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บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด

เงื่อนไขการขายทั ่วไป
สิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ เรียกร้อง หรือดําเนิ นคดีอนั เกิดขึ้ นจาก หรือเกี่ยวข้อง
1. ขอบเขตแห่งการใช้
กับแผ่นข้อมูลความปลอดภัยสําคัญสําหรับสินค้า
การจัดจําหน่ ายและให้บริการทั้งสิ้ นที่ผูข้ ายจัดหาให้จะตั้งอยู่บนเงื่อนไขทัว่ ไป
แห่งการขายนี้ โดยการอ้างถึงใดที่ผซู ้ ื้ ออ้างถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปของผู ้
ซื้ อจะถูกปฏิเสธ เงื่อนไขทัว่ ไปแห่งการขายของผูข้ ายจะนํ ามาใช้กับกิจการใน 5.4 ผูซ้ ื้ อจะไม่ให้ผขู ้ ายได้รับความเสียหาย และชดเชยให้แก่ผขู ้ าย เจ้าหน้าที่
ลูกจ้าง ผูร้ ับจ้าง ผูใ้ ห้บริการ และตัวแทนของผูข้ ายสําหรับการเรีย กร้อง
อนาคตทั้งหมดด้วย และผูข้ ายจะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทัว่ ไปแห่งการขาย
การดํ า เนิ น คดี ค่ า เสี ย หาย ค่ า ปรั บ โทษ หรื อ ความเสี ย หายใดหรื อ
ได้เป็ นครั้งคราว ทั้งนี้ การเปลี่ ยนวิธีปฏิบัติจากเงื่อนไขทัว่ ไปแห่งการขายนี้
ทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนี ยมทางกฎหมายทั้งหมด หรือส่ิวนใดที่กล่าวมา
จะต้องได้รบั อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยชัดแจ้งจากผูข้ าย
ข้างต้นซึ่งผูน้ ้ันอาจต้องรับผิดหรือที่เกิดขึ้ น ที่เป็ นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม
จากการที่ผซู ้ ื้ อไม่ปฏิบตั ิตามข้อนี้
2. คําเสนอและคําสนอง
การเสนอราคาของผูข้ ายไม่ใช่การเสนอที่มีผลผูกมัด แต่ให้ถือเป็ นการเชิญให้ผู ้
ซื้ อส่งคําเสนอที่มีผลผูกมัด โดยจะเกิดการทําสัญญาขึ้ นเมื่อผูข้ ายตอบรับคําสัง่ 6. การส่งมอบ
ของผูซ้ ื้ อ (คําเสนอ) ในกรณี ที่การตอบรับนั้ นแตกต่างจากคําเสนอ ให้ถือว่า การจัดส่งให้เป็ นผลตามที่ตกลงในสัญญา และวันจัดส่งจะเป็ นการประมาณการ
เท่านั้น โดยให้ตีความข้อตกลงทางพาณิชย์ทวั ่ ไปให้สอดคล้องกับข้อตกลงการ
การตอบรับนั้นเป็ นการเสนอราคาที่ไม่มีผลผูกมัดใหม่ของผูข้ าย
ส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศที่มีผล ณ วันที่มีการทําสัญญา ทั้งนี้ ผูซ้ ื้ อจะขน
ถ่ า ยออกและปลดตู ้สิ น ค้า และอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ ง ทั้ง หมดให้ผู ้ข ายภายใน
3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3.1 รุ่ น หรื อ ตัว อย่ า งใดๆ เป็ นเพี ย งตัว อย่ า งที่ ไ ม่ มี ผ ลผู ก มัด โดยรุ่ น หรื อ กําหนดเวลาที่ตกลงกับผูข้ าย หากผูซ้ ื้ อไม่กระทําการดังกล่าว ผูซ้ ื้ อจะต้องชําระ
ค่าเสียเวลาให้กบั ผูข้ ายตามที่ผขู ้ ายร้องขอ
ตัวอย่างนั้นจะไม่รบั ประกันคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงใดๆ
