
 
THAILAND GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

 
ข้อกําหนดและเงอืนไขการซือทวัไปสําหรับประเทศไทย 

 
 
1.  ENTIRE AGREEMENT:  These General Terms and Conditions of Purchase (these “General Terms and 
Conditions” or this “Purchase Order”) apply to purchases by any direct and indirect subsidiaries, joint ventures 
and/or any other affiliated entities of WestRock Company (hereinafter individually and collectively referred to as 
“Buyer”).  The supplier of goods or services to Buyer is herein referred to as “Seller.”  The General Terms and 
Conditions herein along with Buyer’s business terms of the transaction (the “Business Terms”), set forth in 
Buyer’s written or oral purchase order (the “Purchase Order”), constitute a complete and exclusive statement of 
all terms and conditions that shall apply to this transaction.  No other agreement shall in any way modify, change, 
or add to these General Terms and Conditions unless agreed to in writing by an authorized representative of Buyer 
and Seller. EXCEPT FOR PRICES, EQUIPMENT OR PRODUCT IDENTIFICATIONS, SERVICE 
TASKS, DELIVERABLES, TIMELINES FOR DELIVERY OR PERFORMANCE, QUANTITIES, 
SPECIFICATIONS, OR PERFORMANCE GUARANTEES, IN SELLER’S QUOTES OR PROPOSALS 
THAT ARE CONSISTENT WITH THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND ARE 
ATTACHED BY BUYER TO OR EXPRESSLY REFERENCED IN BUYER’S PURCHASE ORDER, 
ANY TERMS AND CONDITIONS IN SELLER’S QUOTES, PROPOSALS, INVOICES, DELIVERY 
RECEIPTS OR OTHER WRITINGS WHEREVER LOCATED THAT ARE OTHERWISE 
INCONSISTENT WITH, IN ADDITION TO, OR DIFFERENT FROM THESE GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS WILL BE DEEMED MATERIAL ALTERATIONS THAT ARE REJECTED BY BUYER 
AND OF NO FORCE AND EFFECT.  NOTWITHSTANDING ANY PRIOR CUSTOM, PRACTICE OR 
COURSE OF DEALING BETWEEN BUYER AND SELLER OR GENERALLY WITHIN THE 
INDUSTRY, BUYER MAY INSIST ON STRICT ADHERENCE TO THIS PURCHASE ORDER. 
 
1. ข้อตกลงทังหมด: ข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปสําหรับการซือเหล่านี (ให้เรียกวา่ “ข้อกําหนดและเงือนไขทวัไป” หรือ “คําสงัซือ”) 

ให้ใช้บงัคบักบัการซือโดยบริษัทลกู บริษัทร่วมทนุ และ/หรือ บริษัทย่อยทงัทางตรง และทางอ้อมอืนใดของ บริษัท เวสต์ร๊อค จํากดั 

(ต่อไปนีเรียกรวมกนั และแยกกันว่า “ผู้ ซือ”) ผู้จดัหาซงึสินค้าและบริการให้ผู้ซือให้เรียกในเอกสารฉบบันีว่า “ผู้ขาย” ข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปนี 

รวมทงัข้อกําหนดทางธุรกิจของผู้ซือสําหรับธุรกรรมนี (“ข้อกําหนดทางธุรกจิ”) ทีระบุไว้ในคาํสงัซือของผู้ซือทงัทเีป็นวาจาและลายลกัษณ์อกัษร 

(“คําสงัซือ”) ถือเป็นข้อกําหนดและเงือนไขทีครบถ้วนสมบูรณ์ทีจะใช้บงัคบักับธุรกรรมน ี จะต้องไม่มีข้อตกลงอนืใดทีทําให้เกิดการปรับ 

เปลียนแปลง หรือเพิมเตมิข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปน ี

เว้นเสียแต่วา่จะได้มีการตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตวัแทนทีมีอํานาจของผู้ ซือและผู้ขาย  

นอกเหนือจากราคา ข้อมูลจําแนกเครืองมือ หรือผลิตภัณฑ์ หน้าทีในการให้บริการ เอกสารทีต้องนําส่ง กําหนดระยะเวลาส่งมอบ 

ห รือกํ าหนดระยะเวลาการดํา เ นินงาน  ป ริมาณ รายละ เอียดจํ า เพาะ ห รือการ รับประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

ทีกําหนดไว้ในใบเสนอราคา หรือคําเสนอของผู้ขายซึงเป็นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี และทีผู้ ซือแนบมาพร้อมกันนี 

หรือทีได้มีการอ้างอิงโดยชัดแจ้งในคําสังซือของผู้ซือ หากมีข้อกําหนดและเงือนไขใด ๆ ในใบเสนอราคา คําเสนอ ใบแจ้งหนี 

ใ บ รั บ ก า ร ส่ ง ม อ บ  ห รื อ เ อ ก ส า ร อื น ใ ด ข อ ง ผู้ ข า ย  ไ ม่ ว่ า จ ะ อ ยู่  ณ  ที ใ ด  ที ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง  เ ป็ น ก า ร เ พิ ม เ ติ ม 

หรือแตกต่างไปจากข้อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี ให้ถือว่าเป็นการแก้ไขปรับปรุงในสาระสําคัญและซึงผู้ซือไม่ยอมรับ 

และไม่มีผลบังคับใด ๆ  ไ ม่ ว่ าจะเคยมีธรรมเนียม แนวปฏิบัติ  ห รือวิธีการตกลงกันระหว่าง ผู้ขายและผู้ ซืออย่างไร 

หรือทมีีการปฏิบัติโดยทัวไปในอุตสาหกรรมอย่างไร ผู้ซืออาจยืนยันให้มีการปฏิบัติตามคําสังซือนีอย่างเคร่งครัด 

 
 
2.  ACCEPTANCE:  Buyer’s Purchase Order is only an offer to purchase Seller’s goods and/or services (the 
“Goods and Services”) and may be accepted by a written (or electronic) expression of acceptance or by the 



beginning of performance hereunder. By shipping goods or invoicing after receipt of a Purchase Order, Seller 
shall conclusively be bound these General Terms and Conditions.  Payment for Goods and/or Services delivered 
hereunder shall not constitute acceptance of such Goods or Services.  All Goods shall be received subject to 
Buyer’s inspection and acceptance or rejection after receipt at Buyer’s premises and subject to all of Buyer’s 
rights and remedies under this Purchase Order or under law.  Notwithstanding the above, Buyer reserves the right 
at any time to make changes in any one or more of the following:  (a) specifications, drawings and data 
incorporated in this Purchase Order where the items to be furnished are to be specially manufactured for Buyer; 
(b) methods of shipment or packing; (c) place of delivery; and (d) time of delivery.  No changes are to be made 
by Seller in materials, method of manufacture, terms, conditions, prices or deliveries without the written consent 
of Buyer.  Payment will not be made for extra work, material or services unless covered by a purchase order 
change notice issued and signed by Buyer before such extras are incurred.  No charges for crating, boxing, packing 
or drayage will be allowed unless agreed to in writing by Buyer. By acceptance, Seller shall be deemed to have 
inspected and approved all plans, drawings, and specifications applicable to the Goods and Services ordered 
hereunder. 
 
2. การยอมรับ: คําสงัซือของผู้ซือถือเป็นเพียงคําเสนอจะซือซงึสินค้า และ/หรือ บริการของผู้ขาย (“สนิค้าและบริการ”) 

ซงึอาจมกีารยอมรับโดยการแสดงออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร (หรือทางอิเล็กทรอนิกส์) หรือโดยเริมการปฏบิตัิการภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขน ี

ผู้ขายต้องผูกพนัตามข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปนเีมอืการขนส่งซงึสินค้าและเรียกเก็บเงินหลงัจากได้รับคําสงัซือ การชําระเงินซงึสินค้า และ/หรือ 

บริการทีได้มีการส่งมอบไมถื่อเป็นการยอมรับซึงสินค้าหรือบริการดงักล่าว การยอมรับซงึสินค้าทงัหมดขึนอยู่กบัการตรวจสอบและการยอมรับ 

หรือการปฏิเสธโดยผู้ซือหลงัจากทีได้รับซงึสินค้านนั ณ สถานทีของผู้ซอื 

และอยู่ภายใต้สิทธิและสิทธิในการได้รับการเยียวยาทงัหมดทีผู้ซอืมีตามคําสงัซือหรือตามกฎหมาย นอกเหนือจากทีกล่าวไปข้างต้น 

ผู้ซือขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอยีดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (ก) รายละเอยีดจาํเพาะ ภาพวาด 

และข้อมลูทแีสดงไว้ในคําสงัซือ หากเป็นกรณีทีสินค้าซงึต้องมีการจดัหาจะต้องได้รับการจดัทําขึนโดยเฉพาะสําหรับผู้ซือ (ข) วิธีการขนส่งและบรรจ ุ

(ค) สถานทีส่งมอบ และ (ง) เวลาส่งมอบ ผู้ขายจะต้องไม่ทาํการเปลียนแปลงใด ๆ ทีเกียวข้องกบัวสัด ุ วิธีการผลิต ข้อกําหนด เงือนไข ราคา 

หรือการส่งมอบโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ซือ และจะไม่มีการชาํระเงินสําหรับงานทีทาํเพมิเตมิ วสัด ุ หรือบริการ 

เว้นเสียแต่วา่มกีําหนดไว้ในคําบอกกล่าวการเปลียนแปลงคาํสงัซอืทอีอกและลงนามโดยผู้ซือก่อนทีจะเกดิงานเพิมดงักล่าว 

จะต้องไมม่กีารเรียกเก็บเงินสําหรับการบรรจลุงลงั กล่อง การบรรจ ุ หรือการลากตู้ เว้นเสียแต่ว่าจะมกีารตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผู้ซือ 

เมอืมกีารยอมรับสินค้าแล้ว ให้ถือว่าผู้ขายได้ทาํการตรวจสอบและอนุมตัิซึงแผน ภาพวาด 

และรายละเอียดจาํเพาะทงัหมดทเีกียวข้องกบัสินค้าและบริการทีมีการสงัซอื 

 
3.  PACKING AND MARKING:  Seller shall pack, crate and brace all Goods to prevent damage or deterioration 
and in accordance with Uniform Freight Classification Rules and Regulations and any applicable carrier tariffs, 
with no changes being paid by Buyer for packing, crating or bracing.  The contents of each shipping container 
shall be clearly identified on the outside of the container, and the applicable Purchase Order number for the 
contents shall be clearly stated on the outside of each such container.  
 
3. การบรรจุและทาํเครืองหมาย: ผู้ขายต้องบรรจ ุ ใส่ลงในลงั และมดัสินค้าทงัหมดเพือป้องกนัความเสียหาย หรือการเสือมสภาพ 

และเพอืให้เป็นไปตามกฎและระเบียบว่าด้วยการจดัประเภทการขนส่งทีเป็นแบบแผน (Uniform Freight Classification Rules and Regulations) 

รวมถงึอากรการขนส่งใด ๆ ทีมีการใช้บงัคบั โดยทผีู้ซือไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใด ๆ ในการบรรจุ ใส่ลงลงั หรือมดัสินค้าดงักล่าว 

โดยต้องมีการระบุรายการสิงของทีบรรจอุยู่ในตู้บรรจุสินค้าแต่ละใบอย่างชดัเจนไว้ภายนอกตู้ 

และต้องมกีารระบุหมายเลขคําสงัซือของสิงของทีบรรจอุยู่ในตู้บรรจสิุนค้าไว้อยา่งชดัเจนภายนอกตู้บรรจสิุนค้าแต่ละใบด้วย 

 
 



4.  PRESENCE ON BUYER’S PREMISES:  If Seller’s performance hereunder requires the presence of Seller, 
its agents, employees or subcontractors upon the premises of Buyer, Seller agrees that all work shall be done as 
an independent contractor and that the persons doing such work shall not be considered employees of the Buyer.  
Seller shall comply with the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998), as amended, Occupational Safety, Health 
and Environment Act B.E. 2554 (2011), as amended, and all regulations issued thereunder and otherwise shall 
take all necessary precautions to prevent the occurrence of any injury to person or damage to real or personal 
property (both tangible and intangible) during the progress of such work.  Seller shall abide by Buyer’s onsite 
Terms and Conditions in connection with any Services performed by Seller onsite at a Buyer location. 
 
4. การเข้าไปยังสถานทขีองผู้ ซือ: หากการปฏิบติัตามหน้าทีตามข้อกําหนดและเงือนไขนีทาํให้ผู้ขาย ตวัแทน ลกูจ้าง 

หรือผู้ รับเหมาชว่งของผู้ขายต้องเข้าไปยงัสถานทีของผู้ซอืผู้ขายตกลงว่างานทงัหมดจะต้องมีการดาํเนินการเสมือนกระทําโดยผู้ รับเหมาอิสระ 

และบคุคลทีปฏบิตัิงานจะไม่ถือว่าเป็นลกูจ้างของผู้ซือ ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถงึฉบบัแก้ไข 

พระราชบญัญัติความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 รวมถึงฉบบัแก้ไข 

และระเบียบทงัหมดทีออกภายใต้กฎหมายดงักล่าว 

และต้องดาํเนินการโดยใช้ความระมดัระวงัตามทีจาํเป็นเพอืยบัยงัการเกดิการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออสงัหาริมทรัพย์และทรัพย์สิ

นส่วนบคุคล (ทงัทจีบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้) ในระหวา่งการดําเนินงาน 

ผู้ขายต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงือนไขสําหรับการปฏิบตังิานในพืนทขีองผู้ซอืสําหรับการให้บริการใด ๆ 

ทผีู้ขายเป็นผู้ดาํเนินการในสถานทีของผู้ซอื 

 
5.  WARRANTY:  Seller warrants that:  (a) all Goods delivered and Services performed hereunder shall (i) 
conform exactly to the description set forth in the Business Terms and to Buyer’s specifications, designs, 
operating capacities, and drawings, if any; (ii) be free and clear of all liens, encumbrances and security interests; 
(iii) be free from all defects in materials and workmanship; (iv) be merchantable and of highest quality 
commensurate with the grade and quality specified hereunder; (v) be safe and not subject to any defects hereunder 
or under law, and (vi) be fit and sufficient in all respects for their intended purposes, which purposes Seller 
acknowledges; (b) the Goods furnished hereunder do not infringe any patent, design, copyright, trademark or 
other intellectual property rights with respect to their use, sale, distribution, ownership or otherwise. Seller hereby 
assigns to Buyer any warranties or guaranties provided by each manufacturer or each seller of products 
incorporated into the Goods and Services provided by Seller hereunder, but such third party warranties will not 
remove or replace Seller’s direct warranty obligations to Buyer under this Agreement, and Buyer may hold Seller 
responsible for performance of such warranties. NO ATTEMPT BY SELLER TO DISCLAIM, EXCLUDE, 
LIMIT OR MODIFY ANY WARRANTIES SHALL BE OF ANY FORCE OR EFFECT. 
 
