
 

 

 

 

 

1. สัญญา  

1.1 ใบสั�งซื �อสินคา้ที�ลกูคา้วางต่อบลสูโคปใหอ้ยู่ภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี � รวมทั�งเงื�อนไขพิเศษอื�นใดที�บลสูโคปตกลงยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(อนัรวมถึงบญัชีราคาสินคา้หรือใบเสนอราคาสินคา้ที�บลสูโคปจดัส่งให)้ และเวน้แต่จะมีเงื�อนไขระบไุวโ้ดยชดัแจง้เป็นประการอื�น ไม่ใหร้วมถึง
สญัญาหรือขอ้ตกลงอื�นใดระหว่างบลสูโคปกับลกูคา้ที�จัดทาํขึ �นก่อนหนา้นั�น หรือขอ้กาํหนดเงื�อนไขในการซื�อสินคา้ที�ลกูคา้เสนอต่อบลสูโคป 
ไม่ว่าโดยการพิมพล์งในใบสั�งซื �อ ส่งมาพรอ้มกบัใบสั�งซื �อ หรือโดยประการอื�น (สัญญาฉบับหลัก)   

1.2 บลสูโคปอาจเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขเหล่านี �ไดแ้ละบลสูโคปตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบเงื�อนไขใหม่ การวางใบสั�งซื �อของลกูคา้หลงัจากที�ทราบเงื�อนไข
ใหม่แลว้ถือเป็นการตกลงยอมรบัเงื�อนไขใหม่  

2. ใบสั�งซื�อสินค้าและใบเสนอราคา  

2.1 ลกูคา้จะตอ้งเสนอซื�อสินคา้โดยการส่งคาํเสนอสั�งซื �อที�ระบปุริมาณ ราคา ขอ้กาํหนดคณุลกัษณะ วนัที�และสถานที�ที�เสนอส่งมอบ และขอ้มลูอื�น 
ๆ ซึ�งลูกคา้สามารถส่งคาํสั�งซื �อใหแ้ก่บลสูโคปไดท้ั�งทางอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ต ทางอีเมล หรือทางโทรสาร การรบัคาํเสนอสั�งซื �อ
ไม่ถือเป็นเอกสารที�แสดงว่าบลสูโคปตกลงยินยอมตามใบสั�งซื �อดงักล่าวหรือใบสั�งซื �ออื�นใด บลสูโคปอาจตกลงยอมรบัหรือปฏิเสธใบสั�งซื �อใดๆ 
ก็ได ้โดยใหอ้ยู่ภายใตด้ลุพินิจของบลสูโคปแต่เพียงผูเ้ดียว และบลสูโคปไม่จาํตอ้งรบัผิดต่อลกูคา้หรือบคุคลภายนอกในกรณีที�บลสูโคปปฏิเสธ
ใบสั�งซื �อใดๆ หรือไม่ไดแ้จง้ใหล้กูคา้ทราบว่าตนปฏิเสธใบสั�งซื �อใดๆ 

2.2 ใหถ้ือว่าบลสูโคปตกลงยอมรบัใบสั�งซื �อสินคา้ เมื�อบลสูโคปส่งหนงัสือตอบสนองการสั�งซื �อ (หนังสือยืนยันใบสั�งซื�อ) ใหก้บัลกูคา้หรือส่งสินคา้
ใหก้บัลกูคา้ แลว้แต่จะดาํเนินการใดก่อน  

2.3 บลูสโคปไม่จาํเป็นตอ้งยอมรบัการแก้ไขเปลี�ยนแปลงใดๆ ในใบสั�งซื �อหลังจากที�บลูสโคปส่งหนังสือยืนยันใบสั�งซื �อใหลู้กคา้แลว้ ในกรณี
ที�บลูสโคปตกลงยอมรบัการแก้ไขเปลี�ยนแปลงใดๆ ในใบสั�งซื �อ บลูสโคปไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการแก้ไขเปลี�ยนแปลงดังกล่าว เวน้แต่และ
จนกว่าบลสูโคปกบัลกูคา้จะไดต้กลงเกี�ยวกบัการปรบัเปลี�ยนเงื�อนไขใดๆ รว่มกนั อนัรวมถึงการปรบัราคา 

2.4 ใบเสนอราคาที�บลสูโคปจัดส่งใหล้กูคา้ถือเป็นคาํเสนอในการขายสินคา้ และมีผลลบลา้งบญัชีราคาสินคา้ที�บลสูโคปจัดทาํขึ �นก่อนหนา้นั�น ใบ
เสนอราคาจะสิ �นผลผกูพนัในวนัสิ �นกาํหนดที�ระบุไวใ้นใบเสนอราคา หากใบเสนอราคาไม่ไดร้ะบวุนัสิ �นกาํหนดไว ้ใหถ้ือว่าใบเสนอราคาสิ �นผล
ผกูพนัเมื�อครบกาํหนด 14 วนั นบัจากวนัที�จดัทาํใบเสนอราคา เวน้แต่บลสูโคปจะตกลงขยายระยะเวลาเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2.5 ใหถ้ือว่าสญัญาจดัหาสินคา้ไดเ้กิดขึ �นแลว้เมื�อบลสูโคปแจง้ลกูคา้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรว่าตนยอมรบัคาํสั�งซื �อของลกูคา้ ใบสั�งซื �อสินคา้
ที�ไม่สอดคลอ้งกบัใบเสนอราคาไม่ว่าโดยประการใด ถือเป็นคาํเสนอในการซื�อสินคา้ที�ระบใุนเอกสารนั�นจากบลสูโคปที�ลกูคา้จดัทาํขึ �นใหม่ตาม
เงื�อนไขฉบบันี � และบลสูโคปอาจตกลงยอมรบัหรือปฏิเสธคาํเสนอนั�นไดต้ามเงื�อนไขในขอ้ 2 นี � 

3. การบรรจุหบีห่อและเกณฑค์วามคลาดเคลื�อน (tolerances)  

3.1 บลูสโคปจะส่งมอบสินคา้ตามมาตรฐานการบรรจุหีบห่อ การบรรทุกสินคา้ การมดัสินคา้ และการขนส่งสินคา้ของบลสูโคป เวน้แต่จะไดต้กลง
กันเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวเ้ป็นอย่างอื�นระหว่างลูกคา้และบลูสโคป โดยลูกคา้อาจขอใหมี้การบรรจุหีบห่อเพิ�มเติมได ้ซึ�งหากบลูสโคปยอม
รบัคาํขอดงักล่าว ลกูคา้จะตอ้งเสียค่ายใชจ่้ายเพิ�มเติมตามที�บลสูโคปแจง้ใหท้ราบก่อนทาํการสั�งซื �อ 

3.2 บลูสโคปจะจัดหาสินคา้ซึ�งมีปริมาณ นํ�าหนัก ขนาด และองคป์ระกอบทางเคมีอยู่ภายในเกณฑค์วามคลาดเคลื�อนที�บลูสโคปกาํหนด หา
กบลสูโคปไม่ไดก้าํหนดเกณฑด์งักล่าวไว ้บลสูโคปจะจดัหาสินคา้ที�อยู่ภายในเกณฑซ์ึ�งเป็นที�ยอมรบัในอตุสาหกรรม เวน้แต่จะไดต้กลงกันเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรไวเ้ป็นอย่างอื�นระหว่างลกูคา้และบลสูโคปก่อนทาํการสั�งซื �อ  

บริษทั เอน็เอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จาํกดั 

เงื�อนไขการขายสินค้า ฉบบัคาํแปล 
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Conditions of Sale  

 



4. การส่งมอบและรับสินค้า 

4.1 บลสูโคปจะส่งมอบสินคา้ในช่วงเวลาทาํการ (หรือประการอื�นใดตามที�ตกลงกนั) ณ จดุส่งมอบสินคา้ในหนงัสือยืนยนัใบสั�งซื �อ ทั�งนี � บลสูโคปไม่
จาํเป็นตอ้งส่งมอบสินคา้ทั�งหมดที�สั�งซื �อพรอ้มกนัในครั�งเดียว และบลูสโคปสงวนสิทธิที�จะส่งมอบสินคา้เป็นงวดๆ ตลอดจนมีสิทธิในการออก
ใบแจง้หนี �เรียกชาํระเงินจากลกูคา้สาํหรบัสินคา้บางส่วนตามคาํสั�งซื �อที�ไดจ้ัดส่งมอบใหแ้ลว้ การที�บลสูโคปไม่สามารถส่งมอบสินคา้ในงวดใด
ไดไ้ม่ก่อใหเ้กิดสิทธิแก่ลกูคา้ในการบอกเลิกสญัญา 

