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ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขการจดัซือ้จดัจา้ง 
บรษิทั โคเวสโตร (ประเทศไทย) จาํกดั 

(ไซตง์านมาบตาพดุ) 

1. บทท ัว่ไป 
1.1 เงือ่นไขเหลา่นีถ้อืเป็นเนื้อหาของขอ้ตกลงจัดซื้อจัดจา้งในปัจจุบัน

และทุกสัญญาจัดซื้อจัดจา้งในอนาคตกับผูข้าย เงื่อนไขในการส่ง
มอบสนิคา้ทีข่ดัแยง้หรือแตกต่างจากขอ้ตกลงฉบับนี้หรือขอ้จํากัด
อืน่ๆของผูข้ายจะไม่ไดรั้บการยอมรับ  เวน้แตผู่ซ้ือ้ไดต้กลงอย่างชัด
แจง้ว่าไดย้อมรับเงือ่นไขเหลา่นีอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นกรณี
ไป 

1.2 ขอ้ตกลงอืน่ๆ การแกไ้ขและขอ้ตกลงเสรมิจะมผีลตอ่เมื่อผูซ้ื้อไดทํ้า
การตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษรแลว้เท่านัน้ 

2. ประเภทของผลติภณัฑ ์
2.1 ผูข้ายจะตอ้งจัดหาผลติภัณฑ์ในแต่ละประเภทไดอ้ย่างถูกตอ้งตรง

ตามความตอ้งการและใหข้อ้มูลทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ใดๆในผลติภัณฑ ์

2.2 การจัดหาผลติภัณฑป์ระเภทตา่งๆ ตอ้งไม่มคีา่ใชจ่้าย และไม่ถอืเป็น
ภาระผูกพันใด ๆตอ่ผูซ้ื้อ ใบเสนอราคาจะมีผลต่อเมื่อไดทํ้าสัญญา
แยกตา่งหาก 

3. คําส ัง่ซือ้ 
3.1 คําสัง่ซือ้และการแกไ้ขคําสั่งซื้อตอ้งทําเป็นลายลักษณ์อักษร  ใน

กรณีทีม่ขีอ้สงสยั เนือ้หาของการสนทนาทางวาจาและทางโทรศพัท์
จะมผีลผูกพันตอ่เมือ่ไดรั้บการยนืยันเป็นลายลกัษณ์อักษร 

3.2 ผูข้ายจะตรวจสอบคําสัง่ซือ้โดยไม่ชกัชา้ หากพบขอ้ผดิพลาด ความ
คลมุเครอื ความไม่สมบูรณ์ หรอืความไม่เหมาะสมของรายละเอียด
ผลติภัณฑ์ที่ผูซ้ื้อเลือกเพื่อวัตถุประสงค์การใชง้านของผูซ้ื้อตาม
คําสัง่ซือ้ดงักลา่ว จะตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ือ้ทราบในทันทถีงึความจําเป็นใน
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคําสัง่ซือ้ดงักลา่วหรอืระบุรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ในคําสัง่ซือ้ 

3.3 ผูข้ายจะตอ้งยนืยันการสัง่ซือ้และการแกไ้ขคําสัง่ซือ้เพิม่เตมิทัง้หมด
เป็นลายลกัษณ์อักษร โดยสง่เป็นเอกสารตอบรับแยกตา่งหาก 

3.4 การสือ่สารที่เป็นลายลักษณ์อักษรตอ้งส่งถงึฝ่ายจัดซื้อ และระบุ
เลขทีคํ่าสัง่ซือ้ วันทีส่ัง่ซือ้ และหมายเลขอา้งองิของผูซ้ือ้ 

4. ระยะเวลาการสง่มอบ 
4.1.  ระยะเวลาการส่งมอบจะเริม่ตัง้แต่วันทีผู่ข้ายไดร้ับคําสั่งซื้อ หาก

