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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปในกำรซือ้สนิคำ้ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขในกำรสัง่ซือ้ตอ่ไ
ปนีใ้ชบ้งัคบัตอ่สญัญำทัง้หมดทีท่ ำขึน้ไ
มว่ำ่จะเป็นกำรสอบถำมขอ้มลู ค ำสัง่ซือ้ 

และกำรสง่มอบระหวำ่งบรษัิทพพีซี ี

เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์จ ำกดั 

(“พพีซีเีอไอ”) กบั ซพัพลำยเออร ์
(“ผูจั้ดหำสนิคำ้”) 

ตรำบเทำ่ทีย่งัไมม่กีำรก ำหนดขอ้ตกลงไ
วเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
รวมถงึหมำยเลขอำ้งองิทีร่ะบไุวใ้นนัน้จะ
ตอ้งจดัท ำบนัทกึไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษ
รใหช้ดัเจนโดยทีผู่ซ้ ือ้ไมจ่ ำเป็นตอ้งยอม
รับขอ้ก ำหนดในกำรขำยและกำรจัดสง่สิ

นคำ้ของผูจั้ดหำสนิคำ้ซึง่เป็นขอ้หำ้มทีรู่ ้
กนัโดยทั่วไป 

เวน้แตไ่ดม้กีำรตกลงกนัแลว้ 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในกำรซือ้จะถกูน ำ
ไปใชก้บัค ำสัง่ซือ้ทัง้หมดทีก่ ำลงัจะเกดิ
ขึน้ซ ึง่รวมถงึสญัญำในภำยหลงัใด ๆ 
ทีท่ ำขึน้ 

แมว้ำ่เงือ่นไขนัน้จะไมไ่ดถ้กูน ำไปผนวก
ไวห้รอืระบไุวด้ว้ยก็ตำม 

กำรด ำเนนิกำรตำมใบสัง่ซือ้ของผูจั้ดหำ
สนิคำ้ ไมว่ำ่ในกรณใีด ๆ 
ก็ตำมตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่
นไขทั่วไปในกำรซือ้สนิคำ้ของผูซ้ ือ้ 

การสอบถามขอ้มลู 

กำรสอบถำมขอ้มลูใด ๆ 
ก็ตำมจะไมม่ขีอ้ผกูมดัและไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย
ส ำหรับผูซ้ ือ้ 

โดยขอ้เสนอจะตอ้งสอดคลอ้งตำมขอ้คว
ำมทีม่กีำรสอบถำมรวมถงึตอ้งเป็นไปตำ

มเอกสำรทำงเทคนคิทีแ่นบไว ้
กำรเปลีย่นวธิปีฏบิตั ิ

(จำกทีต่กลงไวใ้นสญัญำ) 
ตอ้งระบใุหช้ดัเจนโดยอำจมทีำงเลอืกอื่
น ๆ ระบแุยกเอำไว ้
ในสว่นของใบเสนอรำคำและกำรประมำ
ณคำ่ใชจ้ำ่ยจะไมม่ผีลผกูพนัโดยตรงหำ
กไมไ่ดร้ับกำรตกลงทีเ่ป็นลำยลกัษณอ์กั
ษร 
กำรยอมรับขอ้เสนอจะตอ้งผำ่นค ำสัง่ซือ้
ทีร่ะบเุป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูซ้ ือ้เทำ่
นัน้โดยผูซ้ ือ้ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอ
บเพยีงสว่นหนึง่ของขอ้เสนอเทำ่นัน้ถำ้ผู ้
ซือ้ไดรั้บผลกระทบตอ่กำรเปลีย่นแปลง
ขอ้เสนอโดยอตัโนมตัหิลงัจำกท ำกำรยนื
ยันขอ้มลู 

การส ัง่ซือ้ 

ค ำสัง่ซือ้ทีเ่ขยีนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
เทำ่นัน้ทีจ่ะมผีลผกูมดัผูซ้ ือ้ตำมกฎหมำย 

(ไมว่ำ่จะผำ่นทำงอเีมลหรอืโทรสำรกต็ำ
ม) 

