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ข�อกำหนดและเง่ือนไขท่ัวไปในการซ้ือขายของคอร�ดซ�า 

1. บทท่ัวไป 
ข�อกำหนดและเง่ือนไขท่ัวไปของคอร�ดซ�าในการซ้ือขาย (“ข�อกำหนดการซ้ือขาย”) เป&นส�วนหน่ึงของสัญญา/คำส่ังซ้ือขาย(“ใบส่ังซ้ือ”) และเว�นแต�จะได�ตกลงโดยชัดแจ�งเป&น
อย�างอื่นให�มาก�อนเง่ือนไขใดท่ีออกโดยผู�ขายในเร่ืองการจัดส�งสินค�าและการขายบริการและการส�งมอบท่ีออกโดยผู�ขายหรือตัวแทนใดท่ีกระทำการในนาม (“ผู�ขาย”)  
 

เว�นแต�จะได�ตกลงเป&นอย�างอื่นเป&นหนังสือระหว�างคู�สัญญา ข�อกำหนดการซ้ือขายน้ีให�ใช�เป&นการเฉพาะในการจัดส�งสินค�าหรือการบริการโดยผู�ขายแก�คอร�ดซ�า เทคนิค เทค
สติล เอ.เอส และ/หรือบริษัทในเครือของตนซ่ึง (“ผู�ซ้ือ”) จะได�รับการจัดหาสินค�าและบริการ สัญญาใด เอกสารใด คำส่ังซ้ือขายใด ข�อกำหนดการซ้ือขายใด คำยืนยันคำส่ัง
ใด การผนวกใด ตารางใดและเอกสารอื่น ๆ ท่ีผู�ซ้ือหรือผู�ขายให�ไว�เป&นท่ีตกลงอย�างชัดแจ�งโดยผู�ขายต�อไปในท่ีนี้เรียกว�า “สัญญา” การเปล่ียนแปลงสัญญาจะไม�ผูกพันผู�ซ้ือ
เว�นแต�จะได�ทำข�อตกลงเป&นหนังสือและลงนามโดยตัวแทนผู�ได�รับหนังสือมอบอำนาจของผู�ซ้ือ การรับข�อเสนอท่ีมีอยู�ในข�อกำหนดและเง่ือนไขท่ีแตกต�างไปจากสัญญาโดยผู�
ซ้ือและมีการจัดส�งสินค�าและการบริการต�อมาจะไม�เป&นการตีความว�าผู�ซ้ือยอมรับเง่ือนไขดังกล�าว ผู�ขายรับทราบว�าตนได�จัดส�งสินค�าและบริการโดยตระหนักถึงข�อเท็จจริง
ว�าเอกสารท่ีผู�ขายจัดหาให�โดยผู�ซ่ึงไม�ได�อนุมัติเป&นหนังสือจะใช�บังคับไม�ได�กับการจัดส�งสินค�าหรือการบริการโดยผู�ขายในทุกกรณี เพื่อหลีกเล่ียงข�อสงสัย ในกรณีท่ีมีสัญญา
แยกท่ีคู�สัญญาได�ลงนามแล�วเพื่อให�การจัดส�งสินค�าหรือการบริการและมีข�อขัดแย�งใดระหว�างข�อกำหนดในการซ้ือขายเหล�าน้ีและข�อกำหนดของสัญญาดังกล�าว ให�ใช�สัญญา
ท่ีกล�าวถึงล�าสุดในส�วนท่ีเกี่ยวกับประเด็นท่ีขัดแย�งกัน 
 

ในกรณีที่ผู�ขายไม�ได�โต�แย�งคำส่ังซ้ือขาย หรือการรับรองคำส่ังท่ีเกี่ยวกับข�อกำหนดการซ้ือขายเหล�าน้ีภายใน 2(สอง) วันทำการนับแต�วันท่ีได�รับคำส่ังซ้ือขายหรือการรับรอง
คำสั่งหรือผู�ขายได�จัดส�งสินค�าหรือการบริการหลังจากได�รับคำสั่งซื้อขายดังกล�าวหรือการยืนยันคำสั่งในทางใด ให�ถือว�าผู�ขายได�รับและผูกพันตามข�อกำหนดการซื้อขาย
เหล�าน้ี ในข�อกำหนดการซ้ือขายเหล�าน้ี วันทำการให�หมายถึงวันท่ีธนาคารเป?ดทำการในประเทศท่ีผู�ขายและผู�ซ้ือต้ังอยู�และประเทศตุรกี การจัดส�งสินค�าและการบริการต�อผู�
ซ้ือ ผู�ขายตกลงท่ีจะสละการเรียกร�องสิทธิและการต�อสู�ใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการไม�ยอมรับหรือไม�ผูกพันตามข�อกำหนดการซ้ือขาย 
 

ผู�ขายมีสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข�อกำหนดการซื้อขายได�ตลอดเวลา และผู�ขายตกลงว�าการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวจะผูกพันผู�ขายและใช�กับการจัดส�ง
สินค�าและการให�การบริการท่ีกำลังดำเนินอยู�อย�างต�อเน่ืองได� เว�นเสียแต�ตนจะได�โต�แย�งการเปล่ียนแปลงดังกล�าวภายใน 2 (สอง) วันทำการนับต้ังแต�ที่ได�รับ 
 

บรรดาการส่ือสารท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับคำส่ังซ้ือขายให�เป&นภาษาอังกฤษ และบรรดาการเปล่ียนแปลงคำส่ัง การแจ�งให�ทราบ ข�อตกลง การมอบอำนาจ การอนุมัติ การรับทราบ 
การสละสิทธิ เป&นต�น ให�ทำเป&นหนังสือ 
 

2. การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับคำส่ังซ้ือขาย 
ผู�ซ้ืออาจขอให�ผู�ขายเปล่ียน ละเว�น รวมหรือสับเปล่ียนสินค�าและการให�บริการเป&นอย�างอื่นภายใต�เง่ือนไขของสัญญา (“การเปล่ียนแปลงคำส่ัง”) เม่ือผู�ซ้ือมีคำขอดังกล�าว ให�
ผู�ขายแจ�งต�อผู�ซ้ือเพื่อทราบค�าใช�จ�ายและเวลาในการส�งมอบท่ีแตกต�าง และความแตกต�างอื่นใดท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงดังกล�าวภายใน 3(สาม) วัน ผู�ขาย
อาจไม�ปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงคำส่ัง เว�นแต�การบอกกล�าวของผู�ขายได�รับความเห็นชอบเป&นหนังสือจากผู�ซ้ือ 

 

ในกรณีที่ผู�ขายมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�าคำสั่งใดหรือการตัดสินใจใดที่ผู�ซื้อได�บอกล�าวหรือพฤติกรรมใดของผู�ซื้อซึ่งอาจมีผลกระทบต�อกิจกรรมของผู�ขายตามสัญญาควรได�รับ
การพิจารณาว�าเป&นการเปล่ียนแปลงคำส่ัง ก�อนดำเนินการต�อหรือจัดส�งสินค�าและการบริการอย�างต�อเน่ือง และในกรณีใดไม�ช�ากว�า 3(สาม) วัน ให�ผู�ขายแจ�งให�ผู�ซ้ือทราบ
เกี่ยวกับสถานการณ�นี้และความแตกต�างเกี่ยวกับค�าใช�จ�ายและเวลาในการส�งมอบหรือความแตกต�างอื่นใดซ่ึงอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากสถานการณ�นี้ 

 

3. การระงับสัญญา 
ถ�าผู�ซ้ือต�องการ ให�ผู�ขายระงับการปฏิบัติตามสัญญาท่ีผู�ขายได�ระบุไว� ในกรณีดังกล�าวให�ผู�ขายปกปDองบรรดางานท่ีกำลังดำเนินการวัสดุ สินค�าและเคร่ืองมืออย�างเหมาะสม
ซ่ึงเขามีอยู�ในมือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาน้ีและใช�ความพยายามทุกอย�างเพื่อจำกัดผลลัพธ�และค�าใช�จ�ายต�าง ๆ ของการระงับสัญญา 
 

