(คำแปล)
ข้ อ กำ ห น ด แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ทั่ ว ไ ป ใ น ก ำ ร ซื้ อ ข ำ ย
1.
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
1.1
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปในกำรซื้ อขำยนี้ (“เงื่อนไขทัว่ ไป”) ให้นำไปใช้แก่คำเสนอ
ใบเสนอรำคำ คำสั่งซื้ อ ใบยืนยันคำสั่งซื้ อ ใบแจ้งหนี้ หรื อสัญญำทั้งปวงระหว่ำง [ชื่อนิติบุคคล]
([ที่อยู่]) (“อเซลิซ”) กับผูซ้ ้ื อ (“ผู้ซื้อ”) เว้นแต่จะทำหนังสื อตกลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่นระหว่ำงกัน
ในกรณี ที่มีขอ้ กำหนดขัดกันระหว่ำงเงื่อนไขทัว่ ไปนี้กบั เงื่อนไขใด ๆ
ที่เฉพำะเจำะจงกว่ำซึ่ งทำหนังสื อตกลงกันขึ้นระหว่ำงกัน ("เงื่อนไขเฉพำะ") ให้ใช้เงื่อนไขเฉพำะ
1.2
เงื่อนไขทัว่ ไปกับเงื่อนไขเฉพำะ ต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่ำ “สั ญญำ”
1.3
กำรยอมรับเงื่อนไขทัว่ ไปย่อมเป็ นกำรแสดงเจตนำของผูซ้ ้ื อโดยปริ ยำยว่ำ
ขอสละสิ ทธิ โดยสิ้ นเชิงที่จะปรับใช้ขอ้ กำหนดและเงื่อนไขทัว่ ไป (ในกำรจัดซื้อ) ของตน
ซึ่ งอเซลิซขอปฏิเสธไม่นำมำใช้
2.
2.1

2.2
2.3
2.4

คำเสนอ คำสั่ งซื้อ และกำรส่ งมอบ
เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในคำเสนอ คำเสนอให้มีผลสมบูรณ์ใช้ได้เป็ นเวลำ 7 วันปฏิทิน
สัญญำจะเกิดขึ้นระหว่ำงอเซลิซกับผูซ้ ้ื อต่อเมื่อผูซ้ ้ื อสนองรับคำเสนอเป็ นหนังสื อ
หรื อเมื่ออเซลิซได้ออกใบยืนยันคำสั่งซื้ อเป็ นหนังสื อในกรณีที่อเซลิซไม่ทำคำเสนอไว้กอ่ น
คำสั่งซื้ อจำกผูซ้ ้ื อถึงอเซลิซทุกรำยกำร ให้ทำเป็ นหนังสื อ
และให้ถือว่ำเป็ นที่สุดและมิอำจเพิกถอนได้
ให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์กนั โดยปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขอิงโคเทอร์ม (ฉบับล่ำสุ ด)
ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเฉพำะ
ผูซ้ ้ื อจะยอมรับในกรณี ที่ปริ มำณผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบมำกกว่ำหรื อน้อยกว่ำปริ มำณที่สั่งซื้ อ
(ตำมทำงปฏิบตั ิทำงกำรค้ำปรกติ) ไม่เกินร้อยละ 10
ด้วยเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัยหรื อวิธีบรรจุในถังบรรจุ ยำนพำหนะบรรทุกของเหลว
และยำนพำหนะไซโล และผูซ้ ้ื อยอมรับว่ำ
จำนวนเงินที่เรี ยกเก็บในใบแจ้งหนี้จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตำมส่ วนด้วย

