
 

1. Scope: These General Terms and Conditions of Sales shall be applicable to all sales made 

by Seller and therefore the placing of all and any purchase orders shall be deemed to 

imply the irrevocable acceptance by Buyer of these General Terms and Conditions of 

Sales.   

ขอบเขต: ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปของกำรขำยน้ีใหป้รับใชก้บักำรขำยทั้งหมดของผูข้ำย 

และกำรสัง่ซ้ือทั้งหลำยทั้งปวงซ่ึงถือวำ่ผูซ้ึ้อยอมรับในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ีอยำ่งเพิกถอนมิได ้

 

2. Offers: Seller’s sales offers are not binding and may be changed at any time, even if they 

include a period of validity. Any amendment to a sales offer made by the Buyer shall not 

be valid unless expressly accepted by Seller in writing.  Buyer shall assume all risks and 

shall pay all charges applicable to cancellation or modification of any purchase order 

which has been accepted by Seller in writing.  

ค ำเสนอ: ค  ำเสนอของผูข้ำยไม่ผกูพนัและอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ลอด 
แมว้ำ่จะอยูใ่นช่วงเวลำท่ีค ำเสนอยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูก็่ตำม  กำรแกไ้ขใดๆของผูซ้ึ้อในค ำเสนอขำยไม่มีผลใชบ้งัคบั 
เวน้แต่ผูข้ำยยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวโ้ดยชดัแจง้  ทั้งน้ี 
ผูซ้ื้อตอ้งรับควำมเส่ียงทั้งหมดและตอ้งช ำระค่ำใชจ่้ำยทั้งปวงท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกหรือแกไ้ขค ำสัง่ซ้ือใดๆท่ีผูข้ำยไดย้อม
รับเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวแ้ลว้ 
 

Purchase order of Buyer whether sent to Seller or via Seller’s agents or brokers, shall not 

be considered to have been accepted unless expressly confirmed in writing by Seller. 

The acknowledgement of receipt of a purchase order is not considered as an acceptance 

of the same.  

ค ำสัง่ซ้ือของผูซ้ื้อท่ีส่งใหผู้ข้ำยหรือผำ่นตวัแทนหรือนำยหนำ้ของผูข้ำยไม่ถือเป็นกำรยอมรับ 
เวน้แต่ผูข้ำยจะไดย้นืยนัค ำสัง่ซ้ือดงักล่ำวไวเ้ป็นหนงัสือโดยชดัเจนแลว้  
กำรไดรั้บค ำสัง่ซ้ือก็ไม่ถือวำ่เป็นกำรยอมรับค ำสัง่ซ้ือดงักล่ำว 
 

3. Price and Payment: The price and terms herein specified may be adjusted by Seller at 

any time by written notice from the Seller dispatched at least seven (7) days prior to the 

effective date of such price adjustment. Buyer shall be deemed to have consented to such 

adjustment unless written rejection of any price increase is given to Seller before the 

effective date thereof. If the price adjustment is rejected by Buyer,  it will release Seller 

from all further obligations to deliver  till such time the parties shall have agreed in 

writing upon an adjusted price or Seller shall have consented in writing to re-

establishment of the last prevailing contract price. Such adjusted price shall be paid for 

all Product shipped hereunder on and after the effective date thereof unless 

subsequently again adjusted by Seller.  Non-payment of any invoice shall be considered 
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a fundamental breach by the Buyer entitling us to suspend any further delivery or to 

consider the contract terminated immediately by reason of the Buyer's default. Late 

payment fees are due automatically, without the necessity of a reminder and without 

prejudice to any other damages, from the day following the date or the end of the period 

for payment indicated on the invoice or fixed in the contract. On overdue payments, 

interest as per the policy of Seller shall be charged from the due date till the date of 

actual payment. 

รำคำและกำรช ำระเงนิ: 

