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I. ทั่วไป 

ในการซือ้ใด ๆ ของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ความสมัพนัธ์ตามกฎหมายใด ๆ ระหวา่งซพัพลายเออร์และบริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงัจะระบตุอ่ไปนี ้   สว่นเง่ือนไขซึง่ก าหนดโดยซพัพลายเออร์ 
รวมทัง้ข้อตกลงอนัใดที่แตกตา่งไปจากข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในที่นี ้ 
เง่ือนไขหรือข้อตกลงเชน่วา่นัน้จะมีผลใช้บงัคบัตอ่เม่ือได้รับการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้  อนึ่ง ในกรณีที่แม้จะปรากฎข้อเท็จจริงวา่บริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัไมไ่ด้คดัค้านโดยชดัแจ้งตอ่ข้อตกลงก็ดี หรือบริษัท แชฟฟ์-เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัรับมอบสินค้าหรือบริการก็ดี หรือได้ช าระคา่สินค้าหรือบริการก็ด ี ข้อเท็จจริงเหลา่นีไ้มอ่าจตีความได้วา่เป็นการยอมรับของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัตอ่เง่ือนไขหรือข้อตกลงดงักลา่ว 

II.การท าสัญญาและเปลี่ยนแปลงแก้ไข    

1. สญัญาแตล่ะฉบบัที่เก่ียวกบัการจดัหาสินค้าหรือบริการ และบรรดาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตา่ง ๆ ข้อตกลงข้างเคียง 
ค าประกาศเก่ียวกบัการบอกเลิกสญัญาดงักลา่ว และค าแถลงหรือการบอกกลา่วอ่ืน ๆ ต้องกระท าเป็นหนงัสือ เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในเง่ือนไขนี ้ 
หากซพัพลายเออร์ไมย่อมรับค าสัง่ซือ้ภายในสองสปัดาห์นบัจากที่ได้รับค าสัง่ซือ้ดงักลา่วจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั   
บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิถอนหรือยกเลกิค าสัง่ซือ้ดงักลา่วเม่ือใดก็ได้ 

2. ในกรณีของการสง่มอบสินค้า  ข้อตกลงเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ ข้อตกลงเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ เง่ือนไขเพ่ิมเติมวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศ 
รวมทัง้ข้อแนะน าในการจดัสง่และการขนสง่ของกลุม่บริษัทแชฟฟ์เลอร์ที่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ตกลงท าสญัญา ให้ถือวา่เป็นสว่นหนึ่งของสญัญาฉบบันี ้

เอกสารตา่ง ๆ ระบไุว้ในเวบ็ไซต์ www.schaeffler.de/en (ใช้ระบบค้นหา) และบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะจดัหาเอกสารดงักลา่วให้กบัซพัพลายเออร์ตามที่ซพัพลายเออร์ร้องขอ 

III.ขอบเขตในการจัดหาสินค้าและบริการ/การเปลี่ยนแปลงขอบเขต/อะไหล่/ผู้ รับจ้างช่วง 

1. ซพัพลายเออร์รับรองวา่ ซพัพลายเออร์ได้รับข้อมลูส าคญัและพฤติการณ์ทัง้หลายซึง่เก่ียวข้องกบัการช าระหนีข้องซพัพลายเออร์ให้เสร็จสิน้ตามสญัญา 
รวมทัง้เจตจ านงของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัในการใช้สินค้าทีส่ง่มอบโดยซพั-พลายเออร์ในเวลาอนัสมควร 
ซพัพลายเออร์เสนอราคาโดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยใด ๆ จากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั   ซพัพลายเออร์รับรองวา่ 
ก่อนที่ซพัพลายเออร์จะเสนอราคาใดๆ ซพัพลายเออร์ได้พิจารณาพฤติการณ์ในท้องที่อยา่งถกูต้อง 
และแนใ่จในสถานการณ์อนัเป็นผลจากการตรวจสอบเอกสารส าหรับการปฏบิตัิงานและการปฏบิตัิตามระเบียบข้อบงัคบัด้านเทคนิค 
และระเบียบข้อบงัคบัอ่ืน ๆ ซพัพลายเออร์ต้องตรวจสอบเอกสารทัง้หลายที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว รวมทัง้สถานการณ์ในท้องที่ ความถกูต้อง ความเป็นไปได้ 
รวมทัง้การปฏิบตัิงานในเบือ้งต้นของบคุคลภายนอก ซพัพลายเออร์ต้องแจ้งให้บริษัท  แชฟฟ์เลอร์ แมน-ูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไมช่กัช้าเก่ียวกบัความกงัวลใด ๆ พร้อมทัง้แจ้งรายละเอียดเหตผุล และซพัพลายเออร์ต้องท าข้อตกลงกบับริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัดเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานให้เสร็จลลุว่ง  

2. บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั มีสิทธิขอให้ซพัพลายเออร์เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบและการประกอบสินค้าที่จ าหน่ายได้ เทา่ที ่ 
ซพัพลายเออร์คาดวา่จะสามารถด าเนินการได้ตามที่ร้องขออยา่งเหมาะสม 
และซพัพลายเออร์จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดงักลา่วภายในระยะเวลาอนัสมควร  
โดยจะท าข้อตกลงที่เป็นที่พงึพอใจร่วมกนัเก่ียวกบัผลของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดงักลา่ว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่เก่ียวกบัวนัสง่มอบ คา่ใช้จา่ยที่เพ่ิมขึน้ 
และคา่ใช้จา่ยที่ลดลง ทัง้นี ้ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะก าหนดผลดงักลา่วโดยใช้ดลุพินิจอยา่งเหมาะสม 
ในกรณีที่ไมส่ามารถตกลงกนัได้ในเร่ืองดงักลา่วข้างต้นภายในระยะเวลาอนัสมควร 

3. ซพัพลายเออร์รับรองวา่ ซพัพลายเออร์ยงัคงสามารถสง่มอบสินค้าที่จ าหน่ายหรือชิน้ส่วนอะไหลข่องสินค้าดงักลา่วได้ตอ่ไปเป็นระยะเวลา 15 ปี 
นบัจากความสมัพนัธ์ในการจดัหาสิน้สดุลง โดยต้องอยูภ่ายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เหมาะสม 
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4. ซพัพลายเออร์มีสิทธิที่จะมอบหมายหน้าที่ของตนให้แกผู่้ รับจ้างชว่ง โดยต้องได้รับการยินยอมเป็นหนงัสือลว่งหน้าจากบริษัท  แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอ-
ร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

IV. ราคา/เงื่อนไขการช าระเงนิ 

1. ราคาที่ตกลงกนัเป็นราคาแน่นอน ซพัพลายเออร์และบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะตกลงกนัตา่งหากเก่ียวกบัเง่ือนไขการช าระเงิน อินวอยซ์ที่สง่ไมต้่องมีส าเนา แตต้่องระบหุมายเลขค าสัง่ซือ้ รายการค าสัง่ซือ้  
หมายเลขบญัชีของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  และหมายเลขอ้างอิงของลกูค้า สถานที่ถ่ายสินค้า หมายเลขของซพัพลายเออร์ 
หมายเลขชิน้สว่น จ านวนชิน้ ราคาตอ่ชิน้ และปริมาณสินค้าตอ่การสง่มอบ โดยซพัพลายเออร์จะจดัหาใบลดหนีใ้ห้ตามที่บริษัท  แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดัร้องขอ 

2. ซพัพลายเออร์ไมส่ามารถโอนสิทธิในการเรียกร้องตอ่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัให้แกบ่คุคลภายนอก 
หรือให้บคุคลภายนอกด าเนินการเรียกร้อง หากไมไ่ด้รับการยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ในกรณีที่ซพัพลายเออร์โอนสิทธิในการเรียกร้องให้แก่บคุคลภายนอก หรือให้บคุคลภายนอกด าเนินการเรียกร้อง โดยไมไ่ด้รับการยินยอมจากบริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัยงัคงมีสิทธิที่คงการช าระเงินไปยงัซพัพลายเออร์และให้มีผลเป็นอนัหลดุพ้นจากหนีด้งักลา่ว  

3. ซพัพลายเออร์สามารถหกักลบลบหนีก้บัการเรียกร้องของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัหรือสิทธิยดึหน่วงของบริษัท แชฟฟ์-
เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ทัง้นี ้ การเรียกร้องของซพัพลายเออร์ต้องไม่อาจโต้แย้งได้ 
หรือการเรียกร้องแย้งของซพัพลายเออร์ต้องถึงที่สดุและไมอ่าจอทุธรณ์ได้  

V.วันส่งมอบ/ใบอนุญาตของหน่วยงานราชการ/การควบคุมการส่งออก 

1. ซพัพลายเออร์จะสง่มอบสินค้าตามเง่ือนไข DAP (อินโคเทอมส์ปี 2553) ไปยงัสถานที่ตามที่ก าหนดโดยบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศ-
ไทย) จ ากดั เว้นแตจ่ะตกลงกนัไว้เป็นอยา่งอ่ืน ซึง่รวมการบรรจหุีบหอ่และการเก็บรักษา ซพัพลายเออร์ต้องแจ้งให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดัและผู้ รับมอบที่ก าหนดโดยบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัทราบเก่ียวกบัวนัที่จะสง่มอบ 
ในการสง่มอบแตล่ะครัง้จะต้องมีใบสง่มอบพร้อมทัง้ส าเนา ระบหุมายเลขค าสัง่ซือ้ หมายเลขสินค้า และหมายเลขซพัพลายเออร์ 
วนัและระยะเวลาสง่มอบที่ได้ตกลงกนัจะมีผลผกูพนัคูส่ญัญา ซพัพลายเออร์จะแจ้งให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีเก่ียวกบัความลา่ช้าใด ๆ ในการสง่มอบ โดยซพั-พลายเออร์ต้องระบถุึงเหตผุลของความลา่ช้าดงักลา่ว 
และระยะเวลาที่คาดคะเนไว้ หากเหตผุลของความลา่ช้าดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออร์สามารถอ้างเหตผุลดงักลา่วได้ 
ตอ่เม่ือซพัพลายเออร์ได้ปฏิบตัิตามหน้าที่ โดยบอกกลา่วให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัทราบในเวลาที่ก าหนด 

