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เงือ่นไขในการซื้อของบริษัท ไบเออร์ไทย จ ากดั 
 
1.  เง่ือนไขทัว่ไป 

1.1 เง่ือนไขเหล่าน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาซ้ือ เวน้แต่คู่สญัญาไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือคู่สญัญา
ไดท้ าสญัญาซ้ือกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้ตกลงและเง่ือนไขตอ่ไปน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการท าธุรกรรมการซ้ือ
ปัจจุบนัของสินคา้หรือบริการ (“ธุรกรรม”) เง่ือนไขเก่ียวกบัการส่งมอบท่ีผูข้ายก าหนดหรือขอ้สงวนอ่ืนของ
ผูข้ายท่ีขดัหรือแยง้กบัเง่ือนไขเหล่าน้ีใหถื้อวา่ไม่มีผลเวน้แต่ผูซ้ื้อจะยอมรับเง่ือนไขหรือขอ้สงวนส าหรับค า
สัง่ซ้ือในคร้ังนั้นๆไวอ้ยา่งชดัแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 1.2 ขอ้ตกลง การแกไ้ข หรือการเพ่ิมเติมอ่ืนๆจะไม่มีผลบงัคบั เวน้แตผู่ซ้ื้อจะใหค้วามยนิยอมเป็น 
  ลายลกัษณ์อกัษร 
  
2.  ค าเสนอ 
 2.1 ค าเสนอของผูข้ายจะครอบคลุมไปถึงจ านวน และคุณภาพท่ีแน่นอนท่ีก าหนดในใบสอบถามราคาของ
  ผูซ้ื้อ หากมีขอ้ความใดแตกต่างไปจากใบสอบถามราคาจะตอ้งระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ 
 2.2 ค าเสนอจะถูกเสนอโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และไม่ผกูมดักบัผูซ้ื้อ 
 
3.  ใบสัง่ซ้ือ 

3.1 ใบสัง่ซ้ือและการเปล่ียนแปลงใบสัง่ซ้ือใดๆจะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีเป็นท่ีสงสยั การตกลง
ดว้ยวาจาหรือการจดัการท่ีตกลงทางโทรศพัทจ์ะผกูพนัก็ต่อเม่ือไดรั้บการยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 3.2 ใบสัง่ซ้ือหรือการเปล่ียนแปลงใบสัง่ซ้ือแต่ละคร้ังจะตอ้งไดรั้บการยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูข้าย
  และจะถือวา่การสัง่ซ้ือทั้งหมดเป็นอิสระแยกออกจากกนั 
 3.3 รายละเอียดดงัต่อไปน้ีจะถูกระบุในการสัง่ซ้ือทั้งหมด: ฝ่ายจดัซ้ือ เลขท่ีใบสัง่ซ้ือท่ีสมบูรณ์ วนัท่ีสัง่ซ้ือ และ
  รายละเอียดเก่ียวกบัผูซ้ื้อทั้งหมด 
 
4.  ระยะเวลาการส่งมอบ 

4.1 ระยะเวลาการส่งมอบจะเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีลงในใบสัง่ซ้ือ หากผูข้ายมีเหตุท่ีจะคาดหมายไดว้า่ผูข้ายจะไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามสญัญา หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามสญัญาไดภ้ายในเวลาท่ี
ก าหนดไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ผูข้ายจะแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบทนัทีโดยระบุเหตุผลและระยะเวลาท่ีอาจจะ
ล่าชา้ หากผูข้ายไม่แจง้ ผูข้ายจะไม่มีสิทธิอา้งขอ้ยกเวน้ความรับผิดท่ีเกิดจากความล่าชา้ 

 
5.  การรับประกนั ความรับผิด และการแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

5.1 ผูข้ายรับประกนัวา่สินคา้ท่ีผูข้ายจดัส่งปราศจากความช ารุดบกพร่องท่ีอาจจะท าใหสิ้นคา้เส่ือมค่า หรือท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อการใชง้านของสินคา้ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือ มีคุณสมบติัอยา่งท่ีรับรองและ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติัทางอุตสาหกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป และสอดคลอ้งกบักฎเกณฑล่์าสุด 
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัท่ีเหมาะสม และขอ้ก าหนดท่ีคุม้ครองคนงานและการป้องกนั
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อุบติัเหตุ หากสินคา้ท่ีส่งมอบไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ผูซ้ื้อจะมีสิทธิท่ีจะ
เรียกร้องใหมี้การเลิกสญัญา หรือการลดราคาซ้ือ หรือการเปล่ียนสินคา้ท่ีช ารุดกบัสินคา้ท่ีไม่ช ารุดหรือ 
ซ่อมแซมความช ารุด หากผูข้ายมีอุปกรณ์ทางเทคนิคท่ีจ าเป็นในการซ่อมแซม ขอ้ก าหนดน้ีจะไม่ใชก้บัความ
ช ารุด หรือความเสียหายท่ีเกิดจาก 

