
 

 

ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการซื้อ 

[ขอกําหนดและเง่ือนไขทั่วไปในการซื้อนี้ (“ขอกําหนดและเงื่อนไข”) ใหถือเปนสวนหนึ่งของคําสั่งซือ้ เวนแตสญัญาซือ้ไดอางอิงถึงขอกาํหนด
และเง่ือนไขเฉพาะ ซึ่งในกรณดีังกลาวใหใชขอกําหนดและเง่ือนไขเฉพาะนั้นรวมกับขอกําหนดและเง่ือนไขที่ระบุไวดังนี]้ 

 

1. ขอตกลง 

ขอกําหนดและเง่ือนไขนี้เปนการกําหนดสถานการณและวิธีการซึ่ง
บริษัท (“บริษัท”) จะทําการซื้อผลิตภัณฑจากผูขาย (“ผูขาย”) และให
ใชบังคับกับบรรดาขอเสนอหรือคําสั่งซื้อทั้งปวงที่บริษัทไดทําขึ้น 
(“คําส่ังซื้อ”) และขอตกลงอื่นๆ ที่ไดทํากับผูขายตามที่ระบุในคําเสนอ 
คําสั่งซื้อ หรือขอตกลงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคาหรือวัสดุตางๆ ของ
บริษัท (“สินคา”) ที่ระบุไวในคําสั่งซื้อดังกลาว ทั้งนี้ การซื้อสินคาของ
บริษัทมีเง่ือนไขที่ชัดเจนอยูที่ผูขายตองยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไข
เปนลายลักษณอักษร บริษัทตองแจงใหผูขายทราบโดยชัดแจงหากมี
การคัดคานขอกําหนดที่แตกตางออกไป และ/หรือที่ผูขายไดเสนอเพ่ิม
ขึ้นมาในคําสั่งซื้อหรือการรับขอเสนอ หรือในเอกสารอื่นใดที่ออกโดย
ผูขาย และบริษัทจะไมผูกพันตอขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่เปนมาตรฐาน
หรือที่ผูขายไดพิมพและเสนอมา เวนแตจะมีการคัดคานโดยชัดแจงเปน
ลายลักษณอักษรไปยังบริษัท ขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ใหใชบังคับกับ
บรรดาคําสั่งซื้อ คํายืนยันการสั่งซื้อ การรับคําสั่งซื้อ หรือการซื้อตางๆ 
ไมวาจะนําไปบังคับในการซ้ือคร้ังกอนของบริษัทหรือไมก็ตาม บริษัท
ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ ใ น เ พิ ก ถ อ น คํ า สั่ ง ซื้ อ ใ ด ๆ  
ณ เวลาใดๆ กอนที่ผูขายจะรับคําสั่งซื้อดังกลาว  

“บริษัท” หมายถึง ผูซื้อสินคาภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ และ  

“ประเทศ” เพ่ือประโยชนในเร่ืองเขตอํานาจศาล หมายถึง ประเทศที่
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง  

“สัญญา” หมายถึง ขอกําหนดและเง่ือนไข และ/หรือ คําสั่งซื้อ และ/
หรือสัญญาซื้อสินคาจากผูขายของบริษัท  

2. ราคา 

ราคาที่ตองชําระสําหรับสินคา (“ราคา”) และบรรดาขอกําหนดและ
เง่ือนไขอื่นใดในการซื้อตองไมสูงกวาราคาและขอกําหนดและเง่ือนไขที่
ระบุไวในคําสั่งซื้อ เวนแตจะกําหนดไวในกรณีดังตอไปนี้ โดยที่ราคา
และขอกําหนดและเง่ือนไขดังกลาว 

ก. ใหรวมคาใชจายทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพียงแต คาวัสดุ
บรรจุภัณฑ คาบรรจุภัณฑ คาการขนสง คาการขนถายสินคา คา
คาระวางขนสง คาประกันภัยและสงมอบสินคา ไปยังที่อยูที่ตอง
ทําการสงมอบสินคา ตลอดจนอากร ภาษีศุลกากร หรือภาษีใดๆ 
ที่มีการเรียกเก็บ (ซึ่งรวมถึงภาษีการขายหรือภาษีการใชใดๆ) 
นอกเหนือจากภาษีมูลคาเพ่ิม และ  

ข. ใหเปนอัตราคงที่ในชวงระยะเวลาที่สัญญาที่เกี่ยวของมีผลใช
บังคับอยู  

ผูขายใหคําม่ันวา ในเวลาใดกอนการสงมอบสินคาที่ทําการขาย
ภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ หากผูขายเห็นควรขายสินคาที่
คลายคลึงกัน ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน ใหแกบุคคลภายนอกใดๆ 

