เงือ่ นไขในการซื้อของบริษัท ไบเออร์ ไทย จากัด
1.

เงื่อนไขทัว่ ไป
1.1
เงื่อนไขเหล่านี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อ เว้นแต่คู่สญ
ั ญาได้ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อคู่สญ
ั ญา
ได้ทาสัญญาซื้อกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ให้ใช้บงั คับกับการทาธุรกรรมการซื้อ
ปั จจุบนั ของสิ นค้าหรื อบริ การ (“ธุรกรรม”) เงื่อนไขเกี่ยวกับการส่งมอบที่ผขู ้ ายกาหนดหรื อข้อสงวนอื่นของ
ผูข้ ายที่ขดั หรื อแย้งกับเงื่อนไขเหล่านี้ให้ถือว่าไม่มีผลเว้นแต่ผซู ้ ้ือจะยอมรับเงื่อนไขหรื อข้อสงวนสาหรับคา
สัง่ ซื้อในครั้งนั้นๆไว้อย่างชัดแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.2
ข้อตกลง การแก้ไข หรื อการเพิ่มเติมอื่นๆจะไม่มีผลบังคับ เว้นแต่ผซู ้ ้ือจะให้ความยินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร

2.

คาเสนอ
2.1
คาเสนอของผูข้ ายจะครอบคลุมไปถึงจานวน
และคุณภาพที่แน่นอนที่กาหนดในใบสอบถามราคาของ
ผูซ้ ้ือ หากมีขอ้ ความใดแตกต่างไปจากใบสอบถามราคาจะต้องระบุไว้อย่างชัดแจ้ง
2.2
คาเสนอจะถูกเสนอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่ผกู มัดกับผูซ้ ้ือ

3.

ใบสัง่ ซื้อ
3.1
ใบสัง่ ซื้อและการเปลี่ยนแปลงใบสัง่ ซื้อใดๆจะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณี เป็ นที่สงสัย การตกลง
ด้วยวาจาหรื อการจัดการที่ตกลงทางโทรศัพท์จะผูกพันก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.2
ใบสัง่ ซื้อหรื อการเปลี่ยนแปลงใบสัง่ ซื้อแต่ละครั้งจะต้องได้รับการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูข้ าย
และจะถือว่าการสัง่ ซื้อทั้งหมดเป็ นอิสระแยกออกจากกัน
3.3
รายละเอียดดังต่อไปนี้จะถูกระบุในการสัง่ ซื้อทั้งหมด: ฝ่ ายจัดซื้อ เลขที่ใบสัง่ ซื้อที่สมบูรณ์ วันที่สงั่ ซื้อ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูซ้ ้ือทั้งหมด

4.

ระยะเวลาการส่งมอบ
4.1
ระยะเวลาการส่งมอบจะเริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ลงในใบสัง่ ซื้อ หากผูข้ ายมีเหตุที่จะคาดหมายได้วา่ ผูข้ ายจะไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามสัญญา หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนตามสัญญาได้ภายในเวลาที่
กาหนดไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ผูข้ ายจะแจ้งให้ผซู ้ ้ือทราบทันทีโดยระบุเหตุผลและระยะเวลาที่อาจจะ
ล่าช้า หากผูข้ ายไม่แจ้ง ผูข้ ายจะไม่มีสิทธิอา้ งข้อยกเว้นความรับผิดที่เกิดจากความล่าช้า

5.

การรับประกัน ความรับผิด และการแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
5.1
ผูข้ ายรับประกันว่าสิ นค้าที่ผขู ้ ายจัดส่งปราศจากความชารุ ดบกพร่ องที่อาจจะทาให้สินค้าเสื่ อมค่า หรื อที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของสินค้า เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในใบสัง่ ซื้อ มีคุณสมบัติอย่างที่รับรองและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบตั ิทางอุตสาหกรรมที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ล่าสุด
และข้อกาหนดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เหมาะสม
และข้อกาหนดที่คุม้ ครองคนงานและการป้ องกัน
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5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

6.

