
[ค ำแปล] 
เง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี  ค.ศ. 2020-2) 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบ ี
ในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี ค.ศ. 2020-2) 

1.นิยำมและควำมหมำย 
1.1 ค ำต่อไปน้ีมีควำมหมำยดงัต่อไปน้ี 
ABB GTC หมำยถึง เง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือ
บริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี ค.ศ. 2020-2) 
บริษทัในเครือ หมำยถึง บริษทัท่ีควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ใต้
กำรควบคุมเดียวกบัคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง 
สัญญำ หมำยถึง สัญญำเป็นลำยลกัษณ์อักษรและ/หรือค ำสั่งซ้ือของลูกค้ำเพื่อซ้ือสินคำ้และ
บริกำรจำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรซ่ึงรวมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไปของเอบีบีในกำร
จดัซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี  ค.ศ. 2020-2) ฉบบัน้ีและเอกสำรอื่นท่ีลูกคำ้
ส่งมำประกอบ รวมถึง(และไม่จ ำกดัเพียง) ขอ้ก ำหนดเฉพำะ (ซ่ึงไดแ้ก่ ขอ้ก ำหนดเฉพำะของผู้
จดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรซ่ึงลูกคำ้ยอมรับหรือออกค ำสั่งซ้ือโดยมีพื้นฐำนจำกขอ้ก ำหนดน้ี) 
ลูกคำ้ หมำยถึง คู่สัญญำท่ีสั่งซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร 
ข้อมูลลูกค้ำ หมำยถึง ข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรไดรั้บ
ระหว่ำงจดัท ำหรือปฏิบติัตำมสัญญำไม่ว่ำขอ้มูลนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัลูกคำ้ บริษทัในเครือ ลูกคำ้
หรือผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรของบริษทัในเครือ 
กำรส่งมอบ หมำยถึง กำรส่งมอบสินคำ้จำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตำมขอ้ 5.1 
สถำนท่ีส่งมอบ หมำยถึง คลงัสินคำ้ โรงงำนหรือสถำนท่ีส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรตำมท่ี
ลูกคำ้ก ำหนดซ่ึงอำจเป็นสถำนท่ีของบริษทัในเครือของลูกคำ้ (รวมถึงสถำนท่ีท่ีระบุในรำยกำร
รำคำท่ีเก่ียวขอ้ง) หรือเรือส่งสินคำ้ของบุคคลท่ีสำมหรือผูใ้ห้บริกำรโลจิสติกส์ หำกไม่มีกำร
ก ำหนดสถำนท่ีส่งมอบ ให้ส่งมอบท่ีสถำนประกอบธุรกิจของลูกคำ้ 
ซอฟตแ์วร์ท่ีฝังในสินคำ้ หมำยถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนของสินคำ้ ซอฟตแ์วร์ฝังอยู่
ในสินคำ้และถือเป็นส่วนหน่ึงของสินคำ้ 
สินค้ำ หมำยถึง ส่ิงของท่ีผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรส่งมอบตำมสัญญำและ/หรือวัสดุ 
เอกสำรหรือส่ิงอื่นท่ีส่งมอบโดยเป็นส่วนหน่ึงของบริกำรจำกผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำร
ตำมสัญญำไม่ว่ำในรูปแบบหรือช่องทำงใด รวมถึงและไม่จ ำกดัเพียงขอ้มูล แผนภำพ ภำพวำด 
รำยงำนและขอ้ก ำหนด 
สิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หมำยถึง (ก) สิทธิบตัร โมเดลสินคำ้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิในฐำนขอ้มูล
และสิทธิในเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ช่ือทำงกำรค้ำ ดีไซน์ องค์ควำมรู้และกำรเปิดเผยข้อมูล
ส่ิงประดิษฐ์ (ไม่ว่ำจดทะเบียนหรือไม่) (ข) กำรใช้ กำรออกเอกสำรซ ้ำ กำรยืนยนั กำรต่ออำยุ 
กำรขยำยช่วงเวลำ กำรแยกส่วนหรือควำมต่อเน่ืองของสิทธิเหล่ำน้ี และ (ค) สิทธิในทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำอื่นและกำรปกป้องสิทธิในรูปแบบเดียวกนัทัว่โลก 
ค ำสั่ง หมำยถึง ค ำสั่งท่ีลูกคำ้ออกให้กบัผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรเพื่อซ้ือสินคำ้และ/หรือ
บริกำรรวมถึงค ำสั่งซ้ือท่ีออกโดยช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
คู่สัญญำ หมำยถึง ลูกคำ้หรือผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรหรือทั้งสองฝ่ำย 
ขอ้มูลส่วนบุคคล หมำยถึง ขอ้มูลของบุคคลตำมท่ีระบุตวัตนหรือระบุตวัตนได ้
บริกำร หมำยถึง บริกำรท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรมอบให้ตำมสัญญำ 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร หมำยถึง คู่สัญญำท่ีจดัหำสินค้ำและ/หรือบริกำรให้กบัลูกค้ำ 
(หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้ ณ สถำนท่ีส่งมอบสินคำ้) 
กำรเปลี่ยนค ำสั่ง หมำยถึงกำรเปลี่ยนค ำสั่งซ้ือ เช่น กำรเปลี่ยน ปรับ ยกเลิก เพิ่มหรือเปลี่ยนค ำ
สั่งซ้ือหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของค ำสั่งซ้ือ 
1.2 เอกสำรอ้ำงอิงของข้อสัญญำ หมำยถึง เอกสำรอ้ำงอิงของข้อสัญญำในเง่ือนไขและ
ข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี  ค.ศ. 
2020-2) 
1.3 หัวขอ้ในเอกสำรจัดท ำเพื่อควำมสะดวกเท่ำนั้นและจะไม่กระทบต่อกำรตีควำมเง่ือนไข
และขอ้ก ำหนดทัว่ไปของเอบีบีในกำรจดัซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี  ค.ศ. 
