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คุณภำพ:   ผู้ขายรับประกนัว่าสินค้าเป็นไปตามรายละเอียดและข้อก าหนด และปราศจากความช ารุดบกพร่องในส่วนของวสัดุ
และผลงาน รวมทัง้ความช ารุดบกพร่องทัง้หมดอนัเน่ืองจากการออกแบบ (นอกเหนือจากการออกแบบของผู้ ซือ้เอง) หากก่อน
การจดัส่ง ผู้ขายพิจารณาเห็นว่าสินค้าใดไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และการซ่อมแซมหรือเปล่ียนสินค้าแทนสินค้าดงักล่าวจะท า
ให้การจดัสง่สินค้าให้แกผู่้ ซือ้เกิดความล่าช้า ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้ทราบในทนัที และผู้ ซือ้มีสิทธิขอตรวจสอบสินค้าท่ีไมเ่ป็นไป
ตามเง่ือนไขดงักล่าว ผู้ ซือ้สามารถ (i) ยอมรับสินค้าดงักล่าวแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (ii) ยอมรับสินค้าดงักล่าวภายใต้
ข้อตกลงของผู้ขายว่าจะมีการปรับลดราคาให้ตามสมควร หรือ (iii) ปฏิเสธสินค้าดงักล่าว การไม่ยอมรับสินค้าท่ีไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขให้ถือเป็นการสละสิทธิในข้อก าหนดหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัส่งสินค้าอ่ืน ๆ  เม่ือได้รับสินค้า ผู้ ซือ้มีสิทธิ
ตรวจสอบและทดสอบสินค้าก่อนยอมรับสินค้า หากการตรวจสอบหรือทดสอบดงักล่าวมีขึน้ภายในเวลาท่ีเหมาะสมหรือตามท่ี
ระบใุนข้อก าหนด ผู้ขายจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบและทดสอบสินค้าท่ีถกูปฏิเสธและค่าขนส่งท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
เม่ือได้รับค าร้องจากผู้ ซือ้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวในการซ่อมแซมหรือเปล่ียนสินค้าทัง้หมด หรือสว่นประกอบของ
สินค้า ภายใต้ค าสัง่ซือ้นี ้(โดยใช้ข้อก าหนด F.O.B ณ โรงงานของผู้ ซือ้) ซึง่พิสจูน์ได้วา่มีความช ารุดบกพร่องในส่วนของวสัดหุรือ
ผลงานภายในหนึ่งปี (1) นับจากวันท่ีถือว่ามีการใช้งานหรือวันท่ีวางระบบแล้ว ผู้ ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้ทราบทันทีหากพบ
ข้อผิดพลาดใด ๆ หลังการจัดส่ง เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ผู้ ขายจะต้องเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงทัง้หมดท่ี
จ าเป็น 

ปริมำณ:   สินค้าท่ีจดัสง่เกินกวา่จ านวนท่ีระบไุว้ในค าสัง่ซือ้นีใ้ห้สง่คืน โดยผู้ขายเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง:   ยกเว้นกรณีมีการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอ่ืน (ก) หากมีกรณีท่ีผู้ ขายคิด
คา่ใช้จา่ยในการขนสง่แยกตา่งหากไปยงัผู้ ซือ้ คา่ใช้จา่ยดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกวา่คา่ใช้จา่ยในการจดัสง่ขัน้ต ่าตามกฎหมายโดย
ผู้ ให้บริการจดัส่งหรือผ่านเส้นทางท่ีระบไุว้ ซึ่งมีผล ณ วนัท่ีจดัส่ง และ (ข) หากผู้ขายดแูลคา่ขนส่งให้แก่ผู้ ซือ้ คา่ใช้จ่ายดงักล่าว
ต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการจดัส่งจริงท่ีผู้ ซือ้จ่าย หรือหากผู้ ซือ้เป็นผู้ ด าเนินการขนส่งเอง ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะต้องเป็น
จ านวนเงินเทา่กบัคา่ธรรมเนียมการจดัสง่ซึง่ประเมินจากการขนสง่สินค้าท่ีใกล้เคียงกนั 