4.2 ลกูคา้มีหนา้ที�ขนถ่ายสินคา้ ณ จดุส่งมอบสินคา้ รวมทั�งจดัหาสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื�อใหก้ารรบัมอบสินคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถขนถ่ายสินคา้ไดร้วดเร็วและปลอดภัย ลูกคา้จะมีเวลาพอสมควรในการขนถ่ายสินคา้หลงัจากที�สินคา้มาถึงจดุส่งมอบ และลกูคา้
ตอ้งรบัภาระค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ �นในกรณีที�สินคา้รอการขนถ่ายนานเกินไป หากลูกคา้ไม่ไดอ้ยู่ที�จุดส่งมอบสินคา้ หรือไม่ประสงคห์รือไม่สามารถ
รบัสินคา้ไดโ้ดยประการอื�นเมื�อสินคา้เดินทางมาถึงแลว้ ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินชดเชยใหก้บับลสูโคปสาํหรบัค่าใชจ่้ายทั�งปวงในการจัดเก็บและ
ส่งสินคา้คืน ตามอตัราค่าธรรมเนียมคลงัสินคา้และค่าระวางที�ใชอ้ยู่ในขณะนั�น   

4.3 วนัและเวลาส่งมอบสินคา้ที�บลสูโคปแจง้ใหท้ราบเป็นเพียงกาํหนดการณโ์ดยประมาณเท่านั�น ความล่าชา้ใดๆ ในการส่งมอบสินคา้ไม่ถือเป็น
การผิดสญัญา และไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการยกเลิกใบสั�งซื �อสินคา้หรือสิทธิในการขอใหมี้การแกไ้ขเยียวยาความเสียหายใดๆ 

4.4 ในกรณีที�บลสูโคปตกลงใหล้กูคา้เป็นผูม้ารบัสินคา้ไป บลสูโคปจะเก็บสินคา้ไวไ้ม่เกิน 5 วนั นบัจากกาํหนดวนัรบัสินคา้ที�ไดต้กลงไว ้สินคา้ที�ไม่
มีลกูคา้มารบัภายในระยะเวลาดงักล่าวอาจถกูส่งไปยงัจดุส่งมอบสินคา้ที�บลสูโคปกาํหนด บลสูโคปจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในการส่งสินคา้ไปยงั
จุดดังกล่าวจากลูกคา้ และลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายดงักล่าว ทั�งนี � บลูสโคปขอสงวนสิทธิที�จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฝากสินคา้หรือ
ค่าธรรมเนียมคลงัสินคา้จากลกูคา้ สาํหรบัสินคา้ที�บลสูโคปเก็บรกัษาไวห้ลงักาํหนดวนัรบัสินคา้ 

4.5 หากลูกคา้ต้องเขา้มารับหรือตรวจสอบสินคา้ หรือตรวจสอบกระบวนการใดๆ ในสถานที�ปฏิบัติงานของบลูสโคป ลูกค้าตอ้งปฏิบัติตาม
คาํสั�งบลสูโคปทกุประการ และจะตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ �น ณ สถานที�นั�นหากไดร้บัการรอ้งขอ บลสูโคปสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธไม่ใหลู้กคา้เขา้
ไปในสถานที�ปฏิบตัิงานของตนไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตผุลใด 

5. คุณภาพสินค้า 

5.1 บลสูโคปรบัรองว่าสินคา้ที�ส่งมอบใหต้รงกบัสินคา้ที�ระบใุนใบจ่ายสินคา้ และปราศจากความชาํรุดบกพรอ่งที�เป็นสาระสาํคญัหรือที�เกิดจากการ
ผลิตสินคา้ เวน้แต่ขอ้บกพรอ่งที�โดยปกติถือเป็นขอ้บกพรอ่งที�สามารถยอมรบัไดใ้นทางการคา้ 

5.2 ลูกคา้ตอ้งยื�นหนังสือรอ้งเรียนเกี�ยวกับปัญหาความไม่ถูกตอ้งต่างๆ ปัญหาความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ ปัญหาสินคา้ขาดจาํนวน ปั�ญหา
ความบกพร่องที�เกิดจากการผลิต หรือปัญหาการจัดส่งสินคา้ไม่ถกูตอ้งตามใบสั�งซื �อสินคา้ ต่อบลูสโคปภายใน 5 วนั นับจากวนัส่งมอบสินคา้ 
โดยระบหุมายเลขใบสั�งซื �อและวนัที�ส่งมอบ หากลกูคา้ไม่ใชส้ิทธิเรียกรอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว จะถือว่าลกูคา้ยอมรบัสินคา้นั�นแลว้ 

5.3 ขอ้บกพร่องของสินคา้หรือการใชส้ิทธิเรียกรอ้งใดๆ เกี�ยวกับสินคา้ที�ส่งมอบ ไม่ก่อใหเ้กิดสิทธิแก่ลูกคา้ในการปฏิเสธการส่งมอบสินคา้อื�นใดที�
ระบใุนใบสั�งซื �อสินคา้ 

6. ราคาสินค้า 

6.1 บลสูโคปอาจเปลี�ยนแปลงราคาสินคา้ที�ระบไุวใ้นบญัชีรายการสินคา้ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ และราคาที�ระบไุวใ้นบญัชีรายการสินคา้
เป็นเพียงราคาที�แนะนาํสาํหรบัสินคา้ที�สั�งซื �อในหรือหลงัจากวนัที�ระบวุ่าราคาดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัเท่านั�น บลสูโคปไม่มีหนา้ที�หรือความผกูพนั
ใดๆ ที�จะตอ้งขายสินคา้ในราคาดงักล่าว 

6.2 ราคาสินคา้หมายถึงราคาที�ใชอ้ยู่ ณ วนัที�ลูกคา้วางใบสั�งซื �อ และราคาที�ระบุทั�งหมดเป็นราคาสินคา้ที�ส่งมอบตามเงื�อนไข DAP (Incoterms 
2010) ณ จดุส่งมอบสินคา้ เวน้แต่บลสูโคปจะระบเุป็นอย่างอื�น 

6.3 ราคาสินคา้ทั�งหมดเป็นราคาสินคา้ไม่รวมภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที�ใชบ้งัคบั เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น และลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระภาษี
สรรพสามิต ภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ�ม รวมทั�งภาษี ค่าธรรมเนียม หรือภาษีศุลกากรอื�นใดที�เรียกเก็บจากสินคา้หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของ
สินคา้ หรือในการผลิต ใช ้ขาย หรือส่งมอบสินคา้ นอกเหนือไปจากราคาซื�อขายเอง และหากตอ้งมีการชาํระภาษีการขายหรือภาษีมูลค่าเพิ�ม
ดงักล่าว ลกูคา้ตอ้งชาํระมาพรอ้มกบัราคาสินคา้ 



7. เงื�อนไขการชาํระเงิน 

7.1 ลกูคา้ตอ้งชาํระค่าสินคา้เต็มจาํนวนและบลสูโคปตอ้งไดร้บัค่าสินคา้ภายใน 10 วนั นบัจากวนัที�ลกูคา้วางใบสั�งซื �อ ทั�งนี � จะถือว่าบลสูโคปไดร้บั
เงินค่าสินคา้แลว้เมื�อบลสูโคปไดร้บัชาํระเป็นเงินสด หรือเมื�อมีการรบัรองการชาํระเงินและนาํเงินเขา้บญัชีธนาคารที�บลสูโคปกาํหนดในกรณีที�
เป็นการชาํระดว้ยวิธีอื�น โดยบลสูโคปไม่มีหนา้ที�ตอ้งส่งมอบสินคา้จนกว่าลกูคา้จะชาํระค่าสินคา้เต็มจาํนวน  

7.2 บลูสโคปอาจหกักลบเงินจาํนวนใดๆ ที�ลูกคา้คา้งชาํระต่อบลสูโคป ออกจากจาํนวนเงินที�บลสูโคป คา้งชาํระหรือจะไดค้า้งชาํระต่อลกูคา้ ทั�งนี � 
ลูกคา้ขอสละสิทธิในการหกักลบจาํนวนเงินใดๆ ที�ลูกคา้คา้งชาํระหรืออาจคา้งชาํระต่อบลูสโคป ออกจากจาํนวนเงินใดๆ ที�บลูสโคปคา้งชาํระ
ต่อลกูคา้ และเงื�อนไขขอ้นี �มีผลเป็นการลบลา้งเอกสารหรือขอ้ตกลงอื�นใดที�มีขอ้ความขดัแยง้กบัเงื�อนไขนี � 

