิคำ้ยอมรับใบสัง่ซือ้
ฉบับนีเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไมย่อมรับใบสัง่ซือ้ฉบบันีเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร
ภำยใน 30 วัน หลังจำกผูจั้ดหำสนิคำ้รับใบสัง่ซือ้นีต้กไป ผูซ้ ือ้อำจถอนใบสัง่ซือ้นีไ้ดต้ลอด กอ่นที่
ใบสัง่ซือ้นีจ้ะไดรั้บกำรตอบรับจำกผูจั้ดหำสนิคำ้  

3. วนัทีจ่ดัสง่สนิคำ้ ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งสง่มอบสนิคำ้ตำมจ ำนวนและในวนัทีท่ีไ่ดก้ ำหนดใน
ใบสัง่ซือ้นี ้ หรอืตำมทีคู่ส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยไดต้กลง (“วนัทีจ่ดัสง่สนิคำ้”) กันโดยเป็นลำยลักษณ์
อักษร  กำรสง่มอบสนิคำ้ตรงเวลำนัน้จ ำเป็นอยำ่งยิง่ ในกรณีทีม่กีำรลำ่ชำ หรอืคำดกำรณ์วำ่จะลำ่ชำ้ 
ไมว่ำ่จะโดยสำเหตใุด ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งแจง้ผูซ้ ือ้ใหท้รำบโดยทันท ี หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไมอ่ำจสง่
สนิคำ้ครบในวนัทีจั่ดสง่สนิคำ้ได ้ ผูซ้ ือ้อำจยกเลกิใบสัง่ซือ้นัน้ไดทั้นท ี โดยกำรแจง้เตอืนเป็นลำย
ลักษณ์อักษรใหผู้จั้ดหำสนิคำ้ทรำบ และผูจั้ดหำสนิคำ้พงึตอ้งชดเชยแกผู่ซ้ ือ้ตอ่กำรสญูหำย ขอ้
เรยีกรอ้ง ควำมเสยีหำย และตน้ทนุรวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยทีส่มเหตสุมผล ซงึเป็นผลของกำรทีผู่จั้ดหำ
สนิคำ้ไมส่ำมำรถจัดสง่สนิคำ้ไดใ้นวนัทีจั่ดสง่สนิคำ้ ผูซ้ ือ้มสีทิธิส์ง่คนืสนิคำ้รำยกำรหนึง่รำยกำรใดก็
ตำมซึง่ถกูจัดสง่มำกอ่นวนัทีจั่ดสง่สนิคำ้ โดยผูจั้ดหำสนิคำ้รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ย และจัดหำสนิคำ้
ตอ้งจัดสง่สนิคำ้นัน้มำใหอ้กีครัง้ในวนัทีจั่ดสง่สนิคำ้ 

4. ปรมิำณ ผูซ้ ือ้สงวนสทิธิป์ฏเิสธกำรสง่มอบสนิคำ้ หำกปรมิำณของสนิคำ้ทีจั่ดสง่มำใหน้อ้ย
กวำ่ปรมิำณสนิคำ้ทีส่ัง่ หรอืปรมิำณของสนิคำ้ทีจั่ดสง่เกนิกวำ่ปรมิำณทีส่ัง่ 5% สนิคำ้ทีถ่กูปฏเิสธ
ดว้ยเหตผุลดังกลำ่วนัน้ตอ้งถกูสง่คนืใหก้ับผูจั้ดหำสนิคำ้ โดยควำมเสีย่งและคำ่ใชจ้ำ่ยตกอยูท่ีผู่ ้
จัดหำสนิคำ้ หำกผูซ้ ือ้ไมป่ฏเิสธสนิคำ้นัน้และยนืยันทีจ่ะยอมรับกำรสง่มอบสนิคำ้ดว้ยรำคำทีเ่พิม่ข ึน้
หรอืปรมิำณทีล่ดลงก็ตำม รำคำนัน้พงึปรับขึน้ลงตำมสดัสว่น  
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5. สถำนทีจ่ดัสง่สนิคำ้ สนิคำ้ทัง้หมดถกูจัดสง่ไปยังสถำนทีซ่ ึง่ก ำหนดไวใ้นใบสัง่ซือ้นี้ 
(“สถำนทีจ่ดัสง่สนิคำ้”) ระหวำ่งชว่งเวลำท ำงำนปกตขิอง Bray หรอืสถำนทีซ่ ึง่ Bray ไดร้ะบ ุ 

6. เง ือ่นไขกำรขนสง่สนิคำ้ กำรสง่มอบสนิคำ้ตอ้งท ำภำยใตเ้งือ่นไข Delivered Duty Paid 
(DDP) ตำม (Incoterms 2010) ไปยังสถำนทีจั่ดสง่สนิคำ้ตำมทีก่ ำหนด ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งท ำ
กำรแจง้เตอืนกำรขนสง่สนิคำ้เป็นลำยลักษณ์อักษรใหแ้กผู่ซ้ ือ้ไดท้รำบถงึวนัทีท่ีส่นิคำ้จะถกูสง่ขึน้
พำหนะเพือ่ขนสง่ออกไป ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งมอบเอกสำรกำรขนสง่สนิคำ้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ อันรวมถงึบัญชี

รำคำของผูข้ำย เอกสำรแสดงรำยกำรบรรจหุบีหอ่ ใบตรำสง่สนิคำ้ และเอกสำรอืน่ๆ ตำมแตท่ีล่กูคำ้
จะรอ้งขอ หมำยเลขใบสัง่ซือ้ตอ้งปรำกฎบนเอกสำรกำรขนสง่ทัง้หมด ป้ำยแสดงกำรขนสง่ ใบตรำ
สง่สนิคำ้ จดหมำยโตต้อบรวมถงึเอกสำรอืน่ทีเ่กีย่วกบัใบสัง่ซือ้นี ้

กำรสง่มอบอำจท ำโดยเงือ่นไข EXW ตำม (INCOTERMS 2010) ไปยังโรงงำนผลติของ BRAY ที่

ก ำหนดไว ้ ตำมดลุยพนิจิของผูซ้ ือ้ และก็ตอ่เมือ่ไดรั้บควำมยนิยอมโดยเปิดเผยจำกผูซ้ ือ้โดยเป็น

ลำยลักษณ์อักษรและลงลำยมอืชือ่รับรองโดยตัวแทนทีช่อบธรรมของผูซ้ ือ้แลว้ หำกผูซ้ ือ้ยนิยอมรับ

เงือ่นไข EXW ตำมทีก่ลำ่วไปกอ่นหนำ้ในทีน่ี้ ไมว่ำ่ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ ในทีน่ีจ้ะวำ่ไว ้

อยำ่งไรก็ตำม คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยยอมรับรว่มกันดงัตอ่ไปนีค้อื  (ก) สทิธแิละควำมเสีย่งจำกกำร

สญูหำยของสนิคำ้พงึถกูโอนจำกผูข้ำยไปยังผูซ้ ือ้เมือ่สนิคำ้ถกูจัดสง่ไปถงึมอืผูรั้บและผูรั้บรับสนิคำ้

นัน้ (ข) รำคำ (ดังอธบิำยในขอ้ที ่11) จะตอ้งไมร่วมคำ่ขนสง่ (ไปยังสถำนทีจั่ดสง่สนิคำ้) คำ่ประกัน 