2. ซพัพลายเออร์ต้องแจ้งให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัทราบเก่ียวกบัข้อก าหนดในการขอใบอนญุาตของหน่วยงานราชการ 
หรือการบอกกลา่วที่จ าเป็นส าหรับการน าเข้าและการใช้สินค้าทีส่ง่มอบ  

3. ซพัพลายเออร์มีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายควบคมุการสง่ออกและระเบียบข้อบงัคบัของอีย ู สหรัฐอเมริกา 
หรือข้อก าหนดวา่ด้วยการควบคมุการสง่ออกอ่ืน ๆ ที่มีผลใช้บงัคบัอยู ่ ซพัพลายเออร์ต้องได้รับใบอนญุาตที่จ าเป็น 
ก่อนจะโอนข้อมลูทางเทคนิคหรือวสัดใุห้กบับริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
และต้องแจ้งหมายเลขชดุควบคมุการสง่ออกส าหรับข้อมลูทางเทคนิคและสนิค้าดงักลา่ว (เชน่ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา: หมายเลข ECCN) 
และข้อจ ากดัในการโอนดงักลา่วโดยไมต้่องมีการร้องขอ ซพัพลายเออร์ต้องให้ข้อมลูที่จ าเป็นทัง้หมดแก่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพ่ือปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักลา่วในแตล่ะกรณี บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาใด ๆ 
ที่เก่ียวกบัซพัพลายเออร์ โดยจะมีผลบงัคบัใช้ทนัท ี เท่าที่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย 
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ระเบียบข้อบงัคบัวา่ด้วยการควบคมุการสง่ออกในประเทศหรือระหวา่งประเทศ หรือระเบียบข้อบงัคบัภายในของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั ท าให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัไมส่ามารถหรือดเูหมือนวา่จะไมส่ามารถรับบริการตามสญัญา 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีต่ามสญัญาให้เสร็จลลุว่งเพ่ืออนาคตที่สามารถคาดการณ์ได้ 

 

  

VI.การรับมอบงาน 

1. บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะรับมอบงาน 
หลงัจากการลงลายมือชื่อร่วมกนัของทัง้สองฝ่ายอยา่งเป็นทางการเพ่ือรับมอบงานเสร็จสิน้ ในกรณีที่งานไมส่ามารถตรวจสอบหรือทดสอบในภายหลงั 
ซพัพลายเออร์ต้องท าหนงัสือบอกกลา่วแก่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัเพ่ือตรวจสอบในระยะเวลาอนัเหมาะสม 
ให้ยกเว้นการรับมอบโดยไมไ่ด้ตอบรับการร้องขอให้ตรวจสอบหรือการช าระเงินหรือการใช้จริง     

2. ซพัพลายเออร์ต้องจดัเตรียมการรับมอบประเภทใดๆ ที่ก าหนดโดยหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรับมอบโดยผู้ เช่ียวชาญซึง่เป็นที่ยอมรับ 
โดยซพัพลายเออร์ต้องออกคา่ใช้จา่ยเอง ก่อนที่จะมีการรับมอบงาน เทา่ที่งานดงักลา่วไมไ่ด้แยกออกจากขอบเขตของการปฏบิตัิงานอยา่งชดัแจ้ง 
ซพัพลายเออร์ต้องจดัหาหนงัสือรับรองวา่งานไมมี่ความบกพร่อง หรือการอนญุาตหรือการยินยอมของหน่วยงานราชการให้กบับริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ในระยะเวลาอนัเหมาะสม ก่อนจะมีการรับมอบงาน            