  (ก) การสึกหรอตามปกติ 
  (ข) การใชท่ี้ไม่เหมาะสมของผูซ้ื้อ 

ผูซ้ื้อจะแจง้ใหผู้ข้ายทราบถึงความช ารุดของสินคา้ท่ีส่งมอบทนัทีท่ีพบความช ารุดในระหวา่งการ
ประกอบการตามปกติ ขอ้ก าหนดขา้งตน้จะใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัการใหบ้ริการ เช่น การสร้าง การ
ก่อสร้าง การบ ารุงรักษา ฯลฯ เช่นเดียวกนั 

 5.2 เวน้แต่จะไดต้กลงไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ระยะเวลาการรับประกนั คือ หน่ึงปีโดยเร่ิมจากเวลาท่ีสินคา้ถูกใชเ้ป็นคร้ัง
  แรก แต่จะไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีส่งมอบสินคา้ 
 5.3 การรับประกนัของผูข้ายจะรวมถึงสินคา้ท่ีผลิตโดยผูรั้บเหมาช่วง 

5.4 หากผูข้ายไดรั้บแจง้เก่ียวกบัความช ารุดบกพร่อง ระยะเวลาการรับประกนัจะถูกขยายโดยช่วงเวลา  ระหวา่ง
การแจง้ และการซ่อมแซมความช ารุดดงักล่าว  หากสินคา้ท่ีผูข้ายส่งมอบถูกแทนท่ีโดยสินคา้ช้ินใหม่ทั้งหมด 
ระยะเวลาการรับประกนัจะเร่ิมนบัใหม่ และหากช้ินส่วนของสินคา้ถูกแทนบางส่วน ระยะเวลาการ
รับประกนัจะเร่ิมนบัใหม่เฉพาะส่วนท่ีเป็นช้ินส่วนใหม่ของสินคา้ 

5.5 สินคา้ท่ีช ารุดท่ีอยูภ่ายใตก้ารรับประกนัจะยงัคงเป็นของผูซ้ื้ออยู ่ ท่ีอาจจะจ าหน่ายจ่ายโอนโดยผูซ้ื้อไดจ้นกวา่
ผูข้ายจะจดัส่งสินคา้ใหม่มาทดแทนให ้ซ่ึงหลงัจากนั้นสินคา้ท่ีช ารุดจึงจะกลายเป็นทรัพยสิ์นของผูข้าย 

5.6 ในกรณีเร่งด่วน หรือหากผูข้ายผดิสญัญา หรือไม่ซ่อมแซมความช ารุด ผูซ้ื้ออาจจะซ่อมแซมความช ารุดดว้ย
ตนเองโดยค่าใชจ่้ายของผูข้าย หรือใชสิ้ทธิการรับประกนัอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ 5.1 

 5.7 การท่ีผูซ้ื้อยอมรับสินคา้และบริการของผูข้ายจะไม่กระทบต่อหนา้ท่ีของผูข้ายภายใตก้ารรับประกนั 
                5.8   ผูข้ายจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถึงการเปล่ียนแปลงในคุณภาพของ

สินคา้และบริการ หากผูข้ายละเวน้การแจง้ดงักล่าว บริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธการ
รับสินคา้และบริการและยงัมีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูข้ายจากการละเวน้การแจง้ของผูข้าย
ขา้งตน้ดว้ย 

 
6.  การตรวจสอบ 
 หากตอ้งมีการตรวจสอบสินคา้ท่ีส่งมอบ ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส าหรับการตรวจสอบดงักล่าวรวมทั้ง
 ค่าใชจ่้ายของพนกังานของผูข้าย แต่ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายของพนกังานของผูซ้ื้อ 
 
