
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปในกำรซ้ือสินค้ำ 

ข้อมูลทัว่ไป 

ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรสัง่ซ้ือต่อไปน้ีใชบ้งัคบัต่อสญัญำทั้งหมดท่ีท ำข้ึนไม่วำ่จะเป็นกำรสอบถำมขอ้มูล ค ำสัง่ซ้ือ 

และกำรส่งมอบระหวำ่งบริษทัพีพีซี อินซูเลเตอร์ จ ำกดั (“พีพีซีเอไอ”) กบั ซพัพลำยเออร์ (“ผูจ้ดัหำสินคำ้”) 

ตรำบเท่ำท่ียงัไม่มีกำรก ำหนดขอ้ตกลงไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

รวมถึงหมำยเลขอำ้งอิงท่ีระบุไวใ้นนั้นจะตอ้งจดัท ำบนัทึกไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจนโดยท่ีผูซ้ื้อไม่จ ำเป็นตอ้งยอมรับขอ้ก ำหนดในกำ

รขำยและกำรจดัส่งสินคำ้ของผูจ้ดัหำสินคำ้ซ่ึงเป็นขอ้หำ้มท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป เวน้แต่ไดมี้กำรตกลงกนัแลว้ 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในกำรซ้ือจะถูกน ำไปใชก้บัค ำสัง่ซ้ือทั้งหมดท่ีก ำลงัจะเกิดข้ึนซ่ึงรวมถึงสญัญำในภำยหลงัใด ๆ ท่ีท ำข้ึน 

แมว้ำ่เง่ือนไขนั้นจะไม่ไดถู้กน ำไปผนวกไวห้รือระบุไวด้ว้ยก็ตำม กำรด ำเนินกำรตำมใบสัง่ซ้ือของผูจ้ดัหำสินคำ้ ไม่วำ่ในกรณีใด ๆ 

ก็ตำมตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปในกำรซ้ือสินคำ้ของผูซ้ื้อ 

กำรสอบถำมข้อมูล 

กำรสอบถำมขอ้มูลใด ๆ ก็ตำมจะไม่มีขอ้ผกูมดัและไม่มีค่ำใชจ่้ำยส ำหรับผูซ้ื้อ 

โดยขอ้เสนอจะตอ้งสอดคลอ้งตำมขอ้ควำมท่ีมีกำรสอบถำมรวมถึงตอ้งเป็นไปตำมเอกสำรทำงเทคนิคท่ีแนบไว ้กำรเปล่ียนวธีิปฏิบติั 

(จำกท่ีตกลงไวใ้นสญัญำ) ตอ้งระบุใหช้ดัเจนโดยอำจมีทำงเลือกอ่ืน ๆ ระบุแยกเอำไว ้

ในส่วนของใบเสนอรำคำและกำรประมำณค่ำใชจ่้ำยจะไม่มีผลผกูพนัโดยตรงหำกไม่ไดรั้บกำรตกลงท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

กำรยอมรับขอ้เสนอจะตอ้งผำ่นค ำสัง่ซ้ือท่ีระบุเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูซ้ื้อเท่ำนั้นโดยผูซ้ื้อขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผดิชอบเพียงส่วนหน่ึงของ

ขอ้เสนอเท่ำนั้นถำ้ผูซ้ื้อไดรั้บผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงขอ้เสนอโดยอตัโนมติัหลงัจำกท ำกำรยนืยนัขอ้มูล 

กำรส่ังซื้อ 

ค ำสัง่ซ้ือท่ีเขียนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรเท่ำนั้นท่ีจะมีผลผกูมดัผูซ้ื้อตำมกฎหมำย (ไม่วำ่จะผำ่นทำงอีเมลหรือโทรสำรก็ตำม) 

ในส่วนของรำคำท่ีเกินกวำ่ท่ีระบุในค ำสัง่ซ้ือจะไม่ไดรั้บกำรยอมรับในส่วนของผูซ้ื้อและถำ้ยงัไม่มีกำรก ำหนดรำคำไวใ้นค ำสัง่ซ้ือใหใ้ชร้ำคำ

ตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นคร้ังแรก แตถ่ำ้ยงัไม่ไดมี้กำรตกลงเร่ืองรำคำกนัไวเ้ลย รำคำดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมรำคำดั้งเดิมท่ีเคยซ้ือขำยกนั  เช่น 

ถำ้มีกำรสัง่ซ้ือคร้ังต่อไปจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยจะเท่ำกบัคร้ังท่ีเรำไดท้ ำกำรช ำระไปล่ำสุด หำกไม่มีขอ้ตกลงพิเศษท่ีระบุไวใ้นค ำสัง่ซ้ือ 

รำคำน้ีครอบคลุมถึงกำรบรรจุภณัฑห์รือกำรติดตั้งใหฟ้รี 

เครดิตกำรจ่ำยเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในกำรตกลงระหวำ่งบริษทัพีพีซีเอไอกบัผูจ้ดัหำสินคำ้ 

กำรยนืยนัค ำส่ังซื้อ 

ผูจ้ดัหำสินคำ้มีหนำ้ท่ีส่งค ำยนืยนักำรสัง่ซ้ือใหผู้ซ้ื้อเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและลงลำยมือช่ือรับรองภำยใน 5 วนันบัจำกวนัท่ีสัง่ซ้ือ 

กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรเพ่ิมเติมค ำสัง่ซ้ือตอ้งไดรั้บกำรระบุโดยเฉพำะและตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูซ้ื้อ 

หำกผูจ้ดัหำสินคำ้ไม่ไดรั้บกำรยนืยนักำรสัง่ซ้ือภำยใน 5 วนั ใหถื้อวำ่ค ำสัง่ซ้ือของผูจ้ดัหำสินคำ้จะเป็นไปตำมท่ีไดต้กลงกนัไวอ้ยำ่งสมบูรณ์ 

กำรปฏิเสธค ำสัง่ซ้ือตอ้งกระท ำภำยใน 8 วนั 



ผูซ้ื้ออำจถอนตวัออกจำกสญัญำหำกมีกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องลม้ละลำยหรือระงบัขอ้พิพำทเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูจ้ดัหำสินคำ้แมว้ำ่กำรด ำเ

นินกำรลม้ละลำยไดถู้กเพิกถอนไปแลว้ก็ตำม หำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรหรือโอนกิจกำร (บริษทั ) และ / 

หรือโอนไปยงับุคคลท่ีสำมผำ่นทำงธุรกรรมทำงทำงกฎหมำยขณะท่ียงัมีชีวติอยูห่รือไม่มีชีวติอยูก็่ตำมหรือมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัอ่ืน ๆ 

ใน บริษทัของผูจ้ดัหำสินคำ้เช่น กฎหมำยบริษทั หำกผูซ้ื้อถอนค ำสัง่ซ้ือโดยท่ีสำเหตขุองควำมผิดไม่ไดม้ำจำกผูจ้ดัหำสินคำ้ 

ผูจ้ดัหำสินคำ้สำมำรถเรียกร้องควำมรับผิดชอบในค่ำเสียหำท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งหมดนบัตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของสญัญำจนถึงวนัท่ียกเลิกสญัญำเพ่ือไม่

ใหเ้ป็นกำรเสียผลประโยชน ์

รำคำ 

รำคำท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือเป็นรำคำคงท่ีตรำบเท่ำท่ีผูซ้ื้อยงัไม่ไดย้นืยนักำรเปล่ียนแปลงรำคำแบบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

น ้ ำหนกัท่ีแทจ้ริงจะตอ้งระบุไวเ้พ่ือเรียกเก็บค่ำกำรผลิตท่ีคิดจำกน ้ ำหนกั รำคำท่ีระบุไวเ้ป็นท่ีรู้กนัวำ่รวมถึงบรรจุภณัฑต์ำมท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ 

ก ำหนดกำรจดัส่ง  

ผูจ้ดัหำสินคำ้ตอ้งปฏิบติัตำมตำรำงกำรจดัส่งท่ีไดร้ะบุไว ้

หำกผูจ้ดัหำสินคำ้ยอมรับวำ่ไม่สำมำรถรักษำสญัญำในกำรจดัส่งสินคำ้ตำมท่ีตกลงไวไ้ดจ้ะตอ้งรำยงำนเร่ืองน้ีใหผู้ซ้ื้อทรำบทนัทีโดยระบุเห

