
จีเคเอน็ ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) – เงื่อนไขการจัดซือ้ท่ัวไป 

1 บทเบือ้งต้นและค ำจ ำกดัควำม 

ค ำว่ำ  “เรำ” และ “ของเรำ” หมำยถึง ผู้ซือ้ซึง่เป็นบริษัท จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือบริษัทอ่ืนซึง่ อยูใ่นกลุม่ “กลุม่” หมำยถงึ บริษัท จีเคเอ็น 

จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็น บริษัทในประเทศองักฤษ และบริษัทต่ำงๆ ที่อยู่ในกลุม่ สญัญำของเรำกบัทำ่น (ตอ่ไปเรียกว่ำ “สญัญำ”) ประกอบด้วย (1) 

สญัญำท่ีมีกำรลงนำมกนัเรียบร้อย ซึง่ใช้ซือ้สนิค้ำหรือบริกำรของเรำจำกทำ่น (2) ค ำสัง่ซือ้ใดๆ หรือก ำหนดตำรำงเวลำกำรสง่มอบ (ตอ่ไปเรียกว่ำ “ค ำสัง่ซือ้”) 

ซึง่เรำสง่ให้ทำ่น และทำ่นได้ตอบยืนยนั (3) เง่ือนไขกำรจดัซือ้ทัว่ไปฉบบันี ้(4) ข้อก ำหนดรำยละเอียด และ ข้อก ำหนดเก่ียวกบัควำมปลอดภยั สขุลกัษณะ และ 

สิง่แวดล้อม ซึง่เรำตกลงกบัทำ่น (5) ข้อก ำหนดเง่ือนไข กำรจดัซือ้เพิ่มเตมิซึง่เรำตกลงกบัทำ่น (6) ข้อก ำหนด ด้ำนคณุภำพและด้ำนอ่ืนๆ 

หรือวิธีปฏิบตัซิึง่เรำแจ้งให้ทำ่นทรำบ (โดยผำ่นเว็บไซต์ GKN’s Supplier Portal หรือเว็บไซต์อ่ืน) อนึง่ 

ถ้ำมีกำรขดัหรือแย้งกนัในสว่นใดของสญัญำให้ถือว่ำสว่นท่ีกลำ่วไว้ก่อนข้ำงต้น มีผลใช้บงัคบัเหนือกว่ำสว่นท่ีกลำ่วไว้ภำยหลงั 

2 เง่ือนไขของทำ่นจะใช้บงัคบัไมไ่ด้ 

ในกรณีท่ีทำ่นประสงคจ์ะวำ่ข้อก ำหนดเง่ือนไขใดซึง่ตำ่งจำกกำรจดัซือ้ของเรำ ข้อก ำหนดเง่ือนไขเหลำ่นัน้จะไม่ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญำ และจะใช้บงัคบัไมไ่ด้ 

รวมทัง้ถกูยกเลกิโดยเง่ือนไขกำรสัง่ซือ้ทัว่ไปฉบบันี ้ 

3. กำรสง่มอบ 

3.1 ทำ่นจะต้องสง่มอบสนิค้ำและหรือบริกำรซึง่เรำจดัซือ้ ตำมข้อผกูพนัและก ำหนดเวลำกำรสง่มอบท่ีระบไุว้ในสญัญำ 

และถ้ำสนิค้ำและหรือบริกำรใดไม่ได้สง่มอบตรงเวลำ หรือสง่มอบไมถ่กูต้อง เรำมีสทิธิยกเลกิค ำสัง่ซือ้ท่ีเก่ียวข้องได้ 

3.2 สนิค้ำจะต้องสง่มอบในลกัษณะท่ีช ำระคำ่ภำษีอำกรแล้ว (Delivered Duty Paid หรือ DDP) (ตำมท่ีก ำหนด 

