
ขอ้ก าหนดและเง ือ่นไขท ัว่ไปส าหรบัซพัพลายเออร ์
 

ใบส ัง่ซือ้ 
Kohler Co. รวมถงึบรษัิทตัวแทนและบรษัิทในเครอื (รวมเรยีกวา่ 
“Kohler”) อาจสง่ใบสั่งซือ้ไปใหค้ณุ (“ซัพพลายเออร”์) 
ที่อธบิายถงึบรกิาร และ/หรือ ผลติภัณฑ ์(ซึง่อาจรวมถงึอปุกรณ์) 

ที่ Kohler ตอ้งการสั่งซือ้จากซัพพลายเออร ์หาก Kohler 
และซัพพลายเออรไ์ดท้ าหรือท าขอ้ตกลงแยกตา่งหากเพื่อควบคุ
มบรกิาร และ/หรอื ผลติภัณฑ ์(“ขอ้ตกลงจากการเจรจา”) 
ดังนัน้ขอ้ตกลงจากการเจรจานัน้จะบังคับใชกั้บบรกิาร และ/หรอื 
ผลติภัณฑเ์หลา่นัน้ 

โดยเริม่จากวันที่ขอ้ตกลงจากการเจรจามีผลบังคับใช ้
หากไม่มขีอ้ตกลงจากการเจรจา 
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขท่ัวไปเหลา่นี้จะถูกบังคับใช ้
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออรจ์ะไมม่ีผลตอ่ขอ้ก าหน
ดในบรกิารหรอืผลติภัณฑ ์และในที่นี้ Kohler 

ไดป้ฏเิสธขอ้ก าหนดและเงือ่นไขดังกลา่ว ขอ้มลูจ าเพาะ 
และ/หรอื ขอ้มลูอืน่ใดที่ Kohler สง่ใหแ้กซ่ัพพลายเออร ์
รวมทัง้เอกสารทัง้หมดใน 
https://www.kohlercompany.com/suppliers/conducting-
business/ รวมอยู่ในนี้และถือเป็นสว่นหนึง่ในขอ้ตกลงนี้ 

ขอ้มลูทัง้หมดที่กลา่วมาขา้งตน้นับจากนี้ใหร้วมเรยีกวา่ “สัญญา”  

การขอเปล ีย่นแปลงแกไ้ข 
หลังจากที่ Kohler ส่งใบสั่งซือ้ใหแ้กซ่ัพพลายเออรแ์ลว้ Kohler 
อาจขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูจ าเพาะ 
ก าหนดเวลาของโครงการ และ/หรอื เรือ่งอืน่ๆ 
(“ค าขอเปลีย่นแปลงแกไ้ข”) Kohler 

จะสง่ค าขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปใหซ้ั

พพลายเออร ์
และเมือ่ซัพพลายเออรไ์ดรั้บแลว้จะส่งการประเมนิผลกระทบของ
ค าขอเปลีย่นแปลงแกไ้ขไปยัง Kohler ทันที (ถา้มี) 
ซึง่จะระบถุงึการแกไ้ขก าหนดเวลาของโครงการที่จ าเป็นทัง้หมด 

และราคาที่เพิม่ข ึน้หรือลดลง Kohler 
จะตรวจสอบผลประเมนิและแจง้ใหซ้ัพพลายเออรรั์บทราบวา่จะใ
หด้ าเนนิการตามค าขอเปลีย่นเเปลงแกไ้ขดังกลา่วหรอืไม่ 

การควบคมุคณุภาพ  
กอ่นที่จะจัดสง่ผลติภัณฑใ์ดๆ 
ซัพพลายเออรจ์ะสรา้งระบบควบคมุคณุภาพที่เป็นไปตามขอ้ก าห

นดที่ระบไุวใ้นคูม่อืควบคมุคณุภาพซัพพลายเออรท่ั์วโลกของ 
Kohler ซึง่สามารถดไูดท้ี่เว็บไซตด์ังระบดุา้นบน.. 
หากผลติภัณฑท์ี่จัดสง่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด Kohler 
อาจปฏเิสธไมย่อมรับ 

บรรจภุณัฑแ์ละการจดัสง่ 
หาก Kohler สั่งซื้อผลติภัณฑจ์ากซัพพลายเออร ์

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งจัดสง่ผลติภัณฑต์ามที่ระบไุวใ้นใบสั่งซือ้ที่เ
กีย่วขอ้ง 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบในการปฏบัิตติามกฎหมายและระ
เบยีบการบรรจภุัณฑ ์การตดิฉลาก 
และการศลุกากรที่บังคับใชทั้ง้หมด 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับประกันแ
ตเ่พียงผูเ้ดยีว 
วา่บรรจภัุณฑท์ี่เป็นไมทั้ง้หมดปราศจากเปลอืกไมแ้ละศัตรพูืชที่มี
ชวีติ 
การจัดสง่ทัง้หมดที่มบีรรจุภัณฑไ์มห้รือพาเลตจะตอ้งผา่นการอบ 

