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§ 1 General - Scope
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.
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.
3. Our Terms and Conditions of Purchase shall cover all future
commercial transactions with the Supplier.

§ 2 Orders - Order Documentation
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.

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.

1. บททั่วไป - ขอบเขต
1. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อของเรำจะถูกปรับใช้ เป็ นกำรเฉพำะสำหรับนิติสัมพันธ์
ระหว่ำงเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย (“เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย”, “เรำ” “ของเรำ” หรื อ “ทำง
เรำ”) กับผู้จัดหำสินค้ ำ เว้ นแต่จะมีกำรตกลงที่แตกต่ำงไปจำกนีส้ ำหรับคำสั่งหนึ่งๆ เรำจะไม่
รับทรำบซึ่งข้ อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ขดั แย้ งหรื อแตกต่ำงของผู้จัดหำสินค้ ำ เว้ นแต่เรำจะได้
ตกลงไว้ โดยชัดแจ้ งเป็ นลำยลักษณ์ อักษรสำหรั บกำรบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนัน้
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อของเรำจะถูก บังคับใช้ แม้ ว่ำเรำจะได้ ยอมรับกำรส่งมอบ
สินค้ ำของผู้จัดหำสินค้ ำโดยมิได้ มีกำรสงวนไว้ ซึ่งกำรรั บทรำบถึงข้ อกำหนดและเงื่ อนไขของผู้
จัดหำสินค้ ำอันขัดแย้ งหรื อแตกต่ำงไปจำกข้ อกำหนดและเงื่อนไขว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อของเรำ
2. กำรติดต่อประสำนงำนใดๆ จะต้ องดำเนินกำรเป็ นกำรเฉพำะกับแผนกจัดซื ้อที่สงั่ ซื ้อเท่ำนัน้
กำรตกลงกับแผนกอื่นจะต้ องได้ รับกำรยืนยันอย่ำงเป็ นทำงกำรและโดยชัดแจ้ งจำกแผนกจัดซื ้อที่
สัง่ ซื ้อจึงจะมีผลผูกพัน
3. ข้ อกำหนดและเงื่อนไขว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อของเรำจะครอบคลุมไปถึงธุรกรรมทำงกำรค้ ำทัง้ หมด
ที่จะได้ ทำในอนำคตกับผู้จดั หำสินค้ ำ
2. คำสั่งซือ้ สินค้ ำ - เอกสำรกำรสั่งซือ้ สินค้ ำ
1. ทำงเรำจะส่งคำสัง่ ซื ้อเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ แก่ผ้ จู ดั หำสินค้ ำ (เรี ยกแต่ละคำสัง่ ว่ำ “ใบสัง่ ซื ้อ
สินค้ ำ” หรื อ “คำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ” ตำมลำดับ) ใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำต้ องได้ รับกำรยืนยันทันทีโดยไม่ชกั ช้ ำ
โดยผู้จดั หำสินค้ ำ เพื่อวัตถุประสงค์แห่งกำรนี ้ สำเนำใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำต้ องได้ รับกำรลงนำมและ
ส่งกลับมำโดยผู้จดั หำสินค้ ำ ผู้จดั หำสินค้ ำต้ องยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยทันทีหำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้ อตกลงใดๆ ในใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำ ภำยในสำมวัน นับจำกวันที่ได้ รับคำสัง่ ซื ้อ กำร
เปลี่ยนแปลงใดๆ
ในใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำต้ นฉบับของเรำซึง่ กระทำโดยผู้จดั หำสินค้ ำต้ องได้ รับกำร
ยืนยันจำกเรำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจึงจะมีผลผูกพันทำงกฎหมำย
2. ทำงเรำสงวนไว้ ซึ่งกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ ในภำพประกอบ ภำพเขียน กำรคำนวณและเอกสำร
อื่นๆ โดยเอกสำรเหล่ำนัน้ ไม่อำจให้ บุคคลภำยนอกใช้ ได้ โดยปรำศจำกควำมยินยอมอันชัดแจ้ ง
เป็ นลำยลักษณ์ อัก ษรของเรำ เอกสำรเหล่ำนัน้ ต้ องถูกใช้ เป็ นกำรเฉพำะสำหรั บกำรผลิ ต บน
พื ้นฐำนของคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำของเรำเท่ำนัน้ และต้ องถูกส่งกลับคืนไปยังเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
โดยอัตโนมัติเมื่อคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำได้ ถกู ดำเนินกำรแล้ ว หรื อตำมที่เรำร้ องขอ เอกสำรเหล่ำนันต้
้ อง
ถูกเก็บเป็ นควำมลับจำกบุคคลภำยนอก ภำยใต้ ขอบเขตนัน้ ข้ อกำหนดข้ อที่ 9(3) จะถูกปรับใช้
เพิ่มเติม

§ 3 Prices - Terms of Payment
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.
2. Unless otherwise agreed, all prices stated shall be exclusive of any
applicable VAT/GST.

3. รำคำ - เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. รำคำที่ ระบุไว้ ในคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำของเรำเป็ นรำคำสูงสุดที่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะชำระ
และมีผลผูกพัน บรรดำค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรส่งมอบสินค้ ำและกำรให้ บริ กำรโดยผู้จดั หำ
สินค้ ำจะต้ องถูกรวมอยู่ในรำคำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรบรรจุสินค้ ำ เอกสำรทำงเทคนิค
คำแนะนำกำรใช้ งำน

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.
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.
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

3. คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยต้ องรั บผิดชอบในกำรชำระบรรดำค่ำภำษี กำรประเมินและกำรเรี ยกเก็บภำษี หรื อ
ค่ำใช้ จ่ำยของหน่วยงำนรำชกำรที่บงั คับใช้ แก่คู่สญ
ั ญำภำยใต้ ระเบียบบังคับ กรณีที่กฎหมำยกำหนดว่ำ
ภำษี ขำย ภำษี สินค้ ำและบริ กำร หรื อภำษี มูลค่ำเพิ่มที่อยู่ในรู ปแบบอื่นใดต้ องถู กชำระโดยเช้ นค์ โปรเซส
ประเทศไทยให้ แก่ผ้ จู ดั หำสินค้ ำ ผู้จดั หำสินค้ ำต้ องระบุภำษีมูลค่ำเพิ่มแยกต่ำงหำก และตรวจสอบให้ แน่ใจ
ว่ำใบเรี ยกเก็บเงินได้ อยู่ในรูปแบบตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ และจัดให้ แก่เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยพร้ อม
เอกสำรอื่นๆ ที่กฎหมำยกำหนดไว้ อนั เกี่ยวข้ องกับภำษีมลู ค่ำเพิ่ม