ไว้ในกฎของข้อก ำหนดในกำรสง่มอบสนิค้ำของ Incoterms) เว้นแตส่ว่นใดสว่นหนึง่ของสญัญำ จะก ำหนดให้สง่มอบเป็นอย่ำงอ่ืน ทัง้นีก้รรมสทิธ์ิของสนิค้ำ 

โอนมำเป็นของเรำทนัทีท่ีทำ่นสง่มอบให้แก่เรำ 

3.3 ทำ่นต้องบรรจสุนิค้ำในภำชนะซึง่ปกป้องสนิค้ำได้อย่ำงพอเพียงตัง้แตก่่อน ระหว่ำงทำง และหลงัจำกกำรสง่มอบ และถ้ำเรำประสงค์ 

กำรสง่มอบทกุครัง้จะต้องมีหนงัสือ 

รับรองตำมแบบฟอร์มของเรำว่ำทำ่นได้ปฏิบตัติำมเง่ือนไขและหรือมีเอกสำรเก่ียวกบัข้อมลูควำมปลอดภยัทีส่มบรูณ์และทนัสมยั 

4 คณุภำพ กำรปฏิเสธไมย่อมรับ และกำรปกป้อง ควำมรับผิด 

4.1 สนิค้ำท่ีทำ่นขำยให้แก่เรำจะต้อง (1) มีจ ำนวนและ คณุลกัษณะตรงตำมท่ีระบไุว้ในสญัญำ (2) มีคณุภำพซึง่เรำพอใจ (3) 

เหมำะสมกบักำรใช้ประโยชน์ตำมปกต ิหรือตำมท่ีเรำได้ระบโุดยเฉพำะเจำะจงแก่ทำ่น หรือท่ีทำ่นควรจะทรำบ (4) ไม่ช ำรุดบกพร่องในเร่ืองกำรออกแบบ วสัด ุ

และฝีมือกำรผลติ และ (5) ปรำศจำกกำรรอนสทิธิ หรือภำระตดิพนัใด ๆ 

4.2 กำรให้บริกำรของทำ่นจะต้อง (1) เป็นกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ ปลอดภยั ทัง้กระท ำโดยบคุลำกรซึง่มี ควำมช ำนำญ และมีคณุสมบตัคิรบ รวมทัง้มี 

ประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็น และตรงตำมมำตรฐำนในทำงปฏิบตัขิองอตุสำหกรรม หรือธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง และ (2) 

ต้องเป็นบริกำรท่ีมีคณุภำพตำมมำตรฐำนของผู้ให้บริกำร ซึง่มีควำมรู้ควำมช ำนำญและมีประสบกำรณ์ 

ส ำหรับกำรให้บริกำรในลกัษณะและมำตรฐำนเดียวกนัด้วย 



4.3 สนิค้ำหรือบริกำร (รวมทัง้เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง) ซึง่ท่ำนสง่มอบแก่เรำ จะต้อง (1) เป็นไปตำมมำตรฐำนของกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบั 

รวมทัง้ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรขนสง่, สขุลกัษณะ, ควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม (2) จะต้องไม่เป็นกำรละเมิดตอ่ทรัพย์สนิทำงปัญญำของบคุคลอ่ืนใด (3) 

เป็นไปตำมข้อก ำหนดรำยละเอียด หรือหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ตำมท่ีระบไุว้ในสญัญำ และ (4) ต้องตรงตำมตวัอย่ำงของสนิค้ำหรือบริกำรซึง่เรำได้อนมุตัไิว้ 

4.4 เรำอำจจะ (แตไ่ม่จ ำเป็นจะต้อง) ตรวจสอบหรือทดสอบ สนิค้ำซึง่ทำ่นสง่ให้แก่เรำ และเรำมีสทิธิท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมรับ รวมทัง้คืนสนิค้ำใดๆ 

ซึง่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด เง่ือนไขของสญัญำ (โดยทำ่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำย) 