ผูข้ายพบว่าไม่สามารถปฏบิัตติามขอ้ผูกพันตามส ัญญาไดใ้น
ทัง้หมดหรือบางส่วนหรือไดท้ันเวลาที่กําหนด ผูข้ายจะตอ้งแจง้
ใหผู้ซ้ื้อทราบถงึสถานการณ์ดังกล่าวโดยไม่ช ักชา้ และตอ้งระบุ
สาเหตุของความล่าชา้ดังกล่าว รวมถงึกําหนดเวลาที่สามารถส่ง
มอบสนิคา้ได ้ในกรณีที่ไม่ไดแ้จง้ขอ้มูลดังกล่าว ผู ข้ายจะไม่
สามารถอา้งเหตผุลใดๆในการขอยกเวน้จากความผดิรับชอบจากผู ้
ซือ้สําหรับความลา่ชา้ทีเ่กดิข ึน้ 

4.2.  ในกรณีที ่ผู ข้ายไม ่สามารถจัดส ่งสนิคา้ตามคําสั ่งซื ้อภายใน
ระยะเวลาที่ตกลงกันไว ้ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย ในการ
นี ้ไม่รวมถงึบทลงโทษทีร่ะบไุวต้า่งหากในสัญญาซึง่มีการตกลงกัน
ในกรณีทีเ่กดิการสง่มอบลา่ชา้  
ในกรณีทีต่กลงใหม้กีารลงโทษตามสัญญา ผูซ้ื้ออาจเรียกรอ้งใหม้ี
การชําระคา่ชดเชยไปจนถงึวันทีค่รบกําหนดชําระเงนิงวดสดุทา้ย 

5. การรบัประกนั การแจง้ขอ้บกพรอ่งและความรบัผดิ 
5.1 ผูข้ายรับประกันว่าสนิคา้ทีส่ง่มอบจะไม่มขีอ้บกพร่องใดๆ ทีอ่าจลด

มูลคา่หรอืสง่ผลตอ่การใชง้านสนิคา้ สนิคา้มีคุณสมบัตติรงตามที่
ตกลงกันไวห้รอืตามทีรั่บประกันไว ้มคีวามเหมาะสมกับการใชง้าน
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในสัญญา มีความสอดคลอ้งกับระเบียบ
ปฏบิัตทิางเทคนคิที่ยอมรับโดยทั่วไปและตามขอ้บังคับล่าสุดที่
กําหนดโดยหน่วยงานของรัฐรวมถงึระเบียบและขอ้กําหนดดา้น
ความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับการคุม้ครองผูป้ฏบิัตงิานและ
ป้องกันการเกดิอุบัตเิหต ุในกรณีทีผ่ลติภัณฑท์ี่ส่งโดยผูข้ายไดรั้บ
การทดแทนดว้ยสนิคา้ช ิน้ใหม่ทั ้งหมด ระยะเวลารับประกันจะ
เริม่ตน้ใหม่อีกครัง้ ในกรณีที่ผลติภัณฑ์ดังกล่าวไดรั้บการเปลีย่น
เพียงบางส่วน ระยะเวลารับประกันเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนใหม่จะ
เริม่ตน้ใหม่ ในกรณีทีผู่ข้ายบกพร่องต่อหนา้ทีอ่ย่างชัดเจนในการ
ซ่อมแซมผลติภัณฑ์ที่ชํารุด จะไม่มีกํานดระยะเวลาจํากัดในการ
รับประกัน ในกรณีที่ผูข้ายมีการรับประกันคุณสมบัตหิรือความ
ทนทานของผลติภัณฑ์ที่ส่งมอบ  ผูซ้ื้ออาจเรียกรอ้งค่าชดเชย
ภายใตเ้งื่อนไขของการรับประกันดังกล่าวจากผูข้ายได ้โดยการ
รับประกันนี้จะไม่รวมถงึขอ้บกพร่องหรือความเสียหายของ
ผลติภัณฑท์ีเ่กดิจากกรณีดงัตอ่ไปนี ้
  
