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ข้อก าหนดและเงือ่นไขการซือ้ฉบบัมาตรฐาน (STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE) 
 

ใบสั่งซ้ือฉบบัน้ีกอ่ใหเ้กดิเป็นสัญญาเบ็ดเสร็จ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สัญญา”) ระหว่าง บริษัท ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) กบัผูจ้ดัหาสินคา้หรือบริการ (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผู้ขาย”) 
1. ค าจ ากดัความ 

ค าต่อไปน้ีท่ีปรากฏในใบสั่งซ้ือฉบบัน้ีใหมี้ความหมายดงัน้ี 
“สินค้าทีผ่ลติตามค าส่ัง” หมายความว่า สินคา้ใด ๆ ท่ีผลิตส าหรับผูซ้ื้อโดยเฉพาะตามรายการเฉพาะของสินคา้ หรือค าสั่งของผูซ้ื้อ 
“สินค้า”  หมายความว่า สินคา้ตามท่ีระบุในใบสั่งซ้ือซ่ึงหมายความรวมถึงสินคา้ท่ีผลิตตามค าสั่งและสินคา้มาตรฐาน 
“สินค้ามาตรฐาน” หมายความว่า สินคา้ต่าง ๆ ท่ีผูข้ายเสนอขายใหแ้กลู่กคา้อ่ืน ๆ ดว้ยนอกจากผูซ้ื้อ หรือสินคา้ท่ีผูข้ายเกบ็ส ารองไวใ้นคลงัสินคา้เป็นปกติในการด าเนินธุรกจิ 
“การบริการ” หมายความว่า การบริการท่ีผูใ้หบ้ริการจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีระบุไวใ้นใบสั่งซ้ือ 
“รายการเฉพาะของสินค้า” หมายความว่า ขอ้ความท่ีระบุรายละเอียดของสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงอย่างเฉพาะเจาะจงโดยการก  าหนดวสัดุท่ีใช ้มิติ และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของสินค้าซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดั

เฉพาะสี แบบ ภาพร่าง การออกแบบ ตวัอย่าง มาตรฐานสินคา้และส่วนประกอบหรือค าอธิบายลักษณะของสินค้า หรือข้อความท่ีระบุรายละเอียดของก าร
บริการอย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 

2. ข้อก าหนดและเง่ือนไขการส่ังซื้อ 
2.1. ใบสั่งซ้ือฉบบัน้ีเป็นค าเสนอของบริษทั ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดัเพ่ือซ้ือสินคา้หรือการบริการจากผูข้ายตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 
2.2. ผูข้ายจะแจง้รับหรือปฏิเสธใบสั่งซ้ืออย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางจดหมาย โทรเลข หรือโทรสารพร้อมทั้งตารางเวลาการส่งมอบท่ีเกีย่วข้องภายในระยะเวลาสาม (3) วนัท าการหลังจากได้รับใบสั่งซ้ือ  อย่างไรกต็ามการเร่ิม

ด าเนินการหรือปฏิบติัหนา้ท่ีของผูข้ายใหถื้อว่าเป็นการตอบรับขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 
2.3. ขอ้เสนอใด ๆ ของผูข้ายส าหรับการเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลงขอ้ก  าหนด หรือความพยายามใด ๆ ของผูข้ายไม่ว่าในระดบัใดท่ีจะเปล่ียนแปลงขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขในค าเสนอน้ีใหถู้กปฏิเสธโดยผลของสัญญาฉบบัน้ี 
2.4. ขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขแห่งใบสั่งซ้ือฉบบัน้ีมีผลเป็นสัญญาท่ีสมบูรณ์ในระหว่างคู่สัญญา และไม่มีขอ้ก  าหนด หรือเง่ือนไข หรือสัญญาโดยวาจา หรือขอ้ผกูมดัท่ีเก ีย่วขอ้งอ่ืนใดมีผลผกูพนัผูซ้ื้อ หรือมีผลบังคับ เวน้แต่จะมีการตกลง

กนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงช่ือโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