คำ่ธรรมเนยีมและอำกรศลุกำกร และภำษีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีง

คำ่ใชจ้ำ่ยกำรขำย ใชง้ำน หรอือำกรสรรพสำมติ อยำ่งไรก็ดรีำคำจะรวมคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดขำ้งตน้ที่

เกีย่วขอ้งกับกำรขนสง่สนิคำ้ไปยังโรงงำนผลติของ Bray ทีก่ ำหนดไว ้

7. สทิธแิละควำมเสีย่งจำกกำรสญูหำย สทิธพิงึถกูโอนไปยังผูซ้ ือ้สนิคำ้พรอ้มกับกำรสง่
มอบสนิคำ้ไปยังสถำนทีจั่ดสง่สนิคำ้ ผูจั้ดหำสนิคำ้แบกรับควำมเสีย่งจำกกำรสญูหำยหรอืควำม
เสยีหำยตอ่สนิคำ้ จนกระท่ังไดจั้ดสง่สนิคำ้นัน้ไปยังสถำนทีจั่ดสง่สนิคำ้ 

8. กำรบรรจหุบีหอ่ สนิคำ้ทัง้หมดพงึไดรั้บกำรบรรจเุพือ่ขนสง่ตำมค ำสัง่ของผูซ้ ือ้ หรอืหำกไม่
มคี ำสัง่ทีว่ำ่ พงึมคีวำมระมัดระวงัอยำ่งเพยีงพอเพือ่ทีจ่ะแน่ใจวำ่สนิคำ้นัน้จะถกูจัดสง่ไปถงึทีห่มำย
ในสภำพทีไ่มไ่ดรั้บควำมเสยีหำย  

9. กำรแกไ้ขและกำรปรบัปรงุ กำรเปลีย่นแปลงใดๆ ทีท่ ำตอ่ใบสัง่ซือ้นีไ้มผ่กูพันตอ่ผูซ้ ือ้ 
เวน้เสยีแตเ่ขยีนไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ระบวุำ่ไดแ้กไ้ขใบสัง่ซือ้นีแ้ละไดม้กีำร
ลงนำมจำกตัวแทนทีช่อบธรรมของทัง้ฝ่ำยผูข้ำยและผูซ้ ือ้ 

10. กำรตรวจสอบและปฏเิสธสนิคำ้ทีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลง ผูซ้ ือ้มสีทิธิใ์นกำรตรวจสอบ
สนิคำ้ในวนัทีห่รอืหลังจำกวนัทีจั่ดสง่สนิคำ้ ผูซ้ ือ้อำจตรวจสอบสนิคำ้ทัง้หมดหรอืสนิคำ้ตัวอยำ่งได ้
และอำจปฏเิสธสนิคำ้ทัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่นโดยกำรตัดสนิใจแตเ่พยีงผูเ้ดยีว หำกเห็นวำ่สนิคำ้
นัน้ไมต่รงตำมขอ้ตกลงหรอืมตี ำหน ิ หำกผูซ้ ือ้ปฏเิสธสนิคำ้นัน้เพยีงบำงสว่น ผูซ้ ือ้มสีทิธิ ์ ซ ึง่จะมผีล
ใชบ้ังคับตำมหนังสอืแจง้ตอ่ผูจั้ดหำสนิคำ้เพือ่: (ก) ยกเลกิใบสัง่ซือ้นัน้ทัง้ฉบับ (ข) ยอมรับสนิคำ้
นัน้ดว้ยรำคำทีต่ ำ่ลงตำมเหตตุำมผล หรอื (ค) ปฏเิสธสนิคำ้และรอ้งขอใหเ้ปลีย่นสนิคำ้ทีป่ฏเิสธไป 
หำกผูซ้ ือ้รอ้งขอใหเ้ปลีย่นสนิคำ้นัน้ ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งเปลีย่นสนิคำ้ทีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงนัน้โดย
ทันท ีโดยออกคำ่ใชจ้ำ่ยและคำ่คำ่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงคำ่ขนสง่ทีค่ดิใน
กำรคนืสนิคำ้ทีม่ตี ำหนแิละกำรสง่มอบสนิคำ้ทีน่ ำมำเปลีย่นแทน หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไมอ่ำจจัดสง่
สนิคำ้ทีน่ ำมำเปลีย่นแทนไดต้รงเวลำ ผูซ้ ือ้อำจเปลีย่นเองเป็นสนิคำ้ของบคุคลภำยนอก และคดิ
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ตน้ทนุคำ่สนิคำ้กับผูจั้ดหำสนิคำ้และยกเลกิใบสัง่ซือ้ดว้ยสำเหตนุี ้ กำรตรวจสอบหรอืกำรด ำเนนิกำร
ใดๆ ของผูซ้ ือ้ยอ่มไมล่ดหรอืสง่ผลตอ่ควำมรับผดิของผูจั้ดหำสนิคำ้ทีม่ภีำยใตใ้บสัง่ซือ้นี ้ และผูซ้ ือ้
พงึมสีทิธิต์รวจสอบหลังจำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไดจั้ดกำรแกไ้ขเยยีวยำแลว้  

11. รำคำขำย รำคำสนิคำ้ คอืรำคำขำยทีร่ะบใุนใบสัง่ซือ้ (“รำคำขำย”) หำกไมม่รีำคำขำย
รวมอยูใ่นใบสัง่ซือ้ ใหพ้งึใชร้ำคำทีก่ ำหนดในใบรำคำทีผู่จั้ดหำสนิคำ้แจง้แกส่ำธำรณะ ซึง่ยังคงใช ้

บังคับในวนัทีใ่นใบสัง่ซือ้ เวน้เสยีแตไ่ดร้ะบไุวต้ำมใบสัง่ซือ้ รำคำขำยนัน้ใหร้วมตน้ทนุบรรจภุัณฑ ์
คำ่ขนสง่ไปยังสถำนทีจั่ดสง่สนิคำ้ คำ่ประกัน คำ่ธรรมเนยีมและอำกรศลุกำกร และภำษีทีเ่กีย่วขอ้ง
อืน่ๆ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงตน้ทนุกำรขำย ใชง้ำน หรอือำกรสรรพสำมติ ผูจั้ดหำสนิคำ้รับผดิชอบ
ในกำรเก็บรวบรวมและรำยงำนภำษีจำกกำรด ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิ กำรขำย กำรใช ้ ภำษี
หัก ณ ทีจ่ำ่ย มลูคำ่เพิม่ หรอืภำษีใดทีค่ลำ้ยๆ กนันี ้  กำรขึน้รำคำไมใ่หม้ผีลใชบ้ังคับหำกไมไ่ดรั้บ
ควำมยนิยอมเป็นหนังสอืจำกผูซ้ ือ้เสยีกอ่น ไมว่ำ่จะมสีำเหตจุำกตน้ทนุวตัถดุบิ คำ่แรง หรอืคำ่ขนสง่
ขึน้รำคำ 