VII. ความลับ/ข้อมูล 

1. ซพัพลายเออร์ (i) จะเก็บรักษาข้อมลูทัง้หลายไว้เป็นความลบั รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงภาพวาด เอกสาร เทคโนโลย ีตวัอยา่ง กลไกหรืออปุกรณ์การผลติ 
แบบจ าลอง สื่อ (เรียกรวมกนัวา่ “ข้อมลู”) (ii) จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้บคุคลภายนอกทราบ (รวมทัง้ซพั-พลายเออร์ช่วง) 
หากไมไ่ด้รับการยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และ (iii) 
จะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วเพ่ือวตัถปุระสงค์อ่ืนนอกเหนือจากที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัก าหนด  
ข้อผกูพนัดงักลา่วให้ใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัส าเนาและคูฉ่บบัตา่งๆ ด้วย แตข้่อผกูพนัเก่ียวกบัความลบันีจ้ะไมใ่ช้กบัข้อมลู (i) 
ซึง่ซพัพลายเออร์ได้รับมาอยา่งถกูต้องตามกฎหมายในขณะที่เปิดเผยข้อมลู โดยข้อมลูดงักลา่วต้องไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของการรักษาความลบั (ii) 
ซึง่ซพัพลาย-เออร์ได้รับมาในภายหลงัอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย โดยไมต้่องมีหน้าที่ในการรักษาความลบัของข้อมลูดงักลา่ว (iii) ซึง่เป็นที่รู้จกักนัโดยทัว่ไป 
โดยไมมี่การฝ่าฝืนสญัญาใด ๆ ของคูส่ญัญาฝ่ายใด หรือ (iv) ซึง่ซพัพลายเออร์ได้รับอนญุาตให้เปิดเผยหรือใช้โดยอิสระ ทัง้นี ้
ซพัพลายเออร์ไมส่ามารถโฆษณาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของตนกบับริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
หากไมไ่ด้รับการยินยอมเป็นหนงัสือลว่งหน้าจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัสงวนกรรมสิทธ์ิ สิทธิในความเป็นเจ้าของและสิทธิตา่ง ๆ (เชน่ ลิขสิทธ์ิ) ในข้อมลู โดยซพัพลาย-
เออร์จะสามารถท าส าเนาข้อมลูดงักลา่วได้ก็แตเ่ฉพาะในกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นหนงัสือลว่งหน้าจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดั  ส าหรับกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในความเป็นเจ้าของในส าเนาดงักลา่วจะโอนไปยงับริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัตัง้แตข่ณะเม่ือได้มีการท าส าเนาดงักลา่วขึน้  ซพัพลายเออร์ตกลงวา่ ซพัพลายเออร์จะเก็บรักษาส าเนาดงักลา่วในนามของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัดในฐานะที่ซพัพลายเออร์เป็นผู้ รับฝากทรัพย์  ซพัพลายเออร์จะเก็บรักษาเอกสาร วสัดตุา่ง ๆ 
รวมทัง้ส าเนาซึง่ได้รับไว้อยา่งเหมาะสม และออกคา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาเอง โดยจะเก็บรักษาให้อยูใ่นสภาพดี และจดัท าประกนัภยัส าหรับเอกสาร วสัด ุ
และส าเนาดงักลา่ว และจะสง่คืนให้แก่บริษัท แชฟฟ์เลอร์- แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั หรือท าลาย ตามที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดัร้องขอในแตล่ะกรณี ทัง้นี ้ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ซพัพลายเออร์ไม่มีสิทธิในการเก็บรักษาวสัดดุงักลา่ว 
และซพัพลายเออร์จะยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือได้สง่คืนหรือท าลายวสัดดุงักลา่วโดยสมบรูณ์  
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3. หากซพัพลายเออร์ฝ่าฝืนข้อผกูพนัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ VII 1. ซพัพลายเออร์ต้องจา่ยเบีย้ปรับตามสญัญาเป็นจ านวน 950,000 บาท 
โดยต้องช าระทนัทีที่มีการฝ่าฝืนแตล่ะครัง้ ซพัพลายเออร์สงวนสิทธ์ิที่จะให้ศาลพิพากษาก าหนดเบีย้ปรับตามสญัญา 
โดยคา่เสียหายสามารถหกักลบลบหนีก้บัเบีย้ปรับตามสญัญาที่ได้ช าระแล้ว 

VIII. การควบคุมคุณภาพ 

ซพัพลายเออร์จะควบคมุคณุภาพของงานโดยตลอด ก่อนจะสง่มอบสินค้าตามสญัญา ซพัพลายเออร์รับรองวา่สินค้าที่จะสง่มอบไมมี่ความช ารุดบกพร่อง 
และซพัพลายเออร์ปฏิบตัิตามข้อก าหนดทางเทคนิคตามที่ตกลงกนัไว้ และซพัพลายเออร์มีหน้าที่ในการรับประกนัเร่ืองดงักลา่วเป็นหนงัสือให้กบับริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

IX. การรับประกัน/การช าระคืนค่าใช้จ่าย/ระยะเวลารับประกัน/การชดใช้ค่าเสียหาย 

1. บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะตรวจสอบสนิค้าที่จะสง่มอบส าหรับความช ารุดบกพร่องอนัเป็นที่เห็นประจกัษ์ได้ภายนอก 
และลกัษณะหรือปริมาณทีค่ลาดเคลื่อนอนัเป็นที่เห็นประจกัษ์ได้ภายนอกเทา่นัน้ ทัง้นี ้ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะแจ้งความช ารุดบกพร่องดงักลา่วให้ซพัพลายเออร์ทราบโดยไมช่กัช้า นอกจากนีบ้ริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะแจ้งความช ารุดบกพร่องดงักลา่วให้ซพัพลายเออร์ทราบทนัทีที่มีการตรวจพบความช ารุดบกพร่องดงักลา่วในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
ตามข้อก าหนดก่อนหน้า ซพัพลายเออร์ขอสละสิทธ์ิที่จะยกเร่ืองการยืนยนัความช ารุดบกพร่องลา่ช้าขึน้เป็นข้อตอ่สู้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

