
ขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไขในกำรส ัง่ซือ้ 
 
กำรยอมรบัแหง่สญัญำ 

ผูข้ายจะตอ้งปฏบัิตติามใบสัง่ซือ้ตลอดจนขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
ต่างๆ หากผูข้ายไม่ปฏเิสธใบสั่งซือ้นีภ้ายในหา้ (5) 
วันหลังจากทีไ่ดรั้บใบสัง่ซือ้ 
หรอืหากผูข้ายจัดสง่สนิคา้หรอืบรกิารทีส่ัง่ซือ้ในทีน่ี ้
ย่อมถอืว่าผูข้ายยอมรับใบสัง่ซือ้นี ้

ไม่มขีอ้ก าหนดอืน่ใดทีใ่ชบั้งคับกับการจัดหาผลติภัณฑห์รอืบรกิา
รของผูจั้ดหายกเวน้ตามทีไ่ดต้กลงกันเป็นลายลักษณ์อกัษรระหว่
างคู่สญัญาซึง่ในกรณีนีข้อ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก ากับ 
ขอ้ก าหนดต่างๆ 

ทีผู่ข้ายระบุไวใ้นใบเสร็จรับเงนิหรอืเอกสารอืน่ถกูปฏเิสธโดยผูซ้ือ้ 
ขอ้มูลจ าเพาะ ภาพวาด 
และขอ้มูลทัง้หมดทีส่ง่ใหแ้ก่ผูข้ายพรอ้มกับใบสัง่ซือ้นีจ้ะระบุไวใ้
นทีน่ีแ้ละสว่นหนึง่ของสัญญานี ้(รวมเรยีกว่า “สญัญา”) 

สามารถดูขอ้มูลอา้งองิเอกสารบนเว็บไซตก์ารด าเนนิธุรกจิของ 
Kohler ไดท้ี ่
https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-
business/ และรวมเขา้โดยการอา้งองิ 

หลกัจรรยำบรรณส ำหรบัซพัพลำยเออร ์
โดยการยอมรับใบสัง่ซือ้นี้ถอืว่าผูข้ายยอมรับทีจ่ะปฏบัิตติามหลัก
จรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเออรข์องผูซ้ือ้ 
ซ ึง่ระบุไวใ้นเว็บไซตก์ารด าเนนิธุรกจิของ Kohler  

กำรรกัษำควำมลบั 

ผูข้ายจะรักษาสทิธติลอดจนขอ้มูลและเอกสารทีไ่ม่ใชส่าธารณะซึ่

งไดรั้บจากผูซ้ือ้ไวเ้ป็นความลับ และจะไม่น าขอ้มูลดังกล่าวไปใช ้
ยกเวน้มคีวามจ าเป็นทีส่มเหตุสมผลเพือ่ท าตามภาระหนา้ทีภ่ายใ
ตข้อ้ตกลง และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลลับใหแ้ก่บุคคลทีส่าม 

เวน้แต่ไดรั้บการยนิยอมจากผูซ้ือ้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

กำรเปลีย่นแปลงแกไ้ข 

ผูซ้ ือ้ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลดังต่อไปนีไ้ดต้

ลอดเวลา: (a) ขอ้มูลจ าเพาะ ภาพวาด 
และขอ้มูลทีม่อียู่ในสญัญาฉบับนี ้
ซ ึง่รายการทีต่อ้งมกีารปรับปรุงจะตอ้งผลติใหแ้ก่ผูซ้ ือ้โดยเฉพาะ 

(b) วธิกีารจัดสง่หรอืการบรรจุภัณฑ ์(c) สถานทีจั่ดสง่ และ (d) 
เวลาในการจัดสง่ 
การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเหล่านีใ้นสญัญาจะระบุไวใ้นค าสัง่ใหเ้
ปลีย่นแปลงแกไ้ขทีอ่อกใหแ้ก่ผูข้ายและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นทีน่ี ้