และ/หรอื รมควัน และเป็นไปตามขอ้ก าหนดอืน่ใด 

การจดัสง่และการยอมรบั 
เวลา เป็นสาระที่ส าคัญในการจัดสง่บรกิารและผลติภัณฑ ์หาก 
Kohler สั่งซือ้ผลติภัณฑจ์ากซัพพลายเออร ์
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งรับผดิชอบค่าขนสง่เพิม่เตมิ 
(รวมถงึแตไ่ม่จ ากัดเพียงการขนสง่ทางอากาศ) 

ที่อาจเกดิข ึน้จากการขนสง่ที่ไมถ่กูตอ้ง 
และซัพพลายเออรต์กลงวา่ Kohler อาจหักคา่ขนสง่เพิม่เตมิใดๆ 
ที่เกดิจาก Kohler ออกจากจ านวนเงนิที่ซัพพลายเออรค์า้งช าระ 
กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งตอ่การสญูหายของผลติภัณฑจ์ะเป็นขอ
ง Kohler เมื่อจัดสง่ผลติภัณฑใ์หต้ามสัญญาฉบับนี้แลว้ 

เวน้แตผ่ลติภัณฑใ์ดๆ 
เกดิการสญูหายหรอืไดรั้บความเสยีหายเนื่องจากบรรจภัุณฑท์ี่ไม่

เพียงพอ ไมเ่หมาะสม หรือมขีอ้บกพร่องจากซัพพลายเออร ์
การยอมรับบรกิารและผลติภัณฑทั์ง้หมดขึน้อยู่กับเงือ่นไขการอนุ
มัตอิย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจง้ของ Kohler 

คา่ธรรมเนยีมและขอ้ก าหนดเก ีย่วกบัการช าระเงนิ 
ราคาคา่บรกิาร และ/หรือ ผลติภัณฑ ์
จะแสดงไวใ้นใบสั่งซือ้ที่เกีย่วขอ้ง Kohler 

จะช าระเงนิตามใบแจง้หนี้ที่ไม่มขีอ้พพิาทภายในเกา้สบิ (90) 
วันของรอบการช าระเงนิครัง้ถัดไป 
(ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ครัง้ตอ่สัปดาห)์ นับจากวันที่ออกใบแจง้หนี้ 
เวน้แตก่ฎหมายในทอ้งถิน่ก าหนดไวห้รอืมีการตกลงร่วมกันระหว่
างคูส่ัญญา 

ใบแจง้หนี้จากซัพพลายเออรจ์ะตอ้งระบุหมายเลขใบสั่งซื้อ 
บรกิาร และ/หรอื ค าอธิบายผลติภัณฑ ์ราคา 
และขอ้มลูที่สมเหตสุมผลอืน่ๆ ที่ Kohler อาจรอ้งขอ Kohler 
จะท าการช าระเงนิไปยังสถานที่ตามที่ซัพพลายเออรก์ าหนด 
โดยสถานที่ดังกลา่วจะตอ้งอยู่ในประเทศซึง่ซัพพลายเออรล์งทะ

เบยีนที่อยู่ไว ้และเป็นบัญชชีื่อของซัพพลายเออร ์
ราคาจะตอ้งไม่รวมภาษีดังกลา่ว 
เวน้แตเ่ป็นการสั่งซือ้ภายใตภ้าษีการขาย และ/หรอื 
ภาษีการใชท้ี่ระบไุวใ้นใบสั่งซื้อที่เกีย่วขอ้ง 
หากมภีาษีดังกลา่วดว้ย 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแสดงภาษีนัน้แยกตา่งหากในใบแจง้หนี้ 

ความเป็นเจา้ของ 
วัสดอุปุกรณ์และทรัพยส์นิทัง้หมดที่ Kohler 
ตกแตง่ใหแ้กซ่ัพพลายเออร ์หรือที่ Kohler 
ช าระเงนิใหเ้ป็นพเิศษ จะเป็นและจะยังคงเป็นทรัพยส์นิของ 
Kohler, จะตอ้งอยู่ภายใตค้ าขอใหย้า้ยออกของ Kohler, 