ผูข้ำยอำจปรับเปล่ียนรำคำสินคำ้และเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำน้ีไดต้ลอดเวลำโดยกำรแจง้เป็นหนงัสื
ออยำ่งนอ้ย เจ็ด (7) 
วนัล่วงหนำ้ก่อนวนัท่ีกำรปรับรำคำดงักล่ำวมีผลใชบ้งัคบัและใหถื้อวำ่ผูซ้ื้อไดใ้หค้วำมยนิยอมในกำรปรับรำคำดงักล่ำว 
ยกเวน้กรณีท่ีมีกำรแจง้เป็นหนงัสือปฏิเสธกำรปรับข้ึนรำคำมำยงัผูข้ำยก่อนวนัท่ีรำคำท่ีปรับข้ึนมีผลใชบ้งัคบั 
ในกรณีท่ีผูซ้ื้อปฏิเสธกำรปรับรำคำ ผูข้ำยไม่จ ำตอ้งมีภำระอีกต่อไปในกำรจดัส่งสินคำ้ 
จนกวำ่คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยจะไดต้กลงกนัเป็นหนงัสือเก่ียวกบักำรปรับรำคำนั้น 
หรือผูข้ำยไดย้นิยอมเป็นลำยลกัษรอกัษรท่ีจะจดัท ำรำคำขำยตำมสญัญำล่ำสุดอีกคร้ัง  
กำรปรับรำคำดงักล่ำวใหเ้ร่ิมใชก้บักำรช ำระค่ำสินคำ้ทั้งหมดท่ีมีกำรจดัส่งภำยใตส้ญัญำน้ี ณ 
หรือหลงัจำกวนัท่ีกำรปรับรำคำนั้นมีผลใชบ้งัคบัยกเวน้ในกรณีท่ีผูข้ำยจะมีกำรปรับเปล่ียนรำคำใหม่อีกคร้ังหลงัจำกนั้
น กำรผิดนดัช ำระหน้ีตำมใบแจง้หน้ีใดๆ ใหถื้อวำ่ผูซ้ื้อผดิสญัญำในสำระส ำคญั 
ซ่ึงผูข้ำยมีสิทธิท่ีจะระงบักำรส่งมอบสินคำ้ หรือยกเลิกสญัญำไดท้นัทีอนัเน่ืองจำกกำรผิดนดัของผูซ้ื้อ 
และใหค้่ำธรรมเนียมกำรช ำระล่ำชำ้ถึงก ำหนดช ำระโดยอตัโนมติัโดยมิจ ำเป็นตอ้งแจง้เตือนอีก 
และไม่ถือเป็นกำรสละสิทธิในกำรเรียกค่ำเสียหำยอ่ืนใดนบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดช ำระหรือส้ินสุดระยะเวลำกำรช ำระเงิ
นดงัท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี หรือก ำหนดไวใ้นสญัญำ  อน่ึง ในกำรช ำระเงินเกินก ำหนดเวลำน้ี 
ใหเ้รียกเก็บดอกเบ้ียตำมนโยบำยของผูข้ำยไดโ้ดยนบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดช ำระเงิน จนถึงวนัท่ีมีกำรช ำระเงินครบถว้น  
 

4. Credit Limits and Solvency: Credit terms fixed by Seller which are subject to change at 

any time by Seller in its sole discretion based on the financial position of the Buyer. If, in 

the judgment of Seller, the financial solvency of Buyer shall, at any time, become 

impaired or otherwise substantially reduced, then, in addition to any other remedy 

available to Seller, Seller may decline to make further deliveries except upon receipt, 

before shipment, of payment in cash or satisfactory security for such payment.  

วงเงนิสินเช่ือและสภำพคล่อง:  
ผูข้ำยอำจมีดุลยพินิจในกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสินเช่ือท่ีผูข้ำยก ำหนดไดต้ลอดเวลำโดยข้ึนอยูก่บัฐำนะกำรเงินของผูซ้ื้
อ  ถำ้หำกผูข้ำยพิจำรณำเห็นวำ่ 
สภำพคล่องในทำงกำรเงินของผูซ้ื้อไม่วำ่ในเวลำใดเขำ้สู่ภำวะท่ีถดถอยลงหรือลดลงอยำ่งมำกแลว้ 
ผูข้ำยอำจปฏิเสธท่ีจะจดัส่งสินคำ้ใหอี้กต่อไปก็ไดเ้พ่ิมเติมจำกสิทธิกำรขอแกไ้ขเยยีวยำอ่ืนใดท่ีพึงกระท ำไดโ้ดยผูข้ำย  
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ทั้งน้ี 
ยกเวน้ในกรณีท่ีผูข้ำยไดรั้บช ำระค่ำสินคำ้เป็นเงินสดหรือหลกัประกนัท่ีน่ำพึงพอใจส ำหรับกำรช ำระเงินดงักล่ำวก่อนก
ำรจดัส่งสินคำ้ 
 

5. Delivery: The Product shall be delivered to Buyer at the place stipulated for delivery in 

the written order confirmation. Any time or date stated for delivery is an estimate only 

and the Seller shall not be liable for failure to deliver at the specified time or on the 

specified date, nor shall such failure on the part of the Seller be deemed to be a breach of 

the contract or any of its terms and conditions or part thereof. Buyer shall not invoke 

any late delivery in order to cancel the sale, reject the Product or claim any 

compensation. Unless otherwise specifically agreed in writing between the Buyer and 

the Seller, risk of loss or damage to the Product shall pass from ex-works (EXW) of Seller 

to Buyer. In case of a dispute concerning the weight of Product delivered in bulk carload 

or tank car shipments, shipper's weight, certified to by sworn weigh-master, shall 

govern absent manifest error. 

