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ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือสินคา้และบริการรวมทั้งใบสัง่ซ้ือ ("ใบสั่งซ้ือ") คู่มือการใชสิ้นคา้ วิธีการใช ้

วสัดุท่ีใชใ้นการอบรม คู่มือระบบ ขอ้ก าหนดรายละเอียด 

และวสัดุอ่ืนทั้งหมดของผูข้ายท่ีแสดงถึงรายละเอียดของสินคา้และบริการ (ตอ่ไปจะรวมเรียกวา่ "การสั่งซ้ือ") 

ท่ีท าข้ึนระหวา่งบริษัทในเครือท่ีสัง่ซ้ือสินคา้หรือบริการตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นใบสัง่ซ้ือ ("ทอมสนัรอยเตอร"์)  

ฝ่ายหน่ึง กบัผูส้ง่มอบสินคา้หรือบริการ ("ผูข้าย") อีกฝ่ายหน่ึง 

1. ค าจ  ากัดความ "บรษิทัในเครอื" หมายถึง องคก์รทางธุรกิจ ท่ีมีอ านาจควบคุม หรือ

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของทอมสนัรอยเตอรค์อรป์อรเ์รชัน่ หรือ ทอมสนัรอยเตอร ์พีแอลซี 

หรือไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเป็นครั้งคราว หรือ ท่ีเป็นผูร้บัโอนธุรกิจและทรพัยสิ์นของทอมสนัรอยเตอรค์อรป์อรเ์รชัน่ 

หรือ ทอมสนัรอยเตอร ์พีแอลซี (ไม่วา่จะโดยการเปล่ียนชื่อ การเลิกกิจการ การควบและรวมกิจการ 

การจดัโครงสรา้งองคก์รใหม่ การขาย หรือ การจ าหน่ายจ่ายโอน) "สินคา้" หมายถึง อุปกรณ ์วสัดุ 

และสินคา้อ่ืนใดท่ีทอมสนัรอยเตอรไ์ดร้บัจากผูข้ายตามท่ีระบุไวใ้นใบสัง่ซ้ือ "บรกิาร" 

หมายถึงบริการท่ีทอมสนัรอยเตอรไ์ดร้บัจากผูข้าย ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ การฝึกอบรม การติดตั้ง การก าหนดค่า 

(configuration)  การบ ารุงรกัษา และการใหค้วามชว่ยเหลือสนับสนุนตามท่ีระบุไวใ้นใบสัง่ซ้ือ  

2. ใบสัง่ซ้ือ ทอมสนัรอยเตอรอ์าจจดัซ้ือสินคา้และบริการจากผูข้ายโดยการออกใบสัง่ซ้ือไปยงัผูข้าย

และผูข้ายจะจดัสง่สินคา้และใหบ้ริการตามท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือ 

ก าหนดเวลาเป็นสิ่งส าคญัในการจดัหาสินคา้และบริการตามการสัง่ซ้ือ 

และใหถื้อวา่ผูข้ายยอมรบัใบสัง่ซ้ือและการสัง่ซ้ือสินคา้เม่ือผูข้ายเร่ิมจดัหาสินคา้และบริการภายใตใ้บสัง่ซ้ือน้ันๆ 

โดยผูข้ายจะไม่เปล่ียนแปลงใบสัง่ซ้ือ หรือปรบัราคา จ านวน วนัสง่มอบหรือวนัติดตั้ง ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนใด 

เวน้แตจ่ะไดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทอมสนัรอยเตอร ์

และผูข้ายจะไม่ท าการปรบัเปล่ียนสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือหรือสง่สินคา้ใหท้อมสนัรอยเตอรเ์กินจ านวนท่ีสัง่ซ้ือ 

เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทอมสนัรอยเตอร ์

ทอมสนัรอยเตอรอ์าจขอปรบัเปล่ียนขอบขา่ยของใบสัง่ซ้ือตามสมควรเป็นครั้งคราว ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 

การปรบัเปล่ียนขอ้ก าหนด จ านวนสินคา้ท่ีสัง่ เวลาสง่มอบสินคา้ ระเบียบวิธีในการทดสอบ (testing protocol) 

หรือจุดหมายปลายทางท่ีสง่สินคา้ ทั้งน้ีโดยจะท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรถึงผูข้าย  

ในกรณีท่ีค าขอปรบัเปล่ียนดงักลา่วไม่เป็นภาระต่อผูข้ายอยา่งมีนัยส าคญั 

ผูข้ายตกลงปรบัเปล่ียนการสัง่ซ้ือตามท่ีทอมสนัรอยเตอรร์อ้งขอรวมทั้งแกไ้ขปรบัเปล่ียนใบสัง่ซ้ือเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปรั

บเปล่ียนดงักลา่วดว้ย และในกรณีท่ีค าขอดงักลา่วเป็นภาระต่อผูข้ายอยา่งมีนัยส าคญั 

ผูข้ายจะแจง้ใหท้อมสนัรอยเตอรท์ราบทนัที  

3. การส่งมอบสินคา้ ผูข้ายจะสง่มอบสินคา้ตามใบสัง่ซ้ือทั้งหมดภายในครั้งเดียวก่อนหรือภายในวนัสง่มอบ

เวน้แต่ทอมสนัรอยเตอรไ์ดร้อ้งขอหรือใหอ้นุญาตเป็นอยา่งอ่ืนโดยกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

และพรอ้มกนักบัการสง่มอบน้ันผูข้ายจะจดัสง่คู่มือการใช ้ค ารบัประกนัของผูผ้ลิต 

หรือวสัดุอ่ืนใดท่ีผูผ้ลิตสินคา้มีความประสงคใ์หส่ิ้งของดงักลา่วอยูก่บัสินคา้ท่ีจดัสง่ 

ผูข้ายจะตอ้งแจง้รายละเอียดการขนสง่สนิคา้ เอกสารในการขนสง่ ใบแจง้หน้ี 

และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารทั้งหมด พรอ้มกบัระบุหมายเลขใบสัง่ซ้ือและรายการสินคา้และบริการ 

และถา้ในใบสัง่ซ้ือไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน เง่ือนไขในการขนสง่สินคา้คือ D.D.P. (ชื่อสถานท่ี)  (ตามท่ีระบุใน 

INCOTERMS 2010) และหากมีค่าระวางสินคา้ 

ผูข้ายจะคิดเพ่ิมค่าระวางสินคา้ท่ีเกิดขึ้ นตามจริงเท่าน้ันและจะระบุค่าระวางไวใ้นใบแจง้หน้ีแก่ทอมสนัรอยเตอร ์ 

4. การคืนสินคา้

ทอมสนัรอยเตอรอ์าจคืนสินคา้แก่ผูข้ายภายในหกเดือนหลงัจากท่ีไดร้บัสินคา้และจะไดร้บัเงินค่าสินคา้คืนเต็มจ านวน 

ทั้งน้ีสินคา้ตอ้งอยูใ่นหีบหอ่สภาพเดิมท่ีสามารถน าไปขายไดเ้หมือนของใหม่ 

ทั้งน้ีสินคา้ท่ีผลิตตามค าสัง่โดยเฉพาะหรือสินคา้ท่ีตกรุน่ไม่สามารถคืนไดเ้วน้แต่เป็นสินคา้ท่ีมีขอ้บกพรอ่ง 

ในกรณีของการคืนสินคา้ ทอมสนัรอยเตอรจ์ะแจง้ความประสงคใ์หผู้ข้ายทราบ และภายใน 24 

ชัว่โมงหลงัจากท่ีทอมสนัรอยเตอรแ์จง้ความประสงคใ์นการคืนสินคา้ ผูข้ายจะออกหมายเลขอนุมติัการคืนสนิคา้ (Return 

Materials Authorization - RMA) ใหท้อมสนัรอยเตอร ์

หากทอมสนัรอยเตอรคื์นสินคา้เน่ืองจากความผิดพลาดของทอมสนัรอยเตอร ์เง่ือนไขในการสง่สินคา้คือ D.A.P.. 

(ชื่อสถานท่ีปลายทาง) (ตามท่ีระบุใน INCOTERMS 2010) ในกรณีท่ีคืนสินคา้เน่ืองจากเหตุอ่ืน 

เง่ือนไขในการสง่สินคา้คือ E.X.W. (ตามท่ีระบุใน INCOTERMS 2010) 

5. การปฏิบตัิตามมาตรการของทอมสนัรอยเตอรแ์ละการประกันภยั ในกรณีท่ีผูข้ายใหบ้ริการ ณ 

สถานท่ีตั้งของทอมสนัรอยเตอร ์ บุคลากรของผูข้ายจะปฏิบติัตามมาตรการในการรกัษาความปลอดภยั ตลอดจน กฎ 

ระเบียบ และนโยบายของทอมสนัรอยเตอร ์ (ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นครั้งคราว) และตลอดเวลาของการใหบ้ริการ 

ผูข้ายจะใชค้วามพยายามอยา่งท่ีสุด เพ่ือมิใหก้ารด าเนินกิจการตามปรกติของทอมสนัรอยเตอรส์ะดุดหยุดลง 
ผู้ขายจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณด้านจริยธรรมโซ่อปุาทานของทอมสนัรอยเตอร์ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครัง้คราว 
ดงันัน้ จรรยาบรรณด้านจริยธรรมโซ่อปุาทานของทอมสนัรอยเตอร์จึงรวมอยูใ่นใบสัง่ซือ้นีเ้พ่ือเป็นการอ้างอิง และประกาศท่ี: 

http://thomsonreuters.com/about-us/corporate-responsibility/marketplace/supply-chain-ethical-code/.  