กำรจัดส่ง:   สินค้าจะต้องมีการบรรจอุยา่งเหมาะสมส าหรับการจดัสง่ บรรจภุณัฑ์แตล่ะรายการจะต้องมีหมายเลขก ากบัและติด
ฉลาก พร้อมเลขค าสัง่ซือ้ของผู้ ซือ้ เลขสต็อก สิ่งของท่ีบรรจ ุน า้หนกั และใบรายการสิ่งของท่ีบรรจแุยกรายการ อนึ่ง จะต้องไมมี่
การเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยส าหรับการบรรจหีุบห่อ การบรรจลุงั การจดัสง่ดว่นหรือการจดัสง่พิเศษใดๆ ยกเว้นมีระบไุว้อยา่งชดัเจนท่ี
ใบปะหน้า เวลาคือสาระส าคญัของเอกสารนี ้หากไม่มีการจัดส่งสินค้าใดภายในระยะเวลาท่ีระบุในค าสั่งซือ้นี ้หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมหากไม่ได้ระบุเวลาไว้ ผู้ ซือ้อาจ (i) ปฏิเสธท่ีจะรับสินค้าและยกเลิกค าสัง่ซือ้นี ้หรือ (ii) เรียกร้องให้ผู้ ขาย
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จดัสง่สินค้าผา่นชอ่งทางท่ีรวดเร็วท่ีสดุ ด้วยเหตนีุ ้คา่ใช้จา่ยในการขนสง่ใด ๆ ท่ีเกินกวา่คา่ใช้จ่ายในการขนสง่ตามปกตนิัน้จะตก
เป็นภาระแก่ผู้ขาย  

ใบแจ้งหนี:้   ยกเว้นกรณีผู้ ซือ้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ใบแจ้งหนีจ้ะต้อง (ก) จดัท าแยกตา่งหากส าหรับการจดัส่งแตล่ะครัง้ (ข) 
ไมค่รอบคลมุค าสัง่ซือ้มากกวา่หนึง่รายการ (ค) มีเลขค าสัง่ซือ้ระบไุว้ 

สิทธิบัตร:   ผู้ ขายจะต้องปกป้องและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ ซือ้จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ค าพิพากษา ค่าใช้จ่าย 
รวมถึงค่าทนายความ และความสูญเสียใด ๆ ซึ่งเกิดจากการละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าท าละเมิดในสิทธิบตัรใด ๆ ในสหรัฐฯ 
ญ่ีปุ่ น หรือในประเทศอ่ืนใดท่ีจัดส่งสินค้าไว้นี ้และผู้ ขายจะต้องปกป้องหรือระงับข้อพิพาทโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีหรือการไตส่วนท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ซือ้เน่ืองจากการละเมิดดงักลา่ว นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้ ซือ้จะต้องเข้าร่วมในการด าเนินคดี
หรือการไตส่วนเน่ืองจากการใช้สินค้าใด ๆ ท่ีจดัส่งไว้นี ้ผู้ขายสามารถ (i) ระงบัค าสัง่ห้ามท่ีเกิดขึน้ และให้สิทธิแก่ผู้ ซือ้ในการใช้
สินค้าดังกล่าวได้โดยปราศจากข้อผูกมัดและความรับผิดชอบใด ๆ (ii) เปล่ียนสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าท่ีไม่ละเมิด หรือ
ปรับเปล่ียนสินค้าให้ไม่อยู่ในสภาพละเมิด โดยผู้ ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมดจนผู้ ซือ้พอใจ หรือ (iii) น าสินค้าดงักล่าวออก
โดยผู้ขายรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย และคืนเงินให้แก่ผู้ ซือ้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่ผู้ขายในการนี ้อยา่งไรก็ตาม เง่ือนไขดงักล่าวใน
วรรคนีจ้ะไม่ใช้บงัคบักบัการเรียกร้อง ความเสียหาย ค าพิพากษา คา่ใช้จ่ายหรือความสญูเสียใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการละเมิดหรือ
ถกูกลา่วหาวา่ละเมิดท่ีระบไุว้โดยเฉพาะ อนัเป็นผลจากการใช้สินค้าของผู้ ซือ้ท่ีมีการจดัสง่ไว้นีร่้วมกบัวสัดอ่ืุนๆ หรือในทางปฏิบตัิ
โดยกระบวนการอ่ืนใด 