จะตอ้งถกูท าเครือ่งหมายเพื่อแสดงว่าเป็นทรัพยส์นิของ Kohler 
และจะถกูน าไปใชเ้พื่อท าหนา้ที่ตามสัญญาฉบับนี้เท่านัน้ แนวคดิ 
องคค์วามรู ้ส ิง่ประดษิฐ ์สทิธบัิตร 
และทรัพยส์นิทางปัญญาอืน่ใดที่ฝ่ายหนึง่เป็นเจา้ของ 
จะยังคงเป็นทรัพยส์นิของฝ่ายนัน้ หากซัพพลายเออรท์ างานใดๆ 

ใหแ้ก ่Kohler โดยเฉพาะ งานเฉพาะนัน้จะถอืเป็นทรัพยส์นิของ 
Kohler ดว้ย 

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งดแูลกรรมสทิธิ ์
ตลอดจนขอ้มลูที่ไมใ่ชส่าธารณะ และขอ้มลูที่ไดม้าจาก Kohler 
ทัง้หมดอย่างเป็นขอ้มลูที่เป็นความลับ 

ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งไมน่ าขอ้มลูที่เป็นความลับไปใชเ้พื่อวัตถุปร
ะสงคใ์ดๆก็ตาม 
เวน้แตม่เีหตผุลที่จ าเป็นเพื่อท าตามหนา้ที่ภายใตส้ัญญาฉบับนี้ 
และจะตอ้งไมน่ าขอ้มลูที่เป็นความลับไปเปิดเผยแกบ่คุคลที่สามใ
ดๆ เวน้แตไ่ดต้กลงกันไวล้ว่งหนา้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดย 

Kohler 
ซัพพลายเออรต์อ้งสง่ขอ้มลูที่เป็นความลับทั้งหมดคนืใหแ้ก่ 
Kohler ตามที่ Kohler รอ้งขอ 
รวมทัง้ส าเนาที่ซัพพลายเออรม์หีรอืควบคุมอยู่ 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งไมใ่ชช้ือ่หรือเครือ่งหมายการคา้ของ 

Kohler ไปเผยแพรไ่มว่า่ในรูปแบบใด 
ทัง้โดยทางตรงหรอืทางออ้ม โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจาก 
Kohler อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากมกีารใหอ้นุญาต 
ความยนิยอมใดๆ 

จะยุตลิงทันทีหลังจากที่สัญญาฉบับนี้หมดอายุหรอืส ิน้สดุ  

การรบัประกนั 
ซัพพลายเออรใ์หก้ารรับรองและรับประกันวา่บรกิาร (ถา้ม)ี จะ: 
(i) 
ด าเนนิการอย่างมอือาชพีและทันเวลาโดยเจา้หนา้ที่ที่ผา่นการอ
บรมและมคีวามสามารถดา้นเทคนคิอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรม (ii) ไมล่ะเมดิและจะปฏบัิตติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์

และระเบยีบทัง้หมดที่บังคับใช ้
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพียงกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการตดิสนิบน 

ความขัดแยง้ การจา้งงาน การน าเขา้/สง่ออก 
และการคุม้ครองขอ้มลูที่บังคับใชกั้บบรกิาร และ/หรอื 

ผลติภัณฑจ์ากซัพพลายเออร ์และ (iii) 
ไมฝ่่าฝืนหรือละเมดิสทิธขิองบคุคลที่สาม ไมว่า่โดยทางใดก็ตาม 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพียงสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาและสทิธใินก
ารปกปิดขอ้มลู 
นอกจากนี้ซัพพลายเออรยั์งใหก้ารรับรองและรับประกันวา่ผลติภั

ณฑ ์(ถา้มี) จะ: (i) 
เป็นของที่ผลติขึน้ใหมต่ามขอ้มลูจ าเพาะและวัสดอุืน่ๆ 
ที่ตกลงกันไวร้ะหวา่ง Kohler และซัพพลายเออร ์(ii) 
มคีณุภาพดแีละสามารถวางตลาดได ้(iii) 
จัดสง่ใหโ้ดยปราศจากสทิธยิดึหน่วงและสทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ทั้งส ิน้ 

(iv) ไมฝ่่าฝืนหรอืละเมดิสทิธขิองบคุคลที่สาม 
ไมว่า่โดยทางใดก็ตาม 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพียงสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาและสทิธใินก
ารปกปิดขอ้มลู และ (vii) 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดในระเบยีบบังคับส าหรับผลติภัณฑ ์