2. หากสินค้าที่สง่มอบมีความช ารุดบกพร่อง บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิตามกฎหมาย 
เว้นแตมี่เง่ือนไขก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน โดยในกรณีที่หากมีสิ่งคกุคามตอ่ความปลอดภยัด้านอตุสาหกรรมก็ดี 
หรือหากมีอนัตรายที่ก่อให้เกิดคา่เสียหายจ านวนมากผิดปกติก็ดี หรือเพ่ือให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัสามารถสง่มอบสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ก็ดี หลงัจากบอกกลา่วซพัพลายเออร์แล้ว บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัมีสิทธิที่จะแก้ไขความช ารุดบกพร่องด้วยตนเอง หรือให้บคุคลภายนอกท าการแก้ไขความช ารุดบกพร่องนัน้ได้ โดยที่ซพั-
พลายเออร์จะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการแก้ไขดงักลา่วข้างต้น และซพัพลายเออร์จะรับผิดชอบบรรดาคา่เสียหาย คา่ใช้จา่ย 
จากความช ารุดบกพร่องดงักลา่ว  

3. หากซพัพลายเออร์ให้บคุคลภายนอกปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหากซพัพลายเออร์ไมไ่ด้ผลิตสินค้าเอง แตซ่ือ้สินค้าจากบคุคลภายนอก 
ซพัลายเออร์ต้องรับผิดตอ่บคุคลภายนอกดงัเชน่บคุคลอ่ืนที่ถกูวา่จ้างให้ปฏิบตัิตามภาระหน้าที่ 

4. ซพัพลายเออร์ต้องรับผิดตอ่ความช ารุดบกพร่องซึง่เกิดขึน้ภายใน 36 เดือน นบัจากวนัที่ได้รับมอบจากซพัพลายเออร์ 
เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดระยะเวลาไว้นานกวา่ หากมีการด าเนินการเพ่ิมเติม 
(การแก้ไขความช ารุดบกพร่องหรือการสง่มอบสินค้าโดยไมมี่ความช ารุดบกพร่อง) 
ระยะเวลารับผิดตอ่ความบกพร่องจะขยายออกไปในระหวา่งที่ไมส่ามารถใช้สินค้าได้ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา 
การด าเนินการเฉพาะเพ่ิมเติมดงักลา่วมีก าหนดระยะเวลาตามที่ระบไุว้ดงักลา่วข้างต้นเชน่กัน   การเรียกร้องใด ๆ 
ที่เก่ียวข้องกบัความช ารุดบกพร่องจะพ้นก าหนดอยา่งเร็วที่สดุ 2 เดือน หลงัจากการเรียกร้องตา่ง ๆ ของลกูค้าล าดบัสดุท้ายได้ด าเนินเสร็จสมบรูณ์ 
การผ่อนผนัก าหนดเวลาดงักลา่วจะหมดอายอุยา่งช้าที่สดุ 5 ปี หลงัจากมีการสง่มอบสินค้าให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

5. หากมีการเรียกร้องจากบคุคลภายนอกในกรณีมีความบกพร่องเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิ ซพัพลายเออร์ต้องชดใช้ให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั เว้นแตซ่พัพลายเออร์ไมต้่องรับผิดตอ่ความบกพร่องเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิดงักลา่ว ซพัพลายเออร์ต้องชดใช้ให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมน-ู
แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัหากมีการเรียกร้องใด ๆ จากบคุคลภายนอกเก่ียวกบัสินค้าที่มีความช ารุดบกพร่อง 
โดยที่ความเสียหายนัน้เกิดขึน้จากความช ารุดบกพร่องของสินค้าที่สง่มอบโดยซพัพลายเออร์ 
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X. การปฏิบัติงานในสถานที่ของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. ในการปฏิบตัิงานใด ๆ ในบริเวณสถานที่ของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ให้น าระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
วา่ด้วยผู้ รับจ้างตามที่ระบไุว้ในเวบ็ไซต์ www.schaeffler.de/en (ใช้ระบบค้นหา) มาบงัคบัใช้ และบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมน-ูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะจดัหาระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วให้กบัซพัพลายเออร์เม่ือมีการร้องขอ 
ซพัพลายเออร์จะต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของฝ่ายรักษาความปลอดภยัของโรงงาน 

2. ซพัพลายเออร์ไมส่ามารถโยกย้ายพนกังานซึง่ได้รับการวา่จ้างจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัในปัจจบุนั 
หรือพนกังานซึง่ได้รับการวา่จ้างโดยบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัในชว่ง 6 เดือนสดุท้าย เพ่ือให้ปฏิบตัิงานในสถานทีข่องบริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมน-ูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัให้เสร็จลลุว่ง โดยไมไ่ด้รับการยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