การเปลีย่นแปลงแกไ้ขทีเ่กดิจากผูข้าย 
รวมถงึการเปลีย่นผูรั้บเหมาชว่ง 
จะตอ้งใชแ้บบฟอรม์ค าขอเปลีย่นซพัพลายเออรซ์ ึง่สามารถดูไดบ้
นเว็บไซตก์ารด าเนนิธุรกจิของ Kohler 

กำรขนสง่ 

เวน้แต่ระบุไวท้ีด่า้นหนา้ของใบสัง่ซือ้นี ้

ผูข้ายจะตอ้งจัดสง่ผลติภัณฑไ์ปยังสถานประกอบการของผูซ้ือ้, 
FCA (ขอ้ตกลงการสง่มอบสนิคา้ระหว่างประเทศ 2010) 
การจัดสง่จะตอ้งเป็นไปตามคู่มอืการบรรจุภัณฑข์องผูซ้ือ้ 
และผลติภัณฑจ์ากไมท้ัง้หมดจะตอ้งเป็นไปตามระเบยีบขอ้บังคับ

ของ ISPM 15 การจัดสง่สง่ C.O.D. 
หากไม่มกีารยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูซ้ือ้จะไม่ไดรั้บกา
รยอมรับและจะเป็นความเสีย่งของผูข้าย  
การจัดสง่สนิคา้จะตอ้งเป็นไปตามเสน้ทางการขนส่งสนิา้ของผูซ้ือ้

ขณะใชบั้ญชกีารขนส่งสนิคา้ของผูซ้ือ้ 
หากผูข้ายไม่ปฏบัิตติามนโยบายการขนสง่สนิคา้อย่างเหมาะสม 
ผูซ้ ือ้ขอสงวนสทิธทิีจ่ะคดิค่าใชจ่้ายในการขนสง่กับผูข้าย 
หากผูข้ายไม่สามารถด าเนนิการไดต้ามวันทีก่ าหนดดว้ยการขนสง่

ตามปกต ิ
ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากการขนสง่สนิคา้
ทัง้หมด 

กรรมสทิธแิละควำมเสีย่งตอ่กำรสูญหำย 

กรรมสทิธ ิความเสีย่งต่อการสญูหาย 
และคา่ใชจ่้ายในการขนส่งจะถา่ยโอนใหแ้ก่ผูซ้ ือ้เมือ่ถงึท่าเรอืขอ
งผูซ้ือ้ ผูข้ายจะรับผดิชอบเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสนิคา้สง่ถงึปลายทาง 

ณ สถานประกอบการของผูซ้ือ้ 

กำรจดัสง่ 

เวลาถอืเป็นสิง่ส าคัญในสญัญาฉบับนี ้
และหากการจัดสง่สนิคา้หรอืใหบ้รกิารไม่เสร็จสิน้ตามเวลาทีส่ญั
ญาไว ้นอกจากสทิธแิละการเยยีวยาอืน่ๆ แลว้ 

ผูซ้ ือ้ขอสงวนสทิธทิีจ่ะยุตสิญัญาฉบับนีโ้ดยไม่มคีวามผดิใดๆ 
ดว้ยการแจง้ใหผู้ข้ายรับทราบ ขอ้ก าหนดใดๆ 
ในทีน่ีเ้กีย่วกับการจัดสง่สนิคา้หรอืใหบ้รกิารโดยการผ่อนช าระ 
จะตอ้งไม่ตคีวามว่าเป็นภาระหนา้ทีใ่นสว่นของผูข้าย  

สนิคำ้คณุภำพ / ไมเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  
ผูข้ายจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทัง้หมดทีเ่กีย่วกับคุณภาพของ
ซพัพลายเออร ์หากไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไว ้

ผูข้ายจะตอ้งปฏบิัตติามนโยบายทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืคุณภาพของซพั
พลายเออรท์ั่วโลกบนเว็บไซตก์ารด าเนนิธุรกจิของ Kohler 
ผูซ้ ือ้ไม่จ าเป็นตอ้งท าการตรวจสอบสนิคา้ใดๆ 
และผูข้ายจะสละสทิธใินการขอใหผู้ซ้ือ้ท าการตรวจสอบดังกล่าว