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. เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิ ทุกประกำรในกำรหักกลบลบหนีแ้ ละยึดหน่วงไว้ ภำยใต้ ขอบเขตที่
กฎหมำยกำหนดไว้ หำกกำรส่งมอบสินค้ ำหรื อบริ กำรมีข้อบกพร่ องหรื อไม่สมบูรณ์ นอกเหนือ จำกสิทธิ
ประกำรอื่น เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยยังมีสิทธิ ที่จะสงวนกำรชำระเงินตำมมูลค่ ำของหนีค้ งค้ ำ งของ
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุร กิจจนกว่ำจะได้ รั บกำรดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม เว้ นแต่หนี ้นั ้นจะเป็ นหนี ้ที่ไม่มี ข้อ
โต้ แย้ งหรื อมีผลผูกพันทำงกฎหมำย
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2. เว้ นแต่จะมีกำรตกลงไว้ เป็ นอย่ำงอื่น บรรดำรำคำที่ระบุไว้ จะเป็ นรำคำที่ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (VAT)
หรื อภำษีสนิ ค้ ำและบริ กำร (GST) ใดๆ ที่อำจต้ องมีกำรชำระ

4. บรรดำใบเรี ยกเก็บเงินทั ้งหมดต้ องเป็ นไปตำมและต้ องอ้ ำงถึงหมำยเลขคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำของเช้ นค์ โปรเซส
ประเทศไทย และกำรขำดหำยไปซึ่งรำยละเอียดในใบเรี ยกเก็บเงินจำกผู้จัดหำสินค้ ำอำจทำให้ เกิดควำม
ล่ำช้ ำในกำรดำเนินกำรและกำรชำระเงินโดยเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้จดั หำสินค้ ำต้ องรั บผิดชอบในผล
ที่ตำมมำทั ้งหมดจำกกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดว่ำด้ วยกำรชำระเงินนี ้ เว้ นแต่จะพิสจู น์เป็ นอย่ำงอื่นได้ ว่ำ
ผู้จดั หำสินค้ ำไม่จำต้ องรับผิดชอบในกำรไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดนั ้น
5. เว้ นแต่จะได้ กำหนดไว้ เป็ นอย่ำงอื่นเป็ นลำยลักษณ์ อักษร เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะชำระเงินตำม
รำคำซื ้อภำยใน 45 วันนับจำกวันที่ได้ รับกำรส่งมอบสินค้ ำและใบเรี ยกเก็บเงิน เว้ นแต่จะได้ ตกลงไว้ เ ป็ น
อย่ำงอื่น จะไม่มีกำรชำระเงินตำมมูลค่ำงำนที่ทำสำเร็ จ (progress payment) ก่อนกำรส่งมอบสินค้ ำ กำร
ชำระเงินจะดำเนินกำรผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์และจะถูกแจ้ งให้ ทรำบทันทีที่ เงินได้ ถูกหักจำกบัญ ชี
ธนำคำรของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
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§ 4 Delivery
1. The delivery period stated in the Order is binding.
2. Deliveries are “DAP” (Incoterms 2020) to the location designated in
the Purchase Order, unless determined otherwise between the Supplier
and Schenck Process Thailand.
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.
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.
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.
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.
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.
8. Early or partial deliveries may only be made upon Schenck Process
Thailand prior written consent.

4. กำรส่ งมอบสินค้ ำ
1. ระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ ำที่ระบุในคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำมีผลผูกพัน
2. เงื่อนไขกำรส่งมอบสินค้ ำคือ Delivery at Place (DAP) (Incoterms 2020) ซึง่ เป็ นกำรส่งมอบ
โดยกำรขนถ่ำยสินค้ ำลง ณ สถำนที่ซึ่งระบุไว้ ในใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำ เว้ นแต่จะได้ มีกำรกำหนดไว้ เป็ น
อย่ำงอื่นระหว่ำงผู้จดั หำสินค้ ำกับเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
3. กำรส่ง มอบสิ น ค้ ำ จะรวมถึ ง กำรส่ง มอบคู่มื อ และเอกสำรทำงเทคนิ คตำมที่ ก ำหนดไว้ ใน
ขอบเขตของงำนหรื อใบสัง่ ซือ้ สิ นค้ ำ ผู้จัดหำสินค้ ำจะมอบใบอนุญำตที่ ถำวร โอนได้ และไม่มี
ค่ำลิขสิทธิ์แก่เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยในกำรใช้ หรื อโอนเอกสำรทำงเทคนิคให้ แก่ผ้ ใู ช้ สินค้ ำของ
เรำ หน้ ำที่ ใ นกำรส่ ง มอบซอฟต์ แ วร์ จ ะสมบู ร ณ์ เ มื่ อ เอกสำรอั น ครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ไ ด้ ถูก ส่ง
มำยังเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
4. ผู้จัดหำสินค้ ำมีหน้ ำที่ต้องระบุหมำยเลขคำสัง่ ซื ้อของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยลงในบรรดำ
เอกสำรกำรขนส่งและใบส่งของทัง้ หมด หำกผู้จัดหำสินค้ ำไม่ปฏิ บัติตำมข้ อกำหนดนี ้ เช้ นค์
โปรเซส ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ ำในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำนัน้
5. กรณีที่มีเหตุกำรณ์ใดๆ เกิดขึ ้นหรื อเป็ นที่ประจักษ์ แก่ผ้ จู ัดหำสินค้ ำว่ำจะไม่สำมำรถส่ง มอบ
สินค้ ำได้ ภำยในระยะเวลกำรส่งมอบสิ นค้ ำ ผู้จัดหำสินค้ ำ มีหน้ ำที่ ต้องแจ้ ง แก่ เช้ น ค์ โปรเซส
ประเทศไทยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ ำ ระยะเวลำกำรส่งมอบสินค้ ำที่ได้ ตกลงไว้ จะไม่ถกู
ขยำยออกไปโดยกำรแจ้ งข่ำวนัน้
6. กรณีที่ผ้ จู ดั หำสินค้ ำประสบควำมล่ำช้ ำอันเกิดจำกเหตุสดุ วิสยั หรื อควำมล่ำช้ ำมีสำเหตุมำจำก
เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้จดั หำสินค้ ำต้ องให้ รำยละเอียดของควำมล่ำช้ ำนันและระยะเวลำที
้
่
คำดหมำยว่ำจะสำมำรถส่งมอบสินค้ ำได้ เ ป็ นลำยลักษณ์อักษร กำรอนุมตั ิกำรขยำยระยะเวลำ
ใดๆ จะเป็ นไปโดยดุลพินิจและกำรพิจำรณำของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยถือเป็ นที่สดุ
7. เว้ นแต่ควำมล่ำช้ ำจะได้ รับกำรอนุมตั ิโดยเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ภำยใต้ ข้อที่ 4(6) หำก
กำรส่งมอบสินค้ ำเป็ นไปโดยเกินระยะเวลำกำรส่งมอบ ผู้จดั หำสินค้ ำต้ องชดใช้ ค่ำเสียหำยอันได้
กำหนดไว้ ล่วงหน้ ำในอัตรำร้ อยละ 0.5 ต่อวัน แต่ไม่เกินร้ อยละ 5 ของรำคำตำมคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิเรี ยกร้ องในค่ำเสียหำยอันได้ กำหนดไว้ ลว่ งหน้ ำจนกว่ำจะได้ รับ
กำรชำระเงินจนเสร็ จสิ ้นแม้ วำ่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะไม่ได้ ทำกำรสงวนไว้ ซึ่งสิทธิ เรี ยกร้ อง
สำหรั บค่ำเสียหำยอันได้ กำหนดไว้ ล่วงหน้ ำนัน้ สิทธิ เรี ยกร้ องของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
สำหรับค่ำเสียหำยเพิ่มเติมอันเกิดขึ ้นจำกหรื อเกี่ยวข้ องกับควำมล่ำช้ ำ จะไม่ได้ รับผลกระทบ
8. กำรส่งมอบก่อนระยะเวลำส่งมอบหรื อกำรส่งมอบบำงส่วนจะกระทำได้ เฉพำะเมื่อได้ รับ ควำม
ยินยอมล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยเท่ำนัน้