ผูข้ายจะท าประกนัภยัต่อความเสียหาย ความรบัผิด 

และหนา้ท่ีท่ีเกิดจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการสัง่ซ้ือดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้ายเอง   

6. การปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกับการรกัษาสภาพแวดลอ้ม สุขอนามยัและความปลอดภยั

ผูข้ายจะตอ้งแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และ/หรือบริการท่ีอาจเป็นอนัตรายใหแ้ผนกบริหารความเส่ียงของทอมสนัรอยเตอรท์

ราบ ซ่ึงอยา่งนอ้ยจะตอ้งแจง้ขอ้มลูท่ีจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการรกัษาสภาพแวดลอ้ม 

สุขอนามยัและความปลอดภยั ท่ีบงัคบัใชใ้นอาณาเขตท่ีผูข้ายไดข้ายสินคา้หรือใหบ้ริการ 

7. ราคา  ราคาสินคา้จะเป็นไปตามท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือท่ีเก่ียวขอ้ง ผูข้ายจะแจง้จ านวน สว่นลดอ่ืนๆ

การปรบัลดราคาและการสง่เสริมการขายทั้งหมดของผูข้ายท่ีทอมสนัรอยเตอรมี์หรืออาจมีสิทธิไดร้บัใหท้อมสนัรอยเตอรท์

ราบทนัที เวน้แต่จะไดมี้การอนุญาตไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยเฉพาะในใบสัง่ซ้ือ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูข้าย หรือ 

การใชสิ้ทธิใดๆ ของทอมสนัรอยเตอรภ์ายใตใ้บสัง่ซ้ือ ผูข้ายจะไมคิ่ดค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมใดๆ จากทอมสนัรอยเตอร ์  

8. ใบแจง้หน้ี การช าระเงินและภาษี

ผูข้ายจะออกใบแจง้หน้ีแก่ทอมสนัรอยเตอรห์ลงัจากท่ีผูข้ายไดส้ง่สินคา้หรือใหบ้ริการ 

ทั้งน้ีทอมสนัรอยเตอรต์กลงท่ีจะช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายในวนัจนัทรนั์บจากวนัท่ีทอมสนัรอยเตอรไ์ดร้บัใบแจง้หน้ีของผูข้ายอยา่

งเป็นทางการโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใดๆ เป็นระยะเวลา 50 วนัสุทธิ  

อยา่งไรก็ตามทอมสนัรอยเตอรจ์ะหกักลบลบหน้ีหรือหกัจ านวนท่ีทอมสนัรอยเตอรมี์สิทธิเรียกรอ้งโตแ้ยง้ท่ีเกิดจากใบสัง่ซ้ือ

ออกจากจ านวนเงินทั้งหมดท่ีถึงก าหนดช าระหรือพึงจะถึงก าหนดช าระ 

ทอมสนัรอยเตอรมี์สิทธิท่ีจะช าระเงินใหแ้ก่ผูข้ายโดยวิธีการใชบ้ตัรท่ีทอมสนัรอยเตอรก์ าหนดใหใ้ชส้ าหรบัการจดัซ้ือ 

(Thomson Reuters-designated procurement card) เช็คของบริษัท หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์

ทั้งน้ีราคาสินคา้จะไม่รวมภาษีสินคา้และบริการ ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีขาย  ภาษีในการใช ้ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกรรม 

หรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนั หากมีภาษีดงักลา่วเกิดขึ้ น ผูข้ายจะระบุภาษีน้ันๆ แยกใหช้ดัเจนในใบแจง้หน้ี 

ทอมสนัรอยเตอรไ์มมี่หนา้ท่ีท่ีจะเสียภาษี หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีคิดจากรายไดสุ้ทธิของผูข้าย 

หากภายหลงัจากวนัถึงก าหนดช าระ ยงัไม่มีการช าระเงินตามใบแจง้หน้ีท่ีมีการโตแ้ยง้ 

ผูข้ายมีวิธีเยียวยาแกไ้ขเพียงวิธีเดียวคือคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้งูสุดท่ีประกาศใชโ้ดยธนาคารในประเทศสิงคโ์ป