ในราคาที่ต่ํากวา ผูขายตองแจงเปนหนังสือใหบริษัททราบถึง
ราคาที่ต่ํากวาดังกลาว และบริษัทจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่
จากราคาที่ต่ํากวาดังกลาวนับแตวันที่ทําการขายดวยราคาที่ต่ํา
กวาใหแกบุคคลภายนอกใดๆ 

ทั้งนี้ ผูขายไมสามารถเปลี่ยนแปลงราคาหรือเพ่ิมราคาคาใชจาย
ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว (ไมวาเปนกรณีที่คาวัสดุ คาแรงงาน 
หรือคาขนสงเพ่ิมสูงขึ้น หรือมีการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
หรือกรณีอื่นใด) โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
จากบริษัทกอน การเปลี่ยนแปลงราคาโดยผูขายเพียงฝายเดียว
ใดๆ แมวาเปนการเปลี่ยนแปลงเพียงบางสวนก็ตาม เม่ือบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร บริษัทอาจยกเลิกคําสั่งซื้อในลักษณะ
เดียวกันไมว าบางสวนหรือทั้ งหมดได โดยบริษัทไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายหรือคาปรับใดๆ  

3. การชําระเงิน 

 ขอกําหนดวาดวยการชําระเงินใหเปนไปตามที่บริษัทและผูขายไดตกลง
กันไวในคําสั่งซื้อ โดยผูขายตองแยกสงใบเรียกเก็บเงินสําหรับการซื้อ
และการสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อในแตละคร้ังไปยังบริษัท  

 หากมิไดกําหนดไวเปนประการอ่ืนในคําสั่งซื้อหรือในสัญญาซื้อ ผูขาย
ตองสงใบเรียกเก็บเงินสําหรับการสั่งซื้อสินคาแตละชนิด ในวันที่หรือ
หลังจากวันที่มีการสงมอบสินคาดังกลาวใหแกบริษัท และบริษัทจะตอง
ชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินดังกลาวภายในระยะเวลา 45 วันนับแต
วันที่ลงไวในใบเรียกเก็บเงิน  

 ทั้งนี้ โดยไมเปนการทําใหสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดเสียไป บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้จํานวนใดๆ ที่ผูขายหรือบริษัทรวมของ
ผูขายตองชําระใหแกบริษัทกับจํานวนเงินใดๆ ที่บริษัทตองชําระใหแก
ผูขายหรือบริษัทรวมของผูขายภายใตสัญญา  

4. กรรมสิทธิ์ ความเส่ียงภัย และขอกําหนดในการซื้อ 

ก.  การซื้อภายในประเทศ 

ทั้งนี้ โดยมิตองคํานึงถึงขอกําหนดใดๆ เกี่ยวกับการสงมอบและ
การระวางขนสงในคําสั่งซื้อ กรรมสิทธ์ิและความเส่ียงภัยของ
สินคายังคงอยูกับผูขายจนกวาสินคาที่สั่งซื้อไดจัดสงถึงและไดรับ
มอบอยางแทจริงโดยสํานักงานของบริษัทหรือสถานท่ีอื่นซึ่งเปน
ปลายทางการสงมอบสินคาตามที่บริษัทไดกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรในสัญญา  

ข.  การซื้อระหวางประเทศ 

เวนแตจะไดตกลงเปนลายลักษณอักษรไวเปนประการอื่นใดใน
คําสั่งซื้อ กรรมสิทธ์ิในสินคาจะมีการโอนจากผูขาย โดยเปนไป
ตาม INCOTERM ฉบับป 2010 (พ.ศ. 2553)  

WCP 330809 1 



 

5. การประกันภัย 

ก.  การซื้อภายในประเทศ 

หากมิไดกําหนดไวเปนประการอื่นในสัญญา ผูขายตองทํา
ประกันภัยสินคาจนกวาจะไดมีการสงมอบสินคาตามที่ไดมีการ
ตกลงกันไว และภายหลังจากนั้น บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบทํา
ประกันภัยสินคาดังกลาว  

ข. การซื้อระหวางประเทศ 

ผูขาย/บริษัทตองรับผิดชอบในการประกันภัยสินคา โดยเปนไป
ตาม INCOTERM ฉบับป 2010 (พ.ศ.2553) 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดความเสียหายตอสินคากอนการโอน
กรรมสิทธ์ิในสินคาไปยังบริษัท บริษัทมีสิทธิไดรับคาสินไหม
ทดแทนจากผูรับประกันภัยของผูขายเทาที่บริษัทพึงมีสิทธิไดรับ
สิทธิดังกลาวนั้น  

การประกันภัยที่ผูขายจัดหามานั้นตองครอบคลุมถึงบรรดาความ
เสียหาย หรือการสูญหายใดๆ ที่มีตอสินคาโดยเต็มตามจํานวน
มูลคาของสินคาที่เอาประกันภัย 

6. 