กำรติดตัง้และกำรด ำเนินกำร:   ในกรณีท่ีสินค้าใดต้องมีการติดตัง้หรือด าเนินการใด ๆ โดยหวัหน้าผู้ ควบคมุงาน ผู้ เช่ียวชาญ
หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจัดหาโดยผู้ ขาย ผู้ ขายยินดีจัดหาบุคลากรเหล่านีใ้ห้โดยคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ได้ 
หวัหน้าผู้ควบคมุงาน ผู้ เช่ียวชาญหรือบคุคลอ่ืนในการให้บริการเฉพาะดงักล่าว จะไม่ถือเป็นตวัแทนหรือพนกังานของผู้ ซือ้ และ
ผู้ ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระท าและการละเว้นใด ๆ และความรับผิดชอบในส่วนของภาษีเงินได้หรือเงินสมทบตาม
ข้อบงัคบัใด ๆ 

สิทธิในกำรเข้ำถึง:   เม่ือได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากผู้ ซือ้ ผู้ ขายจะต้องอนุญาตให้ผู้ ซือ้ ลูกค้าของผู้ ซือ้ และ
หน่วยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในการเข้าไปในพืน้ท่ีปฏิบตัิการของผู้ขาย และ/หรือสืบค้นระเบียนข้อมลูเชิงคณุภาพ และข้อมลู
เก่ียวกบัการจดัซือ้สินค้าของผู้ ซือ้ หนงัสือแจ้งของผู้ ซือ้จะต้องระบสุาเหตท่ีุต้องมีการสืบค้นหรือเข้าไปในพืน้ท่ี และการด าเนินการ
ดงักลา่วจะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการรักษาความลบัของผู้ขายตามความเหมาะสม  
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กำรประกันภัย:   ก่อนผู้ขายเร่ิมปฏิบตังิานใด ๆ ภายใต้เง่ือนไขในหวัข้อ คณุภาพ และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ในค าสัง่ซือ้นีใ้นพืน้ท่ีของ
หรือท่ีก ากับดแูลโดยผู้ ซือ้ หรือโดยบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ีในการติดตัง้สินค้า ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
จดัหาและรักษาไว้ซึ่งค่าทดแทนของพนกังาน และความรับผิดชอบของนายจ้างตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ความ
รับผิดชอบทั่วไปในเชิงพาณิชย์ ความรับผิดชอบด้านยานยนต์ ความรับผิดชอบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (หากการ
ด าเนินงานเก่ียวกับวตัถุอนัตราย) ตามจ านวนเงินท่ีได้รับการอนุมตัิจากผู้ ซือ้ ก่อนเร่ิมปฏิบตัิงานดงักล่าว ผู้ขายจะต้องจดัหา
เอกสารรับรองให้แก่ผู้ ซือ้เพ่ือยืนยนัว่ามีการจดัท าประกนัภยัดงักลา่วข้างต้นท่ีมีผลบงัคบัใช้ และหากมีการยกเลิกจะต้องมีการท า
หนงัสือแจ้งการยกเลิกให้แก่ผู้ ซือ้อยา่งน้อยสิบห้า (15) วนัก่อนวนัท่ีมีผลในการยกเลิกดงักลา่ว 

ควำมเสียหำยที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ:   ในกรณีท่ีผู้ขายละเมิดข้อก าหนดและเง่ือนไขใด ๆ ท่ีระบไุว้นี ้ผู้ ซือ้มีสิทธิส่งหนงัสือแจ้ง 
หรือส่งอีเมลแจ้ง หรือติดต่อทางโทรสาร เพ่ือแจ้งแก่ผู้ขายให้มีการแก้ไขกรณีละเมิดภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากผู้ขายไม่
สามารถแก้ไขกรณีละเมิดภายในระยะเวลาท่ีผู้ ซือ้ก าหนดไว้ได้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการช าระค่าเสียหายส าหรับความ
เสียหายท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าเท่ากบัร้อยละ 0.5 ของราคารวมต่อวนัในแตล่ะวนัท่ีเกิดการล่าช้า โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่สิทธิหรือ
แนวทางแก้ไขอ่ืนใดอนัพงึมีของผู้ ซือ้ตามท่ีระบไุว้นีห้รือภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