5. การรับประกัน: ผู้ขายรับประกนัว่า (ก) สินค้าทีมกีารส่งมอบ และบริการทีมีการดําเนินการทงัหมดภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี: 

(1) จะต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามคาํอธิบายทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดทางธุรกจิ และรายละเอยีดจาํเพาะ งานออกแบบ 

กําลงัการผลิต และภาพวาดของผู้ซือ (หากมี) (2) จะต้องไม่อยู่ภายใต้และปราศจากซงึสิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพนั หรือหลกัประกนัใด ๆ (3) 

ไร้ซงึความบกพร่องทงัในด้านวสัดุ และฝีมือ (4) สามารถขายได้ 

และมีคณุภาพสงูทีสดุเทียบเทา่กบัระดบัและคณุภาพทีกําหนดไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขนี (5) มีความปลอดภยัและไม่มคีวามบกพร่องใด ๆ 

ทงัตามข้อกําหนดและเงือนไขน ี และตามกฎหมาย และ (6) มีความเหมาะสมและเพียงพอในทกุ ๆ 

ด้านสําหรับการใช้งานตามวตัถปุระสงค์ซึงผู้ขายรับทราบถึงวตัถปุระสงค์ดงักล่าว (ข) สินค้าทีมีการจดัหาตามเอกสารฉบบัน ี

ไม่เป็นการละเมิดสิทธิบตัร งานออกแบบ ลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอืน ๆ ทีเกียวข้องกบัการใช้ ขาย จาํหน่าย 

เป็นเจ้าของ หรือประการอืนใด และด้วยข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี ผู้ขายได้โอนซงึการรับประกนั หรือการคําประกนัจากผู้ผลิตแต่ละราย 

หรือผู้ขายสินค้าแต่ละชินทเีป็นส่วนหนึงของสินค้าและบริการทีจดัหาโดยผู้ขายตามข้อกําหนดและเงือนไขนีให้แก่ผู้ซือ 

แต่การรับประกนัโดยบุคคลทีสามดงักล่าว 



ไม่ถือเป็นการถอดถอนหรือแทนทีหน้าทีในการรับประกนัทีผู้ขายมีต่อผู้ซือโดยตรงตามสญัญานีและผู้ซืออาจเรียกให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการดาํ

เนินการตามการรับประกนัดงักล่าว การกระทาํของผู้ขายในการไม่ยอมรับ กีดกนั จํากัด หรือปรับเปลียนการรับประกันใด ๆ 

ให้ถือว่าไม่มีผลบังคับ 

 
6.  PAYMENT:  Prices reflected in the Purchase Order are complete, and no additional charges of any type shall 
be added without Buyer’s express consent.  A complete packing list must accompany each shipment.  The time 
period for payment (and the discount period for any invoice subject to a cash discount, if applicable) shall 
commence upon receipt of Seller’s invoice or upon receipt of the Goods or Services, whichever is later.  In the 
event Buyer makes progress payments to Seller, Buyer shall have title to the Goods to the extent of the progress 
payments made.  If the Goods or Services are purchased over a period of time, Buyer hereunder reserves the right 
to obtain more competitive prices for comparable goods or services.  Buyer shall have the right to terminate the 
Purchase Order with no liability and to purchase the Goods or Services from such other vendor.  Unless otherwise 
agreed to in writing, in no event shall Buyer’s payment terms be less favorable than “2%-20, net 90 days” or “net 
120 days” and the selection of such payment terms shall be at Buyer’s option and in its sole discretion. 
 
6. การชําระเงนิ: ราคาทีระบไุว้ในคาํสงัซือเป็นราคาทีสมบูรณ์ และจะไม่มีการเพิมคา่ใช้จา่ยเพมิเตมิไม่วา่ในประเภทใด ๆ 

โดยไม่ได้รับความยินยอมอยา่งชดัแจ้งของผู้ซือ ต้องมกีารแนบรายการบรรจหุีบห่อทีสมบูรณ์มาพร้อมกบัการขนส่งแต่ละครัง กําหนดเวลาชาํระเงนิ 

(และกําหนดเวลาส่วนลดสําหรับใบแจ้งหนีทมีีสิทธิได้รับส่วนลดหากชาํระเป็นเงินสด (หากม)ี) จะเริมต้นขึนเมอืได้รับใบแจ้งหนีจากผู้ขาย 

หรือเมอืได้รับสินค้าหรือบริการ แล้วแต่วา่อยา่งใดจะเกิดขึนภายหลงั ในกรณีทีผู้ซือชาํระเงินให้กบัผู้ขายเป็นงวด 

ผู้ซือจะมีกรรมสิทธิในสินค้าตามจํานวนงวดทีชาํระแล้ว หากการซือสินค้าหรือบริการเกิดขึนตลอดช่วงระยะเวลาหนึง 

ผู้ซือสงวนสิทธิทีจะได้มาซงึราคาทีดีกว่าสําหรับสินค้าหรือบริการทีใกล้เคียงกนั ผู้ซือมีสิทธิทีจะยกเลิกคําสงัซอืโดยไม่มีความรับผิด 

และมีสิทธิทีจะซอืสินค้าหรือบริการจากผู้ขายรายอืนได้ ทงัน ี เว้นเสียแต่ว่าจะได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอืนโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

กําหนดการชาํระเงินของผู้ซอืจะต้องไม่ตาํกว่า “2%-20 สทุธิ 90 วนั” หรือ “สทุธิ 120 วนั” ไม่ว่าใน 

กรณีใด ๆ และการเลือกกําหนดเวลาชาํระเงินนันให้เป็นทางเลือก และเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้ซือแต่เพยีงผู้ เดยีว 

 
7.  TAXES AND PERMITS:  Unless otherwise agreed to in writing, Seller agrees to pay and comply with all 
contributions, taxes, duties or premiums arising out of the performance of this Purchase Order, and all sales, use 
or other duties or taxes of whatever nature levied or assessed against Buyer or Seller arising out of this Purchase 
Order, including any interest or penalties.   In addition to any other indemnity requirements in this Agreement, 
Seller shall indemnify, defend and hold Buyer harmless from any claims or losses related to Seller’s breach of 
the obligations in this section. Seller shall obtain and pay for all permits, licenses, fees and certificates of 
inspection necessary for the prosecution and completion of Seller’s work hereunder. 
 
7. ภาษีและใบอนุญาต: เว้นแตจ่ะได้มกีารกําหนดไว้เป็นอยา่งอืนโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผู้ขายตกลงทีจะชําระและปฏิบตัติามข้อกําหนดวา่ด้วย เงินสมทบ ภาษี อากร หรือเงินเพิม ทเีกดิขึนจากการปฏิบตัิตามคําสงัซือนี และภาษีขาย 

ภาษีการใช้ทงัหมด ไม่วา่ประเภทใด ๆ ทีมกีารเรียกเก็บหรือประเมินจากผู้ซือหรือผู้ขายซงึเกดิขึนจากคําสงัซอืน ี รวมถึงดอกเบียหรือเบียปรับด้วย 

นอกเหนือจากข้อกําหนดว่าด้วยการชดใช้ความเสียหายภายใต้สญัญานี ผู้ขายต้องชดใช้ความเสียหาย ปกป้อง 

และคุ้มครองผู้ ซือจากข้อเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ  ทีเกิดขนึจากการผิดสญัญาของผู้ซือในข้อนี ผู้ขายจะต้องได้มาซงึ และชาํระค่าใช้จา่ยใด ๆ  

ทงัหมดสําหรับใบอนญุาต ค่าธรรมเนียม 

และหนงัสือรับรองการตรวจสอบทีจําเป็นเพือการดําเนินการและความสมบูรณ์ของการปฏิบตัิตามสญัญานีของผู้ขาย 

 
8.  PROPRIETARY MATERIALS:  Unless otherwise agreed in writing, any confidential or proprietary 
information, designs, artwork, blueprints, drawings, specifications, special dies, molds, patterns, fixtures and any 
other property furnished or paid for by Buyer for use in the performance hereunder, including any Confidential 



Information:  (a) shall be and remain the property of Buyer; (b) shall not be reproduced, used for the benefit of or 
disclosed by Seller to others without Buyer’s prior written consent; (c) shall be subject to removal upon Buyer’s 
instructions; (d) shall be used only in filling orders from Buyer; (e) shall be held at Seller’s risk; and (f) shall be 
kept insured by Seller at Seller’s expense while in its custody or control in an amount equal to the replacement 
cost thereof with loss payable to Buyer.  Certificates of such insurance will be furnished to Buyer on demand.  
Upon completion of the Purchase Order or its termination, any such Confidential Information and any such 
proprietary or confidential materials shall be delivered to Buyer unless Seller is advised to the contrary in writing. 
 
8. ทรัพย์สินซึงผู้ ซือมีสทิธิเป็นเจ้าของ: เว้นแต่จะได้มีการกําหนดไว้เป็นอยา่งอืนโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร ข้อมลู งานออกแบบ 

งานศิลป์ พิมพ์เขียว ภาพวาด รายการจําเพาะ สีย้อมพเิศษ แม่พิมพ์ แบบลวดลาย สิงติดตงั และทรัพย์สินอืนใดทีเป็นความลบั 

หรือทผีู้ซือมีกรรมสิทธิ ซงึได้รับการจดัหาหรือชาํระเงินโดยผู้ซอื เพอืการใช้ปฏิบตัิตามสญัญานี รวมถึงข้อมลูซงึเป็นความลบัใด ๆ: (ก) 

ให้เป็นและยงัคงเป็นทรัพย์สินของ 

ผู้ซือ (ข) จะต้องไม่มกีารทาํซาํ ใช้เพอืประโยชน์ของผู้ขาย 

หรือเปิดเผยโดยผู้ขายให้กบับคุคลอืนใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ซือ (ค) จะต้องมกีารเพิกถอนเมือผู้ซือมีคาํสงั 

(ง) จะต้องมกีารใช้เพือการทําตามคาํสงัซือของผู้ซือเท่านนั (จ) ให้ผู้ขายเป็นผู้ รับความเสียง และ (ฉ) จะต้องอยู่ภายใต้ประกนัภยัโดยผู้ขาย 

และผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จา่ย ในขณะทีอยูใ่นความครอบครองหรือการควบคมุของผู้ขาย 

โดยประกนัภยัต้องมีมลูคา่เทยีบเท่ากบัค่าใช้จา่ยในการทดแทนทรัพย์สินดงักล่าว และค่าเสียหายจะต้องชําระให้กบัผู้ซือ 

จะต้องมีการแสดงหนงัสือรับรองการเอาประกนัให้กบัผู้ซือเมอืมีการร้องขอ เมือมีการดําเนินการตามคาํสงัซือโดยสมบูรณ์แล้ว 

หรือเมอืมีการยกเลิกคําสงัซอืดงักล่าว ข้อมลูซงึเป็นความลบัใด ๆ และทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิของผู้ซอื หรือทรัพย์สินใด ๆ 

ทเีป็นความลบัจะต้องส่งมอบคืนให้กบัผู้ซือ เว้นแต่จะมีการกาํหนดให้ผู้ขายดําเนินการอย่างอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
9.  CONFIDENTIAL INFORMATION:  “Confidential Information” means all Buyer know-how, technical 
information, business information, data, designs, specifications, plans, drawings, experience or knowledge 
reasonably related to the transaction that is the subject of this Purchase Order, whether transmitted in writing, 
orally or electronically, including initial or preliminary discussions, to the extent the same is or are secret or 
confidential including without limitation:  (a) confidential manufacturing plans, processes, procedures, 
operations, reports, drawings, manuals, equipment, engineering information, technical information, and plant and 
equipment layouts and configuration; (b) confidential product plans, prototypes, samples, formulae, and 
specifications, and information related to confidential project designs, marketing, advertising, quality, costs, 
configurations and uses; (c) confidential customer and vendor lists and information, business plans, sales volumes, 
profitability figures, financial information or other economic or business information; and (d) confidential 
computer software, firmware, data, databases, networks, security procedures, or other confidential information 
related directly or indirectly to computer systems or networks.  Seller shall not, without express written consent 
of Buyer, use or disclose to any person, company or governmental agency any Confidential Information, except 
that Seller may disclose Confidential Information to those if its employees or professional advisors who need to 
know such information and who are bound to Seller not to disclose the Confidential Information to any other 
person, company or governmental agency.  If Seller becomes legally compelled (by deposition, interrogatory, 
request for documents, subpoena, civil investigative demand or similar process) to disclose any Confidential 
Information, Seller will provide Buyer with prompt prior written notice of such requirements so that Buyer may 
seek a protective order or other appropriate remedy.  If a protective order or other remedy is not obtained, Seller 
agrees to furnish only that portion of Confidential Information that Seller, upon written opinion of counsel, is 
legally required to disclose, and it agrees to exercise reasonable commercial efforts to obtain assurances that 
confidential treatment will be accorded such Confidential Information.  Buyer agrees that this section will not 
apply to the extent that Seller can demonstrate the Confidential Information:  (i) was known by the public prior 
to initial disclosure by Buyer or subsequently becomes known to the public after initial disclosure through no act 
or omission of Seller in violation of this Purchase Order; (ii) was known by Seller prior to initial disclosure; (iii) 
is disclosed to Seller by another person or entity who was under no obligation of confidentiality to Buyer with 



respect to the information; or (iv) is independently developed by Seller without access to or use of Confidential 
Information, or violation of this Purchase Order.   
 