2020-2) 
2. กำรบงัคบัใช ้
2.1 เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำร (มำตรฐำน
ส ำหรับปี ค.ศ. 2020-2) มีผลบงัคบัสัญญำ 

2.2 เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดท่ีแจง้ต่ำงหำกหรือเป็นส่วนหน่ึงในใบเสนอรำคำ เอกสำรรับทรำบ
หรือยอมรับของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร ขอ้ก ำหนดหรือเอกสำรในลกัษณะเดียวกนัจะ
ไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำ และผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งยกเลิกสิทธิท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดนั้น 
2.3 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรยอมรับขอ้ควำมในสัญญำไม่ว่ำระบุไวช้ดัเจนเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรหรือโดยนยัยะโดยปฏิบติัตำมสัญญำไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด 
2.4 กำรเปลี่ยนแปลงสัญญำตอ้งตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
3. ควำมรับผิดชอบของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร 
3.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรดงัน้ี 
3.1.1 ส่งมอบตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีบงัคบัใช ้
3.1.2 ส่งมอบตำมสัญญำ (รวมถึงจดัเตรียมเอกสำรท่ีจ ำเป็น) และค ำสั่งทั้งหมดจำกลูกคำ้ 
3.1.3 ไม่มีขอ้บงพร่อง ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สำม และ 
3.1.4 สินค้ำและ/หรือบริกำรตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ีระบุในสัญญำ หรือหำกไม่ระบุ
วตัถุประสงคใ์นสัญญำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งเหมำะสมกบัวตัถุประสงคก์ำรใชสิ้นคำ้และ/
หรือบริกำรนั้น 
3.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งบรรจุสินคำ้ตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมและกฎหมำย
และระเบียบท่ีบงัคบัใช้ในลกัษณะท่ีรักษำสภำพและปกป้องสินคำ้และท ำให้ขนสินคำ้ลงเพื่อ
ตรวจสอบท่ีสถำนท่ีส่งมอบไดอ้ยำ่งปลอดภยั 
3.3 หำกลูกค้ำ (หรือบริษทัในเครือท่ีสถำนท่ีส่งมอบ) ก ำหนดคุณสมบัติสินค้ำ ลูกค้ำ (หรือ
บริษทัในเครือ) ตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรทรำบ หำกสินคำ้มีปัญหำคุณสมบติั
และลูกคำ้แจง้ปัญหำคุณสมบติัสินคำ้ นอกจำกสิทธิรับกำรเยียวยำตำมสัญญำแลว้ลูกคำ้มีสิทธิ
สั่งผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรให้วิเครำะห์สำเหตุปัญหำโดยผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร
ตอ้งรับผิดชอบควำมเส่ียงและค่ำใช้จ่ำยเอง ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งรำยงำนผลกำร
วิเครำะห์ต่อลูกคำ้ภำยในสิบ (10) วนัปฏิทิน ลูกคำ้มีสิทธิสั่งตรวจสอบผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรตำมผลกำรวิเครำะห์สำเหตุปัญหำ (ด ำเนินกำรโดยบุคคลท่ีลูกค้ำเสนอช่ือ เช่น 
ผูเ้ช่ียวชำญท่ีเป็นบุคคลท่ีสำมหรือทีมงำนบริษทัในเครือของลูกค้ำ) ในกรณีท่ีผูจ้ดัหำสินค้ำ
และ/หรือบริกำรทรำบว่ำมีปัญหำคุณภำพท่ีอำจส่งผลต่อสินคำ้และ/หรือบริกำรหรือผูจ้ัดหำ
สินคำ้และ/หรือบริกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขคุณสมบัติสินคำ้ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรตอ้งแจง้ลูกคำ้ก่อนและขอ้ก ำหนดขอ้ 3.3 น้ีจะบงัคบัใชเ้สมือนลูกคำ้เป็นฝ่ำยแจง้ปัญหำ 
3.4 ลูกคำ้สำมำรถแจง้กำรเปลี่ยนค ำสั่งซ้ือต่อผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร และผูจ้ดัหำสินคำ้
และ/หรือบริกำรต้องเปลี่ยนสินคำ้ตำมค ำสั่ง หำกกำรเปลี่ยนค ำสั่งซ้ือท ำให้ต้นทุนเพิ่มหรือ
ลดลงหรือมีผลต่อเวลำท่ีใช้กำรปฏิบัติงำนหรือจัดท ำสินค้ำ ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำร
สำมำรถปรับรำคำซ้ือและ/หรือตำรำงกำรส่งมอบโดยแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรโดยตอ้งแจ้ง
ภำยในสำมสิบ (30) วนัปฏิทินไดรั้บแจง้ขอเปลี่ยนค ำสั่งซ้ือ หำกฝ่ำยผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรเป็นฝ่ำยเปลี่ยนค ำสั่งซ้ือ กำรขอเปลี่ยนน้ีจะมีผลบังคบัใช้หลังลูกค้ำยืนยนัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 
3.5 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งไม่ระงบักำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำร 
3.6 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรมีควำมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่ออุบติัเหตุในกำรท ำงำน
หรือควำมเจ็บป่วยของพนักงำนและผูรั้บเหมำช่วงท่ีท ำงำนเก่ียวกบักำรจดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำร 
3.7 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรมีควำมรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อขอ้เรียกร้องและ/หรือคดี
ท่ีพนักงำนและ/หรือผูรั้บเหมำช่วงของผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรย่ืนฟ้อง ผูจ้ดัหำสินค้ำ
และ/หรือบริกำรตอ้งแกต่้ำงในคดี จ่ำยค่ำชดเชยและถือว่ำลูกคำ้ (และบริษทัในเครือของลูกคำ้) 
ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อขอ้เรียกร้อง กำรด ำเนินคดี กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย กำรจ่ำยค่ำปรับ 
มูลค่ำควำมเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกหรือเก่ียวกบัขอ้เรียกร้อง กำรด ำเนินคดี และ/หรือ
กำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ แนวทำงปฏิบติั แนวทำงและขอ้ก ำหนดอื่นๆของรัฐบำล
หรือหน่วยงำนรัฐท่ีบงัคบัใชก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร พนกังำนหรือผูรั้บเหมำช่วงของ
ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร หำกลูกคำ้มีค ำขอผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งรำยงำนตวั
ต่อศำลโดยใช้ค่ำใช้จ่ำยของตนเองในฐำนะผูว่้ำจำ้งรำยเดียวของพนักงำนและผูรั้บเหมำช่วง
และมอบเอกสำรและขอ้มูลท่ีจ ำเป็นให้แก่ลูกคำ้ (และ/หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้) เพื่อควำม
แน่ใจว่ำผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรจะแกต่้ำงอยำ่งเหมำะสม 
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เง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี ค.ศ. 2020-2) 

3.8 ลูกคำ้สำมำรถเลือกจ่ำยเงินให้กบัพนักงำนและผูรั้บเหมำช่วงของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรท่ีจัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรเพื่อเลี่ยงกำรฟ้องร้อง กำรยึดหน่วงหรือภำระติดพัน 
จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยจะหักลบกบัเครดิตของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรหรือกำรหักกลบลบหน้ี
กบัจ ำนวนอื่น หำกลูกคำ้มีค ำขอผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งช่วยเหลือลูกคำ้เก่ียวกับกำร