กำรชดเชยค่ำเสียหำยและควำมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยทำงร่ำงกำย:   ผู้ขายจะต้องชดเชยคา่เสียหายและปกปอ้งผู้
ซือ้ บคุคลใดท่ีเป็นเจ้าของพืน้ท่ีติดตัง้สินค้า รวมทัง้พนกังานและตวัแทนของบคุคลเหล่านัน้ จากการเรียกร้อง ความรับผิดชอบ 
ความสญูเสีย ความเสียหายและคา่ใช้จ่ายใด ๆ รวมทัง้คา่ทนายความใด ๆ ของบคุคลเหล่านัน้ ส าหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย 
การเจ็บป่วย และ/หรือโรคภัย รวมทัง้การเสียชีวิตในเวลาใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้จากเหตุท่ีระบุก่อนหน้า และมีผลใช้บงัคบักับ
พนกังานของผู้ขาย หรือของผู้ รับเหมาช่วงของผู้ขาย ในขณะอยู่ในหรือเก่ียวกบัทรัพย์สินของผู้ ซือ้หรือพืน้ท่ีติดตัง้สินค้า หากการ
บาดเจ็บ เจ็บป่วย โรคภยั และ/หรือการเสียชีวิตดงักล่าวเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานใด ๆ ภายใต้เนือ้หาในหวัข้อ คณุภาพ หรือ
ข้อก าหนดอ่ืนภายใต้ค าสัง่ซือ้นี ้หรือเน่ืองจากการปฏิบตัิหน้าท่ี หรือความบกพร่องในการปฏิบตัิงานดงักล่าว ไม่ว่าการบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วย โรคภัย และ/หรือการเสียชีวิตดงักล่าวจะเก่ียวข้องกับการประมาทเลินเล่อของผู้ ซือ้ บุคคลท่ีระบุข้างต้น หรือ
พนกังานหรือตวัแทนท่ีเก่ียวข้องหรือไมก็่ตาม ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตอ่การสญูหาย การท าลาย หรือความเสียหายตอ่เคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ และทรัพย์สินส่วนบคุคลอ่ืน ๆ ทัง้หมดของผู้ขาย ผู้ รับเหมาช่วงของผู้ขาย หรือพนกังานหรือตวัแทนของผู้ขาย ไม่ว่าการ
สูญเสีย การท าลาย หรือความเสียหายดงักล่าวจะเก่ียวข้องกับการประมาทเลินเล่อของผู้ ซือ้ บุคคลท่ีกล่าวถึงข้างต้น หรือ
พนกังานหรือตวัแทนของบคุคลเหลา่นัน้ก็ตาม 
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เหตุสุดวิสัย:   คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ส าหรับการผิดนดัหรือความล่าช้าในการปฏิบตัิตาม
เง่ือนไข หากมีสาเหตมุาจากเพลิงไหม้ การนดัหยดุงาน การจลาจล สงคราม เหตกุารณ์ไม่คาดฝัน ความลา่ช้าของผู้ ขนสง่ ค าสัง่
ของรัฐหรือระเบียบข้อบงัคบั การปิดโรงงานบางส่วนหรือทัง้หมดอันเน่ืองจากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหรือกระแสไฟฟ้าได้
เพียงพอ และ/หรือ สถานการณ์ใกล้เคียงกนั หรือสถานการณ์อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการความควบคมุตามความเหมาะสมของทัง้
สองฝ่าย ซึง่ท าให้เกิดการผิดนดัหรือความล่าช้า คูก่รณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้เน่ืองจากเหตกุารณ์เหล่านี ้จะต้องแจ้งให้อีก
ฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้หลงัจากท่ีเร่ิมเกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยระบรุายละเอียดทัง้หมดท่ี
เก่ียวข้องกับเหตุการณ์เหล่านัน้ และด าเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม และส่งหนังสือแจ้งอีกฝ่ายให้ทราบเม่ือ
สถานการณ์ดงักล่าวได้รับการแก้ไข ผู้ ซือ้ไม่ต้องช าระเงินให้แก่ผู้ขายส าหรับคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากผู้ขายเน่ืองจากเหตผุล
ดงักลา่วในการผิดนดัหรือความลา่ช้า 