ก. ความเสยีหายเนือ่งจากการใชง้านตามปกต ิ
ข. การทีผู่ซ้ ือ้ใชง้านอย่างไม่เหมาะสม 
 

ผูซ้ื้อจะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ายทราบถงึขอ้บกพร่องใด ๆของผลติภัณฑ์ที่
ไดรั้บโดยเร็วที่สุดหลังจากที่พบขอ้บกพร่องดังกล่าว กําหนดเวลา
สําหรับการแจง้ขอ้บกพร่องของผลติภัณฑ์จะข ึน้อยู่กับสถานการณ์
ในแต่ละกรณี ทัง้นี ้ ระยะเวลาสําหรับการแจง้ขอ้บกพร่องที่ปรากฏ
ชัดเจน จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) วันทําการ (วันจันทร์ถงึวันศุกร์) 
หลงัจากวันทีส่ง่มอบผลติภณัฑ ์สว่นการแจง้ขอ้บกพร่องทีไ่ม่ไดป้รากฏ
ชัดเจนตอ้งใหร้ะยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 (หา้) วันทําการ หลังจากพบ
ขอ้บกพร่องดงักลา่ว 
ขอ้กําหนดทีร่ะบุขา้งตน้ ใชบ้ังคับโดยอนุโลมในการใหบ้รกิารต่างๆ เช่น 
การประกอบ การบํารุงรักษา ฯลฯ 

5.2 เวน้แต่จะไดต้กลงกันไวอ้ย่างชัดแจง้  ใหใ้ชร้ะยะเวลาการรับประกัน
ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

5.3 การรับประกันของผูข้ายครอบคลุมถงึผลติภัณฑ์ที่ผลติโดยผูรั้บจา้ง
ผลติของผูข้ายดว้ย 

5.4 ในกรณีที่มีการแจง้ขอ้บกพร่องของผลติภัณฑ์ ระยะเวลารับประกัน
จะตอ้งขยายออกไปตามระยะเวลาจากวันที่แจง้ความบกพร่องถงึวันที่
การซ่อมแซมขอ้บกพร่องแลว้เสร็จ ในกรณีที่ผลติภัณฑ์ไดรั้บการ
ทดแทนโดยเปลีย่นใหม่ทัง้หมด ระยะเวลารับประกันจะเริม่ตน้ใหม่อีก
ครั ้ง   ในกรณีที่ผล ิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเพียงบางส่วน 
ระยะเวลารับประกันเฉพาะช ิน้ทีเ่ปลีย่นจะเริม่ตน้ใหม่อกีครัง้ 

5.5 ผลติภัณฑ์ที่มีการรอ้งเรียนภายใตก้ารรับประกัน จะยังคงอยู่ภายใต ้
สทิธิของผูซ้ื้อจนกว่าจะไดรั้บการเปลี่ยนใหม่  แลว้จึงกลายเป็น
ทรัพยส์นิของผูข้าย 

5.6 ในกรณีเร่งดว่นทีไ่ม่สามารถรอใหผู้ข้ายแกไ้ขขอ้บกพร่องไดท้ัน หรอืใน
กรณีที่ผู ข้ายไม่สามารถซ่อมแซมขอ้บกพร่องไดแ้มม้ีการขยาย
กําหนดเวลาแลว้ หรอืในกรณีทีค่วามพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ไม่
ประสบผลสําเร็จ  ผูซ้ื้ออาจหาทางแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยตนเองโดย
ผูข้ายเป็นผูอ้อกคา่ใชจ่้าย หรอือาจเรยีกรอ้งสทิธใินการรับประกันอย่าง
อืน่ตามขอ้ 5.1 

5.7 การทีผู่ซ้ ือ้ยอมรับอุปกรณ์และการบรกิารจะไม่กระทบถงึภาระผูกพันใน
การรับประกันผลติภัณฑข์องผูข้าย 

5.8 ผูซ้ือ้จะไดรั้บการยกเวน้จากการเรียกรอ้งความรับผดิต่อผลติภัณฑ์ที่
เกดิข ึน้หรอืขอ้เรยีกรอ้งทีเ่กดิข ึน้ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยความรับผดิจาก
ผลติภัณฑ์ หากขอ้บกพร่องนัน้เก ิดจากผูข้ายหรือผูผ้ลติที่รับช่วงต่อ
ของผูข้าย. 