12. เง ือ่นไขกำรช ำระเงนิ ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งออกใบเรยีกเก็บเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้ในวนัทีก่ำรสง่มอบ
สนิคำ้เสร็จสมบรูณ์หรอืหลังจำกนัน้ ผูซ้ ือ้พงึจำ่ยเงนิตำมจ ำนวนในใบเรยีกเก็บเงนิซึง่ครบก ำหนด
ใหแ้กผู่จั้ดหำสนิคำ้ภำยในสีส่บิหำ้ (45) วนั หลังจำกผูซ้ ือ้ไดรั้บใบเรยีกเก็บเงนินัน้ เวน้เสยีแตว่ำ่มี
จ ำนวนเงนิทีผู่ซ้ ือ้โตแ้ยง้ซึง่ท ำโดยเจตนำสจุรติ ในกรณีกำรโตแ้ยง้ในเรือ่งจ ำนวนเงนิทีจ่ำ่ย ผูซ้ ือ้
จะตอ้งใหค้ ำอธบิำยเป็นลำยละเอยีดอยำ่งสมเหตสุมผลส ำหรับแตล่ะรำยกำรทีโ่ตแ้ยง้นัน้ คูส่ญัญำ
ทัง้สองฝ่ำยพงึหำหนทำงเพือ่ยตุกิำรด ำเนนิคดทีำงแพง่ทัง้หมดทัง้สิน้โดยฉับไว ผูจั้ดหำสนิคำ้ถงึ
ปฏบิัตติำมขอ้ผกูพันทีต่นมภีำยใตใ้บสัง่ซือ้นี ้ไมว่ำ่จะมกีำรด ำเนนิคดทีำงแพง่เกดิขึน้ก็ตำม 

13. กำรหกักลบลบนี ้ โดยไมเ่ป็นกำรกระทบสทิธทัิงหลำย หรอืกำรแกไ้ขเยยีวยำใดๆ ทีอ่ำจมี
ภำยใตข้อ้ตกลงนี ้ผูซ้ ือ้สงวนสทิธิใ์นกำรหักกลบลบหนีไ้ดต้ลอดเวลำ ตำมจ ำนวนหนีท้ีผู่จั้ดหำสนิคำ้
ยังคงคำ้งช ำระตอ่ตนกับยอดหนีค้งคำ้งทีผู่ซ้ ือ้ยังคงไมไ่ดช้ ำระใหผู้จั้ดหำสนิคำ้  

14. กำรรบัประกนั ผูจั้ดหำสนิคำ้รับประกันแกผู่ซ้ ือ้วำ่ ในระยะเวลำสบิแปด (18) เดอืนนับแต่
วนัทีจั่ดสง่สนิคำ้ โดยสนิคำ้ทัง้หมดจะตอ้ง (ก) ปรำศจำกต ำหนทัิง้ในดำ้นฝีมอืแรงงำน วตัถดุบิ และ
กำรออกแบบ (ข) ตรงตำมคณุสมบัต ิ ภำพรำ่ง แบบ ตัวอยำ่ง ตลอดจนขอ้ก ำหนดอืน่ๆ ทีผู่ซ้ ือ้
ก ำหนด (ค) ตรงตำมวตัถปุระสงคก์ำรใชง้ำนและท ำงำนไดต้ำมทีต่ัง้ใจ (ง) จ ำหน่ำยได ้ (จ) 
ปรำศจำกขอ้ผกูมดัตำมสทิธยิดึเหนีย่ว ตดิประกัน หรอืภำระตดิพันอืน่ๆ และ (ฉ) ไมล่ะเมดิหรอื
ยักยอกสทิธบิตัรหรอืสทิธเิหนอืทรัพยส์นิทำงปัญญำของบคุคลภำยนอก นอกเหนอืจำกนัน้ ในกรณี
ทีผู่จั้ดหำสนิคำ้ไมใ่ชผู่ผ้ลติสนิคำ้ ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งใหก้ำรรับประกันสนิคำ้ซึง่โอนแกก่ันไดจ้ำก
ผูข้ำยสนิคำ้นัน้ เพือ่ทีก่ำรรับประกันจะสง่ผำ่นไปยังหรอืถกูโอนไปยัง Bray และเพือ่ที ่ Bray จะให ้
กำรรับประกันได ้และกำรรับประกันดังกลำ่วนัน้พงึยังคงมผีลคุม้ครองกำรสง่มอบ กำรตรวจสอบ กำร
รับ หรอืกำรจำ่ยเงนิคำ่สนิคำ้ของผูซ้ ือ้ดว้ย กำรรับประกันดังกลำ่วนัน้ใหน้ ำมำนับรวม และเพิม่เตมิขึน้
จำกกำรรับประกันตำมกฎหมำยหรอืตำมควำมชอบธรรม หำกผูซ้ ือ้ท ำกำรแจง้เตอืนใหผู้จั้ดหำสนิคำ้
ทรำบถงึปัญหำกำรไมต่รงตำมขอ้ตกลงภำยในเงือ่นไขขอ้นี้ ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งเปลีย่นหรอืซอ่มแซม
สนิคำ้ทีม่ตี ำหนหิรอืไมม่คีณุสมบัตติรงตำมทีต่กลงนัน้ภำยใน 30 วัน โดยรับผดิชอบตน้ทนุคำ่ใชจ้ำ่ย
ตลอดจนคำ่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงคำ่ขนสง่ทีค่ดิในกำรสง่คนืสนิคำ้ทีม่ตี ำหนิ
หรอืไมม่คีณุสมบตัติรงตำมทีต่กลงใหแ้กผู่จั้ดหำสนิคำ้ และจัดสง่สนิคำ้ทีซ่อ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้
ใหมใ่หก้ับผูซ้ ือ้ 
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15. กำรชดเชยควำมเสยีหำย ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งตอ่สูค้ด ี ชดใชแ้ละปกป้องมใิหผู้ซ้ ือ้รวมถงึ
บรษัิทแมข่องผูซ้ ือ้ บรษัิทในเครอื บรษัิทยอ่ย ผูส้บืทอดหรอืไดรั้บมอบหมำย ตลอดจนกรรมกำร 
เจำ้หนำ้ที ่ ผูถ้อืหุน้ และพนักงำน และลกูคำ้ของผูซ้ ือ้เรยีงตำมล ำดับ (โดยรวมเรยีก “ผูไ้ดร้บักำร
ชดเชย”) ตอ้งรับผดิจำกกำรสญูหำย กำรบำดเจ็บ เสยีชวีติ ควำมเสยีหำย ควำมรับผดิชอบ กำร
เรยีกรอ้งควำมเสยีหำย ควำมขำดตกบกพรอ้ง กำรด ำเนนิคด ีค ำตัดสนิ ดอกเบีย้ รำงวลั กำรลงโทษ 
คำ่ปรับ ตน้ทกุหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ อันรวมถงึคำ่ธรรมเนยีมอันสมเหตสุมผลของทนำยควำมและ
ผูเ้ชีย่วชำญวชิำชพี (โดยรวมแลว้เรยีก “กำรสญูหำย”) ซึง่มเีหตจุำกหรอืเกดิขึน้เกีย่วพันกับตัว
สนิคำ้ หรอืควำมประมำทเลนิเลอ่ของผูจั้ดหำสนิคำ้ หรอืผูข้ำยของผูจั้ดหำสนิคำ้ หรอืของผูผ้ลติ 
กำรประพฤตมิชิอบหรอืละเมดิเงือ่นไขโดยเจตนำ  

16. กำรชดเชยควำมเสยีหำยของทรพัยส์นิทำงปญัญำ ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งตอ่สูค้ด ี ชดใช ้