แบบและส่วนประกอบอ่ืนๆ:   เว้นแตร่ะบไุว้เป็นอย่างอ่ืนในค าสัง่ซือ้นีอ้ย่างชดัแจ้ง แบบวาด พิมพ์เขียว แม่แบบ แพทเทิร์น 
เคร่ืองมือ แผ่นพิมพ์และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีใช้เพ่ือการผลิตสินค้าดงัระบไุว้นี ้ซึ่งจดัท าหรือสร้างขึน้โดยผู้ขายภายใต้เง่ือนไขใน
ค าสัง่ซือ้นี ้ให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ซือ้ และเม่ือจดัสง่สินค้าเสร็จสิน้ หรือเม่ือสิน้สดุค าสัง่ซือ้นีจ้ะต้องจดัสง่ให้แก่ผู้ ซือ้ 

ควำมเช่ือมโยง:   หากการด าเนินงานในส่วนใด ๆ ของผู้ขายภายใต้ค าสัง่ซือ้นี ้ผู้ขายมีการท าสญัญารับเหมาช่วงกบัซพัพลาย
เออร์รายอ่ืน เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดของผู้ขายจะต้องมีผลกับซพัพลายเออร์รายดงักล่าว และผู้ขายตกลงจะก าหนดเง่ือนไข
ดงักลา่วไว้ในสญัญากบัซพัพลายเออร์ดงักลา่วด้วยเชน่กนั 

กำรรักษำควำมลับ:   ตามท่ีใช้ในค าสัง่ซือ้นี ้ “ข้อมูลท่ีเป็นความลับ” ให้หมายถึงและรวมถึงข้อต่อไปนีท้ัง้หมด: ข้อมูล องค์
ความรู้และวนัท่ี ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านเทคนิคและไม่ใช่ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งเป็นไปในลกัษณะใดก็ตามท่ีมีมาก่อนหน้าหรือ
หลงัจากนีท่ี้เปิดเผยให้แก่ผู้ขายโดยหรือในนามของผู้ ซือ้ ในระหว่างการด าเนินการ หรืออนัเป็นผลมาจาก หรือท่ีเก่ียวข้องกับ
ค าสัง่นี ้หรือท่ีเก่ียวข้องกบัข้อเสนอหรือการเจรจาตอ่รองส าหรับค าสัง่ซือ้นี ้

นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ด้านล่างและยกเว้นตามท่ีตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยผู้ ซือ้ ผู้ขายจะใช้ความพยายาม
อย่างเต็มท่ีในการรักษาความลบัของข้อมูล และป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นความลบั เว้นแต่เป็นการเปิดเผยให้แก่
พนกังานและผู้ รับเหมาชว่งท่ีจ าเป็นต้องทราบข้อมลูท่ีเป็นความลบัดงักลา่ว เพ่ือให้ผู้ขายสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามค าสัง่ซือ้นีไ้ด้
อย่างถกูต้อง และบคุคลผู้ลงนามรักษาความลบัของข้อมลูในขอบเขตท่ีเข้มงวดเทา่กบัผู้ขายภายใต้เง่ือนไขท่ีระบไุว้นี ้และผู้ขาย
จะไมใ่ช้หรือให้อนญุาตให้ใช้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัเพ่ือบคุคลใดก็ตามนอกเหนือจากผู้ ซือ้ 
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หน้ำท่ีของผู้ขำยภำยใต้เง่ือนไขกำรรักษำควำมลับของข้อมูลนีจ้ะไม่ให้ใช้บังคับกับข้อมูลดังนี:้ 