5.9 โดยไม่คํานึงถงึบทบัญญัตดิังกล่าวขา้งตน้ ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตาม
ขอ้บังคบัของกฎหมาย 

6. การทดสอบ 
ในกรณีที่กําหนดใหผ้ลติภัณฑ์ตอ้งผ่านการทดสอบ ผูข้ายตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการทดสอบดังกล่าวและค่าใชจ่้ายของ
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ผูซ้ือ้จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายของบุคลากรของ
ตนเองที่เก ิดข ึน้จากการทดสอบ    ผูข้ายตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบถงึ
วันที่ผลติภัณฑ์พรอ้มสําหรับการทดสอบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
สปัดาห ์และกําหนดวันสําหรับการดําเนนิการทดสอบดังกล่าวร่วมกับผู ้
ซื้อ ในกรณีที่ผลติภัณฑ์ไม่พรอ้มสําหรับการทดสอบในวันที่กําหนด 
ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในสว่นของบุคลากรของผูซ้ื้อ ในกรณีที่
พบขอ้บกพร่อง ซึง่ทําใหจํ้าเป็นตอ้งทําการทดสอบซ้ําหรือดําเนนิการ
ทดสอบในขัน้ตอ่ไป  ผูข้ายจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการทดสอบ
รวมถงึค่าใชจ่้ายของบุคลากรทัง้หมดที่เกดิข ึน้ ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบ
คา่ใชจ่้ายบุคลากรและคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วกับการทดสอบวัสดุที่ใชใ้นการ
ผลติสนิคา้ตามคําสัง่ซือ้ 

 



คาํแปล 

 
7. การประกนัภยั 
7.1 ผูซ้ือ้จะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ่้ายค่าประกันภัยสําหรับการขนส่งสนิคา้ใน

ทุกกรณี 
7.2 ผูข้ายตอ้งคํานวนคา่ประกันภัยสําหรับบุคคลที่สามใหเ้พียงพอที่จะ

ครอบคลมุความเสยีหายใดๆทีเ่กดิจากตนเอง พนักงาน หรือผูแ้ทน
ของตนเองเนือ่งจากการใหบ้รกิารหรือสนิคา้หรือส ิง่ของที่ส่งมอบ 
ในกรณีทีผู่ซ้ ือ้รอ้งขอ ผูข้ายตอ้งใหเ้อกสารแก่ผูซ้ื้อซึง่ระบุจํานวน
เงินเอาประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั ้งไวห้ากเกิดความ
เสยีหาย  

7.3 การทําประกันภัยอืน่ๆ นอกเหนอืไปจากการประกันภัยสําหรับบุคคล
ที่สามตามที่ระบุไวต้ามขอ้ 7.2 ตอ้งทําเป็นสัญญาแยกต่างหาก
ตามแตล่ะกรณีระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย 

7.4      ผูซ้ือ้ตอ้งทําประกันภัยสําหรับเครื่องจักรหรือเครื่องมือเครื่องใช ้
หรอืเครือ่งมอือืน่ๆ ทีผู่ซ้ ือ้ไดรั้บจากการขอสนิเชือ่ เพือ่ป้องกันความ
เสีย่งโดยทั่วไป ความรับผดิใดของผูซ้ือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเสยีหาย
หรอืการถกูทําลายของเครือ่งจักรและเครือ่งมอืเครือ่งใชด้ังกล่าวจะ
ไดรั้บการยกเวน้ ตราบเท่าทีก่ารเสยีหายหรอืถกูทําลายไม่ไดเ้ป็นผล
มาจากการกระทําโดยเจตนาหรอืความประมาทเลนิเลอ่ของผูซ้ือ้ 