8. การผิดสัญญา 

8.1 หากลกูคา้ทาํผิดหนา้ที�ที�ระบไุวใ้นเงื�อนไขฉบบันี � หรือตกเป็นบคุคลลม้ละลาย ถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือ บลสูโคปมีเหตอุนัสมควรเชื�อว่าลกูคา้จะไม่
สามารถชาํระหนี �ไดเ้มื�อหนี �ถึงกาํหนดชาํระ บลูสโคปมีสิทธิปฏิเสธที�จะจัดหาหรือส่งมอบสินคา้ให้กับลูกค้าต่อไป จนกว่าลูกคา้จะแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งดงักล่าว 

8.2 ในกรณีที�ลกูคา้ทาํผิดหนา้ที�ใดๆ เกี�ยวกบัการชาํระเงิน นอกเหนือจากสิทธิและทางเยียวยาความเสียหายอื�นที�ระบไุวใ้นเงื�อนไขฉบบันี � หรือโดย
อาศยักฎหมายหรือเหตอืุ�นใด บลสูโคปยงั 
(ก) มีสิทธิไดร้บัดอกเบี �ยในอัตรารอ้ยละสิบหา้ (15) ต่อปีของจาํนวนเงินทั�งปวงที�เลยกาํหนดชาํระ นับจากวันที�หนี �นั�นถึงกาํหนดชาํระไป

จนกว่าจะไดร้บัเงินครบถว้น 
(ข) มีสิทธิไดร้บัเงินชดเชยค่าใชจ่้ายในการเรียกใหช้าํระเงินที�เลยกาํหนดชาํระ อาทิ ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายหรือค่าใชจ่้ายในการติดตามทวง

หนี � 
(ค) มีสิทธิบอกเลิกหรือระงับสญัญาซื�อขายหรือจัดหาสินคา้ใดๆ ที�มีผลใชบ้งัคบัระหว่างบลสูโคป กับลูกคา้โดยไม่ก่อใหเ้กิดความรบัผิดของ

ลกูคา้ และมีสิทธิระงบัการส่งมอบสินคา้ตามใบสั�งซื �อใดๆ ที�บลสูโคปอนมุตัิแลว้ ไม่ว่าโดยอาศยัเงื�อนไขฉบบันี �หรือโดยอาศยัเหตอืุ�น  
(ง) ระงับการปฏิบตัิตามสญัญาหรือบอกเลิกสญัญาใดๆ ที�ใชบ้งัคบัระหว่างบลสูโคปกบัลกูคา้ ซึ�งไม่ใช่สญัญาซื�อขายหรือจัดหาสินคา้ ซึ�งไม่

ว่ากรณีใดตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความรบัผิดของลกูคา้ หรือ 
(จ) ระงับหรือไม่อนญุาตใหมี้ส่วนลดการชาํระเงินก่อนกาํหนด เงินคืน โบนัสตามปริมาณ หรือการจ่ายสิ�งจูงใจอย่างอื�นที�ลกูคา้อาจเรียกรอ้ง

ได ้

9. ความเสี�ยงภัยและกรรมสิทธิC 

9.1 ภาระความเสี�ยงภัยในสินคา้จะโอนไปยงัลูกคา้เมื�อสินคา้เขา้ไปในสถานที�ปฏิบตัิงานของลูกคา้ หากลูกคา้เป็นผูม้ารบัสินคา้เอง ภาระความ
เสี�ยงภยัจะโอนไปยงัลกูคา้เมื�อไดว้างสินคา้ลงบน ใน หรือขา้งยานพาหนะของลกูคา้ หรือเมื�อล่วงพน้กาํหนดวนัรบัสินคา้ที�ระบไุว ้และบลสูโคป
ไม่ตอ้งรบัผิดใดๆ ในกรณีที�มีการขโมยสินคา้ หรือเกิดความเสียหายหรือสูญหายของสินคา้ รวมทั�งไม่ตอ้งทาํประกันภัยสินคา้ เมื�อความเสี�ยง
ภยัไดโ้อนไปแลว้ 

9.2 บลูสโคปยังถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิUในสินคา้โดยชอบดว้ยกฎหมายและโดยชอบธรรม จนกว่าลูกคา้จะไดช้าํระเงินที�คา้งชาํระในบัญชี
ใหก้บับลสูโคปจนครบถว้น ในกรณีที�บลสูโคปส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ก่อนที�จะไดร้บัชาํระค่าสินคา้ ลกูคา้ตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี �จนกว่าจะ
ไดช้าํระเงินที�คา้งชาํระต่อบลสูโคปในบญัชีจนครบถว้น 
(ก) เก็บรกัษาสินคา้เสมือนตนเป็นผูร้บัฝากทรพัยท์ี�ไดร้บัความไวว้างใจจากบลสูโคป 
(ข) เก็บสินคา้แยกไวต้่างหากเพื�อแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าสินคา้เหล่านี �เป็นทรพัยส์ินของ บลสูโคป 
(ค) เก็บรกัษาสินคา้ใหอ้ยู่ในสภาพดีและพรอ้มที�จะนาํไปจาํหน่าย และทาํประกนัภยัคุม้ครองในกรณีสินคา้เกิดความเสียหายหรือสญูหายไม่

ว่าจะเกิดจากเหตใุด 
(ง) ไม่นาํสินคา้ไปขาย เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบลสูโคปก่อน หรือเวน้แต่จะเป็นการขายตามทางการคา้ปกติ

ของลกูคา้ โดยที�ลกูคา้และผูซื้ �อไม่ไดมี้ผลประโยชนร์ะหว่างกนั (at arms’ length) และไดข้ายสินคา้ไปตามเงื�อนไขของตลาด 



(จ) ไม่ก่อใหเ้กิดภาระติดพนัใดๆ ในตวัสินคา้ ซึ�งมีลกัษณะเป็นการโตแ้ยง้กรรมสิทธิUของบลสูโคปในตวัสินคา้  
(ฉ) จดัเก็บรายไดจ้ากการขายในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัสินคา้ไวใ้นบญัชีแยกต่างหาก เพื�อประโยชนข์องบลสูโคป และ  
(ช) หากลูกคา้ใชส้ินคา้ในการผลิตหรือจัดทาํผลิตภัณฑ์ใด และไดข้ายผลิตภัณฑข์ั�นสุดทา้ยนั�นไปตามทางการคา้ปกติ (ซึ�งลูกคา้ได้รับ

อนุญาตใหด้าํเนินการดังกล่าวเวน้แต่จะมีหนังสือแจง้ใหท้ราบเป็นอย่างอื�น) ใหจ้ัดทาํบัญชีรายไดข้องผลิตภัณฑข์ั�นสุดทา้ยในส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกับสินคา้แยกไวต้่างหากเพื�อประโยชนข์องบลูสโคป โดยจะถือว่าส่วนประกอบดงักล่าวมีมูลค่าเท่ากับจาํนวนเงินที�ลูกคา้คา้ง
ชาํระต่อบลสูโคปในขณะที�ลกูคา้จาํหน่ายผลิตภณัฑข์ั�นสดุทา้ย   

9.3 หากลกูคา้ทาํผิดหนา้ที�ตามเงื�อนไขฉบบันี � หรือบลสูโคปมีเหตอุนัควรเชื�อไดว้่าลกูคา้จะไม่สามารถชาํระเงินจาํนวนใดๆ สาํหรบัสินคา้ที�บลสูโคป
จดัหาใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ลกูคา้ตกลงใหอ้นญุาตอนัไม่อาจเพิกถอนไดแ้ก่ตวัแทนของบลสูโคป ในการเขา้ไปในสถานที�ปฏิบตัิงานที�ลูกคา้เก็บสินคา้
ไว ้เพื�อเขา้ครอบครองสินคา้ดงักล่าวโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ และลกูคา้จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหก้บับลสูโคปสาํหรบั
การฟ้องรอ้ง การใชส้ิทธิเรียกรอ้ง หรือขอ้เรียกรอ้งใดๆ ซึ�งเกิดจากการที�บลสูโคปไดก้ระทาํการใดๆ ไปโดยชอบดว้ยกฎหมายเพื�อใชส้ิทธิดงักลา่ว 
และบลสูโคปมีสิทธินาํสินคา้ที�บลสูโคปเขา้ครอบครองไปจาํหน่ายต่อได ้