ให�ผู�ซื้อชำระเฉพาะค�าใช�จ�ายโดยตรงตามเอกสารตามสมควร และค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป&นผลโดยตรงของการระงับสัญญาให�แก�ผู�ขายไม�ว�ากรณีใด ๆ ผู�ขายจะไม�มี
สิทธิเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนใด ๆ จากค�าเสียหายท่ีเป&นผลตามมาท่ีเป&นค�าชดเชยความเสียหาย ค�าเสียหายโดยอ�อมรวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงการขาดทุนผลกำไรท่ีมีเหตุมา
จากการระงับสัญญา 
 

4.  ราคาและการชำระเงิน 
ราคาท่ีสำแดงไว�ในคำส่ังซ้ือขายจะไม�มีการเพิ่มขึ้น และจะต�องชำระเต็มราคาสำหรับสินค�าและบริการรวมถึงบรรดาค�าใช�จ�าย ภาษี อากร ค�าธรรมเนียมและค�าบริการอื่น ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นโดยผู�ขายเกี่ยวกับการจัดส�งสินค�าและบริการเว�นเสียแต�ว�าได�ตกลงเป&นอย�างอื่นเป&นหนังสือ  
 

เง่ือนไขการชำระเงินให�สำแดงไว�ในคำส่ังซ้ือขายและให�ชำระเงินตามเง่ือนไขการชำระเงินดังกล�าวเม่ือได�รับใบแจ�งหน้ีอย�างถูกต�อง 
 

การชำระเงินไม�เป&นการรับสินค�าและบริการหรือให�ผู�ขายพ�นจากพันธะใด ๆ ตามสัญญา ผู�ซื้อมีสิทธิที่จะเลื่อนวันชำระออกไปโดยไม�เป&นการผิดนัดในกรณีส�งมอบอุปกรณ�
และ/หรือข�อมูลต�าง ๆ ล�าช�า จนกว�าคำสั่งและข�อร�องเรียนของผู�ซื้อได�รับการตอบสนองครบถ�วนภายในระยะเวลาท่ีผู�ซื้อระบุไว� ทั้งนี้จะไม�ทำผู�ซื้อต�องเสียสิทธิและการ
เยียวยารวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงสิทธิที่จะร�องขอให�จ�ายคืน เงินมัดจำใดพร�อมดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้น เรียกร�องค�าสินไหมทดแทนสำหรับความล�าช�า ค�าเสียหายและการสูญเสียหรือ
ยกเลิกสัญญา 
 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดใดเกี่ยวกับธนาคารของผู�ขาย ให�ผู�ขายแจ�งให�ผู�ซ้ือทราบถึงรายละเอียดของธนาคารท่ีทันสมัยเป&นหนังสือ อีกอย�างหน่ึงการชำระเงิน
เข�าบัญชีคร้ังล�าสุดท่ีผู�ขายแจ�งให�ทราบให�มีผลทางกฎหมายให�เป&นการชำระเงินท่ีใช�บังคับได�ตามกฎหมายและผู�ซ้ือจะไม�โต�แย�งในเร่ืองน้ี 
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5. หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ผู�ซื้ออาจขอให�ผู�ขายจัดหาหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาขึ้นอยู�กับลักษณะและขอบเขตของสินค�าหรือบริการที่ผู�ขายจัดหาให�หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาจะถูกคืนให�แก�ผู�ขายหลังจากท่ีผู�ซ้ือพิจารณาว�าผู�ขายไม�มีพันธะหน�าท่ีต�อผู�ซ้ือตามสัญญา 
 

ในกรณีท่ีผู�ขายก�อให�เกิดการยกเลิก/การบอกเลิกคำส่ังซ้ือขาย/สัญญา หรือในทางใดท่ีเป&นการละเมิดพันธะหน�าท่ีพื้นฐานอย�างหน่ึงของตนตามสัญญาน้ี ผู�ซ้ืออาจเรียกร�องให�
มีหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยไม�ต�องมีการบอกกล�าวใด ๆ ต�อผู�ขายในกรณีที่การเรียกร�องหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเนื่องมาจากการละเมิดพันธะหน�าท่ี 
ผู�ขายจะต�องจัดหาหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาใหม�ให�เป&นไปตามจำนวนเงินและเง่ือนไขตามท่ีผู�ซ้ือร�องขอภายใน 3(สาม) วันทำการ 
 

การเรียกร�องหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม�เพียงแต�เป&นการเยียวยาผู�ซ้ือเท�าน้ัน แต�ผู�ขายจะยังคงต�องรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียหรือค�าเสียหายต�าง ๆ ท่ีการ
เรียกร�องหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม�สามารถครอบคลุมถึง 
 

ข�อกำหนดและเง่ือนไขเป&นการเฉพาะท่ีเกี่ยวกับหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ันผู�ซ้ือจะแจ�งต�อผู�ขายอย�างแยกออกจากกัน 
 

6. กรรมสิทธิต�อและการดูแลวัสดุและอุปกรณ�ต�าง ๆ 
กรรมสิทธิรวมท้ังแบบ ภาพร�าง ซอฟท�แวร�และรายละเอียดทางเทคนิคพร�อมท้ังวัสดุและอุปกรณ�ต�าง ๆ ท่ีผู�ขายจัดหาให�จะตกเป&นของผู�ซ้ือทันทีเม่ือยอมรับผลิตภัณฑ�และ/
หรือบริการตามสัญญาน้ี 
 

จนกว�าจะได�มีการยอมรับ ผู�ขายจะจัดหาสถานที่เก็บอันเหมาะสม การดูแลการปกปDองความเสียหายการสูญเสียและการลักขโมยสินค�าและทุกส�วนของสินค�ารวมทั้งแบบ 
รายละเอียดทางเทคนิคอุปกรณ�และวัสดุที่ประกอบเป&นช้ินส�วนต�าง ๆ โดยไม�ให�เป&นค�าใช�จ�ายแก�ผู�ซ้ือ และให�มีการประกันภัยซ่ึงอาจได�รับการร�องขอจากผู�ซ้ือและ/หรือควร
จะได�จัดหาให�ตามธรรมเนียมการค�า 
 

บรรดาวัสดุ ภาพร�าง รายละเอียดทางเทคนิคเอกสารและข�อมูลท้ังหมดท่ีผู�ซ้ือให�ไว�หรือให�ไว�แก�ผู�ขายในนามของผู�ซ้ือไม�ว�าก�อนหรือหลังการทำสัญญาและโดยไม�คำนึงถึงของ
ส่ิงของเป&นและให�เป&นทรัพย�สินของผู�ซ้ือ บรรดาวัสดุดังกล�าวท้ังหมดให�เฉพาะผู�ขายใช�เพื่อความมุ�งประสงค�ในการปฏิบัติตามสัญญาและให�คืนต�อผู�ซ้ือเม่ือมีการร�องขอ 
 

7.  สิทธิของผู�ซ้ือท่ีจะเข�าถึงและตรวจสอบสินค�าและบริการ 
ผู�ซ้ือจะมีสิทธิตรวจสอบสินค�าและบริการและบรรดาวัสดุและอุปกรณ�ที่เกี่ยวข�องในเวลาอันสมควรโดยไม�มีค�าบริการ ในการน้ีผู�ซ้ืออาจดำเนินการตรวจสอบ ณ ท่ีต้ังซ่ึงเป&นท่ี
ทำการผลิตของผู�ขายและคลังสินค�าโดยไม�รบกวนธุรกิจของผู�ขาย การตรวจสอบ การทดสอบและการสอบบัญชีหรือที่คล�ายกันน้ีที่ดำเนินการโดยหรือในนามของผู�ซ้ือ 
ถึงแม�ว�าการตรวจสอบไม�มีส่ิงใดท่ีแสดงถึงความล�มเหลว ผู�ขายก็ยังไม�พ�นจากพันธะหน�าท่ีตามสัญญาน้ี 
 

ถ�าการตรวจสอบ/การทดสอบที่ได�วางแผนไว�ไม�สามารถปฏิบัติได�ตามวันที่ตกลงกันเนื่องมาจากความบกพร�องของผู�ขาย ให�บรรดาค�าใช�จ�ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก�ผู�ขายอัน
เน่ืองมาจากการเล่ือนการตรวจสอบ/ทดสอบ ชำระโดยผู�ขาย 
 