7. สภาพและความเหมาะสมของสินคา  

ผูขายตกลงวาจะทําการสงมอบสินคาตามจํานวน คุณภาพ และ
ลักษณะ ตามที่ระบุในคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของสินคาโดย
เครงครัด โดยมีรายละเอียดและ/หรือลักษณะเฉพาะตามที่ปรากฏในคํา
สั่งซื้อและ/หรือตามตัวอยางสินคาที่บริษัทยอมรับ และ/หรือตามที่
ปรากฏในเอกสารบงบอกคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของซึ่งบริษัทได
จัดสงใหแกผูขาย หรือตามที่ปรากฏในใบเสนอราคาที่ผูขายสงใหแก
บริษัท สินคาที่สงมอบนั้นตองไมมีขอบกพรอง และเปนสินคาใหมที่ไม
ผานการใชมากอน เวนแตจะมีการระบุไวเปนประการอื่น ผูขายตอง
ปฏิบัติตามบรรดามาตรฐาน กฎ และ/หรือขอกําหนดตามกฎหมายอื่น
ใดที่ใชบังคับอยู อันเกี่ยวกับการผลิต การบรรจุภัณฑ การจัดหีบหอ และ
การสงมอบสินคา และตองปฏิบัติตามบรรดาขอกําหนดตามกฎหมาย
และระเบียบที่ใชบังคับภายในประเทศและภายในชุมชนตางๆ ทั้งนี้ เม่ือ
มีการบอกกลาวลวงหนาเปนเวลาพอสมควร บริษัทมีสิทธิในการ
ตรวจสอบและทดสอบสินคา และผูขายตองไมปฏิเสธคํารองขอใดๆ ของ
บริษัทโดยไมมีเหตุผล ในกรณีที่บริษัทขอตรวจสอบและทดสอบสินคา 
บริษัทอาจสงคืนสินคาที่ถูกปฏิเสธใดๆ โดยผูขายตองเปนผูรับความ
เสี่ยงและเสียคาใชจายในการสงสินคานั้นคืน สิทธิในการปฏิเสธสินคา
จะขยายออกไปครอบคลุมถึงสินคาที่มีการขนสงทั้งหมดหรือสวนใดๆ 
ของสินคาที่มีการขนสงนั้นก็ได ผูขายตองเปนผูรับผิดชอบในการชําระ
ใหแกบริษัท ซึ่งบรรดาตนทุน ผลขาดทุน คาเสียหาย และคาใชจายใดๆ 
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงตอบริษัท อันเนื่องมาจากการปฏิเสธ
ไมรับสินคาและ/หรือ คาใชจายที่บริษัทตองจายเพ่ิมขึ้นในการไดรับ
สินคาอื่นที่สงมาแทนสินคาที่ไดรับการปฏิเสธ  

การขนสงและการสงมอบ 

การสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อตองเปนไปตามจํานวนและวันที่บริษัท
กําหนดไว บริษัทอาจใชดุลพินิจปฏิเสธการสงมอบสินคาที่มาถึงกอน
เวลาที่กําหนดได โดยถือวาเวลาเปนสาระสําคัญในคําสั่งซื้อ  

สินคาที่จัดสงตองอยูในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม มีการติดฉลากที่ชัดเจน 
และมีการปองกันความเสียหายและการเสื่อมสภาพระหวางการขนสง
อยางเพียงพอ เวนแตจะกําหนดไวเปนประการอื่นในคําสั่งซื้อ สินคา
จะตองสงมอบไปยังสถานที่ทําการของบริษัทหรือสถานที่อื่นตามที่
กําหนดไวในคําสั่งซื้อในระหวางเวลาทําการปกติ ในการสงมอบสินคา
แตละคร้ัง ผูขายตองจัดใหมีบันทึกการสงมอบซึ่งตองแสดงถึง หมายเลข
คําสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ จํานวนหีบหอ และสิ่งที่อยูในหีบหอ เปนตน กํากับ
ไปพรอมกับการสงมอบดวย บริษัทจะยังไมถือวามีการไดรับมอบสินคา
เรียบรอยแลว จนกวาบริษัทมีเวลาสิบหา (

8. การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของสินคา/คําส่ังซื้อ  

 ในเวลาใดๆ ก็ตาม บริษัทอาจมีหนังสือแจงไปยังผูขายรองขอใหมีการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่ งซื้อ  ซึ่งรวมถึง  การเปลี่ยนแปลงแบบหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของสินคา วิธีการขนสง จํานวนสินคา บรรจุภัณฑ หรือ
เวลาหรือสถานที่สงมอบสินคา ในการตอบรับคํารองขอดังกลาว หาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหเกิดคาใชจายเพ่ิมมากข้ึน ผูขายตกลง
ที่จะจัดสงคําเสนอราคาเปนลายลักษณอักษร  โดยระบุถึงการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีตอราคา การขนสง หรือวันที่สงมอบนั้นๆ ทั้งนี้ จะ
ถือวาคํารองขอเปลี่ยนแปลงนั้นเปนคําสั่งซื้ออีกฉบับหนึ่งตางหาก เวน
แตคูสัญญาจะตกลงกันเปนลายลักษณอักษรเปนประการอ่ืน การ
เรียกรองหรือการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่ผูขายเสนอขึ้นมานั้นตองไดรับความ
เห็นชอบจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรกอนที่การเรียกรองหรือการ
ปรับเปลี่ยนที่เสนอมานั้นจะมีผลผูกพันบริษัท  

15) วันในการตรวจสอบ
สินคาหลังจากการสงมอบสินคาหรือภายในระยะเวลาอันสมควร
หลังจากขอบกพรองที่ซอนเรนอยูในสินคาไดปรากฏออกมา เม่ือทําการ
สงมอบสินคา ผูขายตองจัดสงคําแนะนําการใชและมาตรการความ
ปลอดภัยของสินคา คําแจงเตือนที่ปรากฏชัดแจง และขอมูลอื่นๆ ที่
จําเปนตอการใช การบํารุงรักษา และการซอมแซมที่เหมาะสม ใหแก
บริษัท ในกรณีที่มีการสงมอบสินคาเปนจํานวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะรับมอบสินคาไมเกินกวารอยละหา (5%) หรือนอยกวารอยละหา 
(5%) ของจํานวนสินคาที่มีการสั่งซื้อ และจํานวนที่มีการสงมอบ
ดังกลาวใหถือเปนจํานวนที่มีการสั่งซื้อ ผูขายตองซอมแซมหรือเปลี่ยน
สินคาแทนสินคาที่ไดรับความเสียหายหรือสูญหายในระหวางการขนสง
หรือในระหวางการขนถาย ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากบริษัท
หรือการวางทับซอนกันก็ตาม โดยไมคิดราคาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ บริษัทตอง
สงหนังสือแจงถึงความเสียหายหรือความสูญหายไปยังผูขายภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

9. คํารับประกัน  

 ผูขายรับรองและรับประกันตอบริษัทวาสินคานั้นมีคุณภาพ ทําจากวัสดุ
และผลิตจากแรงงานที่ดี สามารถนําออกวางขายได ไมมีขอบกพรองใน
การออกแบบ วัสดุ และแรงงานที่ใช ตลอดจนเหมาะสมแกประโยชนที่
จะนําไปใชและเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กําหนดในคําสั่งซื้อ 
นอกจากนี้ ผูขายยังรับรองและรับประกันอีกดวยวา (1) สินคามีการ
บรรจุ ทําการหีบหอ หรือติดฉลากอยางครบถวนเพียงพอ และเปนไป
ตามคํายืนยันขอเท็จจริงเกี่ยวกับสินคาตามที่ระบุไวในเอกสารนั้น (2) 
สินคานั้นเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมาย บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวของ และ

ในกรณีการซื้อระหวางประเทศ จะตองทําการสงมอบสินคาตาม
ขอกําหนดในคําสั่งซื้อหรือตามหลักที่กําหนดใน INCOTERM ฉบับป 
2010 (พ.ศ. 2553) 

บรรทัดฐานของความประพฤติโดยความ
สมัครใจเกี่ยวกับสินคา การขาย การใช และการจัดจําหนายสินคานั้น 
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(3) ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ ผูขายตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของโดยเครงครัด (4) ตัวสินคาหรือการ
ใชสินคาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ไมเปนการฝาฝนสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาของบุคคลภายนอกแตอยางใด และ (5) การใหบริการใดๆ ที่
รวมอยูในสินคานั้น ตองดําเนินการตามแนวปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ผูขายรับรองและ
รับประกันดวยวา เม่ือบริษัทยอมรับใหมีการโอนกรรมสิทธ์ิได ผูขาย
สามารถโอนกรรมสิทธ์ิที่สมบูรณและสามารถซ้ือขายไดในสินคานั้นไป
ยังบริษัท บรรดาคํารับรองและคํารับประกันที่กําหนดไวในขอ 9 นี้จะ
ยังคงมีผลบังคับใชตอไปภายหลังการรับมอบสินคา และมีผลใชบังคับ
เพ่ิมเติมจากคํารับประกันอื่นใด ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ที่ใหไว
กับบริษัท การตรวจรับหรือการรับสินคาจะไมทําใหคํารับประกันใดๆ ที่
กลาวไวขางตนเสียไป  