ใดๆ หากผูซ้ือ้ปฏเิสธสนิคา้เนือ่งจากไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
ผูซ้ ือ้สามารถเลอืกทีจ่ะ (a) 
ลดจ านวนสนิคา้ทีส่ัง่ซือ้ตามจ านวนสนิคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าห
นด (b) 

ขอใหผู้ข้ายท าการเปลีย่นสนิคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
และ/หรอื (c) ใชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาอืน่ใดทีบั่งคับใช ้
ผูข้ายจะตอ้งออกค าแนะน าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสีส่ ิ

บแปด (48) 

ชัว่โมงหลังจากทีผู่ซ้ ือ้ปฏเิสธสนิคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
เพือ่แนะน าวธิกีารทีผู่ซ้ ือ้ควรจัดการกับสนิคา้ทีถ่กูปฏเิสธ 
ผูข้ายจะยอมรับความเสีย่งต่อการสญูหายทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิคา้ทีไ่
ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทัง้หมด 

และจะช าระเงนิหรอืชดเชยค่าใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้ก่ผูซ้ ือ้เพือ่สง่คื
น จัดเก็บ หรอืจัดการกับสนิคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด 
การช าระเงนิของผูซ้ือ้สนิคา้ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดจะไม่ถอืเ
ป็นการยอมรับจากผูซ้ือ้ 

จ ากัดหรอืลดสทิธใินการใชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาใดๆ ของผูซ้ือ้ 
หรอืถอืว่าบรรเทาภาระหนา้ทีข่องผูข้ายเกีย่วกับสนิคา้ทีไ่ม่เป็นไป
ตามขอ้ก าหนด 

กำรรบัประกนั 

โดยการยอมรับใบสัง่ซือ้นี ้
ผูข้ายรับประกันว่าสนิคา้และบรกิารทีจ่ะมกีารปรับปรุงนับจากนีจ้ะ
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดทัง้หมดของผูข้าย 

(รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงขอ้มูลจ าเพาะ ภาพวาด ขอ้มูล ตัวอย่าง 
หรอืค าชีแ้จงเกีย่วกับงาน) และจะตอ้งมคีุณภาพเพือ่การคา้ 
และสอดคลอ้งกับวตัถปุระสงคก์ารใชง้านของผูซ้ือ้ 
ผูข้ายยังรับประกันว่าสนิคา้จะไรข้อ้บกพร่องในงานออกแบบ วัสดุ 

และความช านาญ 
ผูข้ายยอมรับว่าการรับประกันนี้จะท าใหส้ามารถยอมรับสนิคา้ 
การรับประกันดังกล่าวจะตอ้งเพิม่เตมิจากการรับประกันใดๆ 
ทีผู่ข้ายใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ 

หลกัเกณฑส์ ำหรบัผลติภณัฑ ์

ผูข้ายจะตอ้งแน่ใจว่าผลติภัณฑเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดในหลักเก

ณฑส์ าหรับผลติภัณฑ ์
ดังระบุไวใ้นนโยบายดา้นส ิง่แวดลอ้มของผลติภัณฑแ์ละรายชือ่ส
ารตอ้งหา้มของผูซ้ือ้ บนเว็บไซตก์ารด าเนนิธุรกจิของ Kohler 

รำคำ 

ผูซ้ ือ้จะไม่ถกูเรยีกเก็บเงนิในราคาทีส่งูกว่าทีร่ะบุไวใ้นใบสัง่ซือ้ฉ
บับนี ้
เวน้แต่ว่าจะไดรั้บอนุญาตตามใบแจง้ใหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขใบสัง่

ซือ้และลงนามโดยผูซ้ือ้ 
ผูข้ายแจง้ว่าราคาทีเ่รยีกเก็บส าหรับสนิคา้หรอืบรกิารทีร่วมอยู่ในใ
บสัง่ซือ้ฉบับนี ้คอื 
ราคาต ่าสดุทีผู่ข้ายเรยีกเก็บจากผูซ้ือ้คลา้ยคลงึกับผูซ้ ือ้ทีอ่ยู่ภาย