ผู�ขายมีสิทธิที่จะขอให�มีการทดสอบเพิ่มเติมตามการทดสอบที่เป&นมาตรฐานโดยเป&นค�าใช�จ�ายของตนเองเพื่อให�แน�ใจว�าคุณภาพของสินค�าและบริการเป&นที่ยอมรับได� ใน
กรณีที่สินค�าและบริการไม�เป&นไปตามข�อกำหนดจากการทดสอบเหล�าน้ีให�ผู�ขายชำระบรรดาค�าใช�จ�ายท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นแก�ผู�ซ้ือในการน้ี 
 

บรรดาค�าใช�จ�ายท้ังหมดและค�าใช�จ�ายใด ๆ เน่ืองมาจากการทดสอบท่ีไม�ผ�านซ้ำ ๆ กันให�เป&นภาระของผู�ขาย 
 

ในกรณีที่การตรวจสอบและการทดสอบต�าง ๆ ท่ีได�ปฏิบัติการก�อนการจัดส�งสินค�าหรือบริการไม�ประสบความสำเร็จ ผู�ซ้ืออาจไม�ยอมรับการเข�าสู�ความสัมพันธ�ด�านอุปทาน 
ถึงแม�ว�าได�ทำสัญญากันไว�แล�วจนกว�าความบกพร�องท่ีเกี่ยวข�องจะได�รับการแก�ไข ในกรณีที่การตรวจสอบหรือการทดสอบท่ีจะดำเนินการระหว�างการจัดส�งสินค�าหรือบริการ
ยังไม�สำเร็จ ผู�ซื้ออาจปฏิเสธการจัดส�งสินค�าหรือบริการเพียงบางส�วนหรือโดยสิ้นเชิงได� ในกรณีดังกล�าว ผู�ซื้อจะไม�รับผิดชอบต�อสินค�าและบริการดังกล�าว และบรรดา
ค�าใช�จ�ายท้ังหมดรวมถึงสินค�าท่ีต�องส�งคืนให�เป&นภาระของผู�ขาย 
 

8.  เง่ือนไขการส�งมอบ 
เง่ือนไขการส�งมอบให�เป&นไปตามท่ีระบุไว�ใน INCOTERMS เวอร�ชั่นล�าสุด ไม�ในคำส่ังซ้ือขายก็คำเสนอขายของผู�ขายท่ีได�รับการอนุมัติเป&นหนังสือจากผู�ซ้ือแล�ว ในกรณีท่ีไม�มี 

INCOTERMS ระบุไว�ในคำส่ังซ้ือขายหรือคำเสนอขายของผู�ขายท่ีได�รับการอนุมัติเป&นหนังสือจากผู�ซ้ือแล�วน้ัน ให�ใช�การจัดส�งสินค�าระหว�างประเทศตาม  INCOTERMS DDP 
และการจัดส�งสินค�าในท�องถิ่นให�ทำการส�งมอบท่ีโรงงาน/สถานท่ีของผู�ซ้ือหรือสถานท่ีอื่นใดท่ีผู�ซ้ือได�ระบุไว�โดยเป&นความเส่ียงและค�าใช�จ�ายของผู�ขาย การส�งมอบถือว�ามีผล
บังคับใช�เม่ือได�มอบสินค�าและการให�การบริการอย�างสมบูรณ�ต�อผู�ซ้ือตามเง่ือนไขของสัญญา 
 

เวลาในการส�งมอบตามท่ีระบุไว�ในคำส่ังซ้ือขายหรือในกรณีไม�มีอยู�ในคำส่ังซ้ือขาย คำเสนอขายท่ีได�รับการอนุมัติเป&นหนังสือจากผู�ซ้ือเป&นท่ีสุดและผูกพัน เม่ือเป&นท่ีเข�าใจว�า
การส�งมอบไม�สามารถทำได�ตรงเวลา ผู�ขายต�องแจ�งผู�ซื้อเป&นหนังสือให�ทราบถึงเหตุผลสำหรับระยะเวลาที่ล�าช�าภายในเวลาอันสั้นที่สุดเท�าที่จะทำได� ในกรณีดังกล�าวผู�ซ้ือ
อาจขอให�คำส่ังซ้ือขายได�สำเร็จลุล�วงไปบางส�วน/อย�างสมบูรณ�โดยการระบุวันส�งมอบใหม�หรือยกเลิกการส�งมอบ ในกรณีที่ผู�ซ้ือไม�ตอบรับการแจ�งความล�าช�าน้ันไม�มีทางท่ีจะ
ตีความว�าเป&นการยอมรับความล�าช�าดังกล�าวและในกรณีดังกล�าว บรรดาสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาของผู�ซ้ือโดยเฉพาะการเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนยังมีอยู� 
 

เว�นแต�ว�าจะได�มีการร�องขอหรือได�รับการอนุมัติเป&นหนังสือจากผู�ซื้อ ผู�ขายจะไม�มีสิทธิที่จะส�งมอบเป&นจำนวนน�อยหรือมากกว�าจำนวนตามสัญญาหรือจัดส�งสินค�าหรือ
บริการก�อนวันท่ีระบุไว� การยอมรับการส�งมอบบางส�วนหรือเร็วไปของผู�ซ้ือจะไม�เป&นการอนุมัติคำส่ังซ้ือขายหรือการส�งมอบท่ีเป&นผลตามมา ไม�ว�าในกรณีใด ในกรณีส�งมอบ
เกินโดยปราศจากคำขอหรือการอนุมัติเป&นหนังสือจากผู�ซ้ือ จะไม�มีการชำระเงินสำหรับการส�งมอบในส�วนท่ีเกินดังกล�าว 
 

ให�ผู�ขายแจ�งให�ผู�ซ้ือทราบถึงการส�งมอบสินค�าและบริการไม�ช�ากว�าวันท่ีระบุไว�โดยผู�ซ้ือก�อนวันท่ีคาดหวังว�าจะได�ทำการส�งมอบ ยิ่งกว�าน้ัน ให�ผู�ขายยื่นสำเนาใบกำกับหีบห�อ
ต�อผู�ซ้ือไม�ช�าไปกว�าวันท่ีผู�ซ้ือระบุไว�ก�อนการส�งมอบ เอกสารการส�งของท่ีเหลือท่ีเกี่ยวกับเง่ือนไขการส�งมอบให�ผู�ขายยื่นให�แต�ผู�ซ้ือไม�ช�าไปกว�าวันส�งมอบ 
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ถ�าสินค�าท่ีถูกจัดส�งรวมสินค�าท่ีเป&นอันตรายอยู�ด�วย ให�ตกลงกับผู�ซ้ือถึงขั้นตอนการส�งต�อพิเศษ 
 

บรรดาการส�งมอบทั้งหมดให�ดำเนินการรอตามคำสั่งซื้อขายและสัญญา รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการส�งของ การบรรจุหีบห�อและสุขภาพและความ
ปลอดภัยและกฎหมายท่ีใช�บังคับ ในกรณีสินค�าท่ีไวต�อเวลาและเน�าเสียง�ายหรือมีวัสดุในลักษณะดังกล�าวให�ผู�ขายจัดหาเอกสารท่ีบ�งช้ีสถานการณ�ดังกล�าวให�แก�ผู�ซ้ือถ�ามี เม่ือ
ได�รับคำแนะนำจากผู�ซ้ือเพื่ออธิบายถึงสถานการณ�ดังกล�าวและประเด็นท่ีเกี่ยวข�องอื่น ๆ ซ่ึงผู�ซ้ือควรจะได�ทราบ ผู�ขายตกลงท่ีจะกำหนดเส�นทางการขนส�งตามคำส่ังซ้ือขาย
และสัญญาและคำส่ังเพิ่มเติมของผู�ขายถ�ามี เม่ือได�รับคำส่ังซ้ือจากผู�ซ้ือเพื่ออธิบายถึงวัสดุในใบตราส�งสินค�าต�นฉบับและ/หรือใบรับการจัดส�งสินค�าสำหรับการรับแต�ละเท่ียว
เรือ และพร�อมท่ีจะส�งต�อถึงผู�ซ้ือ ในกรณีที่ผู�ซ้ือไม�ได�กำหนดเส�นทางให�ผู�ขายใช�เส�นทางท่ีดีที่สุดท่ีมีอยู�ตามดุลยพินิจของตน 
 