10. ขอจํากัดในเรื่องคาเสียหาย 

ความรับผิดของบริษัทและการแกไขเยียวยาของผูขายในกรณีที่มีความ
เสียหาย การสูญหาย คาใชจาย ตนทุน หรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้น
จากการที่บริษัทยกเลิกคําสั่งซื้อ หรือการที่บริษัททําการฝาฝนขอกาํหนด
ในสัญญาฉบับนี้ หรือการที่บริษัทกระทําการหรือละเวนไมกระทําการ
อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการกระทําโดยประมาท) ใหจํากัดเพียงจํานวนใด
จํานวนหนึ่งดังตอไปนี้ แลวแตจํานวนใดจะนอยกวา (1) คาใชจาย
ดังกลาวซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและเปนคาใชจายโดยตรงที่เกิด
ขึ้นกับผูขายในการผลิตสินคาที่เกิดปญหากอนมีการยกเลิกคําสั่งซื้อ 
การผิดสัญญา หรือการกระทําหรือละเวนไมกระทําอื่นๆ หรือ (2) ราคา
ซื้อตามคําสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทไมตองรับผิดตอผูขายในสวนของกําไรที่
ขาดไป ตลอดจนคาเสียหายที่ เปนการลงโทษ คาเสียหายพิเศษ 
คาเสียหายตอเนื่อง คาเสียหายโดยออม คาเสียหายเพ่ือเปนการ
ตักเตือน หรือคาเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการกระทําดังกลาว  

11. การชดใชคาเสียหาย 

ผูขายตองชดใชคาเสียหาย ปดปองความเสียหาย และเม่ือบริษัทรองขอ 
ตองตอสูคดีโดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายแตเพียงผูเดียวใหกับ
บริษัท ตัวแทน ลูกจาง เจาหนาที่ กรรมการ และพนักงานของบริษัท ผู
จัดจําหนาย ผูจําหนาย และองคกรทั้งปวงที่ซื้อสินคา หรือสินคาอื่นๆที่
เปนสวนประกอบของสินคาที่สั่งซื้อ ตลอดจนลูกคาของของบุคคล
ดังกลาวขางตนดวย โดยเปนความเสียหายที่เกิดจากการฟองรอง คดี
ความกระบวนการพิจารณาคดี คําพิพากษา ความรับผิด คาใชจาย 
ความเสียหาย การสูญเสีย สิทธิเรียกรอง และคาใชจายอื่นๆ (ซึ่งรวมถึง
คาทนายความและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ) ที่มีสาเหตุมาจาก เกิดขึ้น
จาก เกี่ยวของกับ หรือถูกกลาวหาเนื่องจากการเรียกรองตอการไดรับ
บาดเจ็บ ความตาย ความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ ตอบุคคลหรือ
ทรัพยสินใดๆ หรือคาเสียหายตอเนื่องหรือคาเสียหายที่เกี่ยวของอันเปน
ผลมาจากกรณีดังกลาวนั้น  ซึ่งเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก  (ก) 
ความผิด ขอบกพรอง หรือขอบกพรองที่มีการกลาวหาวาเกิดขึ้นในตัว
สินคา โดยผูขายเปนผูออกคาใชจายแตเพียงผูเดียว (ซึ่งรวมถึงความรับ
ผิดโดยเด็ดขาดในทางละเมิด) (ข) การผิดสัญญาของผูขายตอขอ
สัญญาใดๆ แหงสัญญาฉบับนี้ (ค) การกระทํา ความผิด หรือความ
ประมาทเลินเลอของผูขายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ทําการแทนผูขาย 
หรือ (ง) การละเมิดสิทธิ การใชในทางท่ีผิด หรือการฝาฝนสิทธิบัตร 
ความลับทางการคา เคร่ืองหมายการคา ชื่อทางการคา หรือสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาอื่นใด ของบุคคล หนวยงาน บริษัท หรือองคกรอื่น 
อันเนื่องมาจากการผลิต การขาย หรือการใชสินคาที่สั่งซื้อนั้น ในกรณี
เกี่ยวกับสินคาที่สั่งซื้อหรือกรณีอื่นใด หากพนักงาน ตัวแทน ผูรับเหมา
ชวง หรือผูแทนอื่นๆ ของผูขายอยูหรือปรากฏตัวที่บริเวณใดๆ ของบริษัท 
ผูขายจะตองรับผิดชอบตอการกระทําและการละเวนไมกระทําของ
บุคคลดังกลาวที่เกิดขึ้นภายในหรือบริเวณของบริษัทดวย และผูขายตก
ลงชดใชคาเสียหายและปดปองความเสียหายใหแกบริษัทจากความรับ
ผิดที่มีตอความเสียหายแกทรัพยสินหรือการไดรับบาดเจ็บหรือความ
ตายของบุคคลที่ เกิดขึ้นจากการกระทําหรือละเวนไมกระทําของ
พนักงานห รือผู แทนของผู ข าย  ในกรณีที่ มี การ เ รียกร อ งจาก
บุคคลภายนอกตอบริษัทที่อาจสงผลใหบริษัทตองชดใชคาเสียหาย 
บริษัทตองสงหนังสือแจงกรณีการเรียกรองดังกลาวใหผูขายทราบ และ 
ผูขายตองใหความชวยเหลือตามสมควรแกบริษัทในการตอสูคดีใดๆ 
ตามที่บริษัทอาจรองขอ ในกรณีที่บุคคลภายนอกเรียกรองหรือฟองรอง
บริษัท ผูขายตองชดใชเงินคาดําเนินการทางกฎหมายและคาใชจายใน
การตอสูคดีที่บริษัท และ/หรือผูรับประกันภัยของบริษัทไดจายไปจริง 
ตลอดจนเงินจํานวนที่ไดจายไปจริงในการประนีประนอมยอมความหรือ
การที่บริษัท และ/หรือผู รับประกันภัยของบริษัทตองชําระตามคํา
พิพากษาถึงที่สุด คืนใหแกบริษัท ผูขายจะตองชดใชคาเสียหายในการ
ฟองรองคดี  การใชสิทธิ เ รียกรอง  การเ รียกรอง  คาใชจายและ
คาธรรมเนียมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการฝาฝน
หรือการถูกกลาวหาวามีการฝาฝนลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร การออกแบบที่จด
ทะเบียนแลว หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ คืนใหแกบริษัท  