ตุผลท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ผูซ้ื้อมีสิทธ์ิท่ีจะขยำยเวลำหรืออำจยกเลิกกำรขยำยเวลำในสญัญำโดยไม่ตอ้งขออนุญำติ 

เง่ือนไขกำรจดัส่งส ำหรับกำรผลิตคร้ังแรกจะมีผลทนัทีหลงัจำกไดรั้บอุปกรณ์ท่ีน ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตและเอกสำรทำงเทคนิคทั้งหมด 

กำรจดัส่งและบรรจุภณัฑ์ 

สถำนท่ีในกำรจดัส่งจะด ำเนินกำรตำมสญัญำท่ีตกลงกนัไวเ้ร่ืองกำรจดัส่งตำมขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นใบสัง่ซ้ือ 

ผูจ้ดัหำสินคำ้ตอ้งจดัเตรียมบรรจุภณัฑอ์ยำ่งระมดัระวงัและเหมำะสมโดยพิจำรณำควำมเส่ียงภยัดำ้นกำรขนส่งทั้งหมด 

ผูจ้ดัหำสินคำ้ตอ้งจดัใหมี้กำรระบุและตรวจสอบปริมำณของผลิตภณัฑท่ี์จดัส่งผำ่นทำงเอกสำรกำรบรรจุ กำรติดฉลำกบนตูค้อนเทนเนอร์ 

บรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ ตอ้งระบุเลขท่ีใบสัง่ หมำยเลขของสินคำ้ ค  ำอธิบำยของสินคำ้ หมำยเลขของแบบวำด(drawing) 

หมำยเลขกำรแกไ้ขปริมำณสินคำ้และค ำสัง่อ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับผูซ้ื้อจะตอ้งระบุในเอกสำรกำรจดัส่งทั้งหมด 

ส ำหรับจดัส่งสินคำ้จำกอำณำเขตศุลกำกรต่ำงประเทศ 

เอกสำรท่ีจ ำเป็นทั้งหมดส ำหรับกำรด ำเนินพิธีกำรทำงศุลกำกรตอ้งจดัเตรียมไวใ้หพ้ร้อม 

อยำ่งถูกตอ้งเหมำะสมและส่งไปยงัตวัแทนศุลกำกรและทุกหน่วยงำนและสถำบนัท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติั ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจำกพิธีกำรทำงศุลกำกรท่ีล่ำชำ้อนัเน่ืองมำจำกเอกสำรท่ีผดิพลำดหรือไม่สมบูรณ์ของเอกสำรประกอบ 

ผูจ้ดัหำสินคำ้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน กำรแบ่งส่งสินคำ้(partial)จะตอ้งไดรั้บกำรยนิยอมจำกผูซ้ื้อก่อน 

กำรส่งมอบแบบแบ่งส่งส่วนมำกมกัจะไม่ไดรั้บอนุญำติส ำหรับในกระบวนกำรผลิตคร้ังแรก 

ไม่อนุญำตใหส่้งมอบงำนมำกเกินหรือส่งมอบนอ้ยเกินกวำ่ท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือและผูจ้ดัหำสินคำ้ตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในกำร

จดัส่งดว้ย ถำ้มีอะไรเศษเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกน้ีตอ้งไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูซ้ื้อเท่ำนั้น 

อุปกรณ์ในกระบวนกำรผลติและกำรส่ังซื้อ 

อุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิตทุกชนิด (เช่นโมเดล แผน่รูปแบบ แม่แบบ เคร่ืองมือตรวจสอบ) 

ท่ีผูซ้ื้อซ้ือเพ่ือกำรผลิตถือเป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 



ในท ำนองเดียวกนัอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิตของผูจ้ดัหำสินคำ้ท่ีช ำระเงินโดยผูซ้ื้อถือเป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 

อำจมีกำรใชอุ้ปกรณ์กระบวนกำรผลิตท่ีไม่สำมำรถใชไ้ดก้บักำรผลิตหรือไม่มีควำมพร้อมในกำรใชง้ำนโดยกำรเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ดงักล่ำ