8. รายละเอยีดการจดัสง่ 
8.1 ผูข้ายมีหนา้ที่ตอ้งใหร้ายละเอียดการจัดส่งสนิคา้ในแต่ละครัง้ใน

วันทีทํ่าการจัดสง่สนิคา้ แยกตา่งหากจากสนิคา้และใบแจง้หนี้ โดย
ตอ้งสง่มอบสนิคา้พรอ้มกับบันทกึการสง่มอบและใบกํากับการบรรจุ
หบีห่อ ในกรณีทีส่นิคา้ถกูสง่โดยทางเรือ เอกสารจัดส่งและใบแจง้
หนี้ตอ้งระบุช ือ่ของบริษัทขนส่งและชือ่เรือขนส่ง ผูข้ายจะเลอืก
วธิกีารขนสง่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุสําหรับผูซ้ือ้ บันทกึการจัดสง่  เอกสาร
แสดงรายการบรรจุหีบห่อ ใบตราส่งสนิคา้ทางเรือ  ใบแจง้หนี ้ 
รวมถงึบรรจุภัณฑภ์ายนอก ฯลฯ ตอ้งระบุรายละเอยีดการอา้งองิของ
คําสัง่ซือ้และจุดถา่ยสนิคา้ทีร่ะบุโดยผูซ้ือ้อย่างครบถว้น  

8.2 ผูข้ายมหีนา้ทีใ่นการบรรจุ ทําเครือ่งหมายและการจัดสง่สนิคา้ที่เป็น
อันตรายตามระเบียบขอ้บังคับแห่งชาติหรือระหว่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง เอกสารประกอบตอ้งระบุประเภทความเสีย่งของสนิคา้ที่
จัดจําหน่ายและขอ้กําหนดเพิม่ เตมิใดๆซึ่งอาจตอ้งปฏิบัตติาม
นอกเหนอืจากกฎระเบยีบการขนสง่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.3 ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย และค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เกดิ
จากการไม่ปฏบิัตติามขอ้กําหนดเหลา่นี ้ผูข้ายตอ้งรับผดิชอบในการ
ตรวจสอบการปฏบิัตติามขอ้กําหนดการจัดส่งสนิคา้ดังกล่าวในส่วน
ของผูรั้บจา้งชว่ง 

8.4 สนิคา้จัดส่งที่ผูซ้ื้อไม่สามารถรับมอบไดเ้นื่องจากไม่เป็นไปตาม
ขอ้กําหนดเหลา่นี ้จะถกูเก็บไว ้โดยผูข้ายตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย
และแบกรับความเสีย่ง ผูซ้ือ้มสีทิธทิี่จะตรวจสอบจํานวนและสภาพ
ของสนิคา้จัดสง่ดงักลา่ว  เครื่องมือและอุปกรณ์จะไม่ถูกโหลดรวม
กับสนิคา้ทีจั่ดสง่ 

9. การกาํหนดราคา 
หากผูข้ายมกีารปรับลดราคาและปรับปรุงเงือ่นไขในชว่งระหว่างการ
สั่งซื้อและการส่งมอบ ใหถ้ือเอาราคาหรือเงื่อนไขที่ระบุ ณ วันที่
จัดสง่เป็นหลกั 

10. การออกใบแจง้หนีแ้ละการชําระเงนิ 
10.1 ใบแจง้หนีจ้ะตอ้งออกตามคําศัพท์ที่ใชโ้ดยเฉพาะ เรียงตามลําดับ