(Product Compliance) 
ที่ระบไุวใ้นนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มส าหรับผลติภัณฑ ์และ 
บัญชรีายชือ่สารตอ้งหา้ม ของ Kohler 
ซึง่สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตท์ี่ระบขุา้งตน้ 

ในที่นี้ซัพพลายเออรใ์หก้ารรับประกันแก ่Kohler 
ในสว่นประกอบของผลติภัณฑท์ี่ผลติโดยซัพพลายเออรห์รอืบรษัิ
ทตัวแทนหรอืซัพพลายเออรข์องตนอง 

จรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร ์
ซัพพลายเออรยั์งรับรองและรับประกันวา่จะปฏบัิตติามจรรยาบรร
ณส าหรับซัพพลายเออรข์อง Kohler 
ซึง่สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตท์ี่ระบขุา้งตน้ 

นโยบายนอกสถานทีส่ าหรบัซพัพลายเออร ์
หากซัพพลายเออรจ์ะมาด าเนนิงานในสถานที่ของ Kohler 
ซัพพลายเออรยั์งรับรองและรับประกันวา่จะปฏบัิตติามนโยบายนอ
กสถานที่ส าหรับคูส่ัญญาของ Kohler 
ซึส่ามารถดไูดจ้ากเว็บไซตท์ี่ระบขุา้งตน้  

การเยยีวยา 
หาก Kohler สั่งซื้อผลติภัณฑจ์ากซัพพลายเออร ์

แตผ่ลติภัณฑไ์มเ่ป็นไปตามการรับประกันใดๆ ที่ก าหนดไวใ้นที่นี้ 
Kohler สามารถเลอืกใหซ้ัพพลายเออรท์ าการ: (i) 
ซอ่มผลติภัณฑด์ังกล่าวโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยใดๆ (ii) 
เปลีย่นผลติภัณฑด์ังกลา่วโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ส าหรับผลติภัณฑใ์หม ่หรือ (iii) คนืเงนิคา่ผลติภัณฑด์ังกล่าวให ้

หากผลติภัณฑไ์มเ่ป็นไปตามการรับประกันใดๆ ที่ก าหนดไวใ้นที่นี้ 
ซัพพลายเออรจ์ะรับผดิชอบตอ่: (i) 
คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการสง่คนื จัดสง่ใหม ่และเปลีย่นผลติภัณฑ ์
(ii) ชดใชใ้หแ้ก ่Kohler (ภายในสามสบิ (30) วันนับจากวันที่ 
Kohler 

แจง้ใหซ้ัพพลายเออรรั์บทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร) 
ส าหรับคา่ใชจ้า่ยที่เกดิข ึน้จาก Kohler และ (iii) 
ความเสยีหายโดยบังเอญิหรอืที่เกดิข ึน้ภายหลังทัง้หมด 

การบอกเลกิสญัญา 
Kohler อาจบอกเลกิสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ 
ใบสั่งซือ้ที่เกีย่วขอ้งใดๆ ไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้เหตผุล 

ไมเ่กนิสามสบิ (30) 
วันกอ่นที่จะแจง้ใหซ้ัพพลายเออรรั์บทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อั
กษร หาก Kohler บอกเลกิสัญญาตามความตอ้งการ Kohler 
จะช าระเงนิใหแ้กซ่ัพพลายเออรต์ามจ านวนเงนิที่ไม่มขีอ้พพิาทใด
ๆ 

ทัง้หมดที่คา้งจา่ยหรอืเรยีกเก็บโดยซัพพลายเออรก์อ่นที่จะถงึวัน
บอกเลกิสัญญา 
และเป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระเงนิในสัญญาฉบับนี้ 

คา่ชดเชย  
ซัพพลายเออรจ์ะปกป้อง ชดเชย และชดใช ้Kohler 
ส าหรับคา่สนิไหมทดแทนทัง้หมดที่เกดิข ึน้หรือที่เกีย่วขอ้งกับ: 

(i) ขอ้กลา่วหาวา่บรกิารหรอืผลติภัณฑฝ่์าฝืน ไมเ่หมาะสม 

หรอืละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลที่สาม (ii) 
การละเมดิสัญญาฉบับนี้ของซัพพลายเออร ์(iii) 

ความลม้เหลวของบรกิาร และ/หรอื ผลติภัณฑ ์หรอืสว่นประกอบใดๆ 
หรอื (iv) ขอ้ผดิพลาด การละเวน้ การหลอกลวง การเจตนากระท าผดิ 
ความประมาท 
หรอืความประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงของซัพพลายเออร ์
ในกรณีที่มกีารเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 