รเป็นครั้งคราว และบวกเพ่ิมอีกรอ้ยละ 2 ต่อปี และใหคิ้ดอตัราดอกเบ้ียดงักลา่วเป็นรายเดือน  

9. การรบัประกัน  ผูข้ายขอใหค้ ารบัรอง รบัประกนัและสญัญาต่อทอมสนัรอยเตอรว์า่

(ก)  ผูข้ายเป็นองคก์รท่ีก่อตั้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ข)  ผูข้ายมีสิทธิ กรรมสิทธ์ิ ใบอนุญาต 

และอ านาจทั้งหมดท่ีจ าเป็นในการเขา้ผกูพนัตามการสัง่ซ้ือและในการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตก้ารสัง่ซ้ือ 

(ค) การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูข้ายทั้งหมดภายใตก้ารสัง่ซ้ือน้ี ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ ขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง)

 การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูข้ายหรือการท่ีทอมสนัรอยเตอรใ์ชสิ้นคา้และบริการไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของ

บุคคลท่ีสาม  

(จ)  สินคา้และบริการปราศจากสิทธิยดึหน่วงและภาระติดพนั และไม่มีการฟ้องรอ้งหรือการขูเ่ข็นวา่จะฟ้องรอ้ง 

ซ่ึงอาจมีผลเสียอยา่งมีนัยส าคญัต่อความสามารถของผูข้ายท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตก้ารสัง่ซ้ือ 

หรือต่อสิทธิของทอมสนัรอยเตอรท่ี์จะไดร้บัภายใตก้ารสัง่ซ้ือ 

(ฉ)  ผูข้ายไดท้ าความตกลงกบัลกูจา้งและผูร้บัเหมาอยา่งเหมาะสม ส าหรบัการปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งหมดภายใตก้ารสัง่ซ้ือ   

(ช)  สินคา้และบริการปราศจากขอ้บกพรอ่งอยา่งมีนัยส าคญั และสามารถท่ีจะใชไ้ดจ้นเป็นท่ีพอใจแก่ทอมสนัรอยเตอร ์

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นการสัง่ซ้ือ  

(ซ)  สินคา้และบริการมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ตามท่ีไดแ้จง้วตัถุประสงคด์งักลา่วใหผู้ข้ายทราบ 

และตามท่ีทอมสนัรอยเตอรไ์ดใ้หค้วามไวว้างใจในการตดัสินใจและการเลือกสรรสินคา้ของผูข้าย 

(ฌ) สินคา้ท่ีขายเป็นสินคา้ใหม่และไม่เคยใชม้าก่อน หรือเป็นสินคา้ท่ีน ามาผ่านกระบวนการผลิตหรือปรบัสภาพอีกครั้ง 

และ  

(ญ) ผูข้ายจะใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพตามมาตรฐานสงูสุดในอุตสาหกรรม 

ในกรณีท่ีสินคา้หรือบริการดงักลา่วไม่เป็นไปตามการรบัประกนั ค ารบัรองและเง่ือนไขน้ี 

และโดยไมจ่ ากดัเฉพาะสิทธิและวิธีเยียวยาแกไ้ขความเสียหายทางอ่ืนๆ ของทอมสนัรอยเตอร ์

ผูข้ายจะซ่อมแซมหรือเปล่ียนสินคา้ใหม่ท่ีเป็นท่ีถกูตอ้งใหท้นัทีดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้ายเอง 

หรือจะใหบ้ริการดงักลา่วใหม่แลว้แตค่วามเหมาะสม 

ทั้งน้ีทอมสนัรอยเตอรอ์าจเลือกท่ีจะขอรบัคืนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีจ่ายเพ่ือทดแทนการซ่อมแซม การเปล่ียนสินคา้ 

หรือ การใหบ้ริการใหม่ดงักลา่วก็ได ้  

10. การชดใชค่้าเสยีหาย ผูข้ายจะปกป้อง ชดใช ้และด าเนินการใดๆ เพ่ือป้องกนัไม่ให ้

หรือปลดเปล้ืองทอมสนัรอยเตอร ์จากการเรียกรอ้ง การด าเนินการ การทวงถาม หรือการด าเนินกระบวนการใด ๆ 

ต่อทอมสนัรอยเตอร ์ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูข้ายเอง ("การเรยีกรอ้ง") หรือ ความรบัผิด ความสญูเสีย ความเสียหาย 