วสำมำรถท ำไดเ้ม่ือไดรั้บควำมยนิยอมจำกผูซ้ื้อแลว้เท่ำนั้น 

กำรจดัส่งไปยงับุคคลท่ีสำมดว้ยอุปกรณ์ของผูซ้ื้อไม่วำ่จะเป็นทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตำมจะตอ้งไดรั้บอนุญำตแบบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูซ้ื้อ

แลว้เท่ำนั้น หลงัจำกกำรจดัส่งสินคำ้แต่ละคร้ังและกำรผลิตแบบต่อเน่ืองผูผ้ลิตจะตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์ในกระบวนกำรท ำงำน 

หำกมีกำรระบุขอ้บกพร่องผูจ้ดัหำสินคำ้จะตอ้งรำยงำนใหผู้ซ้ื้อทรำบทนัทีและตอ้งช้ีแจงเพ่ิมเติม หำกผูซ้ื้อจดัหำวสัดุอุปกรณ์ 

อุปกรณ์เหล่ำน้ีจะตอ้งใชส้ ำหรับค ำสัง่ซ้ือของผูซ้ื้อเท่ำนั้น และถือวำ่วสัดุน้ียงัคงเป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อ 

สินคำ้คงคลงัท่ีมีอยูจ่ริงของผูจ้ดัจ ำหน่ำยจะไดรั้บกำรพิจำรณำตำมค ำขอ 

ผูจ้ดัหำสินคำ้ตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์และวสัดุส ำหรับกระบวนกำรผลิต ส ำหรับควำม 

เสียหำยท่ีเกิดจำกวสัดุท่ีผูซ้ื้อและ / 

หรือผลิตภณัฑข์องผูซ้ื้อซ้ือผูซ้ื้อจะรับผดิเฉพำะในกรณีท่ีสำมำรถพิสูจน์ไดว้ำ่ไม่มีเจตนำร้ำยหรือควำมประมำทเลินเล่ออยำ่งร้ำยแรงต่อส่ิงน้ี

อุปกรณ์กระบวนกำรและวสัดุท่ีผูซ้ื้อซ้ือใหแ้ก่ผูจ้ดัจ ำหน่ำยไม่สำมำรถใชค้  ำสัง่หรือบริกำรของบุคคลท่ีสำมโดยไม่ไดรั้บควำมยนิยอมเป็นลำ

ยลกัษณ์อกัษรเน่ืองจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยยงัไม่ไดรั้บอนุญำตใหผ้ลิตอุปกรณ์กระบวนกำรผลิตวสัดุและส ำเนำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งส ำหรับบุคคลท่ีส

ำมหรือมีวตัถุประสงคเ์พ่ือถ่ำยโอนขอ้มูลน้ีใหก้บับุคคลท่ีสำม 

เงือ่นไขกำรยอมรับ กำรค ำ้ประกนัและควำมรับผดิชอบ 

ผูจ้ดัหำสินคำ้รับประกนัในส่วนของกำรบริกำรท่ีจดัหำมำไม่วำ่สินคำ้นั้นจะถูกระบุไวใ้นสญัญำหรือกำรประมวลผลหรือกำรใชสิ้นคำ้ดงักล่ำ

วหรือไม่ก็ตำม จะถือเป็นเพียงส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดท่ีไดรั้บกำรคุม้ครองโดยสิทธิบตัรของบุคคลท่ีสำม ลิขสิทธ์ิหรือกำรคุม้ครองตวัอยำ่ง 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยมีควำมรับผดิชอบตอ่ควำมเสียหำยทั้งหมดเช่นควำมสูญเสียและค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนโดยบริษทั หรือ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งโดยกำรเรียกร้องจำกบุคคลท่ีสำมซ่ึงข้ึนอยูก่บับริกำรท่ีไดอ้ธิบำยไวข้ำ้งตน้ 

นอกจำกน้ีจะใชบ้งัคบักบักำรเรียกร้องควำมรับผิดจำกกำรส่งคืนผลิตภณัฑด์ว้ยเช่นกนั 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยรับประกนัในส่วนท่ีเก่ียวกบับริกำรและกำรจดัส่งแต่ละคร้ังท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยแีละเตรียมพร้อมท่ีจะด ำเนินกำรโดยปรำ

