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§ 1 General - Scope 1. บททั่วไป - ขอบเขต 
1. Our Terms and Conditions of Purchase shall apply exclusively for the 
legal relationship between Schenck Process Thailand (“Schenck 
Process Thailand”, “us”. “our” or “we”) and the Supplier, unless a 
deviation was agreed for the single order. We shall not acknowledge any 
conflicting or deviating terms and conditions of Supplier unless we have 
expressly agreed in writing to their application. Our Terms and 
Conditions of Purchase shall apply even if we have accepted delivery by 
Supplier without reservation in the knowledge of Supplier terms and 
conditions which conflict with or deviate from our Terms and Conditions 
of Purchase. 

1. ข้อก ำหนดและเง่ือนไขวำ่ด้วยกำรจดัซือ้ของเรำจะถกูปรับใช้เป็นกำรเฉพำะส ำหรับนิติสัมพนัธ์
ระหว่ำงเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย (“เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย”, “เรำ” “ของเรำ” หรือ “ทำง
เรำ”) กับผู้ จัดหำสินค้ำ เว้นแต่จะมีกำรตกลงท่ีแตกต่ำงไปจำกนีส้ ำหรับค ำสั่งหนึ่งๆ เรำจะไม่
รับทรำบซึ่งข้อก ำหนดและเง่ือนไขใดๆ ท่ีขดัแย้งหรือแตกต่ำงของผู้จัดหำสินค้ำ เว้นแต่เรำจะได้
ตกลงไว้โดยชัดแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อักษรส ำหรับกำรบังคับใช้ข้อก ำหนดและเง่ือนไขเหล่ำนัน้ 
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขว่ำด้วยกำรจัดซือ้ของเรำจะถกูบงัคับใช้แม้ว่ำเรำจะได้ยอมรับกำรสง่มอบ
สินค้ำของผู้จัดหำสินค้ำโดยมิได้มีกำรสงวนไว้ซึ่งกำรรับทรำบถึงข้อก ำหนดและเง่ือนไขของผู้
จดัหำสินค้ำอนัขดัแย้งหรือแตกต่ำงไปจำกข้อก ำหนดและเง่ือนไขวำ่ด้วยกำรจดัซือ้ของเรำ 

2. Any correspondence shall be conducted exclusively with the 
Purchasing Department placing the order. Arrangements with other 
departments shall require the express formal confirmation of the 
Purchasing Department placing the order to become binding. 

2. กำรติดต่อประสำนงำนใดๆ จะต้องด ำเนินกำรเป็นกำรเฉพำะกบัแผนกจดัซือ้ท่ีสัง่ซือ้เท่ำนัน้ 
กำรตกลงกบัแผนกอ่ืนจะต้องได้รับกำรยืนยนัอยำ่งเป็นทำงกำรและโดยชดัแจ้งจำกแผนกจดัซือ้ท่ี
สัง่ซือ้จึงจะมีผลผกูพนั  

3. Our Terms and Conditions of Purchase shall cover all future 
commercial transactions with the Supplier. 

3. ข้อก ำหนดและเง่ือนไขวำ่ด้วยกำรจดัซือ้ของเรำจะครอบคลมุไปถึงธุรกรรมทำงกำรค้ำทัง้หมด
ท่ีจะได้ท ำในอนำคตกบัผู้จดัหำสินค้ำ  
 

§ 2 Orders - Order Documentation 2. ค ำส่ังซือ้สินค้ำ - เอกสำรกำรส่ังซือ้สินค้ำ 
1.  We will send written purchase orders to Supplier (each a “PO” or an 
“Order” respectively). The PO has to be confirmed immediately, without 
delay, by the Supplier. For this purpose, a copy of the PO has to be 
signed and returned by the Supplier. The Supplier must confirm in writing 
any deviations to the PO immediately in writing, within three days 
following a receipt of order. Any changes to our original PO made by 
Supplier must be confirmed by us in writing to be legally binding. 

1. ทำงเรำจะสง่ค ำสัง่ซือ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้แก่ผู้จดัหำสินค้ำ (เรียกแต่ละค ำสัง่วำ่ “ใบสัง่ซือ้
สินค้ำ” หรือ “ค ำสัง่ซือ้สนิค้ำ” ตำมล ำดบั) ใบสัง่ซือ้สินค้ำต้องได้รับกำรยืนยนัทนัทีโดยไมช่กัช้ำ
โดยผู้จดัหำสินค้ำ เพื่อวตัถปุระสงค์แห่งกำรนี ้ ส ำเนำใบสัง่ซือ้สนิค้ำต้องได้รับกำรลงนำมและ
สง่กลบัมำโดยผู้จดัหำสินค้ำ ผู้จดัหำสินค้ำต้องยืนยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในใบสัง่ซือ้สินค้ำ ภำยในสำมวนั นบัจำกวนัท่ีได้รับค ำสัง่ซือ้ กำร
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในใบสัง่ซือ้สินค้ำต้นฉบบัของเรำซึง่กระท ำโดยผู้จดัหำสินค้ำต้องได้รับกำร
ยืนยนัจำกเรำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจึงจะมีผลผกูพนัทำงกฎหมำย 

2.  We shall retain ownership and copyright to the illustrations, drawings, 
calculations and other documents; they may not be made available to 
third parties without our express written consent. They shall be used 
exclusively for production on the basis of our Order, and they shall be 
automatically returned to Schenck Process Thailand after the Order has 
been processed or upon our request. They must be kept confidential in 
relation to third parties; to such extent, the provision of § 9 (3) shall apply 
in supplement. 

 

2. ทำงเรำสงวนไว้ซึ่งกรรมสิทธ์ิและลิขสิทธ์ิในภำพประกอบ ภำพเขียน กำรค ำนวณและเอกสำร
อ่ืนๆ โดยเอกสำรเหล่ำนัน้ไม่อำจให้บุคคลภำยนอกใช้ได้โดยปรำศจำกควำมยินยอมอันชดัแจ้ง
เป็นลำยลักษณ์อักษรของเรำ เอกสำรเหล่ำนัน้ต้องถูกใช้เป็นกำรเฉพำะส ำหรับกำรผลิตบน
พืน้ฐำนของค ำสัง่ซือ้สินค้ำของเรำเท่ำนัน้ และต้องถกูสง่กลบัคืนไปยงัเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย 
โดยอัตโนมติัเมื่อค ำสัง่ซือ้สินค้ำได้ถกูด ำเนินกำรแล้ว หรือตำมท่ีเรำร้องขอ เอกสำรเหลำ่นัน้ต้อง
ถกูเก็บเป็นควำมลบัจำกบุคคลภำยนอก ภำยใต้ขอบเขตนัน้ ข้อก ำหนดข้อท่ี 9(3) จะถกูปรับใช้
เพิ่มเติม  
 

§ 3 Prices - Terms of Payment 3. รำคำ - เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

1. The price stated in our Order is the maximum price payable by 
Schenck Process Thailand and shall be binding. All expenditures in  
relation to the delivery and service rendered by the Supplier shall be 
included in the price, including but not limited to packing, technical 
documentation, instructions for use. 

1. รำคำท่ีระบุไว้ในค ำสัง่ซือ้สินค้ำของเรำเป็นรำคำสงูสดุท่ีเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะช ำระ
และมีผลผูกพนั บรรดำค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรส่งมอบสินค้ำและกำรให้บริกำรโดยผู้จดัหำ
สินค้ำจะต้องถูกรวมอยู่ในรำคำ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรบรรจุสินค้ำ เอกสำรทำงเทคนิค 
ค ำแนะน ำกำรใช้งำน 

2. Unless otherwise agreed, all prices stated shall be exclusive of any 
applicable VAT/GST. 

 

2. เว้นแต่จะมีกำรตกลงไว้เป็นอย่ำงอื่น บรรดำรำคำที่ระบไุว้จะเป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม (VAT) 
หรือภำษีสนิค้ำและบริกำร (GST) ใดๆ ที่อำจต้องมีกำรช ำระ  

3. Each Party is responsible for the payment of all taxes, assessments 
and governmental charges or levies applicable to it under the 
regulations. Should the law provides that any sales tax, goods and 
service tax, or other form of value added tax (VAT) is payable by 
Schenck Process Thailand to the Supplier, the Supplier must specify the 
VAT separately, ensure the invoice is in the form prescribe by law, and 
provide Schenck Process Thailand with any other documentation 
required by law in connection with the VAT.  

3. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยต้องรับผิดชอบในกำรช ำระบรรดำค่ำภำษี กำรประเมินและกำรเรียกเก็บภำษีหรือ
ค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำนรำชกำรที่บงัคับใช้แก่คู่สญัญำภำยใต้ระเบียบบงัคับ กรณีที่กฎหมำยก ำหนดว่ำ 
ภำษีขำย ภำษีสินค้ำและบริกำร หรือภำษีมูลค่ำเพิ่มที่อยู่ในรูปแบบอื่นใดต้องถูกช ำระโดยเช้นค์ โปรเซส 
ประเทศไทยให้แก่ผู้จดัหำสินค้ำ ผู้จดัหำสนิค้ำต้องระบุภำษีมูลค่ำเพิ่มแยกต่ำงหำก และตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำใบเรียกเก็บเงินได้อยู่ในรูปแบบตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ และจดัให้แก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยพร้อม
เอกสำรอื่นๆ ที่กฎหมำยก ำหนดไว้อนัเกี่ยวข้องกับภำษีมลูค่ำเพิ่ม 

4. All invoices must be according to and shall be referring to Schenck 
Process Thailand Purchase Order number and missing of any details 
from the Supplier invoices may delay the processing and subsequent 
payment by Schenck Process Thailand. The Supplier shall be 
responsible for all consequences of its own failure to comply with this 
payment compliance, unless otherwise proofed the Supplier is not 
responsible for such noncompliance. 

4. บรรดำใบเรียกเก็บเงินทัง้หมดต้องเป็นไปตำมและต้องอ้ำงถึงหมำยเลขค ำสัง่ซือ้สินค้ำของเช้นค์ โปรเซส 
ประเทศไทย และกำรขำดหำยไปซึ่งรำยละเอียดในใบเรียกเก็บเงินจำกผู้จัดหำสินค้ำอำจท ำให้เกิดควำม
ลำ่ช้ำในกำรด ำเนินกำรและกำรช ำระเงินโดยเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้จดัหำสนิค้ำต้องรับผิดชอบในผล
ที่ตำมมำทัง้หมดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยกำรช ำระเงินนี ้ เว้นแต่จะพิสจูน์เป็นอย่ำงอื่นได้ว่ำ 
ผู้จดัหำสนิค้ำไม่จ ำต้องรับผิดชอบในกำรไม่ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดนัน้  

5. Unless otherwise provided for in writing, Schenck Process Thailand 
shall pay the purchase price within 45 days of the receipt of delivery and 
invoice. Unless otherwise agreed, progress payments will not be made 
before delivery. Payments must be made electronically and will be 
recognised once funds are cleared from Schenck Process Thailand 
bank  

 

5. เว้นแต่จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นเป็นลำยลกัษณ์อักษร เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะช ำระเงินตำม
รำคำซือ้ภำยใน 45 วันนับจำกวันที่ได้รับกำรส่งมอบสินค้ำและใบเรียกเก็บเงิน เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็น
อย่ำงอื่น จะไม่มีกำรช ำระเงินตำมมลูค่ำงำนที่ท ำส ำเร็จ (progress payment) ก่อนกำรส่งมอบสินค้ำ กำร
ช ำระเงินจะด ำเนินกำรผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์และจะถูกแจ้งให้ทรำบทันทีที่ เงินได้ถูกหักจำกบัญชี
ธนำคำรของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย 

6. Schenck Process Thailand shall be entitled to all rights of set-off and 
retention to the extent provided by law. If the delivery or service is 
defective or incomplete, Schenck Process Thailand shall be entitled, in 
addition to our other rights, to retain payments in an adequate value for 
outstanding debt out of the business relation until proper fulfilment, 
unless the debt is undisputed or legally binding. 

6. เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิทุกประกำรในกำรหักกลบลบหนีแ้ละยึดหน่วงไว้ภำยใต้ขอบเขตที่
กฎหมำยก ำหนดไว้ หำกกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรมีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ นอกเหนือจำกสิทธิ
ประกำรอื่น เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยยังมีสิทธิที่จะสงวนกำรช ำระเงินตำมมูลค่ำของหนีค้งค้ำงของ
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจจนกว่ำจะได้รับกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม เว้นแต่หนีน้ัน้จะเป็นหนีท้ี่ไม่มีข้อ
โต้แย้งหรือมีผลผกูพนัทำงกฎหมำย  
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§ 4 Delivery 4. กำรส่งมอบสินค้ำ 
1. The delivery period stated in the Order is binding. 1. ระยะเวลำกำรสง่มอบสินค้ำท่ีระบใุนค ำสัง่ซือ้สินค้ำมีผลผกูพนั 
2. Deliveries are “DAP” (Incoterms 2020) to the location designated in 
the Purchase Order, unless determined otherwise between the Supplier 
and Schenck Process Thailand. 
 

2. เง่ือนไขกำรสง่มอบสินค้ำคือ Delivery at Place (DAP) (Incoterms 2020) ซึง่เป็นกำรสง่มอบ
โดยกำรขนถ่ำยสินค้ำลง ณ สถำนท่ีซึ่งระบไุว้ในใบสัง่ซือ้สินค้ำ เว้นแต่จะได้มีกำรก ำหนดไว้เป็น
อยำ่งอ่ืนระหวำ่งผู้จดัหำสินค้ำกบัเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย 

3. The delivery shall include technical documentation and manuals as 
described in the scope of work or purchase order. The Supplier will 
grant a perpetual, transferable, royalty free licenses to Schenck 
Process Thailand to use or transfer the technical documentation to our 
end user. The obligation of delivery for Software shall be fulfilled if the 
complete documentation was passed to Schenck Process Thailand. 

3. กำรส่งมอบสินค้ำจะรวมถึงกำรส่งมอบคู่มือและเอกสำรทำงเทคนิคตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ขอบเขตของงำนหรือใบสัง่ซือ้สินค้ำ ผู้ จัดหำสินค้ำจะมอบใบอนุญำตท่ีถำวร โอนได้และไม่มี
ค่ำลิขสิทธ์ิแก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยในกำรใช้หรือโอนเอกสำรทำงเทคนิคให้แก่ผู้ ใช้สินค้ำของ
เรำ หน้ำท่ีในกำรส่งมอบซอฟต์แวร์จะสมบูรณ์เมื่อเอกสำรอันครบถ้วนสมบูรณ์ได้ถูกส่ง
มำยงัเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย 

4. Supplier is obliged to exactly indicate Schenck Process Thailand 
order number on all transport papers and delivery notes. Should the 
Supplier fail to do so, Schenck Process Thailand shall not be 
responsible for delays in processing them. 

4. ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ีต้องระบุหมำยเลขค ำสัง่ซือ้ของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยลงในบรรดำ
เอกสำรกำรขนส่งและใบส่งของทัง้หมด หำกผู้ จัดหำสินค้ำไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี ้ เช้นค์ 
โปรเซส ประเทศไทยจะไมรั่บผิดชอบต่อควำมลำ่ช้ำในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัค ำสัง่ซือ้สินค้ำนัน้  

5. Supplier is obliged to notify Schenck Process Thailand without undue 
delay in writing if circumstances occur or become evident to him where 
the delivery time cannot be met. The agreed delivery time shall not be 
extended by such information. 
 

5. กรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ใดๆ เกิดขึน้หรือเป็นท่ีประจักษ์แก่ผู้ จัดหำสินค้ำว่ำจะไม่สำมำรถส่งมอบ
สินค้ำได้ภำยในระยะเวลกำรส่งมอบสินค้ำ ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ีต้องแจ้งแก่เช้นค์ โปรเซส 
ประเทศไทยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยไมช่กัช้ำ ระยะเวลำกำรสง่มอบสินค้ำท่ีได้ตกลงไว้จะไม่ถกู
ขยำยออกไปโดยกำรแจ้งขำ่วนัน้  

6. Where the Supplier has experienced a delay due to a force majeure 
event or delays caused by Schenck Process Thailand, the Supplier 
must provide details of such delay and the intended duration in writing. 
Any approval of an extension of time is at Schenck Process Thailand 
final consideration and discretion. 

6. กรณีท่ีผู้จดัหำสินค้ำประสบควำมลำ่ช้ำอนัเกิดจำกเหตสุดุวิสยัหรือควำมลำ่ช้ำมีสำเหตมุำจำก
เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้จดัหำสินค้ำต้องให้รำยละเอียดของควำมลำ่ช้ำนัน้และระยะเวลำท่ี
คำดหมำยว่ำจะสำมำรถส่งมอบสินค้ำได้เป็นลำยลกัษณ์อักษร กำรอนุมติักำรขยำยระยะเวลำ
ใดๆ จะเป็นไปโดยดลุพินิจและกำรพิจำรณำของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยถือเป็นท่ีสดุ 

7. If the delivery is beyond the delivery period, unless the delay has been 
approved by Schenck Process Thailand under § 4(6), the Supplier shall 
pay liquidated damages at 0,5% per day, but not exceeding 5% of the 
Order price. Schenck Process Thailand shall be entitled to claim for 
liquidated damages until final payment even though Schenck Process 
Thailand did not reserve the right to claim for liquidated damages. 
Schenck Process Thailand right to claim for additional damage arising 
out of or on connection with the delay remain unaffected. 
 