กำรจดัส่งสินค้ำ:  สินคำ้จะถุกจดัส่งไปยงัผูซ้ื้อ ณ สถำนท่ีท่ีก ำหนดใหมี้กำรจดัส่งตำมค ำสัง่ยนืยนัท่ีเป็นหนงัสือไว ้ 
อน่ึง เวลำหรือวนัท่ีท่ีระบุไวเ้พื่อกำรจดัส่งใด ๆ เป็นเพียงกำรคำดคะเนเท่ำนั้น 
และผูข้ำยไม่จ ำตอ้งรับผิดในกำรจดัส่งท่ีไม่เป็นไปตำมวนัและเวลำท่ีก ำหนดดงักล่ำว 
รวมทั้งไม่ใหถื้อวำ่กำรลม้เหลวในกำรจดัส่งดงักล่ำวในส่วนของผูข้ำยเป็นกำรท ำผิดสญัญำหรือขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข
ใดๆแห่งสญัญำหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของขอ้ก ำหนดเง่ือนไขนั้น ผูซ้ื้อจะยกเร่ืองกำรจดัส่งล่ำชำ้ใด 
ๆเพื่อขอยกเลิกกำรขำย  หรือปฏิเสธกำรรับสินคำ้ หรือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนใดๆมิได ้ ทั้งน้ี 
ใหค้วำมเส่ียงของกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยของสินคำ้จำกผูข้ำยตกไปยงัผูซ้ื้อ 
เวน้แต่จะมีกำรตกลงกนัเป็นหนงัสือระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำยไวโ้ดยเฉพำะ 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำทเก่ียวกบัน ้ ำหนกัของสินคำ้ท่ีจดัส่งโดยรถบรรทุกสินคำ้จ ำนวนมำกหรือรถพร้อมถงับรรจุสินคำ้ 
(bulk carload or tank car shipments) 
ใหน้ ำน ้ ำหนกัสินคำ้ของผูจ้ดัส่งสินคำ้ท่ีไดรั้บกำรรับรองโดยองคก์รหลกัดำ้นน ้ ำหนกั (sworn weight-master) 
มำปรับใชแ้กข้อ้ผิดพลำดดงักล่ำว 
 

6. Export: These General Terms and Conditions are applicable to export sales and are in 

addition to the terms and conditions as set out in INCOTERMS 2010 or its later version 

as published by the International Chamber of Commerce. 

กำรส่งออก:  ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีปรับใชก้บักำรขำยส่งออก และเป็นเง่ือนไขเพ่ิมเติมจำก INCOTERMS 
2010 หรือฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีมีกำรประกำศใชห้ลงัจำกนั้นโดย International Chamber of Commerce 
 

7. Separate Transaction: Each shipment shall constitute a separate and independent 

transaction and Seller may recover the invoice amount for each such shipment without 
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reference to any other shipment. If Buyer is in default with respect to any terms or 

conditions herein set forth, then, in addition to any other legal remedy available to 

Seller, Seller may, at its option, defer further shipments hereunder until such default is 

remedied, or, Seller may decline further performance.  

ธุรกรรมแยกต่ำงหำกจำกกนั: กำรขนส่งสินคำ้แต่ละคร้ังถือเป็นกำรท ำธุรกรรมท่ีอิสระและแยกต่ำงหำกจำกกนั 
และผูข้ำยอำจเรียกเก็บเงินส ำหรับกำรขนส่งสินคำ้แต่ละคร้ังดงักล่ำวโดยไม่จ ำตอ้งอำ้งอิงถึงกำรขนส่งอ่ืนใด 
หำกผูซ้ื้อผิดนดัผิดสญัญำในขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขใดๆท่ีระบุไวใ้นสญัญำน้ีแลว้ 
ผูข้ำยนอกจำกจะขอใชก้ำรแกไ้ขเยยีวยำทำงดำ้นกฎหมำยท่ีผูข้ำยสำมำรถท ำไดแ้ลว้ 
ผูข้ำยอำจเลือกท่ีจะด ำเนินกำรโดยกำรเล่ือนกำรขนส่งสินคำ้ภำยใตส้ญัญำน้ีออกไปไดจ้นกวำ่ผูซ้ื้อจะมีกำรแกไ้ขเยยีวยำ
กำรผิดนดัผดิสญัญำดงักล่ำว หรือผูข้ำยอำจปฏิเสธท่ีจะด ำเนินกำรตำมส ญญำน้ีก็ได ้
 