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

5. กำรโอนควำมเสี่ยง
1. กำรโอนควำมเสี่ยงจะถูกโอน ณ สถำนที่ซึ่งได้ กำหนดไว้ ในใบสัง่ ซื ้อหรื อเงื่อนไขกำรส่ง มอบ
สินค้ ำ DAP (Incoterms 2020) เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ เป็ นอย่ำงอื่น

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. เท่ำที่ได้ มีกำรตกลงเรื่ องกำรยอมรับสินค้ ำ กำรยอมรับสินค้ ำจะเป็ นส่วนจำเป็ นสำหรับกำรโอน
ควำมเสี่ยง กำรเริ่ มต้ นดำเนินกำรหรื อใช้ จะไม่เป็ นกำรแทนที่กำรประกำศยอมรับสินค้ ำของเช้ นค์
โปรเซส ประเทศไทย

§ 6 Inspection for Defects - Defect Liability
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.

6. กำรตรวจสอบข้ อบกพร่ อง – กำรรั บผิดในข้ อบกพร่ อง
1. กำรตรวจสอบสินค้ ำที่รับเข้ ำจะดำเนินกำรโดยคำนึงถึงข้ อบกพร่ องที่สำมำรถมองเห็นได้ และ
ควำมแตกต่ำงในส่วนของกำรระบุชิ ้นงำนสินค้ ำและปริ มำณตำมที่ตกลงกันไว้ เท่ำนัน้ ข้ อบกพร่อง
นันจะถู
้ กแจ้ งไปยังผู้จัดหำสินค้ ำโดยไม่ชกั ช้ ำ ผู้จดั หำสินค้ ำจะไม่ขดั ขวำงให้ มีกำรตรวจสอบใดๆ
ที่นอกเหนือจำกระดับกำรตรวจสอบดังกล่ำวและตกลง ณ ที่นีท้ ี่จะสละซึ่งข้ อต่อสู้จำกกำรบอก
กล่ำวข้ อบกพร่ องที่ ล่ำช้ ำ (อย่ำงไรก็ตำม เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยสงวนสิทธิ ที่จะตรวจสอบ
สินค้ ำอย่ำงละเอียดภำยใต้ ดลุ พินิจแต่เพียงผู้เดียวของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย) ในกรณีมีกำร
ตรวจพบข้ อบกพร่ อง เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิ ในกำรส่งสินค้ ำทัง้ ชุด ที่ส่งมอบคื น แก่ผ้ ู
จัดหำสินค้ ำ
2. เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิในกำรเรี ยกร้ องทำงกฎหมำยทุกประกำรจำกข้ อบกพร่อง
ตำมข้ อกำหนดดังต่อไปนี ้
ก) ไม่วำ่ กรณีใดๆ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิในกำรเรี ยกร้ องให้ แก้ ไขข้ อบกพร่อง หรื อ
ส่งมอบสินค้ ำใหม่ได้ ตำมควำมต้ องกำรของเรำ

2. Schenck Process Thailand shall be entitled to the full statutory claims

because of defects with following provisions:
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.
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) หำกกำรขจัดข้ อบกพร่องไม่ได้ รับกำรแก้ ไขภำยในระยะเวลำตำมสมควรโดยผู้จดั หำสินค้ ำ
ทำงเรำมีสิทธิเลือกตำมควำมต้ องกำรของเรำ ระหว่ำงกำรใช้ สิทธิเลิกสัญญำหรื อกำรลด
จำนวนเงินที่ต้องชำระและสิทธิในกำรได้ รับกำรชดใช้ ค่ำเสียหำย
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ค) ทำงเรำมีสิทธิในกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องด้ วยตนเอง โดยขึ ้นอยูก่ บั สถำนกำรณ์ เรำจะแจ้ งแก่
ผู้จัดหำสินค้ ำล่วงหน้ ำว่ำ หลังจำกสิน้ ระยะเวลำผ่อนผันที่ กำหนดไว้ ทำงเรำจะแก้ ไ ข
ข้ อบกพร่อง โดยผู้จดั หำสินค้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้ จ่ำย ในกรณีที่มีภยันตรำยอันใกล้
(โดยเฉพำะภัย คุก คำมแก่ ค วำมปลอดภัย ในกำรปฏิ บัติ ง ำนหรื อเพื่ อ หลีก เลี่ย งควำม
เสียหำยพิเศษ) หำกผู้จัดหำสินค้ ำดำเนินกำรแก้ ไขข้ อบกพร่ องอย่ำงล่ำช้ ำ เช้ นค์ โปรเซส
ประเทศไทยไม่จ ำเป็ นต้ อ งให้ ก ำรบอกกล่ำ วล่ว งหน้ ำ แก่ ผ้ ูจัด หำสิ น ค้ ำ ในกำรว่ำ จ้ ำง
บุคคลภำยนอกให้ เข้ ำทำกำรแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง โดยผู้จัดหำสินค้ ำเป็ นผู้รั บผิ ด ชอบใน
ค่ำใช้ จ่ำย
ง) กำรชำระเงินของเรำให้ แก่ผ้ จู ัดหำสินค้ ำจะไม่ถือว่ำเป็ นกำรยอมรับกำรส่งมอบสินค้ ำว่ำ
เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำหรื อปรำศจำกข้ อบกพร่อง

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.
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)

จ) กำรให้ อนุญำตของเรำสำหรับเอกสำรทำงเทคนิคและ/หรื อกำรคำนวณของผู้จดั หำสินค้ ำ
จะไม่มีผลต่อควำมรับผิดในข้ อบกพร่องของผู้จดั หำสินค้ ำ
ฉ) ระยะเวลำสำหรับกำรรับผิดในข้ อบกพร่ องคือ 18 เดือนนับจำกวันที่ส่งมอบสินค้ ำ หรื อ
เว้ นแต่จะมีกำรตกลงเป็ นลำยลักษณ์ อักษรโดยคู่สัญญำทัง้ สองฝ่ ำย ผู้จัดหำสินค้ ำจะ
ขยำยระยะเวลำนีอ้ อกไปอีกหกเดือนสำหรับรำยกำรสินค้ ำหรื อชิน้ ส่วนใดๆ ที่ถกู เปลี่ยน
ทดแทนในระหว่ำงระยะเวลำนัน้

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

§ 7 Product Liability and Protection under Public- and Product
Liability Insurance
1. Supplier shall indemnify us against any product liability, provided the
Supplier must bear responsibility for the error triggering the liability.
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.