ช ำระเงินในขอ้น้ี ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยและถือว่ำลูกคำ้และบริษทัใน
เครือไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อผลของกำรช ำระเงินในขอ้น้ี 
4. กำรช ำระเงิน กำรออกใบเรียกเก็บเงิน 
4.1 ลูกคำ้ตอ้งช ำระเงินให้ผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินคำ้และ/หรือ
บริกำรตำมที่ระบุในสัญญำหรือท่ีระบุในใบเรียกเก็บเงิน ลูกคำ้ตอ้งช ำระเงินภำยในประเทศท่ีผู้
จดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรจดทะเบียนบริษทัโดยโอนไปท่ีบัญชีธนำคำรของผูจ้ัดหำสินค้ำ
และ/หรือบริกำร จ ำนวนท่ีจ่ำยรวมค่ำธรรมเนียม ภำษี (ยกเวน้ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีใน
ลกัษณะเดียวกนั) และตน้ทุนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรเก็บสินคำ้ในคลงั กำรบรรจุสินคำ้และ
กำรคืนบรรจุภณัฑท่ี์คืนได ้
4.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งส่งใบเรียกเก็บเงินในแบบท่ีตรวจสอบไดส้อดคลอ้งกับ
กฎหมำยและเป็นท่ียอมรับกนัโดยทั่วไปตำมหลกักำรทำงบัญชีและขอ้ก ำหนดจำกลูกคำ้ ใบ
เรียกเก็บเงินตอ้งระบุขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นอยำ่งนอ้ย: ช่ือ ท่ีอยูแ่ละบุคคลอำ้งอิงของผูจ้ดัหำสินคำ้
และ/หรือบริกำรและรำยละเอียดกำรติดต่อ  วนัออกใบเรียกเก็บเงิน เลขท่ีใบเรียกเก็บเงิน 
หมำยเลขค ำสั่งซ้ือและหมำยเลขผู้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำร ท่ีอยู่ของลูกค้ำ ปริมำณ 
ขอ้ก ำหนดสินคำ้และ/หรือบริกำร รำคำ (รำคำสุทธิท่ีระบุในใบเรียกเก็บเงิน) สกุลเงิน จ ำนวน
ภำษีหรือภำษีมูลค่ำเพิ่ม  หมำยเลขผูเ้สียภำษีหรือภำษีมูลค่ำเพิ่ม  หมำยเลขผูด้ ำเนินธุรกิจท่ี
ไดรั้บอนุญำตและ/หรือหมำยเลขผูส่้งออกท่ีได้รับอนุญำตและ/หรือหมำยเลขประจ ำตัวทำง
ภำษีอื่นๆ (หำกมี) และเง่ือนไขกำรช ำระเงิน ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งระบุหมำยเลข
ใบสั่งซ้ือในใบเรียกเก็บเงิน (โดยเฉพำะใบเรียกเก็บเงินทำงกำรคำ้ ใบเรียกเก็บเงินทำงกำรหรือ
ใบเรียกเก็บเงินส ำหรับศุลกำกร) 
4.3 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งส่งใบเรียกเก็บเงินไปยงัท่ีอยู่ท่ีระบุในสัญญำ (หรือท่ีอื่น
ตำมแต่ตกลงกบัลูกคำ้) 
4.4 ลูกคำ้ตอ้งช ำระเงินตำมเง่ือนไขกำรช ำระเงินท่ีระบุในสัญญำ 
4.5 ลูกค้ำต้องจ่ำยชดเชยค่ำใช้จ่ำยตำมมูลค่ำและขอบข่ำยท่ีตกลงกันเป็นลำยลักษณ์อักษร
เท่ำนั้น 
4.6 ค่ำบริกำรค ำนวณในอตัรำรำยชัว่โมง ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งส่งบนัทึกเวลำกำร
ท ำงำนและใบเรียกเก็บเงินให้ลูกคำ้เพื่อยืนยนั เป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรยืนยนับนัทึกเวลำกำร
ท ำงำนไม่ถือว่ำลูกค้ำรับทรำบข้อเรียกร้องใดๆ ลูกค้ำไม่ต้องช ำระเงินตำมบันทึกเวลำกำร
ท ำงำนหำกลูกคำ้ยงัไม่ยืนยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
4.7 ลูกค้ำมีสิทธิหักลบกลบหน้ีหรือระงับกำรช ำระเงินค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีไม่ไดส่้ง
มอบตำมสัญญำ 
4.8 หำกลูกค้ำไม่ช ำระเงินตำมใบเรียกเก็บเงินภำยในวนัท่ีก ำหนด ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือ
บริกำรสำมำรถส่งใบแจง้จ ำนวนคำ้งช ำระเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ลูกคำ้ตอ้งช ำระเงินในสำมสิบ 
(30) วนัหลงัไดรั้บใบแจง้เตือนเวน้แต่ลูกคำ้มีขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบักำรช ำระเงินโดยเจตนำบริสุทธ์ิ 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรสำมำรถคิดดอกเบ้ีย 3% สูงกว่ำอตัรำ LIBOR ส ำหรับระยะเวลำ 
3 เดือน (ส ำหรับเงินกู้ไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ) ของจ ำนวนเงินท่ีคำ้งช ำระ
และมีข้อโต้แยง้นับจำกวนัก ำหนดช ำระเงิน (หรือวนัอื่นท่ีคู่สัญญำตกลงกนัเป็นลำยลักษณ์
อกัษร) จนกว่ำจะไดรั้บเงินครบถว้น ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรรับทรำบและยอมรับว่ำขอ้ 
4.8 น้ีก ำหนดให้ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรมีสิทธิไดรั้บเงินเยียวยำจำกกำรไดรั้บช ำระตำม
สัญญำล่ำชำ้ 
5. กำรส่งมอบ กำรท ำงำนบริกำร 
5.1 ตอ้งส่งมอบสินคำ้ตำม INCOTERMS 2020 FCA ท่ีสถำนท่ีส่งมอบเวน้แต่ในสัญญำตกลง
กนัเป็นอื่น 
5.2 ตอ้งส่งมอบกำรบริกำรท่ีสถำนท่ีส่งมอบ 
5.3 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องแจ้งข้อมูลต่อไปน้ีภำยในเวลำท่ีตกลงกันในสัญญำ: 
จ ำนวนบรรจุภณัฑ์และควำมจุ หมำยเลขผูเ้สียภำษีศุลกำกรของประเทศสุดทำ้ยในขั้นตอนกำร
ผลิตสินค้ำและประเทศแหล่งก ำเนิดของสินค้ำ หำกเป็นสินค้ำควบคุมต้องระบุหมำยเลข

หรือหมำยเลขประเภทสินคำ้ตำมกฎระเบียบกำรขนส่งอำวุธยุทโธปกรณ์ระหว่ำงประเทศ (the 
International Traffic in Arms Regulations - ITAR) เอกสำรกำรพิสูจน์ประเทศแหล่งก ำเนิด
สินค้ำท่ีได้รับสิทธิพิเศษ กำรรับรองและเคร่ืองหมำยกำรปฏิบัติตำมระเบียบของประเทศ
สุดทำ้ยในขั้นตอนกำรผลิตสินคำ้หรือประเทศปลำยทำงตอ้งส่งมอบให้ลูกคำ้โดยไม่ตอ้งมีค ำ
ขอ ส่วนใบรับรองประเทศแหล่งก ำเนิดส่งมอบให้ลูกคำ้เมื่อมีค ำขอ 
5.4 ตอ้งส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรในชัว่โมงกำรท ำงำนของลูกคำ้ (หรือชัว่โมงกำรท ำงำน
ของสถำนท่ีส่งมอบ) เวน้แต่ลูกคำ้มีค ำขอเป็นอื่น 
5.5 เมื่อส่งมอบสินคำ้ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร (หรือบริษทัขนส่ง) ตอ้งมอบใบส่งสินคำ้
และเอกสำรกำรส่งออก-น ำเขำ้อื่นท่ีไม่ไดร้ะบุในขอ้ 5.3ให้แก่ลูกคำ้ หำกลูกคำ้อนุมติักำรส่ง
มอบแค่บำงส่วน ใบส่งสินคำ้ตอ้งแจง้ยอดท่ีตอ้งช ำระทั้งหมด 
5.6 กรรมสิทธ์ิในสินคำ้โอนให้กบัลูกคำ้ ณ เวลำท่ีส่งมอบสินคำ้ หำกสินคำ้มีซอฟตแ์วร์ฝังดำ้น
ใน กรรมสิทธ์ิของซอฟตแ์วร์ในสินคำ้ยงัไม่โอนให้กบัลูกคำ้ แต่ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร
ตอ้งมอบหรือจดักำรให้เจำ้ของกรรมสิทธ์ิท่ีเป็นบุคคลท่ีสำมมอบสิทธิกำรใช้งำนซอฟตแ์วร์แก่
ลูกคำ้และผูใ้ช้ทุกคน สิทธิกำรใช้น้ีครอบคลุมทัว่โลก ไม่สำมำรถยกเลิกได ้โอนให้ผูอ้ื่นได้ 
ไม่ใช่เอกสิทธิเฉพำะบุคคลและไม่มีค่ำลิขสิทธ์ิ สิทธิกำรใช้ซอฟต์แวร์น้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
สินค้ำและ/หรือบริกำร ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรจะไม่มีสิทธิยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิของ
ซอฟต์แวร์ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งมอบกรรมสิทธ์ิในสินคำ้โดยไม่มีกำรยึดหน่วง
หรือภำระติดพนั (แต่กำรโอนกรรมสิทธ์ิในสินคำ้ให้กบัลูกคำ้จะไม่ท ำให้ลูกคำ้พน้จำกหนำ้ท่ี
กำรช ำระเงินค่ำสินคำ้ตำมเง่ือนไขในสัญญำ) 
6. กำรยอมรับ 
6.1 กำรส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรไม่ถือว่ำลูกคำ้ยอมรับสินคำ้และ/หรือบริกำรนั้นในทนัที 
ลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้ ณ สถำนท่ีส่งมอบ) มีเวลำตำมสมควรเพื่อตรวจสอบหรือ
ทดสอบสินคำ้และ/หรือบริกำรและรำยงำนขอ้บกพร่องแก่ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร หำก
ไม่พบขอ้บกพร่องในสินคำ้และ/หรือบริกำรในครำวแรก ลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้ 
ณ สถำนท่ีส่งมอบ) จะมีเวลำตำมสมควรเพื่อแจ้งขอ้บกพร่องหำกพบขอ้บกพร่องในภำยหลงั
และ/หรือเพื่อปฏิเสธสินคำ้และ/หรือบริกำรนั้น 
6.2 คู่สัญญำสำมำรถตกลงขั้นตอนกำรรับสินคำ้และ/หรือบริกำรบำงส่วน แต่กำรยอมรับสินคำ้
และ/หรือบริกำรตอ้งมีเอกสำรกำรยอมรับเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือ
ของลูกคำ้) ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งแจง้ลูกคำ้ (และบริษทัในเครือของลูกคำ้) เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรล่วงหน้ำเมื่อสินคำ้และ/หรือบริกำรพร้อมส ำหรับขั้นตอนกำรรับสินคำ้และ/
หรือบริกำร 
6.3 ลูกคำ้สำมำรถเรียกร้องกำรเยียวยำหำกลูกคำ้ปฏิเสธสินคำ้และ/หรือบริกำรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ 
7. ควำมล่ำชำ้ 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งส่งมอบสินคำ้ตำมวนั เวลำ หรือช่วงเวลำตั้งแต่เร่ิมต้นจน
ส้ินสุดกระบวนกำรผลิต (lead times) ตำมท่ีระบุในสัญญำ หำกกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำร
ไม่ตรงตำมวนัท่ีตกลงกนั ลูกคำ้สำมำรถ 
7.1 ยกเลิกสัญญำบำงส่วนหรือทั้งหมด 
7.2 ปฏิเสธกำรส่งมอบสินคำ้และ/หรือบริกำรคร้ังต่อไป 
7.3 เรียกค่ำชดเชยตำมสมควรจำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรจำกกำรท่ีลูกคำ้ (หรือบริษทั
ในเครือของลูกคำ้) ตอ้งรับสินคำ้และ/หรือบริกำรจำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรอื่นแทน 
7.4 เรียกร้องค่ำชดเชยส ำหรับต้นทุน ควำมสูญเสีย ค่ำใช้จ่ำยหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกับ
ลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือ) ซ่ึงมีสำเหตุจำกควำมล่ำชำ้ของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร 
7.5 เรียกร้องค่ำชดเชยตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ และคู่สัญญำตกลงว่ำลูกคำ้สำมำรถเลือกกำร
เยียวยำหน่ึงรำยกำรหรือมำกกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูหรือค่ำชดเชยตำมข้อ 7.3-7.5 จะไม่
กระทบสิทธิของลูกคำ้ในกำรเรียกร้องค่ำชดเชยอื่นตำมขอ้ก ำหนดอื่นในขอ้ 7 น้ี 
8. กำรรับประกนัและกำรเยียวยำ 
8.1 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรรับประกันว่ำสินค้ำและ/หรือบริกำรตรงตำมสัญญำและ
หนำ้ท่ีของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.1 
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เง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี ค.ศ. 2020-2) 

8.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรรับประกนัว่ำสินคำ้เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งำน ณ วนัท่ีส่ง
มอบและไม่มีขอ้บกพร่องตลอดช่วงกำรรับประกนั 
8.3 ช่วงกำรรับประกนันำนย่ีสิบส่ี (24) เดือนนับจำกวนัส่งมอบหรือระยะเวลำอื่นตำมท่ีระบุใน
สัญญำ 
8.4 ในกรณีสินคำ้และ/หรือบริกำรไม่ตรงตำมท่ีรับประกันและไม่ได้รับกำรแกไ้ขภำยในส่ีสิบ
แปด (48) ชั่วโมงนับจำกท่ีลูกค้ำแจ้งหรือมีกำรละเมิดสัญญำอื่นๆ ลูกค้ำมีสิทธิเรียกร้องกำร
เยียวยำขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ีหรือทั้งหมดตำมแต่ลูกคำ้จะพิจำรณำและผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำย 
8.4.1 ลูกคำ้ให้โอกำสผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติมตำมท่ีจ ำเป็นเพื่อปฏิบัติ
ตำมสัญญำ 
8.4.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งเร่งซ่อมหรือจดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรทดแทนสินคำ้
และ/หรือบริกำรท่ีมีขอ้บกพร่อง 
8.4.3 ลูกคำ้ด ำเนินกำร (หรือสั่งบุคคลท่ีสำมให้ด ำเนินกำร) เพิ่มเติมตำมท่ีจ ำเป็นเพื่อท ำให้สินคำ้
และ/หรือบริกำรถูกตอ้งตำมสัญญำ 
8.4.4. ปฏิเสธสินคำ้และ/หรือบริกำรอื่นๆ 
8.4.5 เรียกร้องให้ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรจ่ำยค่ำชดเชย ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้ง
ถือว่ำลูกคำ้ (และบริษทัในเครือของลูกคำ้) ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัลูกคำ้ 
(หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้) ซ่ึงเป็นผลจำกกำรท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรละเมิดสัญญำ 
8.4.6 ลูกคำ้สำมำรถยกเลิกสัญญำ ในกรณีน้ีจะถือว่ำ 
8.4.6.1 ลูกคำ้ไม่มีหน้ำท่ีตอ้งชดเชยต่อผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำร (รวมถึงกำรช ำระเงินค่ำ
สินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีลูกคำ้ปฏิเสธ) และ 
8.4.6.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งคืนเงินค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรให้กบัลูกค้ำและรับ
สินคำ้คืนโดยผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยและควำมเส่ียงเอง ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบักำรตดัสินใจของลูกคำ้ และ 
8.4.6.3 ลูกคำ้สำมำรถหำสินคำ้และ/หรือบริกำรทดแทนจำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรรำย
อื่น (โดยผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนจำกงำนดงักล่ำว) 
8.5 ในกรณีสินคำ้และ/หรือบริกำรไม่ตรงตำมท่ีรับประกัน ช่วงเวลำกำรรับประกนัสินคำ้และ/
หรือบริกำรหลงัแกไ้ขขอ้บกพร่องจะเร่ิมนับตั้งแต่วนัท่ีกำรเยียวยำเสร็จสมบูรณ์เป็นท่ีพึงพอใจ
ของลูกคำ้ 
8.6 สิทธิและกำรเยียวยำท่ีเป็นสิทธิของลูกคำ้ตำมสัญญำน้ีเป็นสิทธิแบบรวมกนั และไม่แยกกบั
สิทธิและกำรเยียวยำท่ีลูกคำ้จะไดรั้บตำมกฎหมำยหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำย 
9. สิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 
9.1 ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ 9.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรมอบสิทธิหรือด ำเนินกำรให้ลูกคำ้และ
บริษทัในเครือไดรั้บใบอนุญำตในทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีบงัคบัใชท้ัว่โลก ไม่สำมำรถเพิกถอนได ้
สำมำรถโอนได้ สำมำรถอนุญำตผูอ้ื่นต่อได้ ไม่ใช่เอกสิทธิเฉพำะบุคคลและไม่มีค่ำลิขสิทธ์ิ
เพื่อให้ลูกคำ้ใชท้รัพยสิ์นทำงปัญญำรวมถึงซอฟตแ์วร์ท่ีฝังอยูใ่นสินคำ้ (ถำ้มี) 
9.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรโอนสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ (หรือ
บริษทัในเครือของลูกคำ้) โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริกำร หำกลูกคำ้มีค ำขอและเป็นฝ่ำย
รับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรยินยอมด ำเนินกำรเพื่อให้ลูกคำ้ (หรือบริษทัใน