ใตเ้งือ่นไขทีค่ลา้ยคลงึกับทีร่ะบุไวใ้นใบสัง่ซือ้ฉบับนี ้
และแจง้ว่าราคานัน้สอดคลอ้งกับระเบยีบทีรั่ฐบังคับใช ้ณ 
เวลาทีอ่อกใบเสนอราคา ขาย หรอืจัดสง่ 

 

กำรช ำระเงนิ 

ขอ้ก าหนดในการช าระเงนิตามมาตรฐาน คอื 90 วัน 
โดยการช าระเงนิครัง้ถดัไปจะนับจากวันทีไ่ดรั้บใบแจง้หนี ้
เวน้แต่ระบุไวท้ีด่า้นหนา้ของใบสัง่ซือ้ฉบับนี ้
หรอืเมือ่กฎหมายบังคับใหม้รีะยะเวลาทีส่ัน้กว่า 

จะตอ้งรหสัผูจ้ าหน่ายของผูซ้ือ้และหมายเลขใบสัง่ซือ้ไวบ้นใบแจ ้
งหนีทั้ง้หมด ผูซ้ ือ้จะไม่ช าระเงนิค่าจัดสง่และค่าขนสง่ 
เวน้แต่ใบสัง่ซือ้อนุญาตใหท้ าไดอ้ย่างชดัแจง้ 
ผูข้ายตกลงทีจ่ะใหส้ าเนาใบตราสง่สนิคา้หรอืใบเสร็จเพือ่เป็นหลั

กฐานการเรยีกเก็บเงนิค่าขนสง่อย่างชดัแจง้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ 
ซ ึง่เป็นทีเ่ขา้ใจกันว่าระยะเวลาในการใหส้ว่นลดเงนิสดจะนับจากวั
นทีไ่ดรั้บสนิคา้หรอืบรกิาร ทัง้นีแ้ลว้แต่ว่าเวลาใดจะเกดิขึน้ทหีลัง 
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ผูซ้ ือ้จะตอ้งช าระเงนิก่อนทีจ่ะถงึรอบช าระเงนิตามปกต ิ 

กำรเยยีวยำผูซ้ ือ้ 

ในกรณีทีผู่ข้ายละเมดิสญัญาฉบับนี ้ผูซ้ ือ้สามารถ: (a) “คนื” 

สนิคา้และขอเงนิคนืจากผูข้ายส าหรับสว่นต่างระหว่างค่าคนืและร
าคาตามสญัญา (b) ขอใหผู้ข้ายด าเนนิการทีเ่ฉพาะเจาะจง (c) 
ปฏเิสธสนิคา้และบอกเลกิสญัญา 

ตลอดจนขอเงนิคนืจากผูข้ายส าหรับสว่นต่างระหว่างราคาตลาดกั
บราคาตามสญัญา หรอื (d) 
ยอมรับสนิคา้และค่าชดเชยหรอืเงนิคนืจากผูข้ายส าหรับสว่นต่างร
ะหว่างมูลค่าสนิคา้และราคาตามสญัญา 

แมว้่าจะมเีนือ้หาอืน่ใดทีต่รงกันขา้ม 
ขอ้ความก่อนหนา้นี้จะไม่จ ากัดสทิธแิละการเยยีวยาอืน่ๆ ของผูซ้ือ้ 
(รวมถงึสทิธขิองผูซ้ือ้ในการขอเงนิค่าเสยีหายเล็กนอ้ยหรอืค่าเสยี
หายสบืเนือ่งจากผูข้าย) 

ทรพัยส์นิทีผู่ซ้ ือ้ตกแตง่ใหแ้กผู่ข้ำย 
ยกเวน้ไดต้กลงกันไวอ้ย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทรัพยส์นิทัง้หมดทีผู่ซ้ ือ้ตกแต่งใหแ้ก่ผูข้าย 

หรอืผูซ้ ือ้ช าระเงนิใหเ้ป็นพเิศษเพือ่ใชใ้นการปฏบัิตติามสญัญาฉบั
บนี ้จะเป็นและยังคงเป็นทรัพยส์นิของผูซ้ือ้ 
จะตอ้งเอาออกตามค าสัง่ของผูซ้ือ้ 
จะถกูท าเครือ่งหมายหรอืตดิป้ายแสดงว่าเป็นทรัพยส์นิของผูซ้ือ้ 