3.2 ความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงดก 7. ความเสียหายระหว่างขนส่ง
อดขึ้ นได้ หากเป็ นความคลาดเคลื่อนที่ไม่สาํ คัญหรือไม่สามารถหลีกเลี่ยง ผูซ้ ื้ อจะต้องมีหนั งสื อแจ้งการใช้สิทธิ์สิทธิ์ เรี ยกร้องซึ่ งเกิดจากความเสี ยหาย
ระหว่างขนส่งโดยตรงให้ผขู ้ นส่งภายในระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญาการขนส่ง
ได้ แม้จะได้ใช้ความระมัดระวังทั้งสิ้ นแล้ว
และจะต้องจัดส่งนังสือดังกล่าวให้ผขู ้ ายฉบับหนึ่ ง
3.3 ผูข้ ายจะไม่รับรองหรือรับประกันโดยปริยายใดๆ ทั้งสิ้ นเกี่ยวกับการจัด
จําหน่ ายหรือให้บริการภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ และข้อตกลง ไม่ว่าโดยปริยาย 8. ราคา
ตามกฎหมาย หรือเป็ นการยกเว้นอย่างชัดแจ้งตามที่กฎหมายอนุ ญาตไว้ หากราคาของผูข้ ายหรือข้อตกลงการชําระเงินของผูข้ ายมีการเปลี่ยนแปลงเป็ น
การทัว่ ไปในระหว่างวันที่ในสัญญาและวันที่ทาํ การขนส่ง ผูข้ ายอาจใช้ราคาหรือ
ข้อตกลงการชําระเงินซึ่งบังคับใช้ในวันที่ทาํ การขนส่ง ในกรณีท่ีราคาเพิ่มขึ้ น ผู ้
4. คําแนะนํา
ผูข้ ายจะให้คาํ แนะนําทางเทคนิ คซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและการใช้งานมากที่สุด ซื้ อมีสิทธิ์ถอนตัวจากสัญญาโดยแจ้งให้ผขู้ ายทราบเป็ นหนั งสือภายใน 14 วัน
เท่าที่ตนทราบตามการศึกษาวิจัยและประสบการณ์ของผูข้ าย อย่างไรก็ ตาม นับแต่ที่มีการแจ้งการเพิ่มขึ้ นของราคา
คํา แนะนํ า และข้อมูลทั้งหมดอันเกี่ ยวข้องกับความเหมาะสมและการใช้งาน
สินค้าจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดของผูข้ าย และจะไม่ปลดปล่อยผูซ้ ื้ อจากภาระ 9. ภาษี อากร
ผูซ้ ื้ อจะรับผิ ดชอบและไม่ ให้ผูข้ ายได้รับความเสี ย หายจากการชํา ระค่ าภาษี
ในการตรวจสอบและทดสอบด้วยตนเอง
อากรทั้งหมด (นอกจากภาษี อากรสําหรับเงินได้ของผูข้ าย) ซึ่งอาจจะต้องชําระ
ในเวลาใดก็ตามภายใต้กฎหมายซึ่งบังคับใช้ และ/หรือซึ่งอาจจะต้องชําระด้วย
5. การปฏิบตั ิตาม
5.1 ผู้ ซื้ อย อม รั บ รั บ ร อง แ ล ะ มี ห น้ า ที่ ปฏิ บั ติ ตา มกฎหม าย คํ า สั ่ง เหตุ จากการปฏิบัติตามหน้าที่ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และผูซ้ ื้ อจะลงลายมือชื่อ
พระราชบัญญัติ ประกาศ นโยบาย กฎ และข้อบังคับที่บงั คับใช้ท้งั หมดซึ่ ง และส่งมอบตราสารใดๆ เท่าที่จาํ เป็ น ซึ่งรวมถึงการชําระดอกเบี้ ย หรือค่าปรับ
เกี่ย วข้องกับหรื อซึ่ งเกี่ ย วเนื่ องในทางใดทางหนึ่ งกับการนํ า เข้า จัด ส่ ง ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เกิดขึ้ นจากภาษี อากรหรือการชําระเงินดังกล่าว
จัดเก็บ และใช้งานสินค้าซึ่งผูข้ ายจัดส่ง ทั้งนี้ ผูข้ ายจะไม่ขาย จัดหา หรือ
จัดส่งสินค้า ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปยังคู่สัญญาหรือจุดหมายใดซึ่ง 10. การชําระเงิน
ณ เวลานั้ นถูกประกาศให้มีการกักเรือ หรือเป็ นคู่สญ