ในสว่นของรำคำทีเ่กนิกวำ่ทีร่ะบใุนค ำสัง่
ซือ้จะไมไ่ดรั้บกำรยอมรับในสว่นของผูซ้ ื้

อและถำ้ยังไมม่กีำรก ำหนดรำคำไวใ้นค ำ
สัง่ซือ้ใหใ้ชร้ำคำตำมทีต่กลงกนัไวใ้นครั ้
งแรก 

แตถ่ำ้ยังไมไ่ดม้กีำรตกลงเรือ่งรำคำกนัไ
วเ้ลย 

รำคำดงักลำ่วจะตอ้งเป็นไปตำมรำคำดัง้เ
ดมิทีเ่คยซือ้ขำยกนั  เชน่ 

ถำ้มกีำรสัง่ซือ้ครัง้ตอ่ไปจ ำนวนเงนิทีต่อ้
งจำ่ยจะเทำ่กบัครัง้ทีเ่รำไดท้ ำกำรช ำระไ
ปลำ่สดุ 

หำกไมม่ขีอ้ตกลงพเิศษทีร่ะบไุวใ้นค ำสัง่
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ซือ้ 

รำคำนีค้รอบคลมุถงึกำรบรรจภุณัฑห์รอืก
ำรตดิตัง้ใหฟ้ร ี
เครดติกำรจำ่ยเงนิขึน้อยูก่บัเงือ่นไขในก
ำรตกลงระหวำ่งบรษัิทพพีซีเีอไอกบัผูจั้ด
หำสนิคำ้ 

การยนืยนัค าส ัง่ซือ้ 

ผูจั้ดหำสนิคำ้มหีนำ้ทีส่ง่ค ำยนืยันกำรสัง่
ซือ้ใหผู้ซ้ ือ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรและลง
ลำยมอืชือ่รับรองภำยใน 5 

วันนับจำกวันทีส่ัง่ซือ้ 

กำรเปลีย่นแปลงหรอืกำรเพิม่เตมิค ำสัง่ซื้

อตอ้งไดร้บักำรระบโุดยเฉพำะและตอ้งไ
ดร้ับกำรยนืยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก
ผูซ้ ือ้ 

หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไมไ่ดรั้บกำรยนืยนักำร
สัง่ซือ้ภำยใน 5 วนั 

ใหถ้อืวำ่ค ำสัง่ซือ้ของผูจั้ดหำสนิคำ้จะเป็
นไปตำมทีไ่ดต้กลงกนัไวอ้ยำ่งสมบรูณ ์

กำรปฏเิสธค ำสัง่ซือ้ตอ้งกระท ำภำยใน 8 

วัน 

ผูซ้ ือ้อำจถอนตวัออกจำกสญัญำหำกมกี
ำรด ำเนนิกำรฟ้องรอ้งลม้ละลำยหรอืระงั
บขอ้พพิำทเกีย่วกบัทรัพยส์นิของผูจั้ดห
ำสนิคำ้แมว้ำ่กำรด ำเนนิกำรลม้ละลำยได ้
ถกูเพกิถอนไปแลว้กต็ำม 

หำกกำรด ำเนนิกำรดงักลำ่วอยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนนิกำรหรอืโอนกจิกำร (บรษัิท ) และ 
/ 

หรอืโอนไปยงับคุคลทีส่ำมผำ่นทำงธรุกร
รมทำงทำงกฎหมำยขณะทีย่งัมชีวีติอยูห่
รอืไมม่ชีวีติอยูก่็ตำมหรอืมกีำรเปลีย่นแป
ลงทีส่ ำคญัอืน่ ๆ ใน 

บรษัิทของผูจั้ดหำสนิคำ้เชน่ 

กฎหมำยบรษัิท 

หำกผูซ้ ือ้ถอนค ำสัง่ซือ้โดยทีส่ำเหตขุอง
ควำมผดิไมไ่ดม้ำจำกผูจั้ดหำสนิคำ้ 
ผูจั้ดหำสนิคำ้สำมำรถเรยีกรอ้งควำมรับผิ
ดชอบในคำ่เสยีหำทีเ่กดิขึน้ไดท้ัง้หมดนั
บตัง้แตว่นัเริม่ตน้ของสญัญำจนถงึวันทีย่
กเลกิสญัญำเพือ่ไมใ่หเ้ป็นกำรเสยีผลปร
ะโยชน ์