ศจำกขอ้บกพร่อง 

ระยะเวลำของกำรรับประกนัเร่ิมตน้ดว้ยกำรวำงใหบ้ริกำร / กำรด ำเนินกำรหรือกำรยอมรับสินคำ้ท่ีจดัส่ง 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรถ่ำยโอนสินคำ้โดยผูซ้ื้อเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 

ผูซ้ื้อไม่จ ำเป็นตอ้งตรวจสอบสินคำ้ทนัทีและแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้เก่ียวกบัขอ้บกพร่อง 

ลำยเซ็นบนเอกสำรกำรจดัส่งหรือใบเสร็จกำรจดัส่งเป็นเพียงกำรยนืยนักำรรับสินคำ้เท่ำนั้น 

ไม่รับรองถึงสภำพหรือหนำ้ท่ีในกำรใชง้ำนของสินคำ้เหล่ำนั้น 

กำรแจง้ใหท้รำบถึงขอ้บกพร่องในกำรจดัส่งสินคำ้ควรอยูภ่ำยในเวลำท่ีก ำหนภำยใน 6 

สปัดำห์นบัจำกท่ีไดรั้บแจง้วำ่มีขอ้บกพร่องและภำยใน 6 สปัดำห์หลงัจำกพบวำ่มีขอ้บกพร่องซ่อนอยู ่

ส ำหรับสินคำ้ทัว่ไปท่ีเก็บรักษำไวใ้นบรรจุภณัฑซ่ึ์งจะเห็นขอ้บกพร่องไดก็้ต่อเม่ือน ำออกจำกบรรจุภณัฑห์รือเม่ือด ำเนินกำรจนกวำ่จะมีกำรใ

ชง้ำนขอ้บกพร่องเหล่ำน้ีจะถือเป็น "ขอ้บกพร่องท่ีซ่อนอยู"่ ควรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัและมำตรฐำนท่ีก ำหนดไวใ้นแบบ 



(drawing)และเอกสำรทำงเทคนิค 

ส ำหรับขอ้บกพร่องท่ีไม่สำมำรถรับประกนักำรด ำเนินกำรท่ีถูกตอ้งตำมสิทธ์ิในกำรลดหรือปรับปรุงรำคำจะเป็นไปตำมดุลพินิจของผูซ้ื้อ 

หำกผูจ้ดัหำสินคำ้ไม่ปฏิบติัตำมค ำร้องใหมี้กำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำตำมกฎหมำยผูซ้ื้อจะมีสิทธิเรียกร้องใหมี้กำรปรับปรุงเพ่ิมเติมโดยไม่ก

ระทบต่อสิทธิของตนดงันั้นจึงมีสิทธิท่ีจะด ำเนินงำนเองหรือโอนถ่ำยงำนต่อมำโดยบุคคลท่ีสำมตำมรำคำของผูจ้ดัหำสินคำ้และ / 

หรือมีผลต่อกำรซ้ือท่ีครอบคลุมโดยไม่ตอ้งมีกำรแจง้เพ่ิมเติม 

กำรหล่อท่ีช ำรุดจะถูกส่งคืนใหก้บัผูจ้ดัจ ำหน่ำยหรือจำกโรงหล่ออ่ืนท่ีไดต้กลงกนัไวก่้อนหนำ้น้ีและจะไดรั้บกำรโอนเงินตำมน ้ ำหนกั 

ในแต่ละกรณีผูซ้ื้อจะมีสิทธ์ิขอเปล่ียนค่ำเสียหำยท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กประเภทโดยเฉพำะอยำ่งยิง่รวมถึงผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึน 

จะไดรั้บกำรโอนเงินตำมควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนหรือขอเป็นสินคำ้ทดแทน 

กำรวำงบิล 

ใบแจง้หน้ีตอ้งไดรั้บกำรจดัท ำในรูปแบบของเอกสำรเป็นส ำเนำส่งมำท่ีโรงงำนพีพีซี เอไอ 