ั ญาที่ถูกควบคุมโดย 10.1 ผูซ้ ื้ อจะต้องชําระเงินตามใบแจ้งหนี้ ทั้งหมดเต็ มจํานวนจากเงินที่มี
เพียงพอเพื่อชําระราคาเมื่อถึงกําหนดชําระ แต่ไม่เกิน 30 วันหลังจากที่
องค์การสหประชาชาติ หรือกฎหมายควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้อง
ได้รบั ใบแจ้งหนี้ ไม่ว่าในกรณีใด
5.2 ผูซ้ ื้ อยอมรับและรับรองว่าผูซ้ ื้ อทราบถึงความอันตรายของสินค้า และจะใช้
ความพยายามอย่า งที่ สุ ด ในการออกคําสัง่ ให้คู่สัญญาใดที่ ดูแ ลจัด การ 10.2 ในกรณี ก ารชํา ระเงิ น ล่ า ช้า ผู ้ข ายอาจคิ ด ดอกเบี้ ยจากผู้ซื้ อจาก
จํา นวนที่ ถึ ง กํา หนดชํา ระนั บแต่ วันถึ ง กํา หนดชํา ระในอัต ราร้อ ยละ 5
สินค้ากระทําการในวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับการจัดเก็บ
เหนื ออัตราดอกเบี้ ยส่วนลดของสถาบันการธนาคารรายใหญ่แห่งประเทศ
จัดการ และใช้งานสินค้า ซึ่งรวมถึงการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นตามที่
ของสกุลเงินที่มีการออกใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม จะไม่นอ้ ยไปกว่าร้อยละ
เหมาะสมกับความจํา เป็ นและสอดคล้อ งกับมาตรฐานสุ ขภาพ ความ
6 ของจํานวนที่ถึงกําหนดชําระไม่ว่าในกรณีใด
ปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้อ ม ตามที่ กํา หนดเอาไว้ใ นแผ่ น ข้อ มู ล ความ
ปลอดภัยสําคัญ
10.3 ในกรณีที่ผซู ้ ื้ อชําระเงินล่าช้า ผูข้ ายมีสิทธิเรียกร้องให้ผซู้ ื้ อสละสินค้า
ซึ่งผูข้ ายเป็ นเจ้าของได้เป็ นการชัว่ คราวด้วยค่าใช้จ่ายของผูซ้ ื้ อโดยมิตอ้ ง
5.3 หากผู้ซื้ อเชื่ อ ว่ า แผ่ น ข้อ มูล ความปลอดภัย สํา คัญ สํา หรับ สิ น ค้า นั้ นไม่
บอกเลิกสัญญาซื้ อขายและโดยไม่ตอ้ งให้ระยะเวลาผ่อนผัน
ถูกต้องหรือไม่เพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ใด ผูซ้ ื้ อจะต้องแจ้งผูข้ ายทันที
และให้โอกาสตามสมควรให้ผขู ้ ายแก้ไขหรือทดแทนข้อมูลนั้น หากผูซ้ ื้ อไม่
แจ้งผูข้ ายในเรื่องดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร จะถือว่าผูซ้ ื้ อสละ 11. การรับรอง
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11.1 ผู้ข ายรับ รองว่ า ในขณะที่ ส่ ง มอบ (1) สิ น ค้า ที่ จัด จํา หน่ า ยให้น้ั น
เป็ นไปตามข้อมูลจําเพาะของผูข้ าย (2) จํานวนสินค้าไม่แตกต่างเกินกว่า 12.4 ผูซ้ ื้ อรับความเสี่ยงของและยินยอมโดยชัดแจ้งเท่ าที่ กฎหมายที่ ใช้
ร้อยละ 0.5 (±0.5%) จากที่กาํ หนดเอาไว้ในการตอบรับเป็ นลายลักษณ์
บังคับอนุ ญาต ที่จะชดเชย ต่อสู ้ และดําเนิ นการให้ผขู้ ายไม่ตอ้ งรับความ
อักษรของผูข้ าย (3) สินค้าที่จดั จําหน่ ายให้น้ันไร้ซึ่งและปราศจากความ
เสี ยหายจากการใช้สิทธิ์เรี ยกร้องจากการละเมิดสิ ทธิ บัตรทั้งหลายจาก
บกพร่องในกรรมสิทธิ์ท้งั หมด
เหตุที่ผซู ้ ื้ อดําเนิ นการ ใช้ ผสม ตอบสนอง ขาย หรือจัดการสินค้า ไม่ว่าจะ