และปกป้องมใิหผู้ซ้ ือ้และผูไ้ดรั้บกำรชดเชยรำยอืน่ๆ ตอ้งรับผดิจำกกำรสญูหำยบำงสว่นหรอืทัง้หมด
ซึง่มเีหตจุำกหรอืเกดิขึน้เกีย่วพันกับกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดเชยอันเกดิจำกกำรทีผู่ข้ำยหรอืผูไ้ดรั้บ
ชดเชยใชห้รอืเป็นเจำ้ของสนิคำ้ซึง่ละเมดิหรอืยักยอกสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ ควำมลับทำงกำรคำ้ หรอื
สทิธเิหนอืทรัพยส์นิทำงปัญญำในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่จำกบคุคลภำยนอกโดยรับผดิชอบ
คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด  ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งมอบ (โดยไมม่ตีน้ทกุเพิม่เตมิเกดิขึน้กับผูซ้ ือ้) ใบอนุญำต
ทัง้หมดอันเกีย่วขอ้งกับสทิธทิำงทรัพยส์นิทำงปัญญำใหก้ับผูซ้ ือ้ ตลอดจนจำ่ยคำ่ลขิสทิธิท์ีจ่ ำเป็น
ส ำหรับกำรซือ้ กำรขำยตอ่และ/หรอืกำรใชส้นิคำ้ของผูซ้ ือ้ 

17. กำรปฏบิตังิำนทีไ่ดร้บักำรรบัรอง  หำกผูจั้ดหำสนิคำ้รอ้งขอใหจ้ำ่ยช ำระคำ่สนิคำ้ตำม
ใบสัง่ซือ้กอ่นกำรสง่มอบสนิคำ้ ดังนัน้ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งออกหนังสอืค ้ำประกันกำรปฏบิัตติำม
สญัญำ (performance bond) ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ (หรอืเอกสำรยนืยันควำมควำมปลอดภัยรปูแบบอืน่ใดซึง่
ผูซ้ ือ้ยอมรับ) ซึง่ขำ้งในหนังสอืค ้ำประกันนัน้ผูค้ ้ำประกันมภีำระในกำรทีจ่ะตอ้งปฏบิัตติำมขอ้ผกูพัน
ส ำหรับผูจั้ดหำสนิคำ้ ในกรณีทีผู่จั้ดหำสนิคำ้ไมส่ำมำรถท ำเชน่ทีไ่ดรั้บรองได ้ และใหส้ ำเนำหนังสอื
ค ้ำประกัน (หรอืเอกสำรยนืยันควำมปลอดภัยรปูแบบอืน่) ใหแ้กผู่ซ้ ือ้  ในสถำนกำรณ์เชน่นัน้แลว้ 
กำรทีผู่ซ้ ือ้ไดรั้บส ำเนำหนังสอืค ้ำประกันกำรปฏบิัตติำมสญัญำ (หรอืเอกสำรยนืยันควำมปลอดภัย
รปูแบบอืน่) ยอ่มเป็นเงือ่นไขอันสง่ผลสบืเนือ่งถงึขอ้ผกูพันทีผู่ซ้ ือ้จะตอ้งจำ่ยเงนิใหก้ับผูจั้ดหำสนิคำ้ 

18. ควำมเสยีหำยทีไ่ดก้ ำหนดไวล้ว่งหนำ้  เวลำนับวำ่เป็นสำระส ำคัญในกำรด ำเนนิกำรตำม
ใบสัง่ซือ้นี ้  หำกสนิคำ้ไมไ่ดรั้บกำรสง่มอบตำมตำรำงเวลำในใบสัง่ซือ้ ดังนัน้แลว้ผูจั้ดหำสนิคำ้พงึ
ตอ้งจำ่ยหรอืรับผดิชอบคำ่สนิคำ้ใหแ้กผู่ซ้ ือ้ ตำมจ ำนวนควำมเสยีหำยจำกกำรสง่มอบสนิคำ้ทีไ่ด ้
ก ำหนดไวแ้ลว้ลว่งหนำ้ จ ำนวนเงนิจำกควำมเสยีหำยทีไ่ดก้ ำหนดไวล้ว่งหนำ้ซึง่ผูจั้ดหำสนิคำ้พงึ
จำ่ย คดิเป็นรอ้ยละสองจดุหำ้ (2.5%) ของรำคำขำยตำมแตล่ะสปัดำห ์ (หรอืตำมอตัรำสว่นดังนี)้ 
ของใบสัง่ซือ้ทีล่ำ่ชำ้จนถงึสงูสดุทีร่อ้ยละยีส่บิหำ้ (25%) ของรำคำตำมใบสัง่ซือ้รวมทัง้หมด  

19. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งปฏบิัตติำมและพงึยดึถอืกฎหมำย ระเบยีบ และ
กฤษฎกีำตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ทัง้นีน้อกเหนอืจำกทีไ่ดก้ลำ่วมำกอ่นหนำ้นัน้ (และไมเ่ป็น
ขอ้จ ำกัด) ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งปฏบิัตติำมมำตรำ 1502 ของกฎหมำยดอดด-์แฟรงค ์ (Dodd-Frank 
Act) ซึง่วำ่ดว้ยแรท่ีย่ังมคีวำมขดัแยง้ รวมถงึกฎหมำย กฎระเบยีบอืน่ๆ และ/หรอืกฤษฎกีำวำ่ดว้ยแร่
ทีย่ังมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นีย้ังตอ้งพรอ้มทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูตำมควำมเหมำะสม (รวมถงึทีไ่ดร้อ้งขอไป
โดยผูซ้ ือ้) ตำมขอ้บังคับของกฎหมำยดังกลำ่วขำ้งตน้ ผูจั้ดหำสนิคำ้พงึมแีละรักษำไวซ้ ึง่ใบอนุญำต 
หนังสอืใหอ้นุญำต ใบมอบอ ำนำจ หนังสอืใหค้วำมเห็นชอบ ยังคงมผีลใชบ้ังคับได ้ซึง่จ ำเป็นตอ้งใช ้

เพือ่ทีจ่ะยังด ำเนนิกำรตำมพันธะผกูพันภำยใตใ้บสัง่ซือ้นีไ้ว ้ผูจั้ดหำสนิคำ้พงึปฏบิัตติำมกฎหมำยกำร
สง่ออกและน ำเขำ้ของทกุประเทศทีเ่กีย่วพันกับกำรขำยและขนสง่สนิคำ้ภำยใตใ้บสัง่ซือ้นี ้ ผูจั้ดหำ
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สนิคำ้พงึเป็นผูรั้บผดิชอบทัง้หมดส ำหรับกำรขนสง่ ทีต่อ้งผำ่นพธิกีำรทำงศลุกำกรของหน่วยงำนรัฐ  
ผูจั้ดหำสนิคำ้มขีอ้ผกูพันอนัพงึตอ้งปฏบิัตติำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรมส ำหรับผูจั้ดหำสนิคำ้ของ 
Bray และควรตดิตอ่ Bray เพือ่ยนืยันกำรปฏบิัตใิหต้รงตำมมำตรฐำนจรยิธรรมส ำหรับผูจั้ดหำสนิคำ้ 