XI. วัสดุ บรรจุภัณฑ์ และเคร่ืองมือที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัดจัดหา 

วสัด ุ ชิน้สว่น หีบหอ่ บรรจภุณัฑ์พิเศษ เคร่ืองมือ เคร่ืองวดัหรือวสัดทุี่ใช้วดั หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่คล้ายคลงึกนั (เรียกแตล่ะรายการวา่ “อปุกรณ์”) 
ยงัคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่หากมีการจ ากดัอปุกรณ์ การรวมอปุกรณ์ หรือการผสมอปุกรณ์ บริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟค-เจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะเป็นเจ้าของร่วมในสินค้าใหม ่
โดยสว่นแบง่ของการเป็นเจ้าของร่วมจะเทา่กบัมลูคา่ตามสดัสว่นของอปุกรณ์ เปรียบเทียบกบัมลูคา่รวมของอปุกรณ์ใหม ่
ซพัพลายเออร์ไมมี่สิทธิเก็บรักษาอปุกรณ์ดงักลา่วไว้ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม  

XII. เคร่ืองมือ 

แม้วา่จะมีความขดัแย้งกบัข้อตกลงอ่ืนๆ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะมีกรรมสิทธ์ิอยา่งสมบรูณ์หรือมีกรรมสิทธ์ิร่วมในเคร่ืองมือ เทา่ที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัได้ช าระคา่ใช้จา่ยที่ตรวจสอบแล้วส าหรับเคร่ืองมือซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าที่จ าหน่าย บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะมีกรรมสิทธ์ิ (ร่วม)ในเคร่ืองมือตามที่ช าระเงิน โดยเคร่ืองมือจะเป็นสินเช่ือส าหรับซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออร์ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ก่อนจะจ าหน่าย (ในเชิงกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริง) เคร่ืองมือ หรือเคลื่อนย้ายสถานที่เก็บเคร่ืองมือ 
หรือไมใ่ช้เคร่ืองมืออยา่งถาวร ซพัพลายเออร์ต้องติดป้ายเคร่ืองมือที่ใช้วา่เป็นทรัพย์สินของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
หรือเป็นทรัพย์สินซึง่มีกรรมสิทธ์ิร่วม ซพัพลายเออร์จะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการดแูลรักษา ซอ่มแซม และทดแทนเคร่ืองมือดงักลา่ว บริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะมีกรรมสิทธ์ิในเคร่ืองมือที่ทดแทนนัน้ตามสดัสว่นของเคร่ืองมือเดิม โดยในสว่นของกรรมสิทธ์ิร่วมในเคร่ืองมือ บริษัท 
แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะมีสิทธิในการปฏิเสธก่อนในสว่นที่เก่ียวกบัสว่นแบง่ในกรรมสิทธ์ิร่วมของซพัพลายเออร์ 
ซพัพลายเออร์จะต้องใช้เคร่ืองมือที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัเป็นเจ้าของ (ร่วม) แตเ่พียงผู้ เดียว เพ่ือผลิตสินค้าที่จ าหน่าย 
ซึง่หลงัจากสิน้สดุการสง่มอบแล้ว ซพั-พลายเออร์ต้องสง่คืนเคร่ืองมือให้แก่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัทนัทีเม่ือมีการร้องขอ 
ส าหรับเคร่ืองมือที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัดเป็นเจ้าของร่วม หลงัจากสง่มอบคืนให้แก่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดัแล้ว บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) 
จ ากดัจะจา่ยเงินคืนให้แก่ซพัพลายเออร์ตามมลูคา่ปัจจบุนัของสว่นแบง่การเป็นเจ้าของร่วมของซพัพลายเออร์ ไมว่า่อยา่งไรก็ตาม 
ซพัพลายเออร์จะไมมี่สิทธิเก็บเคร่ืองมือดงักลา่วไว้ 
หน้าที่ของซพัพลายเออร์ในการส่งคืนเคร่ืองมือให้ใช้บงัคบัในกรณีที่ซพัพลายเออร์มีสถานะทางการเงินไมด่ีอยา่งมีนยัส าคญั 
และในกรณีทีค่วามสมัพนัธ์ในการจดัหาสินค้าหยดุชะงกัเป็นระยะเวลานานด้วย 
ซพัพลายเออร์จะท าประกนัภยัส าหรับเคร่ืองมือภายในขอบเขตตามที่ตกลงกนัไว้ หรือหากไมมี่การตกลงกนัไว้ 
ซพัพลายเออร์จะท าประกนัภยัตามขอบเขตทัว่ไป 

XIII. ซอฟต์แวร์ 
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ซพัพลายเออร์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข/พฒันาซอฟต์แวร์ตามค าแนะน าของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั โดยบริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะจา่ยคา่ใช้จา่ยให้แก่ซพัพลายเออร์อยา่งเพียงพอเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากมีการสง่มอบสินค้าที่จดัหา 
เว้นแตข่อบเขตของการสง่มอบรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานด้วย ในกรณีทีซ่อฟต์แวร์ผลิตโดยซพัพลาย-เออร์ของซพัพลายเออร์ 
ซพัพลายเออร์ต้องมีภาระผกูพนัตอ่ซพัพลายเออร์ดงักลา่วด้วย 