 ผูข้ายจะแจง้วนัท่ีสินคา้พร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบใหผู้ซ้ื้อทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงสปัดาห์ และจะตกลงวนัท่ีจะ
 ท าการตรวจสอบกบัผูซ้ื้อ หากไม่น าสินคา้มาตรวจสอบในวนันั้น ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายของพนกังาน
 ของผูซ้ื้อ 
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หากพบความช ารุดของสินคา้ซ่ึงท าใหมี้ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง หรือท าการตรวจสอบ
เพ่ิมเติม ผูข้ายจะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายของพนกังาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากการนั้นทั้งหมด ผูข้ายยงัจะตอ้งจ่าย
ค่าใชจ่้ายของพนกังาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบวสัดุท่ีผูข้ายใชใ้นการด าเนินการตามค าสัง่
ซ้ืออีกดว้ย 

 
7.  การประกนัภยั 

7.1 ผูซ้ื้อจะรับผิดชอบต่อการประกนัภยัการขนส่งทั้งหมด 
7.2 ผูข้ายจะรับผดิชอบในการจดัใหมี้การประกนัความรับผิดต่อบุคคลท่ีสามท่ีเพียงพอท่ีคุม้ครองความเสียหายท่ี

เกิดจากการใหบ้ริการ หรือสินคา้ท่ีส่งมอบ หรือทรัพยสิ์นของพนกังานของผูข้ายหรือบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจจากผูข้าย 

  
 ผูข้ายจะ ส่งเอกสารท่ีแสดงจ านวนเงินท่ีเอาประกนัต่อการเกิดความเสียหายแต่ละคร้ังใหแ้ก่ผูซ้ื้อหากไดรั้บ
 การร้องขอ 
7.3 การจดัหาประกนัภยัการสร้าง/การก่อสร้างเพ่ิมเติมจากการประกนัความรับผิดของบุคคลท่ีสามตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ 7.2 แต่ละกรณี จะเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย 
 

7.4 ผูซ้ื้อจะตอ้งจดัหาการประกนัความเส่ียงภยัตามปกติใหแ้ก่เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ฯลฯ ท่ีผูข้ายใหผู้ซ้ื้อยมื ความ
รับผิดอ่ืนๆของผูซ้ื้อต่อการเส่ือมสภาพของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ฯลฯ หรือความเสียหายจากการเส่ือมสภาพ 
ดงักล่าวจะไม่ถูกรวมอยูด่ว้ย เวน้แต่จะเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูซ้ื้อ 

 
8.  เง่ือนไขการจดัการขนส่ง  
 8.1 ในวนัท่ีส่งมอบสินคา้ ผูข้ายจะส่งใบแจง้รายละเอียดการขนส่งสินคา้ (dispatch note) ท่ีแสดงรายละเอียด
  เก่ียวกบัการขนส่งแต่ละเท่ียวใหแ้ก่ผูซ้ื้อแยกต่างหากจากสินคา้ และใบวางบิล สินคา้จะถูกส่งไปพร้อมกบัใบ
  ส่งสินคา้ (delivery  note) และ บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (packing slip) หากสินคา้ถูกส่งโดยทางเรือ 
  เอกสารเก่ียวกบัการขนส่ง (shipping paper) และใบวางบิลจะระบุช่ือของบริษทัขนส่ง และช่ือเรือ ผูข้าย 
  จะตอ้งเลือกวธีิการการขนส่งท่ีเหมาะสมส าหรับผูซ้ื้อ ผูข้ายจะแสดงเลขท่ีอา้งอิงของใบสัง่ซ้ือ และจุดท่ีจะเอา
  สินคา้ลงตามท่ีผูซ้ื้อก าหนดไวใ้นใบแจง้รายละเอียดการขนส่งสินคา้  ใบส่งสินคา้ บญัชีรายละเอียดบรรจุหีบ
  ห่อ ใบตราส่ง และใบวางบิลทั้งหมดบนหีบห่อภายนอกของสินคา้ และท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

8.2 ผูข้ายจะบรรจุ ท าเคร่ืองหมาย และขนส่งสินคา้อนัตรายตามกฏของประเทศ/ระหวา่งประเทศท่ีเหมาะสม 
เอกสารต่างๆท่ีส่งมาพร้อมกบัสินคา้จะไม่แสดงเฉพาะรายละเอียดเก่ียวกบัความเส่ียงภยัแต่จะแสดง
รายละเอียดอ่ืนๆท่ีก าหนดโดยกฏการขนส่งท่ีเหมาะสม 