อุบตั ิเหตุ หากสิ นค้าที่ส่งมอบไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ผูซ้ ้ือจะมีสิทธิที่จะ
เรี ยกร้องให้มีการเลิกสัญญา หรื อการลดราคาซื้อ หรื อการเปลี่ยนสิ นค้าที่ชารุ ดกับสิ นค้าที่ไม่ชารุ ดหรื อ
ซ่อมแซมความชารุ ด หากผูข้ ายมีอุปกรณ์ทางเทคนิคที่จาเป็ นในการซ่อมแซม ข้อกาหนดนี้จะไม่ใช้กบั ความ
ชารุ ด หรื อความเสี ยหายที่เกิดจาก
(ก)
การสึ กหรอตามปกติ
(ข)
การใช้ที่ไม่เหมาะสมของผูซ้ ้ือ
ผูซ้ ้ือจะแจ้งให้ผขู ้ ายทราบถึงความชารุ ดของสิ นค้าที่ส่งมอบทันทีที่พบความชารุ ดในระหว่างการ
ประกอบการตามปกติ ข้อกาหนดข้างต้นจะใช้บงั คับโดยอนุโลมกับการให้บริ การ เช่น การสร้าง การ
ก่อสร้าง การบารุ งรักษา ฯลฯ เช่นเดียวกัน
เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็ นอย่างอื่น ระยะเวลาการรับประกัน คือ หนึ่งปี โดยเริ่ มจากเวลาที่สินค้าถูกใช้เป็ นครั้ง
แรก แต่จะไม่เกินสองปี นับจากวันที่ส่งมอบสิ นค้า
การรับประกันของผูข้ ายจะรวมถึงสิ นค้าที่ผลิตโดยผูร้ ับเหมาช่วง
หากผูข้ ายได้รับแจ้งเกี่ยวกับความชารุ ดบกพร่ อง ระยะเวลาการรับประกันจะถูกขยายโดยช่วงเวลา ระหว่าง
การแจ้ง และการซ่อมแซมความชารุ ดดังกล่าว หากสิ นค้าที่ผขู ้ ายส่งมอบถูกแทนที่โดยสิ นค้าชิ้นใหม่ท้ งั หมด
ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่ มนับใหม่ และหากชิ้นส่วนของสิ นค้าถูกแทนบางส่วน ระยะเวลาการ
รับประกันจะเริ่ มนับใหม่เฉพาะส่วนที่เป็ นชิ้นส่วนใหม่ของสิ นค้า
สิ นค้าที่ชารุ ดที่อยูภ่ ายใต้การรับประกันจะยังคงเป็ นของผูซ้ ้ืออยู่ ที่อาจจะจาหน่ายจ่ายโอนโดยผูซ้ ้ือได้จนกว่า
ผูข้ ายจะจัดส่งสิ นค้าใหม่มาทดแทนให้ ซึ่งหลังจากนั้นสิ นค้าที่ชารุ ดจึงจะกลายเป็ นทรัพย์สินของผูข้ าย
ในกรณี เร่ งด่วน หรื อหากผูข้ ายผิดสัญญา หรื อไม่ซ่อมแซมความชารุ ด ผูซ้ ้ืออาจจะซ่อมแซมความชารุ ดด้วย
ตนเองโดยค่าใช้จ่ายของผูข้ าย หรื อใช้สิทธิการรับประกันอื่นๆตามที่ระบุในข้อ 5.1
การที่ผซู ้ ้ือยอมรับสิ นค้าและบริ การของผูข้ ายจะไม่กระทบต่อหน้าที่ของผูข้ ายภายใต้การรับประกัน
ผูข้ ายจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ไบเออร์ไทย จากัด ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ถึงการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพของ
สิ นค้าและบริ การ หากผูข้ ายละเว้นการแจ้งดังกล่าว บริ ษทั ไบเออร์ไทย จากัด ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปฏิเสธการ
รับสิ นค้าและบริ การและยังมีสิทธิในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูข้ ายจากการละเว้นการแจ้งของผูข้ าย
ข้างต้นด้วย