9. ข้อมูลทีเป็นความลบั: “ข้อมลูทีเป็นความลับ” หมายถึง องค์ความรู้ ข้อมลูเฉพาะทาง ข้อมลูทางธุรกิจ ข้อมลู งานออกแบบ 

รายละเอยีดจาํเพาะ แผน ภาพวาด ประสบการณ์ หรือความรู้ของผู้ซือ ทมีคีวามเกียวข้องตามสมควรกบัธุรกรรมภายใต้คาํสงัซือนี 

ไม่ว่าจะได้มีการถา่ยทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางวาจา หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการปรึกษาหารือในช่วงแรกหรือในเบืองต้น 

ตราบเทา่ทีข้อมลูดงักล่าวมีลกัษณะเป็นความลบั รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง (ก) แผนการผลิต กระบวนการ วิธีปฏิบตัิ การดาํเนนิงาน รายงาน 

ภาพวาด คู่มือ อปุกรณ์ ข้อมลูเชิงวิศวกรรมข้อมลูเฉพาะทาง และแผนผงัโรงงาน และเครืองมือและโครงร่างตา่ง ๆ ทีเป็นความลบั (ข) 

แผนผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ต้นแบบ ตวัอย่าง สตูร และรายละเอียดจําเพาะ และข้อมลูทีเป็นความลบัซงึเกียวข้องกบัการออกแบบ การตลาด 

การโฆษณา คณุภาพ ค่าใช้จ่าย โครงร่างและการใช้ของโครงการซึงเป็นความลบั (ค) รายการและข้อมลูลกูค้าหรือผู้ขาย แผนธุรกจิ 

ปริมาณยอดขาย ตวัเลขกําไร ข้อมลูทางการเงิน หรือข้อมลูทางเศรษฐกจิ หรือธุรกิจทีเป็นความลบัอนื ๆ และ (ง) ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ เฟิร์มแวร์ 

ข้อมลู ฐานข้อมลู เครือข่าย หรือวิธีปฏิบตัิเพือความปลอดภยัทีเป็นความลบั หรือข้อมลูทีเป็นความลบัอนื ๆ ทีเกียวข้องโดยตรง 

หรือโดยอ้อมกบัระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย หากไม่มคีวามยินยอมอยา่งชดัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ซือ 

ผู้ขายจะต้องไมใ่ช้หรือเปิดเผยข้อมลูทีเป็นความลบัแก่บคุคล บริษัทหรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ 

ยกเว้นแต่ว่าผู้ขายอาจเปิดเผยข้อมลูทีเป็นความลบัให้กบับคุคลซงึเป็นลกูจ้าง 

หรือทปีรึกษาผู้มวีิชาชีพของผู้ขายซงึเป็นผู้ทีจําเป็นต้องรู้ข้อมลูดงักล่าวและมคีวามผูกพนัต่อผู้ขายทีจะต้องไมเ่ปิดเผยซงึข้อมลูทีเป็นความลบัดงักล่

าวแก่บุคคลอืน บริษัท หรือหนว่ยงานของรัฐอืนใด หากผู้ขายโดนบงัคบัตามกฎหมาย (ไม่วา่ในโดยการให้การในฐานะพยาน การสอบปากคํา 

การร้องขอเอกสาร หมายเรียก การสืบสวนทางแพง่ หรือกระบวนการอืนใดทคีล้ายคลึงกนั) ให้ต้องเปิดเผยซงึข้อมลูทเีป็นความลบั 

ผู้ขายจะต้องแจ้งข้อกําหนดดงักล่าว ให้ผู้ซือทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ชกัช้า 

เพอืให้ผู้ซือสามารถร้องขอให้มีคาํสงัคุ้มครองหรือการเยียวยาอืนตามสมควรได้ หากไม่สามารถได้มาซงึคาํสงัคุ้มครองหรือการเยียวยาอืนใด 

ผู้ขายตกลงทีจะเปิดเผยข้อมลูทเีป็นความลบัเพียงในส่วนทีผู้ขายมีหน้าทีตามกฎหมายทจีะต้องดําเนินการเช่นนนั 

ตามความเห็นของทีปรึกษาทีทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และผู้ขายตกลงทีจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพือให้ได้มาซงึการยืนยนัว่าจะมีการปฏิบตัิต่อข้อมลูดงักล่าวในฐานะข้อมลูทีเป็นค

วามลบั ผู้ซอืตกลงวา่ข้อสญัญาในส่วนนีจะไม่มีผลบงัคบั ตราบเท่าทีผู้ขายสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าข้อมลูทีเป็นความลบั: (1) 

เป็นข้อมลูทีสาธารณะทราบอยู่แล้วก่อนทีจะมกีารเปิดเผยครังแรกโดยผู้ซอื หรือกลายมาเป็นข้อมลูสาธารณะหลงัจากการเปิดเผยในครังแรก 

แต่ไม่ใชเ่พราะการกระทํา หรือการงดเว้นการกระทาํของผู้ขายซึงเป็นการละเมดิคาํสงัซือน ี (2) ผู้ขายทราบอยู่แล้วก่อนทจีะมกีารเปิดเผยครงัแรก 

(3) มีการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้กบัผู้ขายโดยบุคคลอืนหรือหน่วยงานอืน 

ซงึไม่ได้เป็นผู้มีหน้าทีในการต้องรักษาความลบัต่อผู้ซือในส่วนทีเกียวข้องกบัข้อมลูดงักล่าว หรือ (4) 

เป็นข้อมลูทีพฒันาขึนโดยอิสระโดยผู้ขายโดยไม่ได้มีการเข้าถึงหรือการใช้ซงึข้อมลูทีเป็นความลบัหรือการละเมดิซงึคําสงัซือน ี

 
10.   NONDISCLOSURE OF PURCHASES:  Without the prior written consent of Buyer in each instance and 
in its discretion, Seller may not disclose in any advertisement or promotional materials or in any other manner 
that Buyer has purchased Goods and Services from Seller. 
 
10. การไม่เปิดเผยการสังซือ: หากไม่มกีารให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามดลุยพินิจของผู้ซือในแต่ละคราว  

ผู้ขายจะต้องไมเ่ปิดเผยว่าผู้ ซือได้ทําการสงัซอืสินค้าและบริการจากผู้ขาย ไม่วา่โดยการโฆษณา หรือสือส่งเสริมการขายใด ๆ หรือในลกัษณะอืนใด 

 
 
11.  DELIVERY:  Seller shall deliver the Goods to Buyer on the date(s) indicated the Purchase Order.  If Seller 
anticipates that it will not deliver the Goods on the date(s) indicated, then Seller shall immediately notify Buyer 



by the fastest means available of the anticipated delay and the anticipated delivery date. Notwithstanding the 
foregoing, if Seller fails to deliver on the date(s) indicated the Purchase Order, Buyer may terminate the Purchase 
Order and pursue other remedies. All Goods shall be delivered F.O.B for domestic shipments, and DDP 
(Incoterms) for international shipments, to the destination designated by Buyer in the Purchase Order. Title and 
risk of loss shall remain with Seller until the Goods, complete and non-defective, are delivered to Buyer, its 
designated consignee or agent, regardless whether Buyer has made prior payment for such Goods. Seller shall 
mail bills of lading and shipping notices directly to Buyer’s designated destination on the day of shipment. Bills 
of lading shall indicate the applicable Purchase Order number.  Buyer may require adherence to its routing 
instructions, and any savings resulting from such adherence shall be for the benefit of Buyer.  Seller, or the carrier 
it uses to deliver the items, shall (a) maintain a “satisfactory” safety rating from relevant bodies as required by 
Buyer and shall provide Buyer with written proof of such rating upon request, and (b) shall maintain 
comprehensive general liability, personal injury and property damage insurance in at least the amounts required 
by the insurance section herein or any greater amounts required by any regulatory agency.    
 
11. การส่งมอบ: ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้กบัผู้ซอืตามวนัททีรีะบุไว้ในคําสงัซอื 

หากผู้ขายสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ในวนัทีดงักล่าว 

ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซือทราบทนัทีโดยวิธีการทีรวดเร็วทีสดุถึงความล่าช้าทีคาดหมายได้ และวนัทีซงึคาดว่าจะเกิดการส่งมอบ  ทงัน ี

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบตามวนัทีกําหนดไว้ในคําสงัซือได้ ผู้ซืออาจยกเลิกคําสงัซอื และใช้วิธีการเยยีวยาอืน ๆ 

สินค้าทงัหมดจะต้องส่งมอบโดยวิธีการ F.O.B สําหรับการส่งมอบภายในประเทศ และ DDP (Incoterms) 

สําหรับการส่งมอบระหว่างประเทศไปยงัทหีมายทีกําหนดโดยผู้ซอืในคําสงัซือ 

กรรมสิทธิและความเสียงในความเสียหายให้เป็นภาระของผู้ขายจนกวา่จะมีการส่งมอบสินค้าให้กบัผู้ซือ หรือตวัแทนรับของ 

หรือตวัแทนของผู้ ซือโดยสมบูรณ์และไม่มีข้อบกพร่อง ไม่ว่าผู้ ซือจะได้ชาํระเงินล่วงหน้าสําหรับสินค้าดงักล่าวไว้แล้วหรือไม ่

ผู้ขายจะต้องส่งไปรษณีย์ใบตราส่ง และหนงัสือแจ้งการขนส่งให้กับผู้ซือโดยตรง ณ สถานทีทผีู้ซือกําหนดในวนัทีมีการขนส่ง 

ใบตราส่งจะต้องระบุหมายเลขคาํสงัซือทเีกียวข้อง ผู้ซืออาจกําหนดให้ต้องมีการปฏิบตัิตามคําสงัของผู้ซอืวา่ด้วยเส้นทางการขนสง่ 

และค่าใช้จา่ยส่วนทเีหลือใด ๆ ทเีกิดขึนจากการปฏิบตัิตามคําสงัดงักลา่ว ให้เป็นประโยชน์ของผู้ซือ ผู้ขาย 

หรือผู้ทีผู้ขายใช้เพอืทําการส่งมอบวตัถใุด ๆ จะต้อง (ก) มคีะแนนความปลอดภยัอยู่ในระดบั “น่าพึงพอใจ” จากหน่วยงานทีผู้ซือกําหนด  

และต้องมกีารจดัหาหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรทียืนยนัคะแนนดงักล่าวให้กบัผู้ซือเมอืมีการร้องขอ และ (ข) 

ต้องคงไว้ซงึประกนัความรับผิดอย่างกว้างขวางของผู้ประกอบธุรกจิต่อบุคคลอืน ประกนัการบาดเจ็บ และประกนัความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

โดยต้องมีจํานวนอยา่งน้อยตามทีกําหนดไว้ในข้อสญัญาว่าด้วยการประกนัภยัภายใต้สญัญานี หรือในจํานวนใด ๆ 

ทมีากกวา่ตามทีกําหนดไว้โดยหน่วยงานทีทําหน้าทีกํากบัดูแล 

 
12.  REMEDIES:  During the period of twelve (12) months from the date of Buyer’s acceptance of Goods or 
performance of Services hereunder (or during such other warranty period as is specified in Buyer’s Purchase 
Order or otherwise agreed to in writing), Seller shall, at its sole cost and expense, promptly repair or replace 
defective or nonconforming Goods by delivering and installing replacements or, in the case of Services, re-
perform the Services and pay all costs incurred by Buyer with respect to the defective or non-conforming Goods 
or Services, including, but not limited to, all costs and expenses of identifying, uncovering, exposing, 
reassembling, reconstructing, packing, storing, setting aside and shipping such Goods and, in the case of Services, 
all costs and expenses of identifying the non-conforming or defective Services and of any accommodations or 
changes taken by Buyer as a result of such non-conforming or defective Services (collectively, “Corrective 
Costs”). If Seller fails to promptly repair or  replace any defective or non-complying Goods or re-perform such 
Services, or if the repair, replacement, or re-performance needs to be made on an emergency basis, Buyer may 
repair or replace the Goods or re-perform the Services and hold Seller responsible for all reasonable costs thereof, 
including without limitation Corrective Costs. Any repair or replacement of Goods shall be automatically subject 
to the same warranties as are set forth in this Purchase Order.  All claims for moneys due or to become due from 



Buyer shall be subject to deduction by Buyer for any setoff or counterclaim arising out of this or any other of the 
Buyer’s Purchase Orders with Seller.  Each of Buyer’s rights and remedies specified in this Purchase Order shall 
be cumulative and additional to any other or further remedies provided in law or equity, including but not limited 
to, Buyer’s right of revocation of acceptance or rejection.  The remedies and rights reserved to Buyer herein shall 
be cumulative with, and in addition to, all other rights and remedies provided in law or equity.  The remedies 
and rights reserved to Seller herein shall be Seller’s sole and exclusive rights and remedies available to Seller 
hereunder.    
 