ในกรณีส�งมอบล�าช�า ให�ผู�ซ้ือมีสิทธิที่จะร�องขอค�าสินไหมทดแทนเป&นจำนวน 0.5% ของจำนวนมูลค�าผลิตภัณฑ�หรือบริการขึ้นอยู�กับความล�าช�าในการส�งมอบในแต�ละวัน ไม�
มีกรณีใดท่ีจำนวนค�าปรับซ่ึงอาจร�องขอสำหรับการส�งมอบท่ีล�าช�าจะเกินจำนวนการส่ังท่ีเกี่ยวข�อง การเรียกร�องเงินจำนวนดังกล�าวจะไม�ทำให�ผู�ซ้ือต�องเสียสิทธิใด ๆ รวมถึง
สิทธิที่จะบอกเลิกคำส่ังซ้ือขาย 
 

ในกรณีที่ค�าปรับใดหรือความรับผิดท่ีเพิ่มขึ้นต�อผู�ซ้ือเน่ืองจากการท่ีไม�ได�ออกเอกสารตามท่ีต�องการท่ีผู�ขายจะจัดหาให�ตามระเบียบการจัดเก็บภาษีและศุลกากรท่ีบังคับใช�ให�
ผู�ซ้ือไล�เบี้ยเอากับผู�ขายและให�ผู�ขายชดใช�ค�าเสียหายแก�ผู�ซ้ือต�อค�าเสียหายท้ังหมดท่ีอาจเกิดขึ้นในการน้ี 
 

ให�ผู�ขายส�งมอบเอกสารที่อาจต�องการตามระเบียบที่มีอยู�หรือตามเงื่อนไขการส�งมอบที่กำหนดไว�และ/หรือตามที่ผู�ซื้อต�องการโดยเป&นค�าใช�จ�ายของผู�ขายเพื่อให�ผู�ซื้อหรือ
ลูกค�าของผู�ซ้ือตรวจสอบการส�งมอบเพื่อให�ผ�านพิธีการศุลกากร ถ�าพิธีการศุลกากรดังกล�าวเป&นความรับผิดชอบของผู�ซ้ือ  
 

9. การตอบรับ 
ผู�ขายอยู�ภายใต�พันธะหน�าท่ีที่จะต�องส�งมอบสินค�าและบริการให�เสร็จสมบูรณ�และเป&นไปตามข�อกำหนดคำส่ังซ้ือขาย ถ�าผู�ซ้ือเลือกท่ีจะยอมรับสินค�าและบริการท่ีไม�สมบูรณ�
หรืออยู�ในสภาพท่ีไม�เป&นไปตามข�อกำหนดก็ให�ทำบัญชีรายช่ือส่ิงของท่ีไม�สมบูรณ�/ไม�เป&นไปตามข�อกำหนด ความสมบูรณ�ของส่ิงของในบัญชีรายช่ือน้ีให�ผู�ขายดำเนินการโดย
ไม�ชักช�า ณ เวลาและสถานท่ีที่ตกลงกับผู�ซ้ือ 
 

การยอมรับสินค�า หรือบริการให�ทำโดยคณะกรรมการประกอบด�วยลูกจ�างต�าง ๆ ของผู�ซ้ือ หรือบุคคลภายนอกท่ีได�รับมอบอำนาจจากผู�ซ้ือ ณ ท่ีทำงานของผู�ซ้ือหรือสถานท่ี
อื่นตามที่ผู �ซื ้อจะได�ระบุและการยอมรับจะเกิดขึ ้นเมื ่อได�รับการอนุมัติของคณะกรรมการนี้ ผู�ขายไม�มีสิทธิที ่จะโต�แย�งการทดสอบและการตรวจสอบซึ่งผู �ซื ้อหรือ
บุคคลภายนอกท่ีได�รับมอบอำนาจจากผู�ซ้ือเห็นว�ามีความจำเป&น 
 

10. สินค�าและบริการท่ีมีข�อบกพร�องและข�อกำหนดการรับประกัน 
สินค�าและบริการซ่ึงไม�ได�ส�งมอบตามสัญญาน้ีและคำส่ังของผู�ขายให�ถือว�ามีข�อบกพร�องในกรณีท่ีสินค�าและบริการมีข�อบกพร�องหรือทำการส�งมอบช�าหรือไม�สมบูรณ� ให�ผู�ซ้ือ
มีสิทธิที่จะได�รับสินค�าและบริการจากบุคคลภายนอก เมื่อรับสินค�าและบริการดังกล�าวโดยการหักราคาของพวกเขาซึ่งผู�ซื้อเห็นว�าเหมาะสมหรือไม�รับสินค�าหรือบริการ
ดังกล�าว สิทธิตามท่ีกล�าวถึงข�างต�นจะไม�ทำให�สิทธิในการเรียกร�องค�าสินไหมทดแทนสำหรับค�าเสียหายต�าง ๆ ของผู�ซ้ือท่ีเกิดจากการรับหรือไม�รับสินค�าและบริการต�องเสีย
ไป และสามารถรวบรวมและหักเงินจำนวนน้ีจากบัญชีเจ�าหน้ีพึงรับหรือหนังสือค้ำประกันปฏิบัติตามสัญญา 
 

ให�ผู�ซ้ือรับผิดชอบต�อจุดบกพร�องท่ีแฝงอยู�หรือท่ีชัดแจ�งใด ๆ ถ�าผู�ซ้ือพิจารณาอย�างมีเหตุผลว�าสินค�าและบริการมีความบกพร�องในเวลาท่ีทำการส�งมอบโดยไม�คำนึงถึงความ
บกพร�องจะเกิดขึ้นก�อนหรือหลังการส�งมอบ ให�ผู�ขายรับผิดชอบบรรดาค�าใช�จ�ายท้ังหมดและค�าเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากความบกพร�องของสินค�าและบริการโดยปราศจาก
ข�อแม�โดยไม�มีทางใดท่ีจะตีความได�ว�าสินค�าและบริการดังกล�าวได�มีการส�งมอบโดยปราศจากข�อบกพร�องใด ๆ ในกรณีที่ผู�ซ้ือตกลงใจท่ีจะคืนสินค�าผู�ขายจะต�องรับสินค�าคืน
จากสถานท่ีที่สินค�าต้ังอยู�และให�จัดส�งสินค�าใหม�โดยไม�ชักช�าตามคำส่ังของผู�ซ้ือเม่ือผู�ซ้ือร�องขอ 
 

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับสินค�าและบริการให�เป&นระยะเวลาที่มีอยู�ในคำสั่งซื้อขายหรือถ�ามีคำสั่งซื้อขายก็ในคำเสนอขายที่จัดทำโดยผู�ขายและผู�ซื้อได�อนุมัติเป&น
หนังสือ ถ�าไม�มีระยะเวลาการรับประกันระบุไว�ในเอกสารดังกล�าวให�เวลาการรับประกันเป&นเวลา 24 เดือน ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต�นจากวันรับสินค�าและบริการ 
ผู�ขายรับประกันว�าตนจะจัดหาอะไหล�และการบริการสนับสนุนโดยไม�คิดค�าบริการสำหรับสินค�าและบริการระหว�างระยะเวลาการรับประกัน 
 

การเรียกร�องสิทธิใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับความรับผิดท่ีเกิดขึ้นจากความบกพร�องให�อยู�ภายใต�เง่ือนไขของอายุความตามกฎหมายท่ีใช�บังคับ ไม�ว�าในกรณีใด ๆ ผู�ขายจะไม�มีอายุความ
ในกรณีที่การเรียกร�องสิทธิเกิดจากความประมาทเลินเล�อและความผิดอย�งร�ายแรงของผู�ขาย 
 