ค าพิพากษา การประนีประนอม ค่าธรรมเนียม และ ค่าใชจ้่าย (รวมทั้งค่าทนายความตามสมควร) ("ความสูญเสีย") 

ตราบเท่าท่ีการเรียกรอ้งหรือความสญูเสียดงักลา่วเก่ียวขอ้งกบัการกระท าหรือการงดเวน้การกระท า 

หรือการกระท ามิชอบโดยจงใจ ของผูข้าย ลกูจา้ง ผูร้บัเหมา หรือตวัแทนของผูข้าย ในสว่นท่ีเก่ียวกบัค ารบัรอง รบัประกนั 

ขอ้ตกลง หรือสญัญาท่ีตนไดใ้หไ้วภ้ายใตก้ารสัง่ซ้ือ ตลอดจนการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีเกิดจากผูข้าย ลกูจา้ง 

ผูร้บัเหมา หรือตวัแทนหรือ สินคา้ของผูข้าย ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลหรือทรพัยสิ์น 

ในชว่งเวลาท่ีบุคคลดงักลา่วขา้งตน้ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ารสัง่ซ้ือ 

11. การรกัษาขอ้มูลลบั สินคา้ทั้งหมด (ซ่ึงรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะวสัดุ ระบบ ซอฟทแ์วร ์ฮารด์แวร ์

เครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ) ตลอดจนขอ้มลูท่ีไดร้บัไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม (ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ 

ขอ้มลูท่ีใหไ้วโ้ดย วาจา ลายลกัษณอ์กัษร ภาพ แผนภมิูรปูภาพสมมติเปรียบเทียบ และขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส)์ 

ท่ีผูข้ายไดร้บัจากทอมสนัรอยเตอร ์ตลอดจน การวิเคราะห ์การรวบรวม การศึกษา หรือ 

เอกสารอ่ืนท่ีจดัท าข้ึนโดยผูข้ายหรือตวัแทนของผูข้าย 

ซ่ึงขอ้มลูดงักลา่วน้ันประกอบดว้ยหรือแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นขอ้มลูท่ีไดร้บัมาจากทอมสนัรอยเตอร ์(รวมเรียกวา่ 

"ขอ้มูลลับ") ผูข้ายจะรกัษาเป็นความลบั และใหถื้อวา่ขอ้มลูลบัน้ีเป็นทรพัยสิ์นของทอมสนัรอยเตอรแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 

และผูข้ายจะใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูลบัเท่าท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ารสัง่ซ้ือ 

โดยจะตอ้งไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทอมสนัรอยเตอรเ์ท่าน้ัน ทั้งน้ีเง่ือนไขขอ้ 11 

น้ีจะไม่ใชบ้งัคบัใชก้บัขอ้มลูลบัท่ีผูข้ายสามารถแสดงวา่ 

http://thomsonreuters.com/about-us/corporate-responsibility/marketplace/supply-chain-ethical-code/
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(ก) ขอ้มลูดงักลา่วเป็นหรือกลายเป็นขอ้มลูท่ีรบัรูแ้ลว้โดยสาธารณะชน 

โดยทางอ่ืนท่ีไม่ใชเ่น่ืองจากการเปิดเผยขอ้มลูโดยผูข้ายหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีผูข้ายเป็นผูส้ง่ขอ้มลูลบัให ้  

(ข) ผูข้ายทราบขอ้มลูดงักลา่วหรือมีขอ้มลูดงักลา่วอยูใ่นครอบครองในลกัษณะท่ีไม่เป็นความลบั 

ก่อนวนัท่ีผูซ้ื้อเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วแก่ผูข้าย หรือ  

(ค) ผูข้ายไดพ้ฒันาขอ้มลูดงักลา่วเองโดยไมไ่ดใ้ชห้รืออา้งอิงถึงขอ้มลูลบั  

      ใหเ้ง่ือนไขขอ้ 11 

น้ียงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไปภายหลงัจากท่ีก าหนดระยะเวลาการปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตก้ารสัง่ซ้ือหมดลงหรือสิ้ นสุดลง 

 
12. การโอนสิทธิใหแ้ก่ทอมสนัรอยเตอร ์  ผูข้ายขอโอนสิทธิทั้งหมดใหแ้ก่ทอมสนัรอยเตอร ์บริษัทท่ีสืบทอด 

และผูร้บัโอนของทอมสนัรอยเตอร ์โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีคา่ตอบแทนใด ๆ เพ่ิมเติมอีก พรอ้มกบัการรบัประกนัอยา่งสมบรูณ ์