3. ราคา 
3.1. ราคาสินคา้ท่ีระบุไวใ้นใบสั่งซ้ือฉบบัน้ี หรือเอกสารแนบทา้ยใด ๆ ท่ีมีการอา้งอิงถึงในใบสั่งซ้ือฉบบัน้ีจะไม่เปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาของใบสั่งซ้ือฉบบัน้ี เวน้แต่จะมีการก  าหนดไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 
3.2. ผูข้ายรับรองว่าราคาส าหรับสินคา้มาตรฐานท่ีมีการสั่งซ้ือเป็นราคาสินคา้ท่ีไม่สูงไปกว่าราคาสินคา้ท่ีต ่าท่ีสุด ณ เวลาท่ีมีการส่งมอบสินคา้อนัเป็นราคาท่ีผูข้ายคิดกบัลูกคา้รายอ่ืนท่ีสั่งซ้ือสินคา้เช่นเดียวกบัผูซ้ื้อทั้งในด้านปริมาณและ

การส่งมอบ 
3.3. หากผูข้ายลดราคาสินคา้มาตรฐานท่ีมีการสั่งซ้ือภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีใหแ้กลู่กคา้รายอ่ืนของผูข้ายท่ีสั่งซ้ือสินคา้ดงักล่าวในคุณภาพและปริมาณเดียวกนั ราคาของสินคา้มาตรฐานภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีท่ียงัไม่มีการจดัส่งจะถูกปรับลดลง

เท่ากบัราคาสินคา้มาตรฐานท่ีไดรั้บการลดราคาแลว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบบัน้ี 

4. รายการเฉพาะของสินค้าและการเปลีย่นแปลงสินค้า 
4.1. ผูข้ายจะไม่ดดัแปลง ท าใหแ้ตกต่างไปจาก หรือเปล่ียนแปลงส่ิงใด ๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการเฉพาะของสินคา้โดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อล่วงหนา้ 
4.2. ผูซ้ื้อสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการเฉพาะของสินคา้ วิธีการบรรจุหีบห่อ หรือการส่งมอบ และ/หรือสถานท่ีในการส่งมอบโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแกผู่ข้ายไม่ว่าในเวลาใด ๆ หากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของราคาสินคา้ใดหรือเวลาในการส่งมอบสินคา้ใดอย่างมีนยัส าคญั ผูข้ายและผูซ้ื้อจะท าการเจรจาต่อกนัและท าการเปล่ียนแปลงราคาสินคา้และ/หรือตารางเวลาการส่งมอบสินคา้อย่างเป็นธรรม และผูซ้ื้อจะบันทึก
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวลงในค าสั่งเปล่ียนแปลงอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.3. ผูข้ายจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้กผู่ซ้ื้อส าหรับความสูญหาย ความรับผิด ค่าเสียหาย ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายท่ีเกดิข้ึนจากหรือเกีย่วขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงสินคา้หรือการใหบ้ริการใด ๆ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
แกผู่ซ้ื้อหรือไม่ไดรั้บความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อ 

5. คุณภาพของสินค้าและการบริการ 
5.1. ผูข้ายรับรองต่อผูซ้ื้อว่าสินคา้และการบริการท่ีผูข้ายจะตอ้งจดัเตรียมนั้น 