เครือของลูกคำ้) มีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำโดยสมบูรณ์ 
9.3 สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำในสินค้ำท่ีมีอยู่เดิมหรือผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรไดรั้บ
อนุญำตก่อนหรือนอกขอบข่ำยสัญญำ (สิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีมีอยู่เดิม) ยงัคงเป็นสิทธิ
ของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร (หรือเจำ้ของท่ีเป็นบุคคลท่ีสำม) หำกสิทธิในทรัพยสิ์นทำง
ปัญญำท่ีมีอยู่เดิมเป็นส่วนหน่ึงของสินค้ำ ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องมอบสิทธิหรือ
ด ำเนินกำรให้เจำ้ของสิทธิท่ีเป็นบุคคลท่ีสำมมอบใบอนุญำตในทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีบงัคบัใช้
ทัว่โลก ไม่สำมำรถเพิกถอนได ้สำมำรถโอนได ้สำมำรถอนุญำตผูอ้ื่นต่อได ้ไม่ใช่เอกสิทธิเฉพำะ
บุคคลและไม่มีค่ำลิขสิทธ์ิให้แก่ลูกค้ำหรือบริษัทในเครือเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถใช้สิทธิใน
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสินคำ้นั้น รวมถึงสิทธิในกำรปรับปรุง พฒันำ โฆษณำ 
จดัจ ำหน่ำย ให้ใบอนุญำตผูอ้ื่นหรือกำรใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำในลกัษณะอื่น 

9.5 หำกมีกำรอำ้งสิทธิเรียกร้องใดๆต่อลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้)ว่ำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบุคคลท่ีสำม ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้ง
ด ำเนินกำรต่อไปน้ีตำมกำรพิจำรณำของลูกคำ้ (1) ด ำเนินกำรให้ลูกคำ้ บริษทัในเครือของลูกคำ้
และลูกคำ้ของลูกคำ้ (ตำมแต่กรณี) ยงัมีสิทธิใชสิ้นคำ้และ/หรือบริกำรนั้น (2) ปรับเปลี่ยนสินคำ้
และ/หรือบริกำรเพื่อยุติกำรละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หรือ (3) จดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรทดแทนท่ีมีคุณภำพเท่ำเทียมกนัและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ หรือมิเช่นนั้น
ลูกค้ำมีสิทธิยกเลิกสัญญำและเรียกร้องเงินท่ีลูกค้ำหรือบริษทัในเครือได้จ่ำยให้ ผูจ้ัดหำสินคำ้
และ/หรือบริกำร 
10. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ควำมซ่ือสัตย ์
10.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งจดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบและแนวทำงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
10.2 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรและผูรั้บเหมำช่วงของผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้ง
ปฏิบติัตำมรำยกำรส่ิงตอ้งห้ำมและตอ้งควบคุมของเอบีบีและรำยงำนส่ิงท่ีอยู่ในสินคำ้ต่อลูกคำ้ 
(และ/หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้ท่ีปฏิบติังำนท่ีสถำนท่ีส่งมอบ) ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร
ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรรำยงำนและข้อก ำหนดเก่ียวกับแร่ท่ีมีข้อขัดแย้ง (Conflict 
Minerals) ท่ีแจ้งไว้ใน www.abb.com – Supplying – Material Compliance – ABB Policy and 
Supplier Requirements หรือแจ้งไว้ท่ีอื่น ผู้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องมอบเอกสำร 
ใบรับรองและรำยงำนให้ลูกคำ้ (และบริษทัในเครือของลูกคำ้)ตำมท่ีมีค ำขอ รำยงำนวสัดุท่ีใช้
หรือเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรส่งมอบให้กบัลูกคำ้ (ไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม) จะถือเป็นกำรแจง้ขอ้มูลสินคำ้ตำมสัญญำ 
10.3 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรแจ้งและรับประกันว่ำจะปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรค้ำและ
ศุลกำกร ระเบียบ ค ำสั่ง และนโยบำยท่ีบงัคบัใช้อย่ำงเต็มท่ี รวมถึงขอ้ก ำหนดพิธีกำรศุลกำกร 
กำรพิสูจน์ประเทศแหล่งก ำเนิด ใบอนุญำตส่งออก-น ำเข้ำและใบยกเว้น กำรย่ืนเอกสำรต่อ
หน่วยงำนรัฐบำลที่เก่ียวขอ้งและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรจดัหำบริกำร กำรจ ำหน่ำยหรือขนส่ง
สินคำ้ ฮำร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และเทคโนโลยี 
10.4 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรแจ้งและรับประกันว่ำสินค้ำ วสัดุ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ 
ช้ินส่วน เทคโนโลยีและบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้และ/หรือบริกำรไม่มีแหล่งก ำเนิดในประเทศ
หรือภูมิภำคท่ีหน่วยงำนรัฐบำล (จำกน้ีจะอำ้งถึงโดยเรียกว่ำ หน่วยงำนรัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้ง) สั่ง
ห้ำมคำ้ขำยซ่ึงอำจท ำให้ลูกคำ้ถูกสั่งลงโทษหรือมีมำตรกำรอื่นต่อลูกคำ้  หำกสินคำ้และ/หรือ
บริกำรถูกควบคุมภำยใตข้อ้ก ำหนดส่งออก ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรมีหน้ำท่ีรีบแจง้ลูกคำ้ 
(และบริษทัในเครือของลูกคำ้) เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดนั้น 
10.5 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรแจง้และรับประกนัว่ำผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรไม่เป็น
บุคคลท่ีหน่วยงำนรัฐบำลสั่งลงโทษทำงเศรษฐกิจหรือกำรเงิน (จำกน้ีจะอำ้งถึงโดยเรียกว่ำ บุคคล
ท่ีถูกสั่งลงโทษ) หรือบุคคลท่ีถือสัญชำติเฉพำะท่ีสหรัฐอเมริกำก ำหนด (SDN) และอยูใ่นรำยกำร
บุคคลท่ีห้ำมเขำ้ประเทศ บุคคลท่ีถูกสั่งลงโทษมีควำมหมำยรวมถึงบุคคลอื่นท่ีไม่อยู่ในรำยช่ือผู้
ถูกลงโทษของหน่วยงำนรัฐบำล มีควำมหมำยรวมถึงหน่วยงำนท่ีบุคคลท่ีถูกลงโทษเป็นเจำ้ของ
โดยตรงหรือโดยออ้มรวมกนั 50% ข้ึนไป ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรแจง้และรับประกนัว่ำ
บุคคลท่ีถูกลงโทษไม่มีผลประโยชน์ในทรัพยสิ์น ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน หรือผลประโยชน์
อื่นในสินคำ้และ/หรือบริกำร กำรจดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรโอน
หรือช ำระเงินช ำระเงิน กำรส่งออกหรือกำรเรียกคืนทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่ถูก
ลงโทษ 
10.6 คู่สัญญำรับประกนัว่ำตนเองและคู่สัญญำอีกฝ่ำยจะไม่จ่ำยเงิน มอบของขวญัหรือสร้ำงขอ้
ผูกมดัทำงตรงหรือทำงออ้มกบัลูกคำ้ เจำ้หน้ำท่ีรัฐบำลหรือตวัแทน กรรมกำรและพนักงำนของ
คู่สัญญำอีกฝ่ำยโดยขดักบักฎหมำย (รวมถึงพระรำชบญัญติักำรติดสินบนหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ของสหรัฐอเมริกำ พระรำชบญัญติักำรติดสินบนของสหรำชอำณำจกัร และกฎหมำยท่ีบงัคบัใช้
โดยประเทศสมำชิกและประเทศท่ีลงนำมเพื่อบงัคบัใช้อนุสัญญำขององค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และพฒันำทำงเศรษฐกิจ (OECD) ว่ำดว้ยกำรต่อสู้กำรให้สินบนแก่เจำ้หน้ำท่ีของต่ำงประเทศ) 