8. Warranties: Determination of the suitability of the Product supplied hereunder for the 

uses and applications contemplated by Buyer and others shall be the sole responsibility 

of Buyer. Seller warrants that the Product delivered hereunder meets Sellers’ 

specifications on the date of production. Seller makes no other express warranties; there 

are no implied warranties including without limitation merchantability or fitness for a 

particular purpose.  Buyer assumes all risk and liability for all loss, damage or injury to 

person or property, including without limitation pollution, environmental damage and 

restoration liability, resulting from (i) the use of  said Product in  manufacturing 

processes or in combination with other substances, or otherwise and (ii) the handling 

and disposal of the Product.  

ค ำรับรอง:  
ผูซ้ื้อเป็นผูรั้บผิดชอบแตเ่พียงฝ่ำยเดียวในกำรก ำหนดควำมเหมำะสมในกำรใชแ้ละน ำไปใชข้องผูซ้ื้อหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงสิ
นคำ้ท่ีไดส้ัง่ซ้ือภำยใตส้ญัญำน้ี  
ผูข้ำยรับรองวำ่สินคำ้ท่ีส่งมอบใหภ้ำยใตส้ญัญำน้ีเป็นไปตำมขอ้มูลจ ำเพำะ(specifications) ของสินคำ้ ณ 
วนัท่ีผลิตสินคำ้ดงักล่ำว  ผูข้ำยไม่รับประกนัใดๆอยำ่งชดัแจง้และไม่มีกำรรับรองโดยนยัใด 
(ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง) ในสรรพคุณของสินคำ้หรือควำมเหมำะสมของสินคำ้เพื่อวตัถปุระสงคเ์ฉพำะใดๆ  ทั้งน้ี 
ผูซ้ื้อตอ้งรับควำมเส่ียงและควำมรับผิดชอบส ำหรับกำรสูญเสีย  ควำมเสียหำย  หรือกำรบำดเจบ็ท่ีเกิดกบับุคคลท่ีสำม 
หรือทรัพยสินทั้งปวงเอง ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะเร่ืองมลพิษ ควำมเสียหำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 
และควำมรับผิดท่ีจะตอ้งแกไ้ขเยยีวยำอนัเป็นผลมำจำก (ก) กำรใชสิ้นคำ้ดงักล่ำวในกระบวนกำรผลิต 
หรือใชร่้วมกบัสำรอ่ืน หรือกรณีอ่ืนใดทั้งหมด และ (ข) กำรจดักำรและก ำจดัสินคำ้ดงักล่ำว 
 

9. Liability: To the extent permissible by law and regardless of the nature of the claim, 

Seller’s contractual and extra contractual liability shall be limited, at Seller’s sole 

discretion, to the replacement or reimbursement of the price of the Product that is 

defective. Defective Product is the Product that does not comply with the specifications 
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given by Seller or, if applicable, agreed between Seller and the Buyer. The failure to give 

written notice of claim within thirty (30) days from date of delivery, or the date fixed for 

delivery, as the case may be, shall constitute a waiver by Buyer of all claims in respect of 

such Product.   In no event shall Seller be liable for special, indirect or consequential 

damages of any kind including without limitation Buyer’s manufacturing costs, lost 

profits or goodwill, regardless of the form or basis of any action.  