ผู�ขายรับประกันว�าสินค�าและบริการรวมทั้งเอกสารประกอบและซอฟท�แวร�จะมีคุณภาพดีเท�าเทียมกับมาตรฐานทางวิชาชีพทางด�านอุตสาหกรรมตามปกติและเป&นท่ี
รับทราบกันอยู�แล�ว ซ่ึงสินค�าและบริการจะเป&นไปตามสัญญาทุกประการรวมท้ังความมุ�งประสงค�ตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู�ซ้ือและกฎหมายท่ีใช�บังคับและระเบียบต�าง ๆ 
และซึ่งสินค�าและบริการไม�ได�ขึ้นอยู�กับเงื่อนไขของข�อพิพาทใด ๆ และปลอดจากความผิดพลาดข�อบกพร�องใด ๆ รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงการละเมิดสิทธิในทรัพย�สินทาง
ป]ญญาของบุคคลภายนอก ความบกพร�องและการไม�ได�ระดับคุณภาพในเอกสารประกอบ วัสดุ แบบ (นอกเหนือจากการออกแบบของผู�ซื ้อเองและทักษะความชำนาญ 
รวมถึงการคัดเลือกวัสดุ) การบริการใดไม�ว�าจะมีค�าบริการหรือไม�ท่ีผู�ขายเป&นผู�ปฏิบัติการให�ถือว�าการรับประกันดังกล�าวครอบคลุมถึง 
 

ถ�าก�อนหรือระหว�างระยะเวลาค้ำประกันได�มีการสืบให�รู�แน�ถึงความบกพร�องหรือการขาดหายไปในการออกแบบ วัสดุ หรือทักษะความชำนาญของสินค�าและ/หรือบริการ 
หรือถ�าการรับประกันไม�สามารถทำให�ลักษณะอื่นใดสมบูรณ� ให�ผู�ขายกระทำการตามความเห็นของผู�ซ้ือภายใน 14 (สิบส่ี) วัน ถ�าไม�มีการกำหนดเวลาเป&นการเฉพาะไว�โดยผู�
ซ้ือหลังจากท่ีได�รับการบอกกล�าวจากผู�ซ้ือเว�นแต�จะได�ตกลงไว�เป&นอย�างอื่น 
 

เอ) ซ�อมแซมและเปล่ียนสินค�าและบริการท่ีมีข�อบกพร�องเสียใหม� ณ เวลาและสถานท่ีที่ผู�ขายกำหนดไว� 



(คาํแปล) 

4 

 

บี)  เม่ือใดท่ีผู�ซ้ือถือว�าเป&นความจำเป&นให�ใช�ค�าใช�จ�ายและค�าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากผู�ซ้ือในการซ�อมแซมสินค�าและบริการท่ีมีความบกพร�อง หรือ 
 

ซี)  เข�าบัญชีเป&นรายได�ของผู�ซ้ือด�วยจำนวนเงินท่ีแจ�งหน้ีพร�อมกับดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้นและนำสินค�าท่ีมีความบกพร�องคืนไปโดยเป&นค�าใช�จ�ายและความเส่ียงของผู�ขาย 
 

จำนวนค�าปรับตามข�อ 8 ให�นำมาใช�ในกรณีที่ผู�ขายไม�สามารถเยียวยาให�ได�ตามคำขอของผู�ซ้ือภายในระยะเวลาท่ีผู�ซ้ือได�กำหนดไว� 
 

ข�อกำหนดท่ีได�สำแดงไว�ข�างต�นตาม เอ) บี) หรือซี) จะไม�กีดกันผู�ซ้ือจากสิทธิเพิ่มเติมหรือท่ีแทนกันได� และการเยียวยาของผู�ซ้ือตามสัญญาและกฎหมายท่ีใช�บังคับ 
 

11. บุคคลท่ีทำงานในนามของหรือได�รับมอบอำนาจโดยผู�ขาย 
ผู�ขายจะให�ความมั่นใจว�าบุคคลต�าง ๆ ที่ตนจ�างงานหรือมอบอำนาจมีคุณสมบัติที่จำเป&น เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งบุคคลเหล�านี้จะกระทำการตามกฎหมายที่ใช�บังคับและ
คำส่ังซ่ึงผู�ซ้ืออาจทำการส่ือสารกับผู�ขายขณะท่ีปฏิบัติงานตามสัญญาและผู�ขายจะรับผิดชอบต�อค�าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากความล�มเหลวเช�นน้ัน 
 

ในกรณีเป&นท่ีเข�าใจว�าบุคคลใดท่ีถูกจ�างหรือได�รับมอบอำนาจโดยผู�ขายไม�มีคุณสมบัติตามท่ีต�องการเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือไม�ปฏิบัติตามข�อกำหนดของสัญญาหรือผู�
ซ้ือเห็นว�าเป&นความจำเป&นอย�างมีเหตุผลเพื่อเหตุผลอื่นใด ให�ผู�ซ้ือมีสิทธิที่จะร�องขอผู�ขายให�เปล่ียนบุคคลดังกล�าวได�  
 

ให�ผู�ขายในฐานะนายจ�างต�องรับผิดแต�เพียงผู�เดียวสำหรับค�าเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยบุคคลผู�ได�รับมอบอำนาจให�ปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือทายาทตามกฎหมายหรือ
บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับงานและโรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ยกเว�นโรคท่ีมีเหตุจากความผิดของผู�ซื้อเท�าน้ัน 
ให�ผู�ขายชดใช�ค�าเสียหายและรับชดใช�ให�แก�ผู�ซ้ือหรือต�อการเรียกร�องสิทธิใดต�อผู�ซ้ือและการปรับและค�าสินไหมทดแทนท่ีผู�ซ้ือต�องชำระในเร่ืองน้ี 
 

ในกรณีท่ีคำส่ังซ้ือขายท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานและ/หรือการจัดส�งแรงงานบนท่ีดินและอาคารของผู�ซ้ือ ให�ผู�ขายชดใช�ค�าเสียหายและปกปDองผู�ซ้ือต�อบรรดาการรับผิด การ
เรียกร�องสิทธิ หรือการเรียกร�องค�าทำให�เสียหาย หรือค�าเสียหายท้ังหมดต�อบุคคลใดหรือทรัพย�สินใดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำส่ังซ้ือขาย เม่ือได�รับการร�องขอให�ผู�ขาย
มอบใบรับรองการประกันภัยเม่ือแสดงว�าผู�ขายมีความคุ�มครองประกันเป&นท่ีพอใจของผู�ซ้ือใบรับรองต�องกำหนดจำนวนเงินท่ีคุ�มครอง เลขท่ีกรมธรรม�และวันท่ีหมดอายุ ถ�า
ผู�ขายเป&นผู�ประกันตนให�ผู�ขายแจ�งให�ผู�ซื้อทราบและจัดหาใบรับรองว�าได�ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช�บังคับให�แก�ผู�ซื้อ การใช�ความคุ�มครองประกันภัยดังกล�าวหรือการมอบ
ใบรับรองดังกล�าวไม�ให�ถือว�าเป&นความพึงพอใจในความรับผิดของผู�ขายตามสัญญาน้ีหรือแก�ไข/เปล่ียนแปลงการชดใช�ค�าเสียหายของผู�ขายต�อผู�ซ้ือในทางใด 
 

12. สิทธิและพันธะหน�าท่ีของคู�สัญญา 
ผู�ขายจะต�องจัดหารายงานคุณภาพสำหรับสินค�าและบริการเป&นช�วง ๆ เพื่อและตามคำขอของผู�ซ้ือ 
 

ให�ผู�ขายใช�มาตรการท้ังปวงเพื่อปกปDองการเสียหายใดและความเสียหายใดท่ีเกิดขึ้นโดยผู�ซ้ือ ลูกจ�างของคู�สัญญาและบุคคลภายนอกอนัเน่ืองมาจากเหตุผลใด ๆ ท่ีมีสาเหตุมา
จากผู�ขายหรือบุคคลที่ได�รับมอบอำนาจจากผู�ขาย ให�ผู�ขายรับผิดจากการเรียกร�องสิทธิใด ๆ ที่เกิดจากการไม�ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาโดยมีความบกพร�อง
แทนผู�ซ้ือและลูกจ�างของผู�ซ้ือโดยผู�ขายชดใช�ค�าเสียหายให�แก�ผู�ซ้ือต�อการกระทำดังกล�าว 
 