2.5

2.6

2.7

3.
3.1

3.2
3.3

4.
4.1

4.2

4.3

อเซลิซจะใช้ควำมพยำยำมทำงกำรค้ำอย่ำงเต็มที่ในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งซื้ อแต่ละรำยก
ำรในวันกำหนดส่ งมอบตำมที่ยืนยันไว้ และในกำรหลีกเลี่ยงมิให้เกิดหรื อจำกัดกำรล่ำช้ำใด ๆ
ในกรณี ที่กำรส่ งมอบ (อำจ) ล่ำช้ำออกไป ไม่ว่ำในกรณี ใด อเซลิซจะแจ้งให้ผซู้ ้ือทรำบเรื่ อง
และผูซ้ ้ื อจะปรึ กษำหำรื อเกีย่ วกับวิธีที่เหมำะสมที่สุดในทำงปฏิบตั ิในกำรเยียวยำผลกระทบจำกกำ
รนั้น อเซลิซสำมำรถระงับกำรส่ งมอบไว้ตรำบที่ผซู้ ้ื อยังไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ใด ๆ ที่มีต่ออเซลิซ
ผูซ้ ้ื อมีหน้ำที่เข้ำครอบครองผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อในวันกำหนดส่ งมอบตำมที่ยืนยันกันไว้
ภำยใต้บงั คับข้อ 2.4 ข้ำงต้น ถ้ำผูซ้ ้ื อไม่เข้ำครอบครองผลิตภัณฑ์ในขณะส่ งมอบไม่ว่ำด้วยเหตุใด
ยกเว้นในกรณี ส่งมอบผลิตภัณฑ์ชำรุ ดบกพร่ อง หรื อปริ มำณผลิตภัณฑ์ต่ำงจำกที่ตกลงกัน
หรื อผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติต่ำงจำกที่สงั่ ซื้ อ (1) ให้ถือว่ำส่ งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว (2)
ควำมเสี่ ยงภัยในผลิตภัณฑ์ให้โอนตกแก่ผซู้ ้ือ และ (3)
อเซลิซมีสิทธิ นำผลิตภัณฑ์ไปจัดเก็บโดยให้ผซู้ ้ื อรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและรับควำมเสี่ ยงภัยโดยลำพั
ง มำตรกำรป้ องกันดังกล่ำวไม่มีผลระงับหน้ำที่ชำระเงินของผูซ้ ้ื อ
พำเลต ตูส้ ิ นค้ำ ยำนพำหนะบรรทุกของเหลว ถังบรรจุ ตลอดจนเครื่ องมือ ชิ้นส่ วน และสิ่ งอื่น ๆ
ที่นำมำใช้ระหว่ำงขนส่ งซึ่ งมิได้มุ่งใช้เพียงครั้งเดียว ("อุปกรณ์ขนส่ ง")
ให้ยงั คงเป็ นทรัพย์สินของอเซลิซต่อไปไม่ว่ำในกรณี ใดทั้งสิ้ น
แม้ผซู้ ้ื อจะถูกคิดค่ำมัดจำอุปกรณ์ขนส่ ง ยกเว้นในกรณีที่เรี ยกเก็บค่ำอุปกรณ์ขนส่ งจำกผูซ้ ้ื อ
ผูซ้ ้ื อมีหน้ำที่คืนอุปกรณ์ขนส่ งแก่อเซลิซในสภำพไม่เสี ยหำย
โดยต้องคืนทันทีที่อเซลิซร้องขอครั้งแรก ถ้ำ อเซลิซได้รับอุปกรณ์ขนส่ งในสภำพเสี ยหำย
ให้ผซู้ ้ื อชดใช้ควำมสูญเสี ยหรื อเสี ยหำยใด ๆ แก่อเซลิซ
กำรยึดหน่ วงกรรมสิ ทธิ์และกำรโอนควำมเสี่ ยงภัย
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ ำยและส่ งมอบให้แก่ผซู้ ้ือแต่ยงั ไม่ได้ชำระรำคำนั้น
อเซลิซอำจเรี ยกคืนได้ตำมส่ วนรำคำที่ยงั ไม่ชำระ (พร้อมดอกเบี้ยชำระล่ำช้ำ ค่ำใช้จ่ำย
และค่ำสิ นไหมทดแทนต่ำง ๆ ที่ผซู้ ้ื อพึงชำระ)
ห้ำมมิให้ผซู้ ้ื อใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสกุลเงินหรื อทรัพย์จำนำหรื อนำไปจำหน่ำยโดยประกำรอื่นจนกว่ำ
จะชำระรำคำซื้ อครบถ้วนแล้ว อย่ำงไรก็ตำม
ผูซ้ ้ื ออำจนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตของตนเองหรื อจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำผูก้ ระทำกำรโ
ดยสุ จริ ตในรำคำเต็มตำมมูลค่ำตลำด โดยอเซลิซอำจเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์
(ที่เสร็ จสมบูรณ์/นำมำทำใหม่)
หรื อกำไรจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวได้เต็มตำมจำนวนรำคำซื้ อส่ วนที่ยงั ไม่ชำระ