ควำมรับผดิ:  
ผูข้ำยจ ำกดัควำมรับผิดและควำมรับผิดเพ่ิมเติมใดๆตำมสญัญำน้ีตรำบเท่ำท่ีกฏหมำยอนุญำตใหด้ ำเนินกำรไดแ้ละโดยไ
ม่ตอ้งค ำนึงถึงประเภทกำรเรียกร้องและโดยกำรใชดุ้ลยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวในกำรด ำเนินกำรเปล่ียนสินคำ้ 
หรือช ำระรำคำสินคำ้ท่ีมีขอ้บกพร่องคืนใหแ้ก่ผูซ้ื้อ  ทั้งน้ี 
สินคำ้ท่ีมีขอ้บกพร่องตอ้งเป็นสินคำ้ท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้มูลจ ำเพำะท่ีผูข้ำยระบุไว ้
หรือท่ีผูข้ำยและผูซ้ื้อไดต้กลงร่วมกนัไว ้ กรณีท่ีผูซ้ื้อไม่แจง้เคลมเป็นหนงัสือมำยงัผูข้ำยภำยในสำมสิบ (30) 
วนันบัจำกวนัท่ีมีกำรส่งมอบ หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดกำรส่งมอบ (แลว้แต่กรณี) 
ใหถื้อวำ่ผุซ้ื้อสละสิทธิกำรเรียกร้องกำรเคลมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบัสินคำ้ดงักล่ำว  
และผูข้ำยไม่จ ำตอ้งรับผิดในทุกกรณีส ำหรับควำมเสียหำยพิเศษ ทำงออ้ม 
หรือเป็นผลต่อเน่ืองไม่วำ่ในรูปแบบใดซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะค่ำใชจ่้ำยในกำรผลิตของผูซ้ื้อ คำ่ขำดทุนก ำไร 
หรือกู๊ดวลิ ไม่วำ่จะด ำเนินกำรในรูปแบบใดก็ตำม 
 

10. Transfer of Title: The risks in the Product shall pass to Buyer as provided in clause 5 

herein; no title in the Product shall pass from Seller to Buyer until Seller has received 

payment in full for such Product and all additional debts and charges owning to Seller 

in respect of this transaction between the parties. The Buyer acknowledges that until title 

in and to the Product passes to the Buyer, the Buyer holds the Product as bailee of the 

Seller, provided however that this does not prevent the Buyer from mixing or using the 

Product in the usual course of the Buyer’s business. If payment for the Product is not 

received by Seller, Seller has the right to take the  possession of the Product from Buyer. 

If Product has been used by the Buyer, Seller has the right to claim sale consideration 

from the Buyer for the Product along with interest. 

กำรโอนกรรมสิทธิ:  ผูซ้ื้อเป็นผูรั้บควำมเส่ียงในตวัสินคำ้ดงัท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 5 ขำ้งตน้น้ี  
และกรรมสิทธิในสินคำ้จะยงัไม่โอนจำกผูข้ำยไปยงัผูซ้ื้อจนกวำ่ผูข้ำยจะไดรั้บช ำระค่ำรำคำสินคำ้นั้นเตม็จ ำนวนรวมถึง
หน้ีและค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมต่ำงๆทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อคำ้งช ำระผูข้ำยในส่วนกำรท ำธุรกรรมน้ีระหวำ่งคู่สญัญำทั้งสองฝ่ำย  
ผูซ้ื้อรับทรำบวำ่ผูซ้ื้อครอบครองสินคำ้ไวใ้นฐำนะผูถื้อแทนผูข้ำยจนกวำ่กรรมสิทธิในสินคำ้ดงักล่ำวจะโอนไปยงัผูซ้ื้อ  
ทั้งน้ี กำรถือครองดงักล่ำวไม่หำ้มผูซ้ื้อท่ีจะผสมหรือใชสิ้นคำ้ในเชิงกำรคำ้ปกติของผูซ้ื้อได ้
ในกรณีท่ีผูข้ำยไม่ไดรั้บเงินค่ำสินคำ้ ผูข้ำยมีสิทธิท่ีจะเขำ้ครอบครองสินคำ้คืนจำกผูซ้ื้อ และถำ้ผูซ้ื้อไดใ้ชสิ้นคำ้ไปแลว้ 
ใหผู้ข้ำยมีสิทธิเรียกค่ำตอบแทนในกำรขำยสินคำ้นั้นพร้อมดอกเบ้ียจำกผูซ้ื้อได ้
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11. Return of Containers: All returnable containers used in making deliveries hereunder 

are Seller's property and shall be used by Buyer only for proper storage of Seller's 

Product originally delivered therein. Buyer shall make a deposit as security for the 

return of such containers, equal to Seller's current deposit charge as mentioned in the 

invoice at the time of shipment. Such deposit shall be paid, without discount, when the 

invoice for the Product is paid. Buyer shall return such containers at its own expenses to 

Seller's shipping point within two months from the date of original shipment, 

whereupon Buyer shall be credited with the amount of the deposit. If Buyer fails to 

return the containers in good condition and within the time specified, Seller may refuse 

to accept the same and may retain said deposit in addition to any other rights and 

remedies available to Seller. 