 8.3 ผูข้ายจะรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆเหล่าน้ี และจะจ่ายคา่ใชจ่้ายท่ี
  เกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าว ผูข้ายจะใหผู้รั้บเหมาช่วงปฎิบติัตามขอ้ก าหนด 
  เก่ียวกบัการขนส่งเหล่าน้ีดว้ย 
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8.4 สินคา้ฝากขายท่ีผูซ้ื้อไม่สามารถรับมอบไดเ้น่ืองจากการไม่ปฎิบติัตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ผูข้ายจะเป็นผูเ้ก็บ
รักษาโดยค่าใชจ่้ายและความเส่ียงภยัของตน ผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะตรวจใหแ้น่ใจในส่วนประกอบและสภาพของ
สินคา้ดงักล่าวได ้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การก่อสร้างจะตอ้งไม่ถูกบรรทุกมาพร้อมกบัสินคา้ 

 
9.  ราคาและเง่ือนไข 
 หากผูข้ายลดราคาสินคา้ หรือใหเ้ง่ือนไขท่ีดีกวา่ในช่วงเวลาระหวา่งการสัง่ซ้ือและการส่งมอบ ใหใ้ชร้าคา และเง่ือนไข
 ท่ีมีผลบงัคบัในวนัท่ีส่งมอบ 
 
10.  ใบวางบิล และการช าระเงิน 
 10.1 ใบวางบิลของผูข้ายจะเป็นไปตามรายการ และราคาท่ีระบุในใบสัง่ซ้ือ การบริการ หรือสินคา้ท่ีเพ่ิมเติม 
  หรือท่ีถูกตดัออกจะถูกระบุแยกตา่งหากจากใบวางบิล 
 10.2 ระยะเวลาการช าระเงินจะเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีก าหนด แตจ่ะไม่เร็วกวา่วนัท่ีไดรั้บสินคา้ และใบวางบิล 

10.3 การช าระเงินจะไม่ถือวา่เป็นการยอมรับเง่ือนไขและราคา เอกสารท่ีอธิบายเก่ียวกบัวธีิใชเ้ฉพาะของผูซ้ื้อจะ
ยงัคงเป็นทรัพยสิ์นของผูซ้ื้อและจะไม่ถูกผูข้ายใชเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น ท าซ ้ า หรือใหบุ้คคลท่ีสามใช้
ประโยชน์ ผูข้ายจะมอบเอกสาร และส าเนาเอกสารทั้งหมด ใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยไม่ชกัชา้หากไดรั้บการร้องขอ ผู ้
ซ้ือขอสงวนสิทธิใดๆเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Right) ท่ีเก่ียวกบัเอกสาร
ทั้งหมดท่ีผูซ้ื้อใหแ้ก่ผูข้าย 

 
11.  ผูข้ายจะถือวา่การสอบถามราคา และใบสัง่ซ้ือ และการด าเนินการทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบถามราคา และใบสัง่

 ซ้ือเป็นความลบัทางการคา้ และจะเก็บไวเ้ป็นความลบั ผูข้ายจะรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีผูซ้ื้อไดรั้บเน่ืองจากการ
 ท่ีผูข้ายไม่ไดป้ฎิบติัหนา้ท่ีเหล่าน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

11.1 ผูข้ายจะจดัหาเอกสารทั้งหมดท่ีจ าเป็นต่อการเจรจาเร่ืองสินคา้และการบริการใหแ้ก่ผูซ้ื้อ การเจรจาดงักล่าว
หรือการติดต่ออ่ืนกบัผูซ้ื้อจะอยูใ่นความรับผดิชอบของผูข้ายแต่ผูเ้ดียวและจะไม่ท าใหผู้ข้ายพน้จากหนา้ท่ี
การรับประกนัหรือหนา้ท่ีอ่ืน 

 11.2 ผูข้ายจะจดัหาเอกสารทั้งหมดท่ีจ าเป็นต่อการใช ้ การก่อสร้าง การติดตั้ง การด าเนินการการเก็บรักษา 
  การบริการ  การตรวจสอบ การดูแลรักษา หรือการซ่อมแซมสินคา้ของผูซ้ื้อใหแ้ก่ผูซ้ื้อในเวลาท่ีสมควรโดย
  ไม่คิดค่าใชจ่้ายกบัผูซ้ื้อ 