XIV. ไม่สามารถส่งมอบเป็นระยะเวลานาน 

ในกรณีที่ซพัพลายเออร์ไมส่ามารถสง่มอบสินค้าได้เป็นระยะเวลานาน หรือซพัพลายเออร์มีสถานะการเงินที่ไมด่ีอยา่งมีนยัส าคญั บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมน-ู
แฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิเพิกถอนสญัญาในสว่นที่ยงัไมมี่การด าเนินการ หากมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งข้างต้นเก่ียวกบัซพัพลายเออร์เกิดขึน้ 
ซพัพลายเออร์จะให้ความชว่ยเหลือแก่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัอยา่งดีทีส่ดุ เพ่ือย้ายการผลติสินค้าไปยงับริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัหรือบคุคลภายนอก โดยการให้ความชว่ยเหลือดงักลา่วรวมถึงการอนญุาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
เพียงเทา่ที่สิทธิดงักลา่วจ าเป็นส าหรับการผลิตสินค้าที่เก่ียวข้อง และการอนญุาตดงักลา่วจะเป็นไปตามเง่ือนไขปกติทางอตุสาหกรรม 

XV. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

1. ซพัพลายเออร์ต้องงดเว้นการกระท าหรือละเว้นการกระท า ไมว่า่ในลกัษณะเข้าร่วมในการกระท าหรือไมก็่ตาม ซึง่อาจท าให้ซพั-พลายเออร์ 
พนกังานของซพัพลายเออร์ หรือบคุคลภายนอกที่ซพัพลายเออร์วา่จ้าง ได้รับโทษปรับทางปกครองหรือถกูด าเนินคดีทางอาญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการทจุริต 
หรือการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกนัการผกูขาด หรือกฎหมายวา่ด้วยการแข่งขนั (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “การฝ่าฝืน” หรือ “การฝ่าฝืนทัง้หลาย”) 
ซพัพลายเออร์มีหน้าที่ด าเนินการที่จ าเป็นทัง้หมดเพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนทัง้หลาย เพ่ือวตัถปุระสงค์นี ้ ซพัพลายเออร์ต้องรับผิดตอ่การปฏิบตัิตาม 
และการกระท าอยา่งเหมาะสมตามกฎหมายที่เก่ียวข้องของพนกังานของซพัพลายเออร์และบรรดาตวัแทนของบคุคลภายนอก 
และซพัพลายเออร์ต้องจดัให้มีการฝึกอบรมตามสมควร 

2. เม่ือบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซพัพลายเออร์ต้องสง่ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่ว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หาและสถานะของการด าเนินการให้เสร็จลลุว่ง เพ่ือวตัถปุระสงค์นีซ้พัพลาย-
เออร์จะตอบแบบสอบถามที่จดัท าโดยบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัอยา่งสมบรูณ์และถกูต้อง และซพั-
พลายเออร์จะต้องจดัหาเอกสารที่เก่ียวข้องกบัแบบสอบถามดงักลา่วให้กบับริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. ซพัพลายเออร์ต้องแจ้งให้บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัทราบโดยไมช่กัช้าเก่ียวกบัการฝ่าฝืนใดๆ 
และการเร่ิมต้นสอบสวนของเจ้าหน้าที่ราชการเก่ียวกบัการฝ่าฝืนดงักลา่ว  ทัง้นี ้ หากมีการบง่ชีถ้ึงการฝ่าฝืนของซพัพลายเออร์ บริษัท แชฟฟ์-เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิร้องขอข้อมลูเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการละเมิดดงักลา่ว 
และมาตรการทัง้หลายของซพัพลายเออร์ในการแก้ไขรวมทัง้การปฏิบตัิตามในอนาคตและการละเว้นการกระท าโดยทนัที 

4. หากมีการกระท าผิดหน้าที่ข้อใดข้อหนึง่ข้างต้น ซพัพลายเออร์ต้องหยดุการกระท าดงักลา่วโดยทนัที ซพัพลายเออร์ต้องชดใช้คา่เสียหายใดๆ 
และคา่เสียหายทัง้หมดทีบ่ริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัได้รับจากการกระท าผิดดงักลา่ว และ/หรือบริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาแตล่ะฉบบัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมิต้องบอกกลา่วลว่งหน้า ทัง้นี ้ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิเรียกร้องคา่ชดเชยกบัซพัพพลายเออร์จากการเรียกร้องของบคุคลภายนอก 
หรือมีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายอนัเกิดจากการกระท าผิดหน้าทีด่งักลา่วข้างต้นของซพัพลายเออร์ ผู้ รับจ้างชว่งของซพัพลายเออร์ หรือผู้ รับจ้างชว่งทัง้หลาย 