5.1.1. ปราศจากความช ารุดบกพร่อง 
5.1.2. สอดคลอ้งกบัปริมาณ คุณภาพและค าอธิบายตามท่ีระบุไวใ้นใบสั่งซ้ือและรายการเฉพาะของสินคา้หรือมาตรฐานใด ๆ ท่ีมีการกล่าวหรืออา้งถึงในใบสั่งซ้ือหรือเอกสารแนบทา้ยใบสั่งซ้ือ 
5.1.3. ใชว้สัดุและแรงงานฝีมือชั้นหน่ึง ผลิตโดยผูท่ี้มีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมโดยอาศยัความระมดัระวงัและทกัษะตามสมควร 
5.1.4. เป็นของแท ้หรือท าจากส่วนประกอบ/วสัดุท่ีเป็นของแท ้
5.1.5. เป็นไปตามรายการเฉพาะของสินคา้หรือการสาธิตใด ๆ ท่ีจดัเตรียมหรือแสดงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในทุกดา้น 
5.1.6. ไดม้าตรฐานหรือสามารถใชง้านไดต้ามท่ีระบุในใบสั่งซ้ือหรือเอกสารแนบทา้ยใบสั่งซ้ือ 
5.1.7. เป็นไปตามวตัถุประสงค(์ถา้มี)ซ่ึงระบุไวใ้นใบสั่งซ้ือไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย 
5.1.8. เป็นไปตามกฎเกณฑห์รือระเบียบใด ๆ ท่ีกฎหมายก  าหนดไวซ่ึ้งอาจมีผลบงัคบัใชท่ี้เกีย่วขอ้งกบัสินคา้และ/หรือการบริการ 

ค ารับรองขา้งตน้มีผลสมบูรณ์ส าหรับระยะเวลา 1 ปีหรือมากกว่าตามท่ีผูข้ายและผูซ้ื้ออาจตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
5.2. ผูข้ายจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้กผู่ซ้ื้อส าหรับความสูญหาย ความเสียหาย การบาดเจ็บ ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายอนัเป็นผลท่ีเกดิข้ึนจากความช ารุดบกพร่องของสินคา้ ความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างสินค้ากบัค าสั่งซ้ือสินค้า แรงงาน

ฝีมือ การออกแบบ หรือการบริการท่ีจดัเตรียม หรือจดัหาโดยผูข้ายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือความช ารุดบกพร่อง หรือความผิดพลาดอ่ืนใดในกระบวนการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการ  นอกจากน้ีผูข้ายจะต้องด าเนินการ
ซ่อมแซม ทดแทน หรือท าใหสิ้นคา้ท่ีช ารุดบกพร่องหรือสินคา้ใด ๆ กลบัคืนสู่สภาพเดิมตามความตอ้งการของผูซ้ื้อโดยผูซ้ื้อไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายแต่อย่างใด 

5.3. ผูข้ายตกลงและยินยอมใหผู้ซ้ื้อโอนสิทธิประโยชนข์องผูซ้ื้อตามค ารับรองท่ีระบุในขอ้ 5.1 แห่งสัญญาน้ีใหแ้กบุ่คคลภายนอกไดโ้ดยรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะบุคคลซ่ึงซ้ือสินคา้หรือการบริการจากผูซ้ื้อ 

6. เวลาในการส่งมอบและจัดส่งสินค้าเป็นสาระส าคญัแห่งใบส่ังซื้อฉบับนี้ 
ในกรณีท่ีไม่มีการส่งมอบสินคา้หรือการใหบ้ริการในวนัท่ีก  าหนด ผูซ้ื้ออาจยกเลิกใบสั่งซ้ือฉบบัน้ีไดโ้ดยไม่มีเบ้ียปรับหรือความรับผิดใด ๆ  การเปล่ียนแปลงวนัส่งมอบตามท่ีก  าหนดไม่สามารถกระท าไดโ้ดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูซ้ื้อ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรกอ่น การส่งมอบสินคา้แต่เพียงบางส่วนไม่สามารถกระท าได ้ ผูซ้ื้อสงวนสิทธิท่ีจะส่งคืนสินคา้ท่ีมีการส่งมอบกอ่นก  าหนด (มากกว่า 5 วนัท าการ) หรือส่งมอบเกนิจ านวนให้แกผู่ข้ายโดยผูข้ายเป็นผูรั้บผิดชอบในความ
เส่ียงภยัและค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกดิข้ึน การรับมอบสินคา้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิของผูซ้ื้อท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการส่งมอบล่าชา้และการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดแห่งสัญญาฉบบัน้ีในภายหนา้ การบรรจุหีบห่อสินค้าทุกช้ินต้องเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติ
ทางการคา้ท่ีดีและสามารถป้องกนัสินคา้จากความเสียหายหรือการเส่ือมสภาพได ้ผูข้ายจะตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นซ่ึงเกีย่วกบั/การยก การจดัการและการจดัส่งสินคา้ หมายเลขใบสั่งซ้ือ วนัท่ีท  าการจัดส่ง และช่ือของผูช้ื้อและผูข้ายปรากฏ
อยู่ท่ีตูสิ้นคา้ทุก ๆ ตู ้ ในการจดัส่งสินคา้แต่ละคร้ังจะตอ้งมีใบก  ากบัการบรรจุหีบห่อสินคา้ระบุรายละเอียดเกีย่วกบัหมายเลขสินคา้ ลกัษณะของสินคา้ ปริมาณของสินคา้ หมายเลขใบสั่งซ้ือและวนัท่ีท าการจัดส่ง ผูซ้ื้อจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการ
จดัส่งสินคา้ใหแ้กผู่ข้าย ผูข้ายจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดเ้พ่ือลดค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ 