การตรวจสอบ
หากต้องมีการตรวจสอบสิ นค้าที่ส่งมอบ
ผูข้ ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการตรวจสอบดังกล่าวรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายของพนักงานของผูข้ าย แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายของพนักงานของผูซ้ ้ือ
ผูข้ ายจะแจ้งวันที่สินค้าพร้อมที่จะถูกตรวจสอบให้ผซู ้ ้ือทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งสัปดาห์ และจะตกลงวันที่จะ
ทาการตรวจสอบกับผูซ้ ้ือ หากไม่นาสิ นค้ามาตรวจสอบในวันนั้น ผูข้ ายจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายของพนักงาน
ของผูซ้ ้ือ
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หากพบความชารุ ดของสิ นค้าซึ่งทาให้มีความจาเป็ นที่จะต้องทาการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
หรื อทาการตรวจสอบ
เพิ่มเติม ผูข้ ายจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการนั้นทั้งหมด ผูข้ ายยังจะต้องจ่าย
ค่าใช้จ่ายของพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุที่ผขู ้ ายใช้ในการดาเนินการตามคาสัง่
ซื้ออีกด้วย
7.

การประกันภัย
7.1
ผูซ้ ้ือจะรับผิดชอบต่อการประกันภัยการขนส่งทั้งหมด
7.2
ผูข้ ายจะรับผิดชอบในการจัดให้มีการประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามที่เพียงพอที่คุม้ ครองความเสี ยหายที่
เกิดจากการให้บริ การ หรื อสิ นค้าที่ส่งมอบ หรื อทรัพย์สินของพนักงานของผูข้ ายหรื อบุคคลที่สามที่ได้รับ
มอบอานาจจากผูข้ าย

7.3

7.4

8.

ผูข้ ายจะ ส่งเอกสารที่แสดงจานวนเงินที่เอาประกันต่อการเกิดความเสี ยหายแต่ละครั้งให้แก่ผซู ้ ้ือหากได้รับ
การร้องขอ
การจัดหาประกันภัยการสร้าง/การก่อสร้างเพิ่มเติมจากการประกันความรับผิดของบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้
ในข้อ 7.2 แต่ละกรณี จะเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
ผูซ้ ้ือจะต้องจัดหาการประกันความเสี่ ยงภัยตามปกติให้แก่เครื่ องจักร เครื่ องมือ ฯลฯ ที่ผขู ้ ายให้ผซู ้ ้ือยืม ความ
รับผิดอื่นๆของผูซ้ ้ือต่อการเสื่ อมสภาพของเครื่ องจักร เครื่ องมือ ฯลฯ หรื อความเสี ยหายจากการเสื่ อมสภาพ
ดังกล่าวจะไม่ถูกรวมอยูด่ ว้ ย เว้นแต่จะเกิดจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูซ้ ้ือ

เงื่อนไขการจัดการขนส่ง
8.1
ในวันที่ส่งมอบสิ นค้า ผูข้ ายจะส่งใบแจ้งรายละเอียดการขนส่งสิ นค้า (dispatch note) ที่แสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับการขนส่งแต่ละเที่ยวให้แก่ผซู ้ ้ือแยกต่างหากจากสิ นค้า และใบวางบิล สิ นค้าจะถูกส่งไปพร้อมกับใบ
ส่งสิ นค้า (delivery note) และ บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (packing slip) หากสิ นค้าถูกส่งโดยทางเรื อ
เอกสารเกี่ยวกับการขนส่ง (shipping paper) และใบวางบิลจะระบุชื่อของบริ ษทั ขนส่ง และชื่อเรื อ ผูข้ าย
จะต้องเลือกวิธีการการขนส่งที่เหมาะสมสาหรับผูซ้ ้ือ ผูข้ ายจะแสดงเลขที่อา้ งอิงของใบสัง่ ซื้อ และจุดที่จะเอา
สิ นค้าลงตามที่ผซู ้ ้ือกาหนดไว้ในใบแจ้งรายละเอียดการขนส่งสิ นค้า ใบส่งสิ นค้า บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบ
ห่อ ใบตราส่ง และใบวางบิลทั้งหมดบนหี บห่อภายนอกของสิ นค้า และที่อื่นที่เหมาะสม
8.2
ผูข้ ายจะบรรจุ ทาเครื่ องหมาย และขนส่งสิ นค้าอันตรายตามกฏของประเทศ/ระหว่างประเทศที่เหมาะสม
เอกสารต่างๆที่ส่งมาพร้อมกับสิ นค้าจะไม่แสดงเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ ยงภัยแต่จะแสดง
รายละเอียดอื่นๆที่กาหนดโดยกฏการขนส่งที่เหมาะสม
8.3
ผูข้ ายจะรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆเหล่านี้ และจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าว ผูข้ ายจะให้ผรู ้ ับเหมาช่วงปฎิบตั ิตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการขนส่งเหล่านี้ดว้ ย
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8.4