7. เว้นแต่ควำมล่ำช้ำจะได้รับกำรอนุมติัโดยเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ภำยใต้ข้อท่ี 4(6) หำก
กำรสง่มอบสินค้ำเป็นไปโดยเกินระยะเวลำกำรสง่มอบ ผู้จดัหำสินค้ำต้องชดใช้ค่ำเสียหำยอันได้
ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำในอัตรำร้อยละ 0.5 ต่อวนั แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของรำคำตำมค ำสัง่ซือ้สินค้ำ 
เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิเรียกร้องในค่ำเสียหำยอนัได้ก ำหนดไว้ลว่งหน้ำจนกวำ่จะได้รับ
กำรช ำระเงินจนเสร็จสิน้แม้วำ่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะไมไ่ด้ท ำกำรสงวนไว้ซึ่งสิทธิเรียกร้อง
ส ำหรับค่ำเสียหำยอันได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำนัน้ สิทธิเรียกร้องของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย
ส ำหรับค่ำเสียหำยเพ่ิมเติมอนัเกิดขึน้จำกหรือเก่ียวข้องกบัควำมลำ่ช้ำจะไมไ่ด้รับผลกระทบ  

8. Early or partial deliveries may only be made upon Schenck Process 
Thailand prior written consent. 
 
 

8. กำรสง่มอบก่อนระยะเวลำสง่มอบหรือกำรส่งมอบบำงส่วนจะกระท ำได้เฉพำะเมื่อได้รับควำม
ยินยอมลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยเท่ำนัน้  
 

§ 5 Transfer of Risk 5. กำรโอนควำมเส่ียง 
1. Transfer of risk shall pass at the place designated in the Purchase 
Order or DAP (Incoterms 2020) unless otherwise agreed. 
 

1. กำรโอนควำมเสี่ยงจะถกูโอน ณ สถำนท่ีซึ่งได้ก ำหนดไว้ในใบสัง่ซือ้หรือเง่ือนไขกำรส่งมอบ
สินค้ำ DAP (Incoterms 2020) เว้นแต่จะได้ตกลงกนัไว้เป็นอยำ่งอ่ืน 

2. As far as an acceptance is agreed, the acceptance shall be essential 
for the transfer of risk. The start of operation or use shall not replace 
Schenck Process Thailand declaration of acceptance. 
 

 

2. เท่ำท่ีได้มีกำรตกลงเร่ืองกำรยอมรับสินค้ำ กำรยอมรับสินค้ำจะเป็นสว่นจ ำเป็นส ำหรับกำรโอน
ควำมเสี่ยง กำรเร่ิมต้นด ำเนินกำรหรือใช้จะไมเ่ป็นกำรแทนท่ีกำรประกำศยอมรับสินค้ำของเช้นค์ 
โปรเซส ประเทศไทย 

§ 6 Inspection for Defects - Defect Liability 6. กำรตรวจสอบข้อบกพร่อง – กำรรับผิดในข้อบกพร่อง 
1. An inspection of incoming goods will be conducted as regards to 
visible defects and deviations from the agreed upon identity and quantity 
only. Such defects will be notified to the Supplier without undue delay. 
The Supplier will not insist on any inspections beyond the 
aforementioned degree and hereby agrees to waive the defense of a 
delayed notification of defects (Schenck Process Thailand however 
reserves the right to perform more detailed incoming inspections at its 
sole discretion. In case of any detected defects, Schenck Process 
Thailand shall be entitled to return the complete batch of delivery to the 
Supplier. 

1. กำรตรวจสอบสินค้ำท่ีรับเข้ำจะด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงข้อบกพร่องท่ีสำมำรถมองเห็นได้และ
ควำมแตกต่ำงในสว่นของกำรระบชิุน้งำนสินค้ำและปริมำณตำมท่ีตกลงกนัไว้เท่ำนัน้ ข้อบกพร่อง
นัน้จะถกูแจ้งไปยงัผู้จัดหำสินค้ำโดยไม่ชกัช้ำ ผู้จดัหำสินค้ำจะไม่ขดัขวำงให้มีกำรตรวจสอบใดๆ 
ท่ีนอกเหนือจำกระดับกำรตรวจสอบดังกล่ำวและตกลง ณ ท่ีนีท่ี้จะสละซึ่งข้อต่อสู้จำกกำรบอก
กล่ำวข้อบกพร่องท่ีล่ำช้ำ (อย่ำงไรก็ตำม เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยสงวนสิทธิท่ีจะตรวจสอบ
สินค้ำอยำ่งละเอียดภำยใต้ดลุพินิจแต่เพียงผู้ เดียวของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย) ในกรณีมีกำร
ตรวจพบข้อบกพร่อง เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิในกำรส่งสินค้ำทัง้ชุดท่ีส่งมอบคืนแก่ผู้
จดัหำสินค้ำ  

2. Schenck Process Thailand shall be entitled to the full statutory claims 
because of defects with following provisions: 

2. เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิในกำรเรียกร้องทำงกฎหมำยทกุประกำรจำกข้อบกพร่อง 
ตำมข้อก ำหนดดงัต่อไปนี ้ 

a) in any event, Schenck Process Thailand shall be entitled to 
demand, at our option, that the defect be remedied, or a new 
item be delivered. 

ก)  ไมว่ำ่กรณีใดๆ เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิในกำรเรียกร้องให้แก้ไขข้อบกพร่อง หรือ
สง่มอบสินค้ำใหมไ่ด้ตำมควำมต้องกำรของเรำ  

b) if a removal of a defect will not be corrected within an 
appropriate period of time by the Supplier, we shall be 
entitled, at our option, to choose between the right of 
rescission or to reduce the payment and the right to 
compensation. 

ข) หำกกำรขจดัข้อบกพร่องไมไ่ด้รับกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำตำมสมควรโดยผู้จดัหำสินค้ำ 
ทำงเรำมีสิทธิเลือกตำมควำมต้องกำรของเรำ ระหว่ำงกำรใช้สิทธิเลิกสญัญำหรือกำรลด
จ ำนวนเงินท่ีต้องช ำระและสิทธิในกำรได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำย  
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c) We are entitled to remedy the defect ourselves. Depending
on the circumstances, we shall inform the Supplier in 
advance that after the expiration of a set grace period we will 
remedy the defect at Supplier’s expense. In the event of 
imminent danger (especially a threat to operational safety or 
to avert exceptional damages), where the Supplier is in delay 
with correction of a defect no prior notice needs to be given 
for Schenck Process Thailand to be able to proceed with 
engaging a third party to remedy the defect at Supplier’s 
expense. 

ค) ทำงเรำมีสิทธิในกำรแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง โดยขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ เรำจะแจ้งแก่
ผู้ จัดหำสินค้ำล่วงหน้ำว่ำ หลังจำกสิน้ระยะเวลำผ่อนผันท่ีก ำหนดไว้ ทำงเรำจะแก้ไข
ข้อบกพร่อง โดยผู้จดัหำสินค้ำเป็นผู้ รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำย ในกรณีท่ีมีภยนัตรำยอันใกล้ 
(โดยเฉพำะภัยคุกคำมแก่ควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนหรือเพ่ือหลีกเลี่ยงควำม
เสียหำยพิเศษ) หำกผู้จัดหำสินค้ำด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องอย่ำงล่ำช้ำ เช้นค์ โปรเซส 
ประเทศไทยไม่จ ำเป็นต้องให้กำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำแก่ผู้ จัดหำสินค้ำในกำรว่ำจ้ำง
บุคคลภำยนอกให้เข้ำท ำกำรแก้ไขข้อบกพร่อง โดยผู้ จัดหำสินค้ำเป็นผู้ รับผิดชอบใน
ค่ำใช้จ่ำย 

ง) กำรช ำระเงินของเรำให้แก่ผู้ จัดหำสินค้ำจะไม่ถือว่ำเป็นกำรยอมรับกำรส่งมอบสินค้ำวำ่
เป็นไปตำมข้อก ำหนดในใบสัง่ซือ้สินค้ำหรือปรำศจำกข้อบกพร่อง  

จ) กำรให้อนญุำตของเรำส ำหรับเอกสำรทำงเทคนิคและ/หรือกำรค ำนวณของผู้จดัหำสินค้ำ
จะไมม่ีผลต่อควำมรับผิดในข้อบกพร่องของผู้จดัหำสินค้ำ  

d) Our payment to the Supplier shall not be deemed to be the 
acknowledgement of the delivery as being in compliance 
with the terms of the PO or free of defect.

e) Our authorization of Supplier’s technical documents and/or 
calculations shall not affect his liability for defects.

f) The defect liability period is 18 months from the date of 
delivery unless agreed otherwise in writing by both 
parties. The Supplier will extend this period for a further 
six months for any items or parts replaced during the period

ฉ) ระยะเวลำส ำหรับกำรรับผิดในข้อบกพร่องคือ 18 เดือนนับจำกวนัท่ีส่งมอบสินค้ำ หรือ
เว้นแต่จะมีกำรตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญำทัง้สองฝ่ำย ผู้ จัดหำสินค้ำจะ
ขยำยระยะเวลำนีอ้อกไปอีกหกเดือนส ำหรับรำยกำรสินค้ำหรือชิน้ส่วนใดๆ ท่ีถกูเปลี่ยน
ทดแทนในระหวำ่งระยะเวลำนัน้  

§ 7  Product Liability and Protection under Public- and Product

Liability Insurance

7. ควำมรับผิดและกำรคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภำยใต้กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อ
สำธำรณะจำกผลิตภัณฑ์

1. Supplier shall indemnify us against any product liability, provided the
Supplier must bear responsibility for the error triggering the liability.