ราคา 

รำคำทีร่ะบใุนใบสัง่ซือ้เป็นรำคำคงทีต่รำ
บเทำ่ทีผู่ซ้ ือ้ยงัไมไ่ดย้นืยนักำรเปลีย่นแ
ปลงรำคำแบบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
น ้ำหนักทีแ่ทจ้รงิจะตอ้งระบไุวเ้พือ่เรยีกเ
ก็บคำ่กำรผลติทีค่ดิจำกน ้ำหนัก 

รำคำทีร่ะบไุวเ้ป็นทีรู่ก้นัวำ่รวมถงึบรรจภุั
ณฑต์ำมทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ 

ก าหนดการจดัสง่  

ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งปฏบิตัติำมตำรำงกำรจั
ดสง่ทีไ่ดร้ะบไุว ้
หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ยอมรับวำ่ไมส่ำมำรถรั
กษำสญัญำในกำรจัดสง่สนิคำ้ตำมทีต่ก
ลงไวไ้ดจ้ะตอ้งรำยงำนเรือ่งนีใ้หผู้ซ้ ือ้ทร
ำบทนัทโีดยระบเุหตผุลทีเ่ป็นลำยลกัษ
ณ์อกัษร 
ผูซ้ ือ้มสีทิธิท์ีจ่ะขยำยเวลำหรอือำจยกเลิ
กกำรขยำยเวลำในสญัญำโดยไมต่อ้งขอ
อนุญำต ิ

เงือ่นไขกำรจัดสง่ส ำหรับกำรผลติครัง้แร
กจะมผีลทนัทหีลงัจำกไดร้บัอปุกรณ์ที่
น ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลติและเอกสำร
ทำงเทคนคิทัง้หมด 

การจดัสง่และบรรจภุณัฑ ์

สถำนทีใ่นกำรจัดสง่จะด ำเนนิกำรตำมสั

ญญำทีต่กลงกนัไวเ้รือ่งกำรจัดสง่ตำมขอ้
ก ำหนดทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้ 
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ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งจัดเตรยีมบรรจภุัณฑอ์
ยำ่งระมดัระวงัและเหมำะสมโดยพจิำรณ
ำควำมเสีย่งภยัดำ้นกำรขนสง่ทัง้หมด 

ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งจัดใหม้กีำรระบแุละตร
วจสอบปรมิำณของผลติภัณฑท์ีจั่ดสง่ผำ่
นทำงเอกสำรกำรบรรจ ุ

กำรตดิฉลำกบนตูค้อนเทนเนอร ์
บรรจภุัณฑ ์เป็นตน้ ตอ้งระบเุลขทีใ่บสัง่ 
หมำยเลขของสนิคำ้ 
ค ำอธบิำยของสนิคำ้ 
หมำยเลขของแบบวำด(drawing) 

หมำยเลขกำรแกไ้ขปรมิำณสนิคำ้และค ำ
สัง่อืน่ ๆ 
ทีจ่ ำเป็นส ำหรับผูซ้ ือ้จะตอ้งระบใุนเอกส
ำรกำรจัดสง่ทัง้หมด 

ส ำหรับจัดสง่สนิคำ้จำกอำณำเขตศลุกำก
รตำ่งประเทศ 

เอกสำรทีจ่ ำเป็นทัง้หมดส ำหรับกำรด ำเนิ
นพธิกีำรทำงศลุกำกรตอ้งจดัเตรยีมไวใ้ห ้
พรอ้ม 

อยำ่งถกูตอ้งเหมำะสมและสง่ไปยังตวัแ
ทนศลุกำกรและทกุหน่วยงำนและสถำบั
นทีต่อ้งไดร้ับกำรอนุมตั ิคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จำกพธิกีำรทำงศลุกำกรทีล่ำ่ชำ้
อนัเนือ่งมำจำกเอกสำรทีผ่ดิพลำดหรอืไ
มส่มบรูณข์องเอกสำรประกอบ 

ผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคำ่ใ
ชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

กำรแบง่สง่สนิคำ้(partial)จะตอ้งไดร้บัก
ำรยนิยอมจำกผูซ้ ือ้กอ่น 

กำรสง่มอบแบบแบง่สง่สว่นมำกมกัจะไม่
ไดรั้บอนุญำตสิ ำหรับในกระบวนกำรผลติ
ครัง้แรก 

ไมอ่นุญำตใหส้ง่มอบงำนมำกเกนิหรอืสง่
มอบนอ้ยเกนิกวำ่ทีร่ะบใุนใบสัง่ซือ้และผู ้
จัดหำสนิคำ้ตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรโอน

กรรมสทิธิใ์นกำรจัดสง่ดว้ย 

ถำ้มอีะไรเศษเพิม่เตมินอกเหนอืจำกนีต้ ้
องไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูซ้ ือ้เทำ่นัน้ 

อปุกรณ์ในกระบวนการผลติและการ
ส ัง่ซือ้ 

อปุกรณ์ในกระบวนกำรผลติทกุชนดิ 

(เชน่โมเดล แผน่รปูแบบ แมแ่บบ 

เครือ่งมอืตรวจสอบ) 

ทีผู่ซ้ ือ้ซือ้เพือ่กำรผลติถอืเป็นทรัพยส์นิข
องผูซ้ ือ้ 

ในท ำนองเดยีวกนัอปุกรณ์ในกระบวนกำ
รผลติของผูจั้ดหำสนิคำ้ทีช่ ำระเงนิโดยผู ้
ซือ้ถอืเป็นทรัพยส์นิของผูซ้ ือ้ 

อำจมกีำรใชอ้ปุกรณก์ระบวนกำรผลติทีไ่
มส่ำมำรถใชไ้ดก้บักำรผลติหรอืไมม่คีวำ
มพรอ้มในกำรใชง้ำนโดยกำรเปลีย่นแป
ลงอปุกรณ์ดงักลำ่วสำมำรถท ำไดเ้มือ่ได ้
รับควำมยนิยอมจำกผูซ้ ือ้แลว้เทำ่นัน้ 

กำรจัดสง่ไปยงับคุคลทีส่ำมดว้ยอปุกรณ์
ของผูซ้ ือ้ไมว่ำ่จะเป็นทรัพยส์นิหรอืไมก่็ต
ำมจะตอ้งไดร้บัอนุญำตแบบเป็นลำยลกั
ษณ์อกัษรจำกผูซ้ ือ้แลว้เทำ่นัน้ 

หลงัจำกกำรจัดสง่สนิคำ้แตล่ะครัง้และก
ำรผลติแบบตอ่เนือ่งผูผ้ลติจะตอ้งตรวจส
อบอปุกรณใ์นกระบวนกำรท ำงำน 

หำกมกีำรระบขุอ้บกพรอ่งผูจั้ดหำสนิคำ้จ
ะตอ้งรำยงำนใหผู้ซ้ ือ้ทรำบทันทแีละตอ้ง
ชีแ้จงเพิม่เตมิ 

หำกผูซ้ ือ้จัดหำวัสดอุปุกรณ ์

อปุกรณ์เหลำ่นีจ้ะตอ้งใชส้ ำหรับค ำสัง่ซือ้
ของผูซ้ ือ้เทำ่นัน้ 

และถอืวำ่วัสดนุีย้ังคงเป็นทรัพยส์นิของผู ้
ซือ้ 

สนิคำ้คงคลงัทีม่อียูจ่รงิของผูจั้ดจ ำหน่ำ
ยจะไดร้ับกำรพจิำรณำตำมค ำขอ 

ผูจั้ดหำสนิคำ้ตอ้งจัดเตรยีมอปุกรณ์และ
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วัสดสุ ำหรับกระบวนกำรผลติ 