สัญญาน้ีจะไม�ถูกตีความว�าเป&นข�อผูกมัดโดยผู�ซ้ือท่ีจะส่ังซ้ือสินค�าหรือบริการในปริมาณใด ชนิดใด หรือราคาใดสำหรับระยะเวลาท่ีกำหนดยกเว�นท่ีได�สำแดงไว�อย�างชัดแจ�ง
ตามสัญญา ผู�ซ้ือมีสิทธิที่จะจัดหาสินค�าและบริการจากผู�จัดส�งสินค�าอื่น ๆ 
 

ผู�ขายจะไม�มอบหมาย โอน หรือทำสัญญาช�วงสิทธิใด ๆ หรือบรรดาสิทธิทั้งหมดหรือพันธะหน�าท่ีของเขาตามสัญญาโดยปราศจากการยินยอมเป&นหนังสือของผู�ขายเสียก�อน 
ถึงแม�ว�าผู�ซ้ือให�การยินยอมเป&นหนังสือดังกล�าว ผู�ขายจะยังคงรับผิดร�วมกันสำหรับการกระทำท้ังหมดของบุคคลซ่ึงรับพันธะหน�าท่ีถึงขั้นท่ีกฎหมายท่ีบังคับใช�ยอมให�ทำได� 
 

13. สิทธิของผู�ซ้ือในการลดราคาสินค�าและการเก็บรักษา 
โดยท่ีไม�เป&นการสละสิทธิหรือจำกัดสิทธิใดหรือการเยียวยาใด ให�ผู�ซ้ือมีสิทธิตลอดเวลาท่ีจะหักกลบลบหน้ีจำนวนใดท่ีผู�ขายหรือบริษัทในเครือกับผู�ขายเป&นหน้ีให�แก�ผู�ซ้ือตาม
จำนวนเงินท่ีผู�ขายเป&นหน้ีผู�ซ้ือ นอกจากน้ี ให�ผู�ซ้ือมีสิทธิในการเก็บรักษาสินค�าซ่ึงยังไม�ได�โอนการครอบครองไปยังผู�ซ้ือเน่ืองมาจากยังไม�ได�ชำระเงินจำนวนดังกล�าว 
 

ในกรณีที่ผู�ขายละเมิดพันธะหน�าที่ใดของตนตามกฎหมายที่ใช�บังคับหรือสัญญา ผู�ซื้ออาจงดจากการปฏิบัติพันธะหน�าที่ของตนรวมทั้งการชำระเงินจนกว�าการละเมิดได�รับ
การแก�ไขโดยผู�ขาย ในกรณีดังกล�าวให�ถือว�าไม�เป&นการผิดนัดชำระเงินของผู�ซ้ือ 
 

14. การปฏิบัติตามจริยธรรมมาตรฐานและการช้ีแนะ 
ให�เป&นพันธะหน�าท่ีของผู�ขายท่ีจะต�องปฏิบัติตามบรรดามาตรฐานจริยธรรมหรือระเบียบต�าง ๆ และต�อการตรวจสอบ การช้ีแนะ วิธีการ เป&นต�น ตามท่ีผู�ขายจัดให� และการ
ฝ̂าฝ_นกฎเกณฑ�เหล�าน้ันจะไม�เป&นท่ียอมรับโดยปราศจากการยินยอมเป&นหนังสือของผู�ซ้ือ 
 

ให�สินค�าและบริการเป&นไปตามคุณภาพท่ีดีและได�รับการรับรองทุกประการ ในกรณีที่ไม�มีมาตรฐานรายละเอียดทางเทคนิค เป&นต�น วัสดุและวิธีท่ีใช�ในสินค�าและบริการให�
เป&นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพซ่ึงเป&นท่ีรับทราบ 
 

ในกรณีที่มีความไม�ตรงกันหรือมีการขัดแย�งกันระหว�างจริยธรรมของทางราชการหรือสถาบันต�าง ๆ หรือกฎระเบียบและรายละเอียดทางเทคนิค การชี้แนะ เปDาหมายหรือ
วิธีดำเนินการท่ีผู�ซ้ือจัดให�แล�ว ให�ใช�จริยธรรมมาตรฐานหรือกฎระเบียบต�าง ๆ ของทางราชการ ให�ผู�ขายพร�อมท่ีจะแจ�งให�ผู�ซ้ือทราบถึงข�อขัดแย�งต�าง ๆ ดังกล�าว 
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การเปล่ียนแปลงมาตรฐาน จริยธรรม กฎระเบียบ เป&นต�น ท่ีได�ดำเนินการแล�วเสร็จหลังวันท่ีลงในคำส่ังซ้ือ ถ�าการเปล่ียนแปลงดังกล�าวมีผลกระทบต�อสินค�าและบริการโดย
ไม�มีเหตุมาจากความล�าช�า ให�ผู�ขายรายงานต�อผู�ซ้ือผู�ที่จะตัดสินเร่ืองน้ีว�ามีการแก�ไขท่ีเป&นไปได�หรือการแก�ไขคำส่ังซ้ือหรือข�อตกลง 
 

15. สิทธิในทางอุตสาหกรรมและทรัพย�สินทางป]ญญา 
ผู�ขายจะให�ความมั่นใจต�อสิทธิในทางอุตสาหกรรมและสิทธิในทรัพย�สินทางป]ญญาเกี่ยวกับสินค�าและบริการที่โอนได�ซึ่งจำเป&นต�องปฏิบัติตามข�อตกลงต�อผู�ซื้อ หรือให�
ต�อเนื่องกันไปทั่วโลก ไม�สามารถถอนคืนได�และใบอนุญาตที่ไม�ต�องเสียค�าสิทธิให�แก�ผู�ซื้อหรือมิฉะนั้นยอมให�ผู�ซื้อใช�สิทธิดังกล�าว ยอดรวมราคาที่ชำระเป&นค�าสินค�าและ
บริการครอบคลุมสิทธิดังกล�าวและไม�มีการชำระเงินเพิ่มให�แก�ผู�ขายในการน้ี 
 

ให�ผู�ขายชดใช�ค�าเสียหายและชดใช�ค�าเสียหายให�แก�ผู�ซื้อและต�อบรรดาการเรียกร�องสิทธิ การดำเนินคดี การเรียกร�องค�าใช�จ�าย และไม�ว�าเป&นค�าใช�จ�ายในลักษณะใดที่อาจ
เกิดขึ้นหรือที่เพิ่มขึ้นโดยเหตุผลของการละเมิดหรือถูกกล�าวหาว�ากระทำละเมิดโดยผู�ขายหรือบุคคลที่ทำสัญญาช�วงใดของเขาในการมีสิทธิบัตรใดหรือสิทธิในทรัพย�สินทาง
ป]ญญาท่ีได�รับการคุ�มครองระหว�างหรือเกี่ยวเน่ืองกับการทำให�มีผลตามกฎหมายและการปฏิบัติตามสัญญา ยกเว�นถ�าการละเมิดดังกล�าวมีผลโดยตรงจากการปฏิบัติตามการ
ออกแบบและ/หรือรายละเอียดทางเทคนิคท่ีผู�ซ้ือจัดหาให� 
 

ผู�ขายจะไม�ใช�เคร่ืองหมายการค�า เคร่ืองหมายรูปลักษณ� และสิทธิในทรัพย�สินทางป]ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของผู�ซ้ือโดยไม�ได�รับความยินยอมเป&นหนังสือจากผู�ซ้ือ
เสียก�อน 