กำรคนืตู้คอนเทนเนอร์:  ตูค้อนเทนเนอร์ท่ีใชใ้นกำรจดัส่งสินคำ้ทั้งหมดภำยใตส้ญัญำน้ีเป็นทรัพยสินของผูข้ำยท่ีให ้  

ผูซ้ื้อไวใ้ชส้ ำหรับกำรเก็บสินคำ้ของผูข้ำยท่ีจดัส่งใหใ้นตูด้งักล่ำวเท่ำนั้น 

ผูซ้ื้อจะตอ้งวำงเงินมดัจ ำเป็นหลกัประกนักำรคืนตูค้อนเทนเนอร์ใหแ้ก่ผูข้ำยในจ ำนวนท่ีเท่ำกบัยอดเงินเรียกเก็บค่ำมดั

จ ำตำมท่ีระบุไวใ้นใบแจง้หน้ี ณ เวลำท่ีมีกำรจดัส่งสินคำ้ 

โดยตอ้งช ำระเงินมดัจ ำดงักล่ำวท่ีไม่มีส่วนลดใดๆเม่ือมีกำรช ำระเงินตำมใบแจง้หน้ีค่ำสินคำ้นั้น  อน่ึง      

ผูซ้ื้อตอ้งคืนตูค้อนเทนเนอร์ดงักล่ำวดว้ยค่ำใชจ่้ำยของผูซ้ื้อเองมำยงัจุดขนส่งของผูข้ำยภำยในสองเดือนนบัจำกวนัท่ีมีก

ำรขนส่งสินคำ้ตูน้ั้นซ่ึงผูซ้ื้อก็จะไดรั้บเงินค่ำมดัจ ำคืน 

หำกผูซ้ื้อละเลยไม่ส่งมอบตูค้อนเทนเนอร์คืนในสภำพดีภำยในก ำหนดเวลำ 

ผูข้ำยอำจปฏิเสธท่ีจะยอมรับกำรคืนดงักล่ำวและอำจริบเงินมดัจ ำได ้

นอกเหนือจำกสิทธิและกำรแกไ้ขเยยีวยำอ่ืนใดท่ีผูข้ำยพึงกระท ำได ้

 
12. Taxes: Buyer shall reimburse Seller all taxes, increases in or new taxes, excises or other 

charges which Seller may be required to pay to any governmental authority (national, 

state, provincial or local) upon, or measured by, the sale, production, transportation or 

use of any Product sold hereunder. Seller may at its option add to the price of Product 

sold hereunder the amount of any increase in transportation charges for shipments to 

Buyer, provided that such transportation charges are payable by Seller hereunder.  

ภำษ:ี ผูซ้ื้อจะตอ้งช ำระคืนค่ำภำษี ค่ำภำษีท่ีเพ่ิมข้ึนหรือภำษีใหม่ ค่ำสรรพำมิต 
หรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆท่ีผูข้ำยอำจตอ้งช ำระใหแ้ก่หน่วยงำนรำชกำร(ประเทศ ภำค จงัหวดั หรือทอ้งถ่ิน) 
ใหแ้ก่ผูข้ำยเม่ือมีกำรขำย กำรผลิต กำรขนส่ง หรือกำรใชสิ้นคำ้ท่ีขำยภำยใตส้ญัญำน้ี  
ผูข้ำยอำจใชสิ้ทธิเลือกท่ีจะบวกคำ่ขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึนเขำ้ไปในรำคำสินคำ้ท่ีขำยและจดัส่งใหผู้ซ้ื้อก็ได ้ทั้งน้ี 
ผูข้ำยจะเป็นคนจ่ำยค่ำขนส่งเพ่ิมข้ึนดงักล่ำวเอง  
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13. Force Majeure: Events of force majeure and, in general, all circumstances which might 

prevent, reduce  or delay manufacture or dispatch shall entitle Seller, as appropriate, to 

terminate, reduce or suspend performance and Buyer is not entitled to claim damages 

during the period of force majeure. The terms "force majeure' and "circumstances” are 

deemed to refer to any cause, event or circumstance beyond Seller’s reasonable control, 

in particular but not limited to war, mobilization, strike or lock-out, riot, labour dispute, 

machinery breakdown or factory stoppage, explosion, fire, natural disaster, flooding, 

restriction or blockage in transport means, difficulties in sourcing for raw materials or 

power, and any kind of intervention by the public authorities. If such events of force 

majeure and circumstances continue for a period of ten days or more, Seller is entitled to 

terminate the contract immediately upon notice.  Force majeure does not give any 

protection to Buyer from making payment for any Product supplied by Seller to Buyer. 