7. การตรวจสอบสินค้า การทดสอบสินค้า และค ารับรอง 
7.1. การตรวจสอบ การทดสอบและการรับมอบสินคา้คร้ังสุดทา้ยโดยผูซ้ื้อใหด้ าเนินการ ณ สถานท่ีของผูซ้ื้อ หรือ ณ สถานท่ีของบุคคลภายนอกซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ าเนินการซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีการออกใบสั่งซ้ือ เวน้แต่จะมีการระบุไว้

เป็นอย่างอ่ืน 
7.2. ผูข้ายรับรองว่าสินคา้จะเป็นไปตามรายการเฉพาะของสินคา้และภาพร่างตามท่ีคู่สัญญาจะไดต้กลงกนั 

7.2.1. ผูข้ายมีหนา้ท่ีรับรองว่าสินคา้ปราศจากความช ารุดบกพร่อง ความบกพร่องของวสัดุ ทกัษะ  การท างาน และการผลิต 
7.2.2. สินคา้จะตอ้งเป็นไปตามเอกสาร และวิธีการใช ้รายการเฉพาะของสินคา้ ภาพร่าง ตวัอย่าง หรือค าอธิบายอ่ืนใดตามท่ีก  าหนดในใบสั่งซ้ือ 
7.2.3. การใหบ้ริการจะตอ้งกระท าอย่างมืออาชีพ 
7.2.4. สินคา้จะตอ้งเหมาะสมต่อการใชง้านตามวตัถุประสงค ์และ 
7.2.5. สินคา้ทุกช้ินเป็นสินคา้ใหม่ ไม่เคยผ่านการใชง้านมากอ่น เวน้แต่จะมีการก  าหนดและตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน 

7.3. สินคา้ท่ีผูซ้ื้อไม่รับมอบจะถูกส่งกลบัใหแ้กผู่ข้ายโดยความเส่ียงภยัและค่าใชจ่้ายของผูข้ายเองส าหรับเป็นเครดิตในราคาเต็มจ านวน โดยไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิใด ๆ ของผูซ้ื้อท่ีมีการก  าหนดไวใ้นสัญญาน้ีหรือโดยกฎหมาย  การ
ตรวจสอบหรือการทดสอบสินคา้ไม่ถือเป็นการรับมอบสินคา้แต่อย่างใดและไม่ส่งผลต่อความรับผิดของผูซ้ื้อภายใตส้ัญญา 

7.4. ผูซ้ื้อสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการรับมอบสินคา้หรือการใหบ้ริการใด ๆ ทั้งหมด หรือแต่บางส่วน (ไม่ว่าสินคา้หรือการใหบ้ริการดงักล่าวจะมีการจดัส่งถึงผูซ้ื้อและรับมอบโดยผูซ้ื้อแลว้หรือไม่) หรือยกเลิกใบสั่งซ้ือ หรือส่วนใด ๆ ของ
ใบสั่งซ้ือ หรือเล่ือนเวลาการรับมอบสินคา้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยปราศจากค่าใชจ่้ายหรือค่าบริการเพ่ิมเติมส าหรับการจดัเกบ็สินคา้หรือความล่าชา้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
7.4.1. ผูข้ายไม่ปฏิบติัตามค าอธิบาย รายการเฉพาะของสินคา้และภาพร่างเกีย่วกบัสินคา้หรือการบริการท่ีตอ้งจดัเตรียมอย่างเคร่งครัด และ/หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือมาตรฐานอ่ืนใดตามท่ีตอ้งปฏิบติั 
7.4.2. สินคา้หรือการบริการต ่ากว่ามาตรฐานท่ีก  าหนดหรือไม่ผ่านการตรวจสอบหรือทดสอบตามเง่ือนไข หรือ 
7.4.3. ผูข้ายไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนภายใตเ้ง่ือนไขแห่งสัญญาฉบบัน้ีไม่ว่าในดา้นใด 