1. ผู้จดัหำสินค้ำจะชดใช้ควำมเสียหำยแก่เรำตอ่ควำมรับผิดในผลิตภณัฑ์ใดๆ ภำยใต้เง่ือนไข
ท่ีวำ่ ผู้จดัหำสนิค้ำต้องรับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดท่ีก่อให้เกิดควำมรับผิดนัน้

2. Supplier is obliged to maintain a public and a product liability
insurance (for a minimum amount of US$ 5 million) during the duration
of the contract, meaning until the expiration of the defect’s liability period.
Upon demand, the Supplier is obliged to verify the aforementioned
insurances with the equivalent insurance certificate. The scope and the
extent of the insurance coverage does not affect the contractual and the
legal liability of the Supplier.

2. ผู้จดัหำสินค้ำมีหน้ำท่ีต้องจดัให้มีและรักษำไว้ซึง่กำรประกนัภัยควำมรับผิดต่อสำธำรณะและ
ควำมรับผิดในผลิตภณัฑ์ (เป็นจ ำนวนเงินอยำ่งน้อย 5 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ในระหวำ่งระยะเวลำ
ของสัญญำ ซึ่งหมำยถึงจนกว่ำจะสิน้อำยุระยะเวลำควำมรับผิดในข้อบกพร่อง หำกมีกำร
เรียกร้อง ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ียืนยนัควำมถกูต้องของกำรประกันภยัตำมท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้นด้วย
ใบรับรองกำรประกันภยัท่ีเทียบเท่ำกำรประกันภยันัน้ ขอบเขตควำมคุ้มครองของกำรประกนัภยั
จะไมก่ระทบต่อควำมรับผิดตำมกฎหมำยและตำมสญัญำของผู้จดัหำสินค้ำ 

§ 8 Proprietary Rights 8. กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
1. Supplier warrants that no rights of third parties will be infringed in the
context of their deliveries.

1. ผู้ จัดหำสินค้ำรับรองว่ำ  กำรส่งมอบของผู้ จัดหำสินค้ำจะไม่มีกำรละเมิดสิท ธิของ
บคุคลภำยนอก

2. If claims are raised against Schenck Process Thailand by a third party
for this reason, Supplier shall be obliged to indemnify Schenck Process
Thailand upon first demand against such claims; this applies not, if the
Supplier is not liable for the infringement of proprietary rights. Schenck
Process Thailand shall not be entitled to enter into any agreements
whatsoever with the third party involved in the performance of an Order,
without Supplier’s consent; this shall include, but is not limited to, a
settlement.

2. กรณีท่ีมีกำรเรียกร้องสิทธิต่อเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยโดยบุคคลภำยนอกด้วยเหตุผล
เก่ียวกับกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ผู้ จัดหำสินค้ำต้องชดใช้ควำมเสียหำยแก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยข้อเรียกร้องแรกจำกกำรเรียกร้องสิทธินัน้ ข้อก ำหนดนีจ้ะไม่ถกูปรับใช้ หำกผู้จัดหำสินค้ำไม่
ต้องรับผิดต่อกำรละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินนัน้ เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะไมม่ีสิทธิในกำร
เข้ำท ำข้อตกลงใดๆ ไมว่ำ่ในลกัษณะใดกบับคุคลภำยนอกท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบติัตำมค ำสัง่ซือ้
สินค้ำ โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้จัดหำสินค้ำ ข้อก ำหนดนีใ้ห้รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง
ข้อตกลงเก่ียวกบักำรช ำระหนี ้

3. Supplier’s indemnification obligation shall apply for all necessary
expenses Schenck Process Thailand incur under or in connection with
the claim by a third party.

3. หน้ำท่ีในกำรชดใช้ควำมเสียหำยของผู้จดัหำสินค้ำจะปรับใช้แก่บรรดำค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นทัง้
ปวงท่ีเกิดขึน้แก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ภำยใต้หรือท่ีเก่ียวข้องกับกำรเรียกร้องสิทธิโดย
บคุคลภำยนอก

§ 9 Retention of Title - Our Tools - Confidentiality 9. กำรยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิ - เคร่ืองมือของเรำ - กำรรักษำควำมลับ
1. All Materials and parts provided by us remains our property. 1. บรรดำวสัดแุละชิน้สว่นทัง้หมดท่ีจดัให้โดยเรำยงัเป็นทรัพย์สินของเรำ 
2. Where part payments are made to the Supplier before delivery,
Schenck Process Thailand will retain an interest equal to the amount
paid

2. เมื่อได้มีกำรช ำระรำคำบำงสว่นแก่ผู้จดัหำสินค้ำก่อนกำรสง่มอบสินค้ำ เช้นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยจะมีสิทธิในผลประโยชน์เท่ำกบัจ ำนวนเงินท่ีได้ช ำระไป 

3. Schenck Process Thailand shall reserve title to the tools and/or
models belonging to Schenck Process Thailand. Supplier is obliged to
use the tools and/or models belonging to Schenck Process Thailand
exclusively for manufacturing the products Schenck Process Thailand
have ordered.

3. เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยสงวนสิทธ์ิในเคร่ืองมือ และ/หรือต้นแบบให้เป็นของเช้นค์ โปรเซส
ประเทศไทย ผู้จดัหำสินค้ำมีหน้ำท่ีใช้เคร่ืองมือ และ/หรือต้นแบบท่ีเป็นของเช้นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยเฉพำะเพื่อกำรผลิตผลิตภณัฑ์ซึง่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยได้ท ำค ำสัง่ซือ้เท่ำนัน้

4. Supplier is obliged to maintain strict confidentiality concerning all
illustrations, drawings, calculations and other documents and
information he receives. They may only be disclosed to third parties
upon Schenck Process Thailand express authorization in writing. The
Supplier covenants that it maintains respective confidentiality
agreements with all of its employees, sub-contractors and other assigns
to protect the confidential information of Schenck Process Thailand.
This confidentiality obligation shall apply even after the settlement of the
respective Order. It shall expire if and to the extent the manufacturing
know-how contained in the illustrations, drawings, calculations and other
documents has entered the public domain.

4. ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ีรักษำควำมลับอย่ำงเคร่งครัดในบรรดำภำพประกอบ ภำพเขียน กำร
ค ำนวณและเอกสำรอ่ืนๆ กับทัง้ข้อมูลท่ีผู้ จัดหำสินค้ำได้รับ ข้อมูลเหล่ำนัน้อำจถูกเปิดเผยแก่
บุคคลภำยนอกเมื่อได้รับกำรอนุญำตโดยชัดแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกเช้นค์ โปรเซส 
ประเทศไทยเท่ำนัน้ ผู้จดัหำสินค้ำสญัญำวำ่จะจดัให้มีกำรท ำข้อตกลงวำ่ด้วยกำรรักษำควำมลบั
ท่ีเก่ียวข้องกับบรรดำพนักงำน ผู้ รับจ้ำงช่วง และผู้ รับมอบหมำยงำนอ่ืนๆ ทัง้หมดเพ่ือปกป้อง
ข้อมลูอันเป็นควำมลบัของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ภำระผูกพนัในกำรรักษำควำมลบันีจ้ะมี
ผลบงัคบัใช้แม้หลงัจำกมีกำรจดักำรค ำสัง่ซือ้สินค้ำท่ีเก่ียวข้องแล้ว โดยจะสิน้อำยหุำกและเท่ำท่ี
องค์ควำมรู้เก่ียวกับกำรผลิตซึ่งประกอบอยู่ในภำพประกอบ ภำพเขียน กำรค ำนวณและเอกสำร
อ่ืนๆ ได้ตกเป็นสำธำรณสมบติั
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§ 10 Jeopardized Performance 10. กำรด ำเนินกำรที่มีควำมเส่ียง
Should Supplier’s economic situation deteriorate during the term of the  
Order in such manner that the performance of the Order is seriously 
jeopardized, until preliminary insolvency proceedings or insolvency 
proceedings are opened, Schenck Process Thailand shall be entitled to 
terminate the non-performed portion of the Order.  

Schenck Process Thailand are entitled to a termination of the entire 
Order, provided a partial performance is of no interest for Schenck 
Process Thailand. 

หำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของผู้จดัหำสินค้ำเกิดกำรถดถอยลงในระหว่ำงระยะเวลำของค ำ
สัง่ซือ้สินค้ำในลกัษณะท่ีกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ซือ้นัน้อำจตกอยู่ในควำมเสี่ยงอย่ำงร้ำยแรง 
จนกวำ่กระบวนกำรล้มละลำยขัน้ต้นหรือกระบวนกำรล้มละลำยจะเร่ิมด ำเนินกำร เช้นค์ โปรเซส
ประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกสว่นของค ำสัง่ซือ้สินค้ำท่ียงัไมไ่ด้ด ำเนินกำร 

เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกค ำสั่งซือ้สินค้ำทัง้หมด หำกกำรด ำเนินกำรเพียง
บำงสว่นไมเ่ป็นประโยชน์ต่อเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย

§ 11 Trade Compliance and Foreign Trade Law (to be considered

only where applicable) 

11. กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ทำงกำรค้ำและกฎหมำยกำรค้ำต่ำงประเทศ )จะถูก
พิจำรณำเฉพำะในกรณีที่เก่ียวข้อง( 

1. The contracting parties undertake to observe all applicable national, 
supranational (UN/ WTO), U.S. and European foreign trade regulations, 
such as export control or customs regulations while performing their 
contractual obligations. 