สิ นค้าฝากขายที่ผซู ้ ้ือไม่สามารถรับมอบได้เนื่องจากการไม่ปฎิบตั ิตามข้อกาหนดเหล่านี้ ผูข้ ายจะเป็ นผูเ้ ก็บ
รักษาโดยค่าใช้จ่ายและความเสี่ ยงภัยของตน ผูซ้ ้ือมีสิทธิที่จะตรวจให้แน่ใจในส่วนประกอบและสภาพของ
สิ นค้าดังกล่าวได้ เครื่ องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างจะต้องไม่ถูกบรรทุกมาพร้อมกับสิ นค้า

9.

ราคาและเงื่อนไข
หากผูข้ ายลดราคาสิ นค้า หรื อให้เงื่อนไขที่ดีกว่าในช่วงเวลาระหว่างการสัง่ ซื้อและการส่งมอบ ให้ใช้ราคา และเงื่อนไข
ที่มีผลบังคับในวันที่ส่งมอบ

10.

ใบวางบิล และการชาระเงิน
10.1 ใบวางบิลของผูข้ ายจะเป็ นไปตามรายการ และราคาที่ระบุในใบสัง่ ซื้อ การบริ การ หรื อสิ นค้าที่เพิ่มเติม
หรื อที่ถูกตัดออกจะถูกระบุแยกต่างหากจากใบวางบิล
10.2 ระยะเวลาการชาระเงินจะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่กาหนด แต่จะไม่เร็ วกว่าวันที่ได้รับสิ นค้า และใบวางบิล
10.3 การชาระเงินจะไม่ถือว่าเป็ นการยอมรับเงื่อนไขและราคา เอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้เฉพาะของผูซ้ ้ือจะ
ยังคงเป็ นทรัพย์สินของผูซ้ ้ือและจะไม่ถูกผูข้ ายใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทาซ้ า หรื อให้บุคคลที่สามใช้
ประโยชน์ ผูข้ ายจะมอบเอกสาร และสาเนาเอกสารทั้งหมด ให้แก่ผซู ้ ้ือโดยไม่ชกั ช้าหากได้รับการร้องขอ ผู ้
ซื้อขอสงวนสิ ทธิใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Right) ที่เกี่ยวกับเอกสาร
ทั้งหมดที่ผซู ้ ้ือให้แก่ผขู ้ าย

11.

ผูข้ ายจะถือว่าการสอบถามราคา และใบสัง่ ซื้อ และการดาเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามราคา และใบสัง่
ซื้อเป็ นความลับทางการค้า และจะเก็บไว้เป็ นความลับ ผูข้ ายจะรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ผซู ้ ้ือได้รับเนื่องจากการ
ที่ผขู ้ ายไม่ได้ปฎิบตั ิหน้าที่เหล่านี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน
11.1 ผูข้ ายจะจัดหาเอกสารทั้งหมดที่จาเป็ นต่อการเจรจาเรื่ องสิ นค้าและการบริ การให้แก่ผซู ้ ้ือ การเจรจาดังกล่าว
หรื อการติดต่ออื่นกับผูซ้ ้ือจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูข้ ายแต่ผเู ้ ดียวและจะไม่ทาให้ผขู ้ ายพ้นจากหน้าที่
การรับประกันหรื อหน้าที่อื่น
11.2 ผูข้ ายจะจัดหาเอกสารทั้งหมดที่จาเป็ นต่อการใช้ การก่อสร้าง การติดตั้ง การดาเนินการการเก็บรักษา
การบริ การ การตรวจสอบ การดูแลรักษา หรื อการซ่อมแซมสิ นค้าของผูซ้ ้ือให้แก่ผซู ้ ้ือในเวลาที่สมควรโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผูซ้ ้ือ
11.3 เมื่อใดก็ตามที่ผซู ้ ้ือกาหนดมาตรฐานหรื อกฏเกณฑ์ ผูซ้ ้ือจะต้องใช้มาตรฐานหรื อกฏเกณฑ์ฉบับล่าสุด ผูข้ าย
จะเรี ยกให้ผซู ้ ้ือส่งมอบมาตรฐานและกฏเกณฑ์การทางานของผูข้ ายที่ผซู ้ ้ือยังไม่ได้ส่งมอบให้แก่ผขู ้ าย

12.