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

§ 9 Retention of Title - Our Tools - Confidentiality
1. All Materials and parts provided by us remains our property.
2. Where part payments are made to the Supplier before delivery,
Schenck Process Thailand will retain an interest equal to the amount
paid
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.
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.
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7. ควำมรับผิดและกำรคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ภำยใต้ กำรประกันภัยควำมรั บผิดต่ อ
สำธำรณะจำกผลิตภัณฑ์
1. ผู้จดั หำสินค้ ำจะชดใช้ ควำมเสียหำยแก่เรำต่อควำมรับผิดในผลิตภัณฑ์ใดๆ ภำยใต้ เงื่อนไข
ที่วำ่ ผู้จดั หำสินค้ ำต้ องรับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดที่ก่อให้ เกิดควำมรับผิดนัน้
2. ผู้จดั หำสินค้ ำมีหน้ ำที่ต้องจัดให้ มีและรักษำไว้ ซงึ่ กำรประกันภัยควำมรับผิดต่อสำธำรณะและ
ควำมรับผิดในผลิตภัณฑ์ (เป็ นจำนวนเงินอย่ำงน้ อย 5 ล้ ำนดอลลำร์ สหรัฐ) ในระหว่ำงระยะเวลำ
ของสัญ ญำ ซึ่ง หมำยถึ ง จนกว่ำ จะสิ น้ อำยุร ะยะเวลำควำมรั บ ผิ ด ในข้ อ บกพร่ อ ง หำกมี ก ำร
เรี ยกร้ อง ผู้จัดหำสินค้ ำมีหน้ ำที่ยืนยันควำมถูกต้ องของกำรประกันภัยตำมที่กล่ำวไว้ ข้ำงต้ นด้ วย
ใบรับรองกำรประกันภัยที่เทียบเท่ำกำรประกันภัยนัน้ ขอบเขตควำมคุ้มครองของกำรประกันภัย
จะไม่กระทบต่อควำมรับผิดตำมกฎหมำยและตำมสัญญำของผู้จดั หำสินค้ ำ
8. กรรมสิทธิ์ในทรั พย์ สิน
1. ผู้ จั ด หำสิ น ค้ ำรั บ รองว่ ำ กำรส่ ง มอบของผู้ จั ด หำสิ น ค้ ำจะไม่ มี ก ำรละเมิ ด สิ ท ธิ ของ
บุคคลภำยนอก
2. กรณี ที่ มี ก ำรเรี ย กร้ องสิท ธิ ต่อ เช้ น ค์ โปรเซส ประเทศไทยโดยบุคคลภำยนอกด้ วยเหตุผล
เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สิน ผู้จัดหำสินค้ ำต้ องชดใช้ ควำมเสียหำยแก่เช้ นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยข้ อเรี ยกร้ องแรกจำกกำรเรี ยกร้ องสิทธิ นนั ้ ข้ อกำหนดนี ้จะไม่ถกู ปรับใช้ หำกผู้จัดหำสินค้ ำไม่
ต้ องรับผิดต่อกำรละเมิดกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินนัน้ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ ในกำร
เข้ ำทำข้ อตกลงใดๆ ไม่วำ่ ในลักษณะใดกับบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิตำมคำสัง่ ซื ้อ
สินค้ ำ โดยปรำศจำกควำมยินยอมของผู้จัดหำสินค้ ำ ข้ อกำหนดนี ใ้ ห้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
ข้ อตกลงเกี่ยวกับกำรชำระหนี ้
3. หน้ ำที่ในกำรชดใช้ ควำมเสียหำยของผู้จดั หำสินค้ ำจะปรับใช้ แก่บรรดำค่ำใช้ จ่ำยอันจำเป็ นทัง้
ปวงที่ เกิ ดขึน้ แก่เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ภำยใต้ หรื อที่ เกี่ ยวข้ องกับกำรเรี ย กร้ องสิท ธิ โ ดย
บุคคลภำยนอก
9. กำรยึดหน่ วงกรรมสิทธิ์ - เครื่องมือของเรำ - กำรรักษำควำมลับ
1. บรรดำวัสดุและชิ ้นส่วนทังหมดที
้
่จดั ให้ โดยเรำยังเป็ นทรัพย์สินของเรำ
2. เมื่อได้ มีกำรชำระรำคำบำงส่วนแก่ผ้ จู ดั หำสินค้ ำก่อนกำรส่งมอบสินค้ ำ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยจะมีสิทธิในผลประโยชน์เท่ำกับจำนวนเงินที่ได้ ชำระไป
3. เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในเครื่ องมือ และ/หรื อต้ นแบบให้ เป็ นของเช้ นค์ โปรเซส
ประเทศไทย ผู้จดั หำสินค้ ำมีหน้ ำที่ใช้ เครื่ องมือ และ/หรื อต้ นแบบที่เป็ นของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยเฉพำะเพื่อกำรผลิตผลิตภัณฑ์ซงึ่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยได้ ทำคำสัง่ ซื ้อเท่ำนัน้
4. ผู้จัดหำสินค้ ำมีหน้ ำที่รักษำควำมลับอย่ำงเคร่ งครัดในบรรดำภำพประกอบ ภำพเขียน กำร
คำนวณและเอกสำรอื่นๆ กับทัง้ ข้ อ มูลที่ ผ้ จู ัดหำสินค้ ำได้ รับ ข้ อมูลเหล่ำนัน้ อำจถูกเปิ ดเผยแก่
บุค คลภำยนอกเมื่ อ ได้ รั บ กำรอนุญ ำตโดยชัด แจ้ ง เป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรจำกเช้ น ค์ โปรเซส
ประเทศไทยเท่ำนัน้ ผู้จดั หำสินค้ ำสัญญำว่ำจะจัดให้ มีกำรทำข้ อตกลงว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับ
ที่ เกี่ ยวข้ องกับบรรดำพนักงำน ผู้รับจ้ ำงช่วง และผู้รับมอบหมำยงำนอื่ นๆ ทัง้ หมดเพื่อปกป้อง
ข้ อมูลอันเป็ นควำมลับของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ภำระผูกพันในกำรรักษำควำมลับนีจ้ ะมี
ผลบังคับใช้ แม้ หลังจำกมีกำรจัดกำรคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำที่เกี่ยวข้ องแล้ ว โดยจะสิ ้นอำยุหำกและเท่ำที่
องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรผลิตซึ่งประกอบอยู่ในภำพประกอบ ภำพเขียน กำรคำนวณและเอกสำร
อื่นๆ ได้ ตกเป็ นสำธำรณสมบัติ
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§ 10 Jeopardized Performance
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.

10. กำรดำเนินกำรที่มีควำมเสี่ยง
หำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของผู้จดั หำสินค้ ำเกิดกำรถดถอยลงในระหว่ำงระยะเวลำของคำ
สัง่ ซื ้อสินค้ ำในลักษณะที่กำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ซื ้อนัน้ อำจตกอยู่ในควำมเสี่ยงอย่ำงร้ ำยแรง
จนกว่ำกระบวนกำรล้ มละลำยขันต้
้ นหรื อกระบวนกำรล้ มละลำยจะเริ่ มดำเนินกำร เช้ นค์ โปรเซส
ประเทศไทยมีสิทธิบอกเลิกส่วนของคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำที่ยงั ไม่ได้ ดำเนินกำร

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

เช้ น ค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิ ทธิ บอกเลิก คำสั่ง ซือ้ สินค้ ำทัง้ หมด หำกกำรด ำเนิ น กำรเพียง
บำงส่วนไม่เป็ นประโยชน์ต่อเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย

§ 11 Trade Compliance and Foreign Trade Law (to be considered
only where applicable)
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.

11. กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ทำงกำรค้ ำและกฎหมำยกำรค้ ำต่ ำงประเทศ )จะถูก
พิจำรณำเฉพำะในกรณีท่ เี กี่ยวข้ อง(
1. คู่สญ
ั ญำตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมบรรดำกฎระเบียบระดับชำติ ระดับเหนือชำติ (สหประชำชำติ/
องค์กำรกำรค้ ำโลก) ระเบียบว่ำด้ วยกำรค้ ำต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริ กำและสหภำพยุโรป ที่
เกี่ยวข้ อง อำทิ ระเบียบกำรควบคุมกำรส่งออกหรื อศุลกำกร ขณะปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมสัญญำของ
คู่สญ
ั ญำ
2. ผู้จดั หำสินค้ ำตกลงที่จะแจ้ งแก่ค่สู ญ
ั ญำที่ทำคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำโดยทันทีเมื่อกำรส่งออกสินค้ ำของ
ผู้จดั หำสินค้ ำ รวมถึงซอฟต์แวร์ หรื อเทคโนโลยี กำรให้ บริ กำรหรื อบำงส่วนของสินค้ ำหรื อบริ กำร
ถูกจำกัดหรื อต้ องห้ ำมภำยใต้ ระเบียบกำรค้ ำของประเทศไทย ระเบียบกำรค้ ำระดับเหนื อ ชำติ
(สหประชำชำติ/องค์กำรกำรค้ ำโลก) ระเบียบกำรค้ ำต่ำงประเทศของสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริ กำ
หรื อระเบียบกำรค้ ำต่ำงประเทศอื่นๆ ที่ถกู บังคับใช้ นอกจำกนี ้ ผู้จัดหำสินค้ ำต้ องจัดให้ ซงึ่ ข้ อมูล
ดัง ต่ อ ไปนี พ้ ร้ อมด้ ว ยเอกสำรทำงธุ ร กิ จที่ เกี่ ย วข้ อ ง อำทิ ข้ อ เสนอ กำรยื น ยัน ค ำสั่งซือ้ สินค้ ำ
สัญญำ บันทึกกำรจัดส่งสินค้ ำและใบเรี ยกเก็บเงิน สำหรับสินค้ ำแต่ละรำยกำร รวมถึงซอฟต์แวร์
หรื อเทคโนโลยี
 ระดับชำติ )ประเทศไทย(: ข้ อมูลใดๆ หรื อเอกสำรใดๆ อันจำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดของท้ องถิ่นสำหรั บกำรนำเข้ ำหรื อส่งออก อำทิ ใบรับรอง กำรแสดงฉลำก
กำรทดสอบ กำรสอบทวนแหล่งที่มำ หรื อข้ อกำหนดด้ ำนควำมปลอดภัยโดยขึ ้นอยูก่ บั
กฎหมำยและระเบียบที่ใช้ บงั คับในประเทศไทย
 บัญชีสินค้ ำที่ใช้ สองทำงของสหภำพยุโรป (EU Dual-use-List): ข้ อบ่งชีท้ ี่ชัดแจ้ ง
และมองเห็นได้ ชดั เจน (เป็ นภำษำเยอรมัน ภำษำอังกฤษ หรื อภำษำท้ องถิ่น) ว่ำสินค้ ำ
ที่ถกู ตรวจสอบ รวมถึงซอฟต์แวร์ หรื อเทคโนโลยี เป็ นไปตำมระเบียบควบคุมกำรส่งออก
และกำรส่งออกจำกสหภำพยุโรป และกำรขนส่งหรื อเคลื่อนย้ ำยภำยในรัฐสมำชิกหรื อ
สหภำพเป็ นไปภำยใต้ กำรได้ รับอนุญำตตำมกำรจั ดบัญชีในภำคผนวก 1 หรื อ 4 ของ
ระเบียบสินค้ ำที่ใช้ สองทำงของสหภำพยุโรป
 สหรั ฐอเมริ ก ำ: หำกรำยกำรสิน ค้ ำอยู่ภ ำยใต้ ระเบียบกำรส่งออกของสหรัฐอเมริ กำ
(Export Administration Regulations (EAR)) หมำยเลขกำรจ ำแนกประเภทสิ น ค้ ำ
ส่งออกควบคุม (ECCN หรื อ EAR99) และปริ มำณสิ่งของในสหรัฐอเมริ กำกรณีที่เป็ น
รำยกำรสินค้ ำซึง่ มิใช่ของสหรัฐอเมริ กำ
3. ผู้จัดหำสินค้ ำมีหน้ ำที่ในกำรแถลงวัสดุที่ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผู้จัดหำสินค้ ำ (รวมถึง
เลขทะเบียนแสดงสูตรโครงสร้ ำงทำงเคมี (CAS) ที่ สอดคล้ องกันและสัดส่วนนำ้ หนักในวัสดุ
พื ้นฐำนที่เป็ นเนื ้อเดียวกัน)
4. นอกจำกเอกสำรอื่นๆแล้ ว ผู้จัดหำสินค้ ำมีหน้ ำที่ยืนยันแหล่งกำเนิ ดของสินค้ ำโดยเอกสำร
รั บ รองของผู้จัด หำสิ น ค้ ำ (เป็ นรำยครั ง้ หรื อ ระยะยำว) หรื อ เอกสำรรั บ รองถิ่ น ก ำเนิ ดสินค้ ำ
(Declaration of Origin) ผู้จดั หำสินค้ ำหรื อผู้ผลิตมีหน้ ำที่ต้องแสดงในเอกสำรรับรองของผู้จัดหำ
สินค้ ำซึง่ ลักษณะของแหล่งกำเนิดของสินค้ ำของผู้จัดหำสินค้ ำตำมระเบียบเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
สินค้ ำที่มีผลใช้ บงั คับในประเทศปลำยทำงซึง่ ทำงเรำจะแจ้ งให้ ทรำบ
5. ในกรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ องตำมข้ อกำหนดข้ ำงต้ น คู่สญ
ั ญำที่ทำคำสั่งซือ้
สินค้ ำมีสิทธิ โดยไม่ตดั สิทธิในสิทธิเรี ยกร้ องเพิ่มเติม ในกำรเพิกถอนหรื อบอกเลิกคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
ที่ได้ รับผลกระทบ โดยมีเงื่อนไขว่ำ กำรฝ่ ำฝื นหน้ ำที่ นนั ้ เป็ นสำระสำคัญและคู่สญ
ั ญำที่ทำคำสัง่
ซื ้อไม่สำมำรถถูกคำดหมำยตำมสมควรว่ำจะยัง จะสำมำรถผูกพันตำมใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำสำหรับคำ
สั่งซือ้ สินค้ ำนัน้ กำรชำระรำคำของเรำตำมข้ อที่ 3 ขึน้ อยู่กับ กำรได้ รับบรรดำข้ อมูลที่กล่ำวถึง
ข้ ำงต้ น

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 nonU.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.