1. คู่สญัญำตกลงท่ีจะปฏิบติัตำมบรรดำกฎระเบียบระดบัชำติ ระดับเหนือชำติ (สหประชำชำติ/
องค์กำรกำรค้ำโลก) ระเบียบว่ำด้วยกำรค้ำต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริกำและสหภำพยโุรป ท่ี
เก่ียวข้อง อำทิ ระเบียบกำรควบคุมกำรส่งออกหรือศลุกำกร ขณะปฏิบติัหน้ำท่ีตำมสญัญำของ
คู่สญัญำ 
2. ผู้จดัหำสินค้ำตกลงท่ีจะแจ้งแก่คู่สญัญำท่ีท ำค ำสัง่ซือ้สินค้ำโดยทนัทีเมื่อกำรสง่ออกสินค้ำของ
ผู้จดัหำสินค้ำ รวมถึงซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี กำรให้บริกำรหรือบำงส่วนของสินค้ำหรือบริกำร 
ถกูจ ำกัดหรือต้องห้ำมภำยใต้ระเบียบกำรค้ำของประเทศไทย ระเบียบกำรค้ำระดับเหนือชำติ
(สหประชำชำติ/องค์กำรกำรค้ำโลก) ระเบียบกำรค้ำต่ำงประเทศของสหภำพยโุรป สหรัฐอเมริกำ
หรือระเบียบกำรค้ำต่ำงประเทศอ่ืนๆ ท่ีถกูบงัคับใช้ นอกจำกนี ้ผู้ จัดหำสินค้ำต้องจดัให้ซึง่ข้อมลู
ดังต่อไปนีพ้ร้อมด้วยเอกสำรทำงธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง อำทิ ข้อเสนอ กำรยืนยันค ำสั่งซือ้สินค้ำ 
สญัญำ บนัทึกกำรจดัสง่สินค้ำและใบเรียกเก็บเงิน ส ำหรับสินค้ำแต่ละรำยกำร รวมถึงซอฟต์แวร์
หรือเทคโนโลยี 

 ระดับชำติ )ประเทศไทย(: ข้อมลูใดๆ หรือเอกสำรใดๆ อันจ ำเป็นต่อกำรปฏิบติัตำม
ข้อก ำหนดของท้องถ่ินส ำหรับกำรน ำเข้ำหรือส่งออก อำทิ ใบรับรอง กำรแสดงฉลำก 
กำรทดสอบ กำรสอบทวนแหลง่ท่ีมำ หรือข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภยัโดยขึน้อยูก่บั
กฎหมำยและระเบียบท่ีใช้บงัคบัในประเทศไทย

 บัญชีสินค้ำที่ใช้สองทำงของสหภำพยุโรป (EU Dual-use-List): ข้อบ่งชีท่ี้ชัดแจ้ง
และมองเห็นได้ชดัเจน (เป็นภำษำเยอรมนั ภำษำองักฤษ หรือภำษำท้องถ่ิน) วำ่สินค้ำ
ท่ีถกูตรวจสอบ รวมถึงซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี เป็นไปตำมระเบียบควบคมุกำรสง่ออก 
และกำรส่งออกจำกสหภำพยโุรป และกำรขนสง่หรือเคลื่อนย้ำยภำยในรัฐสมำชิกหรือ
สหภำพเป็นไปภำยใต้กำรได้รับอนุญำตตำมกำรจัดบญัชีในภำคผนวก 1 หรือ 4 ของ
ระเบียบสินค้ำท่ีใช้สองทำงของสหภำพยโุรป

 สหรัฐอเมริกำ: หำกรำยกำรสินค้ำอยู่ภำยใต้ระเบียบกำรส่งออกของสหรัฐอเมริกำ
(Export Administration Regulations (EAR)) หมำยเลขกำรจ ำแนกประเภทสินค้ำ
ส่งออกควบคุม (ECCN หรือ EAR99) และปริมำณสิ่งของในสหรัฐอเมริกำกรณีท่ีเป็น
รำยกำรสินค้ำซึง่มิใช่ของสหรัฐอเมริกำ

3. ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ีในกำรแถลงวสัดุท่ีประกอบอยู่ในผลิตภณัฑ์ของผู้จัดหำสินค้ำ (รวมถึง
เลขทะเบียนแสดงสูตรโครงสร้ำงทำงเคมี (CAS) ท่ีสอดคล้องกันและสัดส่วนน ำ้หนักในวัสดุ
พืน้ฐำนท่ีเป็นเนือ้เดียวกนั) 
4. นอกจำกเอกสำรอ่ืนๆแล้ว ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ียืนยันแหล่งก ำเนิดของสินค้ำโดยเอกสำร
รับรองของผู้ จัดหำสินค้ำ (เป็นรำยครัง้หรือระยะยำว) หรือเอกสำรรับรองถ่ินก ำเนิดสินค้ำ 
(Declaration of Origin) ผู้จดัหำสินค้ำหรือผู้ผลิตมีหน้ำท่ีต้องแสดงในเอกสำรรับรองของผู้จัดหำ
สินค้ำซึง่ลกัษณะของแหลง่ก ำเนิดของสินค้ำของผู้จัดหำสินค้ำตำมระเบียบเก่ียวกบัแหลง่ก ำเนิด
สินค้ำท่ีมีผลใช้บงัคบัในประเทศปลำยทำงซึง่ทำงเรำจะแจ้งให้ทรำบ 

2. The Supplier undertakes to immediately inform the ordering Party
whether the export of its goods, including software or technology, the
provision of services or parts thereof, is restricted or prohibited under
prevailing Thailand trade regulations, supranational (UN/WTO),
European, U.S. or other foreign trade regulations. Furthermore, the
Supplier shall provide the following information along the relevant
business documents, such as offers, order confirmations, contracts,
dispatch notes and invoices, for each good, including software or
technology:

 National (Thailand): Any information and any documentation
required to fulfill local requirements for imports or exports such as
certification, labelling, testing, traceability or safety requirements
depending on the applicable laws and regulations in
Thailand;

 EU Dual-use-List: an explicit and clearly visible indication (in
German, English or local language) that the goods in question,
including   software or technology, are subject to export control
regulations as well as that the export from the European Union, and
transport or transfer within a member state or the Union is subject
to authorization based on their listing on Annex I or IV of the
European Dual-Use Regulation;

 U.S.: if the item is subject to the U.S. Export Administration
Regulations (EAR), the Export Control Classification Number
(ECCN or EAR99) and the amount of U.S. content in case of a non-
U.S. item.

3. Supplier is obliged to declare the material contained in his products
(including the denomination of the corresponding CAS Registry Number
and weight proportion in the homogeneous basic material).

4. Supplier is obliged to confirm the origin of the goods inter alia by
supplier’s declarations (single or long-term) or by declaration of origin.
Supplier/Manufacturer is obliged to indicate in the supplier’s declaration
the characteristic of origin of his goods according to the regulations
about origin valid in the country of destination that we will communicate
him.

5. In the event of omitted or incorrect information regarding the above
clause, the ordering Party shall be entitled, without prejudice to further
claims, to rescind or terminate the affected Order provided that the
breach of duty is material and the ordering Party cannot reasonably be
expected to remain bound by the PO for such Order. Our payment
according § 3 is subject of the receipt of all above mentioned information.

5. ในกรณีท่ีมีข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตำมข้อก ำหนดข้ำงต้น คู่สญัญำท่ีท ำค ำสั่งซือ้
สินค้ำมีสิทธิ โดยไมต่ดัสิทธิในสิทธิเรียกร้องเพ่ิมเติม ในกำรเพิกถอนหรือบอกเลิกค ำสัง่ซือ้สินค้ำ
ท่ีได้รับผลกระทบ โดยมีเง่ือนไขว่ำ กำรฝ่ำฝืนหน้ำท่ีนัน้เป็นสำระส ำคัญและคู่สญัญำท่ีท ำค ำสัง่
ซือ้ไม่สำมำรถถกูคำดหมำยตำมสมควรว่ำจะยงัจะสำมำรถผกูพนัตำมใบสัง่ซือ้สินค้ำส ำหรับค ำ
สั่งซือ้สินค้ำนัน้ กำรช ำระรำคำของเรำตำมข้อท่ี 3 ขึน้อยู่กับกำรได้รับบรรดำข้อมูลท่ีกล่ำวถึง
ข้ำงต้น 

§ 12 Technical Documentation 12. เอกสำรทำงเทคนิค
1. The delivery of the technical documentation and all required records
is part of the delivery of goods, unless otherwise agreed.