12. การเยียวยา: ภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน นบัจากวนัทีผู้ซือยอมรับสินค้า หรือการให้บริการตามสญัญานี 

(หรือในระหวา่งระยะเวลารับประกนัตามทีกําหนดไว้ในคําสงัซอืของผู้ซือ หรือทีได้ตกลงไว้เป็นอย่างอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมหรือเปลียนซงึสินค้าทมีีข้อบกพร่อง หรือมีลกัษณะไม่ตรงตามทีกําหนดโดยไม่ชกัช้า 

และให้เป็นค่าใช้จา่ยและต้นทุนของผู้ขายเอง โดยผู้ขายต้องส่งมอบและติดตงัสินค้าทดแทน หรือในกรณีทีเป็นการบริการ 

ผู้ขายต้องให้บริการซาํอีกครัง และชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทงัหมดทีเกิดขนึแก่ผู้ซืออนัเนอืงมาจากสินค้า หรือบริการทีมีความบกพร่อง 

หรือไม่เป็นไปตามทีกําหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าใช้จ่ายและต้นทนุทงัหมดในการจําแนก ค้นหา เปิดเผยประกอบใหม่ ก่อสร้างใหม ่บรรจ ุ

จดัเก็บ ยตุิ หรือขนส่งซงึสินค้าดงักล่าว และในกรณีทเีป็นการบริการ ได้แก่ คา่ใช้จา่ยและต้นทนุทงัหมดในการระบซุงึการบริการทีบกพร่อง 

หรือไม่เป็นไปตามทีกําหนดไว้ และการดําเนินการ หรือการเปลียนแปลงใด ๆ ทีผู้ซือได้กระทําลง 

อนัเนอืงมาจากบริการทีบกพร่องหรือทีไม่เป็นไปตามทีกําหนดไว้ดงักล่าว (รวมกนัเรียกว่า “ค่าใช้จา่ยเพือการแก้ไข”) 

หากผู้ขายไม่ดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลียนสินค้าทีมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามทีกําหนดไว้ หรือไม่ให้บริการซาํโดยไม่ชกัช้า 

หรือหากการซ่อมแซม การเปลียน หรือการให้บริการซํานนัจําเป็นทีจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน ผู้ซืออาจทําการซ่อมแซม หรือเปลียนสินค้า 

หรือให้บริการซาํ และเรียกให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบซงึคา่ใช้จา่ยทงัหมดทีเกดิขนึตามสมควรได้ รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงค่าใช้จ่ายเพอืการแก้ไขด้วย 

การซ่อมแซมหรือการเปลยีนสินค้าใด ๆ ให้อยู่ภายใต้การรับประกนัเช่นเดียวกนักบัทีกําหนดไว้ในคําสงัซอื การเรียกร้องเงินทีถงึกําหนด 

หรือจะถึงกําหนดชําระจากผู้ซือจะต้องอยู่ภายใต้การหกัเงินโดยผู้ ซือเพือการหกักลบลบหนี หรือเพอืยตุิข้อโต้แย้งใด ๆ ทีเกิดขนึจากคําสงัซอืน ี

หรือคําสงัซืออนืใดระหว่างผู้ซือและผู้ขาย สิทธิและการเยยีวยาแต่ละอย่างของผู้ซือทกํีาหนดไว้ในคําสงัซือน ี

เป็นสิทธิทีสะสมและเพมิเติมจากการเยียวยาใด ๆ ใดทีมีตามกฎหมายหรือความชอบธรรม ซงึรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

สิทธิของผู้ซอืในการเพกิถอนการยอมรับ หรือการปฏิเสธ การเยยีวยาและสิทธิทีสงวนไว้ของผู้ซือตามข้อกําหนดและเงือนไขนี ให้เป็นสิทธิทสีะสม 

และเพมิเติมจากสิทธิและการเยยีวยาใด ๆ ทีมีตามกฎหมายหรือความชอบธรรม 

สิทธิและการเยยีวยาทีสงวนไว้แก่ผู้ขายให้เป็นเพยีงสิทธิและการเยียวยาเพียงอย่างเดยีว ทีผู้ขายมแีต่เพียงผู้ เดยีวภายใต้สญัญานี 

 
13.  INDEMNITY; DEFENSE:  
 

a. To the fullest extent permitted by law, Seller shall save and hold Buyer, its affiliates, and their respective 
shareholders, members, directors, managers, officers, employees, agents, representatives, successors and assigns  
(the “Indemnitees”) harmless, protect, and indemnify such parties against all losses, claims, actions, causes of 
action, threats, costs, expenses, demands, and damages of third parties (“Losses”), arising out of or relating to (a) 
Seller’s misrepresentation or breach of any obligation, covenant, or warranty in connection with the Purchase 
Order; (b) Seller’s violation of any Laws, including without limitation any Laws regarding disposal of materials 
and wastes used or generated by Seller; (c) any claim or action by a third party arising out of Seller’s breach or 
violation of Seller’s employment or subcontracting arrangements, (d) any third party claim against Buyer for 
amounts owed by Seller, in whole or in part, or for which Seller is otherwise responsible; (e) SELLER’S 
ACTIONS OR OMISSIONS RESULTING IN PERSONAL INJURY, DEATH OR PROPERTY 
DAMAGE, REGARDLESS OF ANY CLAIM OR FINDING THAT AN INDEMNITEE IS PARTIALLY 
AT FAULT, but Seller shall have no indemnity obligation for Losses arising under this subsection (a) from any 
Indemnitee’s sole or gross negligence or intentional misconduct; and (f) any claim that Goods delivered or 
Services performed by Seller infringe any patent, unpatented invention, copyright, design process, trademark, 



trade name, brand, slogan, unfair competition, or other adverse rights of any third party. The indemnity 
requirements of this section expressly include claims made by any person or entity including, but not limited to, 
Buyer’s employees and Seller’s employees, and will not be limited or affected by any workers compensation 
Laws.  

 
b.  Seller shall also defend at its expense (including attorney fees and other litigation costs) the Indemnitees 

from any demands, claims, threats, or causes of action arising out of or related to Seller’s performance or actions 
or omissions.  The duty to defend is separate from the duty to indemnify. Seller shall not settle or compromise 
any claim or legal action without Buyer’s written consent. An Indemnitee may at its expense participate in the 
defense, but such participation will not limit or affect Seller’s obligations under this section.  

 
13. การชดใช้ความเสียหาย การป้องกนัตวั:  

 ก. ผู้ขายจะต้องปกป้องและคุ้มครอง และชดใช้ความเสียหายใด ๆ ให้มากทีสุดเท่าทีกฎหมายจะอนุญาตแก่ผู้ ซือ บริษัทย่อยของผู้ซือ 

และผู้ ถือหุ้ น สมาชิก กรรมการ ผู้ จัดการ พนักงาน เจ้าหน้าที ตัวแทน ผู้ แทน ผู้ สืบทอด และผู้ รับโอนใด ๆ ของบริษัทย่อยของผู้ ซือ 

(“ผู้ทีได้รับความคุ้มครอง”) จากความเสียหาย ข้อเรียกร้อง การดําเนินการ มลูแห่งคดี การข่มขู่ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน คําสงั และค่าเสียหายใด ๆ 

ต่ อ บุ ค ค ล ที ส า ม  ( “ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ” )  ที เ กิ ด ขึ น จ า ก  ห รื อ ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ  ( ก )  ก า ร ที ผู้ ข า ย แ ส ด ง ข้ อ ค ว า ม อั น เ ป็ น เ ท็ จ 

หรือผิดสัญญาในการปฏิบัติตามหน้าที ข้อผูกพัน หรือการรับประกันใด ๆ ที เ กียวข้องกับคําสังซือ (ข) การทีผู้ ขายฝ่าฝืนกฎหมาย 

ซึ งรวมถึงแต่ ไม่จํากัด เพียงกฎหมายใด ๆ  ที เกี ยว ข้องกับการ กําจัดวัสดุและของเ สียทีผู้ ขายใ ช้  ห รือสร้างขึน  (ค)  ข้อ เ รียกร้อง 

หรือการดําเนินคดีโดยบุคคลทีสามทีเกิดจากการทีผู้ขายผิดสัญญา หรือฝ่าฝืนข้อกําหนดการว่าจ้างของผู้ขาย หรือความตกลงรับเหมาช่วง (ง) 

ข้อเรียกร้องจากบุคคลทีสามใด ๆ ทีมีต่อผู้ซอื สําหรับเงินจํานวนทีผู้ขายต้องชําระ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน หรือทีผู้ขายมีหน้าทีต้องรับผิดชอบ (จ) 

การกระทําหรืองดเว้นการกระทําของผู้ขาย ซึงเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บแก่กาย การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

แ ม้ ว่ า จ ะ มี ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง  ห รื อ ก า ร ค้ น พ บ ว่ า ส่ ว น ห นึ ง เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด ข อ ง ผู้ ที ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง 

แ ต่ ผู้ ข า ย ไ ม่ มี ห น้ า ที ต้ อ ง ช ด ใ ช้ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที เ กิ ด ขึ น ภ า ย ใ ต้ ข้ อ กํ า ห น ด ย่ อ ย ดั ง นี  ( ก ) 

ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที เ กิ ด ขึ น จ า ก ค ว า ม ป ร ะ ม า ท เ ลิ น เ ล่ อ แ ต่ เ พี ย ง ผู้ เ ดี ย ว  ห รื อ ค ว า ม ป ร ะ ม า ท เ ลิ น เ ล่ อ อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง 

ห รื อ เ จ ต น า ก ร ะ ทํ า ล ะ เ มิ ด ข อ ง ผู้ ที ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง  ( ฉ )  ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง ว่ า สิ น ค้ า ที ส่ ง ม อ บ 

หรือการบริการทีมีการดําเนินการโดยผู้ ขายนันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร สิงประดิษฐ์ทีไม่มีสิทธิบัตร ลิขสิทธิ กระบวนการออกแบบ 

เ ค รื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า  ชื อ ท า ง ก า ร ค้ า  ยี ห้ อ  คํ า ข วั ญ  ก า ร แ ข่ ง ขั น อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม  ห รื อ สิ ท ธิ อื น ใ ด ข อ ง บุ ค ค ล ที ส า ม 

ข้อกําหนดว่าด้วยการชดใช้ความเสียหายตามข้อนี ให้รวมถึงข้อเรียกร้องทีบุคคลหรือหน่วยงานใดได้ทําการเรียกร้อง ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

ลกูจ้างของผู้ซอืหรือของผู้ขาย และจะไม่ถกูจํากัดหรือเปลียนแปลงโดยกฎหมายว่าด้วยกองทนุเงินทดแทน  

ข .  ผู้ ข า ย ต้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ที ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง  จ า ก ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง  คํ า สั ง  ก า ร ข่ ม ขู่  ห รื อ มูล แ ห่ ง ค ดี ใ ด  ๆ  ที เ กิ ด ขึ น 

ห รื อ ที เ กี ย ว ข้ อ ง กับ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร  ก า ร ก ร ะ ทํ า ห รื อ ก า ร ง ด เ ว้ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ข อ ง ผู้ ข า ย โ ด ย ใ ห้ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ผู้ ข า ย เ อ ง 

( ร ว ม ถึ ง ค่ า ท น า ยค ว า ม แ ล ะ ค่ า ดํ า เ นิ น ค ดี )  ห น้ า ที ใ น กา ร คุ้ ม ค ร อ ง นัน แ ย ก ต่ า ง ห า ก จ า ก ห น้ า ที ใ น ก า รช ด ใ ช้ ค ว า ม เ สีย ห า ย 

ผู้ขายจะต้องไม่ประนีประนอมหรือยอมตามซึงข้อเรียกร้อง หรือการดําเนินคดีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ซือ 

ผู้ ที ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง อ า จ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ต่ อ สู้ ค ดี ดั ง ก ล่ า ว  โ ด ย ใ ห้ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ฝ่ า ย นั น เ อ ง 

แต่การมีส่วนร่วมนนัไม่ถือเป็นการจํากดัหรือเปลียนแปลงซงึหน้าทขีองผู้ขายภายใต้ข้อสญัญานี 

 

 
14.  DEFAULT:  Seller shall be in breach or default if:  (a) Seller is in violation of any of the terms of this 
Purchase Order including, but not limited to, Seller’s breach of its warranties, covenants, obligations or promises 
hereunder; (b) Seller refuses or fails to provide sufficient and properly skilled workers, adequate supervision or 
material of the proper quality; (c) Seller is insolvent or unable to meet its obligations as they become due; (d) a 
voluntary or involuntary petition of bankruptcy is filed by or against Seller, and such proceeding is not dismissed 



within 30 days after the date of filing; (e) creditors or stockholders or equity owners of Seller institute any legal 
proceedings against Seller; (f) a court of competent jurisdiction appoints a receiver for Seller; or (g) any 
representation made by the Seller to Buyer pursuant to this Purchase Order is false or misleading.  Upon the 
happening of any one or more of the above enumerated events, Buyer shall forthwith have the unrestricted right 
to cancel, in part, or terminate this Purchase Order without cost or liability on the part of Buyer to Seller.  The 
acceptance of Goods or performance of Services after the occurrence of any of the events above enumerated shall 
not affect the right of the Buyer to cancel its additional obligations. 
 