ซ่ึงสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และผลประโยชน์ทั้งหมดทัว่โลก ท่ีเกิดจากผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ 

(ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาทั้งหมดในผลงานดงักลา่ว ไม่วา่จะมีอยูใ่นขณะน้ีหรือในอนาคต 

และไมว่า่จะจดทะเบียนแลว้หรือไม่ รวมทั้งการยื่นเพ่ือจดทะเบียนและการต่ออายุสิทธิดงักลา่วดว้ย) 

และขอสละสิทธิหรือด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงการสละสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผลของการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลงานดงักลา่วน้ันดว้

ย 

 
13. การไม่เผยแพร ่ ผูข้ายจะไม่เปิดเผย ใช ้หรือ อา้งถึง การสัง่ซ้ือ หรือ ช่ือ ชื่อการคา้ เครือ่งหมายการคา้ หรือ 

เครื่องหมายบริการของทอมสนัรอยเตอร ์ในการโฆษณา เอกสารเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์รายชื่อลกูคา้ 

วสัดุหรือสิ่งพิมพอ่ื์นๆ เพ่ือสง่เสริมการขาย โดยมิไดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทอมสนัรอยเตอรเ์สียก่อน 

ซ่ึงทอมสนัรอยเตอรอ์าจจะไม่ใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

 
14. ผูร้บัเหมาอิสระ ผูข้ายเป็นผูร้บัเหมาอิสระของทอมสนัรอยเตอรท่ี์ไมจ่ ากดัเฉพาะแต่เพียงผูเ้ดียว 

ลกูจา้งหรือตวัแทนของผูข้ายไม่ถือเป็นลกูจา้งของทอมสนัรอยเตอรแ์ละไมมี่สิทธิไดร้บัผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษตามท่ีทอ

มสนัรอยเตอรห์รือตามท่ีกฎหมายจดัใหพึ้งมีแก่ลกูจา้งของทอมสนัรอยเตอร ์ 

ผูข้ายไม่มีอ านาจท่ีจะเขา้รบัหรือก่อใหเ้กิดหนา้ท่ีในนามของทอมสนัรอยเตอรไ์ม่วา่โดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย   

 
15. การบอกเลกิการสัง่ซ้ือ ทอมสนัรอยเตอรอ์าจบอกเลิกการปฏิบติังานภายใตก้ารสัง่ซ้ือ ไมว่า่ทั้งหมดหรือบางสว่น 

ไม่วา่เวลาใดๆ และไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม โดยบอกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ผูข้าย 

และถา้ทอมสนัรอยเตอรไ์มไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน เม่ือผูข้ายไดร้บัการบอกกลา่วจากทอมสนัรอยเตอรแ์ลว้ 

ผูข้ายจะหยุดการท างาน การสัง่ซ้ือวสัดุ ส่ิงอ านวยความสะดวก 

และส่ิงของท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติังานภายใตก้ารสัง่ซ้ือทั้งหมดไดท้นัที 

รวมทั้งยกเลิกใบสัง่ซ้ือท่ีคงคา้งอยูโ่ดยพลนัและบอกเลิกผูร้บัเหมาชว่งทั้งหมด 

ตราบเท่าท่ีใบสัง่ซ้ือหรือการเหมาชว่งดงักลา่วยงัสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายใตก้ารสัง่ซ้ือ 

ทอมสนัรอยเตอรจ์ะไมมี่ความรบัผิดต่อผูข้ายเกินกวา่จ านวนเงินท่ีพึงตอ้งช าระส าหรบัค่าวสัดุท่ีสัง่ซ้ือภายใตก้ารสัง่ซ้ือท่ีคา้ง

อยู ่ซ่ึงไดส้ง่มอบและทอมสนัรอยเตอรไ์ดร้บัมอบสินคา้ไวก้่อนท่ีผูข้ายจะไดร้บัค าบอกกลา่วการบอกเลิกการสัง่ซ้ือ 

อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่ในการสัง่ซ้ือจะมีขอ้ก าหนดอ่ืนเป็นอยา่งไร 

คู่สญัญาตกลงวา่หนา้ท่ีซ่ึงโดยปรกติตามสภาพแลว้ประสงคใ์หจ้ะตอ้งปฏิบติัต่อไปหลงัจากท่ีการสัง่ซ้ือสิ้ นสุดหรือถกูบอกเลิ

ก ก็ใหย้งัคงตอ้งปฏิบติัต่อไป     

  
16. การโอนสิทธิใหบุ้คคลอื่น ผูข้ายจะไมจ่า้งผูร้บัเหมาชว่ง มอบหมาย หรือโอนโดยประการอ่ืนใด ซ่ึงสิทธิ หรือ หนา้ท่ี 