ใช้อย่างเดียวหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่น
11.2 ความรับรองนี้ อยู่บนเงื่อนไขว่า (1) ผูซ้ ื้ อมิได้ดูแลจัดการสินค้าไม่
ถูกวิธี ใช้สินค้าไม่ถูกวิธี ทําลาย หรื อดัดแปลงสิ นค้า และ (2) ผูซ้ ื้ อได้ 13. การหักกลบลบหนี้ การยึดหน่วงการชําระเงิน
ตรวจสอบสินค้าและแจ้งผูข้ ายในความไม่สอดคล้องกับข้อ 11.3 ด้านล่าง อนุ ญาตให้ทําการหักกลบลบหนี้ หรื อยึดหน่ วงการชําระเงินกรณีที่มีการแย้ง
ทั้งนี้ ผูข้ ายจะไม่รับรองหรือรับประกันอื่นในลักษณะใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง สิทธิซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ หรือมีคาํ วินิจฉัยอันเป็ นที่สุดของศาล
หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการรับรองโดยนั ยในความเหมาะสม
สําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด หรือการใช้ทางการค้าได้
14. หลักประกัน
หากมีขอ้ สงสัยตามสมควรในความสามารถในการชําระเงินของผูซ้ ื้ อ โดยเฉพาะ
11.3 ผูซ้ ื้ อจะต้องตรวจสอบสิ นค้าซึ่งจัดจําหน่ ายให้ภายใต้สัญญาฉบับนี้ อย่างยิ่งหากผูซ้ ื้ อผิดนั ด ผูข้ ายอาจยกเลิกระยะเวลาให้สินเชื่อและเรียกให้ชาํ ระ
ทันทีหลังจากการส่งมอบ และแจ้งผูข้ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากสินค้า เงินล่วงหน้า หรือวางหลักประกันเพื่อการจัดจําหน่ ายและให้บริการต่อไป
ไม่สอดคล้องกับสัญญา (เช่น ความบกพร่อง การส่งสินค้าผิด หรือความ
แตกต่างในจํานวน) ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้รบั สินค้า โดยอธิบาย 15. การยึดหน่วงกรรมสิทธิ์
ลักษณะและขอบเขตของการไม่สอดคล้องดังกล่ าวอย่างชัดเจน หากไม่ 15.1 การยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์ทวั่ ไป
สามารถบ่ ง ชี้ ความไม่ ส อดคล้อ งนั้ น ได้โ ดยปราศจากการสอบสวนที่
เหมาะสม อาจส่ งมอบหนั งสื อแจ้งดังกล่ า วภายใน 6 เดื อนหลังจากที่ กรรมสิ ท ธิ์ ในสิ นค้า ที่ ส่งมอบจะไม่โอนไปยังผูซ้ ื้ อก่ อนได้รับชําระราคาซื้ อทั้ง
ได้รับสินค้า ทั้งนี้ การที่ผูซ้ ื้ อไม่แจ้งผูข้ ายภายในระยะเวลาแจ้งซึ่งกําหนด จํานวน
เอาไว้ขา้ งต้น จะถือว่าผูซ้ ื้ อยอมรับสินค้าที่ ผูข้ ายจัดส่ งอย่างไม่มีเงื่อนไข
และถือว่าผูซ้ ื้ อสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ 15.2 การยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์ยงิ่ ขึ้น
จัดจําหน่ ายโดยผูข้ าย
หากผูซ้ ื้ อได้ชาํ ระราคาซื้ อสําหรับสินค้าที่ส่งมอบ แต่ยงั ไม่ชาํ ระหนี้ อื่นที่เกิดจาก
11.4 ความรับ ผิ ด ของผู ้ข ายจากการผิ ด การรับ รอง คื อ (1) ในกรณี ที่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูข้ าย ผูข้ ายจะยึดหน่ วงเพิ่มในกรรมสิทธิ์ของสินค้า