14. การผิดนัด: ผู้ขายจะผิดนดัหรือผิดสญัญาเมือ: (ก) ผู้ขายฝ่าฝืนข้อกําหนดใด ๆ ในคําสงัซือน ี รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียง 

การผิดข้อสญัญารับประกนั ข้อผกูพนั หน้าที หรือคําสญัญาใด ๆ ภายใต้คําสงัซือน ี(ข) ผู้ขายปฏิเสธทีจะจดัหา หรือไม่สามารถจดัหาแรงงานฝีมอื 

การควบคมุดแูลทีเพยีงพอและเหมาะสม หรือวสัดทุมีคีณุภาพเหมาะสม (ค) ผู้ขายกลายเป็นผู้มหีนีสินล้นพ้นตวั 

หรือไม่สามารถดําเนินการตามหน้าทีของตนเมือถึงกําหนดได้ (ง) มีการยืนขอให้ผู้ขายเป็นบุคคลล้มละลาย 

ไม่ว่าเป็นการยืนโดยสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจ และกระบวนการดงักล่าวไม่สินสดุลงภายในเวลา 30 วนัหลงัจากวนัทมีกีารยืน (จ) เจ้าหนี หรือผู้ถือหุ้น 

หรือผู้มีส่วนเป็นเจ้าของของผู้ขาย ดําเนินคดตีามกฎหมายต่อผู้ขาย (ฉ) ศาลทีมีเขตอํานาจแต่งตงัเจ้าหน้าทีพิทกัษ์ทรัพย์ของผู้ขาย หรือ (ช) 

การรับรองใด ๆ โดยผู้ขายแก่ผู้ซอืตามคาํสงัซือนไีมเ่ป็นความจริงหรือเป็นเท็จ เมือเกิดเหตใุด ๆ ทีกล่าวข้างต้นอย่างหนึงหรือมากกว่า 

ผู้ซือมีสิทธิโดยไม่จาํกดัทจีะระงบับางส่วน หรือยกเลิกทงัหมดของคาํสงัซอืนโีดยทนัที โดยไม่มีคา่ใช้จา่ยหรือความรับผิดในส่วนของผู้ ซือ 

การยอมรับซงึสินค้า หรือการให้บริการใดหลงัจากทีมเีหตกุารณ์ใด ๆ ข้างต้นเกิดขึน 

จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ซือในการยกเลิกหน้าทีเพมิเติมทเีกิดขึน 

 
15.  TERMINATION:  In addition to any other rights hereunder or under law, Buyer reserves the right, without 
liability to Seller, to cancel, in part, or terminate this Purchase Order in the event that Seller fails or is unable to 
comply with any of the terms and conditions hereof.  Such cancellation or termination shall not constitute a waiver 
of any other right or remedy Buyer may have against Seller (a) for breach of contract or warranty resulting from 
acceptance of this Purchase Order or (b) under law.  In addition, Buyer shall, at its option and in its sole discretion, 
have the right to terminate this Purchase Order or any part thereof for convenience at any time by notice in writing 
to Seller.  In the event of such termination otherwise than for default of Seller, Buyer may, at its option either:  
(1) require delivery of all or part of completed Goods or Services and make payment therefore at the contract 
price; or (2) require Seller to complete and deliver all or part of raw or semi-processed or partially completed 
Goods or Services at the contract price, or pay to Seller with respect to such raw or semi-processed or partially 
completed Goods or Services such proportion of the contract price based on the stage of completion of the Goods 
or Services but limited to the value of the Goods or Services at such stage of completion.  Inventories of, and 
commitments for, raw or semi-processed or partially completed materials for use in fulfilling uncompleted 
portions of this Purchase Order shall be determined by allocating on a pro rata basis the total quantity of such 
material which Seller has in stock or on firm order to all of Seller’s outstanding and uncompleted orders for which 
such materials would be required, subject, however, to the limitation that the amount so allocated to this Purchase 
Order shall not exceed the amount necessary to perform the uncompleted portion of this Purchase Order.  Except 
as herein provided, the Buyer expressly disclaims any other obligations toward Seller, whether express, implied 
or statutory. 
 
15. การเลิกสัญญา: นอกเหนือจากสิทธิใด ๆ ทีกําหนดไว้ภายใต้สญัญานีหรือตามกฎหมาย 

ผู้ซือสงวนสิทธิในการระงบับางส่วนหรือยกเลิกทงัหมดของคําสงัซอืน ี (โดยไม่เกิดความรับผิดแก่ผู้ขาย) ในกรณีทีผู้ขายไม่ปฏิบตัิ 

หรือไม่สามารถทจีะปฏิบตัิตามข้อกําหนดหรือเงือนไขทีกําหนดไว้ การยกเลิกดงักล่าวไม่ถือเป็นการสละซึงสิทธิ หรือสิทธิทจีะได้รับการเยยีวยาใด ๆ 

ของผู้ซอืทมีีตอ่ผู้ขาย  (ก) สําหรับการผิดสญัญา หรือการรับประกนัทีเกดิขนึจากการยอมรับคําสงัซือน ี หรือ (ข) ตามกฎหมาย นอกเหนือจากน ี

ผู้ซือมีสิทธิทีจะยกเลิกคาํสงัซอืนหีรือส่วนใด ๆ ของคําสงัซอืนตีามแต่สะดวกไมว่่าในเวลาใด 

โดยเป็นทางเลือกและเป็นดลุยพนิิจของผู้ซือแต่เพียงผู้ เดยีว โดยต้องแจ้งการยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัผู้ขาย 



หากการเลิกสญัญาเป็นไปโดยเหตุผลอืน นอกเหนือจากการผิดสญัญาของผู้ขาย ผู้ซือจะต้องดําเนินการ โดยเลือกทางใดทางหนึง ดงันี (1) 

กําหนดให้มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการทีเสร็จสมบูรณ์แล้วทงัหมดหรือบางส่วน และทําการชาํระเงินตามมลูค่าทีกําหนดไว้ในสญัญา หรือ (2) 

กําหนดให้ผู้ขายดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบซึงสินค้าหรือบริการทงัหมดหรือบางส่วนทียงัไมผ่่านการแปรรูป หรือแปรรูปแล้วบางส่วน 

หรือแล้วเสร็จบางส่วน ตามราคาทีกําหนดไว้ในสญัญา 

หรือชําระเงินให้กบัผู้ขายตามสดัส่วนของมลูคา่ตามสญัญาสาํหรับสินค้าหรือบริการทียงัไม่ผ่านการแปรรูป หรือแปรรูปแล้วบางส่วน 

หรือแล้วเสร็จบางส่วนนนัตามระยะความสมบูรณ์ของสินค้าหรือบริการ แต่ให้จาํกดัอยูเ่พียงมลูค่าของสินค้าหรือบริการ ณ 

ระยะความสมบรูณ์นนัเท่านนั สินค้าคงคลงัและความผกูพนัทีเกียวข้องกบัวสัดทุยีงัไม่ผ่านการแปรรูป หรือแปรรูปแล้วบางส่วน 

หรือแล้วเสร็จบางส่วนทีจะใช้ในการเตมิเตม็ส่วนทียงัไม่แล้วเสร็จของคําสงัซือน ี

ให้กําหนดโดยการจดัสรรปริมาณทงัหมดของวสัดดุงักล่าวซงึผู้ขายมีอยู่ในสต๊อก 

หรือตามคาํสงัยืนยนัสําหรับคําสงัทยีงัคงค้างและไม่แล้วเสร็จทงัหมดของผู้ขายซงึมคีวามจาํเป็นต้องใช้วสัดดุงักล่าวโดยให้เป็นไปตามสดัส่วน ทงัน ี

ให้เป็นไปตามข้อจาํกดัทวี่า ปริมาณทีมีการจดัสรรสําหรับคําสงัซือนนีนั 

จะต้องไมเ่กินจํานวนทีจําเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าทใีนส่วนทียงัไม่แล้วเสร็จของคําสงัซอืน ี เว้นแต่ทไีด้กําหนดไว้ในข้อนี ผู้ซือขอปฏิเสธซงึหน้าทใีด ๆ 

ทมีีต่อผู้ขาย ไมว่่าโดยชดัแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย 

 
 
16.   LIMITATION ON BUYER’S LIABILITY:  TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY 
LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES WHATSOEVER SHALL BUYER BE RESPONSIBLE OR 
LIABLE TO SELLER OR TO ANY THIRD PARTY FOR INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 
INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR 
LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS OR LOSS OF GOODWILL) REGARDLESS OF (A) 
WHETHER EITHER PARTY HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES 
AND (B) THE LEGAL THEORY UPON WHICH SUCH CLAIM IS BASED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THEORIES BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR RELIANCE.  UNDER 
NO CIRCUMSTANCES SHALL BUYER’S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE FOR 
THAT PORTION OF THE GOODS OR SERVICES WITH RESPECT TO WHICH THE CLAIM 
RELATES.  ANY CLAIM FOR DAMAGES BY SELLER AGAINST BUYER ARISING IN ANY 
MANNER OR RELATED IN ANY WAY TO BUYER’S PURCHASE OF GOODS AND SERVICES 
HEREUNDER MUST BE COMMENCED WITHIN ONE YEAR AFTER THE CLAIM HAS ACCRUED. 
 
  



16. การจาํกดัความรับผดิของผู้ซือ: ตราบเท่าทกีฎหมายจะได้อนุญาต ผู้ ซือไม่ต้องรับผิดชอบ หรือมีความรับผิดใด ๆ ต่อผู้ขาย 

หรือบุคคลทสีามใด ๆ ไม่ว่าภายใต้พฤติการณ์หรือกรณีใด ๆ สําหรับค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ 

ค่าเสียหายทีเป็นผลสืบเนืองโดยตรง ค่าเสียหายทเีป็นผลสืบเนือง หรือค่าเสียหายเชงิลงโทษใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง 

ค่าเสียหายจากการสญูเสียรายได้ ค่าเสียหายจากการสญูเสียกําไร หรือค่าเสียหายจากการสูญเสียค่าความนิยม) ทังนี ไม่ว่า (ก) 

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ทีจะเกิดค่าเสียหายดังกล่าวขึนหรือไม่ และ (ข) 

ไม่ว่าทฤษฎีทางกฎหมายทีเป็นมูลเหตุของข้อเรียกร้องดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยสัญญา 

ความประมาทเลนิเล่อ ละเมิด หรือความไว้วางใจจะกําหนดไว้อย่างไร ทังนี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ความรับผิดของผู้ ซือจะต้องไม่มากไปกว่าราคาซือสนิค้าหรือบริการในส่วนนัน ๆ ทีเกยีวข้องกับข้อเรียกร้อง 

การเรียกร้องค่าเสียหายโดยผู้ขายจากผู้ซือไม่ว่าจะได้เกดิขนึในรูปแบบใด 

หรือเกยีวข้องไม่ว่าในรูปแบบใดกับการซือสนิค้าและบริการตามสัญญานี  จะต้องมีการดาํเนินการภายในหนึงปี 

หลังจากทเีกดิข้อเรียกร้องขนึ 

 
17.  COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS:  Seller warrants that neither the Goods and 
Services provided to Buyer nor their manufacture, fabrication, construction, transportation, delivery, installation, 
performance or intended use, shall violate or cause Seller or Buyer to be in violation of any  law, code, ordinance, 
regulation, standard, rule, requirement or order, including without limitation all applicable Thai Industrial 
Standards Institute, National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards of Thailand, Food and Drug 
Administration of Thailand, Office of Commodity Standards of Thailand and Office of the Consumer Protection 
Board of Thailand rules and regulations (“Laws”). In the event of any conflict between the provisions of any 
Laws, the more or most stringent provisions shall apply. Seller shall promptly take, at its expense, all corrective 
action necessary to make all Goods and Services comply with the applicable Laws after Seller receives either 
from the applicable agency or from Buyer a notice that some violation exists with respect to the Goods and 
Services. If Seller fails to promptly take such action, Buyer may take all such action at Seller’s expense. Seller 
shall also be liable for the payment of any penalties and/or fines imposed as a result of the failure of any Goods 
or Services provided by or for Seller hereunder to comply with all applicable Laws. 
 
17. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ: ผู้ขายรับประกนัว่า ทงัสินค้าและบริการทีได้มีการจดัหาให้กบัผู้ซือ และการผลิต ขึนรูป ก่อสร้าง 

ขนส่ง ส่งมอบ ตดิตงั การดาํเนินการ หรือวตัถปุระสงคก์ารใช้งานของสินค้าและบริการดงักล่าวนัน จะไม่เป็นการฝ่าฝืน 

หรือเป็นเหตใุห้ผู้ขายหรือผู้ซือฝ่าฝืนกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ข้อบญัญัติ ระเบียบ มาตรฐาน กฎ ข้อกําหนด หรือคําสังใด ๆ 

รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียง กฎและระเบียบใด ๆ ใช้บงัคบัของสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

สํานกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ องค์การอาหารและยา สํานกังานมาตรฐานสินค้าของประเทศไทย 

และสํานกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“กฎหมาย”) ในกรณีทีมีบทบญัญัติใดของกฎหมายทีขดัแย้งกนั  

ให้ใช้บทบญัญตัิทีเคร่งครัดมากกว่า หรือมากทีสดุ หลงัจากทีผู้ขายได้รับการบอกกล่าวจากหนว่ยงานทีเกียวข้อง 

หรือจากผู้ซอืว่าสินค้าและบริการมีการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ผู้ขายต้องดําเนินการทงัหมดทีจาํเป็นเพือแก้ไขให้สินค้าและบริการทงัหมดเป็นไปตามกฎหมายทีบงัคบัใช้โดยไมช่กัช้า 

และโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง หากผู้ขายไม่ดําเนินการดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า 

ผู้ซืออาจดําเนินการดงักล่าวด้วยตนเองโดยผู้ขายต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ขายยงัต้องรับผิดชาํระเบียปรับ และ/หรือ 

ค่าปรับทีมีการเรียกเก็บอนัเป็นผลมาจากการทีสินค้าหรือบริการใด ๆ ทีผู้ขายเป็นผู้จดัหาตามสญัญานี ไม่เป็นไปตามกฎหมายทีบงัคบัใช้ 

 
 
18.  PROHIBITED TRADE PRACTICES: Seller shall not engage in any bribery, kickbacks, collusive bidding, 
price fixing, or other unfair trade practices. Seller (and its partners, employees, representatives and agents), and 
the Goods and Services being directly or indirectly provided by Seller, shall comply with the applicable anti-
bribery and anti-corruption laws of Thailand, including without limitation the Organic Act on Anti-Corruption 



B.E. 2542 (1999), the Criminal Code (Book II Specific Offences), Notification of National Anti-Corruption 
Commission 2000, the Offence of State Organization Staff Act 1959 of Thailand, applicable with respect to the 
Goods and Services and Seller’s performance hereunder or in which Seller will provide Goods or perform 
Services (“Corrupt Practice Laws”).  If Seller learns of or has reason to know of any payment, offer or agreement 
relating to the Goods and Services that is contemplated or that has occurred and that represents or could represent 
a violation of Corrupt Practices Laws, Seller shall immediately advise Buyer’s General Counsel, in writing, at the 
address provided in the notices section of these General Terms and Conditions.  Buyer shall be permitted to take 
reasonable steps to avoid, mitigate or investigate such an actual or potential violation of Corrupt Practices Laws, 
which may include reviewing Seller’s books and records and auditing for these purposes at any time upon 
reasonable notice.  Buyer may disclose these General Terms and Conditions and any information that it obtains 
hereunder to any government agency, regulatory authority or other persons that Buyer has determined, in its 
discretion, have a need for such information.  In addition to the foregoing, while the Goods and Services are being 
provided, Seller must promptly notify Buyer in writing upon learning or forming a reasonable belief that Seller, 
directly or through any agent or service provider, paid any bribe that is punishable under  Corrupt Practices Laws 
(or would be if Seller was subject to that statute).  The preceding sentence applies to Seller’s conduct irrespective 
of whether the bribe in question relates to or benefits the Goods and Services or Buyer; however, the provision 
of such advice shall not represent a breach hereunder unless the actual or suspected bribe relates to the Goods and 
Services contemplated hereunder.  Seller shall ensure that any subcontractors, representatives and agents acting 
on behalf of Seller with respect to the Goods and Services or Seller’s performance hereunder or otherwise for the 
benefit of Buyer shall agree in writing to the terms of this section.  Neither Seller nor any subcontractor, 
representative or agent of Seller may interact with any government agency on behalf of Buyer without the prior 
written approval of Buyer. 
 