ทำ่นจะต้องเปล่ียนสนิค้ำซึง่ถกูปฏิเสธไม่ยอมรับภำยในเวลำอนัสมควร (กลำ่วคือไม่เกินเวลำ 15 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีมีกำรออกหนงัสือปฏิเสธไม่ยอมรับสนิค้ำ) 

โดยน ำสนิค้ำมำเปล่ียนให้ตรงตำมสญัญำ 

4.5 ทำ่นจะต้องใช้คืนคำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ให้แก่บริษัทท่ีอยู่ในกลุม่ ในกรณีท่ีมีกำรสญูหำย เสียหำย ส ำหรับคำ่ต้นทนุ และ คำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ 

(รวมทัง้คำ่ธรรมเนียมตำมกฎหมำยอนัสมควร) หรือข้อเรียกร้องอ่ืนๆ (รวมถึงข้อเรียกร้อง และต้นทนุคำ่ใช้จำ่ยของบคุคลท่ีสำมเก่ียวกบักำรคืนสนิค้ำ 

หรือเก่ียวกบัมำตรกำรในกำรให้บริกำรซึง่ลกูค้ำของเรำ หรือลกูค้ำของลกูค้ำได้ใช้จ่ำยไป) อนัเกิดขึน้จำก (1) กำรผิดสญัญำของทำ่น และ (2) 

เหตปุระมำทเลนิเลอ่โดยทำ่น หรือพนกังำนลกูจ้ำงของทำ่น ตวัแทน หรือ ผู้ รับเหมำช่วงของทำ่น ในกำรสง่มอบสนิค้ำหรือให้บริกำร ตำมท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำ 

5 ใบแจ้งหนีแ้ละกำรช ำระเงิน 

5.1 เรำจะช ำระรำคำให้ทำ่น (ตำมท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำ รวมถงึคำ่ใช้จ่ำยของกำรสง่มอบ แตไ่มร่วม ภำษีมลูคำ่เพิ่ม) ส ำหรับสนิค้ำและบริกำรซึง่ทำ่นสง่มอบ 

ให้แก่เรำตำมสญัญำ ทำ่นสำมำรถสง่ใบแจ้งหนีใ้ห้เรำ หลงัจำกที่ได้สง่มอบสนิค้ำและบริกำรซึง่เรำได้สัง่ซือ้ 

โดยทำ่นต้องท ำตำมก ำหนดกำรจ่ำยเงินท่ีระบไุว้ในสญัญำ 

5.2 ใบแจ้งหนี ้จะต้องแสดงวนัท่ีสง่มอบ และเลขท่ีของใบสัง่ ซือ้ ที่อยู่ส ำหรับสง่มอบ รำยละเอียดของสนิค้ำ และหรือ บริกำรซึง่ทำ่นได้สง่มอบ 

และจะต้องสง่ไปยงัที่อยู่ส ำหรับ ใบแจ้งหนี ้ตำมท่ีระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ท่ีเก่ียวข้อง 

5.3 เว้นแตจ่ะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในใบสัง่ซือ้ เรำจะจ่ำยเงินให้ทำ่นเม่ือครบก ำหนดเวลำ 90 วนั โดยจะช ำระ 

ในวนัพฤหสับดีท่ีตอ่จำกวนัสิน้เดือนซึง่เรำได้รับใบแจ้งหนีท่ี้ออกไว้อย่ำงถกูต้อง 

5.4 เรำมีสทิธิท่ีจะหกัลบกลบหนี ้จำกรำคำของสนิค้ำ และหรือ บริกำรซึง่เรำได้สัง่ซือ้ 

หำกทำ่นเป็นหนีจ้ ำนวนใดๆกบักลุม่ตำมสญัญำที่เก่ียวข้องหรือตำมสญัญำอ่ืนใดระหว่ำงทำ่นกบักลุม่ 

6. กำรรักษำควำมลบัและทรัพย์สนิทำงปัญญำ  

6.1 ทำ่นจะต้องไม่เปิดเผยแก่บคุคลหรือนิตบิคุคลใดๆ ในเร่ืองของข้อมลูของกลุม่หรือของหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึง่ของเรำท่ีเป็นควำมลบั 