คู่สัญญำจะปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่งและกฎเก่ียวกบักำรติดสินบนและคอรัปชัน่ ไม่มี
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[ค ำแปล] 
9.4 ก่อนกำรส่งมอบผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งแจ้งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซทั้งหมดใน
ซอฟต์แวร์หรือท่ีซอฟต์แวร์ใช้ (ถ้ำมี) เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อขอกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์
อกัษรจำกลูกคำ้ หำกลูกคำ้ปฏิเสธ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งหำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์
ซอื่นทดแทนโดยผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเองและซอฟต์แวร์ต้องมี
คุณภำพและสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งนอ้ยในระดบัเท่ำเทียมกนั 

ขอ้ควำมใดในสัญญำก ำหนดให้คู่สัญญำหรือบริษทัในเครือจ่ำยเงินชดเชยให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหำก
คู่สัญญำอีกฝ่ำยแลกเปลี่ยนหรือให้สัญญำในลกัษณะดงักล่ำว 
10.7 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรรับทรำบและยืนยนัว่ำไดรั้บส ำเนำแนวปฏิบติัของเอบีบีและ
แนวปฏิบติัของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรของเอบีบี หรือไดรั้บแจง้ช่องทำงเขำ้ถึงแนวปฏิบติั
ของเอบีบีออนไลน์ทำง www.abb.com/Integrity ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งปฏิบติัตำม
หนำ้ท่ีตำมสัญญำสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของเอบีบี 
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เง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี ค.ศ. 2020-2) 

10.8 เอบีบีจัดมีช่องทำงกำรรำยงำนซ่ึงผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรและพนักงำนสำมำรถ
รำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีสงสัยว่ำเป็นกำรละเมิดกฎหมำย นโยบำยหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติ  (เว็บ
พอร์ทัล: www.abb.com/Integrity - Reporting Channels; รำยละเอียดกำรติดต่อระบุไวใ้นเว็บ
พอร์ทลัน้ี) ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรใช้ช่องทำงน้ีเพื่อรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีสงสัยว่ำเป็นกำร
ละเมิดกฎหมำย 
10.9 กำรไม่ปฏิบติัตำมหน้ำท่ีในขอ้ 10 ถือเป็นกำรละเมิดสัญญำ คู่สัญญำอีกฝ่ำยมีสิทธิยกเลิก
สัญญำโดยมีผลในทนัทีและไม่กระทบต่อสิทธิหรือกำรเยียวยำท่ีคู่สัญญำพึงไดรั้บตำมกฎหมำย 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยโดยไม่มีขอ้จ ำกดัและถือว่ำลูกคำ้ (และบริษทัใน
เครือของลูกคำ้) ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อหน้ี ควำมเสียหำย ตน้ทุนหรือค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นผลจำกกำรท่ี
ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรละเมิดสัญญำ ยกเลิกสัญญำ หรือปกปิดขอ้ก ำหนดกำรส่งออก 
11. กำรรักษำควำมลบัของขอ้มูล ควำมปลอดภยัของขอ้มูล กำรปกป้องขอ้มูล 
11.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งเก็บขอ้มูลของลูกคำ้เป็นควำมลบัรวมถึงขอ้มูลธุรกิจของ
ลูกคำ้และบริษทัในเครือ ผลิตภณัฑ์และ/หรือเทคโนโลยีของลูกคำ้ซ่ึง ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือ
บริกำรได้มำจำกกำรจัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำร (ไม่ว่ำก่อนหรือหลังกำรยอมรับสัญญำ) ผู้
จดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งจ ำกดักำรเปิดเผยเอกสำรลบัให้กบัพนกังำน ตวัแทน ผูรั้บเหมำ
ช่วงของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรและบุคคลท่ีสำมท่ีจ ำเป็นตอ้งทรำบขอ้มูลเพื่อกำรจัดหำ
สินคำ้และ/หรือบริกำรให้ลูกคำ้ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งจดักำรให้พนักงำน ตวัแทน 
ผูรั้บเหมำช่วงของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรและบุคคลที่สำมปฏิบติัตำมหนำ้ท่ีตำมสัญญำใน
กำรรักษำควำมลบัเช่นเดียวกับท่ีบังคบัใช้กับผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรและรับผิดชอบต่อ
กำรเปิดเผยขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 
11.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งใช้มำตรำกำรท่ีเหมำะสมและเพียงพอเพื่อป้องกันกำร
เข้ำถึงหรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำโดยไม่ได้รับอนุญำต ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้อง
ปกป้องขอ้มูลลูกคำ้ตำมมำตรฐำนท่ียอมรับกนัทัว่ไปในอุตสำหกรรมหรือในลกัษณะและระดบั
เดียวกบัท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรปกป้องขอ้มูลลบัท่ีมีกรรมสิทธ์ิของตนเอง -ข้ึนอยู่กบัว่ำ
มำตรฐำนใดเขม้งวดกว่ำ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรสำมำรถเปิดเผยขอ้มูลลบัต่อผูรั้บขอ้มูลท่ี
ไดรั้บอนุญำตเพิ่มเติม (หมำยถึง ตวัแทน ผูต้รวจสอบ ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย ท่ีปรึกษำและผูใ้ห้
ค ำแนะน ำของผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรท่ีได้รับอนุญำต) โดยมีเง่ือนไขดังน้ี (1) เปิดเผย
ข้อมูลเมื่อจ ำเป็นต้องทรำบเท่ำนั้น และ (2) ผูรั้บข้อมูลท่ีได้รับอนุญำตเพิ่มเติมต้องลงนำมใน
สัญญำกำรรักษำควำมลับของข้อมูลกบัผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรซ่ึงมีเน้ือหำในลักษณะ
เดียวกบัสัญญำน้ี ผูรั้บขอ้มูลท่ีไดรั้บอนุญำตเพิ่มเติมตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบัติทำงวิชำชีพ
เพื่อรักษำควำมลบัของขอ้มูลดงักล่ำว ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งปฏิบติัตำมกระบวนกำร 
นโยบำยหรือมำตรฐำนควำมปลอดภัยท่ีลูกคำ้หรือบริษทัในเครือแจง้ต่อผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรเป็นคร้ังครำวและดูแลให้ผูรั้บขอ้มูลท่ีไดรั้บอนุญำตเพิ่มเติมปฏิบติัเช่นเดียวกนัโดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงขอ้ก ำหนดควำมปลอดภยัทำงไซเบอร์ของเอบีบีส ำหรับผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ี
เผยแพร่ไวท่ี้ www.abb.com/Supplying/Cybersecurity หรือเผยแพร่ท่ีอื่นตำมที่ระบุในสัญญำ 
11.3 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งไม่ (1) ใช้ขอ้มูลของลูกคำ้เพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกจำก
กำรจดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร (2) ผลิตซ ้ำขอ้มูลของลูกคำ้ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ำใน
รูปแบบใดเวน้แต่ท่ีสัญญำก ำหนดไว ้หรือ (3) เปิดเผยข้อมูลของลูกคำ้แก่บุคคลท่ีสำม ยกเวน้
ผูรั้บขอ้มูลท่ีไดรั้บอนุญำตเพิ่มเติมหรือไดรั้บกำรยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกลูกคำ้ 