18. แนวปฏิบัติทางการค้าทีต้องห้าม: ผู้ขายจะต้องไม่มีส่วนเกียวข้องกบัการติดสินบน การได้ส่วนแบ่งจากการกระทําทจุริต การฮัวประมลู 

การตรึงราคาใด ๆ หรือแนวปฏิบตัิทางการค้าทีไม่เป็นธรรมอืน ๆ ผู้ขาย (และหุ้นส่วน ลกูจ้าง ผู้แทน และตวัแทน) 

และสินค้าและบริการทีผู้ขายเป็นผู้จดัหาไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะต้องปฏิบตัติาม 

และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของประเทศไทยทีใช้บงัคบั 

รวมถงึและไม่จาํกดัเพียง พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต. พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา 

(ส่วนที 2 ความผิดอาญา) ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ พ.ศ. 2543 

พระราชบญัญัติว่าด้วยความผิดของพนกังานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 ทมีีผลบงัคบัใช้เกียวเนอืงกบัสินค้าและบริการ 

และการปฏิบตัิหน้าทีของผู้ขายทกํีาหนดไว้ ณ ทีนี  หรือทีเกียวเนอืงกบัวิธีการจดัหาสินค้า หรือให้บริการ (“กฎหมายว่าด้วยแนวปฏิบัตทิีทุจริต”) 

หากผู้ขายได้รับรู้ถึง หรือมีเหตใุห้รับรู้ถึงการชาํระเงิน การเสนอ หรือการตกลงใด ๆ ทีเกียวข้องกบัสินค้าและบริการทีได้มีการพิจารณา 

หรือทไีด้เกิดขึนแล้ว และเป็นการแสดงถงึ หรืออาจแสดงถึงการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยแนวปฏบิตัิทีทจุริต 

ผู้ขายต้องแจ้งให้ทีปรึกษาทวัไปของผู้ซือทราบในทนัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตามทีอยู่ทีกําหนดในข้อสญัญาว่าด้วยการบอกกล่าวในข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปฉบบันี ผู้ซือสามารถดําเนินการใด ๆ ตามสมควรเพือหลีกเลียง 

บรรเทาผลกระทบ หรือสืบสวนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยแนวปฏิบตัิทีทจุริตทีเกดิขนึแล้ว หรือทีอาจเกิดขึน ซงึอาจรวมถึงการตรวจดูบญัช ี

และบนัทึกของผู้ขาย และทําการตรวจสอบ ณ เวลาใด ๆ หลงัจากทีได้มกีารบอกกล่าวล่วงหน้าตามสมควร 

ผู้ซืออาจเปิดเผยข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปน ี  และข้อมลูอนืใด ทีผู้ซือได้มาตามสญัญานี แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากบัดแูล 

หรือบุคคลอนืใดทีผู้ซือเห็นว่ามีความจําเป็นต้องได้รับข้อมลูดงักลา่วตามดุลยพินิจของผู้ซือ นอกเหนือจากทีกล่าวไปข้างต้น 

ในขณะทีมีการจดัหาสินค้าและบริการ ผู้ขายต้องบอกกล่าวแก่ผู้ซือโดยไมช่กัช้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เมอืผู้ขายทราบว่า 

หรือมีเหตใุห้เชือได้ว่าผู้ขายได้จ่ายสินบนทีเป็นความผิดซงึมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยแนวปฏิบตัิทีทจุริต 

(หรือทีอาจมีโทษหากผู้ขายอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายดงักล่าว) ไม่ว่าโดยตรง หรือผ่านตวัแทนหรือผู้ ให้บริการ 

ข้อความก่อนหน้านีใช้บงัคบักบัการกระทําของผู้ขาย โดยไม่คาํนึงว่าการติดสินบนดงักล่าวเกียวข้องกบั หรือเกิดประโยชน์ต่อสินค้าและบริการ 



หรือผู้ซอืหรือไม่ อย่างไรก็ดี การบอกกล่าวดงักล่าวไมใ่ห้ถือว่าเป็นการผิดสญัญา เว้นเสียแต่วา่การติดสินบนทีเกิดขึนแล้ว หรือทีสงสยัว่าเกิดขึนนนั 

เกียวข้องกบัสินค้าและบริการตามสญัญานี ผู้ขายต้องดาํเนินการให้มนัใจวา่ ผู้ รับเหมาช่วง ผู้แทน และตวัแทนใด ๆ 

ททีําการในนามของผู้ขายในส่วนทีเกียวข้องกบัสินค้าและบริการ หรือการปฏิบตัิตามสญัญานีของผู้ขาย หรือทําการใด ๆ เพือประโยชน์ของผู้ซอื 

จะต้องตกลงตามข้อกําหนดในสว่นนีโดยทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร ห้ามไม่ให้ผู้ขาย หรือผู้ รับเหมาช่วง ผู้แทน 

หรือตวัแทนของผู้ขายตดิต่อกบัหน่วยงานของรัฐใด ๆ ในนามของผู้ซือ โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ซือล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

  



 
19.  CONFLICT MINERALS: Pursuant to Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act and the conflict minerals rule adopted by the SEC in August 2013, Seller will not provide tin, 
tantalum, tungsten or gold pursuant to these General Terms and Conditions that were sourced from the Democratic 
Republic of the Congo or Angola, Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda, South Sudan, 
Tanzania, Uganda, and Zambia without the prior written approval of Buyer. 
 
19. แร่ทีมีข้อขดัแย้ง: ตามข้อท ี 1502 ของ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 

และกฎว่าด้วยแร่ทมีีข้อขดัแย้ง (conflict minerals) 

ทยีอมรับโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเมือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ผู้ขายจะต้องไม่จดัหา ดีบกุ 

แทนทาลมั ทงัสเตน หรือทองคําภายใต้ข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปฉบบัน ี ทีมีแหล่งทีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก  

หรือประเทศแองโกลา ประเทศบรุุนดี สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก ประเทศรวนัดา ประเทศเซาท์ซูดาน ประเทศแทนซาเนยี 

ประเทศยกูนัดา และประเทศแซมเบีย โดยไม่ได้รับการอนุมตัิล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ซือ 

 
20.  EQUAL EMPLOYMENT AND NONDISCRIMINATION:  Seller hereby agrees that the provisions of 
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998), as amended, Empowerment of Persons with Disabilities Act B.E. 2550 
(2007), as amended, are hereby incorporated by reference into the Purchase Order, with the same force and effect 
as if they were given in full text. The full text is available upon request. Seller hereby agrees that it will comply 
with such provisions as are applicable, or when otherwise required by the relevant authorities. In that event, Seller 
shall certify such compliance as requested.    These regulations prohibit discrimination against qualified 
individuals on the basis of sex and disability, and require affirmative action by covered prime contractors and 
subcontractors to employ and advance in employment qualified individuals with disabilities.     
 
20. การจ้างงานอย่างเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ: ผู้ขายตกลงวา่บทบญัญัติของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

รวมถงึฉบบัแก้ไข พระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.  รวมถงึฉบบัแก้ไข 

ได้รับการผนวกไว้ในคําสงัซือนผ่ีานการอ้างองิ โดยให้มีผลบงัคบัเสมือนได้ระบไุว้เป็นฉบบัเต็ม โดยจะมีการจดัหาฉบบัเตม็เมือมีการร้องขอ 

ผู้ขายตกลงว่าจะปฏิบตัติามบทบญัญัติทีมีการใช้บงัคบั หรือเมอืมีการกําหนดโดยหนว่ยงานทีเกียวข้อง ในกรณีน ี

ให้ผู้ขายทาํการรับรองการปฏิบตัิตามเมอืมกีารร้องขอ กฎระเบียบเหล่านีห้ามการเลือกปฏบิตัิต่อบคุคลผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วน 

โดยอ้างปัจจยัด้านเพศและความทพุพลภาพ 

และต้องมกีารกระทาํเพือยืนยนัโดยกําหนดให้ผู้ รับเหมาหลกัและผู้ รับเหมารองต้องว่าจ้างบคุคลผู้ทพุพลภาพทีมีคุณสมบตัิครบถ้วน 

 
21.  WORKER REQUIREMENTS:  Seller shall only utilize laborers who have a legal right to work in the 
country in which they are located.  Under no circumstances shall Seller utilize (a) labor of individuals less than 
15 years of age, or the legal minimum age if higher; or (b) forced labor in any form, including slave, prison, 
indentured or bonded labor.  
 
21. ข้อกําหนดการทาํงาน: ผู้ขายจะต้องใช้แรงงานทีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการทํางานในประเทศทีแรงงานเหล่านนัพาํนกัอยู ่

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ขายต้องไมใ่ช้ (ก) แรงงานของบุคคลทีอายตุาํกวา่ 15 ปี หรืออายขุนัตาํตามกฎหมาย หากกฎหมายกําหนดไว้สงูกว่านนั (ข) 

แรงงานบงัคบั ไม่วา่ในลกัษณะใด ๆ รวมถงึการเอาคนลงเป็นทาส การกกัขงั แรงงานขดัหนี 

 
22.  DEMONSTRATION OF COMPLIANCE:  Upon request, Seller shall demonstrate to Buyer’s reasonable 
satisfaction Seller’s compliance with the requirements of these General Terms and Conditions concerning 
workplace and product safety, prohibited trade practices, and undocumented, child or forced labor. Buyer expects 
its vendors and suppliers to develop and implement appropriate internal business processes to insure compliance 
with these principles. Seller shall also cooperate with third parties that Buyer may engage to investigate such 



compliance.  Buyer shall have the right to terminate the Purchase Order if Seller cannot demonstrate such 
compliance. 
  



22. การแสดงให้เหน็การปฏิบัตติาม: เมอืมีการร้องขอ ผู้ขายต้องแสดงให้เห็นจนเป็นทีพอใจของผู้ซือว่า 

ผู้ขายได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปฉบบันี ทีเกียวข้องกบัความปลอดภยัในสถานทีทํางานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 

แนวปฏิบตัิทางการค้าทีต้องห้าม และแรงงานไม่มีเอกสาร แรงงานเด็ก และแรงงานบงัคบั 

ผู้ซือคาดหวงัให้ผู้ขายและผู้จดัหาวตัถดุิบของผู้ซือต้องจดัทํา และบงัคบัใช้ซงึกระบวนการภายในทางธุรกิจ 

เพอืรับประกนัการปฏิบตัติามหลกัการเหล่านี 

ผู้ขายยงัต้องประสานงานกบับุคคลทีสามทีผู้ซืออาจจดัหามาเพือทําการสืบสวนการปฏิบตัิตามดงักล่าว ผู้ซือมสิีทธิยกเลิกคําสงัซอื 

หากผู้ขายไม่สามารถแสดงให้เหน็ถึงการปฏิบตัิตามเช่นนันได้ 

 
23.  GOVERNING LAW; MEDIATION AND LITIGATION:  The validity, construction and performance of 
this Purchase Order shall be governed by the laws of Thailand.    The parties agree that the terms of the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply to this Purchase 
Order.  Any controversy, claim or dispute arising out of or relating to this Purchase Order may, at Buyer’s 
exclusive option, be submitted for mediation in an effort to amicably resolve such controversy, claim or dispute. 
In the event that mediation is not elected by Buyer or, if elected, does not result in a resolution, then the dispute 
shall be subject to resolution by litigation in the court of justice Thailand. Seller agrees, without challenge, to 
submit to the jurisdiction and venue in such courts.  
 
23. กฎหมายทบีังคบัใช้ การไกล่เกลีย และการดาํเนินคดี: ความมีผลสมบูรณ์ โครงสร้าง 

และการปฏิบตัิหน้าทีตามคําสงัซอืนใีห้อยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายไทย คู่สญัญาตกลงกนัว่า 

ข้อกําหนดของอนสุญัญาสหประชาตวิ่าด้วยสญัญาซือขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods (CISG)) จะไมน่ํามาใช้กับคําสงัซือน ีอาจมีการร้องขอ (โดยเป็นทางเลือกของผู้ซือแต่เพียงผู้ เดยีว) ให้มกีารไกล่เกลียความขดัแย้ง 

ข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใด ๆ ทีเกิดขึนจาก หรือทีเกียวข้องกบัคําสงัซือน ี เพอืให้สามารถยตุิ ความขดัแย้ง ข้อเรียกร้อง 

หรือข้อพิพาทดงักล่าวได้โดยสนัติวิธี หากผู้ซือไมเ่ลือกวิธีการไกล่เกลีย หรือผู้ซือเลือกแต่ไม่สามารถยตุข้ิอพพิาทได้ 

ให้ข้อพิพาทดงักล่าวได้รับการพิจารณาตดัสินโดยการดําเนินคดใีนศาลยตุิธรรมของประเทศไทย 

ผู้ขายตกลงโดยไม่มกีารโต้แย้งว่าจะยอมตามเขตอาํนาจและทีตงัของศาลดงักล่าว 

 
24.  ASSIGNMENT:  Except for the right to receive payment, Seller shall not assign, in whole or in part, any or 
all of its rights, interests, duties or obligations under this Purchase Order without the prior written consent of 
Buyer and any such attempted assignment shall be void.  Lower-tier subcontracts are subject to the provisions of 
this Purchase Order, and Seller shall insert in Seller’s subcontracts all provisions necessary to enable Seller to 
comply with the terms hereof.  Subcontracting by Seller shall not relieve Seller of any obligation under this 
Purchase Order. This Purchase Order or any of the duties or obligations of Buyer hereunder may be performed 
by and/or assigned or delegated to, in whole or in part, and all rights hereunder against Seller and any interests 
herein may be enforced by or assigned to, in whole or in part, Buyer or any one or more of Buyer’s present or 
future subsidiaries, affiliates, joint ventures, transferees, assignees, subcontractors or delegees, without the 
consent of Seller.  These General Terms and Conditions, and the rights, interests, duties and obligations hereunder, 
shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and 
permitted assigns. 
 