สิ น ค้า ไม่ ส อดคล้อ งกับ ข้อ มูล จํา เพาะของผู้ข าย ให้เ ปลี่ ย นสิ น ค้า ด้ว ย ที่ส่งมอบจนกระทัง่ มีการชําระหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระทั้งหมดแล้ว
ค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง (2) ในกรณีการส่งมอบไม่ครบจํานวน ให้ส่งมอบ
จํานวนที่ขาดไปด้วยค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง (3) ในกรณีความบกพร่องใน 15.3 การยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์โดยมีขอ้ สัญญาดําเนิ นการ
กรรมสิทธิ์ของสินค้าสําหรับกรณีที่มีการใช้สิทธิ์เรียกร้องต่อผูซ้ ื้ อ ให้ต่อสู ้ ในกรณี ที่ผูซ้ ื้ อดําเนิ นการกับสิ นค้าที่ ส่งมอบโดยผูข้ าย ผูข้ ายจะถื อเป็ นผูผ้ ลิ ต
การใช้สิทธิ์เรียกร้องหรือการดําเนิ นคดีดว้ ยค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง โดยที่ และจะได้รับกรรมสิ ทธิ์แต่ เพียงผูเ้ ดี ยวโดยตรงสําหรับสิ นค้าที่ ผลิ ตใหม่ ทั้งนี้
ผูซ้ ื้ อได้แจ้งผูข้ ายทันทีที่ได้ทราบการใช้สิทธิ์เรียกร้องหรื อการดําเนิ นคดี หากเป็ นการดําเนิ นการเกี่ยวข้องกับวัตถุ ดิบอื่น ผูข้ ายจะได้รับกรรมสิทธิ์ร่วม
และผูข้ ายมีอาํ นาจเต็มที่ในการดําเนิ นคดีใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ โดยตรงสําหรับสินค้าที่ผลิตใหม่ในสัดส่วนของมูลค่าสินค้าในใบแจ้งหนี้ ที่ผูข้ าย
เรียกร้องหรือการดําเนิ นคดีดังกล่าว นอกจากนี้ ผูข้ ายอาจ (ก) ชําระคืน ส่งให้ต่อมูลค่าในใบแจ้งหนี้ สําหรับวัตถุดิบอื่นนั้น
ราคาสินค้าให้กับผูซ้ ื้ อสําหรับสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์ เรี ย กร้อง
(หรื อให้สินเชื่อหากยังไม่มีการชําระเงิน) (ข) ให้ส่ ว นลดสําหรับราคา 15.4 การยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์โดยมีขอ้ สัญญาร่วมและผสม
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ์เรียกร้อง หรือ (ค) เปลี่ยนสินค้าที่ละเมิด หากสินค้าที่ผขู ้ ายจัดส่งนั้ นร่วมหรือผสมกับวัตถุดิบของผูซ้ ื้ อ ซึ่งถือเป็ นวัตถุดิบ
ลิขสิทธิ์กบั สินค้าที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลจําเพาะของ หลั
ถือว่าคู่สัญญาตกลงว่าผูซ้ ื้ อโอนกรรมสิทธิ์ร่วมให้ผขู ้ ายสําหรับวัตถุดิบ
ผูข้ าย ดัดแปลงให้สินค้าที่ ละเมิด ลิ ขสิ ทธิ์เ ป็ นสิ นค้าที่ ไ ม่ละเมิด ลิ ขสิ ท ธิ์ หลักกนัให้
้
น
ในสั
ส่วนมูลค่าในใบแจ้งหนี้ สําหรับสินค้าที่จดั ส่งโดยผูข้ ายต่ อมูลค่า
ดําเนิ นการให้ได้รับอนุ ญาตให้ใช้สิ นค้าที่ ละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ หรื อชําระเงิ น ในใบแจ้งหนี้ ด(หรื
หากไม่สามารถระบุมลู ค่าในใบแจ้งหนี้ ได้ให้เทียบกับราคา
ตามสัดส่วนในจํานวนที่ผูซ้ ื้ อชําระไปสําหรับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สําหรับ ตลาด) ของวัตถุดิบอหลั
ก ทั้งนี้ ผูซ้ ื้ อครอบครองเพื่อผูข้ ายในกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู ้