รวมทัง้ของลกูค้ำของผู้ขำย สนิค้ำและบริกำร หรือหุ้นสว่นท่ีเก่ียวข้องของกลุม่ (ทัง้นี ้ไม่จ ำกดัอยู่เฉพำะแตเ่พียงสญัญำนี ้ข้อก ำหนด รำยละเอียด สตูร 

กระบวนกำรผลติ ข้อมลูควำมรู้ หรือ ข้อมลูทำงเทคนิค หรือเศรษฐศำสตร์ใดๆ) หรือใช้ข้อมลู ดงักลำ่วเพ่ือประโยชน์อย่ำงอ่ืน ซึง่ไม่ใชเ่ป็นกำรใช้ส ำหรับ 

กำรขำยสนิค้ำและ/หรือให้บริกำรแก่เรำ หรือตำมท่ีเรำได้ยินยอมแก่ทำ่นอยำ่งชดัเจนเป็นหนงัสือ และทำ่นจะต้อง สง่คืนข้อมลูเหลำ่นัน้ รวมทัง้ส ำเนำใดๆ 

ท่ีได้จดัท ำขึน้ เม่ือเรำแจ้งให้ทำ่นทรำบ 

6.2 เม่ือบริษัทแจ้งควำมประสงค์แก่ทำ่นแล้ว ทำ่นจะต้องโอน เอกสำร ข้อก ำหนด รำยละเอียด แบบแผน ภำพวำด ตวัอยำ่ง ข้อมลู หรือสิง่ของวตัถใุด ๆ 

ซึง่ทำ่นได้ผลติ หรือ จดัเตรียมให้แก่เรำโดยทำ่นหรือพนกังำน ผู้ รับเหมำช่วง และท่ีปรึกษำของทำ่น ทัง้นี ้เรำมีสทิธิใช้สิง่เหล่ำนัน้ได้โดย 

ไม่ต้องเสียคำ่บริกำรหรือคำ่ธรรมเนียมใดๆ  



6.3 สทิธิทรัพย์สนิทำงปัญญำซึง่เก่ียวกบัข้อมลู เอกสำร ต้นแบบ หรือเคร่ืองมืออปุกรณ์กำรผลติซึง่เรำได้มอบแก่ ทำ่น ต้องเป็นกรรมสทิธ์ิของเรำ หรือของลกูค้ำ 

หรือผู้ขำย สนิค้ำหรือบริกำรของเรำ และทำ่นจะใช้สิง่เหลำ่นัน้ได้ เฉพำะในกำรจดัท ำ และขำยสนิค้ำ หรือให้บริกำรแก่เรำเทำ่นัน้ 

ในกรณีท่ีมีทรัพย์สนิทำงปัญญำใดๆ เกิดขึน้ คือ เกิดจำกข้อมลู เอกสำร ต้นแบบ เคร่ืองมือ อปุกรณ์กำรผลติ หรือกำรให้บริกำร หรือในกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำ 

สิง่เหลำ่นัน้จะต้องเป็นกรรมสทิธ์ิของเรำทัง้หมด 

7. สนิทรัพย์ของเรำ 

7.1 ข้อควำมในสว่นนีจ้ะเก่ียวกบัสนิทรัพย์ (รวมถงึเคร่ืองมือ อปุกรณ์กำรผลติ ไม่วำ่ชนิดใดๆ) และข้อมลู เอกสำร และ สทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำท่ีเก่ียวข้อง (1) 

ซึง่เรำได้ซือ้ หรือทำ่นได้ผลติขึน้ตำมใบสัง่ซือ้ฉบบัใดฉบบัหนึง่ หรือ (2) เรำจดัให้แก่ทำ่นเพ่ือใช้ในกำรผลติ ขำยสนิค้ำและ/หรือให้บริกำรแก่เรำ 

หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ ซึง่ไม่วำ่จะ ได้มีกำรเปล่ียนแปลง ซอ่มแซม หรือหำสิง่อ่ืนมำทดแทน (ตอ่ไปเรียกว่ำ “สนิทรัพย์ของเรำ”) 

7.2 สนิทรัพย์ของเรำ (รวมทัง้เศษซำกท่ีเกิดขึน้ หรือเก่ียวข้อง) ต้องเป็นกรรมสทิธ์ิของเรำแตผู่้ เดียว และเรำจะเป็นเจ้ำของอยู่ตลอดเวลำ 

และถ้ำหำกวำ่มีข้อโต้แย้งว่ำใครเป็นเจ้ำของสนิทรัพย์ของเรำเหลำ่นัน้ ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำ สนิทรัพย์นัน้เป็นของเรำ 

7.3 ในกรณีท่ีทำ่นได้ครอบครองหรือควบคมุสนิทรัพย์ของ เรำ อำจเป็นกำรกระท ำในฐำนะเป็นผู้ได้รับสนิทรัพย์ไว้เป็นประกนัแทนเรำ 

ทำ่นจะไม่มีสทิธิในสนิทรัพย์เหล่ำนัน้ ทำ่นเพียงแตไ่ด้รับสทิธิกำรใช้สนิทรัพย์ของเรำ ในสถำนท่ีท ำกำรของทำ่นเทำ่นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือด ำเนินกำรตำมสญัญำ 

จนกว่ำเรำจะขอให้ทำ่นสง่คืน สทิธิในกำรครอบครองและใช้นี ้เรำจะยกเลกิเม่ือใดก็ได้ หรือเรำจะให้สทิธิแก่บคุคลอ่ืนในเวลำเดียวกนัก็ได้ ทัง้นี ้ทำ่นจะต้อง 

ไม่ให้สทิธิกำรใช้สนิทรัพย์ของเรำแก่บคุคลอ่ืน หรือ ใช้เพ่ือประโยชน์ประกำรอ่ืน 

7.4 ทำ่นจะต้องรับผิดชอบควำมเสีย่งภยัเก่ียวกบัทรัพย์สนิ ของเรำ เม่ือเรำสง่มอบให้แก่ทำ่น ทำ่นมีหน้ำท่ี รับผิดชอบตอ่ไปจนกว่ำจะได้คืนทรัพย์สนินัน้มำให้เรำ 

ขณะท่ีทำ่นมีสทิธิครอบครอง หรือควบคมุสนิทรัพย์ของเรำ ทำ่นจะต้อง (1) รับผิดชอบตอ่ควำมสญูหำย หรือ เสียหำยใดๆ (ทัง้นี ้

เว้นแตก่ำรเสื่อมสภำพไปตำมปกต ิของกำรใช้); (2) รักษำและใช้สนิทรัพย์ของเรำ ในท่ีท ำงำนของทำ่นในลกัษณะอนัเหมำะสม ปลอดภยั; (3) 

ตดิหรือแสดงป้ำยหรือฉลำกซึง่แสดงว่ำสนิทรัพย์นัน้เป็น ของเรำ; (4) ต้องมีกำรเอำประกนัภยัไว้กรณีมีกำรสญูหำย หรือเสียหำย; (5) ใช้ด้วยควำมระมดัระวงั; 

(6) ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพดี; (7) แจ้งให้เรำทรำบทนัทีในกรณีท่ีสญูหำย เสียหำย หรือถกูยดึ; (8) จะต้อง ไม่มีกำรเปล่ียนแปลง ท ำให้เสื่อมคำ่ 

ท ำลำย หรือน ำไปประกอบเข้ำกบัสิง่อ่ืนใด หรือน ำสิง่อ่ืนใดมำประกอบกบั สนิทรัพย์ของเรำ; (9) ครอบครองตดิตอ่ไปอย่ำงตอ่เน่ือง 