12. การยกเลิกและการบอกเลิก 

บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อทั้งหมดหรือเพียงบางสวน โดยมี
หนังสือแจงไปยังผูขายในเวลาใดๆ กอนการสงมอบสินคา ซึ่งในกรณี
ดังกลาว บริษัทมีเพียงความรับผิดเพียงแตชําระราคาของสินคาดังกลาว
ตามที่ไดตกลงกัน เสมือนวาสินคาดังกลาวไดมีการสงมอบแลว ณ เวลา
ที่มีการยกเลิกคําสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาดวยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม และในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยทําหนังสือแจงไปยังผูขาย  

13. ความลาชาในการสงมอบ 

ผูขายตองสงมอบสินคาใหแกบริษัทภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง
ซื้อหรือตามที่ตกลงกันไวในสัญญา หากไมมีการสงมอบสินคาภายใน
เวลาที่กําหนดไว บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคําสั่งซื้อทั้งหมดหรือ
เพียงบางสวน สิทธิในการปฏิเสธไมยอมรับการสงมอบสินคาที่จะมี
ตอไปในอนาคตท่ีผูขายพยายามที่จะทําการสงมอบ สิทธิในการไลเบ้ีย
คาใชจายใดๆ ตามสมควรจากผูขายที่บริษัทตองจายไปในการรับสินคา
ที่นํามาใชแทนจากผูจัดจําหนายรายอื่น และสิทธิในการเรียกรอง
คาเสียหายในกรณีที่มีตนทุน คาเสียหาย หรือ คาใชจายใดๆท่ีบริษัท
ตองจายเพ่ิมเติมในกรณีใดๆ ที่เกิดจากการที่ผูขายไมสงมอบสินคา
ภายในวันที่กําหนด ทั้งนี้ การสงวนสิทธิดังกลาวไมมีผลกระทบตอสิทธิ
อื่นใดที่บริษัทอาจมีภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ 