16. การรักษาความลับ 
ผู�ขายและผู�ซ้ือแต�ละฝ̂ายในช่ือของตนเองและในนามของลูกจ�างของตนรับท่ีจะรักษาความลับของสัญญาและไม�เป?ดเผยหรือส�งไปให�กับบุคคลภายนอกเพื่อเหตุผลใดและใน
ลักษณะใดโดยตรงหรือโดยอ�อม ซ่ึงข�อมูลท่ีส�งออกไป ได�รับมาหรือเป&นผลจากการทำให�มีผลตามกฎหมายและการปฏิบัติตามสัญญาโดยยกเว�นข�อมูล : (i) เป&นหรือกลายเป&น
ส�วนหน่ึงของสมบัติสาธารณะ ยกเว�นท่ีผ�านการละเมิดสัญญาใดโดยฝ̂ายผู�รับข�อมูลผู�ขายและผู�ซ้ือต�างฝ̂ายรับท่ีจะไม�เป?ดเผยความลับต�อบุคคลภายนอก ไม�ทำสำเนาหรือการ
พิมพ�ใหม�บรรดาข�อมูลทั้งหมดหรือส�วนหนึ่งของข�อมูลที่ได�รับมาจากอีกฝ^ายหนึ่งหรือที่ฝ̂ายหน่ึงรับทราบผ�านความสัมพันธ�กับอีกฝ^ายหนึ่งหรือบริษัทในเครือของตน ข�อมูล
บางประเภทใด (รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงข�อมูลในทางการค�า ทางการเงิน ทางด�านเทคนิค ด�านโลจิสติกส�หรือด�านการบริหาร) โดยวิธีใด (รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงวิธีที่เป&น
วาจา การเขียน การใช�คอมพิวเตอร�) โดยปราศจากความยินยอมอย�างชัดแจ�งเป&นหนังสือของอีกฝ^ายหนึ่งและเพื่อรักษาความลับของข�อมูลนั้นไว�ให�ผู�ขายรักษาความลับท่ี
เกี่ยวกับคำส่ังซ้ือขายและผู�ซ้ือและไม�อาจพิมพ�หรือใช�ประโยชน�วัสดุใดๆท่ีเกี่ยวกับความลับในทางอื่นใด 
 

ยกเว�นถ�าเป&นการกำหนดไว�โดยกฎหมายหรือระเบียบ ผู�ขายและผู�ซ้ือต�างตกลงและรับท่ีจะไม�เป?ดเผยความมีอยู�ของสัญญาน้ีโดยปราศจากความยินยอมเป&นหนังสือของอีก
ฝ̂ายหน่ึง ข�อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับเหล�าน้ีให�มีผลบังคับใช�นับต้ังแต�วันท่ีได�ลงนามในสัญญาและให�มีผลบังคับหลังการยกเลิกสัญญาใด 
 

เพื่อให�พันธะหน�าที่ตามสัญญาลุล�วงคู�สัญญารับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลที่บังคับใช�อยู� คู�สัญญาไม�มีสิทธิที่จะใช�หรือประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล
ยกเว�นเป&นความมุ�งประสงค�ของข�อตกลง คู�สัญญาจะไม�เป?ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลตามการประมวลต�อบุคคลภายนอกใด ๆ เว�นเสียแต�เป&นข�อกำหนดอย�างชัดแจ�งของกฎหมาย
ที่ใช�บังคับอยู�ให�กระทำดังกล�าว แต�ละฝ^ายรับผิดชอบเฉพาะการรับและการประมวลข�อมูลส�วนบุคคลที่ได�ทราบในการทำกิจกรรมทางการค�า คู�สัญญาจะให�ความมั่นใจว�า
ข�อมูลส�วนบุคคลตามการประมวลสามารถเข�าถึงได�และประมวลได�โดยบุคลากรของคู�สัญญามีความจำเป&นจริง ๆ ในการปฏิบัติหน�าที่ตามที่พวกเขามีอยู�ในป]จจุบันเท�าน้ัน
และบุคลากรดังกล�าวได�รับการฝbกอบรมอย�างเหมาะสมเกี่ยวกับการประมวลข�อมูลส�วนบุคคลและผูกพันโดยพันธะหน�าท่ีที่จะรักษาความลับเกี่ยวกับการประมวลข�อมูลส�วน
บุคคล 
 

17. เหตุสุดวิสัย 
ความล�าช�าในการปฏิบัติตามข�อผูกพันหรือการปฏบิัติบางส�วนหรือการไม�ปฏิบัติตามข�อผูกพันอย�างสมบูรณ�อันเป&นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ไฟไหม� การระเบิด น้ำท�วม สงคราม
และสถานการณ�อื่นใดซึ่งเกิดขึ้นหลังจากวันทำสัญญาและนอกเหนือการควบคุมของฝ^ายที่ได�รับผลกระทบ (“เหตุสุดวิสัย”) ระหว�างที่เป&นอยู�อย�างต�อเนื่องและถึงขั้นที่ถูก
ขัดขวางโดยเหตุการณ�ที่เป&นเหตุสุดวิสัยจะไม�ต�องรับผิดเพื่อหลีกเล่ียงข�อสงสัย เหตุผลซ่ึงมีสาเหตุมาจากผู�ทำสัญญาช�วงหรือบุคคลภายนอกท่ีได�รับมอบอำนาจจากผู�ขายไม�ว�า
ในกรณีใดไม�ให�พิจารณาว�าเป&นเหตุสุดวิสัย ในกรณีเหตุสุดวิสัยขัดขวางไม�ให�ผู�ขายปฏิบัติพันธะหน�าท่ีของตนไม�ว�าอย�างสมบูรณ�หรือบางส�วน สำหรับระยะเวลามากกว�า 14 
(สิบส่ี) วันให�ผู�ซ้ือมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาโดยปราศจากความรับผิดใด ๆ 
 

18. การยกเลิกสัญญา/การขีดฆ�าออก 
ผู�ซ้ืออาจยกเลิกสัญญาหรือบอกเลิกคำส่ังซ้ือขายท้ังหมดหรือบางส�วนได�ตลอดเวลา เม่ือได�บอกกล�าวต�อผู�ขายในกรณีที่มีการบอกเลิกหรือยกเลิกบางส�วน ราคารวมตามท่ีตก
ลงกันตามสัญญาให�เป&นไปตามเง่ือนไขการกำหนดค�าชดเชยอย�างเป&นธรรมโดยผู�ซ้ือและผู�ขายไม�ให�ถือว�าเป&นพันธะหน�าท่ีใด ๆ สำหรับสินค�าและบริการท่ีได�ส่ังซ้ือแต�ไม�ได�ส�ง
มอบ รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงการชำระเงินสำหรับหรือยึดสินค�าและบริการดังกล�าว การยกเลิกสัญญา/การบอกเลิกสัญญาดังกล�าวจะไม�ปลดเปล้ืองคู�สัญญาให�พ�นจากพันธะ
หน�าท่ีของพวกเขาท่ีเกี่ยวกับสินค�าและบริการท่ีได�ส�งมอบไปก�อนแล�ว 
 

ในกรณีที่สถานการณ�ใดซ่ึงอาจขัดขวางผู�ขายจากการปฏิบัติตามสัญญารวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงกรณีที่ผู�ขายกลายเป&นผู�มีหน้ีสินล�นพ�นตัว เข�าสู�การชำระบัญชีระงับการชำระ
เงินไม�ว�าด�วยเหตุผลอะไรหรือไม�ได�ครอบครองใบอนุญาตการส�งออกและ/หรือนำเข�าท่ีจำเป&นหรือกรณีท่ีผู�ซ้ือเห็นด�วยอย�างมีเหตุผลว�าผู�ขายจะไม�สามารถทำให�พันธะหน�าท่ี
ของตนตามสัญญาบรรลุผลสำเร็จ ผู�ซ้ือก็อาจเลิกสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาซ้ือขายได�โดยมีผลทันที ท้ังหมดหรือบางส�วน เม่ือได�บอกกล�าวต�อผู�ขาย การยกเลิก/การบอกเลิก
ใด ๆ ตามวรรคน้ีให�ถือว�ามีเหตุมาจากผู�ขายและผู�ซ้ือจะมีสิทธิที่จะจัดหาสินค�าและบริการจากบุคคลภายนอกโดยเป&นความเส่ียงของและค�าใช�จ�ายของผู�ขายเพียงฝ̂ายเดียว 
และให�ผู�ขายชดใช�บรรดาค�าเสียหายและค�าสูญเสียต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยผู�ซ้ือให�แก�ผู�ซ้ืออันเน่ืองมาจากการยกเลิก/การบอกเลิกดังกล�าว 
 