20. ผูจ้ดัหำสนิคำ้และบรกิำรชว่ง ผูจั้ดหำสนิคำ้พงึตอ้งใหก้ำรรับประกัน เป็นตวัแทน และท ำ
สญัญำกับผูซ้ ือ้วำ่ผูรั้บเหมำชว่ง ผูจั้ดหำสนิคำ้ และผูใ้หบ้รกิำรอืน่ๆ ทัง้หมดซึง่จัดหำและใหบ้รกิำร
แรงงำน วตัถดุบิ และ/หรอือปุกรณ์แกผู่จั้ดหำสนิคำ้ ซึง่เกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกับใบสัง่ซือ้นี ้ วำ่ผูจั้ดหำ
สนิคำ้ตอ้งจำ่ยหรอืจะจำ่ยช ำระคำ่แรง คำ่วตัถดุบิ และ/หรอืคำ่อปุกรณ์นัน้ครบถว้นเต็มจ ำนวน ตำม
เวลำทีก่ ำหนด  ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งชดใชแ้ละปกป้อง ตลอดจนตอ่สูค้ดแีทนเพือ่มใิหผู้ซ้ ือ้ตอ้งรับ
ผดิจำกกำรเรยีกรอ้งคำ่ชดเชยใหจ้ำ่ยช ำระเงนิไมว่ำ่จะเพยีงบำงสว่นหรอืทัง้หมด ซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จ ำกัดเพยีงกำรเรยีกรอ้งตำมสทิธยิดึหน่วง กำรเรยีกรอ้งจำกผูรั้บเหมำชว่งของผูจั้ดหำสนิคำ้ ผูจั้ดหำ
สนิคำ้ ลกูจำ้ง และผูใ้หบ้รกิำรอืน่ๆ 

21. กำรยกเลกิ ผูซ้ ือ้อำจยกเลกิใบสัง่ซือ้นี ้ ทัง้หมดหรอืบำงสว่น ไมว่ำ่จะในเวลำใด ทัง้มี
สำเหตหุรอืไมม่สีำเหตก็ุตำม ส ำหรับสนิคำ้ทีไ่มไ่ดจั้ดสง่ในระยะเวลำสบิ (10) วนั กอ่นท ำหนังสอื
แจง้ไปยังผูจั้ดหำสนิคำ้ นอกเหนอืจำกกำรแกไ้ขเยยีวยำใดๆ ทีม่อบใหภ้ำยใตเ้งือ่นไขทัง้หลำยนี้ ผู ้
ซือ้ยังอำจยกเลกิใบสัง่ซือ้นีโ้ดยมผีลในทันทหีลังจำกออกจดหมำยแจง้ไปยังผูจั้ดหำสนิคำ้ ไมว่ำ่จะ
กอ่นหรอืหลังกำรยอมรับสนิคำ้ หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไมไ่ดด้ ำเนนิกำรหรอืปฏบิัตสิอดคลอ้งกับเงือ่นไข
เหลำ่นีทั้ง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่นก็ตำม หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไดก้ลำยเป็นบคุคลผูม้หีนีส้นิลน้พน้ตัว ยืน่
ค ำรอ้งตอ่ศำลขอเป็นผูล้ม้ละลำย หรอืเริม่หรอืไดด้ ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรเกีย่วกับกำรฟ้อง
ลม้ละลำย ศำลสัง่พทัิกษ์ทรัพย ์ กำรปรับโครงสรำ้งหนี ้ หรอืโอนสทิธิใ์ดๆ เพือ่ประโยชนข์องเจำ้หนี ้
ดังนัน้แลว้ผูข้ำยอำจยกเลกิใบสัง่ซือ้นีห้ลังจำกไดท้ ำหนังสอืแจง้ไปยังผูจั้ดหำสนิคำ้แลว้ หำกผุซ้ ือ้
ยกเลกิใบสัง่ซือ้ไมว่ำ่จะโดยเหตผุลใดๆ ก็ตำม นอกเหนอืจำกกำรไมป่ฏบิัตงิำนตรงตำมก ำหนดหรอื
กำรไมป่ฏบิัตติำมระเบยีบขอ้บังคับ หรอืผูจั้ดหำสนิคำ้ก ำลังกลำยเป็นผูล้ม้ละลำย หรอืเริม่ตน้
ด ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรลม้ละลำย หรอืกำรมหีนีส้นิลน้พน้ตัว ดังนัน้แลว้กำรแกไ้ขเยยีวยำ
ทีเ่จำะจงและเป็นภำระของผูจั้ดหำสนิคำ้เพยีงฝ่ำยเดยีว จะตอ้งเป็น:  (ก) กำรช ำระเงนิตำมรำคำ
สนิคำ้ทีไ่ดต้กลงกันแลว้กอ่นหนำ้นี ้ ส ำหรับสนิคำ้ทีผู่ซ้ ือ้ไดรั้บและยอมรับกอ่นผูซ้ ือ้จะยกเลกิ และ 
(ข) กำรจำ่ยทดแทนคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้กับผูจั้ดหำสนิคำ้ ในชว่งระหวำ่งยกเลกิใบสัง่ซือ้ เพือ่ชดเชย
คำ่สนิคำ้ทีไ่มไ่ดรั้บกำรจัดสง่และถกูรับในชว่งเวลำนัน้ และส ำหรับสนิคำ้ทีไ่ดถ้กูผลติขึน้มำเพือ่ผูซ้ ือ้
โดยเฉพำะซึง่ภำยหลังใบสัง่ซือ้ไดถ้กูยกเลกิไป (และซึง่ไมใ่ชผ่ลติภัณฑม์ำตรฐำนของผูจั้ดหำ
สนิคำ้) 

22. กำรแกไ้ขเยยีวยำ  กำรแกไ้ขเยยีวยำของผูซ้ ือ้ควรรวมกัน และเพิม่กำรแกไ้ขเยยีวยำใดๆ 
ทีก่ฎหมำยยมิยอมให ้กำรยกเวน้กำรละเมดิขอ้ก ำหนด ขอ้สญัญำ หรอืเงือ่นไขขอ้หนึง่ขอ้ใดในใบสัง่
ซือ้นีโ้ดยผูซ้ ือ้ ไมถ่อืเป็นกำรยกเวน้กำรละเมดิขอ้ก ำหนด ขอ้สญัญำ หรอืเงือ่นไขอืน่ๆ 
นอกเหนอืจำกนัน้ หรอืกำรละเมดิครัง้อืน่ๆ ทีต่ำมมำภำยหลังภำยใตส้ญัญำนี้ กำรงดใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง
หรอืจะเป็นกำรผอ่นผันยอ่มก็แลว้แต ่ ไมอ่ำจถอืเป็นเหตพุงึละเวน้หรอืเหตผุลส ำหรับกำร
เปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด ขอ้สญัญำ หรอืเงือ่นไขขอ้หนึง่ขอ้ใด กำรยอมรับสนิคำ้หรอืรับช ำระคำ่
สนิคำ้ไมอ่ำจถอืเป็นเหตลุะเวน้กำรละเมดิขอ้ใดขอ้หนึง่ได ้