ส ำหรับควำม 

เสยีหำยทีเ่กดิจำกวสัดทุีผู่ซ้ ือ้และ / 
หรอืผลติภณัฑข์องผูซ้ ือ้ซือ้ผูซ้ ือ้จะรับผิ
ดเฉพำะในกรณีทีส่ำมำรถพสิจูนไ์ดว้ำ่ไม่
มเีจตนำรำ้ยหรอืควำมประมำทเลนิเลอ่อ
ยำ่งรำ้ยแรงตอ่สิง่นีอ้ปุกรณก์ระบวนกำรแ
ละวัสดทุีผู่ซ้ ือ้ซือ้ใหแ้กผู่จั้ดจ ำหน่ำยไมส่
ำมำรถใชค้ ำสัง่หรอืบรกิำรของบคุคลทีส่
ำมโดยไมไ่ดร้ับควำมยนิยอมเป็นลำยลกั
ษณ์อกัษรเนือ่งจำกผูจ้ัดจ ำหน่ำยยังไมไ่
ดร้ับอนุญำตใหผ้ลติอปุกรณก์ระบวนกำร
ผลติวัสดแุละส ำเนำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง
ส ำหรับบคุคลทีส่ำมหรอืมวีัตถปุระสงคเ์
พือ่ถำ่ยโอนขอ้มลูนีใ้หก้บับคุคลทีส่ำม 

เง ือ่นไขการยอมรบั 

การค า้ประกนัและความรบัผดิชอบ 

ผูจั้ดหำสนิคำ้รับประกนัในสว่นของกำรบ
รกิำรทีจั่ดหำมำไมว่ำ่สนิคำ้นัน้จะถกูระบไุ
วใ้นสญัญำหรอืกำรประมวลผลหรอืกำรใ
ชส้นิคำ้ดงักลำ่วหรอืไมก่็ตำม 

จะถอืเป็นเพยีงสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดทีไ่
ดรั้บกำรคุม้ครองโดยสทิธบิตัรของบคุคล
ทีส่ำม ลขิสทิธิห์รอืกำรคุม้ครองตวัอยำ่ง 

ผูจ้ัดจ ำหน่ำยมคีวำมรบัผดิชอบตอ่ควำมเ
สยีหำยทัง้หมดเชน่ควำมสญูเสยีและคำ่ใ
ชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้โดยบรษัิท หรอื 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งโดยกำรเรยีกรอ้งจำกบุ
คคลทีส่ำมซึง่ขึน้อยูก่บับรกิำรทีไ่ดอ้ธบิำ
ยไวข้ำ้งตน้ 

นอกจำกนีจ้ะใชบ้งัคบักบักำรเรยีกรอ้งคว
ำมรับผดิจำกกำรสง่คนืผลติภัณฑด์ว้ยเช่

นกนั 

ผูจั้ดจ ำหน่ำยรับประกนัในสว่นทีเ่กีย่วกบั
บรกิำรและกำรจัดสง่แตล่ะครัง้ทีส่อดคล ้
องกบัเทคโนโลยแีละเตรยีมพรอ้มทีจ่ะ
ด ำเนนิกำรโดยปรำศจำกขอ้บกพรอ่ง 

ระยะเวลำของกำรรับประกนัเริม่ตน้ดว้ยก
ำรวำงใหบ้รกิำร / 

กำรด ำเนนิกำรหรอืกำรยอมรับสนิคำ้ทีจั่ด
สง่ 
วันทีม่ผีลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรถำ่ยโอนสิ

นคำ้โดยผูซ้ ือ้เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำ
พไมเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

ผูซ้ ือ้ไมจ่ ำเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคำ้ทนัที
และแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้เกีย่วกบัขอ้บก
พรอ่ง 

ลำยเซน็บนเอกสำรกำรจัดสง่หรอืใบเสร็
จกำรจัดสง่เป็นเพยีงกำรยนืยันกำรรับสนิ
คำ้เทำ่นัน้ 