10. ข้อจาํกัดความรับผิด 

10.1 ลูกคา้ตกลงว่าหากลกูคา้ทราบ (หรือควรจะไดท้ราบ) ว่าจะมีการนาํสินคา้ไปใชเ้พื�อวตัถปุระสงคเ์ฉพาะใดๆ (รวมถึงใชเ้ป็นชิ�นส่วนประกอบใน
ผลิตภณัฑอื์�น) หรือสินคา้ตอ้งมีคณุลกัษณะพิเศษหรือมีคณุลกัษณะที�เหมือนกนัใดๆ ลกูคา้จะระบวุตัถปุระสงคห์รือคณุลกัษณะดงักล่าวไวเ้ป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในใบสั�งซื �อสินค้า หากลูกค้าไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะหรือคุณลักษณะดังกล่าวไว้ในใบสั�งซื �อสินคา้ 
และบลูสโคปไม่ไดใ้หค้าํยืนยันในหนังสือยืนยันใบสั�งซื �อหรือใหค้าํยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งโดยประการอื�น ว่าวัสดุที�ใช้
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารใชง้านหรือมีคณุลกัษณะดงักล่าว ลกูคา้ตกลงว่า 
(ก) ลูกคา้ไม่ไดอ้าศัยทกัษะความรูห้รือความเห็นของบลูสโคปเกี�ยวกับความเหมาะสมของสินคา้ในการนาํไปใชเ้พื�อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ

ดงักล่าว หรือเกี�ยวกบัคณุลกัษณะพิเศษหรือคณุลกัษณะที�เหมือนกนัของสินคา้ และ 
(ข) ลกูคา้จะไม่ใช ้ขาย หรือเสนอขายสินคา้เสมือนว่าสินคา้เหล่านี �เหมาะกบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะดงักล่าว 

10.2 ลูกคา้จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหก้ับ และจะดาํเนินการใหบ้ลูสโคป ตลอดจนพนักงาน ลูกจา้ง และตัวแทนของบลูสโคป (ซึ�งบลูสโคป
กาํหนดใหเ้ป็นผูไ้ดป้ระโยชนจ์ากการชดใชค้่าสินไหมทดแทน) ไดร้บัชดใชค้่าสินไหมทดแทนสาํหรบัความเสียหายใดๆ ที�บคุคลดงักล่าวไดร้บัอนั
เนื�องมาจากหรือที�เกี�ยวขอ้งกบั 
(ก) ความประมาทเลินเล่อ การกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยมิชอบ การทาํผิดหนา้ที�ตามกฎหมาย การทาํผิดหนา้ที�ตามสญัญา หรือการ

จงใจกระทาํความผิดใดๆ ของลกูคา้ หรือพนกังาน ลกูจา้ง ตวัแทน หรือผูท้าํสญัญากบัลกูคา้ 
(ข) การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลใด หรือความเสียหายหรือสูญเสียที�เกิดกับทรพัยส์ินใด อนัเนื�องมาจากการกระทาํ การปฏิบตัิงาน 

หรือการดาํเนินธุรกิจของลกูคา้ 
(ค) การขนส่ง จดัเก็บ ตดั ผลิตชิ �นงาน บรรจหุีบห่อใหม่ หรือการจดัการกบัสินคา้โดยประการอื�นใดของลกูคา้ 
(ง) การที�ลกูคา้นาํสินคา้ไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสม 
(จ) คาํรบัประกนัหรือคาํรบัรองใดๆ ที�ลกูคา้ใหไ้วเ้กี�ยวกบัสินคา้ หรือ 
(ฉ) การกระทาํผิดหนา้ที�ใดๆ ตามเงื�อนไขฉบบันี �ของลกูคา้ 

10.3 นอกจากคาํรบัรองที�ใหไ้วโ้ดยชัดแจง้ในเงื�อนไขฉบบันี � และคาํรบัรองที�จะไดใ้หไ้วโ้ดยชัดแจง้สาํหรบัสินคา้ใดโดยเฉพาะ บลูสโคปขอปฏิเสธ
เงื�อนไข คาํรบัประกนั ขอ้ผูกพนั หรือคาํรบัรองอื�นใด ไม่ว่าโดยชัดแจง้หรือโดยปริยาย ที�เกิดจากบทบญัญัติของกฎหมาย กฎหมายทั�วไป หรือ
โดยประการอื�น ทั�งนี � เท่าที�ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย  

10.4 ความรับผิดของบลูสโคปในความเสียหายใดๆ เกี�ยวกับสินค้า จาํกัดเพียงความรับผิดต่อไปนี � (เท่าที�ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ตาม
ที�บลสูโคปกาํหนด โดยใหอ้ยู่ภายใตด้ลุพินิจของบลสูโคปแต่เพียงผูเ้ดียว 
(ก) การซ่อมแซมหรือเปลี�ยนแทนสินคา้อนัเป็นเหตแุห่งความเสียหาย หรือ  
(ข) ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมหรือเปลี�ยนแทนสินคา้ที�เป็นเหตแุห่งความเสียหาย (หรือในการจดัหาสินคา้ที�เท่าเทียมกนั)  



10.5 บลสูโคปไม่ตอ้งรบัผิดต่อลกูคา้สาํหรบั 
(ก) ความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที�เกิดกับสินคา้ อนัเนื�องมาจากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํของลูกคา้ หรือพนักงาน ลูกจา้ง 

ตวัแทน หรือผูท้าํสญัญากบัลกูคา้ 
(ข) ความขัดขอ้งทางธุรกิจ การสูญเสียรายได ้การสูญเสียรายรบั การสูญเสียกาํลังการผลิต การสูญเสียประโยชนใ์ชส้อย การสูญเสีย

ผลิตภณัฑ ์การสญูเสียทางธุรกิจ การสญูเสียกาํไร การสญูเสียโอกาส การสญูเสียทางสญัญา การสญูเสียทางการลงทุน ตลอดจนความ
สญูเสียทางออ้มหรือความสญูเสียต่อเนื�องใดๆ ที�เกิดจาก เกี�ยวขอ้งกบั หรือเป็นผลมาจากการจดัหาหรือไม่จดัหาสินคา้ตามเงื�อนไขฉบบั
นี � หรือที�เกี�ยวเนื�องกบัเงื�อนไขฉบบันี �โดยประการอื�น 

(ค) คาํแถลง ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนคาํแนะนาํ การตรวจสอบดแูล หรือความช่วยเหลือใดๆ ที�บลูสโคป รวมทั�งลูกจา้ง ตวัแทน ผูข้นส่ง หรือ
ผูแ้ทนของบลสูโคปไดใ้หไ้ว ้ไม่ว่าโดยทางวาจาหรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(ง) ความสญูเสียหรือความเสียหายใดๆ ของสินคา้ หรือความรบัผิดอื�นใดที�เกิดขึ �นระหว่างการบรรจหุรือขนถ่ายสินคา้ 
(จ) การส่งมอบสินคา้ล่าชา้ 
(ฉ) การใชส้ิทธิเรียกรอ้ง การฟ้องรอ้งคดี หรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ของบุคคลภายนอกต่อลูกคา้ (หรือความสูญเสีย ความ

เสียหาย หรือความรบัผิดใดๆ ที�ลกูคา้ไดร้บัเนื�องมาจากการใชส้ิทธิเรียกรอ้ง การฟ้องรอ้งคดี หรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาดงักล่าว) 
(ช) ความสญูเสียหรือความเสียหายใดๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสินคา้ในการนาํไปใชง้านตามวตัถปุระสงคข์อง

ลกูคา้ (รวมถึงวตัถปุระสงคข์องบคุคลภายนอก) เวน้แต่บลสูโคปจะไดท้ราบวตัถปุระสงคด์งักล่าวและไดต้กลงรบัรองแลว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรในหนงัสือยืนยนัใบสั�งซื �อหรือขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรฉบบัอื�น 

10.6 แมจ้ะมีขอ้กาํหนดอื�นใดในเงื�อนไขฉบบันี � จาํนวนเงินสงูสดุที�บลสูโคปตอ้งรบัผิดต่อลกูคา้ตามสญัญา ตามกฎหมาย โดยชอบธรรม หรือโดย
ประการอื�นใด สาํหรบัความเสียหายที�เกิดขึ �นเนื�องมาจากการจดัหาสินคา้ตามเงื�อนไขฉบบันี � จะมีจาํนวนเท่ากบัราคาสินคา้ที�เป็นเหตแุห่งความ
เสียหายนั�น 

11. ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

11.1 บลสูโคปยงัคงเป็นเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาในสินคา้ เอกสารโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เอกสารทางเทคนิค หรือขอ้มลูอื�นใดที�บลสูโคป
จดัหาใหก้บัลกูคา้ตามเงื�อนไขฉบบันี �  