ในกรณีที่ผู�ขายละเมิดข�อกำหนดของสัญญาข�างต�น ผู�ซื้ออาจเลิกสัญญาหรือบอกเลิกคำสั่งซื้อขายทั้งหมดหรือบางส�วน โดยให�มีผลทันทีและปราศจากความรับผิดใด ๆ ใน
กรณีละเมิดดังกล�าว ให�ผู�ขายชดใช�ค�าเสียหายแก�ผู�ซ้ือต�อบรรดาค�าเสียหายและค�าสูญเสียท้ังหมดแก�ผู�ซ้ือเน่ืองมาจากการละเมิดและ/หรือการยกเลิก/การบอกเลิกดังกล�าว 
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19. การปฏิบัติตามสัญญา 
ผู�ขายจะและจะให�ความม่ันใจว�าผู�ถือหุ�น บริษัทในเครือ เจ�าหน�าท่ี ผู�บริหาร ลูกจ�าง ผู�ทำสัญญาช�วงและผู�แทน (“ตัวแทน”) ของตนจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
ใช�บังคับ และคำชี้แนะของผู�ซื้อ รวมถึงแต�ไม�จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับการต�อต�านการให�สินบน การปDองกันการผูกขาด สิ่งแวดล�อม การขนส�ง ความปลอดภัย สุขภาพ
และการจ�างงาน 
 

ท้ังสองฝ̂ายจะปฏิบัติตามกฎหมายการส�งออกและนำเข�าและกฎระเบียบต�าง ๆ ท่ีใช�บังคับทุกประการ การจำกัดทางการค�าและการลงโทษทางเศรษฐกิจท่ียังมีผลบังคับใช�ใน
ป]จจุบันและที่อาจถูกประกาศใช�อย�างเป&นทางการในอนาคต ผู�ขายแสดงตนว�าทั้งตนเองและตัวแทนของตนไม�ได�อยู�ภายใต�เงื่อนไขการลงโทษรวมถึงการที่ตนเองหรือพวก
ของตนรวมอยู�ในบัญชีรายชื่อบุคคลห�ามส�งออกที่ถูกจับตามองเป&นพิเศษ (“SDN List”) การลงโทษบุคคลที่อยู�ในบัญชีรายชื่อผู�ทำการค�าในส�วนสินค�าเชิงกลยุทธ� (“SSI”) 
และการลงโทษบุคคลที่อยู�ในบัญชีรายชื่อ Non-SDN Menu Based Sanctions (“NS-MBS”) List บุคคลในบัญชีรายชื่อผู�ถูกปฏิเสธ (Denied Persons List of BIS) หรือ
บัญชีรายช่ือของรัฐบาลอื่นใด ให�ผู�ขายแจ�งต�อผู�ซ้ือโดยพลันในกรณีที่ตนเองหรือตัวแทนใดของตนขึ้นอยู�กับเง่ือนไขการลงโทษประเภทใดประเภทหน่ึง 
 

ถ�าผู�ขายและตัวแทนของตนไม�ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบการส�งออกดังกล�าวการจำกัดทางการค�าและการลงโทษทางเศรษฐกิจและ/หรือขึ้นอยู�กับเงื่อนไขการ
ลงโทษ ผู�ซื้ออาจยกเลิกสัญญาและ/หรือร�องขอให�ผู�ขายหยุดส�งสินค�าและบริการการขายและการจัดส�งประเภทใดโดยให�มีผลทันทีโดยที่ผู�ซ้ือไม�ต�องรับผิด ผู�ขายตกลงที่จะ
ชดใช�ค�าเสียหาย แก�ต�างและชดใช�ให�แก�ผู�ซ้ือเน่ืองจากและต�อบรรดาการฟDองร�องท่ีเกี่ยวกับการไม�ปฏิบัติตามข�อกำหนดของข�อน้ีของผู�ขายและตัวแทนของผู�ขาย 
 

ให�ผู�ขายแก�ต�าง ปกปDอง ชดใช�ค�าเสียหายและชดใช�ให�แก�ผู�ซ้ือและบุคลากรของผู�ซ้ือเน่ืองจากและต�อการฟDองร�องและค�าใช�จ�ายไม�ว�าอะไรท่ีเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือการตาย
ของลูกจ�างใดของผู�ขายหรือการสูญเสียของหรือความเสียหายต�อทรัพย�สินที่เป&นของผู�ขายและ/หรือบุคลากรของเขาไม�ว�ามีเหตุอย�างไรก็ตามมาจากผู�ขาย ผู�ทำสัญญาช�วง
ของเขาและ/หรือบุคลากรของเขาท้ังท่ีเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเน่ืองกับการบังคับใช�สัญญาของผู�ขาย 
 

ผู�ขายตกลงและรับว�าผู�ขายและตัวแทนของตนจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกจิของผู�ซ้ือซ่ึงสามารถหาได�ที่ 
https://www.kordsa.com/en/images/pdf/statement_of_code_of_business_ethics_sustainablity_eleam.pdf. 
 

20. ข�อมูลเบ็ดเตล็ด 
ผู�ขายในฐานะพ�อค�าอิสระจะปฏิบัติพันธะหน�าที่ของตนตามสัญญาในฐานะผู�ทำสัญญาและสัญญานี้จะไม�ถูกตีความว�าเป&นการก�อตั้งการร�วมหุ�น หุ�นส�วน การจ�างงานหรือ
ความสัมพันธ�ที่คล�ายกันระหว�างคู�สัญญา ผู�ขายจะไม�แสดงตนต�อบุคคลภายนอกไม�ว�าในทางใดในฐานะลูกจ�าง ตัวแทน หุ�นส�วน หรือผู�แทนของผู�ซื้อและไม�ก�อให�เกิดความ
ประทับใจในเร่ืองดังกล�าว คู�สัญญาในฐานะพ�อค�าท่ีรอบคอบ ตกลงในท่ีนี้ว�าจำนวนเบี้ยปรับท่ีพิจารณาตามสัญญาน้ีจะไม�สูงเกินไปและว�าพวกเขาจะไม�โต�แย�งในเร่ืองน้ี 
 

การที่ฝ^ายใดฝ^ายหนึ่งไม�ร�องขอให�มีการปฏิบัติตามสัญญานับแต�ที่อีกฝ̂ายหนึ่งแจ�งการละเมิดข�อกำหนดใดของสัญญานี้จะไม�ตีความว�าเป&นการสละสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นตาม
สัญญา รวมถึงสิทธิที่ต�องการให�ปฏิบัติตามสัญญาท่ีเป&นผลตามมาหรือโต�แย�งการละเมิดสัญญาท่ีเป&นผลตามมาใด ๆ 
 

ถ�าข�อกำหนดหรือบทบัญญัติของสัญญาน้ีถูกพบว�าไม�มีผลบังคับใช� ผิดกฎหมายหรือบังคับใช�ไม�ได� ให�สัญญาน้ียังคงมีผลบังคับใช�ได�อย�างสมบูรณ�และให�ถือว�าข�อกำหนดและ
บทบัญญัติดังกล�าวถูกลบออกไป 
 

21. กฎหมายของรัฐ 
กฎหมายของรัฐ/ประเทศผู�ซื ้อจะบังคับใช�สัญญานี้หรือการปฏิบัติตามสัญญานี้โดยไม�คำนึงถึงบทบัญญัติว�าด�วยการขัดกันของกฎหมายของสัญญานี้ และอนุสัญญา
สหประชาชาติว�าด�วยสัญญาสำหรับการขายสินค�าระหว�างประเทศไม�ได�รวมอยู�ด�วยอย�างชัดเจน การเรียกร�องสิทธิใดหรือเหตุของการฟDองร�องท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาน้ีอาจได�รับ
การแก�ไขในศาลท่ีผู�ซ้ือต้ังอยู�เท�าน้ัน ผู�ขายสละสิทธิการโต�แย�งใด ๆ โดยไม�อาจถอนคืนได�ซ่ึงการใช�หนทางดังกล�าวไม�สะดวกหรือไม�เหมาะสม 
 

22. ภาษาท่ีใช� 
คู�สัญญารับทราบว�าพวกเขาต�องการให�ยกร�างสัญญาเป&นภาษาอังกฤษในกรณีที่มีข�อขัดแย�งระหว�างภาษาอังกฤษและภาษาอื่นให�ใช�ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