23. กำรสละสทิธิ ์ กำรสละสทิธิต์ำมขอ้ก ำหนดขอ้หนึง่ขอ้ใดในใบสัง่ซือ้นีโ้ดยคูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่
ฝ่ำยใดนัน้ไมม่ผีลบังคับทำงกฎหมำย เวน้เสยีแตไ่ดก้ ำหนดไวล้ว่งหนำ้อยำ่งชดัแจง้และคูส่ญัญำที่
ประสงคจ์ะสละสทิธิไ์ดล้งนำมของตน กำรไมใ่ชห้รอืประวงิเวลำใชส้ทิธิ ์ รับกำรเยยีวยำ ใชอ้ ำนำจ 
หรอืรับสทิธปิระโยชน ์ซึง่เกดิจำกใบสัง่ซือ้นี ้ ใหด้ ำเนนิกำรเฉกเชน่หรอืใหถ้อืวำ่เป็นกำรสละสทิธินั์บ
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แตนั่น้  กำรใชส้ทิธิ ์ รับกำรเยยีวยำ ใชอ้ ำนำจ หรอืรับสทิธปิระโยชนซ์ ึง่ก ำหนดในทีน่ี ้ ไมว่ำ่จะเพยีง
สว่นเดยีวหรอืเพยีงบำงสว่นก็ตำม ไมไ่ดล้ดทอนกำรใชส้ทิธิห์ลังจำกนี ้ หรอืลดทอนกำรใชส้ทิธิ ์ รับ
กำรเยยีวยำ ใชอ้ ำนำจ หรอืรับสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ นอกเหนอืจำกนี ้

24. ขอ้มลูอนัเป็นควำมลบั ขอ้มลูอันเป็นควำมลับทัง้หมดของผูซ้ ือ้ ซ ึง่ผูซ้ ือ้เปิดเผยใหผู้จั้ดหำ
สนิคำ้ไดท้รำบ ไมว่ำ่จะเปิดเผยโดยทำงวำจำ หรอืไดรั้บกำรเปิดเผยหรอืเขำ้ถงึเนื้อหำทีเ่ป็นขอ้เขยีน 
เป็นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ หรอืสือ่ในรปูแบบอืน่ใด ทัง้นีไ้มว่ำ่จะถกูประทับตำ หรอืถกูก ำหนด หรอืถกู
ระบดุว้ยวธิกีำรอืน่ใดก็ตำมวำ่ “เป็นควำมลับ” อันเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกับใบสัง่ซือ้นีล้ว้นเป็นควำมลับ
ทัง้ส ิน้ เพือ่กำรใชใ้นกำรด ำเนนิงำนใบสัง่ซือ้นีเ้พยีงประกำรเดยีว และไมอ่ำจเปิดเผยหรอืท ำส ำเนำ
เวน้เสยีแตไ่ดรั้บอนุญำตจำกผูซ้ ือ้เป็นลำยลักษณ์อกัษรลว่งหนำ้ ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งคนืขอ้มลูอัน
เป็นควำมลับทัง้หมดทีต่นไดรั้บจำกผูซ้ ือ้ทันททีีผู่ซ้ ือ้รอ้งขอ ผูซ้ ือ้ยอ่มมสีทิธิร์อ้งขอใหศ้ำลมคี ำสัง่
ระงับเป็นกำรชัว่ครำว ส ำหรับกำรละเมดิตำมเงือ่นไขขอ้นี ้เงือ่นไขขอ้นีไ้มใ่หน้ ำมำใชบ้ังคับกับขอ้มลู
ซึง่: (ก) เป็นสมบัตสิำธำรณะ (ข) ผูจั้ดหำสนิคำ้รับทรำบในเวลำทีข่อ้มลูไดรั้บกำรเปิดเผย หรอื (ค) 
ผูจั้ดหำสนิคำ้ไดรั้บมำจำกบคุคลภำยนอกอยำ่งถกูตอ้ง โดยไมต่อ้งค ำนงึถงึกำรเก็บรักษำควำมลับ  
ตำมวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงนี้ "ขอ้มลูอันเป็นควำมลับ" หมำยถงึขอ้มลูซึง่ไมเ่ปิดเผยสูส่ำธำรณะ 
เป็นควำมลับ หรอืเป็นทรัพยส์นิของผุซ้ ือ้ ซ ึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีง ธรุกรรมทำงธรุกจิ แผนธรุกจิ 
ควำมลับทำงกำรคำ้ ทรัพยส์นิทำงปัญญำ คณุสมบัตดิำ้นเทคนคิทีก่ ำหนด ขอ้มลูลกูคำ้ ขอ้มลูของผู ้
จัดหำสนิคำ้ ขอ้มลูดำ้นเทคนคิ กำรพัฒนำ ทรัพยส์นิ ระบบ กระบวนกำร บรกิำร ขัน้ตอน วธิกีำร 
แบบแปลน ควำมรูแ้ละทักษะ อปุกรณ์ แผนกำรพัฒนำ เอสำร คูม่อื กลยทุธ ์ทรัพยำกรทีใ่ชใ้นกำร
ฝึกอบรม ตน้ทนุ กำรตัง้รำคำ กำรใหส้ว่นลดหรอืกำรจงูใจ จ ำนวนหรอืปรมิำณยอดขำย นวตักรรม 
กำรคน้ควำ้ หรอืสิง่อืน่ใด ทีถ่อืไดว้วำ่เป็นควำมลับภำยใตใ้บสัง่ซือ้นี ้

25. กำรโอนสทิธิ ์ ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งไมโ่อน ถำ่ย มอบหมำย หรอืท ำสญัญำชว่ง เพือ่มอบสทิธิ์
หรอืขอ้ผกูพันใดๆ ก็ตำมภำยใตใ้บสัง่ซือ้นี ้ โดยปรำศจำกหนังสอืยนิยอมเป็นกำรลว่งหนำ้จำกผูซ้ ือ้ 
กำรโอนหรอืมอบหมำยสทิธิท์ีเ่ขำ้ขำ่ยละเมดิเงือ่นไขในขอ้นีใ้หถ้อืเป็นโมฆะ กำรโอนหรอืมอบหมำย
สทิธิไ์มอ่ำจปลดเปลือ้งผูจั้ดหำสนิคำ้จำกภำระผกูพันในทีน่ีไ้ด ้ 

26. ควำมสมัพนัธข์องคูส่ญัญำท ัง้สองฝ่ำย ควำมสัมพันธร์ะหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยเป็นไป
ในรปูแบบผูรั้บเหมำหรอืลกูจำ้งอสิระ ขอ้ควำมใดๆ ในใบสัง่ซือ้นีไ้มอ่ำจน ำไปตคีวำมวำ่เป็นกำรสรำ้ง
ควำมสมัพันธใ์นรปูแบบตัวแทน หุน้สว่น กำรรว่มทุน หรอืกำรประกอบกำรรว่มกันในรปูแบบอืน่ๆ กำร
จำ้งงำนหรอืกำรดแูลผลประโยชน์ ระหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย และคูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดไมม่ี
อ ำนำจท ำสญัญำแทน หรอืผกูมันคูส่ญัญำอกีฝ่ำยไมว่ำ่จะดว้ยวธิกีำรใดก็แลว้แต ่ ไมพ่งึตคีวำมถงึ
ควำมสมัพันธแ์บบผกูขำดจำกใบสัง่ซือ้นี ้