11.2 ลกูคา้ตอ้ง 
(ก) ไม่ใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาไม่ว่าโดยลกัษณะใด นอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นคู่มือเอกลกัษณท์างภาพของบลสูโคป หรือตามที�ไดร้บั

อนมุตัิจากบลสูโคป 
(ข) แยกผลิตภณัฑข์องบลสูโคปออกจากผลิตภณัฑท์ี�ผลิตโดยบริษัทคู่แข่งโดยการใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาอย่างถกูตอ้ง 
(ค) เมื�อสามารถกระทาํได ้ใหแ้สดงขอ้ความเป็นลายลกัษณอ์กัษรที�ระบวุ่าสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นของบลสูโคป และลูกคา้เป็นผูใ้ช้

สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาดงักล่าว ใหเ้ห็นอย่างชดัเจน 
(ง) ใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญากบัผลิตภณัฑเ์ท่านั�น 
(จ) ไม่แสดงหรือหลอกลวงว่าผลิตภัณฑ์ใดซึ�งมีผลิตภัณฑ์ที�ไม่ได้รับมาจากหรือผลิตโดยบลูสโคปรวมอยู่ด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที�ผลิต

โดยบลสูโคป 
(ฉ) ใหค้วามช่วยเหลือตามสมควรแก่บลูสโคปในการแจง้ ดาํเนินการ และโตแ้ยง้การใชส้ิทธิเรียกรอ้งใดๆ เกี�ยวกับสิทธิในทรพัยส์ินทาง

ปัญญา (โดยบลูสโคปจะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้ายดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที�เกิดจากความผิดของลูกคา้ ใหลู้กคา้เป็นผูร้บัภาระค่าใชจ่้าย
ดงักล่าว)  

(ช) ไม่ใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาในลักษณะที�บลูสโคปมีเหตุอันสมควรเชื�อไดว้่าการกระทาํดังกล่าวอาจหรือน่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อค่าความนิยมในสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา หรือกระทาํการใดๆ ที�ทาํใหส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาเสื�อมค่า หรือละเวน้ไม่
กระทาํการใดๆ ที�บลสูโคปรอ้งขอตามสมควรโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อป้องกนัหรือจาํกดัการเสื�อมค่าของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา 



(ซ) ไม่ใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาในลกัษณะที�อาจทาํใหเ้ครื�องหมายการคา้กลายเป็นชื�อเรียกสามัญ สูญเสียลกัษณะบ่งเฉพาะ หรือ
ก่อใหเ้กิดความสบัสนแก่สาธารณะชนได ้หรือใชใ้นลกัษณะที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงต่อหรือไม่สอดคลอ้งกับชื�อ ชื�อเสียง 
และ/หรือภาพลกัษณข์องบลสูโคป 

(ฌ) ไม่ใชเ้ครื�องหมายการคา้หรือชื�อเรียกผลิตภณัฑ ์(product reference) ใด ที�เหมือนกนัในสาระสาํคญัหรือคลา้ยคลงึกนัจนน่าจะก่อใหเ้กิด
ความสบัสนหลงผิดกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา ทั�งนี � โดยไม่จาํกดัเพียงการใชต้ามขอ้ 11.2(ซ) 

(ญ) ไม่จดทะเบียนหรือพยายามจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ ชื�อโดเมน ชื�อธุรกิจ แบบดีไซน ์สัญลักษณ์ รูปโลโก้ หรือสโลแกนใดๆ ที�
เหมือนกนัในสาระสาํคญัหรือคลา้ยคลงึกนัจนน่าจะก่อใหเ้กิดความสบัสนหลงผิดกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา และ 

(ฎ) ไม่นาํสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญามาใชเ้ป็นส่วนหนึ�งของชื�อทางการคา้ ชื�อบริษัท หรือชื�อโดเมนของตน 
11.3 เมื�อไดร้บัการรอ้งขอจากบลสูโคป ลกูคา้ตอ้งหยดุใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาทนัที และส่งมอบหรือทาํลาย (ตามที�บลสูโคปรอ้งขอ) วสัดทุั�ง

ปวงไม่ว่าที�อยู่ในรูปแบบใด ซึ�งมีทรพัยส์ินทางปัญญาปรากฏอยู่ อนัรวมถึงวสัดุโฆษณาประชาสมัพนัธ ์รูปโลโก ้ฉลาก และสาํเนาตราสินคา้ 
BlueScope ที�อยู่ในความครอบครองหรือการควบคมุของลกูคา้  

11.4 ลกูคา้ตอ้งดแูลใหล้กูจา้ง ผูท้าํสญัญา และตวัแทนของตนปฏิบตัิตามเงื�อนไขขอ้ 11.2 และ 11.3 
11.5 ค่าความนิยมทั�งปวงในทรพัยส์ินทางปัญญาอนัเกิดจากการที�ลกูคา้ใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา ใหต้กเป็นประโยชนแ์ก่บลสูโคป   
11.6 ลูกคา้ขอรบัรองต่อบลูสโคปว่า เมื�อลูกคา้จัดหาทรพัยส์ินทางปัญญาใดๆ ใหก้ับบลูสโคป (รวมถึงทรพัยส์ินทางปัญญาที�ระบุในขอ้กาํหนด

คณุลกัษณะ) ทรพัยส์ินทางปัญญาดงักล่าวจะมีรูปแบบที�ถกูตอ้ง และลกูคา้มีสิทธิใชท้รพัยส์ินทางปัญญาดงักล่าวตามที�ใชอ้ยู่ และลกูคา้ไม่ได้
ละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบคุคลภายนอกใดๆ ทั�งนี � ลกูคา้จะชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหก้บับลสูโคปหากมีการใชส้ิทธิเรียกรอ้งเอา
กบั หรือเกิดความสญูเสียหรือความเสียหายใดๆ ขึ �นกบับลสูโคป อนัเป็นผลมาจากการละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบคุคลภายนอก 
หรือการใชท้รพัยส์ินทางปัญญาที�ลกูคา้จดัหาใหก้บับลสูโคปโดยไม่เหมาะสม 

11.7 แมจ้ะมีขอ้กาํหนดเกี�ยวกับหนา้ที�ใดๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 1.1 ของเงื�อนไขฉบบันี � หนา้ที�ตามเงื�อนไขขอ้ 11 นี � เป็นหนา้ที�ซึ�งลูกคา้ตอ้งปฏิบตัิ
เพิ�มเติม และเงื�อนไขขอ้นี �ไม่กระทบกระเทือนต่อหรือไม่อาจถกูจาํกดัโดยหนา้ที�ของลกูคา้เกี�ยวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบลสูโคปตาม
สญัญาฉบบัหลกั 

12. การรักษาความลับ 

12.1 ลูกคา้ตอ้งรกัษาขอ้มูลทั�งปวงที�เป็นความลบัและขอ้มูลที�เป็นทรพัยส์ินของบลสูโคป ซึ�งบลูสโคปจัดหาใหห้รือเปิดเผยต่อลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั 
และตอ้งดาํเนินการใหแ้น่ใจว่าลกูจา้ง ตวัแทน และผูท้าํสญัญากบัลกูคา้ ปฏิบตัิหนา้ที�ดงักล่าว 

12.2 เพื�อวตัถุประสงคข์องเงื�อนไขฉบบันี � ขอ้มูลที�เป็นความลบัและขอ้มูลที�เป็นทรพัยส์ินของบลูสโคป ใหร้วมถึงขอ้มูลเกี�ยวกับสินคา้ กิจการทาง
ธุรกิจ หรือวิธีดาํเนินธุรกิจของบลสูโคป ตลอดจนรายละเอียดเกี�ยวกบัขอ้ตกลงเกี�ยวกบัราคาหรือการจดัหาสินคา้ระหว่างลกูคา้กบับลสูโคป 

13. เหตุสุดวิสัย 

13.1 หากบลูสโคปมีเหตขุัดขอ้งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม อนัทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ใดๆ ตามเงื�อนไขฉบบันี �ไดเ้นื�องมาจากเหตสุดุวิสยั 
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงหนา้ที�ในการส่งมอบสินคา้ทั�งหมดหรือบางส่วน บลสูโคปมีสิทธิดาํเนินการใดๆ ต่อไปนี � แลว้แต่จะเลือก โดยการแจง้ให้
ลกูคา้ทราบ 
(ก) ขยายระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ออกไปเป็นระยะเวลาอนัสมควรโดยคาํนึงถึงระยะเวลาที�ไดร้บัผลกระทบจากเหตสุดุวิสยันั�น 
(ข) ยกเลิกการสั�งซื �อสินคา้ตามใบสั�งซื �อสินคา้ใด หรือสินคา้อื�นใด หรือ  
(ค) ปฏิเสธไม่รบัใบสั�งซื �อสินคา้เพิ�มเติม 
ทั�งนี � บลูสโคปย่อมไม่ตอ้งรบัผิดต่อลูกคา้สาํหรบัความเสียหายที�เกิดขึ �น และไม่มีหนา้ที�ตามกฎหมายหรือโดยชอบธรรมใดๆ ในอนัที�จะตอ้ง
แกไ้ขเยียวยาความเสียหายอนัเนื�องมาจากการผิดสญัญาหรือการไม่ปฏิบตัิหนา้ที�ตามขอ้กาํหนดเงื�อนไขฉบบันี �เนื�องมาจากเหตสุดุวิสยั 