ผูซ้ ้ื อจะเข้ำรับภำระควำมเสี่ ยงภัยและหน้ำที่จดั เก็บทั้งปวงในขณะมีกำรส่ งมอบ
ตรำบที่รำคำซื้ อยังชำระไม่ครบถ้วน ให้ผซู้ ้ื อแจ้งให้อเซลิซทรำบโดยพลันในกรณี ที่ (1)
ผลิตภัณฑ์ถูกบุคคลภำยนอกยึด (2)
ผูซ้ ้ื อฝ่ ำฝื นหน้ำที่อนั เกิดจำกสัญญำนี้ไม่ว่ำหนึ่งหรื อหลำยข้อและไม่แก้ไขเยียวยำกำรฝ่ ำฝื นนั้นภำย
ใน 7 วันปฏิทินนับแต่อเซลิซทำหนังสื อบอกกล่ำว (3)
ผูซ้ ้ื อเข้ำประนอมหนี้หรื อเข้ำทำแผนทัว่ ไปทำนองเดียวกัน
(ไม่ว่ำจะเป็ นทำงกำรหรื อไม่เป็ นทำงกำร) กับบรรดำเจ้ำหนี้ของตน
หรื อไม่สำมำรถชำระหนี้ของตน เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้ นฟูกจิ กำรหรื อล้มละลำยในศำล
ถูกตั้งเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อผูค้ วบคุมกิจกำรในส่ วนกิจกำร ทรัพย์สิน
หรื อเงินได้ของตนไม่ว่ำทั้งหมดหรื อแต่บำงส่ วน ลงมติให้ชำระบัญชี
หรื อมีผยู้ ื่นขอหรื อมีคำสั่งศำลให้ชำระบัญชีหรื อเข้ำควบคุมกิจกำรของตน หรื อ (4)
ผูซ้ ้ื อเลิกประกอบกิจกำร ในกรณี ถูกยึด ล้มละลำย หรื อไม่สำมำรถชำระหนี้
ให้ผซู้ ้ื อแจ้งให้เจ้ำพนักงำน ผูจ้ ดั กำรดูแลทรัพย์ในคดีลม้ ละลำย ที่มีอำนำจ
หรื อผูค้ วบคุมกิจกำที่มีอำนำจทรำบเรื่ องที่ยงั ชำระรำคำซื้ อไม่ครบถ้วน
และจัดเอกสำรทั้งปวงเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ให้ดว้ ย
รำคำและเงื่อนไขในกำรชำระรำคำ
คำสั่งซื้ อแต่ละรำยกำรนั้น
ให้เรี ยกเก็บเงินในรำคำและตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบยืนยันคำสั่งซื้ อหรื อเงื่อนไขเ
ฉพำะ
เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่น จำนวนเงินที่เรี ยกเก็บตำมใบแจ้งหนี้ของอเซลิซนั้น พึงชำระ ณ
สำนักงำนจดทะเบียนของอเซลิซภำยใน 30 วันปฏิทินนับแต่วนั แจ้งหนี้
โดยให้ชำระด้วยวิธีโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรตำมที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ (พร้อมค่ำใช้จ่ำย ภำษี
อำกร หรื อค่ำใช้จ่ำยอื่นใด) ถ้ำผูซ้ ้ื อมีขอ้ คัดค้ำน ควรแจ้งมำทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียนภำยใน 7
วันปฏิทินนับแต่ได้รับใบแจ้งหนี้ เมื่อระยะเวลำดังกล่ำวสิ้ นสุ ดลง
ให้ถือว่ำผูซ้ ้ื อยอมรับใบแจ้งหนี้ที่เกีย่ วข้อง และอเซลิซจะไม่ขอรับข้อร้องเรี ยนใด ๆ อีก
ในกรณี ที่ไม่ชำระเงินตำมใบแจ้งหนี้ (บำงส่ วน) ในวันครบกำหนด
อเซลิซจะมีสิทธิ โดยอัตโนมัติโดยไม่ตอ้ งทำคำบอกกล่ำว
ที่จะคิดดอกเบี้ยฐำนชำระหนี้ล่ำช้ำตำมมำตรำ 204 และมำตรำ 224
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แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์และกฎหมำยข้อบังคับอื่น ๆ
ที่เกีย่ วข้องซึ่ งกำหนดดอกเบี้ยตำมกฎหมำย (ที่เกีย่ วข้อง) สำหรับกรณี ชำระหนี้ล่ำช้ำ ทั้งนี้
โดยไม่เสื่ อมสิ ทธิ ของอเซลิซที่จะเรี ยกค่ำสิ นไหมทดแทนเพิ่มเติมในกรณี ที่จำนวนค่ำเสี ยหำยสูงเกิ
นกว่ำจำนวนดังกล่ำว
ผูซ้ ้ื อพึงชำระค่ำใช้จ่ำยนอกศำลและค่ำใช้จ่ำยด้ำนกฎหมำยทั้งปวงอันเกิดแก่อเซลิซในขั้นตอนบังคั
บให้ผซู้ ้ื อปฏิบตั ิหน้ำที่ของตน