§ 12 Technical Documentation
1. The delivery of the technical documentation and all required records
is part of the delivery of goods, unless otherwise agreed.
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).
3. The directions for use shall be drawn according to DIN ISO 62079.
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12. เอกสำรทำงเทคนิค
1. กำรส่งมอบเอกสำรทำงเทคนิคและบันทึกที่จำเป็ นทัง้ หมดเป็ นส่วนหนึ่งของกำรส่งมอบสินค้ ำ
เว้ นแต่จะได้ มีกำรตกลงกันไว้ เป็ นอย่ำงอื่น
2. เว้ นแต่จะได้ มีกำรตกลงกันไว้ เป็ นอย่ำงอื่น กำรส่งมอบเอกสำรทำงเทคนิคจะต้ องดำเนินกำร
เป็ นภำษำอังกฤษและภำษำไทยในรูปแบบไฟล์ทวั่ ไป (อำทิ docx หรื อ pdf)
3. คำแนะนำในกำรใช้ งำนต้ องเป็ นไปตำม DIN ISO 62079
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§ 13 Software and Rights of Use
1. Software shall be provided to Schenck Process Thailand on the data
media customary in the industry in machine-readable code plus user
documentation.
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.
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.
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.
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 thirdparty 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.
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.
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.

13. ซอฟต์ แวร์ และสิทธิกำรใช้ งำน
1. ซอฟต์ แ วร์ ต้ องถูก จั ด ให้ แ ก่ เ ช้ น ค์ โปรเซส ประเทศไทยบนสื่ อ ข้ อ มูล ตำมธรรมเนี ย มใน
อุตสำหกรรม ในรู ปแบบรหัสที่ อ่ำนได้ โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประกอบกับ เอกสำรกำรใช้ งำน
สำหรับผู้ใช้
2. ซอฟต์แวร์ ที่ถกู พัฒนำขึ ้นเป็ นกำรเฉพำะสำหรับเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยต้ องถูกจัดให้ แก่เรำ
ในรู ปแบบรหัสต้ นฉบับ (Source Code) พร้ อมทัง้ เอกสำรประกอบจำกผู้ผลิต เมื่อมีกำรร้ องขอ
สำเนำของรหัสต้ นฉบับและเอกสำรประกอบจำกผู้ผลิตต้ องถูกจัดให้ แก่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยเมื่อมีกำรยอมรับ และต้ องเป็ นไปตำมระดับโปรแกรมเมื่อเสร็ จสิ ้นขันตอนกำรทดสอบ
้
3. มำตรวัดควำมสำเร็ จสำหรับใช้ กับซอฟต์แวร์ ภำยใต้ ควำมรับผิดในข้ อบกพร่ องจะต้ องรวมอยู่
ในรหัสต้ นฉบับและเอกสำรประกอบจำกผู้ผลิตโดยผู้จัดหำสินค้ ำ โดยปรำศจำกควำมล่ำช้ ำ
สำเนำของเวอร์ ชั่นที่ อัพเดทแล้ วแต่ละเวอร์ ชั่นต้ องถูกจัดให้ แก่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยโดย
ปรำศจำกควำมล่ำช้ ำ
4. ทำงเรำต้ องได้ รับสิทธิ กำรใช้ งำนอันไม่สำมำรถเพิกถอนได้ และเป็ นสิทธิ ถำวรโดยไม่มีกำร
จำกัดอำณำเขตกำรใช้ สำหรับบรรดำซอฟต์แวร์ ที่ได้ พฒ
ั นำขึ ้นเพื่อเรำหรื อส่วนของซอฟต์แวร์ นนั ้
รวมถึงกำรใช้ งำนอันเป็ นที่รับทรำบแต่ละประเภทและสิทธิในกำรประมวลผลใหม่ เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งซอฟต์ แวร์ และให้ สิทธิ กำรใช้ งำนพื ้นฐำนแก่บุคคลภำยนอก ภำยใต้ เงื่อนไขที่ว่ำ กำร
จำกัดไม่ได้ เป็ นผลมำจำกควำมในย่อหน้ ำถัดไป กำรให้ สิทธิ กำรใช้ งำนจะเป็ นไปตำมรำคำที่ ตก
ลงกัน
5. หำกกำรได้ ม ำซึ่ง สิ ท ธิ ก ำรใช้ งำนตำมควำมในย่อ หน้ ำ ก่ อนหน้ ำ ถูก ขัด ขวำงโดยสิ ท ธิ ของ
บุคคลภำยนอกสำหรับโปรแกรมของบุคคลภำยนอกหรื อผลกำรดำเนินงำนของบุคคลภำยนอก
อื่นๆ อันรวมอยูใ่ นบริ กำร ขอบเขตของสิทธิของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยในกำรใช้ งำนจะได้ รับ
กำรตกลงตำมขอบเขตของสิทธิกำรใช้ งำนของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
6. ผู้ จั ด หำสิ น ค้ ำยัง คงได้ รั บ อนุ ญ ำตให้ ใช้ โปรแกรมมำตรฐำน โปรแกรมย่ อ ย (Program
modules) เครื่ องมือและองค์ ควำมรู้ ที่ เกี่ ยวข้ องซึ่งถูกพัฒนำขึน้ โดยผู้จัดหำสินค้ ำในกำรผลิต
ผลงำนและเพื่อสัญญำกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี ้ ไม่อนุญำตให้ มีกำรทำซ ้ำ กำรประมวลผลหรื อ
กำรใช้ ผลงำนและผลิตภัณฑ์ที่ถกู ผลิตขึน้ เพื่อเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ไม่ว่ำทัง้ หมดหรื อแต่
บำงส่วน
7. ผู้จัด หำสิ น ค้ ำ จะมี สิ ท ธิ ใ นกำรเผยแพร่ ผ ลงำนชนิ ดใดๆ อัน ได้ ผ ลิ ต ขึน้ เพื่ อ เช้ น ค์ โปรเซส
ประเทศไทย แม้ เพียงบำงส่วน ก็ ต่อเมื่อได้ รับควำมยิ นยอมเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรจำกเช้ น ค์
โปรเซส ประเทศไทยเท่ำนัน้

§ 14 Spare Parts
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.
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.

14. อะไหล่
1. ผู้จัดหำสินค้ ำมีหน้ ำที่ ทำให้ มั่นใจได้ ว่ำ อะไหล่สำรองสำหรั บผลิตภัณฑ์ ที่ส่ งมอบแก่เช้ นค์
โปรเซส ประเทศไทยจะมีอยูต่ ลอดระยะเวลำเป็ นอย่ำงน้ อย 10 ปี หลังจำกกำรส่งมอบสินค้ ำ โดย
ข้ อตกลงนี ้ถูกกำหนดไว้ ในใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำโดยผู้จดั หำสินค้ ำ
2. ผู้จัดหำสินค้ ำมีหน้ ำที่แจ้ งแก่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยเกี่ยวกับกำรตัดสินใจโดยปรำศจำก
ควำมล่ำข้ ำ หำกผู้จัดหำสินค้ ำประสงค์จะยกเลิกกำรผลิตอะไหล่สำรองสำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ส่ง
มอบ กำรตัดสินใจนี ้ต้ องเกิดขึ ้นอย่ำงน้ อยสำมเดือนก่อนกำรยกเลิกกำรผลิต

§ 15 Data Protection
1. Personal data shall be processed by Supplier in compliance with the
statutory regulations.
2. Personal data shall be stored by Schenck Process Thailand in
compliance with the statutory regulations.