24. การโอน: นอกเหนือจากสิทธิในการได้รับชําระเงินแล้ว ผู้ขายจะต้องไม่โอนซึงสิทธิ ประโยชน์ หน้าทีตามกฎหมาย 

หรือหน้าทตีามสญัญาไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนภายใต้คําสงัซอืนี โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ซือ 

และความพยายามใด ๆ ในการโอนให้ตกเป็นโมฆะ ผู้ รับเหมาชว่งลําดบัรองจะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนดในคําสงัซือน ี

และผู้ขายต้องระบุบทบญัญัติทงัหมดทีจาํเป็นไว้ในสญัญารับเหมาช่วงของผู้ขายด้วย เพือให้ผู้ขายสามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดนีได้ 

การรับเหมาชว่งโดยผู้ขาย ไมเ่ป็นการปลดเปลืองผู้ขายจากหน้าทีใด ๆ ภายใต้คาํสงัซือน ีคําสงัซอืนหีรือหน้าทตีามกฎหมาย หรือตามสญัญาใด ๆ 



ของผู้ซอืทกํีาหนดไว้ไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วน อาจมกีารปฏิบตัิโดย และ/หรือ โอน หรือมอบหมายแก่ ผู้ซือเอง หรือบริษัทลกู บริษัทย่อย 

บริษัทร่วมทนุ ผู้ รับโอน ผู้ รับเหมาชว่ง หรือผู้ รับมอบหมายของผู้ซอืในปัจจุบนัหรือในอนาคตไม่ว่าหนงึรายหรือมากกวา่ 

และสิทธิทงัหมดทีมตี่อผู้ขาย และผลประโยชน์ใด ๆ ทีกําหนดไว้อาจมีการบงัคบัใช้โดย หรือโอนไปไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นแก่ ผู้ซือเอง 

หรือบริษัทลกู บริษัทย่อย บริษัทร่วมทนุ ผู้ รับโอน ผู้ รับเหมาชว่ง หรือผู้ รับมอบหมายของผู้ซือในปัจจุบนัหรือในอนาคตไมว่่าหนงึรายหรือมากกวา่ 

โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายก่อน ข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปน ี และสิทธิ ผลประโยชน์ หน้าทีตามกฎหมาย และตามสญัญานี 

ให้มีผลผูกพนั และเป็นไปเพือประโยชน์ของคู่สญัญา และผู้ สืบทอด และผู้ รับโอนทีได้รับอนญุาต 

 
25.  CHANGES:  By written instruction to Seller, Buyer may from time to time require changes in any of the 
specifications for Goods or Services or work ordered hereunder, or require additional Goods or Services, and 
Seller shall immediately notify Buyer of any increases or decreases in costs caused by such changes and an 
equitable adjustment of prices or other terms hereof shall be agreed upon in a written amendment to this Purchase 
Order.  Seller’s failure to notify Buyer in writing within seven days after receipt of Buyer’s change order shall 
constitute Seller’s agreement to conform to such change without an increase in price or extension of the time for 
delivery or performance. 
 
25. การแก้ไขเปลยีนแปลง: ผู้ซืออาจกําหนดให้ต้องมกีารแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอยีดจาํเพาะของสินค้าหรือบริการ 

หรืองานทีมีคาํสงัให้ทําตามสญัญานี หรือกําหนดสินค้าหรือบริการเพิมเติมเป็นครังคราว โดยมีคําสงัเป็นลายลกัษณอกัษรถึงผู้ขาย 

และผู้ขายต้องแจ้งให้ผู้ซือทราบทนัทีถึงค่าใช้จา่ยทีเพมิขึน หรือลดลงอนัเป็นผลมาจากการเปลียนแปลงดงักล่าว 

การปรับเปลียนราคาอย่างเป็นธรรม หรือการแก้ไขเปลียนแปลงข้อกําหนดอืน ๆ ในคําสงัซอืนจีะต้องมีการตกลงแก้ไขเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หากผู้ขายไม่บอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้ซือภายในเจด็วนัหลงัจากได้รับคําสงัเปลียนแปลงจากผู้ซือ 

ให้ถือวา่ผู้ขายตกลงทีจะปฏิบตัิตามการเปลียนแปลงดงักล่าว โดยไม่มีการเพิมราคา หรือขยายระยะเวลาการส่งมอบหรือการให้บริการ 

 
26.  WAIVER:  The waiver by Buyer of any of its rights under this Purchase Order in any one or more instances 
shall not constitute a waiver by Buyer of any other rights hereunder or of such rights on a future occasion.  No 
waiver of rights shall be binding upon Buyer unless in writing. 
 
26. การสละสิทธิ: การสละสิทธิภายใต้คําสงัซือนโีดยผู้ซือไม่วา่หนงึหรือหลายคราว ไม่ถือวา่เป็นการสละสิทธิอืน ๆ ภายใต้คาํสงัซือน ี

หรือสิทธิทอีาจมีขึนในอนาคตของผู้ซือ การสละสิทธิใด ๆ ไมใ่ห้มีผลผูกพนักบัผู้ขายเว้นแต่จะได้ทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
27.  CREDIT HISTORY:  As part of this transaction, Buyer may investigate Seller’s credit history.  Buyer 
reserves the right to cancel and terminate this Purchase Order if it reasonably believes that it could be insecure 
with respect to any payments made by Buyer prior to delivery of the Goods or performance of the Services. 
 
27. ประวัติด้านเครดิต: ผู้ซืออาจทําการสืบสวนประวตัิด้านเครดิตของผู้ขายได้ โดยเป็นส่วนหนึงของธุรกรรมนี 

ผู้ซือสงวนซงึสิทธิในการระงบัหรือยกเลิกคําสงัซอืน ี หากมีเหตอุนัควรเชือว่าจะมคีวามไม่ปลอดภยัในการชําระเงินใด ๆ 

ของผู้ซอืก่อนการส่งมอบสินค้า หรือการให้บริการ 

 
28. BUSINESS INFORMATION: Buyer may request and collect from Seller certain business contact 
information, including but not limited to personal names, company names, addresses, telephone numbers and 
email addresses.  Once collected, Buyer may transmit this information outside of the Seller’s home country to its 
internal servers, including those located in the United States.  This information will be held securely as Buyer’s 
business information and used only for Buyer’s business purposes. 
 



28. ข้อมูลธุรกจิ: ผู้ซืออาจร้องขอ และเก็บรวบรวมข้อมลูติดต่อทางธุรกจิจากผู้ขาย รวมถงึแต่ไมจํ่ากดัเพยีงชือบคุคล ชือบริษัท ทีอยู่ 

เบอร์โทรศพัท์ และทีอยู่อเีมล เมอืเก็บรวบรวมข้อมลูดงักล่าวแล้ว ผู้ซืออาจส่งต่อข้อมลูดงักล่าวไปนอกประเทศของผู้ขาย 

ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ภายในของผู้ซือ รวมถงึทตีงัอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ด้วย 

ข้อมลูดงักลา่วจะได้รับการเก็บรักษาไว้อยา่งปลอดภยัเสมือนเป็นข้อมลูทางธุรกิจของผู้ซือเอง 

และจะมีการใช้เพียงเพือวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของผู้ซือ 

  



 
29.  NOTICES:  All notices and other communications between the parties which must or may be given pursuant 
to this Purchase Order will be deemed to have been sufficiently given when delivered by personal service or sent 
by recognized overnight courier service or written telecommunication to the addressee party at the following 
address: 
 
 If to SELLER, to: Name and address on front of Purchase Order 
 
 If to BUYER, to: WestRock (Thailand) Limited 
    43 Thai CC Tower, 19th Floor, Room 192 
    South Sathorn Road, Sathorn, Yanawa 
    Bangkok 10120, Thailand 
    Attn:   [insert name or position] 
 
 With a copy to: WestRock Company 
    1000 Abernathy Road, NE 
    Atlanta, Georgia 30328 
    Attn:  General Counsel 
 
or to such other address or person as the addressee party may designate in writing from time to time in accordance 
with this paragraph.  All such communication will be deemed to be effective on the earlier of (a) actual receipt or 
(b) if sent by courier service, on the second day following the date presented to the courier service for delivery to 
the other party, or (c) if sent by written telecommunication, on the sending date (subject to confirmation of receipt 
in complete legible form). 
 
29. การบอกกล่าว: การบอกกลา่วและการติดต่อสือสารทงัหมดระหว่างคู่สญัญา ทีอาจมีขึนตามคาํสงัซอืนี 

ให้ถือวา่มกีารบอกกล่าวอย่างเพยีงพอเมือเป็นการส่งคาํบอกกล่าวโดยตวับุคคล หรือการส่งโดยบริการขนสง่ข้ามคืนทีเชอืถือได้ 

หรือโดยการตดิต่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัผู้ รับทางโทรคมนาคม ตามทีอยู่ดงัต่อไปนี  

  

  หากเป็นการส่งถึงผู้ขาย ส่งไปที:  ชอืและทีอยู่ตามด้านหน้าคําสงัซือ 

   

  หากเป็นการส่งถึงผู้ รับ ส่งไปที:  บริษัท เวสต์ร๊อค (ประเทศไทย) จํากดั  

      เลขที 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชนั 19 ห้อง 192  

      ถนนสาทรใต้ สาทร ยานนาวา  

      กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 

      ส่งถึง: [ระบุชือหรือตําแหน่ง] 

 

 สําเนาถึง:   WestRock Company 

     1000 Abernathy Road, NE 

     Atlanta, Georgia 30328 

     ส่งถึง: General Counsel 

  



 

ห รือ  ณ ทีอยู่ อืนใด  ห รือบุคคลใด  ๆ ทีคู่ สัญญาฝ่ายที เ ป็นผู้ รับ เ ป็นผู้ กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครังคราวตามย่อหน้านี  

ก า ร ติ ด ต่ อ สื อ ส า ร ทั ง ห ม ด  ใ ห้ ถื อ ว่ า มี ผ ล เ มื อ  ( ก )  เ มื อ มี ก า ร ไ ด้ รั บ แ ล้ ว  ห รื อ  ( ข ) 

วันทีสองหลังจากวันทีระบุต่อบริษัทขนส่งเพือการขนส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง หากเป็นการส่งโดยบริการขนส่ง หรือ (ค) วันทีส่ง 

หากส่งโดยวิธีการทางโทรคมนาคมเป็นลายลกัษณ์อกัษร (โดยขึนอยู่กบัการยืนยนัการได้รับในแบบฟอร์มทีกําหนดและสามารถอ่านได้) 

 

 
30.  INSURANCE:  Seller will, at its own expense, procure and maintain in full force and effect, for a period of 
no less than two (2) years following the supply of Goods or completion of Services, or both if applicable, through 
companies and agencies satisfactory to Buyer, the following insurance coverage, unless varied by an applicable 
written amendment executed by both parties: 
 
 (a) Workers’ Compensation Insurance in Seller’s name with limits that satisfy the state requirements 
where the Services are being performed. 
 (b)  Employer’s Liability Insurance with limits not less than $1,000,000 per occurrence. 
 (c) Comprehensive General liability insurance, including Contractual Liability Insurance in Seller’s name 
and Broad Form Property Damage, with not less than $2,000,000 per occurrence Combined Single Limit. 
Exclusions for explosion, collapse and underground property (X, C, and U) shall be deleted. 
 (d) Automobile Liability Insurance with an employer’s Non-Ownership Liability Endorsement in Seller’s 
name, with not less than $1,000,000 per occurrence Combined Single Limit. 
 
The insurance policies described in (c) and (d) above shall name Buyer as an additional insured and shall afford 
Buyer with primary coverage, irrespective of other coverage maintained by Buyer or Seller, and Seller’s self-
insurance retention in (c) and (d) above shall not exceed $100,000. Seller shall be responsible for maintaining 
insurance covering its personal property used by it in its work and shall be solely responsible for damage to or 
loss of same from any cause. Seller hereby waives, and shall cause it insurers to waiver, all rights of subrogation 
against Buyer. BEFORE SELLER BEGINS WORK HEREUNDER, A CERTIFICATE EVIDENCING 
THE ABOVE DESCRIBED INSURANCE COVERAGE SHALL BE DEPOSITED WITH BUYER 
MARKED FOR THE ATTENTION OF: PURCHASING AGENT, BUYER, AT THE ADDRESS OF THE 
ORDERING FACILITY. Such certifications of insurance shall require at least thirty (30) day’s prior written 
notice to Buyer before cancellation, termination, or modification of the coverage specified therein. Seller must 
further certify to the aforementioned Purchasing Agent of Buyer that it has obtained similar Certificates of 
Insurance from each of its subcontractors before their work commences and, upon request of Buyer, copies of the 
declaration pages of Seller and such subcontractor. Each subcontractor must be covered by insurance of the same 
character and in the same amounts as Seller unless Buyer and Seller mutually agree that reduced coverage is 
adequate due to the nature of the particular subcontract work. 
 