โดยไม่ยินยอมให้บคุคลอ่ืนใดใช้สนิทรัพย์นัน้ๆ; (10) ต้องไมข่ำย จ ำหน่ำยจ่ำยโอน ซึง่ก่อให้เกิดภำระ ผกูพนัใดๆ กบัสนิทรัพย์ของเรำ; (11) ยินยอมให้เรำ 

สำมำรถเข้ำตรวจสอบได้ตลอดเวลำ ตำมท่ีเรำได้แจ้งให้ทำ่นทรำบ ตำมสมควรระหว่ำงเวลำท ำกำรตำมปกต;ิ (12) ต้องจดัให้เรำรับคืนจำกทำ่นได้ทกุเวลำ 

และยอมให้เรำเข้ำไปในสถำนท่ีของทำ่นเพ่ือ ท ำกำรขนย้ำย และ (13) ไม่ลอกเลียนแบบ หรือท ำ ขึน้ใหม่ ไมว่่ำด้วยวิธีใด ๆ  

7.5 เรำมีสทิธิท่ีจะซือ้เคร่ืองมืออปุกรณ์กำรผลติท่ีเรำสัง่ให้ท ำขึน้ซึง่ทำ่นเป็นเจ้ำของ และน ำไปใช้ได้ในมลูคำ่ปัจจบุนั 

8 กำรเลกิสญัญำ 

8.1 เรำมีสทิธิท่ีจะยกเลกิใบสัง่ซือ้ทัง้หมดหรือสว่นใดๆ ก็ได้ โดยแจ้งให้ทำ่นทรำบทกุเวลำ ก่อนท่ีทำ่นจะได้ด ำเนินกำร ตำมใบสัง่ซือ้เสร็จสิน้ 

และในกรณีเช่นนัน้เรำไม่มีหน้ำท่ี จะต้องช ำระรำคำ ส ำหรับสนิค้ำหรือบริกำร 

8.2 เรำมีสทิธิเลกิสญัญำได้ในกรณีท่ี: (1) เรำเหน็สมควรโดย แจ้งให้ทำ่นทรำบเป็นหนงัสือ; (2) เลกิสญัญำได้ทนัที 

ถ้ำทำ่นหรือบริษัทท่ีถือหุ้นของทำ่นเป็นบคุคลล้มละลำย หรือ มีหนีส้นิล้นพ้นตวั หรือได้ท ำกำรประนีประนอมกบัเจ้ำหนีร้ำยใดรำยหนึง่ของทำ่น; หรือ (3) 

ถ้ำทำ่นประพฤตผิิดสญัญำ และถ้ำกำรประพฤตผิิดนัน้สำมำรถแก้ไขได้ แตท่ำ่นไม่ได้แก้ไขให้เสร็จภำยใน 10 วนันบัแตท่ี่ได้รับแจ้งว่ำมีกำรผิดสญัญำ 

8.3 กำรยกเลกิใบสัง่ซือ้ทัง้หมดหรือสว่นใดสว่นหนึง่หรือ ยกเลกิสญัญำไม่กระทบตอ่สทิธิใดๆ ซึง่เกิดขึน้แล้ว  



8.4 เรำมีสทิธิสัง่ให้ทำ่นจดัหำ และขำยอะไหล ่หรือให้บริกำรท่ีเก่ียวข้องได้เป็นเวลำ 15 ปี นบัแตมี่กำรเลกิ หรือกำรหมดอำยขุองสญัญำ 

 

9. บททัว่ไป 

9.1 ทำ่นและผู้ขำยสนิค้ำของทำ่นต้องท ำตำมกฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึในสว่นท่ี เก่ียวกบักำรให้สนิบน กำรฉ้อรำษฎร์บงัหลวง 