ในกรณี ที่ไม่ชำระเงินตำมใบแจ้งหนี้ (บำงส่ วน) ในวันครบกำหนด
อเซลิซขอสงวนสิทธิ ระงับกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งซื้ อที่รอดำเนินกำรทั้งปวงโดยไม่ตอ้ งทำคำบอ
กกล่ำวผูซ้ ้ื อล่วงหน้ำหรื อใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนแก่ผซู้ ้ื อ
คำรับประกันและคำบอกกล่ำวแจ้ งผิดนัด
อเซลิซขอรับประกันว่ ำ ผลิตภัณฑ์ น้นั ส่ งมอบในสภำพปรำศจำกสิ ทธิยึดหน่ วงและภำระติดพันใด
ๆ โดยเป็ นไปตำมข้ อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ กฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับทุกฉบับ
และข้ อกำหนดของสั ญญำทุกประกำร
อเซลิซไม่ ขอให้ คำรับรองหรือคำรับประกันอืน่ เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ หรือสภำพซื้อขำยได้ หรือควำมเ
หมำะแก่กำรใช้ งำนหรือวัตถุประสงค์เฉพำะของผลิตภัณฑ์ หรือโดยประกำรอืน่
ไม่ ว่ำโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยำย ซึ่งคำรับรองหรือคำรับประกันอืน่ นั้น
ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้ งในเงื่อนไขทัว่ ไปนีท้ ้งั สิ้น
อเซลิซไม่ จำต้ องรับผิดเพื่อกำรทำผิดคำรับประกันในข้ อ 5.1 ในกรณีที่ (1)
ผู้ซื้อนำผลิตภัณฑ์ ไปใช้ งำนต่ อหลังยื่นข้ อร้ องเรียนตำมข้ อ 5.3 แล้ว (2)
ผู้ซื้อไม่ ปฏิบัติตำมเอกสำรกำกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือคำชี้แจงเกีย่ วกับวิธีจัดเก็บ ใช้ งำน
หรือขนถ่ ำยผลิตภัณฑ์ หรือ (3)
ผู้ซื้อเปลีย่ นแปลงสภำพผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกอเซลิซ
เมื่อมีกำรส่ งมอบผลิตภัณฑ์ ให้ ผู้ซื้อตรวจสอบสภำพผลิตภัณฑ์ ทสี่ ่ งมอบทันที ถ้ ำผู้ซื้อพบว่ ำ
ผลิตภัณฑ์ ท้งั หมดหรือบำงส่ วนมีควำมชำรุดบกพร่ องใด ๆ
ทีเ่ ห็นประจักษ์ ชัดเมื่อตรวจด้ วยสำยตำตำมสมควร (เช่ น ควำมเสี ยหำยจำกกำรขนส่ ง
และเรื่องปริมำณ) ให้ ผู้ซื้อรีบแจ้ งอเซลิซเป็ นหนังสื อพร้ อมระบุเหตุผลทีบ่ อกปั ดไม่ รับมอบ
นอกจำกนี้ ให้ ผู้ซื้อทำหนังสื อแจ้ งให้ อเซลิซทรำบควำมชำรุดบกพร่ องใด ๆ
ทีม่ องไม่ เห็นภำยในระยะเวลำทีก่ ฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้ องกำหนด
พร้ อมแจ้ งรำยละเอียดควำมชำรุดบกพร่ องเช่ นว่ ำนั้นด้ วย
ถ้ ำไม่ เรียกร้ องเช่ นว่ ำนั้นมำภำยในระยะเวลำข้ ำงต้ น
ให้ ผู้ซื้อรับเอำผลิตภัณฑ์ ไปโดยไม่ อำจโต้ แย้ งได้ อกี
โดยไม่ กระทบหน้ ำทีต่ ำมกฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับ เมื่ออเซลิซรับข้ อร้ องเรียนแล้ว
ให้ ผู้ซื้อมีสิทธิได้ รับผลิตภัณฑ์ ทเี่ ปลีย่ นให้ ใหม่ หรือได้ รับเงินคืนตำมรำคำทีต่ กลงกันไว้
แต่ ผู้ซื้อต้ องนำผลิตภัณฑ์ มำคืนอเซลิซด้ วย
ผลิตภัณฑ์ น้นั ไม่ อำจส่ งคืนหรือทำให้ บุบสลำยโดยไม่ได้ รับควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกอเซลิซก่อ
น
ส่ วนผลิตภัณฑ์ ทอี่ เซลิซไม่ได้ผลิต
ระยะเวลำและขอบเขตกำรรับประกันโดยอเซลิซไม่ ว่ำในกรณีใดจะจำกัดไว้ แต่ เพียงคำรับประกันว่
ำ อเซลิซได้ รับผลิตภัณฑ์ จำกผู้ผลิตหรือผู้จัดหำ (ตำมลำดับ)
ของตนในสภำพตำมทีร่ ะบุไว้ ในเงื่อนไขเฉพำะและ/หรือข้ อกำหนดคุณลักษณะ