เหตุสุดวสัิย: ผูข้ำยมีสิทธิ (เม่ือเห็นควร) ท่ีจะยกเลิก ลด หรือระงบักำรด ำเนินกำรผลิตหรือส่งสินคำ้ได ้
หำกมีเหตุสุดวสิยั และมีสถำนกำรณ์ใดๆทั้งปวงโดยทัว่ไปท่ีอำจท ำใหเ้ป็นอุปสรรคต่อกำรผลิตหรือกำรส่งสินคำ้ 
หรือท ำใหก้ำรผลิตหรือกำรส่งสินคำ้ลดลงหรือล่ำชำ้ ในกำรน้ี 
ผูซ้ื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยในช่วงเวลำท่ีปรำกฎเหตุสุดวสิยั  อน่ึง ค  ำวำ่ “เหตุสุดวสิยั” และ “สถำนกำรณ์”  
ใหอ้ำ้งอิงถึงบรรดำสำเหตุ เหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอยูเ่หนือกำรควบคุมของผูข้ำย 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่แต่ไม่จ ำกดัเพียง กรณีสงครำม กำรชุมนุม กำรประทว้งหรือกำรประทว้งหยดุงำน  จลำจล 
ขอ้พิพำทแรงงำน กำรหยดุชะงกัของเคร่ืองจกัร หรือกำรหยดุโรงงำน ระเบิด ไฟไหม ้ภยัธรรมชำติ น ้ ำท่วม 
ขอ้จ ำกดัหรือกำรกีดขวำงกำรใชเ้สน้ทำง ควำมยำกในกำรหำแหล่งวตัถุดิบหรือพลงังำน 
และกำรแทรกแซงชนิดต่ำงๆโดยหน่วยงำนสำธำรณะ  
หำกเหตุสุดวสิยัและสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยงัคงปรำกฎอยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำ 10 วนัหรือมำกกวำ่นั้น 
ผูข้ำยมีสิทธิท่ีจะยกเลิกสญัญำไดท้นัทีเม่ือมีกำรบอกกล่ำว  ทั้งน้ี 
เหตุสุดวสิยัมิเป็นเหตุท่ีท ำใหผู้ซ้ื้อใชอ้ำ้งเพ่ือไม่ช ำระรำคำค่ำสินคำ้ใดๆท่ีผูข้ำยไดข้ำยใหผู้ซ้ื้อแลว้  
 

14. Entire Agreement: Unless stated otherwise herein, these General Terms and Conditions 

constitute the entire agreement between Seller and Buyer with respect to the subject 

matter, and there are no other understandings, representations or warranties of any 

kind, whether express or implied. No modification hereunder shall be of any force or 

effect unless such modification is in writing and signed by Seller and Buyer. 

สัญญำฉบบัเดยีว: เวน้แต่จะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
ใหข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีเป็นสญัญำทั้งมวลระหวำ่งผูข้ำยและผูซ้ื้อในส่วนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนั้น  
และไม่มีกำรท ำควำมเขำ้ใจ ค ำยนืยนัหรือค ำรับรองทุกชนิดอ่ืนใดไม่วำ่โดยแจง้ชดัหรือโดยนยั 
กำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ีมิอำจใชบ้งัคบัหรือมีผลบงัคบั 
ยกเวน้ผูข้ำยและผูซ้ื้อจะไดต้กลงใหมี้กำรแกไ้ขดงักล่ำวเป็นหนงัสือและลงลำยมือช่ือ 
 



8 
 

15. Assignment: These General Terms and Conditions shall be binding upon and inure to 

the benefit of the respective successors and assigns of each of the parties hereto, but shall 

not be assigned or otherwise transferred, in whole or in part, by Buyer without the prior 

written consent of Seller. 

กำรโอนสิทธิ: 
ใหข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีมีผลผกูพนัและเพ่ือประโยชนข์องผูรั้บสืบทอดและผูรั้บโอนของคู่สญัญำแต่ละฝ่ำย  
ทั้งน้ี 
ผูซ้ื้อตอ้งไม่มอบหมำยหรือโอนสิทธิและหนำ้ท่ีไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนของตนใหแ้ก่บุคคลใดเวน้แต่จะไดรั้บควำม
ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกผูข้ำยก่อน 
 

16. Waiver: No waiver of any right under these General Terms and Conditions shall be 

deemed effective unless the same is set forth in  writing signed by the seller, and no 

waiver of any right of these  General Terms and Conditions shall be deemed to be a 

waiver of any such right or any other rights hereunder, in the future. No waiver of any 

breach of these General Terms and Conditions will be treated as a waiver of any 

subsequent breach of these General Terms and Conditions. 