14. เหตุสุดวิสัย 

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจระงับการปฏิบัติหนาที่ระหวางที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งรวมถึงความลาชาใดๆ อันเปนผลหรือเกิดขึ้นในลักษณะใดๆ 
ก็ตาม ไมวาโดยตรงหรือโดยออม จากเหตุการณและสาเหตุที่อยู
นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคูสัญญาฝายดังกลาว ซึ่งรวมถึง
แตไมจํากัดเพียงแต อุบัติเหตุ ปรากฏการณธรรมชาติ การกระทําและ
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การละเวนไมกระทําการของหนวยงานราชการใดๆ สงครามท่ีมีการ
ประกาศและไมมีการประกาศ การกอการราย เหตุระเบิด การประทวง 
หรือกรณีพิพาททางแรงงานอื่นใด อัคคีภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อื่น ๆ (ซึ่งรวมถึง อุทกภัย แผนดินไหว วาตภัย และโรคระบาด) การ
เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและความลาชาในการไดรับ (หรือไมสามารถ
ไดรับ) แรงงาน วัสดุ หรือการบริการตางๆ ซึ่งเปนแหลงแรงงาน วัสดุ 
หรือการบริการตามปกติของคูสัญญาฝายดังกลาวในราคาตามปกติ 
ตลอดจนการจลาจล การสั่งหามเรือเขาออกจากทา ความลาชาหรือ
ความไมสามารถไดรับเชื้อเพลิง พลังงาน วัสดุ หรืออุปกรณเคร่ืองมือ
ตางๆ ความลาชาหรือการผิดนัดของผูขนสงที่ใชบริการตามปกติ ความ
ลาชาในการขนสง หรือ (ทั้งนี้ โดยมิไดจํากัดแตเพียงเหตุตางๆ ที่ได
กลาวไปแลวขางตนเทานั้น) เหตุอื่นใด ไมวาจะมีลักษณะคลายคลึงกัน
กับเหตุตางๆที่ไดกลาวไปแลวขางตนหรือไมก็ตาม ซึ่งเปนเหตุที่อยู
นอกเหนือการควบคุมตามสมควร ในกรณีดังกลาว บริษัทมีสิทธิแตเพียง
ฝายเดียวที่จะเลือกยกเลิกคําสั่งซื้อใดๆ หรือสวนใดๆ ของคําสั่งซื้อ โดย
มิตองเสียคาใชจายหรือตองถูกปรับแตอยางใด และ/หรือไดรับสินคา
โดยการสั่งซื้อจากแหลงสินคาอื่นในระหวางที่ผูขายไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นหรือมีเหตุสุดวิสัย และมีสทิธิทีจ่ะลด
จํานวนสินคาตามที่กําหนดในคําสั่งซื้อลงโดยมิตองเสียคาใชจายหรือ
ตองถูกปรับแตอยางใด บริษัทอาจบอกเลิกคําสั่งซื้อทั้งหมดไดโดยบอก
กลาวใหผูขายทราบตามสมควร หากเหตุสุดวิสัยดังกลาวเกิดขึน้ตอเนือ่ง
มาเปนระยะเวลาเกินกวา 3 เดือน 

15. การสละสิทธิ 

การที่บริษัทผอนผันการผิดสัญญาของผูขายตอขอกําหนดและเง่ือนไข
ใดๆในเอกสารนี้ หรือการที่บริษัทดําเนินการลาชาหรือไมดําเนินการใดๆ 
เพ่ือบังคับตามสิทธิหรือบังคับใหมีการแกไขเยียวยาใดๆ ไมถือวาเปน
สละสิทธิในการดําเนินการตอการผิดสัญญาใดๆ ที่มีลักษณะอยาง
เดียวกันหรือการกระทําผิดตอขอกําหนดหรือเง่ือนไขอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ทั้งนี้ ในขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ไมมีการกําหนดถึงการ
จํากัดการแกไขเยียวยาใหแกบริษัท ในกรณีที่ผูขายผิดสัญญาตอ
ขอกําหนดและเง่ือนไขนี้  

16. การโอนสิทธิ 

ผูขายตองไมโอนสิทธิหรือหนาที่ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนภายใตคํา
สั่งซื้อใดๆ หรือภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ ใหแกบุคคลหรือองคกร
ใดๆ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน ซึ่ง
ความยินยอมดังกลาวถือเปนดุลพินิจฝายเดียวของบริษัท ถาหากมีการ
โอนสิทธิหรือหนาที่ดังกลาวไปโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน 
การโอนสิทธิหรือหนาที่ดังกลาวถือเปนโมฆะ บริษัทอาจโอนสิทธิใดๆ 
ของตนภายใตคําสั่งซื้อหรือภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ได โดยไม
ตองไดรับความยินยอมจากผูขายกอน ในกรณีที่บริษัททําการปรับ
โครงสรางกิจการ รวมหรือควบรวมบริษัทเขากับบริษัท หางหุนสวน 
องคการ หรือองคกรอื่นใด หรือโอนทรัพยสินหรือสินทรัพยทั้งหมดหรือ
สวนใหญของบริษัทใหแกบริษัท หางหุนสวน องคการ หรือองคกรอื่นใด 
ทั้งนี้  บริษัทอาจโอนสิทธิของตนภายใตสัญญาและอยูภายใตบังคับแหง
ขอกําหนดในสัญญาไดโดยบอกกลาวใหผูขายทราบตามสมควร  