กำหนดให้บงั คับแก่ประเทศ บุคคล หรื อนิติบุคคลใด ๆ อันเกีย่ วกับกำรใด ๆ (ที่ระบุให้กระทำ)
ตำมสัญญำนี้
8.

เหตุสุดวิสัย
อเซลิซจะหลุดพ้นตำมกฎหมำย และไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมพันธะหน้ำที่ใด ๆ ในส่ วนที่เกีย่ วกับผูซ้ ้ื อ
ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กำรระเบิด อัคคีภยั หรื ออุทกภัย กำรประท้วง
กำรจลำจล กำรลุกฮือของประชำชน กำรก่อกำรร้ำย กำรดำเนินกำรของรัฐบำล กำรปิ ดงำน
ปั ญหำกำรจรำจร กำรนัดหยุดงำน หรื อกำรปฏิบตั ิเชิงบังคับในทำงอุตสำหกรรม
กำรห้ำมนำเข้ำหรื อส่ งออก กำรห้ำมทำกำรค้ำ ควำมเสี ยหำยของอุปกรณ์
กำรที่ผจู้ ดั หำของอเซลิซไม่สำมำรถส่ งผลิตภัณฑ์ให้แก่อเซลิซได้ภำยในเวลำที่กำหนด
และเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่ทำให้ไม่สำมำรถจัดหำผลิตภัณฑ์ให้ได้ตำมปกติ ตลอดจน
พฤติกำรณ์ที่คล้ำยคลึงกันซึ่งส่ งผลกระทบต่อผูร้ ับจ้ำงช่วงหรื อผูจ้ ดั หำของอเซลิซ
ในระหว่ำงที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นว่ำนั้น ให้ระงับกำรปฏิบตั ิตำมพันธะหน้ำที่ในส่ วนของอเซลิซไว้
เป็ นระยะเวลำเท่ำกับระยะเวลำที่เหตุสุดวิสัยดังกล่ำวยังคงมีอยู่
หำกเหตุสุดวิสัยดังกล่ำวยังคงเกิดขึ้นต่อไปเป็ นระยะเวลำเกินกว่ำ 3 เดือน
คู่สัญญำฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใดอำจบอกเลิกสัญญำส่ วนที่ระงับไว้ได้ โดยให้มีผลทันที
โดยกำรแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบ และไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำชดเชยใด ๆ

9.