ของขอ้ความและราคาที่ระบุไวใ้นคําสั่งซื้อ การเพิม่หรือลดบรกิาร
ตอ้งระบุแยกตา่งหากในใบแจง้หนี ้

10.2 ระยะเวลาในการชําระเงนิจะเริ่มในวันที่ระบุ แต่ตอ้งหลังจากวันที่
ไดรั้บสนิคา้และใบแจง้หนี ้

10.3 การชําระเงนิไม่ถอืว่าเป็นการยอมรับเงือ่นไขและราคาของผลติภัณฑ ์ 
เวลาทีทํ่าการชําระเงนิจะไม่ส่งผลต่อภาระผูกพันของผูข้ายในการ
รับประกันส ินคา้หรือส ิทธิของผูซ้ื้อในการรอ้งเรียนเกี่ยวกับ
ขอ้บกพร่อง 

11. เอกสาร 
11.1 แบบ มาตรฐาน แนวทางการปฎบิัต ิวธิกีารวเิคราะห์ สูตรการคํานวน 

และเอกสารอื่นๆที่ผูซ้ื้อมอบใหแ้ก่ผูข้ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ผลติสนิคา้เพื่อจัดจําหน่าย รวมถงึเอกสารใดๆที่ทําข ึน้โดยผูข้าย
ตามคําแนะนําของผูซ้ือ้ จะยังคงเป็นทรัพย์สนิของผูซ้ื้อ   ผูข้ายไม่
สามารถใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ใด  ทัง้ทําซ้ําหรอืใหส้ทิธแิก่บุคคลที่
สาม 

ผูข้ายตอ้งส่งมอบเอกสารและสําเนาของเอกสารดังกล่าวทัง้หมด
โดยไม่ช ักชา้ หากผูซ้ื ้อรอ้งขอ   ผู ซ้ื ้อม ีกรรมสทิธอิ ุตสาหกรรม
เหนือเอกสารทั ง้หมดที ่ส ่งใหแ้ก่ผูข้าย ผู ข้ า ยม ีหนา้ที ่ในก า ร
ตอบสนองต่อ คําถาม  การสั่งซื้อ  และการทํางานที่เกี่ยวขอ้ง
ทั ้งหมด และตอ้งรับผิดชอบต่อการสูญเส ียใดๆที่เก ิดข ึ้นแก่ผู ้
ซื ้อ ซึ ่ง เ ป็ นผลม าจาก ก ารละ เม ิด เ งื่อ นไขข อ้ หนึ่ง ข อ้ ใดโดย
ผูข้าย ผูข้ายตอ้งส่งมอบเอกสารทัง้หมดที่จําเป็นสําหรับการปรกึษา
รายละเอียดของสนิคา้ที่จะจัดจําหน่ายใหแ้ก่ผูซ้ื้อ  การปรึกษา
รายละเอยีดเกีย่วกับตวัสนิคา้ดงักลา่วหรอืการมสีว่นร่วมอืน่ๆของผูซ้ือ้จะ
เกดิข ึน้เฉพาะส่วนที่อยู่ในความรับผดิชอบของผูข้ายเท่านั ้น และจะ
ยังคงภาระผูกพันของผูข้ายในการรับประกันสนิคา้ 

11.2 ผูข้ายตอ้งส่งมอบเอกสารใหแ้ก่ผูซ้ื้อตามที่ผูซ้ื้อรอ้งขอ โดยไม่คดิ
คา่ใชจ่้ายใดๆ เพื่อใชใ้นการประกอบ การตดิตัง้ การประมวลผล การ
จัดเก็บ การดําเนนิงาน การใหบ้รกิาร การตรวจสอบ การบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมสนิคา้ และใหเ้อกสารดงักลา่วในเวลาทีเ่หมาะสม โดยไม่ตอ้ง
ไดรั้บการรอ้งขอโดยเฉพาะเจาะจง 