ไมร่ับรองถงึสภำพหรอืหนำ้ทีใ่นกำรใชง้
ำนของสนิคำ้เหลำ่นัน้ 

กำรแจง้ใหท้รำบถงึขอ้บกพรอ่งในกำรจั
ดสง่สนิคำ้ควรอยูภ่ำยในเวลำทีก่ ำหนภำ
ยใน 6 

สปัดำหนั์บจำกทีไ่ดรั้บแจง้วำ่มขีอ้บกพร่
องและภำยใน 6 

สปัดำหห์ลงัจำกพบวำ่มขีอ้บกพรอ่งซอ่น
อยู ่
ส ำหรับสนิคำ้ทั่วไปทีเ่ก็บรักษำไวใ้นบรร
จภุัณฑซ์ึง่จะเห็นขอ้บกพรอ่งไดก้็ตอ่เมือ่
น ำออกจำกบรรจภุัณฑห์รอืเมือ่ด ำเนนิกำ
รจนกวำ่จะมกีำรใชง้ำนขอ้บกพรอ่งเหลำ่
นีจ้ะถอืเป็น "ขอ้บกพรอ่งทีซ่อ่นอยู"่ 
ควรปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัและมำตรฐำนที่
ก ำหนดไวใ้นแบบ 

(drawing)และเอกสำรทำงเทคนคิ 

ส ำหรับขอ้บกพรอ่งทีไ่มส่ำมำรถรับประกั
นกำรด ำเนนิกำรทีถ่กูตอ้งตำมสทิธิใ์นกำ
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รลดหรอืปรับปรงุรำคำจะเป็นไปตำมดลุ
พนิจิของผูซ้ ือ้ 

หำกผูจั้ดหำสนิคำ้ไมป่ฏบิตัติำมค ำรอ้งใ
หม้กีำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำตำมกฎหม
ำยผูซ้ ือ้จะมสีทิธเิรยีกรอ้งใหม้กีำรปรับปรุ
งเพิม่เตมิโดยไมก่ระทบตอ่สทิธขิองตนดั
งนัน้จงึมสีทิธทิีจ่ะด ำเนนิงำนเองหรอืโอ
นถำ่ยงำนตอ่มำโดยบคุคลทีส่ำมตำมรำค
ำของผูจั้ดหำสนิคำ้และ / 
หรอืมผีลตอ่กำรซือ้ทีค่รอบคลมุโดยไมต่ ้
องมกีำรแจง้เพิม่เตมิ 

กำรหลอ่ทีช่ ำรดุจะถกูสง่คนืใหก้บัผูจั้ด
จ ำหน่ำยหรอืจำกโรงหลอ่อืน่ทีไ่ดต้กลง
กนัไวก้อ่นหนำ้นีแ้ละจะไดร้ับกำรโอนเงนิ
ตำมน ้ำหนัก 

ในแตล่ะกรณีผูซ้ ือ้จะมสีทิธิข์อเปลีย่นคำ่
เสยีหำยทีเ่กดิขึน้ไดท้กุประเภทโดยเฉพ
ำะอยำ่งยิง่รวมถงึผลขำดทนุทีอ่ำจเกดิขึ้
น 

จะไดรั้บกำรโอนเงนิตำมควำมเสยีหำยที่
เกดิขึน้หรอืขอเป็นสนิคำ้ทดแทน 

การวางบลิ 

ใบแจง้หนีต้อ้งไดร้ับกำรจัดท ำในรปูแบบ
ของเอกสำรเป็นส ำเนำสง่มำทีโ่รงงำนพี
พซี ีเอไอ 

หรอืสง่ผำ่นทำงแผนกจัดซือ้หรอืแผนกที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่ไดรั้บแจง้จำกบรษัิทพพีซี ี

เอไอ เลขทีใ่บสัง่ซือ้ หมำยเลขสิง่ของ 
ค ำอธบิำยของสิง่ของ 
หมำยเลขของแบบ(drawing) 

เลขทีก่ำรเปลีย่นแปลง 

จ ำนวนและค ำแนะอืน่ ๆ 
ทีจ่ ำเป็นของผูซ้ ือ้ 

จะตอ้งจัดหำโดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยใหค้รบถว้
นทัง้สองกรณี 
ในกรณีทีม่กีำรออกใบแจง้หนีไ้มถ่กูตอ้ง