กำรสิ้นสุ ดสั ญญำ
อเซลิซมีสิทธิ บอกเลิกสัญญำกับผูซ้ ้ือเมื่อใดก็ได้ โดยให้มีผลทันที
โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำและไม่ตอ้ งจ่ำยค่ำชดเชย (1)
ในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ถูกบุคคลภำยนอกยึด (2)
ในกรณี ที่ผซู้ ้ื อกระทำผิดต่อหน้ำที่อย่ำงน้อยหนึ่งรำยกำรที่เกิดขึ้นจำกสัญญำนี้
และกำรกระทำผิดดังกล่ำวไม่ได้รับกำรแก้ไขเยียวยำภำยในเวลำ 7
วันปฏิทินนับแต่อเซลิซมีหนังสื อบอกกล่ำว (3) ในกรณี ที่ผซู้ ้ือหรื อตัวแทนของผูซ้ ้ื อกระทำผิด
ข้อตกลงประกำรใดประกำรหนึ่งภำยใต้ ข้อ 7 ของสัญญำนี้ (4)
หำกผูซ้ ้ื อเข้ำทำกำรประนอมหนี้หรื อข้อตกลงทัว่ ไปที่คล้ำยคลึงกัน
(ที่เป็ นทำงกำรหรื อไม่เป็ นทำงกำร) กับเจ้ำหนี้
หรื อไม่สำมำรถหรื อมีแนวโน้มที่จะไม่สำมำรถชำระหนี้ของตนได้
อยู่ระหว่ำงกำรฟื้ นฟูกจิ กำรตำมกระบวนกำรยุติธรรมหรื อคดีลม้ ละลำย
มีกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อผูจ้ ดั ผลประโยชน์ในส่ วนของกิจกำร สิ นทรัพย์
หรื อรำยได้ หรื อส่ วนใด ๆ ของกิจกำร สิ นทรัพย์ หรื อรำยได้ของตน มีมติให้ชำระบัญชี
หรื อมีกำรยื่นคำขอหรื อศำลมีคำสั่งให้ชำระบัญชีหรื อจัดกำรผลประโยชน์ หรื อ (5)
หำกผูซ้ ้ื อหยุดทำกำรค้ำ ในกรณี ที่สัญญำสิ้ นสุ ดลง
อเซลิซขอสงวนสิทธิ ทำนองเดียวกันนี้ในกำรเรี ยกร้องค่ำชดเชยสำหรับค่ำใช้จ่ำย ดอกเบี้ย
และค่ำเสี ยหำยทั้งหมดที่เกิดกับอเซลิซ

10.

กำรเก็บรักษำควำมลับ
ผูซ้ ้ื อจะไม่เปิ ดเผยหรื อประกำศเป็ นประกำรอื่นใด
ถึงกำรมีอยู่หรื อเนื้อหำของสัญญำที่ผซู้ ้ื อทำกับอเซลิซ
โดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกอเซลิซก่อน
เว้นแต่ในกรณี ที่จำเป็ นเพื่อกำรทำสัญญำ ผูซ้ ้ื อรับทรำบต่อไปอีกว่ำ
ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ
ผูซ้ ้ื ออำจมีสิทธิ เข้ำถึงข้อมูลควำมลับหรื อข้อมูลที่เป็ นทรัพย์สินของอเซลิซได้
ข้อมูลควำมลับเช่นว่ำนั้นจะยังคงเป็ นทรัพย์สินของอเซลิซแต่เพียงผูเ้ ดียว
และผูซ้ ้ื อจะไม่นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้เพื่อกำรอื่นใดที่ไม่ใช่เพื่อกำรปฏิบตั ิตำมพันธะหน้ำที่ของผูซ้ ้ื
อที่มีอยู่ก ับอเซลิซ
และผูซ้ ้ื อจะไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวได้อีกต่อไปภำยหลังจำกสัญญำสิ้ นสุ ดลง