รวมทัง้กฎของ จีเคเอ็น (GKN Supplier Code of Conduct) และนโยบำยของ จีเคเอ็น ซึง่ระบไุว้ในเว็บไซต์: 

www.gkn.com/sustainability/GKN-Supplier-Code-of-Conduct.pdf  เรำมีสทิธิท่ีจะเข้ำไปในสถำนท่ีท ำงำนของทำ่น 

โดยแจ้งลว่งหน้ำตำมสมควร เพ่ือท ำกำรตรวจสอบว่ำทำ่นได้ปฏิบตัติำมข้อก ำหนดนี ้

9.2 ทำ่นจะต้องสง่มอบข้อมลูตำ่งๆ เก่ียวกบัสนิค้ำ และบริกำรซึง่ทำ่นขำยให้แก่เรำ โดยข้อมลูเหลำ่นัน้ต้องครบถ้วนและถกูต้อง 

9.3 ทำ่นรวมทัง้พนกังำนลกูจ้ำง ตวัแทน และผู้ รับเหมำช่วง ของทำ่นต้องท ำตำมกฎระเบียบเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำน เม่ือทำ่นเข้ำมำในแตล่ะบริเวณ 

และหรือ สถำนท่ีอนัเป็นสนิทรัพย์ของเรำ ท่ำนจะต้องแสดงหลกัฐำนว่ำทำ่น ได้จดัหำกำรประกนัภยัไว้แล้ว  

9.4 สทิธิและกำรสัง่ให้ทำ่นแก้ไขกำรผิดสญัญำนี ้จะไมเ่ป็นกำรจ ำกดัสทิธิอ่ืนๆ หรือวิธีกำรแก้ไขอ่ืนๆ ของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นไปตำมสญัญำหรือเป็นไปตำมกรณีอ่ืน  

9.5 ทำ่นจะไม่โอนสทิธิและควำมรับผิดของทำ่นตำมสญัญำนี ้โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเรำเป็นหนงัสือเสียก่อน 

หรือมอบหมำยแตง่ตัง้ให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ รับเหมำช่วงด้วย แตล่ะบริษัทในกลุม่สำมำรถใช้ประโยชน์ตำมสญัญำได้ และ 

มีสทิธิท่ีจะซือ้สนิค้ำและบริกำรตำมข้อก ำหนดเง่ือนไขของสญัญำได้  

9.6 ในกรณีท่ีเรำผ่อนปรนหรือผดัผ่อนกำรบงัคบัตำมสญัญำ ไม่ว่ำสว่นใดสว่นหนึง่หรือทัง้หมด ไม่ถือวำ่เรำสละสทิธิใดๆ ของเรำ  

9.7 กรณีท่ีทำ่นโอนพนกังำนของทำ่นมำให้เรำตำมกฎหมำย เรำมีสทิธิท่ีจะเลกิจ้ำงพนกังำนเหลำ่นัน้ได้ และทำ่นจะต้องรับผิด ปกป้อง และชดใช้คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ที่ 

เก่ียวข้องอนัเกิดจำกกำรเลกิจ้ำงนัน้ๆ ให้เรำด้วย  

9.8 ข้อก ำหนดของอนสุญัญำว่ำด้วยสญัญำซือ้ขำยระหว่ำงประเทศของสหประชำชำต ิ(United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods) ไม่ให้ใช้บงัคบักบัเง่ือนไขฉบบันี ้ 

10 กฎหมำยและเขตอ ำนำจในทำงอนญุำโตตลุำกำร 

สญัญำให้ใช้บงัคบัตำมกฎหมำยของประเทศไทยเทำ่นัน้ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกิดขึน้ จำกหรือเก่ียวเน่ืองจำกสญัญำหรือเก่ียวกบัสญัญำ 

ให้ระงบัข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องนัน้ ๆ ในประเทศไทย โดยกฏของศำลแหง่ประเทศไทย ภำษำท่ีใช้ให้ใช้ ภำษำไทย 

http://www.gkn.com/sustainability/GKN-Supplier-Code-of-Conduct.pdf