30. ประกันภัย: ผู้ขายจะต้องจดัหา และคงไว้ซงึความคุ้มครองภายใต้ประกนัภยัดงัต่อไปน ี

(เว้นแต่จะได้มีการแก้ไขเปลียนแปลงโดยการแก้ไขเปลียนแปลงทไีด้ทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยคู่สญัญาทงัสองฝ่าย) 

ทมีีผลบงัคบัสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาไม่ตํากว่าสอง (2) ปีหลงัจากการจดัหาซงึสินค้า หรือการสินสดุการให้บริการ หรือทงัสองกรณี 

โดยเป็นการจดัหาโดยค่าใช้จา่ยของผู้ขาย ผ่านบริษัทและตวัแทนทีเป็นทพีึงพอใจของผู้ซือ: 

 (ก) ประกนัเงินทดแทนสําหรับพนกังานทีทําในชือของผู้ขาย โดยมีวงเงินทีเป็นไปตามข้อกําหนดของรัฐทีมีการให้บริการอยู ่

 (ข)  ประกนัความรับผิดของลกูจ้าง ทมีีวงเงินไมต่ํากวา่ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับหนึงเหตกุารณ์ 

 (ค)  ประกนัความรับผิดอยา่งกว้างขวางของผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคลอืน ซงึรวมถงึ 

การประกนัความรับผิดตามสญัญาในชือของผู้ขาย และประกนัความเสียหายต่อทรัพย์สนิอย่างกว้างทีมวีงเงินไมต่ํากวา่ 2,000,000 



ดอลลาร์สหรัฐสําหรับหนึงเหตกุารณ์ในวงเงินความคุ้มครองชดใช้รวม ให้ลบข้อความทีไม่รวมการระเบิด ตกึถล่ม และทรัพย์สินใต้ดินออก (ข้อ X, C 

และ U) 

 (ง)  ประกนัภยัรถยนตเ์พอืบุคคลทีสามททีําในชือผู้ขาย โดยมีใบสลกัหลงัว่ายานพาหนะไม่ใช่ของตนโดยพนกังาน 

โดยมีวงเงินไม่ตํากวา่ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับหนึงเหตกุารณ์ในวงเงินความคุ้มครองชดใช้รวม 

กรมธรรม์ประกนัภยัทีกําหนดไว้ในข้อ (ค) และ (ง) ข้างต้น ให้ระบุผู้ซือเป็นผู้ เอาประกนัภยัเพิมเติม และให้ผู้ซือเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองลําดบัต้น 

ไม่ว่าจะได้มีความคุ้มครองอย่างอืนของผู้ซือ หรือผู้ขายหรือไม่ และวงเงินในการประกันตนของผู้ขายเองในข้อ (ค) และ (ง) ต้องไม่เกิน 100,000 

ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ ขายมีหน้าทีต้องคงไว้ซึงความคุ้มครองตามประกันภัยสําหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนทีใช้ในการปฏิบัติงานของตน 

แ ล ะ ผู้ ข า ย ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ เ พี ย ง ผู้ เ ดี ย ว ต่ อ ค ว า ม เ สี ย ห า ย  ห รื อ สูญ ห า ย ไ ม่ ว่ า จ า ก ส า เ ห ตุ ใ ด  ๆ   ผู้ ข า ย ส ล ะ สิ ท ธิ  

แ ล ะ ต้ อง ใ ห้ ผู้ รั บ ป ระ กัน ข อ ง ผู้ ข า ย สล ะ สิท ธิ  ใ น กา รส ว ม สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ ซื อ  ก่ อน ที ผู้ ข ายจ ะ เ ริมป ฏิ บั ติ ห น้ าที ต า ม สั ญ ญ า นี  

ต้องมีการส่งใบรับรองซึงเป็นหลักฐานความคุ้มครองตามประกันภัยทังหมดตามทีกล่าวข้างต้นให้กับผู้ซือ โดยระบุว่าส่งให้ : 

ตั ว แ ท น สั ง ซื อ  ผู้ ซื อ  ต า ม ที อ ยู่ ข อ ง ส ถ า น ที ที มี คํ า สั ง 

เอกสารรับรองการมีประกันภัยจะต้องกําหนดว่าต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสามสิบ (30) วันไปยังผู้ ซือ 

ก่อนการระงับ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลียนแปลงความคุ้ มครองทีระบุไว้  ผู้ ขายต้องมีการรับรองเพิมเติมต่อตัวแทนสังซือของผู้ ซือว่า 

ผู้ ข า ย ไ ด้ ม า ซึ ง ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร มี ป ร ะ กั น ภั ย ที ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น  จ า ก ผู้ รั บ เ ห ม า ช่ ว ง แ ต่ ล ะ ร า ย ก่ อ น ก า ร เ ริ ม ง า น 

แ ล ะ ทํ า สํ า เ น า ห น้ า ที มี ก า ร แ ถ ล ง ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ ข า ย แ ล ะ ผู้ รั บ เ ห ม า ช่ ว ง ดั ง ก ล่ า ว ต า ม ที ผู้ ซื อ ร้ อ ง ข อ 

ผู้ รั บ เ ห ม า ช่ ว ง แ ต่ ล ะ ร า ย ต้ อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ที มี ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ จํ า น ว น เ ท่ า กั น กั บ ผู้ ข า ย 

เว้นแต่ว่าผู้ซอืและผู้ขายจะเห็นตรงกนัว่าขอบเขตความคุ้มครองทีลดลงนนัเพียงพอสําหรับลกัษณะของงานทีมีการรับเหมาช่วงดงักล่าว 

 
31.  FORCE MAJEURE DELAYS:  Buyer’s obligations hereunder shall be excused and Buyer shall have no 
liability to Seller for the failure to perform under these General Terms and Conditions due to any of the following 
and during the period when any of the following conditions exists:  (a) strikes, work stoppages, or other labor 
troubles, difficulties, disruptions or disturbances of any kind; (b) fires, floods, earthquakes, inclement weather, 
explosions, or other natural or man-made disasters or acts of God; (c) riots, war, sabotage, foreign or domestic 
terrorism (including cyber-terrorism or cyber-attacks), act of a public enemy, national emergency, epidemic, 
pandemic, disease outbreak, quarantine, or other disturbances of the peace; (d) breakdowns, shutdown, 
destruction, or failure of any kind of Buyer’s equipment or facilities necessary for performance hereunder arising 
from any cause whatsoever, or accidents at Buyer’s facilities; (e) transportation embargoes or delays, reductions, 
shortages, curtailment, disruption or cessation of equipment, facilities, power, labor or other factors of production 
or performance; (f) governmental actions, legislation, regulations, rules or orders, or Buyer’s voluntary or 
involuntary participation in any plan of general public interest, any of which adversely affect performance 
hereunder; (g) any other cause beyond the reasonable control of Buyer, whether or not similar to the causes 
or occurrences enumerated above; or (h) the escalation or worsening of any of the foregoing.  In the event of 
any such delay or failure in performance, Buyer shall have such additional time within which to perform its 
obligations hereunder as may reasonably be necessary under the circumstances.  
 
31. ความล่าช้าจากเหตุสดุวิสัย: หน้าทขีองผู้ซอืภายใต้สญัญานใีห้ถือว่ายตุิลง 

และผู้ซอืจะไมม่คีวามรับผิดตอ่ผู้ขายจากการไม่ปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปน ี เนอืงมาจากสาเหตดุงัต่อไปน ี

และตลอดระยะเวลาทเีงอืนไขข้อใดข้อหนงึดงัต่อไปนยีงัคงมอียู:่ (ก) การประท้วงหยดุงาน การหยดุงานหรือปัญหา อปุสรรค การหยดุชะงกั 

หรือเหตรุบกวนด้านแรงงานใด ๆ (ข) อคัคภียั อทุกภยั แผ่นดินไหว สภาพอากาศทรุีนแรง เหตรุะเบดิ 

หรือภยัพบิตัิทเีกิดขึนจากฝีมือมนษุย์หรือตามธรรมชาติ หรือเหตสุดุวิสยั (ค) จลาจล สงคราม การกอ่วินาศกรรม 

การก่อการร้ายในตา่งประเทศหรือภายในประเทศ (รวมถึงการก่อการร้ายไซเบอร์ และการจู่โจมทางไซเบอร์) การกระทําของศตัรูของรัฐ 

เหตฉุกุเฉินระดบัประเทศ โรคระบาดในวงกว้าง โรคระบาดใหญ่ทวัโลก โรคระบาดเล็ก การกกัตวัหรือ เหตรุบกวนความสงบอืน ๆ (ง) การพงัทลาย 



การยตุกิารทํางาน การทาํลาย หรือการไม่สามารถใช้งานได้ของอปุกรณ์หรือสถานทีใด ๆ ของผู้ซอืทีจาํเป็นตอ่การปฏิบตัิตามสญัญาน ี

ทเีกดิขึนไมว่่าจากสาเหตุใด หรืออบุตัิเหตทุีเกิดขึน ณ สถานประกอบการของผู้ ซือ (จ) การห้ามการขนส่ง หรือความล่าช้า การลดลง การขาดแคลน 

หรือการหยดุชะงกัของอุปกรณ์ สถานทีทํางาน ไฟฟ้า แรงงาน หรือปัจจยัด้านการผลิต หรือการให้บริการ (ฉ) การดาํเนนิการของรัฐบาล กฎหมาย 

ระเบียบ กฎ หรือคาํสงั หรือการมีส่วนร่วมทงัทีสมคัรใจและไม่สมคัรใจโดยผู้ซอืในแผนการใด ๆ เพอืประโยชน์ส่วนรวม 

ซงึเป็นเหตใุห้กระทบต่อการปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งร้ายแรง (ช) สาเหตอืุนใดทีอยู่นอกเหนอืความควบคมุตามสมควรของผู้ซือ 

ไม่วา่จะมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัสาเหตทีุได้กล่าวไปข้างต้นหรือไม่ (ซ) ความรุนแรงทเีพมิขึน หรือสถานการณ์ทยีาํแย่ลงของเหตใุด ๆ ทไีด้กล่าวข้างต้น 

หากมเีหตใุห้ล่าช้าหรือไม่สามารถดําเนินการตามสญัญาได้ 

ผู้ซือจะได้รับเวลาเพมิเติมสําหรับการปฏิบตัิตามหน้าทีของผู้ซอืในสญัญานตีามเท่าทจีาํเป็นและตามสมควรตามพฤติการณ์    

 
32.  RELATIONSHIP OF PARTIES:  This Purchase Order is not intended to create, nor should it be construed 
as creating, an agency, joint venture, partnership or similar relationship between the parties.  Each party will act 
solely as an independent contractor and neither party will have the right to act for or bind the other party in any 
way or to represent that the other party is in any way responsible for any acts or omissions of such party.  It is 
understood and agreed that each party shall be solely responsible for the wages and benefits of its employees. 
 
32. ความสัมพนัธ์ของคู่สัญญา: คําสงัซือนไีม่มเีจตนาทีจะก่อให้เกิด และไม่ควรถกูตคีวามวา่เป็นการก่อให้เกิดสํานกังานผู้แทน 

บริษัทร่วมทนุ หุ้นส่วน หรือความสมัพนัธ์อืนใดทคีล้ายคลึงกนัระหว่างคู่สญัญา คู่สญัญาแต่ละฝ่ายดาํเนินการด้วยตนเองในฐานะผู้ รับเหมาอิสระ 

และไม่มีคู่สญัญาฝ่ายไหนทีมีสิทธิในการทาํการในนาม หรือทําการผูกพนัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงไม่ว่าในลกัษณะใด 

หรือเพือแสดงให้เห็นว่าคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึงต้องรับผิดชอบสําหรบัการกระทาํ หรืองดเว้นการกระทําใด ๆ ของคู่สญัญาฝ่ายนนั 

เป็นทเีข้าใจและยอมรับว่า คู่สญัญาแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบค่าจ้างและผลประโยชน์ของลกูจ้างของตนแต่เพียงผู้ เดียว 

 
33.   HEADINGS:  The headings in the paragraphs and subparagraphs of this Purchase Order have been added 
for the convenience of the parties and are not to be deemed a part of this Purchase Order. 
 
33. ชอืหวัข้อ: ชอืหวัข้อในย่อหน้าหลกั และย่อหน้ารองของคาํสงัซือนี มีไว้เพือความสะดวกของคู่สญัญา และไม่ให้ถือวา่เป็นส่วนหนึงของ 

คําสงัซอืน ี 

 
34.  SEVERABILITY:  If any provision of these General Terms and Conditions shall be adjudicated to be invalid 
or unenforceable, such provision shall be deemed amended to delete therefrom the portion thus adjudicated to be 
invalid or unenforceable. All remaining portions shall be deemed enforceable.  Any clause required by any 
applicable law, order or administrative regulation, to be included in a contract of the type evidenced by these 
General Terms and Conditions shall be deemed to be incorporated herein. 
 
34. ความมผีลของสัญญา: หากมีข้อใดในข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปน ี ทีได้รับการตดัสินว่าไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบงัคบัได้ 

ให้ถือวา่ข้อกําหนดดงักลา่วได้รับการแก้ไขเพือลบส่วนทีไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบงัคบันนัออก ส่วนทีเหลืออยู่ให้ถือว่ามีผลบงัคบั ข้อสญัญาใด ๆ 

ทกีฎหมาย คําสงั หรือคําสงัทางปกครองกําหนดให้ต้องระบไุว้ในสญัญาประเภททีเป็นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขฉบบันี 

ให้ถือวา่ได้รับการกําหนดไว้ในสญัญาน ี

 
 
35.   INTEGRATION:  This Purchase Order is the sole and entire understanding and agreement of the parties 
with respect to its subject matter and supersedes all other such prior or contemporaneous oral and written 
agreements and understandings. 
 



35. ความเป็นหนึงเดียวของสญัญา: คําสงัซือน ี เป็นความเข้าใจและความตกลงทงัหมดเพยีงหนึงเดยีวของคู่สญัญา 

ทเีกียวข้องกบัประเด็นสําคญัของสญัญา และให้มีผลแทนทีความตกลงใด ๆ ทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษรทีมีมาก่อนหน้าน ี

 
36. LANGUAGE: This General Terms and Conditions is made in bilingual, English and Thai version, in case 
there is any discrepancy between the English and Thai text, the English text shall prevail and any interpretation 
under this General Terms and Conditions shall be based on the English text of this General Terms and 
Conditions. 
36. ภาษา: ข้อกําหนดและเงือนไขทวัไปนทีําขึนสองภาษา เป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย 

ในกรณีทีมีความแตกต่างระหว่างภาษาองักฤษและภาษาไทย ให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั 

และการตีความของข้อกําหนดและเงือนไขนีให้เป็นไปตามภาษาองักฤษ 

 
 

Revised:  10-20-2020 
 