หรือส่งผำ่นทำงแผนกจดัซ้ือหรือแผนกท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดรั้บแจง้จำกบริษทัพีพีซี เอไอ เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ หมำยเลขส่ิงของ ค ำอธิบำยของส่ิงของ 

หมำยเลขของแบบ(drawing) เลขท่ีกำรเปล่ียนแปลง จ ำนวนและค ำแนะอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็นของผูซ้ื้อ 

จะตอ้งจดัหำโดยผูจ้ดัจ ำหน่ำยใหค้รบถว้นทั้งสองกรณี ในกรณีท่ีมีกำรออกใบแจง้หน้ีไม่ถูกตอ้งผูจ้ดัจ ำหน่ำยตอ้งยอมรับควำมล่ำชำ้ 30 วนั 

ในกำรช ำระเงินตำมใบแจง้หน้ีตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีตกลงกนัไวร้วมทั้งกำรปล่อยสินคำ้หรือบริกำรทั้งหมดท่ีจดัให ้

กำรช ำระเงินจะถือวำ่มีผลทนัทีหำกไดรั้บกำรส่งและ / 

หรือกำรโอนเงินผำ่นธนำคำรโดยผูซ้ื้ออยำ่งชำ้ท่ีสุดภำยในวนัสุดทำ้ยของวนัและเวลำท่ีตกลงกนัไว ้

ผูซ้ื้อมีสิทธิไดรั้บกำรชดเชยค่ำสินไหมทดแทนทั้งหมดท่ีเกิดจำกกำรเรียกร้องต่ำง ๆ ท่ีผูซ้ื้อสมควรจะไดรั้บทั้งหมด รวมถึงผูโ้อนและ / 

หรือผูรั้บประโยชน์อ่ืน ๆ จะไดรั้บสิทธิเรียกร้องต่อผูซ้ื้อดว้ยแมว้ำ่จะไดย้นิยอมใหโ้อน 

ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือไม่ก็ตำมจะไม่ไดรั้บสิทธิหำกไม่ไดรั้บควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูซ้ื้อเพ่ือยนืยนักำรอำ้งสิทธ์ิในส่วนท่ีเก่ียวกบั

ผูซ้ื้อมอบหมำยใหบุ้คคลท่ีสำมเพ่ือจ ำน ำหรือท ำใหเ้ป็นวตัถุของธุรกรรมทำงกฎหมำย ขอ้หำ้มในกำรมอบหมำยน้ีไม่ใชก้บัหน้ีคงคำ้งระหวำ่ง 

บริษทั จำกกำรท ำธุรกรรมของ บริษทั ผูจ้ดัหำสินคำ้ไม่ไดรั้บเร่ืองคดัคำ้นกำรไม่ปฏิบติัตำมสญัญำ 

กำรช ำระเงินของใบแจง้หน้ีของผูจ้ดัส่งโดยผูซ้ื้อหมำยถึงกำรรับรู้ถึงกำรส่งมอบ / บริกำรท่ีครบก ำหนดและกำรสละสิทธ์ิท่ีผูซ้ื้อจะไดรั้บ 

กฎหมำยและกำรระงบัข้อพพิำท 

บรรดำเง่ือนไขเหล่ำน้ีใหอ้ยูใ่ตบ้งัคบัของและตีควำมตำมกฎหมำยของรำชอำณำจกัรไทย 

1. ถำ้คู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไม่พอใจกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง 

ใหส่้งรำยละเอียดของปัญหำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง 

หรือใหคู้่สญัญำทั้งสองฝ่ำยใชค้วำมพยำยำมโดยสุจริตใจเพ่ือแกไ้ขปัญหำนั้นผำ่นกำรไกล่เกล่ียโดยไม่มีขอ้ผกูมดั 

2. ถำ้ไม่สำมำรถแกไ้ขประเด็นปัญหำนั้นไดภ้ำยในสำมสิบ (30) วนันบัจำกวนัท่ีส่งรำยละเอียดของปัญหำ 

คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยอำจน ำปัญหำข้ึนสู่กำรพิจำรณำตดัสินช้ีขำดโดยศำลยติุธรรมทัว่ไปในประเทศไทย  

 

 



 

 

  