ส่วนของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่มีการใช้และได้ส่งคืนให้ผขู ้ าย ทั้งนี้ เป็ น เดียวหรือกรรมสิทธิ์ร่วมซึ
่งเกิดจากการนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ดุลยพินิจของผูข้ ายแต่เพียงผูเ้ ดียว
12. ความรับผิด
12.1 ข้อ 11.4 ระบุความรับผิดทั้งปวงของผูข้ ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่
สอดคล้องกับข้อตกลง ผูข้ ายจะไม่มีความรับผิดอื่นใดต่อผูซ้ ื้ อในความสูญ
หายหรือเสียหายที่ผซู้ ื้ อได้รับนอกเหนื อไปจากที่เกิดขึ้ นโดยตรงและจาก
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจงใจละเมิดสัญญาเท่านั้น
12.2 ผู้ข ายไม่ ต ้อ งรั บ ผิ ด ในค่ า เสี ย หายสื บ เนื่ อ ง ค่ า เสี ย หายพิ เ ศษ
ค่าเสียหายโดยอ้อม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่ว่าในกรณีใด

15.5 การยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์เพิ่ มเติมโดยการโอนแบบมีระยะเวลา
ผูซ้ ื้ อจะสามารถจําหน่ ายจ่ายโอนสินค้าที่ผขู้ ายเป็ นเจ้าของได้อย่างอิสระในทาง
การค้าปกติ โดยที่ผซู ้ ื้ อต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่ภายใต้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ผูข้ ายในระยะเวลาอันสมควร ผูซ้ ื้ อตกลงโอนสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการขายสินค้าให้ผขู ้ าย โดยที่ผขู ้ ายสงวนสิทธิ์ที่จะยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์ในขณะ
จัดทําสัญญาซื้ อขายกับผูข้ าย หากผูข้ ายได้รบั กรรมสิทธิ์ร่วมในกรณีดาํ เนิ นการ
การร่วมกัน หรือการผสมกับ การโอนดังกล่าวให้กบั ผูข้ ายจะเกิดขึ้ นในสัดส่วน
ของมูลค่าสินค้าที่จดั ส่งโดยผูข้ ายมีการยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์ต่อมูลค่าสินค้าของ
บุคคลที่สามซึ่งมีการยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ผูซ้ ื้ อตกลงโอนสิทธิเรียกร้องใน
ยอดรวมซึ่ งยื นยันแล้ว ที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตภายใต้สัญญาบัญชี เดิ นสะพัด
ให้กับผูข้ ายในจํา นวนของการใช้สิ ท ธิ์ เ รี ย กร้อ งที่ ถึ ง กํา หนดชํา ระของผู ้ข าย
ในขณะจัดทําสัญญาซื้ อขายกับผูข้ าย

12.3 การที่ผซู้ ื้ อไม่เริ่มกระบวนการทางกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
หรือสื่งอื่นใดที่เกิดขึ้ นภายใต้ขอ้ ตกลงนี้ ภายในหนึ่ ง (1) ปี นับแต่วนั ที่ส่ง
มอบ จะถือว่าผูซ้ ื้ อสละสิทธิ์ในอายุความที่บังคับใช้ใดๆ และห้ามมิให้ใช้
สิทธิ์ในการเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับที่ ได้กล่าว 15.6
ข้างต้นตลอดไป
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สิทธิในการเข้าถึง/เปิ ดเผย

(ฉบับแปล / 12 กันยายน 2559)
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด

หากผูข้ ายร้องขอ ผูซ้ ื้ อจะให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับสินค้าคงคลังซึ่งผูข้ ายเป็ น
เจ้าของ และเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เรียกร้องที่โอนให้ผขู ้ าย นอกจากนี้ หากผูข้ าย 21.2 กฎหมายที่นํามาใช้กับสัญญา คือ อนุ สัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
ร้องขอ ผูซ้ ื้ อจะระบุกรรมสิ ทธิ์ ของผูข้ ายในสิ นค้าบนบรรจุ ภัณฑ์ และจะแจ้ง
สัญญาซื้ อขายระหว่างประเทศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2523 (CISG)
ลูกค้าของตนเกี่ยวกับการโอนการใช้สิทธิ์เรียกร้องให้ผขู ้ าย
และให้ใช้กฎหมายแห่งที่ต้งั สํานั กงานใหญ่ของผูข้ ายเท่าที่อนุ สัญญาไม่มี
บทบัญญัติ
15.7 ข้อสัญญาสละสิทธิ์บางส่วน
หากมูลค่าของหลักประกันสูงเกินกว่าสิทธิ์เรียกร้องของผูข้ ายมากกว่าร้อยละ 21.3 หากผูซ้ ื้ อเป็ นบุ ค คลสัญชาติ อินโดนี เ ซี ย ผูซ้ ื้ อตกลงยิ นยอมให้นํ า
15 ผูข้ ายจะสละหลักประกันเท่าเพียงให้เหลือเท่าสิทธิ์เรียกร้องดังกล่าว
มาตรา 60 กฎหมายเลขที่ 30 ของปี ค.ศ. 1999 แห่งประเทศอินโดนี เซีย
ว่าด้วยการอนุ ญาโตตุลาการมาใช้บงั คับเพื่อให้คาํ วินิจฉัยและคําตัดสินชี้
16.
เหตุสุดวิสยั
ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ นที่ สุ ด และผู ก พั น และจะไม่ มี ก าร
อุ ท ธรณ์ หรื อ ยกคํา พิ พ ากษา หรื อ ทบทวนโดยศาลฎี ก าแห่ ง ประเทศ
เหตุ ห รื อสถานการณ์ใดที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุ ม ของผูข้ าย เช่ น เหตุ ท าง
อินโดนี เซีย (Peninjauan Kembali) หรือศาลยุติธรรมอื่น ไม่ว่าในกรณีใด
ธรรมชาติ สงคราม การหยุ ด งาน การปิ ดงาน การขาดแคลนวัต ถุ ดิ บ และ
พลังงาน การขัดขวางการขนส่ ง อุปกรณ์การผลิ ตชํารุ ดเสี ยหาย อัคคีภัย ภัย
การระเบิด หรือการกระทําของรัฐ จะปลดปล่อยผูข้ ายจากหน้าที่ของตนภายใต้ 22. ภาษาแห่งสัญญา
สัญญาฉบับนี้ เท่าขอบเขตที่ผขู ้ ายไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้ โดยผูข้ าย หากผู ้ ซื้ อได้ ท ราบถึ ง เงื่ อ นไขการขายทั ่ว ไปฉบั บ นี้ ในฉบั บ ภาษาอื่ น
จะไม่รบั ผิดต่อผูซ้ ื้ อในสถานการณ์ดงั กล่าว โดยหลักเดียวกันนี้ ให้นํามาใช้เท่าที่ นอกเหนื อ จากภาษาในสัญ ญาซื้ อขายที่ ไ ด้ทํา (“ภาษาแห่ ง สัญ ญา”) ฉบับ
เหตุหรือสถานการณ์น้ันทําให้การปฏิบตั ิตามสัญญาของผูข้ ายไม่เกิดประโยชน์ ภาษาอื่นนั้ นเป็ นไปเพื่อความสะดวกของผูซ้ ื้ อเท่ านั้ น ในกรณี ที่มีการตี ความ
ในเชิงพาณิชย์เป็ นระยะเวลานาน หรือเกิดขึ้ นกับผูจ้ ดั จําหน่ ายของผูข้ าย ทั้งนี้ แตกต่างกัน ให้บงั คับตามภาษาแห่งสัญญา
หากเหตุหรือสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้นเป็ นระยะเวลานานว่า 3 เดือน ผูข้ ายมี
สิทธิถอนตัวจากสัญญาโดยผูซ้ ื้ อไม่มีสิทธิได้รบั การชดเชยไม่วา่ ในกรณีใด
ฉบับพิมพ์: 1 สิงหาคม 2557
17.