11.4 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องติดตั้งและอพัเดทซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและแพทช์
ควำมปลอดภยัของระบบปฏิบติักำร (security patch) ในคอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ทั้งหมดท่ีใช้
เพื่อจดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร 
11.5 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งแจง้ลูกคำ้ (และบริษทัในเครือของลูกคำ้) โดยไม่ล่ำช้ำ
เมื่อสงสัยว่ำอำจมีกำรละเมิดควำมปลอดภัยของขอ้มูลหรือพบเหตุกำรณ์ร้ำยแรงอื่นหรือควำม
ผิดปกติเก่ียวกบัขอ้มูลของลูกคำ้ 
11.6 ลูกคำ้ (และบริษทัในเครือของลูกคำ้) สำมำรถแจง้ขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรให้กบับริษทัในเครือของลูกคำ้และบุคคลที่สำม 
11.7 กำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

11.7.3 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งแจง้ค ำยืนยนัควำมเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) ของ
ลูกค้ำ (จำกน้ีจะอ้ำงถึงโดยเรียกว่ำ ค ำบอกกล่ำวของผู้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรหรือ
ผูรั้บเหมำ) ท่ีเผยแพร่ท่ี www.abb.com/Privacy_Notices ต่อพนกังำนท่ีท ำงำนเก่ียวขอ้งกบักำรส่ง
มอบสินคำ้หรือบริกำรส ำหรับลูกคำ้ 
11.7.4 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรจะให้ควำมยินยอมต่อกำรเปลี่ยนแปลงเน้ือหำในขอ้ 11 
โดยไม่ล่ำชำ้เมื่อลูกคำ้หรือบริษทัในเครือมีควำมเห็นว่ำตอ้งเปลี่ยนเพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมำย
และระเบียบกำรปกป้องขอ้มูลและ/หรือแนวทำงและค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนท่ีควบคุมดูแล ผู้
จดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรยินยอมปฏิบติัตำมกำรเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
กบัลูกคำ้ 
11.7.5 ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรรับทรำบว่ำกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมสัญญำ
อำจตอ้งท ำสัญญำกำรประมวลผลขอ้มูลหรือกำรปกป้องขอ้มูลเพิ่มเติมกบัลูกคำ้หรือบริษัทใน
เครือ หำกสัญญำเพิ่มเติมน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงในสัญญำตั้งแต่แรกและลูกค้ำมีค ำขอ ผูจ้ัดหำ
สินคำ้และ/หรือบริกำร บริษทัในเครือและผูรั้บเหมำช่วงของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้ง
ท ำสัญญำน้ีโดยเร็วตำมท่ีลูกค้ำ กฎหมำยหน่วยงำนท่ีปกป้องข้อมูลหรือหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจ
หนำ้ท่ีก ำหนด 
12. หน้ีและค่ำชดเชย 
12.1 ทั้งน้ีโดยไม่กระทบต่อกฎหมำยท่ีบงัคบัใชผู้จ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งจ่ำยค่ำชดเชย
โดยไม่มีขีดจ ำกัดและถือว่ำลูกค้ำและบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน้ี ควำมเสียหำย 
ตน้ทุน ควำมสูญเสียหรือค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดกบัลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้) ซ่ึงเป็นผลจำกผู้
จดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรละเมิดสัญญำ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งจ่ำยค่ำชดเชยโดย
ไม่มีขีดจ ำกดัและถือว่ำลูกคำ้และบริษทัในเครือไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อขอ้เรียกร้องของบุคคลท่ี
สำมต่อลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือ) เก่ียวกบัสินคำ้และ/หรือบริกำรรวมถึงกำรอำ้งว่ำสินคำ้และ/
หรือบริกำรละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของบุคคลที่สำม เมื่อลูกคำ้มีค ำขอ ผูจ้ดัหำสินคำ้
และ/หรือบริกำรตอ้งแกต่้ำงในคดีแทนลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือ) เพื่อโตแ้ยง้กำรอำ้งสิทธิโดย
บุคคลที่สำม 
12.2 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องควบคุมและบริหำรพนักงำน ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือ
บริกำรรำยอื่นและ/หรือผูรั้บเหมำช่วง ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องรับผิดชอบต่อกำร
กระท ำหรือกำรละเว้นหน้ำท่ีของพนักงำน ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรรำยอื่นและ/หรือ
ผูรั้บเหมำช่วงเสมือนเป็นกำรกระท ำของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรเอง 
12.3 ผู้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องท ำประกันหน้ีและประกันค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนแก่
พนกังำนและคนงำนตำมกฎหมำยกบับริษทัประกนัท่ีมีช่ือเสียงและฐำนะทำงกำรเงินมัน่คงอย่ำง
ครอบคลุมเพียงพอและมีผลบงัคบัใช ้อยำ่งไรก็ตำมกำรท ำประกนัจะไม่ท ำให้ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/
หรือบริกำรพน้จำกควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือ) วงเงินประกนัจะไม่ถือเป็น
ขอ้จ ำกดัจ ำนวนหน้ีของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร 
12.4 ลูกคำ้มีสิทธิหักกลบลบหน้ีสิทธิตำมสัญญำของลูกคำ้กับจ ำนวนเงินท่ีลูกคำ้ต้องจ่ำยให้ ผู ้
จดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร 
13. กำรยกเลิกสัญญำ 
13.1 ลูกคำ้สำมำรถยกเลิกสัญญำบำงส่วนหรือทั้งหมดโดยตอ้งแจง้ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร
เป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำสำมสิบ (30) วนั ในกรณีน้ีลูกค้ำต้องช ำระเงินแก่ผูจ้ัดหำสินคำ้
และ/หรือบริกำรตำมมูลค่ำสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีส่งมอบแลว้แต่ยงัคำ้งช ำระ (หำกสินคำ้และ/
หรือบริกำรนั้นถูกตอ้งตรงตำมสัญญำ) และช ำระตน้ทุนตำมสมควรท่ีผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือ
บริกำรตอ้งจ่ำยไปส ำหรับสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ แต่จะไม่ช ำระเกินกว่ำรำคำ
ของสินค้ำและ/หรือบริกำรท่ีตกลงกันตำมสัญญำและไม่ต้องจ่ำยค่ำชดเชยอื่นให้กับ ผู้จัดหำ
สินคำ้และ/หรือบริกำร 
13.2 หำกผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรละเมิดสัญญำ ลูกคำ้มีสิทธิยกเลิกสัญญำตำมขอ้ 8.4 
13.3 ลูกคำ้สำมำรถแจง้ยกเลิกสัญญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรซ่ึงมีผลบงัคบัทนัทีในกรณีต่อไปน้ี (1) 
ศำลออกค ำสั่งคุม้ครองทรัพยสิ์นชัว่ครำวหรืออนุมัติกำรเขำ้จัดกำรทรัพยสิ์นของผูจ้ดัหำสินค้ำ
และ/หรือบริกำรโดยสมัครใจหรือมีค ำร้องขอให้ศำลสั่งให้ผู ้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำร
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[ค ำแปล] 
11.7.1 หำกลูกคำ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำร ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/
หรือบริกำรตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยและระเบียบกำรปกป้องขอ้มูลท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด 