13.2 ลูกคา้ไม่อาจอา้งเหตุสดุวิสยัเพื�อปลดเปลื �องหนา้ที�ในการชาํระค่าสินคา้ที�ไดมี้การส่งมอบแลว้ได ้หรือหนา้ที�ในการรบัมอบสินคา้ที�บลสูโคปสา
มารถส่งมอบไดแ้มเ้กิดเหตสุดุวิสยั หรือหลงัจากที�เหตสุดุวิสยัสิ �นสดุลงแลว้ได ้  



14. กฎหมายที�ใช้บังคับและเขตอาํนาจศาล 

14.1 สัญญาฉบับนี �อยู่ภายใตบ้ังคับของกฎหมายไทย ทั�งนี � คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายตอ้งพยายามหาทางยุติ ขอ้พิพาทหรือขอ้ขัดแยง้ใดๆ ที�เกิดขึ �น
ระหว่างคู่สญัญาทั�งสองฝ่าย อนัเนื�องมาจากหรือที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่าโดยประการใดกับสญัญาฉบบันี �ร่วมกันโดยสนัติวิธี อนัรวมถึง (แต่ไม่จาํกดั
เพียง) ขอ้พิพาทหรือขอ้ขัดแยง้ทั�งปวงเกี�ยวกับการบอกเลิก ความสมบูรณ ์หรือการมีอยู่ของสญัญา หากคู่สญัญาไม่สามารถหาทางยุติขอ้
พิพาทรว่มกนัไดโ้ดยสนัติวิธีภายใน 28 (ยี�สิบแปด) วนั นบัจากวนัที�คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ�งทราบวา่เกิดขอ้พิพาทดงักลา่ว 
ใหศ้าลในประเทศไทยเป็นผูว้ินิจฉัยชี �ขาดขอ้พิพาทนั�น (ภายใตเ้งื�อนไขในขอ้ถัดไป) และเพื�อวัตถุประสงคข์า้งตน้ ลูกคา้ขอนอ้มยอมตนอยู่
ภายใตเ้ขตอาํนาจศาลไทยโดยไม่มีเงื�อนไขและโดยไม่อาจเพิกถอนได ้รวมทั�งตกลงสละสิทธิทั�งปวงที�อาจมีในการโตแ้ยง้ว่าการวินิจฉัยขอ้
พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ดงักล่าวในศาลไทยอาจไม่สะดวกหรือไม่เหมาะสม 

14.2 บลูสโคปมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการเลือกระงับขอ้พิพาทหรือขอ้ขัดแยง้ขา้งตน้โดยการเสนอขอ้พิพาทใหค้ณะอนุญาโตตุลาการในประเทศ
สิงคโปร ์ที�ประกอบดว้ยอนุญาโตตุลาการสาม (3) ท่าน เป็นผูพิ้จารณาชี�ขาดแทนการนาํคดีขึ �นสู่ศาลไทย ทั�งนี � โดยอยู่ภายใตก้ฎของศูนย์
อนญุาโตตลุาการระหว่างประเทศแห่งสิงคโปร ์และใหใ้ชภ้าษาองักฤษในการดาํเนินกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 

14.3 ไม่ใหน้าํอนสุญัญากรุงเวียนนาว่าดว้ยการซื�อขายสินคา้ระหว่างประเทศมาใชก้บัเงื�อนไขฉบบันี � 

15. การต่อต้านการให้สินบน คอรรั์ปชั�น การลงโทษทางการค้าและทาสยุคใหม่ 

15.1 การต่อตา้นการใหส้ินบนและคอรร์ปัชั�น 
(ก) คู่สญัญาทั�งสองฝ่ายจะตอ้งไม่เสนอใหห้รือใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ  (รวมไปถึงการใหเ้งิน ของขวญั สินนํ�าใจหรือบาํเหน็จใด ๆ) แก่บคุคลอื�น 

ดว้ยเจตนาที�จะจงูใจโดยมิชอบใหบ้คุคลดงักล่าวใชอ้าํนาจตามหนา้ที�ของตน (รวมไปถึงการตดัสินใจหรือการกระทาํอื�นใด)  
(ข) ลกูคา้รบัรองรบัประกนัและยอมรบัว่า 

1) ไม่ว่าลูกคา้หรือกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง ผูจ้ัดหาสินคา้ ตวัแทนและผูแ้ทนของตวัแทนดงักล่าว (บุคลากร) ไดเ้สนอ มอบอาํนาจ 
ใหค้าํมั�น ให ้เรียกรอ้งหรือยอมรบั และตอ้งไม่มีบคุคลดงักล่าวขา้งตน้จะเสนอ มอบอาํนาจ ใหค้าํมั�น ให ้เรียกรอ้งหรือยอมรบั ใหแ้ก่
หรือจากเจา้หนา้ที�รฐั กรรมการ ลูกจา้ง หรือผูแ้ทนอื�นของภาครฐัฝ่ายใด ตลอดจนหน่วยงานรฐัหรือหน่วยงานย่อยใด ๆ (ซึ�งรวมถึง
หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ หน่วยงานที�อยู่ภายใตก้ารควบคมุของภาครฐัหรือบริหารงานโดยภาครฐั) ตลอดจนผูแ้ทนอย่างเป็นทางการ
ของบุคคลขา้งตน้ พรรคการเมืองใด ๆ (ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศ) สมาชิกพรรคการเมืองหรือผูส้มัครดาํรงตาํแหน่ง
หน่วยงานรฐั หรือบุคคลอื�นใด ซึ�งการใหเ้งิน ของขวญั บริการ ของมีค่าหรือประโยชนอื์�นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หากการ
กระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชั�นและการให้สินบนที�บังคับใช้อยู่อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแค่
พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.2542 (ค.ศ. 1999) และกฎหมายป้องกนัการ
คอรร์ปัชั�นของคนต่างชาติของสหรฐัอเมริกา พ.ศ. 2529 และกฎหมายการใหส้ินบนของสหราชอาณาจักร (กฎหมายต่อต้านการ

ให้สินบนและการคอรรั์ปชั�น) 
2) ลกูคา้และบคุลากรของตนจะปฏิบตัิตามและไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายต่อตา้นการใหส้ินบนและการคอรร์ปัชั�นมาโดยตลอด 
3) ลกูคา้ไดร้บัคู่มือแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของบลสูโคปและนโยบายตอ่ตา้นการใหส้นิบนและการคอรร์ปัชั�น และตอ้งปฏิบตัิตามสิ�ง

ดงักล่าว 
4) ลกูคา้ตกลงว่าเมื�อไดร้บับอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร บลสูโคปอาจตรวจสอบสมดุบญัชีและบนัทึกต่าง ๆ ของลกูคา้เกี�ยวกบัการ

ปฏิบัติตามขอ้ตกลงนี � และลูกคา้ตกลงที�จะใหค้วามร่วมมือกับการตรวจสอบดงักล่าว และจัดทาํบันทึกและจัดเตรียมบุคลากร
สาํหรบับลสูโคปหรือตวัแทนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบใด ๆ อนัมี วตัถปุระสงคเ์พื�อใหแ้น่ใจว่าลกูคา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ 15 นี �  

15.2  การลงโทษทางการคา้ 
ลกูคา้รบัรองและรบัประกนัตลอดระยะเวลาดงักล่าวว่า 

(ก) ตนไม่อยู่ภายใตแ้ละตอ้งปฏิบตัิตามบทลงโทษทางการคา้ ทางการเงินและทางเศรษฐกิจทั�งปวง (ไม่ว่าบทลงโทษลาํดบัแรกหรือลาํดบัรอง
ก็ตาม) กฎหมายหรือระเบียบควบคมุการส่งออก (หรือขอ้จาํกดัอื�นใดที�คลา้ยคลงึกนั) ที�บงัคบัใชโ้ดยสหประชาชาติ ประเทศออสเตรเลีย 