จะใชเ้พือ่ปฏบัิตติามค าสัง่จากผูซ้ือ้เท่านัน้ 
ผูซ้ ือ้ไม่ไดอ้นุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งมอือืน่ใดของผูซ้ือ้เพือ่การผลติสนิ
คา้แก่บุคคลทีส่าม 
หรอืใชผ้ลติภัณฑท์ีผ่ลติขึน้ตามขอ้ก าหนดของผูซ้ือ้แก่บุคคลทีส่า

มโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูซ้ือ้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผูข้ายตกลงทีจ่ะบ ารุงรักษา (รวมถงึการซอ่มแซม) 
เครือ่งมอืทัง้หมด (โดยผูข้ายออกค่าใชจ่้ายเอง) 
เพือ่สามารถผลติ (ผลติภัณฑ)์ 

ใหน้านทีส่ดุตามใบสัง่ซือ้ผลติภัณฑด์ังกล่าวจากผูซ้ือ้ 

กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
ในการรับใบสัง่ซือ้นี ้

ถอืว่าผูข้ายจะตอ้งและจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายใ
นประเทศและต่างประเทศทัง้หมดทีบั่งคับใชใ้นขณะปฏบัิตติามใบ
สัง่ซือ้นี ้รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ปฏบัิตติามกฎหมายน าเขา้และสง่ออก 
ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทัง้หมดทีผู่ซ้ ือ้อาจมหีนีส้ ิ

นคา้งจ่ายจากการละเมดิใดๆ 
และถอืว่าผูข้ายจะปฏบิัตติามกฎหมายต่อตา้นการตดิสนิบนทัง้หม

ดทีบั่งคับใช ้
รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงกฎหมายว่าดว้ยการกระท าอันเป็นการทุจริ
ตขา้มชาตขิองสหรัฐอเมรกิาและกฎหมายการตดิสนิบนของสหรา
ชอาณาจักร 

ผูข้ายมโีอกาสเทยีบเท่ากับผูว้่าจา้งและไม่มกีารแบ่งแยกสถานะที่
ไดร้ับการปกป้องหรอืตอ้งหา้มใดๆ โดยกฎหมาย 
และตามทีร่ะบุไวเ้ป็นพเิศษในหลักจรรยาบรรณส าหรับซพัพลายเ
ออรข์องผูซ้ือ้ 

กำรยกเลกิขอ้ตกลง 
ผูซ้ ือ้สามารถบอกเลกิใบสัง่ซือ้นีไ้ดทั้ง้หมดหรอืบางสว่นตามทีต่อ้

งการ โดยแจง้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรอืทางโทรเลข 

หากใบสัง่ซือ้นีถ้กูบอกเลกิเนือ่งจากความสะดวก 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งช าระเงนิตามสดัสว่นรอ้ยละของงานทีท่ าเสร็จสิน้ก่อนที่จะ
มกีารยกเลกิ 

เหตสุุดวสิยั 

ความล่าชา้ทีน่อกเหนอืการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของแต่ละฝ่าย 
รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงภัยธรรมชาต ิ
การปฏบิัตหิรอืค ารอ้งขอจากภาครัฐหรอืหน่วยงานของรัฐในความสาม
ารถทีไ่ม่ใชเ่ชงิพาณชิย ์การจราจลหรอืความวุ่นวายในบา้นเมอืง 

การก่อวนิาศกรรม อุบัตเิหตุ ไฟไหม ้น ้าท่วม 
การระเบดิทีท่ าใหพ้ชืหรอืสถานประกอบการไดรั้บความเสยีหาย 
โรคระบาด ไตฝุ่้น การกักกัน 
หรอืการขาดซึง่การสือ่สารหรอืขนสง่ตามปกต ิ