ก) เป็นท่ีทราบกนัทางสาธารณะโดยไมไ่ด้เกิดจากการกระท าหรือความบกพร่องของผู้ขาย หรือ 

ข) ผู้ขายได้รับข้อมลูนีอ้ยู่ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ขายเป็นครัง้แรก โดยหรือในนามของผู้ ซือ้ หรือบริษัทในเครืออ่ืนใดของผู้
ซือ้ และผู้ขายสามารถพิสจูน์ข้อเท็จจริงดงักลา่วโดยหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถืออยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

ค) ผู้ขายได้รับข้อมลูโดยสจุริตจากบคุคลอ่ืน นอกเหนือจากบริษัทในเครือของผู้ ซือ้ และผู้ขายไมไ่ด้ท าการละเมิดเง่ือนไขใด ๆ ท่ีมี
ตอ่บคุคลภายนอกในสว่นของข้อมลูท่ีเป็นความลบัดงักลา่ว 

ภายใต้เง่ือนไขการรักษาความลับข้อมูลนี ้“บริษัทในเครือของผู้ ซือ้” หมายถึง:   (i) บริษัทใด ๆ ท่ีมีผู้ ซือ้เป็นเจ้าของหุ้นหรือมี
อ านาจควบคมุร้อยละ 50 หรือมากกว่าขึน้ไปของจ านวนเสียงทัง้หมด หรือ (ii) บริษัทใด ๆ ท่ีผู้ ซือ้เป็นเจ้าของหุ้นหรือมีอ านาจ
ควบคมุร้อยละ 50 หรือมากกวา่ขึน้ไปของจ านวนเสียงทัง้หมด หรือ (iii) บริษัทใด ๆ ท่ีมีหุ้นร้อยละ 50 หรือมากกวา่ขึน้ไปเป็นของ
หรือควบคมุโดยบริษัทท่ีผู้ ซือ้เป็นเจ้าของหรือมีอ านาจควบคมุร้อยละ 50 หรือมากกวา่ขึน้ไปของจ านวนเสียงทัง้หมด 

จรรยำบรรณของควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร:   จรรยาบรรณของความรับผิดชอบตอ่สงัคมขององค์กร (RBA) คือ
หลักเกณฑ์การด าเนินงานท่ีก าหนดเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน 
สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมและการจัดการส าหรับเครือข่ายการจัดจ าหน่ายของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  RBA ได้ก าหนดมาตรฐานขึน้มาเพ่ือให้แน่ใจว่าสภาพการจ้างในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออตุสาหกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอิเล็กทรอนิกส์นัน้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั และเครือข่ายการจดัจ าหน่ายของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นัน้มีความปลอดภัย พนักงานจะได้รับการปฏิบตัิด้วยความเคารพและให้เกียรติ รวมทัง้การด าเนินงานทางธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีจริยธรรม การให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ RBA ถือเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีซพัพลาย
เ อ อ ร์ ข อ ง ผู้ ซื ้อ ทั ้ง ห ม ด จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ  ข้ อ มู ล ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม จ ร ร ย า บ ร รณ  R B A  ดู ไ ด้ ท่ี  
www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct  ทัง้นีผู้้ ขายรับรองและรับประกันว่า (i) ผู้ขายได้อ่านและท า
ความเข้าใจเก่ียวกบั RBA แล้ว (ii) ผู้ขายมีการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ RBA (iii) ผู้ขายจะมีการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบั และเจตจ านงค์ของหลกัจรรยาบรรณ RBA 
และเง่ือนไขข้อตกลงกบัลกูค้าท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ขายจะจดัหาส าเนาผลการประเมิน
ตนเองดงักล่าวให้แก่ผู้ ซือ้ เม่ือได้รับค าร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ ซือ้ และ (iv) ผู้ขายจะปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณของ 
RBA อยา่งตอ่เน่ืองและจะแจ้งให้ผู้ ซือ้ทราบทนัทีในกรณีท่ีผู้ขายทราบว่ามีการไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เกิดขึน้ 
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โลหะจำกพืน้ท่ีขัดแย้ง:   หากสินค้าเป็นหรือมีส่วนประกอบของดีบกุ แทนทาลมั ทงัสเตน และ/หรือทองค า (ทัง้ท่ีเป็นแร่ดิบหรือ
แบบแปรรูป และไม่ว่าจะผสมกับวสัดุอ่ืนหรือไม่ก็ตาม) ผู้ขายให้การรับรองว่าโลหะดงักล่าวไม่ได้มาจากแหล่งท่ีเก่ียวข้องทัง้
โดยตรงหรือโดยอ้อมเก่ียวกับการเงินหรือผลประโยชน์ให้แก่กับกลุ่มติดอาวุธในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือประเทศ
ใกล้เคียงกนั หรือในภูมิภาคใด ๆ ท่ีก าหนดให้เป็นเขตท่ีได้รับผลกระทบและพืน้ท่ีมีความเส่ียงสงู (CAHRA) ตามท่ีก าหนดไว้ใน
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ท่ีเป็นแนวทางการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางธุรกิจของ
เครือขา่ยผู้จดัจ าหนา่ยท่ีรับผิดชอบสินแร่จากพืน้ท่ีความขดัแย้งท่ีได้รับผลกระทบและพืน้ท่ีมีความเส่ียงสงู ซึง่รวมถึงหนว่ยงานใด 
ๆ ท่ีอยู่ในบริเวณดงักลา่ว นอกจากนีผู้้ขายยงัมีการก าหนดนโยบายควบคมุแร่ในเขตพืน้ท่ีขดัแย้งของตนเองซึ่งจะต้องสอดคล้อง
กบันโยบายของผู้ ซือ้ (ดไูด้ท่ี http://www.kemet.com/KEMET–Supply-Chain-Policy) โดยจะต้องครอบคลมุถึงการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และจะต้องแจ้งข้อมลูเหลา่นีใ้ห้แก่ซพัพลายเออร์รายยอ่ยของผู้ขายทราบ ผู้ขายจะต้องก ากบัดแูลให้แร่ดีบกุ แทนทาลมั 
ทงัสเตน และ/หรือทองค า ท่ีจดัหามาจากโรงหลอมผ่านการตรวจสอบ/รับรองโดยบคุคลอ่ืนตามกระบวนการของ Responsible 
Minerals Initiative (RMI) เพ่ือให้แนใ่จวา่ไมไ่ด้มีแหลง่ก าเนิดมาจากพืน้ท่ีขดัแย้ง ผู้ขายจะต้องร่วมมือกบัซพัพลายเออร์รายย่อย
ในการก ากับดแูลการตรวจสอบย้อนกลับเส้นทางของโลหะเหล่านีท่ี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนไปจนถึงโรงหลอมหรือเหมืองแร่ 
ผู้ขายจะจดัท าเอกสารรายงานข้อมูลเก่ียวกับแร่ธาตใุนพืน้ท่ีความขดัแย้งให้แก่ผู้ ซือ้ทราบเม่ือได้รับการร้องขอ โดยจดัท าตาม
รูปแบบมาตรฐานรายงาน Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ของ RMI ข้อมลูการตรวจสอบย้อนกลบัจะต้อง
ได้รับเก็บรักษาและบนัทกึไว้เป็นเวลา 5 ปี 

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย:   ผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบญัญัติ ข้อบงัคบั กฏระเบียบและค าสัง่ตา่ง ๆ ของภาครัฐท่ี
บงัคบัใช้กบัค าสัง่ซือ้นี ้รวมทัง้แตไ่ม่จ ากดัเพียงกฎหมาย ข้อบญัญัติ และข้อบงัคบัของภาครัฐ กฎระเบียบและค าสัง่ของภาครัฐ 
เก่ียวกบัการก าจดัสารท่ีเป็นพิษหรือสารท่ีเป็นอนัตรายท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า และกระบวนการผลิตของสินค้า 

กำรโอนสิทธิ:   ผู้ขายไมส่ามารถโอนสิทธิหรือข้อผูกพนัของตนในค าสัง่ซือ้นี ้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผู้ ซือ้ 