8. การปฏบิัติตามสัญญา 
8.1. นอกจากจะมีการตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวลาหรือระยะเวลา การส่งมอบ การจดัส่งสินคา้ การปฏิบติัตามสัญญา การปฏิบติัตามสัญญาใหเ้สร็จสมบูรณ์ถือเป็นสาระส าคญั ผูข้ายจะแจง้ต่อผูซ้ื้อโดยทนัทีถึงความล่าช้าในการส่ง

มอบ การจดัส่งสินคา้ ความเสร็จสมบูรณ์ หรือการปฏิบติัตามสัญญา 
8.2. ผูซ้ื้อสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รับสินคา้หรือการบริการท่ีส่งมอบหรือใหบ้ริการไม่ตรงตามก  าหนด และ/หรือยกเลิกใบสั่งซ้ือท่ีระบุค าสั่งซ้ือสินคา้หรือการบริการดงักล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ/หรือส่งคืนสินค้าใด ๆ ท่ีมีการ

ส่งมอบแลว้แต่กลบัไร้ประโยชนอี์กต่อไปเน่ืองจากการปฏิเสธหรือการยกเลิกดงักล่าว ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะปฏิเสธ ยกเลิก หรือส่งสินคา้คืนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้โดยไม่ค านึงสาเหตุแห่งความล่าช้า นอกจากน้ีสิทธิดงักล่าวจะไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูซ้ื้อท่ีจะเรียกค่าเสียหายและการเยียวยาอ่ืนใดจากผูข้ายในกรณีท่ีผูข้ายผิดสัญญา การปฏิเสธ ยกเลิก หรือส่งสินคา้คืนดงักล่าวไม่เป็นเหตุกอ่ใหเ้กดิความรับผิด ใด ๆ แกผู่ซ้ื้อ 

9. การเปลีย่นแปลง 
   ผูข้ายจะไม่ท าการเปล่ียนแปลงใด ๆ แกสี่ รายการเฉพาะของสินคา้ การออกแบบ หรือส่วนประกอบของสินคา้หรือการใหบ้ริการโดยปราศจากความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อักษรจากผูซ้ื้อ 

10. ใบก ากบัสินค้า (ใบแจ้งหนี)้ และการช าระเงิน 
10.1. ในการจดัส่งสินคา้แต่ละคร้ังใหแ้ยกใบก  ากบัสินคา้ออกจากกนั ใบก  ากบัสินคา้ตอ้งระบุถึงแต่เฉพาะสินคา้ตามใบสั่งซ้ือน้ีเท่านั้น 
10.2. ใบก  ากบัสินคา้ใหมี้ส าเนา 4 (ส่ี) ฉบบัและระบุหมายเลขของใบสั่งซ้ือ หมายเลขสินคา้ หมายเลขช้ินส่วน ค าอธิบายสินคา้ ปริมาณ หน่วยการขนส่ง ราคาสินคา้ทั้งส้ิน และยอดรวมจ านวนเงินทั้งส้ิน  
10.3. การช าระราคาสินคา้ตามใบก  ากบัสินคา้ดงักล่าวไม่ถือเป็นการรับมอบสินคา้ ใบก  ากบัสินคา้จะไม่ไดรั้บการด าเนินการช าระราคาสินค้าและการช าระราคาสินค้าจะยงัไม่ถึงก  าหนดจนกว่าผู้ ซ้ือจะได้รับสินค้าทั้งหมดตามใบก  ากบั