กำรสละสิทธิ: 
กำรสละสิทธิใดๆในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีไม่ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเวน้แต่ไดท้ ำกำรสละสิทธิดงักล่ำวไวเ้ป็นหนงัสื
อและลงลำยมือช่ือโดยผูข้ำย  
กำรสละสิทธิใดๆแห่งขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีไม่ถือวำ่เป็นกำรสละสิทธิในอนำคตซ่ึงสิทธินั้นหรือสิทธิอ่ืนใดท่ี
มีอยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ี  
กำรสละสิทธิท่ีจะด ำเนินกำรต่อกำรผิดสญัญำใดๆในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีไม่ใหถื้อเป็นกำรสละสิทธิท่ีจะกร
ะท ำกำรต่อกำรผดิสญัญำแห่งขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปในคร้ังหลงั  
  

17. Law/ Jurisdiction: Unless otherwise agreed between the parties, the Buyer and Seller 

agree that any sale pursuant to these General Terms and Conditions shall be deemed to 

have been made and executed in the location of the Seller where the Registered office / 

Corporate Office of Seller is situated and that this contract and any disputes hereunder 

shall be governed, interpreted and construed in accordance with the laws of the Country 

where Seller’s Registered office / Corporate Office is situated, without regard to conflict-

of laws, rules or principles. Any dispute arising under these General Terms and 

Conditions shall be exclusively submitted to the court having competent jurisdiction 

where Seller’s Registered office / Corporate Office is situated. 

กฎหมำย/เขตอ ำนำจศำล: เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงกนัไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืน 
ผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงใหถื้อวำ่กำรขำยภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขน้ีท ำข้ึน ณ 
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สถำนท่ีตั้งของผูข้ำยท่ีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัหน่วยงำนจดทะเบียนบริษทัท่ีส ำนกังำนบริษทัของผูข้ำยตั้งอยู ่
และใหส้ญัญำน้ีและขอ้พิพำทใดๆภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีอยูภ่ำยใต ้และตีควำมตำม 
รวมทั้งเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศท่ีส ำนกังำนของบริษทัผูข้ำยไดจ้ดทะเบียนไว ้
โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงกำรขดักนัของกฎหมำย กฎระเบียบหรือหลกักำรใดๆ  
และใหย้ืน่ขอ้พิพำททั้งหลำยท่ีเกิดข้ึนภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีต่อศำลท่ีมีเขตอ ำนำจอยูท่ี่ส ำนกังำนจดทะบี
ยนของบริษทัผูข้ำยตั้งอยูเ่ท่ำนั้น 
 

18. Severability: In the event any provision of these General Terms and Conditions is 

declared invalid or unenforceable, the remaining provisions will continue to apply and 

will retain their validity and significance. In such case(s) the parties will, to the extent 

possible, replace in good faith the invalid and/or unenforceable provision(s) with valid 

provision(s) which legally and economically are the closest to the desired purpose and 

intent of such invalid and/or unenforceable provision(s). 

กำรแยกต่ำงหำกจำกกนั: ในกรณีท่ีขอ้ควำมใดแห่งขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปน้ีกลำยเป็นโมฆะ หรือใชบ้งัคบัไม่ได ้
แลว้ ก็ใหข้อ้ควำมท่ีเหลืออยูย่งัคงปรับใชแ้ละยงัคงมีผลใชบ้งัคบัตอ่ไป ในกรณีดงักล่ำว 
คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยจะตอ้งตกลงร่วมกนัดว้ยควำมสุจริตและเท่ำท่ีจะเป็นไปไดใ้นกำรก ำหนดขอ้ควำมใหม่ท่ีมีผลใชไ้ด้
อยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำยและในเชิงเศรษฐกิจซ่ึงสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัวตัถุประสงคแ์ละเจตนำรมยท่ี์ตอ้งกำรข้ึนมำท
ดแทนขอ้ควำมท่ีเป็นโมฆะและ/หรือท่ีใชบ้งัคบัไม่ไดด้งักล่ำว 
 

 

 

 

 