กำรไม่สละสิทธิ:   การสละสิทธิใด ๆ ของคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่อนัเน่ืองจากการละเมิดเง่ือนไขใด ๆ ในค าสัง่ซือ้นีต้อ่อีกฝ่ายหนึง่ จะ
ไมถื่อวา่เป็นการสละสิทธิเรียกร้องในกรณีละเมิดอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีมีกรณีเหมือนกนัหรือในข้อก าหนดอ่ืน ๆ ภายใต้ค าสัง่ซือ้นี ้

แนวทำงแก้ไข:   สิทธิและแนวทางแก้ไขของผู้ ซือ้ท่ีระบไุว้ในค าสัง่ซือ้นี ไ้ม่ใช่สิทธิแตเ่พียงผู้ เดียว และเป็นสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิ
และแนวทางแก้ไขอนัพงึมีอ่ืน ๆ ทัง้หมดของผู้ ซือ้ 



 

 เง่ือนไขเพิม่เติม 
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กฎหมำยที่บังคับใช้:   การมีผลบงัคบัใช้ การตีความ และการปฏิบตัิงานของค าสัง่ซือ้นี ้จะอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมายของ
ประเทศท่ีค าสัง่ซือ้นีอ้อกโดยผู้ ซือ้ 

กำรป้องกันกำรท ำธุรกรรมกับผู้ท่ีถูกปฏิเสธ / คู่สัญญำท่ีถูกปฏิเสธ / SDN:   เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินการสอดคล้องกบั
กฎหมายการสง่ออกของสหรัฐฯ ผู้ ซือ้ไมไ่ด้ด าเนินการท าธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆ กบับคุคลท่ีมีรายช่ือใน “Denied Person List” ท่ี
เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ โดยกระทรวงการต่างประเทศและบุคคลท่ีมีรายช่ือใน “Specially Designated 
Nationals List” ซึง่เผยแพร่โดยกรมธนารักษ์การควบคมุสินทรัพย์ตา่งประเทศ ผู้ ซือ้คาดวา่ซพัพลายเออร์ / ผู้ขาย และผู้ รับเหมา
ช่วงทัง้หมดจะปฏิบตัิตามกฎหมายเหล่านีด้้วย (ผู้ขายอาจตรวจสอบเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐฯ  ส าหรับแตล่ะหน่วยงานท่ีระบไุว้
ข้างต้นเพ่ือเข้าถึงรายการของตน) 

เบ็ดเตล็ด:   หากค าสัง่ซือ้นีมี้ข้อเสนอใด ๆ  การยอมรับค าสัง่ซือ้นีข้องผู้ขายให้จ ากัดเฉพาะเง่ือนไขภายใต้ค าสัง่ซือ้นี  ้และการ
จัดส่งส่วนประกอบของสินค้าท่ีเก่ียวข้องจะถือเป็นการยอมรับข้อเสนอดงักล่าว  ค าสั่งซือ้นีถื้อเป็นการยอมรับข้อเสนอ การ
ยอมรับดงักล่าว เป็นการยอมรับภายใต้เง่ือนไขโดยความยินยอมของผู้ขายท่ีจะผูกพนัภายใต้ค าสัง่ ซือ้นี ้การจดัส่งสินค้าและ
สว่นประกอบใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ถือเป็นการให้ความยินยอม ค าสัง่ซือ้นีถื้อเป็นข้อตกลงโดยสมบรูณ์ระหวา่งคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนี ้และไม่มีการท าความเข้าใจ การแสดงตวั หรือการรับประกันโดยทางวาจาอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอ่
เนือ้หาดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการ หรือการติดตอ่ หรือการใช้มาตรการทางการค้าใด ๆ ไม่ถือเป็นการตีความ รับทราบ 
รับรอง ชีแ้จงหรือก าหนดเง่ือนไขผกูพนัเพิ่มเติมส าหรับค าสัง่ซือ้นี ้ค าสัง่ซือ้นีจ้ะไม่สามารถแก้ไขหรือตัง้ข้อสงวนสิทธิใด ๆ เป็น
การเฉพาะได้ เว้นแตมี่การลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย 

 