จะตอ้งขยายเวลาการท างานเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 30 วันตดิต่อกัน 
(“ระยะเหตุสดุวสิยั”) ทุกฝ่ายจะไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อการสญูเสยี 
ความเสยีหาย การกักกัน 
หรอืความล่าชา้อันเนือ่งมาจากเหตุดังกลา่วขา้งตน้ใดๆ 

ผูซ้ ือ้สามารถบอกเลกิใบสัง่ซือ้นีเ้นือ่งจากเหตุสดุวสิยัทีด่ าเนนิต่อเนือ่ง
เกนิกว่าระยะเหตุสดุวสิยัได ้

ผูร้บัเหมำอสิระ 

ผูข้ายจะตอ้งด าเนนิงานที่จ าเป็นตามสญัญาฉบับนี ้
ร่วมกับพนักงานของผูข้ายและตัวแทนทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูข้
าย 
สญัญาผูรั้บเหมาในสถานทีข่องผูซ้ือ้บนเว็บไซตก์ารด าเนนิธุรกจิของ 
Kohler 
จะน ามาใชใ้นการณีทีจ่ะท าการตดิตัง้สนิคา้หรอืจะมกีารใหบ้รกิารบนท
รัพยส์นิของ Kohler 

ควำมรบัผดิจำกผลติภณัฑแ์ละกำรประกนัภยั 

ในทีน่ีผู้ข้ายยอมชดใช ้
ตลอดจนตกลงทีจ่ะปกป้องและมใิหผู้ซ้ ือ้ตอ้งช าระค่าสนิไหมทดแทน
ทัง้หมด: (a) ทีเ่กดิขึน้จากการใหบ้รกิาร 

หรอืการใชง้านผลติภัณฑท์ีต่กแต่งนับจากนีโ้ดยผูซ้ือ้หรอืบุคคลอืน่ 
(รวมถงึความเสยีหายของทรัพยส์นิหรอืการบาดเจ็บสว่นบุคคล) และ 
(b) 
การละเมดิเอกสารสทิธบัิตรของสหรัฐฯหรอืต่างประเทศตามทีเ่ป็นจรงิ

หรอืตามทีถ่กูกล่าวหาเนือ่งจากการใชห้รอืขายผลติภัณฑท์ีส่ัง่ซือ้นับจ
ากนี ้ผูข้ายจะตอ้งมกีารประกันความรับผดิชอบท่ัวไป 
อย่างกวา้งขวางเพยีงพอ 
ผูข้ายจะตอ้งมกีารประกันความรับผดิชอบท่ัวไปอย่างนอ้ย 

$1,000,000 ยกเวน้มกีารระบุไวท้ีด่า้นหนา้ของใบสัง่ซือ้ฉบับนี้ 

ภำษ ี
ราคานีจ้ะไม่รวมการขาย การใชง้าน ภาษี 

หรอืภาษีทีเ่ก็บเขา้มลรัฐหรอืทอ้งถิน่ซ ึง่บังคับใชก้ับสนิคา้หรอืบรกิารที่
ถกูตกแต่งนับจากนี ้หรอืวัสดุทีใ่ชใ้นนัน้ 
ยกเวน้ว่าการสัง่ซือ้จะอยู่ภายใตก้ารขาย และ/หรอื 
ใชภ้าษีดังระบุไวท้ีด่า้นหนา้ของใบสัง่ซือ้ฉบับนี ้

หากมกีารบังคับใชภ้าษีดังกล่าว 
จะตอ้งระบุแยกต่างหากบนใบเสร็จรับเงนิของผูข้าย 
ภาษีอืน่ๆ ทีเ่ก็บเขา้รัฐ: ใบรับรองการยกเวน้ของผูซ้ือ้ (ถา้ม)ี 
จะรวมอยู่ไวใ้นใบสัง่ซือ้หรอืจะถกูสง่ใหผู้ข้ายก่อนหนา้นี ้

หากมคี าถามใดๆ เกีย่วกับภาษี โปรดตดิต่อกรมสรรพากรของผูซ้ือ้ 

กฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้
ถอืว่าใบสัง่ซือ้ฉบับนีเ้ป็นไปตามกฎหมายในมลรัฐทุกประการตัง้แต่ผูซ้ ื้

อออกให ้
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