สินคา้และใบก  ากบัสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามค าสั่งซ้ือสินคา้และเอกสารแนบทา้ยค าสั่งซ้ือสินคา้ 
10.4. ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะน าจ านวนเงิน (credit) ท่ีเกดิจากการปฏิเสธไม่รับสินคา้หรือความไม่ถูกตอ้งของใบก  ากบัสินคา้ท่ีมีการช าระเงินแลว้ไปหกัจากยอดเงินตามใบก  ากบัสินคา้ใด ๆ ทั้งน้ีผูซ้ื้อต้องแจ้งให้ผูข้ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยอธิบายถึงการหกัเงิน (credit) ดงักล่าว 
11. การชดใช้ค่าเสียหาย 

11.1. ผูข้ายจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้กผู่ซ้ื้อ (ยกเวน้กรณีท่ีเกีย่วขอ้งกบัการออกแบบซ่ึงจดัท าโดยผูซ้ื้อ) ตามท่ีผูซ้ื้อเรียกร้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องในเร่ืองใด (รวมถึงการเรียกร้องค่าสิทธิ การเรียกร้องส าหรับความเสียหายหรือ
ความสูญหายใด ๆ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มท่ีเกดิจากหรือเป็นผลมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสิทธิในสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ และแบบ งานออกแบบท่ีได้รับการจด
ทะเบียน สิทธิในงานออกแบบ ผลิตภณัฑ ์หรือกรรมวิธีตามใบสั่งซ้ือฉบบัน้ี  

11.2. ผูข้ายจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้กผู่ซ้ื้อตามสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท่ีเก ีย่วกบัความสูญหายหรือความเสียหายต่อสังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยข์องผูซ้ื้อหรือบุคคลภายนอกไม่ว่าในลกัษณะหรือชนิดใด  และตามสิทธิเรียกร้องใด ๆ อัน
เกีย่วกบัการตายหรือการบาดเจ็บของบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะมีมูลแห่งหน้ีมาจากสัญญาหรือละเมิดหรือกฎหมายหรือเป็นผลมาจากการกระท าผิดกฎหมายหรือการกระท าหรือละเวน้การกระท าใด ๆ ของผูข้ายหรือลูกจ้าง ผูรั้บโอนสิทธิ
หรือตวัแทนของผูข้าย หรือเป็นผลมาจากการปฏิบติัหรือไม่ปฏิบติัตามใบสั่งซ้ือหรือเกดิข้ึนโดยกรณีอ่ืนใด ทั้งน้ีเม่ือเกดิความสูญหาย ความเสียหาย การตาย หรือการบาดเจ็บนั้นข้ึน (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะสถานท่ีของผูซ้ื้อ) 

12. การเลกิสัญญา 
12.1. ผูซ้ื้ออาจเลิกสัญญาน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยมีเหตุใหเ้ลิกสัญญาโดยไม่กอ่ใหเ้กดิการเปล่ียนแปลงต่อสิทธิของผูซ้ื้อ และไม่กอ่ใหเ้กดิความรับผิดหรือหนา้ท่ีเพ่ิมข้ึนแกผู่ข้ายเม่ือเกดิเหตุผิดนัดใดๆท่ีอาจถือเป็นเหตุบอกเลิก

สัญญาได ้(“เหตุผิดนัด”) ดงัต่อไปน้ี 
12.1.1. ผูข้ายไม่คืนเงินหรือหาสินคา้อ่ืนมาแทนหรือซ่อมแซมสินคา้ท่ีช ารุดบกพร่อง 
12.1.2. ผูข้ายไม่จดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการท่ีเป็นไปตามรายการเฉพาะของสินคา้หรือใบสั่งซ้ือ หรือ 
12.1.3. ผูข้ายไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามสัญญาน้ี 