สถานที่ชาํ ระเงิน
โดยไม่คํา นึ งถึงสถานที่จัดส่ งสิ นค้าหรื อเอกสาร ให้สํา นั กงานของผูข้ ายเป็ น
สถานที่ชาํ ระเงิน
18.
การติดต่อสื่อสาร
การแจ้งหรือการสื่อสารอื่นใดที่ค่สู ญ
ั ญาจําเป็ นจะมีผล ณ เวลาที่ส่งถึงคู่สัญญา
เท่านั้ น อนึ่ ง หากต้องมีการนั บระยะเวลา การแจ้งหรื อการสื่อสารนั้ นจะต้อง
ส่งไปถึงคู่สญ
ั ญาฝ่ ายรับภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
19. การบอกเลิกสัญญา
19.1 ในกรณีที่ผูซ้ ื้ อ (1) ปฏิบตั ิผิดหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้ และ/หรือ
(2) กลายเป็ นผูม้ ีหนี้ สิ นล้นพ้นตัว เป็ นบุคคลผูต้ อ้ งคําพิพากษาให้เป็ น
บุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือชําระบัญชี หรือมีการ
ยื่นคําร้องให้ดาํ เนิ นกระบวนการล้มละลายต่อผูซ้ ื้ อ การพิทกั ษ์ทรัพย์ หรือ
ชําระบัญชี ผูข้ ายมีสิทธิ ระงับหรื อบอกเลิ กสัญญาทันที โดยไม่ส่งผลต่ อ
สิทธิอื่นๆ ของผูข้ าย
19.2 หากผูซ้ ื้ อเป็ นนิ ติบุคคลสัญชาติ อินโดนี เซี ย ผูซ้ ื้ อสละบทบัญญัติใน
มาตรา 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งอิ นโดนี เซี ย เท่าที่ บังคับให้มี
การแทรกแซงหรือการอนุ มตั ิทางการศาล เพื่อให้การบอกเลิกสัญญามีผล
19.3 การบอกเลิกสัญญาจะไม่กระทบหรือส่ งผลต่ อสิ ทธิ ดําเนิ นคดี หรือ
การได้รบั การเยียวยาสะสมต่อผูข้ ายโดยผูซ้ ื้ อ
19.4 กรณีบอกเลิกก่อนกําหนด จํานวนเงินค้างชําระของผูซ้ ื้ อ (ไม่คาํ นึ ง
ว่าถึงกําหนดชําระหรือไม่) จะถึงกําหนดชําระทันที
20. เขตอํานาจ
ข้อพิพาทใดที่เ กิด จากหรื อเกี่ ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ให้นํา ขึ้ นสู่ศาลที่ มีเขต
อํานาจเหนื อสํานักงานใหญ่ของผูข้ ายหรือสํานักงานใหญ่ของผูซ้ ื้ อ แล้วแต่ผขู ้ าย
จะเลือก
21. กฎหมายที่ใช้บงั คับ และการระงับข้อพิพาท
21.1 ข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้ นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ให้นําขึ้ นสู่
ศาลที่มีเขตอํานาจเหนื อสํานั กงานใหญ่ของผูข้ ายหรือสํานั กงานใหญ่ของ
ผูซ้ ื้ อ แล้วแต่ผขู้ ายจะเลือก
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จํากัด
เลขที่ 622 ห้อง 1-6 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์
ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 24
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ประเทศไทย
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