11.3 มาตรฐานและแนวทางการปฏบิัตงิานต่างๆตามที่ผูซ้ื้อกําหนดตอ้งเป็น
ฉบับล่าสุด  ผูข้ายตอ้งขอใหผู้ซ้ื้อแจง้มาตรฐานและแนวทางการ
ดําเนนิงานของโรงงานผูซ้ือ้ในเวลาที่เหมาะสม หากยังไม่ไดรั้บขอ้มูล
เหลา่นี ้

12. วตัถ ุ
แม่พมิพ ์รุ่น เครือ่งมอื ฟิลม์ ฯลฯ ทีผ่ลติโดยผูข้ายเพื่อวัตถุประสงคใ์น
การปฏบิัตติามคําสัง่ซือ้ เป็นทรัพยส์นิของผูซ้ื้อหลังจากที่ไดช้ําระเงนิ
สําหรับวัตถดุงักลา่วแลว้  โดยจะยังมีผลบังคับแมใ้นกรณีที่วัตถุยังคง
อยู่ในความครอบครองของผูข้าย  และตอ้งสง่มอบวัตถดุงักลา่วใหก้ับผู ้
ซือ้เมือ่ไดรั้บการรอ้งขอ 

13. การประกอบ การบาํรงุรกัษา การตรวจสอบ การซอ่มแซมและอืน่ๆ 
13.1 ในกรณีทีต่อ้งดําเนนิการประกอบ การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การ

ทํางาน การซ่อมแซม ฯลฯ ในสถานที่ของผูซ้ื้อ  การปฏิบัต ิงาน
ดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตร้ะเบียบความปลอดภัยและระเบียบขอ้บังคับ
สําหรับบรษัิทนอกองคก์รที่ปฏบิัตงิานในสถานที่ของ บรษัิท โคเวส
โตร (ประเทศไทย) จํากัด หรือบรษัิทในเครือ กฎระเบียบเหล่านี้
จะแจง้ใหผู้ป้ฏบิัตงิานทราบเมื่อเริ่มทํางานหรือไดรั้บการรอ้งขอจาก
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบรษัิท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จํากัด 

13.2 ผูซ้ือ้จะไม่รับผดิชอบในส่วนของทรัพย์สนิที่ผูข้ายหรือเจา้หนา้ที่ของ
ผูข้ายนําเขา้มายังสถานทีข่องผูซ้ือ้ 

14. การละเมดิสทิธบิตัร 
ผูข้ายรับประกันว่าไม่มีการละเมดิสทิธบิัตร ใบอนุญาต หรือสทิธใิน
ทรัพยส์นิทางอุตสาหกรรมของบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการจัดหา
หรือการใชง้านสนิคา้ที่จัดหาโดยผูข้าย   และจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตทัง้หมด 

15. การโฆษณา 
หา้มผูข้ายแสดงใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับผูซ้ื้อในขอ้ความ
หรอืบนสือ่โฆษณาใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผูซ้ือ้ 

16. กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้การตคีวามขอ้สญัญา ฯลฯ 
16.1 เงือ่นไขและสญัญาซือ้ขายอยู่ภายใตบ้ังคบัของกฎหมายไทย 
16.2 เงือ่นไขทางการคา้ตามประเพณีจะตอ้งตคีวามตาม Incoterms ฉบับ

แกไ้ข  

17. แหลง่ท ีม่าของสนิคา้ 
สนิคา้ที่จัดส่งตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขแหล่งกําเนดิสนิคา้ที่ระบุไวใ้น
ขอ้ตกลงพเิศษของ EEC ตราบเท่าทีไ่ม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื่นอย่างชัด
แจง้ในคําสัง่ซือ้ 

18. ขอ้ตกลงเกีย่วกบัเขตอํานาจศาล 
ตามกฎหมายทีใ่ชบ้ังคบั กําหนดใหเ้ขตอํานาจศาลคอืกรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
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