12.2. ในกรณีท่ีผูข้ายซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาลม้ละลายหรือมีหน้ีสินลน้พน้ตวัหรือถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยห์รือท าการประนอมหน้ีกบัเจ้าหน้ี หรือในกรณีท่ีผูข้ายเป็นนิติบุคคลเลิกกจิการหรือมีหน้ีสินล้นพน้ตัวหรือมีการตั้งเจ้าพนักงาน
พิทกัษท์รัพย ์หรือมีการย่ืนขอแต่งตั้งผูจ้ดัการทรัพย ์ผูซ้ื้อ (มีสิทธ์ิแต่ไม่มีหนา้ท่ี) กระท าการดงัต่อไปน้ีไดใ้นเวลาใดกต็ามภายหลงัเหตุการณ์ขา้งตน้ 
12.2.1. ยกเลิกค าสั่งซ้ือสินคา้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนทนัทีโดยท าเป็นค าบอกกล่าว และรวบรวมวสัดุ สินคา้ เคร่ืองมือ และค าอธิบายต่าง ๆ ท่ีไดส่้งใหแ้กผู่ข้ายไม่ว่าดว้ยวตัถุประสงคใ์ดคืน หรือ 
12.2.2. ใหท้างเลือกแกผู่ข้าย หรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือผูช้  าระบญัชีหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีจะด าเนินการตามใบสั่งซ้ือต่อไปโดยบุคคลดงักล่าวจะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นจ านวนเงินตามแต่จะไดต้กลงกนั ทั้งน้ีเพ่ือการด าเนินการ

ตามใบสั่งซ้ือสินคา้ตามสมควรและโดยสุจริต  
12.3. เม่ือมีการเลิกใบสั่งซ้ือฉบบัน้ีโดยมีเหตุใหเ้ลิกสัญญา หากผูซ้ื้อเรียกร้อง ผูข้ายจะโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบส่ิงของดงัต่อไปน้ีแกผู่ซ้ื้อ 

12.3.1. สินคา้ใด ๆ ท่ีผลิตโดยสมบูรณ์แลว้ซ่ึงผูซ้ื้อไดเ้รียกร้องมาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ/หรือ 
12.3.2. สินคา้ใด ๆ ท่ีผลิตโดยสมบูรณ์แลว้เป็นบางส่วนและวสัดุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อไดเ้รียกร้องมาอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทั้งน้ี ใหมี้การต่อรองราคาส าหรับสินคา้ใด ๆ  ท่ีผลิตโดยสมบูรณ์แลว้เป็นบางส่วนและวสัดุ

ท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงักล่าวโดยราคาของสินคา้แต่ละช้ินท่ีส่งมอบจะตอ้งไม่สูงไปกว่าราคาต่อหน่วยท่ีมีการระบุไวใ้นใบสั่งซ้ือ 
12.4. เม่ือผูข้ายไดรั้บแจง้การบอกเลิกสัญญาจากผูซ้ื้อ ผูข้ายจะตอ้งหยุดด าเนินการต่าง ๆ ท่ีขอ้งเกีย่วกบัใบสั่งซ้ือส่วนท่ีถูกบอกเลิกโดยทนัที 

13. การขยายระยะเวลาและการปรับตารางเวลา 
ผูซ้ื้ออาจเล่ือนระยะเวลาการส่งสินคา้มาตรฐานในเวลาใด ๆ กไ็ดโ้ดยไม่ตอ้งเสียเบ้ียปรับ นอกจากน้ีผูซ้ื้ออาจเล่ือนระยะเวลาการส่งสินคา้ท่ีไม่ใช่สินคา้มาตรฐานได ้1 คร้ังต่อการจดัส่งไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่เสียเบ้ียปรับ การเล่ือนระยะเวลา
คร้ังท่ีสามของการส่งสินคา้ท่ีไม่ใช่สินคา้มาตรฐานจะเกดิข้ึนตามความสะดวกของผูซ้ื้อ 