1. กำรสง่มอบเอกสำรทำงเทคนิคและบนัทึกท่ีจ ำเป็นทัง้หมดเป็นสว่นหนึ่งของกำรสง่มอบสินค้ำ
เว้นแต่จะได้มีกำรตกลงกนัไว้เป็นอยำ่งอ่ืน

2. The delivery of the technical documentation shall, unless otherwise
agreed, be effected in English and Thai language in common file format
(e. g. docx, pdf).

2. เว้นแต่จะได้มีกำรตกลงกันไว้เป็นอย่ำงอ่ืน กำรส่งมอบเอกสำรทำงเทคนิคจะต้องด ำเนินกำร
เป็นภำษำองักฤษและภำษำไทยในรูปแบบไฟล์ทัว่ไป (อำทิ docx หรือ pdf) 

3. The directions for use shall be drawn according to DIN ISO 62079. 3. ค ำแนะน ำในกำรใช้งำนต้องเป็นไปตำม DIN ISO 62079
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§ 13 Software and Rights of Use 13. ซอฟต์แวร์และสิทธิกำรใช้งำน 
1. Software shall be provided to Schenck Process Thailand on the data 
media customary in the industry in machine-readable code plus user 
documentation. 

 

1. ซอฟต์แวร์ต้องถูกจัดให้แก่ เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยบนสื่อข้อมูลตำมธรรมเนียมใน
อุตสำหกรรม ในรูปแบบรหัสท่ีอ่ำนได้โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประกอบกับเอกสำรกำรใช้งำน
ส ำหรับผู้ ใช้  

2. Software individually developed for Schenck Process Thailand shall 
also be provided to us in the source code with manufacturer 
documentation. Upon request, copies of the source code and the 
manufacturer documentation shall be provided to Schenck Process 
Thailand upon acceptance and must be in accordance with the program 
level upon the completion of the test phase. 

2. ซอฟต์แวร์ท่ีถกูพฒันำขึน้เป็นกำรเฉพำะส ำหรับเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยต้องถกูจดัให้แก่เรำ
ในรูปแบบรหัสต้นฉบบั (Source Code) พร้อมทัง้เอกสำรประกอบจำกผู้ผลิต  เมื่อมีกำรร้องขอ 
ส ำเนำของรหัสต้นฉบบัและเอกสำรประกอบจำกผู้ผลิตต้องถกูจัดให้แก่ เช้นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยเมื่อมีกำรยอมรับ และต้องเป็นไปตำมระดบัโปรแกรมเมื่อเสร็จสิน้ขัน้ตอนกำรทดสอบ  

3. Successful measures carried out on the software under the liability 
for defects shall be included by Supplier in the source code and 
manufacturer documentation without undue delay. A copy of each 
updated version shall be provided to Schenck Process Thailand without 
undue delay. 

3. มำตรวดัควำมส ำเร็จส ำหรับใช้กับซอฟต์แวร์ภำยใต้ควำมรับผิดในข้อบกพร่องจะต้องรวมอยู่
ในรหัสต้นฉบับและเอกสำรประกอบจำกผู้ ผลิตโดยผู้ จัดหำสินค้ำ โดยปรำศจำกควำมล่ำช้ำ 
ส ำเนำของเวอร์ชั่นท่ีอัพเดทแล้วแต่ละเวอร์ชั่นต้องถูกจัดให้แก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยโดย
ปรำศจำกควำมลำ่ช้ำ  

4. We shall acquire an irrevocably a perpetual and territorially 
unrestricted right of use for all software developed for us or parts thereof, 
including each known type of use and the right to reprocess, change, 
enhance it and grant simple rights of use to third parties, provided that a 
restriction does not result from the following paragraphs. The 
concession of the right of use is satisfied with the agreed price. 

 

4. ทำงเรำต้องได้รับสิทธิกำรใช้งำนอันไม่สำมำรถเพิกถอนได้ และเป็นสิทธิถำวรโดยไม่มีกำร
จ ำกดัอำณำเขตกำรใช้ ส ำหรับบรรดำซอฟต์แวร์ท่ีได้พฒันำขึน้เพ่ือเรำหรือส่วนของซอฟต์แวร์นัน้ 
รวมถึงกำรใช้งำนอันเป็นท่ีรับทรำบแต่ละประเภทและสิทธิในกำรประมวลผลใหม่ เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ และให้สิทธิกำรใช้งำนพืน้ฐำนแก่บุคคลภำยนอก ภำยใต้เง่ือนไขท่ีว่ำ กำร
จ ำกัดไม่ได้เป็นผลมำจำกควำมในย่อหน้ำถัดไป กำรให้สิทธิกำรใช้งำนจะเป็นไปตำมรำคำท่ีตก
ลงกนั  

5. If the acquisition of a right of use pursuant to the foregoing paragraph 
is prevented by third-party rights to third-party programs or other third-
party performance results included in the services, the scope of Schenck 
Process Thailand right of use shall be agreed in accordance with the 
extent of Schenck Process Thailand right of use. 

5. หำกกำรได้มำซึ่งสิทธิกำรใช้งำนตำมควำมในย่อหน้ำก่อนหน้ำถูกขัดขวำงโดยสิทธิของ
บุคคลภำยนอกส ำหรับโปรแกรมของบุคคลภำยนอกหรือผลกำรด ำเนินงำนของบุคคลภำยนอก
อ่ืนๆ อนัรวมอยูใ่นบริกำร ขอบเขตของสิทธิของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยในกำรใช้งำนจะได้รับ
กำรตกลงตำมขอบเขตของสิทธิกำรใช้งำนของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย 

6. Supplier remains authorized to continue to use related standard 
programs, program modules, tools and know-how contributed by him in 
producing the performance results, and also for third- party contracts. A 
complete or partial reproduction, processing or other use of the 
performance results and solutions produced for Schenck Process 
Thailand is not permitted. 

6. ผู้ จัดหำสินค้ำยังคงได้รับอนุญำตให้ใช้โปรแกรมมำตรฐำน โปรแกรมย่อย (Program 
modules) เคร่ืองมือและองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องซึ่งถูกพัฒนำขึน้โดยผู้ จัดหำสินค้ำในกำรผลิต
ผลงำนและเพ่ือสญัญำกับบุคคลภำยนอก ทัง้นี ้ไม่อนุญำตให้มีกำรท ำซ ำ้ กำรประมวลผลหรือ
กำรใช้ผลงำนและผลิตภัณฑ์ท่ีถกูผลิตขึน้เพ่ือเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่
บำงสว่น  

7. Supplier shall only be entitled to publish performance results of any 
kind produced for Schenck Process Thailand – even partially – upon 
Schenck Process Thailand written consent. 
 
 

7. ผู้ จัดหำสินค้ำจะมีสิทธิในกำรเผยแพร่ผลงำนชนิดใดๆ อันได้ผลิตขึน้เพ่ือ เช้นค์ โปรเซส 
ประเทศไทย แม้เพียงบำงส่วน ก็ต่อเมื่อได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก เช้นค์ 
โปรเซส ประเทศไทยเท่ำนัน้  

§ 14 Spare Parts 14. อะไหล่ 

1. The Supplier is obliged to ensure that spare parts for products 
delivered to Schenck Process Thailand are available for a time period of 
minimum 10 years after delivery, where such is required in the PO by 
the Supplier. 

1. ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ีท ำให้มั่นใจได้ว่ำ อะไหล่ส ำรองส ำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีส่ งมอบแก่เช้นค์ 
โปรเซส ประเทศไทยจะมีอยูต่ลอดระยะเวลำเป็นอยำ่งน้อย 10 ปีหลงัจำกกำรสง่มอบสินค้ำ โดย
ข้อตกลงนีถ้กูก ำหนดไว้ในใบสัง่ซือ้สินค้ำโดยผู้จดัหำสินค้ำ    

2. The Supplier is obliged to inform Schenck Process Thailand about a 
decision without delay if the Supplier intends to cancel the production of 
the spare parts for the delivered products. This decision must take place 
at least three months before the cancellation. 
 