สหราชอาณาจกัร สหภาพยโุรป สหรฐัอเมริกา และประเทศอื�นใดที�มีเขตอาํนาจเหนือกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งภายใตส้ญัญาฉบบันี � (กฎหมาย

ที�ใช้เพื�อการลงโทษ) 
(ข) ตน บริษัทลกูของตน กรรมการหรือเจา้หนา้ที� ลกูจา้งหรือตวัแทนและส่วนย่อยใด ๆ ไม่เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที�เป็นหรือเป็นของ

หรือถกูควบคมุโดยบคุคลหรือนิติบคุคลที�อยู่ภายใตก้ฎหมายที�ใชเ้พื�อการลงโทษ 
(ค) ตนตอ้งไม่มีส่วนรว่มกบับคุคลหรือนิติบคุคลที�ตกอยู่ภายใตก้ฎหมายที�ใชเ้พื�อการลงโทษ ในการกระทาํการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งไม่ว่าในทางใด 

ๆ กบัสญัญาฉบบันี � 
(ง) ในกรณีที�ลูกคา้ ผูถ้ือหุน้หรือบริษัทลกู (กรรมการของบริษัทในเครือและผูถ้ือหุน้ เจา้หนา้ที� พนักงาน ตวัแทน หรือบริษัทสาขาของบคุคล

ดงักล่าว) ตกอยู่ภายใตก้ฎหมายที�ใชเ้พื�อการลงโทษ (หรือเป็นของหรือถูกควบคุมโดย หรือดาํเนินการในนามของบุคคลหรือนิติบคุคลที�
ตกอยู่ภายใตก้ฎหมายที�ใชเ้พื�อการลงโทษ) หรือบลสูโคปพิจารณาตามดลุยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวว่าใกลจ้ะตกอยู่ภายใตก้ฎหมายที�
ใชเ้พื�อการลงโทษ บลสูโคปอาจบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยใหมี้ผลทนัทีดว้ยการบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหแ้ก่ลกูคา้ 

15.3 ทาสยคุใหม่ 
ลกูคา้รบัรอง รบัประกนัและยอมรบัว่า 

(ก) ตนจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความยั�งยืนโดยไม่ว่าจะเป็นลกูคา้หรือบคุลากรของตนจะไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งการคา้ทาสยคุใหม่  
(ข) จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวกบัการคา้ทาสยคุใหม่ 
(ค) พฒันาและกาํหนดนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ มิใหมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการคา้ทาสยคุใหม่ และ 
(ง) แจง้บลูสโคปในทนัที เมื�อทราบถึงคาํฟ้องหรือขอ้กล่าวหาว่าลูกคา้ หรือองคก์รใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของตนเขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งใน

การคา้ทาสยคุใหม่ 
15.4 การบอกกล่าว 

เมื�อไดท้ราบว่ามีเหตกุารณห์รือมีกรณีที�เป็นที�น่าสงสยัหรืออาจคาดหมายตามสมควรไดว้่ามีการละเมิดขอ้ตกลงขอ้ 15 ลูกคา้จะตอ้งมีหนงัสือ

บอกกล่าวการละเมิดโดยมีรายละเอียดเกี�ยวกบัการละเมิดดงักล่าวครบถว้นส่งถึงบลสูโคปในทนัที 

15.5 สิทธิบอกเลิกสญัญา 
(ก) ถา้ลกูคา้ไดล้ะเมิดขอ้ตกลงส่วนใดของขอ้ 15 หรือบลสูโคปมีเหตอุนัควรสงสยัดว้ยดลุพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวว่ามีการละเมิดขอ้ตกลง 

ทั�งนี � โดยไม่เป็นการกระทบต่อการเยียวยาอื�นใดที�บลูสโคปอาจมีสิทธิอยู่ บลูสโคปอาจบอกเลิกสญัญาเนื�องจากการละเมิดสญัญาได้
ในทนัทีโดยทาํเป็นหนงัสือบอกเลิกสญัญาส่งถึงลกูคา้ 

(ข) โดยไม่คาํนึงถึงบทบัญญัติอื�นใดในเงื�อนไขฉบับนี � ผลจากการบอกเลิกสญัญาตามขอ้ตกลงขอ้ 15 นี � จะทาํใหบ้ลูสโคปไม่มีหนา้ที�ส่ง
สินคา้บลูสโคปอีก (ซึ�งรวมถึงสินคา้ที�กาํลงัจัดส่งดว้ย) หรือใหก้ารสนับสนุนตามสญัญาฉบบันี � และไม่ตอ้งรบัผิดในความสูญหายหรือ
เสียหายหรือตน้ทนุหรือค่าใชจ่้ายอย่างใด ๆ ที�ลกูคา้ไดร้บัเนื�องจากการบอกเลิกสญัญานั�น 

(ค) สิทธิในการเลิกสญัญาในขอ้ตกลงขอ้นี �เป็นสิทธินอกเหนือไปจากสิทธิบอกเลิกสญัญาอื�นใดที�บลูสโคปอาจมีไดต้ามสญัญาฉบบันี �หรือ
ตามบทบญัญัติกฎหมาย 

16. บททั�วไป 

16.1 ใหถ้ือว่าขอ้กาํหนดแต่ละขอ้ในเงื�อนไขฉบบันี �แยกตากหากจากกนัและสามารถแยกส่วนออกจากขอ้กาํหนดอื�นๆ ได ้หากขอ้กาํหนดใดตกเป็น
โมฆะหรือไม่สามารถใชบ้งัคบัไดใ้นเขตอาํนาจศาลใด เหตุดงักล่าวย่อม (ก) ไม่ทาํใหข้อ้กาํหนดที�เหลือเป็นโมฆะ หรือ (ข) ไม่กระทบกระเทือน
ต่อความสมบรูณห์รือการมีผลใชบ้งัคบัของขอ้กาํหนดนั�นในเขตอาํนาจศาลอื�น  

16.2 การที�คู่สญัญาฝ่ายหนึ�งไม่ไดเ้รียกใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายปฏิบตัิหนา้ที�ใดๆ ตามเงื�อนไขฉบบันี �ไม่ว่าเมื�อใด ไม่ถือว่าคู่สญัญาฝ่ายนั�นสละสิทธิที�จะ
เรียกใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายแกไ้ขเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการทาํผิดหนา้ที�นั�น หรือเรียกใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายปฏิบัติหนา้ที�ดังกล่าวหรือ
หนา้ที�อื�นตามเงื�อนไขฉบบันี �ในเวลาอื�น เวน้แต่จะมีการบอกกล่าวสละสิทธิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 



16.3 บลูสโคปอาจโอนสิทธิไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนของตนตามเงื�อนไขฉบบันี � (รวมถึงสิทธิที�ไดร้บัชาํระเงินจาํนวนใดๆ) ใหบุ้คคลอื�นได ้โดยไม่
จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวใหล้กูคา้ทราบหรือตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากลกูคา้ก่อน แต่ลกูคา้ไม่อาจโอนสิทธิประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดส่วนไดเ้สียในสิทธิ
ของตนตามสญัญาฉบบันี �ได ้เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบลสูโคปก่อน 

16.4 ภาพเขียน แบบดีไซน ์ขอ้กาํหนดคณุลกัษณะ คาํบรรยาย ตวัอย่าง ขอ้มลู ขนาดเชิงมิติ นํ�าหนกั และรายละเอียดอื�นใดเกี�ยวกบัสินคา้ เป็นเพียง
ขอ้มูลโดยประมาณซึ�งมุ่งหมายที�จะใชใ้นการใหค้าํอธิบายทั�วๆ ไปเกี�ยวกับสินคา้และเพื�อบ่งชี �ตวัสินคา้เท่านั�น และไม่ก่อใหเ้กิดหนา้ที�ในการ
ขายสินค้าตามคาํพรรณนาดังกล่าว บลูสโคปขอสงวนสิทธิที�จะผลิตสินค้าที�มีการดัดแปลงให้แตกต่างจากภาพเขียนและข้อกําหนด
คุณลกัษณะเล็กนอ้ยตามที�บลูสโคปเห็นสมควร รวมทั�งสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดคุณลกัษณะที�ระบไุวใ้นเอกสารประชาสมัพนัธ์
ใดๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขที�เกิดขึ �นภายหลงัวนัที�จดัทาํเอกสารประชาสมัพนัธน์ั�น 