14. การปฏบิัติตามกฎหมาย 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาน้ีผูข้ายตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายไทยทั้งโดยเจตนารมณ์และวตัถุประสงคท์ั้งหมด เวน้แต่จะมีการก  าหนดเป็นอย่างอ่ืน ผูข้ายจะต่อสู้คดี ชดใช้ และด าเนินการไม่ให้ผูซ้ื้อ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างและตัวแทน
ของผูซ้ื้อตอ้งรับผิดในความสูญหาย ความรับผิด เกดิความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายรวมไปถึงค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าทนายความอนัเป็นผลมาจากการกระท าผิดกฎหมายหรือการถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดกฎหมายของผูข้าย 

15. บทเบ็ดเตลด็ 
15.1. สัญญาฉบบัน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมความเขา้ใจและขอ้ตกลงทั้งหมดระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายอนัเกีย่วกบัขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขการซ้ือตามสัญญาน้ีและมีผลเป็นการยกเลิกขอ้สัญญา ขอ้ตกลง หรือการเจรจาท่ีมีมากอ่นทั้งส้ิน การสละสิทธิ

อนัเกดิจากการกระท าผิดตามสัญญาน้ีไม่ถือเป็นการสละสิทธิอนัเกดิจากการกระท าผิดตามสัญญาใดหรือการกระท าผิดสัญญาอนัเกดิข้ึนในภายหลงั การท่ีผูซ้ื้อเพิกเฉยไม่ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามข้อก  าหนดใดในใบสั่งซ้ือ
ฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัดหรือต่อการใชสิ้ทธิตามสัญญาน้ีจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิของผูซ้ื้อท่ีจะเรียกร้องใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดอ่ืนใดอย่างเคร่งครัดหรือท่ีจะชสิ้ทธิอ่ืนใดตามสัญญาน้ี 

15.2. ผูข้ายไม่อาจโอนสิทธิหรือหนา้ท่ีใด ๆ ท่ีผูข้ายมีอยู่ตามใบสั่งซ้ือสินคา้น้ีโดยไม่ไดรั้บความยินยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อ 
15.3. สัญญาน้ีอยู่ภายใตบ้งัคบัและการตีความตามกฎหมายไทยโดยท่ีกฎหมายดงักล่าวใชบ้งัคบักบัสัญญาท่ีท าในประเทศไทยและท่ีการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดเกดิข้ึนในประเทศไทย ระหว่างผูท่ี้พ  านักในประเทศไทย ทั้งน้ีโดยไม่

ค านึงถึงหลกัว่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิโดยชดัแจง้ในการน าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศมาใชบ้งัคบักบัใบสั่งซ้ือสินคา้ฉบบัน้ี 
15.4. จ านวนเงินใด ๆ ท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงเป็นหน้ีต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ไม่ว่าจะเป็นหน้ีอนัเกดิจากการท่ีตอ้งใชเ้งินคืนหรืออ่ืนใด) อาจน าไปหกักลบลบหน้ีกบัหน้ีใด ๆ ซ่ึงถึงก  าหนดแลว้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงได ้
15.5. ผูซ้ื้อไม่ตอ้งรับผิดต่อการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาใดอนัเกดิจากสาเหตุท่ีอยู่นอกเหนือไปจากความควบคุมตามสมควรของผูซ้ื้อรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะขอ้พิพาทดา้นแรงงาน อคัคีภยั การหา้มส่งสินคา้ การท าสงคราม เหตุสุดวิสัย 

ความล่าชา้ของลูกคา้หรือผูจ้ดัหาสินคา้ การกระท าของรัฐบาลในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการยกเลิกสัญญาท่ีเป็นเหตุใหมี้การออกใบสั่งซ้ือสินคา้ฉบบัน้ีโดยลูกคา้ของผูซ้ื้อ 
15.6. การไม่มีผลบลัคบัใช ้การไม่มีผลสมบูรณ์ หรือความผิดกฎหมายของขอ้สัญญาใดไม่เป็นผลใหข้อ้สัญญาอ่ืนไม่มีผลบงัคบัใช ้ไม่สมบูรณ์หรือผิดกฎหมายไปด้วยหากการส้ินไปของข้อสัญญาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะ

ส าคญัต่อเจตนารมณ์ของสัญญา 