ผูจั้ดจ ำหน่ำยตอ้งยอมรับควำมลำ่ชำ้ 30 

วัน 

ในกำรช ำระเงนิตำมใบแจง้หนีต้ำมเงือ่นไ
ขกำรช ำระเงนิทีต่กลงกนัไวร้วมทัง้กำรป
ลอ่ยสนิคำ้หรอืบรกิำรทัง้หมดทีจ่ัดให ้

กำรช ำระเงนิจะถอืวำ่มผีลทันทหีำกไดรั้บ
กำรสง่และ / 
หรอืกำรโอนเงนิผำ่นธนำคำรโดยผูซ้ ือ้อ
ยำ่งชำ้ทีส่ดุภำยในวนัสดุทำ้ยของวันและ
เวลำทีต่กลงกนัไว ้
ผูซ้ ือ้มสีทิธไิดรั้บกำรชดเชยคำ่สนิไหมท
ดแทนทัง้หมดทีเ่กดิจำกกำรเรยีกรอ้งตำ่
ง ๆ ทีผู่ซ้ ือ้สมควรจะไดร้ับทัง้หมด 

รวมถงึผูโ้อนและ / หรอืผูร้ับประโยชนอ์ืน่ 

ๆ 
จะไดรั้บสทิธเิรยีกรอ้งตอ่ผูซ้ ือ้ดว้ยแมว้ำ่
จะไดย้นิยอมใหโ้อน 

ผูจั้ดหำสนิคำ้หรอืไมก่ต็ำมจะไมไ่ดรั้บสิ

ทธหิำกไมไ่ดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกั
ษณ์อกัษรจำกผูซ้ ือ้เพือ่ยนืยนักำรอำ้งสทิ
ธิใ์นสว่นทีเ่กีย่วกบัผูซ้ ือ้มอบหมำยใหบ้คุ
คลทีส่ำมเพือ่จ ำน ำหรอืท ำใหเ้ป็นวัตถขุอ
งธรุกรรมทำงกฎหมำย 

ขอ้หำ้มในกำรมอบหมำยนีไ้มใ่ชก้บัหนีค้
งคำ้งระหวำ่ง บรษัิท 

จำกกำรท ำธรุกรรมของ บรษัิท 

ผูจั้ดหำสนิคำ้ไมไ่ดรั้บเรือ่งคดัคำ้นกำรไ
มป่ฏบิตัติำมสญัญำ 
กำรช ำระเงนิของใบแจง้หนีข้องผูจั้ดสง่โ
ดยผูซ้ ือ้หมำยถงึกำรรับรูถ้งึกำรสง่มอบ / 

บรกิำรทีค่รบก ำหนดและกำรสละสทิธิท์ี่
ผูซ้ ือ้จะไดรั้บ 

กฎหมายและการระงบัขอ้พพิาท 

บรรดำเงือ่นไขเหลำ่นีใ้หอ้ยูใ่ตบ้งัคบัของ
และตคีวำมตำมกฎหมำยของรำชอำณำจั
กรไทย 
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1. 

ถำ้คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมพ่อใจกบัก
ำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องคูส่ญัญำอกีฝ่ำยหนึง่ 
ใหส้ง่รำยละเอยีดของปัญหำเป็นลำยลกั
ษณ์อกัษรถงึคูส่ญัญำอกีฝ่ำยหนึง่ 
หรอืใหคู้ส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยใชค้วำมพยำ
ยำมโดยสจุรติใจเพือ่แกไ้ขปัญหำนัน้ผำ่
นกำรไกลเ่กลีย่โดยไมม่ขีอ้ผกูมดั 

2. 

ถำ้ไมส่ำมำรถแกไ้ขประเด็นปัญหำนัน้ได ้
ภำยในสำมสบิ (30) 

วันนับจำกวันทีส่ง่รำยละเอยีดของปัญหำ 
คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยอำจน ำปัญหำขึน้สูก่ำ
รพจิำรณำตดัสนิชีข้ำดโดยศำลยตุธิรรม
ทั่วไปในประเทศไทย  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