16.5 ลูกคา้ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายทั�งปวง รวมทั�งขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดูแลใดๆ ที�ใชบ้งัคบักับธุรกิจของลูกคา้ รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง
กฎหมายและกฎระเบียบดา้นสิ�งแวดลอ้ม สุขภาพ ความปลอดภัย การจัดเก็บสินคา้ การขนถ่ายสินคา้ และการซื�อขายสินคา้ และลูกคา้ตอ้ง
ปฏิบตัิตามขั�นตอน เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (material safety data sheets) (หรือเอกสารในลกัษณะเดียวกนั) ใดๆ รวมทั�งขอ้แนะนาํหรือ
คาํสั�งอนัสมเหตสุมผลที�บลสูโคปใหไ้วเ้กี�ยวกบัสินคา้ 

16.6 ลกูคา้ตอ้งไม่ใหข้อ้มลูใดๆ ที�ก่อใหเ้กิดความสบัสนหรือความเขา้ใจผิด หรือใหข้อ้มลูใดๆ เกี�ยวกบัสินคา้ที�ไม่ตรงกับขอ้กาํหนดคุณลกัษณะของ
สินคา้ที�บลสูโคปเผยแพรเ่ป็นครั�งคราว 

17. คาํจาํกัดความและการตีความ 

17.1 ในเงื�อนไขฉบบันี : 
บลูสโคป หมายถึง บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จาํกัด หรือนิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งอื�นใด ที�ออกหนังสือยืนยนัใบสั�งซื �อหรือใบเสนอ

ราคาใหก้บัลกูคา้ตามเงื�อนไขฉบบันี � 

เงื�อนไข หมายถึงขอ้กาํหนดเงื�อนไขฉบบันี � ตามที�จะไดมี้การแกไ้ขเพิ�มเติมเป็นครั�งคราว 
ลูกค้า หมายถึงผูท้ี�วางใบสั�งซื �อ รวมทั�งตวัแทนหรือผูแ้ทนของบคุคลดงักล่าว (รวมทั�งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งของลกูคา้) 
จุดส่งมอบ หมายถึงโรงงานผลิตของลกูคา้ หรือสถานที�อื�นใดที�คู่สญัญาตกลงกนั  
เหตุสุดวิสัย หมายถึงเหตุการณใ์ดๆ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของบลูสโคป อันรวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียงปรากฏการณธ์รรมชาติ สงคราม 

อคัคีภัย การนัดหยุดงาน การปิดกั�นเสน้ทาง ขอ้พิพาททางการคา้หรือขอ้พิพาทในอุตสาหกรรม การแทรกแซงของรฐับาล โรคระบาด ความ

ล่าชา้ในการขนส่ง อบุตัิเหต ุความชาํรุดของโรงงานหรือเครื�องจกัร การไม่ส่งมอบพสัดหุรือการขาดแคลนพสัด ุ

สินค้า หมายถึงสินคา้ ผลิตภณัฑ ์วสัด ุหรือบริการใดๆ ที�บลสูโคปจดัหาใหต้ามเงื�อนไขฉบบันี � อนัรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงผลิตภณัฑเ์หล็ก 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึงสิทธิทั�งปวงทั�งในปัจจบุนัและในอนาคตตามกฎหมายที�เป็นลายลกัษณอ์กัษร กฎหมายจารีตประเพณี 

หรือหลักความชอบธรรมทั�งปวง ในหรือเกี�ยวกับลิขสิทธิU เครื�องหมายการคา้ แบบดีไซน ์สิทธิบัตร ผังวงจร พันธุ์พืช (plant varieties) การ

ประดิษฐ์ และขอ้มูลที�เป็นความลบัใดๆ รวมทั�งผลอื�นใดอันเกิดจากการแสดงออกทางความคิดและสติปัญญาในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะ

สามารถจดทะเบียนไดห้รือไม่ หรือไดจ้ดทะเบียนไวห้รือไม่ หรือสามารถออกสิทธิบตัรไดห้รือไม่ ทั�งนี � ใหร้วมถึงสิทธิในการยื�นจดทะเบียนสิทธิ

ดงักล่าว รวมทั�งสิทธิที�มีการต่ออายแุละขยายระยะเวลาออกไปดว้ย 

ความเสียหาย หมายถึงการใชส้ิทธิเรียกรอ้ง ขอ้เรียกรอ้ง ความสูญเสีย ความรบัผิด ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เกิดกับคู่สญัญาฝ่าย
หนึ�งอนัเกี�ยวเนื�องกบัสญัญาฉบบันี � 
สัญญาฉบับหลัก มีความหมายตามที�ระบใุนขอ้ 1.1. 
ทาสยุคใหม่ หมายความว่า กิจกรรมใด ๆ การปฏิบตัิหรือการกระทาํที�ถือว่าเป็นการกระทาํอนัผิดกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับทาส การบงัคบัใช้
แรงงาน การเอาคนลงเป็นทาส หนี �พันธบัตร การค้ามนุษยแ์ละการแสวงหาประโยชน์อื�นใดอันมีลักษณะคลา้ยทาสตามที�ต้องห้ามตาม



กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประมวลกฎหมายต่อตา้นความเป็นทาสและการคา้มนุษยท์ี�ใชบ้งัคบัในช่วงเวลานั�น ๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกัด
เพียงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2538 (ซีทีเอช) บทที� 1 มาตรา 270 และมาตรา 271 และกฎหมายทาสยุคใหม พ.ศ. 2558 (สหราช
อาณาจกัร) มาตรา 1,2 และ 4 ทั�งนี �เพื�อความชดัเจน การคา้ทาสยคุใหม่ใหร้วมไปถึงเงื�อนไขหรือการปฏิบตัิใด ๆ ที�เหมือนกบัสิ�งที�ตอ้งหา้มตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและประมวลกฎหมายขา้งตน้ดว้ย 
ข้อกําหนดคุณลักษณะ หมายถึง ความแตกต่างในรายละเอียดของสินค้าตามที�ลูกค้าลูกค้าร้องขอ และให้รวมถึงสมบัติทางโลหะ 
องคป์ระกอบทางเคมี ขอ้กาํหนดทางวิศวกรรม ขอ้กาํหนดทางสถาปัตยกรรม หรือการปรบัเปลี�ยนอื�นใด 
คู่มือเอกลักษณ์ทางภาพ (Visual Identity Guidelines) หมายถึงคู่มือการใชเ้ครื�องหมายการคา้ แบบรูปโลโก ้และทรพัยส์ินทางปัญญาที�
เกี�ยวขอ้งของบลูสโคป ซึ�งสามารถอ่านไดจ้ากเว็บไซตข์อง บลูสโคป รวมทั�งคู่มืออื�นใดที�บลูสโคปจัดหาใหลู้กคา้เกี�ยวกับการใชเ้ครื�องหมาย
การคา้ แบบรูปโลโก ้และทรพัยส์ินทางปัญญาดงักล่าว 
ช่วงเวลาทาํการ หมายถึง ช่วงเวลาตั�งแต่ 8.00 – 17.00 น. ของสถานที�ที�วางใบสั�งซื �อ ยกเวน้วนัหยดุราชการ  

17.2 ใหต้ีความเงื�อนไขฉบบันี �ตามหลกัเกณฑต์่อไปนี � 
(ก) เงื�อนไขที�ระบุว่าเอกสารหรือการบอกกล่าวใดๆ ตอ้งทาํเป็น “ลายลกัษณอ์กัษร” ใหถ้ือว่าไดมี้การปฏิบตัิตามโดยชอบแลว้แลว้หากไดท้าํ

เป็นหนงัสือ โทรสาร หรืออีเมล 
(ข) ไม่ใหต้ีความเงื�อนไขฉบบันี �ใหเ้ป็นที�เสียเปรียบแก่คู่สญัญาฝ่ายใด โดยอาศยัเหตทุี�คู่สญัญาฝ่ายนั�นเป็นผูเ้สนอหรือรา่งเงื�อนไขฉบบันี �ไม่ว่า

ส่วนหนึ�งส่วนใด 
(ค) การระบุถึงสิ�งใดๆ หลงัคาํว่า “รวมถึง” “อนัรวมถึง” “เช่น” หรือถอ้ยคาํอื�นใดในลกัษณะเดียวกัน ไม่ถือเป็นการจาํกัดไม่ใหร้วมถึงสิ�งอื�นที�

อาจรวมไวไ้ด ้ 
(ง) เงื�อนไขฉบบันี �จดัทาํขึ �นเป็นภาษาองักฤษและอาจจดัทาํคาํแปลขึ �นเป็นภาษาอื�นใดได ้โดยในกรณีที�มีความขดัแยง้กันในการตีความใหใ้ช้

บงัคบัตามบทบญัญัติในฉบบัภาษาองักฤษ 