11.
11.1

บทเบ็ดเตล็ด
สัญญำนี้ถือเป็ นสัญญำทั้งฉบับระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย ผูซ้ ้ือรับทรำบว่ำ
ผูซ้ ้ื อมิได้ยึดถือตำมข้อควำม คำสัญญำ คำรับรอง คำมัน่ หรื อคำรับประกันใด ๆ
ที่ทำหรื อให้ไว้โดยหรื อในนำมของ อเซลิซ ซึ่ งมิได้ระบุในสัญญำ
ในกรณี ที่มีขอ้ กำหนดใดอย่ำงน้อยหนึ่งข้อของสัญญำไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
หรื อไม่สำมำรถใช้บงั คับได้ในส่ วนใด ๆ ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม ควำมไม่สมบูรณ์
ควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรื อควำมไม่สำมำรถใช้บงั คับได้เช่นว่ำนั้น
จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดของสัญญำนี้
แต่ให้ตีควำมสัญญำนี้เสมือนว่ำไม่ เคยมีขอ้ กำหนดที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย
หรื อไม่สำมำรถใช้บงั คับได้น้ นั อยู่ในสัญญำนี้ ในกรณี เช่นว่ำนั้น
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยจะต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อจัดทำสัญญำที่มีผลสมบูรณ์และใช้บงั คับ
ได้แทนข้อกำหนดที่ไม่มีผลบังคับดังกล่ำว
ซึ่ งมีขอ้ ควำมใกล้เคียงกับข้อกำหนดเดิมที่ไม่มีผลบังคับดังกล่ำว ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้
กำรที่อเซลิซไม่บงั คับตำมข้อกำหนดใดของสัญญำหรื อบังคับล่ำช้ำ หรื อบังคับแต่เพียงบำงส่ วน
จะไม่ถือเป็ นกำรสละสิทธิ ใด ๆ ของตนตำมสัญญำนี้
กำรที่อเซลิซสละสิ ทธิอนั เกิดจำกกำรที่ผซู้ ้ือกระทำผิดหรื อผิดนัดใด ๆ ตำมข้อกำหนดแห่งสัญญำ
จะไม่ถือเป็ นกำรสละสิทธิ อนั เกิดจำกกำรกระทำผิดหรื อกำรผิดนัดใด ๆ ในภำยหลัง
ผูซ้ ้ื อไม่อำจโอนสิทธิ หรื อหน้ำที่ใด ๆ
ของตนโดยปรำศจำกควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกอเซลิซก่อนได้

5.6
อเซลิซอำจแจ้ งให้ ผ้ซู ื้อเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ทผี่ ู้ซื้อจำหน่ ำยไปภำยในระยะเวลำอันควรตำม
ทีอ่ เซลิซจะกำหนด
ในกรณีทปี่ รำกฏว่ ำผลิตภัณฑ์ ทผี่ ู้ซื้อนำไปจำหน่ ำยอำจชำรุดบกพร่ องหรืออำจก่อให้ เกิดควำมสู ญเ
สี ยหรือเสี ยหำย นอกจำกนี้
ให้ ผู้ซื้อปฏิบัติตำมคำสั่ งอันสมควรทั้งปวงทีอ่ เซลิซอำจให้ ไว้ ในกรณีทตี่ ้ องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เช่ นว่
ำนั้น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเรียกคืนผลิตภัณฑ์ น้นั ให้ อเซลิซรับผิดชอบ
6.
6.1

6.2

6.3

ควำมรับผิด
อเซลิซจะชดใช้ ให้แก่ผู้ซื้อสำหรับกำรเรียกร้ อง ควำมรับผิด ควำมสู ญเสี ย ควำมเสี ยหำย ต้ นทุน
ค่ำปรับ และค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมดทีก่ ำหนดให้ ผู้ซื้อรับผิดชอบ หรือเกิดขึน้ กับหรือชำระโดยผู้ซื้อ
อันเป็ นผลโดยตรงจำก หรือเกีย่ วเนื่องกับกำรผิดคำรับประกันทีอ่ เซลิซให้ ไว้
หรือหน้ ำทีข่ องอเซลิซตำมสั ญญำ
ในกรณีทอี่ เซลิซต้ องรับผิดชดใช้ ค่ำเสี ยหำยใด ๆ ตำมข้ อ 6.1 ควำมรับผิดเช่ นว่ ำนั้น จะจำกัดเพียง
(1) 5 เท่ำของมูลค่ำตำมใบแจ้ งหนีใ้ นส่ วนของคำสั่ งซื้อทีเ่ กิดควำมรับผิดดังกล่ำว
หำกมูลค่ำตำมใบแจ้ งหนีท้ เี่ กีย่ วข้ องมีจำนวนน้ อยกว่ ำ 50,000 ยูโร
(หรือจำนวนเงินทีเ่ ทียบเท่ำในสกุลเงินท้องถิ่น) และ (2) 2
เท่ำของมูลค่ำตำมใบแจ้ งหนีใ้ นส่ วนของคำสั่ งซื้อนั้นทีเ่ กิดควำมรับผิดดังกล่ำว
หำกมูลค่ำตำมใบแจ้ งหนีท้ เี่ กีย่ วข้ องมีจำนวนมำกกว่ ำหรือเท่ ำกับ 50,000 ยูโร
(หรือจำนวนเงินทีเ่ ทียบเท่ำในสกุลเงินท้องถิ่น)
อเซลิซไม่ ต้องรับผิดต่ อควำมเสี ยหำยประเภทใด ๆ ไม่ ว่ำจะเป็ นค่ำเสี ยหำยพิเศษ
ค่ำเสี ยหำยทีเ่ กีย่ วข้ อง ค่ำเสี ยหำยโดยอ้อม ค่ำเสียหำยทีเ่ ป็ นผลสื บเนื่อง
หรือค่ำเสี ยหำยทีก่ ำหนดไว้ ล่วงหน้ ำ รวมถึง แต่ ไม่ จำกัดเพียง กำรสู ญเสี ยกำไร กำรสู ญเสี ยเงินออม
หรือควำมเสี ยหำยทีเ่ กิดกับบุคคลอืน่