5. หากซพัพลายเออร์ฝ่าฝืนกฎหมายป้องกนัการผกูขาดในรูปแบบของการจ ากดัอยา่งร้ายแรง เชน่ ข้อตกลงร่วมกนัผกูขาดหรือการปฏบิตัิร่วมกนั โดยซพั-
พลายเออร์เข้ากระท าเก่ียวกบัการก าหนดราคา การฮัว้ประมลู ปริมาณ การเสนอราคา อาณาเขตพืน้ที่หรือลกูค้า ให้ก าหนดคา่เสียหายเทา่กบั 15 % 
ของปริมาณขายสินค้าหรือบริการสทุธิของซพัพลายเออร์ซึง่ขายให้กบับริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ได้รับผลกระทบจากการผกูขาด ก่อนที่บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะทราบถึงการฝ่าฝืนดงักลา่ว และซพัพลายเออร์ ทัง้นี ้
สิทธิในการพิสจูน์คา่เสียหายที่แท้จริงทีน้่อยกวา่หรือการไมมี่คา่เสียหายที่แท้จริงโดยซพัพลายเออร์จะไมไ่ด้รับผลกระทบแตอ่ยา่งใด 



 
 
 
 
เงื่อนไขทั่วไปว่าด้วยการซือ้ 

ของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ข้อก าหนดนีใ้ห้ใช้บงัคบักบัการเรียกร้องคา่เสียหายทีส่งูกวา่ รวมทัง้การเรียกร้องตามสญัญาอื่น ๆ หรือการเรียกร้องตามกฎหมายของบริษัท แชฟฟ์เลอร์ 
แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

6. ซพัพลายเออร์รับทราบประมวลจริยธรรมของกลุม่แชฟฟ์เลอร์เก่ียวกบัซพัพลายเออร์ (The Supplier Code of Conduct) 
ฉบบัทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นขณะที่ตกลงท าสญัญา ซึง่ประมวลจริยธรรมดงักลา่วระบไุว้ในเวบ็ไซต์ www.schaeffler.de/en (ใช้ระบบค้นหา) หรือบริษัท แชฟฟ์-
เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะจดัสง่ประมวลจริยธรรมดงักลา่วให้ซพัพลายเออร์ทางไปรษณีย์เม่ือมีการร้องขอ ทัง้นี ้ ซพั-
พลายเออร์รับรองวา่จะน าเสนอและด าเนินการให้มีขึน้ในองค์กรของซพัพลายเออร์ 
ในหลกัพืน้ฐานส าหรับการด าเนินธุรกิจที่รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขวา่ด้วยการซือ้นี ้
ซพัพลายเออร์รับรองวา่ผู้ รับจ้างชว่งที่ซพัพลายเออร์วา่จ้างมาให้บริการตามสญัญาจะด าเนินการภายใต้หน้าทีด่งักลา่วเชน่เดียวกบัซพัพลายเออร์ 
หากมีข้อขดัแย้งใด ๆ ระหวา่งประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัซพั-พลายเออร์ (The Supplier Code of Conduct)  
และข้อก าหนดทัง้หลายในเงือ่นไขวา่ด้วยการซือ้นี ้ให้ถือตามข้อก าหนดในเงื่อนไขวา่ด้วยการซือ้ 

XVI. เบ็ดเตล็ด 

1. บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัจะเป็นผู้ก าหนดสถานที่สง่มอบและช าระหนี ้ 

2. ความสมัพนัธ์ตามสญัญาจะอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมายประเทศไทย โดยไมร่วมถึงกฎหมายขดักนัของประเทศไทย 
และบทบญัญตัิแหง่อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายสนิค้าระหวา่งประเทศ (ซีไอเอสจี) 
ให้ศาลของประเทศไทยมีอ านาจในกรณีที่มีข้อพิพาทระหวา่งคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย เว้นแตจ่ะได้ตกลงกนัเก่ียวกบัศาลที่มีเขตอ านาจเด็ดขาดไว้เป็นอยา่งอ่ืน   
โดยไมค่ านึงถึงข้อความที่กลา่วมาแล้วก่อนหน้านี ้ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนแูฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดัมีสิทธิที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีซพั-
พลายเออร์ตอ่ศาลใดๆ ที่มีเขตอ านาจ 

3. หากบทบญัญัติเฉพาะใดๆ ของข้อก าหนดและเง่ือนไขนีเ้ป็นโมฆะหรือไมอ่าจใช้บงัคบัได้ 
ให้ข้อก าหนดและเง่ือนไขที่เหลืออ่ืนๆยงัคงสมบรูณ์หรือมีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไป คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายสญัญาวา่ 
จะทดแทนข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ใช้บงัคบัไมไ่ด้ด้วยข้อก าหนดและเง่ือนไขที่มีผลใช้บงัคบัได้โดยสจุริต 
ซึง่มีผลทางเศรษฐกิจที่เทียบเทา่กบัข้อก าหนดและเง่ือนไขเดิม  