ภายใตก้ารสัง่ซ้ือ เวน้แตจ่ะไดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทอมสนัรอยเตอร ์

ซ่ึงทอมสนัรอยเตอรจ์ะไม่หน่วงเหน่ียวหรือใหค้วามเห็นชอบลา่ชา้โดยไม่มีเหตุอนัควร 

หากมีการโอนสิทธิโดยไมไ่ดร้บัความเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทอมสนัรอยเตอรใ์หก้ารโอนสิทธิดงักลา่วตกเป็นโม

ฆะ ส าหรบัการจา้งผูร้บัเหมาชว่งหรือโอนสิทธิหรือหนา้ท่ีของผูข้ายซ่ึงไดร้บัความยนิยอม 

ผูข้ายยงัจะตอ้งรบัผิดรว่มกนัและแทนกนัส าหรบัการกระท าหรือการละเวน้การกระท าของผูร้บัโอน    

ทอมสนัรอยเตอรมี์สิทธิท่ีจะจา้งผูร้บัเหมาชว่งหรือโอนสทิธิหรือหนา้ท่ีใด ๆ ของตนภายใตก้ารสัง่ซ้ือ ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม 

การสัง่ซ้ือจะมีผลผกูพนัผูสื้บทอดของคู่สญัญาและผูร้บัโอนท่ีไดร้บัโอนอยา่งถกูตอ้ง  

 
17. การปฏิบตัิตามกฎหมาย คู่สญัญาจะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกในประเทศ 

น้ันในขณะท่ีอยูใ่นประเทศน้ันๆ ซ่ึงกฎหมายและกฎระเบียบดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นครั้งคราว    

 

18. การไม่สละสิทธ์ิ  การไม่ด าเนินการ การไม่กระท าการ หรือ 

การท่ีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมิไดบ้งัคบัใหป้ฏิบติัตามบทบญัญติัขอ้ใดๆ ของการสัง่ซ้ือ 

จะไม่ถกูตีความวา่เป็นการสละสิทธ์ิในขอ้ก าหนดดงักลา่ว  

 
19. การแกไ้ขเยียวยาความเสียหาย ค่าทนายความและค่าใชจ้า่ย 

สิทธิและการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นจากการสัง่ซ้ือ ท่ีทอมสนัรอยเตอรพึ์งมี 

ใหถื้อเป็นสิทธิท่ีสะสมอยูต่ลอดไปและจะเพ่ิมเติมจากสิทธิและการแกไ้ขเยยีวยาท่ีจะพึงไดร้บัตามกฎหมายหรือตามหลกัขอ

งความยุติธรรม ในกรณีท่ีมีการด าเนินการใดๆ เน่ืองจากการสัง่ซ้ือ 

ทอมสนัรอยเตอรมี์สิทธิไดร้บัชดใชค้่าใชจ้่ายและค่าทนายความทั้งหมดตามสมควร อยา่งเต็มจ านวน  

 
20. กฎหมายที่บงัคับใช ้กรณีต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้ นหรือเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือใหบ้งัคบัและตีความตามบทบญัญติัแหง่กฎหมายของประเทศสิงคโปร ์

และสนธิสญัญาของสหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาส าหรบัการขายสินคา้ระหวา่งประเทศ (The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 

จะไม่น ามาบงัคบัใชก้บัการสัง่ซ้ือน้ี  

 
21. บทบญัญตัิที่ไม่สมบูรณ ์หากบทบญัญติัใดๆ ในการสัง่ซ้ือน้ี ไม่สมบรูณ ์หรือไม่มีผลใชบ้งัคบั 

ใหต้ดับทบญัญติัดงักลา่วออกจากการสัง่ซ้ือ และใหแ้ทนท่ีดว้ยบทบญัญติัท่ีสมบรูณแ์ละมีผลใชบ้งัคบัได ้

ตราบเท่าท่ีคู่สญัญาสามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้กลงกนัในบทบญัญติัเดิม 

และใหบ้ทบญัญติัอ่ืนในการสัง่ซ้ือยงัคงมีผลบงัคบัใชต้่อไป  

 

22. ผลบงัคับท่ีเหนือกว่า ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีตีพิมพไ์วก้อ่นในใบเสนอราคา ใบตอบรบั 

ใบแจง้หน้ีหรือเอกสารในท านองเดียวกนัท่ีขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดในการสัง่ซ้ือใหถื้อวา่ขอ้ก าหนดในการสัง่ซ้ือมีผลบงัคบัเหนื