6.4
ไม่ มีข้อควำมใดในเงื่อนไขทัว่ ไปนีท้ ยี่ กเว้ นหรือจำกัดควำมรับผิดของอเซลิซต่อควำมประ
มำทเลินเล่ออย่ ำงร้ ำยแรง กำรจงใจกระทำผิด กำรฉ้ อฉล หรื อกำรเสี ยชีวิต
หรือกำรบำดเจ็บของบุคคลซึ่งมีสำเหตุจำกอเซลิซ
7.

กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรต่ อต้ ำนกำรให้ สินบนและกำรควบคุมกำรส่ งออก
ในกำรประกอบธุ รกิจกับอเซลิซ ผูซ้ ้ือจะต้องปฏิบตั ิตำมประมวลหลักจรรยำบรรณของอเซลิซ
(ซึ่ งสำมำรถตรวจสอบได้จำก www.azelis.com)
บทบัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตทั้งปวงที่เกีย่ วข้อง
และระเบียบข้อบังคับควบคุมกำรส่ งออกใดๆ ไม่ว่ำในระดับท้องถิ่นหรื อระดับระหว่ำงประเทศ
และจะจัดให้กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำง ตัวแทน และผูแ้ ทนของตน ("ผูแ้ ทน") ปฏิบตั ิเช่นนั้นด้วย
กล่ำวโดยเฉพำะ ผูซ้ ้ื อและผูแ้ ทนของผูซ้ ้ือจะต้อง (1)
ไม่จ่ำยเงินหรื อให้สิ่งจูงใจอื่นอันถือเป็ นสิ นบนหรื อค่ำอำนวยควำมสะดวกตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้
วยกำรให้สินบนแห่งสหรำชอำณำอำณำจักร ค.ศ. 2010 (UK Bribery Act 2010)
หรื อกฎหมำยต่อต้ำนกำรให้สินบนฉบับอื่นใดที่เกีย่ วข้อง และ (2)
ไม่ฝ่ำฝื นมำตรกำรคว่ำบำตรทำงกำรทูต เศรษฐกิจ หรื อทหำรหรื อมำตรฐำนจำกัดสิ ทธิ ใด ๆ
ที่สหประชำชำติหรื อแผนกหรื อหน่วยงำนภำครัฐของสหภำพยุโรปหรื อสหรัฐอเมริ กำ

11.2

11.3
11.4
11.5

12.
12.1

12.2

กฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับและเขตอำนำจ
สัญญำทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่น ๆ
ทั้งหมดที่เป็ นผลมำจำกสัญญำดังกล่ำวอยู่ภำยใต้บงั คับตำมกฎหมำยไทยเท่ำนั้น
โดยไม่คำนึงถึงหลักกำรเลือกกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
ขอระบุยกเว้นโดยชัดแจ้งมิให้นำอนุสัญญำสหประชำชำติ ณ กรุ งเวียนนำ
ว่ำด้วยกำรซื้ อขำยสิ นค้ำระหว่ำงประเทศ ฉบับลงวันที่ 11 เมษำยน 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
มำใช้บงั คับ
บรรดำข้อพิพำททั้งหมดอันเกิดจำกหรื อเกีย่ วเนื่องกับสัญญำ ตลอดจนข้อตกลงอื่น ๆ
ทั้งหมดที่เป็ นผลมำจำกข้อพิพำทดังกล่ำว ให้ผกู พันตำมศำลไทยทีม่ ีเขตอำนำจเท่ำนั้น