17. การแยกสวน 

หากมีคําตัดสินชี้ขาดใดๆ  วาขอกําหนดใดๆ  ในคําสั่ งซื้อหรือใน
ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ไมมีผลสมบูรณหรือไมมีผลบังคับใช ความ

สมบูรณของขอกําหนดอื่นๆ ในคําสั่งซื้อหรือในขอกําหนดและเง่ือนไข
ฉบับนี้จะไมไดรับผลกระทบตามไปดวย  

18. การบอกกลาวและการส่ือสาร 

การบอกกลาวใดๆ และการสื่อสารอื่นๆ ที่คูสัญญาฝายใดก็ตามที่ทําขึ้น
เกี่ยวกับการซื้อสินคาของบริษัท ตองทําเปนลายลักษณอักษรและให
จัดสงไมวาโดยคนนําสาร ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ตาม โดยจัดสงไปยังบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําการติดตอตามที่ระบุไวขางตน หรือจัดสงทางโทรสาร  

19. กรณีที่มีความขัดแยงในขอกําหนด 

ในกรณีที่มีความขัดแยงหรือความไมสอดคลองตรงกันระหวางขอกําหนด
ในสัญญาซื้อและขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ใหถือเอาขอกําหนดใน
สัญญาซื้อเปนหลักเสมอ และใหถือเปนหลักในการตีความกรณีที่มีความ
ขัดแยงหรือความไมสอดคลองตรงกันในขอกําหนดใดๆ ดังกลาว  

20. สถานะของผูขาย 

ไมมีขอกําหนดใดๆ แหงขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้หรือในคําสั่งซื้อ 
หรือในสัญญาซื้อ อันเกี่ยวกับสินคา ที่กอใหเกิดหรือไดรับการตีความให
เปนการกอใหเกิดหางหุนสวน กิจการรวมคา สัญญาจางแรงงานหรือ
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง หรือความสัมพันธระหวาง
ตัวการกับตัวแทน เกิดขึ้นระหวางผูขายและบริษัท  

21. ขอมูลความลับ 

ผูขายตองเก็บรักษาขอมูลทั้งปวงที่ไดรับจากบริษัทไวเปนความลับอยาง
เครงครัด และตองไมใชขอมูลใดๆ ดังกลาว เพ่ือวัตถุประสงคอื่นใด
นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดใหใชได โดยปราศจากความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน ผูขายตองปกปองขอมูล
ดังกลาวไวเปนความลับดวยความระมัดระวังในระดับเดียวกันกับความ
ระมัดระวังที่ผูขายใชกับขอมูลความลับของตน แตทั้งนี้ ตองไมนอยกวา
มาตรฐานความระมัดระวังตามควร ทั้งนี้ เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงความ
สับสนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ราคาซื้อสินคาใหถือเปนขอมูลความลับตาม
วัตถุประสงคแหงขอ 21 นี้ดวย  

ผูขายตองดําเนินการใหบรรดาผูรับเหมาชวงทั้งปวงปฏิบัติตามขอกําหนด
วาดวยขอมูลความลับนี้โดยถือเปนหนาที่ตามสัญญา ขอความใน
ขอกําหนดนี้ยังคงมีผลบังคับใชอยูตอไป แมวาคําสั่งซื้อใดๆ ขอกําหนด
และเง่ือนไขฉบับนี้ และสัญญาสิ้นสุดผลลงหรือมีการบอกเลิกไป 

22. กฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดและเง่ือนไข สัญญาซื้อ และคําสั่งซื้อ ตลอดจนขอพิพาทหรือ
ขอเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับขอกําหนดและเง่ือนไข 
สัญญาซื้อ และคําสั่งซื้อ หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับสาระสําคัญหรือ
การจัดทําขอกําหนดและเง่ือนไข สัญญาซื้อ และคําสั่งซื้อ (ซึ่งรวมถึงขอ
พิพาทหรือขอเรียกรองที่ไมไดเกิดจากสัญญาดวย) ใหอยูภายใตบังคับ
และตีความตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ โดยมิตองคํานึงถึงกรณี
กฎหมายขัดกัน บรรดาขอพิพาททั้งปวงใหนําขึ้นสูกระบวนพิจารณาของ
ศาลในกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 