27. ไมม่ผีูร้บัประโยชนเ์ป็นบคุคลภำยนอก เงือ่นไขในทีน่ีแ้ละสญัญำฉบับนี้มุง่เนน้ประโยชน์
ของคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย ตลอดจนผูส้บืทอดและผูไ้ดรั้บมอบหมำยทีไ่ดรั้บอนุญำตในทีน่ีเ้ทำ่นัน้ 
และไมม่ถีอ้ยควำมใดในทีน่ีไ้มว่ำ่จะระบโุดยชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะทีแ่สดงเจตจ ำนงคห์รอืมอบสทิธิ
ตำมกฎหมำย สทิธอิันชอบธรรม ประโยชน ์หรอืกำรแกไ้ขเยยีวยำแกบ่คุคลธรรมดำหรอืนติบิคุคลไม่
วำ่จะในลักษณะใดก็แลว้แต ่ภำยใตห้รอืดว้ยเหตผุลของเงือ่นไขในทีน่ี้ 

28. กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัแกส่ญัญำ/เขตอ ำนำจศำล/กำรสละสทิธิพ์จิำรณำคดโีดย
ลกูขนุ ใบสัง่ซือ้รวมถงึควำมสมัพันธร์ะหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยพงึอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจบังคับควบคมุ
ของกฎหมำยวธิสีบัญญัตแิละกฎหมำยสำรบัญญัตขิองรัฐเท็กซสั เวน้แตจ่ะมคีวำมขดักันของหลกั
แหง่กฎหมำย ซีง่จะน ำกฎหมำยวธิสีบัญญัตแิละกฎหมำยสำรบัญญัตภิำยใตข้อบเขตอ ำนำจศำลอืน่
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มำใช ้  ในกรณีทีไ่ดต้ัดสนิหรอืพจิำรณำแลว้ทีจ่ะไมน่ ำกฎหมำยรัฐเท็กซสัมำใชก้ับกำรด ำเนนิคดทีำง
แพง่ระหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย ดังนัน้เพือ่ยตุกิำรด ำเนนิอันเกีย่วกับใบสัง่ซือ้ ควำมสมัพันธร์ะหวำ่ง
คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย ใหน้ ำขอ้กฎหมำยภำยใตข้อบเขตพจิำรณำคดทีีส่ ำนักงำนฝ่ำยจัดซือ้ของผูซ้ ือ้ 
(ดังทีอ่ำ้งองิถงึในใบสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง) ตัง้อยูม่ำบังคับใช ้ เวน้แตจ่ะมคีวำมขดักันของหลักแหง่
กฎหมำยซีง่ควบคมุกำรน ำกฎหมำยวธิสีบัญญัตแิละกฎหมำยสำรบัญญัตภิำยใตข้อบเขตอ ำนำจศำล
อืน่มำใช ้

หำกส ำนักงำนฝ่ำยจัดซือ้ของผูซ้ ือ้ (ตำมทีอ่ำ้งองิในใบสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง) ตัง้อยูใ่นรัฐ (STATE) 
ดนิแดนภำยใตอ้ำณัต ิ (TERRITORY) หรอืเขตปกครองพเิศษ (DISTRICT) แหง่ใดแหง่หนึง่ของ
ประเทศสหรัฐอเมรกิำ คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยพงึ: (ก) ยืน่ฟ้องตอ่ศำลทีม่ขีอบเขตอ ำนำจและทีต่ัง้ของ
ศำลนัน้อยูใ่นดนิแดนของฮำรร์สีเคำนต์ี ้ รัฐเท็กซนั เพือ่คลีค่ลำยกำรด ำเนนิคดทีำงแพง่บำงสว่นหรอื
ทัง้หมดอันเกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วเนือ่งสมัพันธก์ับใบสัง่ซือ้ หรอืควำมสมัพันธร์ะหวำ่คูส่ญัญำทัง้สอง
ฝ่ำย และ (ข) รบัทรำบและเต็มใจทีจ่ะสละสทิธิใ์นกำรพจิำรณำคดโีดยลกูขนุส ำหรบักำร
ด ำเนนิคดทีำงกฎหมำยอนัเกีย่วเนือ่งสมัพนัธก์บัใบส ัง่ซือ้หรอืควำมสมัพนัธร์ะหวำ่ง
คูส่ญัญำท ัง้สองฝ่ำย 

 

หำกส ำนักงำนฝ่ำยจัดซือ้ของผูซ้ ือ้ (ตำมทีอ่ำ้งองิในใบสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง) ไมไ่ดต้ัง้อยูใ่นรัฐ 

(STATE) ดนิแดนภำยใตอ้ำณัต ิ (TERRITORY) หรอืเขตปกครองพเิศษ (DISTRICT) แหง่ใดแหง่

หนึง่ของประเทศสหรัฐอเมรกิำ คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยเห็นชอบตรงกันวำ่กำรด ำเนนิคดทีำงแพง่ทัง้หมด

ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกับใบสัง่ซือ้นีห้รอืควำมสมัพันธร์ะหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งยตุ ิ

โดยอำศัยขอ้บังคับอนุญำโตตลุำกำรของหอกำรคำ้ตำ่งชำต ิ ภำยใตก้ำรพจิำรณำควำมของ

อนุญำโตตลุำกำรจ ำนวนหนึง่คน ซึง่ไดรั้บแตง่ตัง้ตำมขอ้บังคับดังกลำ่วขำ้งตน้ ขึน้อยูก่ับจ ำเลย

ตำมทีก่ฎหมำยอนุญำต ทัง้นีก้ระบวนกำรพจิำรณำโดยอนุญำโตตลุำกำรจะด ำเนนิเป็นภำษำอังกฤษ 

ภำยในดนิแดนของเมอืงฮสูตัน รัฐเท็กซสั โดยทีอ่นุญำโตตลุำกำรผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้ตอ้งมคีณุสมบัติ

ดังตอ่ไปนี:้  (1) เป็นผูท้ีส่ ำเร็จกำรศกึษำจำกโรงเรยีนกฎหมำยทีต่ัง้อยูใ่นสหรัฐฯ (2) มปีระสบกำรณ์

มำกกวำ่ยีส่บิปีขึน้ไปในกำรฟ้องรอ้งคดคีวำม และ/หรอืเป็นอนุญำโตตลุำกำรในคดแีพง่ซึง่มคีวำม

ซบัซอ้น (3) เป็นผูท้ีม่ใีบอนุญำตวำ่ควำมในรัฐเท็กซสั และ (4) เป็นกลำง  อนุญำโตตลุำกำรผูนั้น้

จะมอี ำนำจในกำรจัดสรรควำมรับผดิระหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย ทวำ่ไมม่อี ำนำจในกำรชีข้ำดควำม

เสยีหำยหรอืกำรแกไ้ขเยยีวยำใดๆ ทีม่ไิดก้ ำหนดไวใ้น หรอืเกนิกวำ่เงือ่นไขทีเ่ปิดเผยของขอ้ตกลง

นี ้ และไมม่อี ำนำจในกำรตัดสนิควำมดว้ย  ค ำชีข้ำดของอนุญำโตตลุำกำรมใีหแ้กคู่ส่ญัญำทัง้สอง

ฝ่ำยจะออกเป็นลำยลกัษณ์อักษร โดยจะออกใหเ้มือ่คูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดรอ้งขอ จะรวมเอำกำร