11.3 เม่ือใดก็ตามท่ีผูซ้ื้อก าหนดมาตรฐานหรือกฏเกณฑ ์ ผูซ้ื้อจะตอ้งใชม้าตรฐานหรือกฏเกณฑฉ์บบัล่าสุด ผูข้าย
จะเรียกใหผู้ซ้ื้อส่งมอบมาตรฐานและกฏเกณฑก์ารท างานของผูข้ายท่ีผูซ้ื้อยงัไม่ไดส่้งมอบใหแ้ก่ผูข้าย 

 
12.  รายการเบ็ดเตลด็ (Incidental Items) 
 แม่พิมพ ์ แบบ เคร่ืองมือ ฟิลม์ ฯลฯ ท่ีผูข้ายท าข้ึนเพ่ือใหผู้ข้ายสามารถด าเนินการตามใบสัง่ซ้ือจะกลายเป็นทรัพยสิ์น
 ของผูซ้ื้อเม่ือผูซ้ื้อช าระเงิน แมว้า่จะยงัอยูใ่นความครอบครองของผูข้าย ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบแม่พิมพ ์ แบบ เคร่ืองมือ 
 ฟิลม์ ฯลฯ ใหแ้ก่ผูซ้ื้อเม่ือมีการร้องขอ 
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13.  การสร้าง การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การซ่อมแซม ฯลฯ 
13.1 หากมีการประกอบ การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ การซ่อมแซม ฯลฯ ในโรงงานของผูซ้ื้อ การ

ด าเนินการดงักล่าวจอยูภ่ายใตก้ฎเร่ืองความปลอดภยั และการปฏิบติัส าหรับผูรั้บเหมาและพนกังานของ
 ผูรั้บเหมาท่ีท างานตามสญัญากบัผูซ้ื้อหรือส านกังานสาขาของผูซ้ื้อ กฎต่างๆจะถูกส่งมอบใหแ้ก่ผูข้ายเม่ือเร่ิม
 งานการสร้าง หรือ การก่อสร้าง หรือสามารถร้องขอไดจ้ากฝ่ายรักษาความปลอดภยัของโรงงานของผูซ้ื้อ 

13.2 ผูซ้ื้อจะไม่รับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของผูข้ายหรือของพนกังานของผูข้ายท่ีน าเขา้มาในบริเวณโรงงานของ 
ผูซ้ื้อ 

 
14.  การละเมิดสิทธิบตัร 
 ผูข้ายจะรับผดิชอบต่อการละเมิดสิทธิบตัร ใบอนุญาต หรือสิทธิท่ีปกป้องบุคคลท่ีสามท่ีอาจเกิดจากการส่งมอบ หรือ
 การใชสิ้นคา้ ผูข้ายจะรับผดิชอบต่อค่าใบอนุญาตท่ีตอ้งจ่าย 
 
15.  ส่ือโฆษณา 
 ผูข้ายจะไม่กล่าวถึงธุรกิจของผูข้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูซ้ื้อในขอ้มูลหรือส่ือโฆษณา เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลาย
 ลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อก่อน 
 
16.  กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั การตีความ ขอ้ก าหนด ฯลฯ 

16.1 เง่ือนไขและสญัญาซ้ือฉบบัน้ีจะอยูภ่ายใตก้ฏหมายไทย 
16.2 เง่ือนไขเก่ียวกบัธรรมเนียมปฎิบติัทางการคา้จะถูกตีความตามอินโคเทอมฉบบัล่าสุด 
 

17.  แหล่งก าเนิดสินคา้ 
 สินคา้ท่ีส่งมอบตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้ท่ีก าหนดในขอ้ตกลงเก่ียวกบัเอกสิทธ์ิ(preferential 
 agreement) ของอีอีซีเวน้แต่การยนืยนัค าสัง่ซ้ือจะระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้เป็นอยา่งอ่ืน 
 
18.  สถานท่ีในการปฎิบติัหนา้ท่ีตามสญัญา และเขตอ านาจศาล 
 เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในค าสัง่ซ้ือ สถานท่ีในการปฎิบติัหนา้ท่ีตามสญัญา คือ จุดส่งมอบท่ีผูซ้ื้อก าหนด เขต
 อ านาจศาล คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
 