ซัพพลายเออรจ์ะควบคมุการเลอืกทนายฝ่ายจ าเลยแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
ยกเวน้การช าระหนี้ใดๆ 
จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Kohler 
ลว่งหนา้  

การประกนัภยั 
เวน้แตก่ฎหมายในทอ้งถิน่ก าหนดไวห้รอืมีการตกลงร่วมกันระหวา่งคูส่ั

ญญา 
ซัพพลายเออรจ์ะบ ารงุรักษาการประกันความรับผดิโดยท่ัวไปแบบจ ากั
ดขัน้ต า่ไมน่อ้ยกวา่ $1,000,000 USD 
(หรือเทียบเท่ากับสกลุเงนิที่บังคับใช)้ ตอ่ครัง้ และรวมทัง้หมด 
$1,000,000 USD (หรอืเทียบเท่ากับสกลุเงนิที่บังคับใช)้  

เหตสุดุวสิยั 
ความลา่ชา้ที่เกดิจากเหตใุดๆ 
ที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตสุมผลของคูส่ัญญาทั้งสองฝ่าย 
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพียงปรากฎการณ์ธรรมชาต ิ
หรอืการรอ้งขอจากภาครัฐหรอืหน่วยงานของรัฐที่ไมใ่ชเ่ชงิการคา้ 
การจราจล ความวุน่วายในบา้นเมือง การบ่อนท าลาย อุบัตเิหต ุ

ไฟไหม ้น ้าท่วม การระเบดิ โรคระบาด ไตฝุ้่ น การกักตัว 
หรอืความผดิปกตขิองระบบตดิตอ่สือ่สารหรอืระบบขนสง่ 
(“เหตสุดุวสิัย”) 
จะยืดระยะเวลาการท างานของฝ่ายที่ไดรั้บผลกระทบเป็นระยะเวลารว
มสะสมไมเ่กนิสามสบิ (30) วัน (“ชว่งเวลาที่เกดิเหตสุดุวสิัย”) 

คูส่ัญญาทัง้สองฝ่ายจะไม่รับผดิต่อการสญูเสยี ความเสยีหาย 
การกักกัน หรอืความลา่ชา้ที่เกดิจากเหตสุดุวสิัย Kohler 
อาจบอกเลกิสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ ใบสั่งซื้อที่เกีย่วขอ้งใดๆ 
หากเกดิเหตสุดุวสิัยอย่างต่อเนื่องเกนิกวา่ชว่งเวลาที่เกดิเหตสุดุวสิัย 

กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
สัญญาฉบับนี้จะบังคับใชแ้ละเป็นไปตามกฎหมายในเขตอ านาจศาลที่ 

Kohler ออกใบสั่งซื้อที่เกีย่วขอ้งทุกประการ  

เบ็ดเตล็ด  
คูส่ัญญา คอื ผูรั้บเหมาอสิระ 
สัญญาฉบับนี้ไมไ่ดส้รา้งความสัมพันธใ์ดๆ ระหวา่งการจา้งงาน 
ตัวแทน พันธมติร ผูค้า้ร่วม หรือใบอนุญาต 
หรอืหนา้ที่ที่ไดรั้บความไวว้างใจ ความรับผดิ 

หรอืภาระหนา้ที่ที่คลา้ยคลงึกันระหวา่งคูส่ัญญา 
ซัพพลายเออรจ์ะไมโ่อนสัญญาฉบับนี้หรอืสว่นใดๆ 
ในที่นี้ใหแ้กบ่คุคลที่สามโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมอย่างเป็นลายลักษ
ณ์อักษรลว่งหนา้จาก Kohler 
สัญญาฉบับนี้จะไมม่ีการแกไ้ขหรอืปรับปรุง 

เวน้แตว่ม่กีารแจง้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคูส่ัญญา
ทัง้สองฝ่าย 
การสละสทิธิโ์ดยคูส่ัญญาทัง้สองฝ่ายจะไม่มผีลบังคับใชใ้ดๆ ทัง้ส ิน้ 
เวน้แตไ่ดก้ าหนดไวอ้ย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคูส่ัญญ
าที่สละสทิธิ ์

สว่นของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขท่ัวไปส าหรับซัพพลายเออรเ์หลา่นี้ 
มเีจตนาเพื่อใหค้งอยู่และจะคงมีผลตอ่ไปหลังการบอกเลกิสัญญาฉบั
บนี้ และ/หรอื ใบสั่งซือ้ที่เกีย่วขอ้ง ไมว่า่โดยทางนัยหรอืโดยก าเนดิ 
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