2. ผู้ จัดหำสินค้ำมีหน้ำท่ีแจ้งแก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยเก่ียวกับกำรตัดสินใจโดยปรำศจำก
ควำมล่ำข้ำ หำกผู้จัดหำสินค้ำประสงค์จะยกเลิกกำรผลิตอะไหล่ส ำรองส ำหรับผลิตภัณฑ์ท่ีส่ง
มอบ กำรตดัสินใจนีต้้องเกิดขึน้อยำ่งน้อยสำมเดือนก่อนกำรยกเลิกกำรผลิต  

§ 15 Data Protection 15. กำรคุ้มครองข้อมูล 

1. Personal data shall be processed by Supplier in compliance with the 
statutory regulations. 

1. ข้อมลูสว่นบคุคลจะถกูประมวลผลโดยผู้จดัหำสินค้ำตำมระเบียบบงัคบัทำงกฎหมำย 

2. Personal data shall be stored by Schenck Process Thailand in 
compliance with the statutory regulations. 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษำโดยเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยตำมระเบียบบังคับทำง
กฎหมำย 
 

§ 16 Job Safety and Environmental Protection and Compliance 
with statutory provisions 

16. ควำมปลอดภัยของงำนและกำรคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ทำงกฎหมำย 

1. Schenck Process Thailand Health and Safety and Environmental 
Guidelines shall be respected in their entirety, when performance will be 
provided at Schenck Process Thailand production site. The Health and 
Safety and Environmental Guidelines can be accessed on the internet 
under www.schenckprocess.com/sustainability 

1. แนวปฏิบติัด้ำนสขุภำพ และควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย
จะต้องได้รับกำรปฏิบติัตำมอยำ่งครบถ้วนเมื่อมีกำรปฏิบติังำน ณ พืน้ท่ีด ำเนินกำรผลิตของเช้นค์ 
โปรเซส ประเทศไทย แนวปฏิบติัด้ำนสขุภำพ และควำมปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมสำมำรถเข้ำถึง
ได้ทำงอินเทอร์เน็ตภำยใต้ www.schenckprocess.com/sustainability 

2. Furthermore, the Supplier guarantees that its performance and 
delivery shall comply with all applicable laws and regulations. The 
Supplier Code of Conduct of the Schenck Process Group is an integral 
part of each Order. The Supplier hereby confirms that it agrees with, 
respects and complies with the values set forth in the Supplier Code of 
Conduct. The Supplier Code of Conduct can be downloaded in several 
languages from the website of the Schenck Process Group at 
www.schenckprocess.com/download?id=1024&lang=en 
 

2. นอกจำกนี ้ผู้จดัหำสินค้ำรับประกนัวำ่ กำรด ำเนินงำนและกำรสง่มอบสินค้ำของผู้จดัหำสินค้ำ
จะเป็นไปตำมบรรดำกฎหมำยและระเบียบท่ีมีผลใช้บงัคบัทุกประกำร จรรยำบรรณธุรกิจของผู้
จัดหำสินค้ำของเช้นค์ โปรเซส กรุ๊ปถือเป็นส่วนส ำคัญของค ำสัง่ซือ้สินค้ำแต่ละค ำสัง่ ผู้ จัดหำ
สินค้ำยืนยนั ณ ท่ีนีว้ำ่ ผู้จดัหำสินค้ำตกลง ให้ควำมเคำรพ และจะปฏิบติัตำมคณุค่ำท่ีก ำหนดไว้
ในจรรยำบรรณธุรกิจของผู้จัดหำสินค้ำ โดยจรรยำบรรณธุรกิจของผู้จัดหำสินค้ำสำมำรถดำวน์
โ ห ล ด ไ ด้ ห ล ำ ย ภ ำ ษ ำ จ ำ ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง เ ช้ น ค์  โ ป ร เ ซ ส  ก รุ๊ ป ท่ี  
www.schenckprocess.com/download?id=1024&lang=en 
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§ 17 Place of Performance –  Applicable  law, Language 17. สถำนที่ด ำเนินงำน – กฎหมำยที่ใช้บังคับ และภำษำ 
1. Unless stated otherwise in the Order, the place of performance shall 
be the place stated in the Order and, alternatively, the location of our 
registered offices. 

1. เว้นแต่จะได้มีกำรระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในค ำสัง่ซือ้สินค้ำ สถำนท่ีด ำเนินงำนจะเป็นสถำนท่ีอนั
ได้ระบไุว้ในค ำสัง่ซือ้สินค้ำ และอีกท่ีหนึ่งคือท่ีตัง้ของส ำนกังำนจดทะเบียนของเรำ  

2. These Terms and Conditions of Purchase shall be interpreted and 
governed in all respects by the laws of the Kingdom of Thailand. 

2. ข้อก ำหนดและเง่ือนว่ำด้วยกำรจัดซือ้นีใ้ห้ถูกตีควำมและบังคับใช้ภำยใต้กฎหมำยแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยทกุประกำร  

3. These Terms and Conditions of Purchase have been prepared both 
in the English and Thai language. In case of any inconsistency or 
discrepancies between the two language versions, the English language 
original shall prevail in all respect. 

 

3. ข้อก ำหนดและเง่ือนว่ำด้วยกำรจัดซือ้นีถ้กูท ำขึน้ทัง้ในภำษำอังกฤษและภำษำไทย กรณีท่ีมี
ควำมไม่สอดคล้องกันหรือมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงสองภำษำ ให้ต้นฉบบัภำษำอังกฤษมีผล
บงัคบัใช้ทกุประกำร  

§ 18 Indemnity to Schenck Process Thailand 18. กำรชดใช้ค่ำเสียหำยแก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย 
1. Subject to Clause 18 No. 3, the Supplier will indemnify (and will keep 
indemnified) Schenck Process Thailand, each end user and their 
respective personnel (each an Indemnified Party and collectively the 
Indemnified Parties) from and against all liabilities that any Indemnified 
Party suffers, sustains or incurs, arising from any one or more of the 
following: 

1. ภำยใต้บังคับแห่งข้อ 18 (3) ผู้ จัดหำสินค้ำจะชดใช้ค่ำเสียหำย (และด ำเนินกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยต่อไป) แก่เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้ ใช้สินค้ำแต่ละรำย และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
(เรียกแต่ละรำยว่ำ ฝ่ำยท่ีได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำย และเรียกทุกรำยรวมกันว่ำ ฝ่ำยท่ีได้รับกำร
ชดใช้ค่ำเสียหำยทัง้หมด) ส ำหรับบรรดำควำมรับผิดท่ีฝ่ำยท่ีได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ต้อง
เสียหำย ประสบหรือมีควำมเสียหำยเกิดขึน้จำกเหตหุนึ่งหรือหลำยเหตดุงัต่อไปนี ้ 

(i) the breach by the Supplier or its personnel of any of the 
Supplier's obligations (including any warranty) under any PO; 

 

(1) กำรฝ่ำฝืนภำระผกูพนัใดๆ (รวมถึงกำรรับประกนั) ของผู้จดัหำสินค้ำภำยใต้ใบสัง่ซือ้สินค้ำ
ใดๆ โดยผู้จดัหำสินค้ำหรือบคุลำกรของผู้จดัหำสินค้ำ  

(ii) any negligent act or omission or willful misconduct by the 
Supplier or its personnel arising out of the performance of any PO; 
or 

(2) กำรประมำทเลินเลอ่หรือกำรเพิกเฉยหรือกำรประพฤติผิดโดยจงใจ โดยผู้จดัหำสินค้ำหรือ
บคุลำกรของผู้จดัหำสินค้ำท่ีเกิดขึน้จำกกำรด ำเนินงำนตำมใบสัง่ซือ้สินค้ำใดๆ หรือ  

(iii) any claim made against Schenck Process Thailand or any 
member of Schenck Process Group by any of the Supplier's 
personnel in respect of relevant legislation concerning income tax, 
workers' compensation, annual leave, long service leave, 
superannuation or any applicable award, determination or 
agreement of a competent industrial tribunal. 

(3) กำรใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยหรือสมำชิกใดๆ ของเช้นค์ โปรเซส 
กรุ๊ป โดยบุคลำกรของผู้จัดหำสินค้ำซึ่งเก่ียเน่ืองกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องว่ำด้วยภำษีเงินได้ 
ค่ำชดเชยแรงงำน วนัหยดุพกัผ่อนประจ ำปี (Annual leave) กำรลำพกักำรให้บริกำรระยะ
ยำว (Long service leave) เงินบ ำนำญ หรือผลตอบแทน กำรก ำหนด หรือกำรตกลง
อ่ืนๆ ของศำลแรงงำนท่ีมีเขตอ ำนำจ 

2. Schenck Process Thailand are entitled to recover from the Supplier 
an amount due to an end user and/or its personnel under the indemnity 
in Clause 18 No.1 on behalf of that end user and/or its personnel. 

2. เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิได้รับเงินคืนจำกผู้จดัหำสนิค้ำในจ ำนวนท่ีต้องจ่ำยให้แก่ผู้ ใช้
สินค้ำ และ/หรือบคุลำกรภำยใต้กำรชดใช้ค่ำเสียหำยตำมข้อท่ี 18 (1) ในนำมของผู้ ใช้สินค้ำ 
และ/หรือบคุลำกรนัน้  

3. The Supplier will not be liable under Clause 18 No.1 to the extent that 
the circumstances giving rise to the indemnity were caused, or 
contributed to, by (as the case requires) Schenck Process Thailand or 
an end user's negligent acts or omissions or willful misconduct. 

 

3. ผู้ จัดหำสินค้ำไม่จ ำต้องรับผิดภำยใต้ข้อท่ี 18 (1) ภำยใต้ขอบเขตท่ีว่ำ สถำนกำรณ์อัน
ก่อให้เกิดกำรชดใช้ค่ำเสียหำยนัน้มีสำเหตุมำจำกหรือมีส่วนก่อให้เกิดขึน้โดย (แล้วแต่กรณี) 
เช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย หรือกำรประมำทเลินเลอ่หรือกำรเพิกเฉยหรือกำรประพฤติผิดโดยจง
ใจของผู้ ใช้สินค้ำ  

4. Notwithstanding any other conditions in the Agreement, neither party 
will be liable to the other party for any consequential losses suffered in 
connection with any Order. This exclusion will not apply for any negligent 
act or omission or willful misconduct by the Supplier. Consequential 
losses include loss of revenue, loss of production, loss of profit. 