รายการเบ็ดเตล็ด (Incidental Items)
แม่พิมพ์ แบบ เครื่ องมือ ฟิ ล์ม ฯลฯ ที่ผขู ้ ายทาขึ้นเพื่อให้ผขู ้ ายสามารถดาเนินการตามใบสัง่ ซื้อจะกลายเป็ นทรัพย์สิน
ของผูซ้ ้ือเมื่อผูซ้ ้ือชาระเงิน แม้วา่ จะยังอยูใ่ นความครอบครองของผูข้ าย ผูข้ ายจะต้องส่งมอบแม่พิมพ์ แบบ เครื่ องมือ
ฟิ ล์ม ฯลฯ ให้แก่ผซู ้ ้ือเมื่อมีการร้องขอ
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13.

การสร้าง การก่อสร้าง การบารุ งรักษา การตรวจสอบ การซ่อมแซม ฯลฯ
13.1 หากมีการประกอบ การก่อสร้าง การบารุ งรักษา การตรวจสอบ การซ่อมแซม ฯลฯ ในโรงงานของผูซ้ ้ือ การ
ดาเนินการดังกล่าวจอยูภ่ ายใต้กฎเรื่ องความปลอดภัย
และการปฏิบตั ิสาหรับผูร้ ับเหมาและพนักงานของ
ผูร้ ับเหมาที่ทางานตามสัญญากับผูซ้ ้ือหรื อสานักงานสาขาของผูซ้ ้ือ กฎต่างๆจะถูกส่งมอบให้แก่ผขู ้ ายเมื่อเริ่ ม
งานการสร้าง หรื อ การก่อสร้าง หรื อสามารถร้องขอได้จากฝ่ ายรักษาความปลอดภัยของโรงงานของผูซ้ ้ือ
13.2 ผูซ้ ้ือจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผูข้ ายหรื อของพนักงานของผูข้ ายที่นาเข้ามาในบริ เวณโรงงานของ
ผูซ้ ้ือ

14.

การละเมิดสิ ทธิบตั ร
ผูข้ ายจะรับผิดชอบต่อการละเมิดสิ ทธิบตั ร ใบอนุญาต หรื อสิทธิที่ปกป้ องบุคคลที่สามที่อาจเกิดจากการส่งมอบ หรื อ
การใช้สินค้า ผูข้ ายจะรับผิดชอบต่อค่าใบอนุญาตที่ตอ้ งจ่าย

15.

สื่ อโฆษณา
ผูข้ ายจะไม่กล่าวถึงธุรกิจของผูข้ ายที่เกี่ยวข้องกับผูซ้ ้ือในข้อมูลหรื อสื่ อโฆษณา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ ้ือก่อน

16.

กฎหมายที่ใช้บงั คับ การตีความ ข้อกาหนด ฯลฯ
16.1 เงื่อนไขและสัญญาซื้อฉบับนี้จะอยูภ่ ายใต้กฏหมายไทย
16.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบตั ิทางการค้าจะถูกตีความตามอินโคเทอมฉบับล่าสุด

17.

แหล่งกาเนิดสิ นค้า
สิ นค้าที่ส่งมอบต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขว่าด้วยแหล่งกาเนิดสิ นค้าที่กาหนดในข้อตกลงเกี่ยวกับเอกสิ ทธิ์ (preferential
agreement) ของอีอีซีเว้นแต่การยืนยันคาสัง่ ซื้อจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็ นอย่างอื่น

18.

สถานที่ในการปฎิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา และเขตอานาจศาล
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในคาสัง่ ซื้อ สถานที่ในการปฎิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา คือ จุดส่งมอบที่ผซู ้ ้ือกาหนด เขต
อานาจศาล คือ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
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