15. กำรคุ้มครองข้ อมูล
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลโดยผู้จดั หำสินค้ ำตำมระเบียบบังคับทำงกฎหมำย

§ 16 Job Safety and Environmental Protection and Compliance
with statutory provisions
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
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
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2. ข้ อ มูล ส่ว นบุค คลจะถูก เก็ บ รั ก ษำโดยเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยตำมระเบี ยบบังคับทำง
กฎหมำย
16. ควำมปลอดภัยของงำนและกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม และกำรปฏิบัติตำมข้ อกำหนด
ทำงกฎหมำย
1. แนวปฏิบตั ิด้ำนสุขภำพ และควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อมของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
จะต้ องได้ รับกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงครบถ้ วนเมื่อมีกำรปฏิบตั ิงำน ณ พื ้นที่ดำเนินกำรผลิตของเช้ นค์
โปรเซส ประเทศไทย แนวปฏิบตั ิด้ำนสุขภำพ และควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อมสำมำรถเข้ ำถึง
ได้ ทำงอินเทอร์ เน็ตภำยใต้ www.schenckprocess.com/sustainability
2. นอกจำกนี ้ ผู้จดั หำสินค้ ำรับประกันว่ำ กำรดำเนินงำนและกำรส่งมอบสินค้ ำของผู้จดั หำสินค้ ำ
จะเป็ นไปตำมบรรดำกฎหมำยและระเบียบที่มีผลใช้ บงั คับทุกประกำร จรรยำบรรณธุรกิจของผู้
จัดหำสินค้ ำของเช้ นค์ โปรเซส กรุ๊ ปถื อเป็ นส่วนสำคัญของคำสัง่ ซือ้ สินค้ ำแต่ละคำสัง่ ผู้จัดหำ
สินค้ ำยืนยัน ณ ที่นี ้ว่ำ ผู้จดั หำสินค้ ำตกลง ให้ ควำมเคำรพ และจะปฏิบตั ิตำมคุณค่ำที่กำหนดไว้
ในจรรยำบรรณธุรกิจของผู้จัดหำสินค้ ำ โดยจรรยำบรรณธุรกิจของผู้จัดหำสินค้ ำสำมำรถดำวน์
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 ที่
www.schenckprocess.com/download?id=1024&lang=en
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§ 17 Place of Performance – Applicable law, Language
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.
2. These Terms and Conditions of Purchase shall be interpreted and
governed in all respects by the laws of the Kingdom of Thailand.
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.
§ 18 Indemnity to Schenck Process Thailand
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:
(i) the breach by the Supplier or its personnel of any of the
Supplier's obligations (including any warranty) under any PO;

17. สถำนที่ดำเนินงำน – กฎหมำยที่ใช้ บังคับ และภำษำ
1. เว้ นแต่จะได้ มีกำรระบุไว้ เป็ นอย่ำงอื่นในคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ สถำนที่ดำเนินงำนจะเป็ นสถำนที่อนั
ได้ ระบุไว้ ในคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ และอีกที่หนึ่งคือที่ตงของส
ั้
ำนักงำนจดทะเบียนของเรำ
2. ข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นว่ำ ด้ ว ยกำรจัด ซื อ้ นี ใ้ ห้ ถูก ตี ค วำมและบัง คับ ใช้ ภ ำยใต้ ก ฎหมำยแห่ง
รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร
3. ข้ อกำหนดและเงื่อนว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อนีถ้ กู ทำขึ ้นทัง้ ในภำษำอังกฤษและภำษำไทย กรณีที่มี
ควำมไม่สอดคล้ องกันหรื อมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงสองภำษำ ให้ ต้นฉบับภำษำอังกฤษมีผล
บังคับใช้ ทกุ ประกำร
18. กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยแก่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย
1. ภำยใต้ บัง คับ แห่ ง ข้ อ 18 (3) ผู้จัด หำสิ น ค้ ำ จะชดใช้ ค่ ำ เสี ย หำย (และด ำเนิ น กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยต่อไป) แก่ เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้ใช้ สินค้ ำแต่ละรำย และบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง
(เรี ยกแต่ละรำยว่ำ ฝ่ ำยที่ได้ รับกำรชดใช้ ค่ำเสียหำย และเรี ยกทุกรำยรวมกันว่ำ ฝ่ ำยที่ได้ รับกำร
ชดใช้ ค่ำเสียหำยทังหมด)
้
สำหรับบรรดำควำมรับผิดที่ฝ่ำยที่ได้ รับกำรชดใช้ ค่ำเสียหำยใดๆ ต้ อง
เสียหำย ประสบหรื อมีควำมเสียหำยเกิดขึ ้นจำกเหตุหนึ่งหรื อหลำยเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรฝ่ ำฝื นภำระผูกพันใดๆ (รวมถึงกำรรับประกัน) ของผู้จดั หำสินค้ ำภำยใต้ ใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำ
ใดๆ โดยผู้จดั หำสินค้ ำหรื อบุคลำกรของผู้จดั หำสินค้ ำ
(2) กำรประมำทเลินเล่อหรื อกำรเพิกเฉยหรื อกำรประพฤติผิดโดยจงใจ โดยผู้จดั หำสินค้ ำหรื อ
บุคลำกรของผู้จดั หำสินค้ ำที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินงำนตำมใบสัง่ ซื ้อสินค้ ำใดๆ หรื อ

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

(3) กำรใช้ สิทธิเรี ยกร้ องใดๆ ต่อเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยหรื อสมำชิกใดๆ ของเช้ นค์ โปรเซส
กรุ๊ ป โดยบุคลำกรของผู้จัดหำสินค้ ำ ซึ่งเกี่ ยเนื่องกับ กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องว่ำด้ วยภำษี เงินได้
ค่ำชดเชยแรงงำน วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual leave) กำรลำพักกำรให้ บริ กำรระยะ
ยำว (Long service leave) เงิ นบำนำญ หรื อผลตอบแทน กำรกำหนด หรื อกำรตกลง
อื่นๆ ของศำลแรงงำนที่มีเขตอำนำจ
2. เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยมีสิทธิได้ รับเงินคืนจำกผู้จดั หำสินค้ ำในจำนวนที่ต้องจ่ำยให้ แก่ผ้ ใู ช้
สินค้ ำ และ/หรื อบุคลำกรภำยใต้ กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยตำมข้ อที่ 18 (1) ในนำมของผู้ใช้ สินค้ ำ
และ/หรื อบุคลำกรนัน้
3. ผู้จัด หำสิ น ค้ ำ ไม่จ ำต้ อ งรั บ ผิ ด ภำยใต้ ข้ อ ที่ 18 (1) ภำยใต้ ข อบเขตที่ ว่ำ สถำนกำรณ์ อัน
ก่อให้ เกิ ดกำรชดใช้ ค่ำเสียหำยนัน้ มีสำเหตุมำจำกหรื อมีส่วนก่อให้ เกิ ดขึน้ โดย (แล้ วแต่กรณี )
เช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย หรื อกำรประมำทเลินเล่อหรื อกำรเพิกเฉยหรื อกำรประพฤติผิดโดยจง
ใจของผู้ใช้ สินค้ ำ
4. โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่นใดในสัญญำฉบับนี ้ ไม่มีค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดจำต้ องรับผิดแก่ค่สู ญ
ั ญำ
อีกฝ่ ำยหนึ่งสำหรับควำมสูญเสียที่เป็ นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำ กำรยกเว้ นนี ้
จะไม่ใช้ บงั คับกับกำรประมำทเลินเล่อหรื อกำรเพิกเฉยหรื อกำรประพฤติผิดโดยจงใจโดยผู้จัดหำ
สินค้ ำ ควำมสูญเสียที่ เป็ นผลสืบเนื่ องให้ รวมถึงกำรสูญเสียรำยได้ กำรสูญเสียกำรผลิต กำร
สูญเสียกำไร
19. ข้ อปฏิบัติ
ในกำรดำเนิ นกำรให้ บริ กำร ผู้จัดหำสินค้ ำต้ อง (และตรวจสอบให้ มั่นใจในผู้แทนของผู้จัดหำ
สินค้ ำ)
(1) ประพฤติตนอย่ำงมืออำชีพและอย่ำงมีควำมสำมำรถ
(2) กระทำกำรตำมบรรดำคำแนะนำอันสมควรและตำมกฎของพื ้นที่ของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศ
ไทยและบริ ษัทในเครื อของเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย และ
(3) ปฏิบตั ิตำมกฎและระเบียบที่บงั คับใช้