 

4. โดยไม่ค ำนึงถึงเง่ือนไขอ่ืนใดในสญัญำฉบบันี ้ไม่มีคู่สญัญำฝ่ำยใดจ ำต้องรับผิดแก่คู่สญัญำ
อีกฝ่ำยหนึ่งส ำหรับควำมสญูเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัค ำสัง่ซือ้สินค้ำ กำรยกเว้นนี ้
จะไมใ่ช้บงัคบักับกำรประมำทเลินเลอ่หรือกำรเพิกเฉยหรือกำรประพฤติผิดโดยจงใจโดยผู้จัดหำ
สินค้ำ ควำมสูญเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ืองให้รวมถึงกำรสูญเสียรำยได้ กำรสูญเสียกำรผลิต กำร
สญูเสียก ำไร 
 

§ 19 Conduct 19. ข้อปฏิบัติ 
In performing services, Supplier must (and ensure its 
representatives): 

ในกำรด ำเนินกำรให้บริกำร ผู้ จัดหำสินค้ำต้อง (และตรวจสอบให้มั่นใจในผู้ แทนของผู้ จัดหำ
สินค้ำ)  

(i) Conduct themselves in a professional and competent manner; (1) ประพฤติตนอยำ่งมืออำชีพและอยำ่งมีควำมสำมำรถ 
(ii) Act in accordance with all reasonable instructions and site rules 

of Schenck Process Thailand and its affiliates; and 
(2) กระท ำกำรตำมบรรดำค ำแนะน ำอนัสมควรและตำมกฎของพืน้ท่ีของเช้นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยและบริษัทในเครือของเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย และ 

(iii) Comply with the prevailing rules and regulations. (3) ปฏิบติัตำมกฎและระเบียบท่ีบงัคบัใช้ 
Should the Supplier subcontracts all or any part of the services, with 
prior written consent from Schenck Process Thailand, the Supplier 
remains liable for the subcontractor’s acts and omissions as if that 
subcontractor was the Supplier and the Supplier must conduct due 
diligence and ensure the subcontractor complies with the Supplier’s 
obligations. 

หำกผู้ จัดหำสินค้ำเข้ำท ำสัญญำช่วงส ำหรับทัง้หมดหรือบำงส่วนของบริกำร โดยได้รับควำมยินยอม
ลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้จดัหำสนิค้ำยังคงมีควำมรับผิดส ำหรับกำร
ด ำเนินกำรและกำรเพิกเฉยกำรด ำเนินกำรของผู้ รับจ้ำงช่วงเหมือนว่ำผู้ รับจ้ำงช่วงเป็นผู้จดัหำสินค้ำ และผู้
จัดหำสินค้ำต้องด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนะและท ำให้มัน่ใจได้ว่ำ ผู้ รับจ้ำงช่วงไ ด้ปฏิบติัตำมภำระผกูพนั
ของผู้จดัหำสนิค้ำ  
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§ 20 Dispute 20. ข้อพิพำท 

1. In the event of any dispute, question or difference of opinion between 
Schenck Process Thailand and the Supplier arising in connection with 
any Order or its performance (Dispute), a Party may give to the other 
Party a notice (Dispute Notice) specifying the Dispute and requiring its 
resolution under this Clause. 

1. กรณีท่ีมีข้อพิพำท ประเด็นปัญหำ หรือควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกันระหว่ำง เช้นค์ โปรเซส 
ประเทศไทยกับผู้จัดหำสินค้ำอนัเกิดขึน้โดยเก่ียวข้องกับค ำสัง่ซือ้สินค้ำใดๆ หรือกำรด ำเนินกำร
ใดๆ ของคู่สญัญำ (ข้อพิพำท) คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งจะบอกกล่ำวไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำย (กำรบอก
กลำ่วข้อพิพำท) โดยระบขุ้อพิพำทและกำรแก้ไขข้อพิพำทท่ีต้องกำรภำยใต้ข้อก ำหนดนี ้ 

a) If the Dispute is not resolved within 7 days after a Dispute Notice 
is given to the other Party, each Party must nominate one 
representative from its senior management to resolve the Dispute 
amicably (each, a Dispute Representative). 

ก) หำกข้อพิพำทไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 7 วนัหลงัจำกกำรบอกกลำ่วข้อพิพำทแก่คู่สญัญำ
อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยต้องเสนอช่ือตวัแทนหนึ่งคนจำกต ำแหน่งผู้ จดักำรอำวโุสของ
ตนเพื่อเข้ำแก้ไขข้อพิพำทอยำ่งฉันท์มิตร (ตวัแทนระงบัข้อพิพำท)  

b) If the Dispute is not resolved within 30 days of the Dispute being 
referred to the respective Dispute Representatives, then either 
Party may commence legal proceedings with regards to such 
Dispute. Disputes shall be referred to and finally resolved by 
arbitration administered by the Thai Arbitration Institute in 
accordance with the Arbitration Rules of the Thai Arbitration 
Institute (“TAI Rules”) for the time being in force, which rules are 
deemed to be incorporated by reference in this clause. The Tribunal 
shall consist of one or more arbitrators to be appointed in 
accordance with the TAI Rules. The language of the arbitration shall 
be English. The governing law shall be Thai law. The aforesaid 
notwithstanding, if the Supplier resides in a country that has not 
ratified the UN-Convention on the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards or if the amount in dispute is below 
5,000,000 Thai Baht or its equivalent in other currency, we reserve 
the right to bring an action before the ordinary competent courts 
having jurisdiction over the Supplier. 
 

ข) หำกข้อพิพำทไม่ได้รับกำรแก้ไขภำยใน 30 วันนับจำกวันท่ีข้อพิพำทได้ถูกโอนไปอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของตัวแทนระงับข้อพิพำท คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยอำจเร่ิมต้นกระบวนกำรทำง
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพำทนัน้ ข้อพิพำทจะต้องถกูส่งไปยงัและให้ถูกตัดสินเป็นท่ีสุด
โดยอนุญำโตตุลำกำรซึ่งด ำเนินกำรโดยสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศไทย ตำมกฎ
อนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศไทย )“กฎ TAI”) อันมีผลใช้
บังคับในขณะนัน้ ซึ่งกฎจะถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อก ำหนดนี ้คณะอนุญำโตตุลำกำรให้
ประกอบด้วยอนุญำโตตุลำกำรจ ำนวนหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งคน ท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ตำมกฎ 
TAI ภำษำท่ีใช้ในกำรอนุญำโตตุลำกำรคือภำษำอังกฤษ กฎหมำยท่ีใช้บงัคับคือกฎหมำย
ไทย โดยไม่ค ำนึงถึงข้อควำมท่ีได้กล่ำวมำแล้วก่อนหน้ำนี  ้ หำกผู้ จัดหำสินค้ำอำศัยอยู่ใน
ประเทศท่ีไมไ่ด้ให้สตัยำบนัอนสุญัญำสหประชำชำติวำ่ด้วยกำรยอมรับและกำรบงัคบัตำมค ำ
ชีข้ำดอนุญำโตตุลำกำรต่ำงประเทศ หรือหำกจ ำนวนเงินพิพำทเป็นจ ำนวนต ่ำกว่ำ 
5,000, 000 บำท หรือจ ำนวนท่ีเทียบเท่ำกันในสกลุเงินอ่ืน ทำงเรำขอสงวนไว้ซึง่สิทธิใน
กำรด ำเนินคดีต่อศำลท่ีมีอ ำนำจทัว่ไปซึง่มีเขตอ ำนำจศำลอยูเ่หนือผู้จดัหำสินค้ำ 

§ 21 Miscellaneous 21. บทเบ็ดเตล็ด 

Should individual provisions of these Terms and Conditions of Purchase 
or of the PO concluded between Schenck Process Thailand and 
Supplier be or become fully or partially invalid, the other terms shall 
remain unaffected thereby. 

หำกท่ีมีข้อก ำหนดข้อใดแห่งข้อก ำหนดและเง่ือนไขว่ำด้วยกำรจัดซือ้หรือใบสั่งซือ้ซึ่งท ำขึน้
ระหวำ่งเช้นค์ โปรเซส ประเทศไทยกบัผู้จดัหำสินค้ำ เป็นหรือกลำยเป็นข้อก ำหนดท่ีไมม่ีผลบงัคบั
ใช้ ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น ข้อก ำหนดอ่ืนๆ จะยงัมีผลสมบรูณ์ต่อไป  

 

  

Acknowledged and Agreed:      รับทรำบและตกลง: 
 
 
________________________________     ________________________________ 

[Name of Supplier]       [ช่ือผู้จดัหำสนิค้ำ] 
 

Name:         ช่ือ: 
 

Position:         ต ำแหน่ง: 
 

Company Seal, if any:      ตรำส ำคญัของบริษัท, ถ้ำมี:  
 
 