อกวา่ ขอ้ก าหนดในการใหสิ้ทธิ (Licenses) 

ซ่ึงอาจมาพรอ้มกบัสินคา้จะเป็นขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมจากขอ้ก าหนดในการสัง่ซ้ือ หากวา่ขอ้ก าหนดดงักลา่วไม่ขดัแยง้กนั 

ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในการใหสิ้ทธิขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดในการสัง่ซ้ือ ขอ้ก าหนดในการสัง่ซ้ือจะมีผลเหนือกวา่  

แต่ถา้ผูข้ายและทอมสนัรอยเตอรไ์ดล้งนามในสญัญาส าหรบัสินคา้และบริการใหส้ญัญาดงักลา่วมีผลเหนือการสัง่ซ้ือ 

 
23. ขอ้ตกลงทั้งหมด เวน้แต่ท่ีไดอ้นุญาตไวใ้นเง่ือนไขในขอ้ 22 

การสัง่ซ้ือถือเป็นขอ้ตกลงทั้งหมดระหวา่งคู่สญัญาและมีผลเหนือบรรดาขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือท่ีคู่สญัญาไดก้ระท ากอ่

นหนา้น้ีไม่วา่จะกระท าดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษร และการแกไ้ขเปล่ียนแปลงการสัง่ซ้ือน้ีไม่อาจท าได ้

เวน้แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะไดท้ าความตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย  และเง่ือนไขในขอ้ 

23 น้ีท่ีจะไม่ยกเวน้หรือจ ากดัความรบัผิดของคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในกรณีฉอ้ฉล หรือ หลอกลวง     

 
24. สิทธิของบุคคลภายนอก 

เวน้แต่บริษัทในเครือของทอมสนัรอยเตอรท่ี์อาจบงัคบัใชเ้ง่ือนไขของการสัง่ซ้ือต่อผูข้ายในฐานะท่ีเป็นบุคคลภายนอกผูท่ี้ได้

รบัประโยชน์ ภายใตพ้ระราชบญัญติัสญัญา (สิทธิของบุคคลท่ีสาม) (บทท่ี 53ข) (the Contracts (Rights of Third 

Parties) Act) (Chapter 53B) ของประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเป็นครั้งคราว 

ซ่ึงจะตอ้งขึ้ นอยูก่บัขอ้จ ากดัและขอ้ยกเวน้ความรบัผิดท่ีระบุในการสัง่ซ้ือ และเวน้แต่กรณีท่ีคู่สญัญาของการสัง่ซ้ืออาจยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการสัง่ซ้ือโดยไมต่อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทในเครือดงักลา่วบุคคลท่ีสา

มอ่ืนใด จะไมมี่สิทธิบงัคบัใชข้อ้ก าหนดในการสัง่ซ้ือภายใตพ้ระราชบญัญติัสญัญา (สิทธิของบุคคลท่ีสาม) 

ท่ีอาจมีการแกไ้ขเป็นครัง้คราว หรือสิทธิตามกฎหมายอ่ืน  

 
25. การบอกกล่าว 

การบอกกลา่วภายใตก้ารสัง่ซ้ือจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรและอาจสง่โดยบุคคลหรือไปรษณียล์งทะเบียนและจ่าหนา้ตา

มท่ีอยูข่องคู่สญัญา การบอกกลา่วใด ๆ ใหถื้อวา่ไดร้บัแลว้เม่ือไดมี้การลงนามในใบรบัการโดยฝ่ายผูร้บั   

 
26. การระงับขอ้พิพาท บรรดาขอ้พิพาท ขอ้โตแ้ยง้ หรือการเรียกรอ้งใดๆ ท่ีเกิดมาจากหรือเก่ียวเน่ืองกบัการสัง่ซ้ือ 

หรือเกิดจากการบอกเลิกการสัง่ซ้ือเน่ืองจากการผิดสญัญาหรือความไม่สมบรูณข์องการสัง่ซ้ือ 

ใหเ้สนอต่อและพิจารณาระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร ์

ภายใตก้ฎระเบียบอนุญาโตตุลาการของส านักงานอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศของสิงคโปร ์ (Singapore 

International Arbitration Center ("SIAC")) (SIAC Rules แกไ้ขครั้งท่ี 2 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2540) 

หรือบทบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีออกและท่ีบงัคบัใชใ้นขณะน้ัน 

การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะกระท าเป็นภาษาองักฤษและตอ่หนา้อนุญาโตตุลาการ 3 ท่าน   