§ 19 Conduct
In performing services, Supplier must (and ensure its
representatives):
(i) Conduct themselves in a professional and competent manner;
(ii) Act in accordance with all reasonable instructions and site rules
of Schenck Process Thailand and its affiliates; and
(iii) Comply with the prevailing rules and regulations.
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.

หำกผู้จัด หำสินค้ ำ เข้ ำ ทำสัญ ญำช่วงส ำหรั บ ทัง้ หมดหรื อ บำงส่วนของบริ กำร โดยได้ รั บ ควำมยินยอม
ล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทย ผู้จดั หำสินค้ ำยังคงมีควำมรั บผิดสำหรั บกำร
ดำเนินกำรและกำรเพิกเฉยกำรดำเนินกำรของผู้รับจ้ ำงช่วงเหมือนว่ำผู้รับจ้ ำงช่วงเป็ นผู้จดั หำสินค้ ำ และผู้
จัดหำสินค้ ำต้ องดำเนินกำรตรวจสอบสถำนะและทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ ผู้รับจ้ ำงช่วงได้ ปฏิบตั ิตำมภำระผูกพัน
ของผู้จดั หำสินค้ ำ
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§ 20 Dispute
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.
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).
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.

20. ข้ อพิพำท
1. กรณี ที่มีข้อพิพำท ประเด็ นปั ญหำ หรื อควำมคิ ดเห็ นที่ แตกต่ำงกันระหว่ำง เช้ นค์ โปรเซส
ประเทศไทยกับผู้จัดหำสินค้ ำ อันเกิดขึ ้นโดยเกี่ยวข้ องกับคำสัง่ ซื ้อสินค้ ำใดๆ หรื อกำรดำเนินกำร
ใดๆ ของคู่สญ
ั ญำ (ข้ อพิพำท) คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งจะบอกกล่ำวไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำย (กำรบอก
กล่ำวข้ อพิพำท) โดยระบุข้อพิพำทและกำรแก้ ไขข้ อพิพำทที่ต้องกำรภำยใต้ ข้อกำหนดนี ้
ก) หำกข้ อพิพำทไม่ได้ รับกำรแก้ ไขภำยใน 7 วันหลังจำกกำรบอกกล่ำวข้ อพิพ ำทแก่ค่สู ญ
ั ญำ
อีกฝ่ ำยหนึ่ง คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยต้ องเสนอชื่อตัวแทนหนึ่งคนจำกตำแหน่งผู้จดั กำรอำวุโสของ
ตนเพื่อเข้ ำแก้ ไขข้ อพิพำทอย่ำงฉันท์มิตร (ตัวแทนระงับข้ อพิพำท)
ข) หำกข้ อพิพำทไม่ได้ รับกำรแก้ ไขภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ ข้อพิพำทได้ ถูกโอนไปอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของตัวแทนระงับข้ อพิพำท คู่สญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยอำจเริ่ มต้ นกระบวนกำรทำง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพำทนัน้ ข้ อพิพำทจะต้ องถูกส่งไปยังและให้ ถูกตัดสินเป็ นที่ สุด
โดยอนุญำโตตุลำกำรซึ่งดำเนินกำรโดยสถำบันอนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศไทย ตำมกฎ
อนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศไทย )“กฎ TAI”) อันมีผลใช้
บัง คั บ ในขณะนั น้ ซึ่ ง กฎจะถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ ง ในข้ อ ก ำหนดนี ้ คณะอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรให้
ประกอบด้ วยอนุญำโตตุลำกำรจำนวนหนึ่งหรื อมำกกว่ำหนึ่งคน ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ ตำมกฎ
TAI ภำษำที่ใช้ ในกำรอนุญำโตตุลำกำรคือภำษำอังกฤษ กฎหมำยที่ใช้ บงั คับคือกฎหมำย
ไทย โดยไม่คำนึงถึงข้ อควำมที่ ได้ กล่ำวมำแล้ วก่อนหน้ ำนี ้ หำกผู้จัดหำสินค้ ำ อำศัยอยู่ใน
ประเทศที่ไม่ได้ ให้ สตั ยำบันอนุสญ
ั ญำสหประชำชำติวำ่ ด้ วยกำรยอมรับและกำรบังคับตำมคำ
ชี ข้ ำดอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรต่ ำ งประเทศ หรื อ หำกจ ำนวนเงิ น พิ พ ำทเป็ นจ ำนวนต่ ำ กว่ ำ
5,000, บำท หรื อจำนวนที่เทียบเท่ำกันในสกุลเงินอื่น 000ทำงเรำขอสงวนไว้ ซงึ่ สิทธิใน
กำรดำเนินคดีต่อศำลที่มีอำนำจทัว่ ไปซึง่ มีเขตอำนำจศำลอยูเ่ หนือ ผู้จดั หำสินค้ ำ

§ 21 Miscellaneous
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.

21. บทเบ็ดเตล็ด
หำกที่ มี ข้ อ ก ำหนดข้ อ ใดแห่ง ข้ อ ก ำหนดและเงื่ อ นไขว่ำ ด้ ว ยกำรจัดซื อ้ หรื อ ใบสั่ง ซื อ้ ซึ่งทำขึน้
ระหว่ำงเช้ นค์ โปรเซส ประเทศไทยกับผู้จดั หำสินค้ ำ เป็ นหรื อกลำยเป็ นข้ อกำหนดที่ไม่มีผลบังคับ
ใช้ ไม่วำ่ ทังหมดหรื
้
อบำงส่วน ข้ อกำหนดอื่นๆ จะยังมีผลสมบูรณ์ต่อไป

Acknowledged and Agreed:

รับทรำบและตกลง:

________________________________
[Name of Supplier]

________________________________

Name:

ชื่อ:

Position:

ตำแหน่ง:

Company Seal, if any:

ตรำสำคัญของบริ ษัท, ถ้ ำมี:

[ชื่อผู้จดั หำสินค้ ำ]
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