สบืเสำะหำขอ้เท็จจรงิและขอ้สรปุของกฎหมำย  ค ำชีข้ำดนีจ้ะไดรั้บกำรรับรองและน ำไปบังคับตำม

กฎหมำยในศำลสถติยตุธิรรมหลังพจิำรณำคดเีสร็จสิน้   ผูซ้ ือ้และผูจั้ดหำสนิคำ้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบ

ในทีน่ี ้ และยืน่เรือ่งเขำ้สูก่ระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรและอ ำนำจในกำรพจิำรณำคดยีังศำลสถติ

ยตุธิรรมในทอ้งถิน่ รัฐ หรอืศำลรัฐบำลกลำง ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงฮสุตัน รัฐเท็กซสั เพือ่ขออ ำนำจศำล

ใหพ้จิำรณำทบทวนหรอืคัดคำ้นผลของกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร รวมถงึละเวน้สทิธิใ์ดๆ ซึง่

คูส่ญัญำฝ่ำยนัน้พงึมเีพือ่ขอยำ้ยสถำนทีพ่จิำรณำคดไีปยังเขตอ ำนำจศำลในทีอ่ืน่ คูส่ญัญำทัง้สอง

ฝ่ำยพงึสงวนสทิธิโ์ดยเปิดเผยในกำรยืน่ขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ระงับเป็นกำรชัว่ครำวในศำลสถติยตุธิรรม

แหง่หนึง่แหง่ใดซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงฮสุตัน รัฐเท็กซสั  คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยรับทรำบและเห็นชอบ

รว่มกันวำ่ ใบสัง่ซือ้นี ้ รวมถงึกจิกรรมใน พ.ร.บ. พำณชิยร์ะหวำ่งรัฐ หรอื INTERSTATE 

COMMERCE (และตอ้งสอดคลอ้งกลับ พ.ร.บ. อนุญำโตตลุำกำร หรอื FEDERAL ARBITRATION 

ACT ของประเทศสหรัฐฯ ใชค้วบคมุและบังคับกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรทัง้หมดทีไ่ดด้ ำเนนิกำร

ในทีน่ี ้โดยมไิดค้ ำนงึวำ่จะมคีวำมขดัแยง้กับขอ้ก ำหนดของกฎหมำยประจ ำรัฐหรอืไม)่  
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29. กำรเยยีวยำควำมเสยีหำยรวม สทิธิแ์ละกำรเยยีวยำภำยใตใ้บสัง่ซือ้นีเ้ป็นน ำมำนับรวม 
และเพิม่เตมิขึน้มำไดโ้ดยไมไ่ปทดแทนสทิธิแ์ละกำรเยยีวยำตำมกฎหมำยหรอืตำมควำมชอบธรรม
หรอืหลักอืน่ๆ 

30. หนงัสอืแจง้เตอืน หนังสอืแจง้เตอืน ค ำรอ้งขอ ควำมยนิยอม ขอ้เรยีกรอ้ง กำรทวงถำม กำร
สละสทิธิ ์ และกำรสือ่สำรอืน่ๆ ในทีน่ีทั้ง้หมด (“หนงัสอืแจง้เตอืน”) ตอ้งท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
และจำ่หนำ้ถงึคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตำมทีอ่ยูซ่ ึง่ไดเ้ขยีนไวบ้นหนำ้ใบสัง่ซือ้นี ้ หรอืสง่ไปยังทีอ่ยูอ่ ืน่
ซ ึง่ฝ่ำยผูรั้บไดแ้จง้ใหท้รำบไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร หนังสอืแจง้เตอืนทัง้หมดควรน ำสง่โดยบคุคล 
หรอืผูใ้หบ้รกิำรสง่ไปรษณียภั์ณฑซ์ึง่เป็นทีย่อมรับในประเทศ (ไมม่คีำ่สง่ลว่งหนำ้) สง่ผำ่นโทรสำร 
(มกีำรยนืยันกำรสง่สมบรูณ์) อเีมล หรอื จดหมำยลงทะเบยีน (ในแตล่ะกรณี ตอ้งมใีบยนืยันกำรรับ 
ช ำระคำ่ไปรษณียำกรแลว้) เวน้แตไ่ดก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ในใบสัง่ซือ้นี ้ หนังสอืแจง้เตอืนจะมผีล
ทำงกฎหมำยก็ตอ่เมือ่ (ก) ผูรั้บไดรั้บแลว้ (และกำรยนืยันกำรรับ จำกกำรสง่ทำงโทรสำรหรอืสง่ทำง
อเีมล) และ (ข) คูส่ญัญำฝ่ำยทีอ่อกหนังสอืแจง้เตอืนได ้

31. ควำมผดิพลำดดำ้นงำนธุรกำร ผูซ้ ือ้สงวนสทิธิใ์นกำรแกไ้ขควำมผดิพลำดจำกกำรจด
ขอ้ควำมผดิ หรอืควำมผดิพลำดดำ้นงำนธรุกำรทัง้หมด หรอืกำรละเลยในเรือ่งกำรจัดท ำเอกสำรไม่
วำ่จะเป็นควำมผดิพลำดในใบสัง่ซือ้หรอืเอกสำรอืน่ๆ 

32. กำรเป็นโมฆะบำงสว่น หำกเงือ่นไขหรอืขอ้ก ำหนดของใบสัง่ซือ้นีไ้มถ่กูตอ้ง ผดิกฎหมำย 
หรอืไมอ่ำจน ำมำบังคับใชใ้นกำรด ำเนนิคดทีำงกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำมควำมไมถ่กูตอ้ง ผดิกฎหมำย 
หรอืไมอ่ำจน ำมำบังคับใชใ้นกำรด ำเนนิคดดีังกลำ่วยอ่มไมส่ง่ผลตอ่เงือ่นไขหรอืขอ้ก ำหนดของ
ใบสัง่ซือ้นี ้ หรอืท ำใหเ้งือ่นไขหรอืขอ้บังคับทีว่ำ่นัน้เป็นโมฆะ หรอืไมอ่ำจน ำมำบังคับใชใ้นกำร
ด ำเนนิคดภีำยใตข้อบเขตอ ำนำจศำลแหง่อืน่ ยิง่ไปกวำ่นัน้ เงือ่นไขทีว่ำ่นัน้ทัง้หมดจะตอ้งน ำไปใช ้

ไดใ้นขอบเขตเทำ่ทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอนุญำต 

33. กำรด ำรงอยู ่ ขอ้ก ำหนดของใบสัง่ซือ้ ซึง่ตำมธรรมชำตขิองสญัญำแลว้ควรในบังคับเกนิ
กวำ่เงือ่นไข และยังมผีลทำงกฎหมำยหลังจำกกำรยกเลกิใบสัง่ซือ้หรอืใบสัง่ซือ้หมดอำย ุ ทัง้นี้
รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีงขอ้ก ำหนดในหัวขอ้ตอ่ไปนีค้อื กำรหักกลบลบหนี ้กำรรับประกัน กำรชดเชย
ควำมเสยีหำย กำรปฏบิัตติำมกฎหมำย กำรเก็บรักษำขอ้มลูเป็นควำมลับ กฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับแก่
สญัญำ/เขตอ ำนำจศำล และกำรด ำรงอยู ่ 