11.7.2 ผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องใช้มำตรกำรทำงกำยภำพ ทำงเทคนิคและทำงกำร
บริหำรจัดกำรท่ีเหมำะกับควำมเส่ียงและควำมสำมำรถเพื่อรักษำควำมลับของข้อมูล ควำม
ถูกตอ้ง ควำมพร้อมใชง้ำนและควำมสำมำรถกำรกูค้ืนขอ้มูลของระบบปฏิบติักำรและกำรบริกำร 

ลม้ละลำย หรือ (2) เกิดสถำนกำรณ์อื่นๆท่ีศำลหรือผูใ้ห้เงินกู้แต่งตั้งเจำ้พนักงำนพิทกัษ์ทรัพย์ 
(Receiver) หรือผู้บริหำรจัดกำรทรัพย์สินบริษัท (Administrator) หรือมีค ำสั่งเลิกกิจกำร 
(winding-up) หรือ (3) กำรด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกันต่อ ผู้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำร
เน่ืองจำกกำรลม้ละลำยหรือกำรเป็นหน้ี หรือ (4) มีกำรเปลี่ยนกำรควบคุมในบริษทัผูจ้ดัหำสินคำ้
และ/หรือบริกำร 
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เง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือบริกำร (มำตรฐำนส ำหรับปี ค.ศ. 2020-2) 

13.4 เมื่อสัญญำถูกยกเลิก ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งคืนทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกค้ำ
หรือบริษทัในเครือท่ีในเวลำนั้นอยู่ในกำรถือครองของผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรให้กับ
ลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือ) (เช่น ขอ้มูลของลูกคำ้ เอกสำรต่ำงๆ และกำรโอนสิทธิในทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำ) และมอบเอกสำรเก่ียวกับสินคำ้และ/หรือบริกำรทั้งหมดคืนให้กับลูกค้ำ (หรือ
บริษทัในเครือ) 
14. เหตุสุดวิสัย 
14.1 คู่สัญญำทั้งสอง (รวมถึงบริษทัในเครือของลูกคำ้ท่ีเป็นผูรั้บสินคำ้และ/หรือบริกำร) ไม่
ตอ้งรับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำหรือกำรไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีในสัญญำหำกควำมล่ำช้ำหรือ
กำรไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีในสัญญำเกิดจำกเหตุสุดวิสัย เหตุสุดวิสัย หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่ี
คู่สัญญำฝ่ำยท่ีไดรั้บผลกระทบ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้) ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหนำ้ 
ณ เวลำลงนำมในสัญญำ เหตุกำรณ์นั้นไม่สำมำรถเลี่ยงได้และอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
คู่สัญญำท่ีไดรั้บผลกระทบ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้) คู่สัญญำไม่สำมำรถแกไ้ขเหตุกำรณ์
นั้นแม้จะใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรแลว้ และคู่สัญญำไดแ้จ้งคู่สัญญำอีกฝ่ำย (ในกรณีท่ีผู้
จดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรเป็นฝ่ำยไดรั้บผลกระทบ ผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรตอ้งแจง้
ต่อบริษทัในเครือของลูกคำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง) ภำยในห้ำ (5) วนัปฏิทินหลงัจำกวนัเกิดเหตุสุดวิสัย 
14.2 หำกเหตุสุดวิสัยเกิดต่อเน่ืองนำนเกินสำมสิบ (30) วนัปฏิทิน คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง
สำมำรถยกเลิกสัญญำโดยแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรและไม่ตอ้งมีควำมรับผิดชอบ คู่สัญญำแต่
ละฝ่ำยตอ้งใชค้วำมพยำยำมตำมสมควรเพื่อลดผลกระทบจำกเหตุสุดวิสัย 
15. กำรโอนสิทธิและกำรท ำสัญญำช่วง 
15.1 ห้ำมผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรโอนสิทธิและหน้ำท่ี โอนงำน สร้ำงภำระผูกพนัหรือ
ท ำสัญญำช่วงส ำหรับงำนส่วนใดส่วนหน่ึงในสัญญำน้ี (รวมถึงกำรรับเงินจำกลูกคำ้) โดยไม่ได้
รับกำรอนุมติัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกลูกคำ้ 
15.2 ลูกคำ้สำมำรถโอนสิทธิและหน้ำท่ี โอนงำน ท ำสัญญำช่วงไม่เกินกว่ำหน่ึงคร้ังกบับริษทั
ในเครือหรือผูสื้บทอดกรรมสิทธ์ิหรือผลประโยชน์ผ่ำนกำรรวมกิจกำรกับกลุ่มบริษัทของ
ลูกคำ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำหรือจดักำรสัญญำในลกัษณะอื่นๆไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดได้
ตลอดเวลำ (และผูรั้บโอนสิทธิสำมำรถท ำเช่นเดียวกนั) 
16. ค ำบอกกล่ำว 
ค ำบอกกล่ำวตอ้งส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน บริษทัส่งพสัดุเอกชน โทรสำรหรืออีเมลไ์ปยงัท่ี
อยู่ของคู่สัญญำตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำและ/หรือส่งไปท่ีอยู่อื่นตำมท่ีคู่สัญญำแจ้งเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร (รวมถึงบริษทัในเครือของลูกคำ้ท่ีท ำธุรกิจอยู่ท่ีสถำนท่ีส่งมอบ) หำกเป็นอีเมล์
และโทรสำรคู่สัญญำตอ้งยืนยนักำรได้รับเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรตอบ กำรติดต่อ กำรแจ้ง
ข้อมูลหรือกำรท ำเอกสำรเก่ียวกับสัญญำโดยผู้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรต้องเป็นภำษำ
เดียวกบัท่ีใชใ้นสัญญำ 
17. กำรสละสิทธ์ิ 
กำรไม่ใช้สิทธิตำมเง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใดในสัญญำไม่ถือว่ำคู่สัญญำสละสิทธ์ิของตนตำม
เง่ือนไขนั้น และจะไม่กระทบต่อกำรใช้สิทธิของคู่สัญญำตำมเง่ือนไขข้อนั้นหรือขอ้อื่นใน
สัญญำในภำยหลงั 
18. กฎหมำยท่ีบงัคบัใชแ้ละกำรแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
18.1 สัญญำน้ีอยู่ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศ (และ/หรือรัฐตำมแต่กรณี) ท่ีลูกคำ้จดทะเบียน
บริษทัโดยไม่ตอ้งค ำนึงกำรขดักบักฎหมำยในประเทศอื่นและอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
สัญญำ ซ้ือขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods (CISG) 
18.2 หำกบริษทัลูกคำ้และผูจ้ัดหำสินคำ้และ/หรือบริกำรจดทะเบียนในประเทศเดียวกนั ขอ้
ขดัแยง้ท่ีเก่ียวกบัสัญญำซ่ึงไม่สำมำรถตกลงกนัไดด้ว้ยไมตรีจิตตอ้งย่ืนเร่ืองต่อศำลท่ีมีอ ำนำจ
ศำลในประเทศท่ีลูกคำ้จดทะเบียนบริษทัเพื่อหำวิธีแกไ้ข 

19. ขอ้สัญญำท่ีแยกออกจำกกนัได ้ 
หำกขอ้ก ำหนดใดในสัญญำกลำยเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคบัใช้จะไม่กระทบต่อผลบงัคบั
ใช้ของข้อก ำหนดท่ีเหลือ สัญญำจะยงัมีผลบังคับเสมือนข้อก ำหนดท่ีเป็นโมฆะหรือไม่
สำมำรถบงัคบัใชถู้กแทนท่ีโดยขอ้ก ำหนดท่ีมีผลทำงกำรเงินเช่นเดียวกนั 
20. กำรมีผลบงัคบัใชห้ลงัสัญญำส้ินสุด 
20.1 ขอ้ก ำหนดในสัญญำซ่ึงระบุไวช้ดัเจนว่ำจะยงัมีผลบงัคบัใช้หลงัสัญญำส้ินสุดหรือตอ้งมี
ผลบงัคบัใชต่้อเน่ืองหลงัสัญญำส้ินสุดเน่ืองจำกลกัษณะหรือบริบทของขอ้ก ำหนดนั้น ตอ้งถือ
ว่ำขอ้ก ำหนดนั้นมีผลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ์แมส้ัญญำส้ินสุด 
20.2 หน้ำท่ีของคู่สัญญำตำมท่ีระบุในข้อ 8 (กำรรับประกันและกำรเยียวยำ) ข้อ 9 (สิทธิใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ) ข้อ 11 (กำรรักษำควำมลับของข้อมูล ควำมปลอดภัยของข้อมูล กำร
ปกป้องขอ้มูล) และขอ้ 12 (หน้ีและค่ำชดเชย) มีผลบงัคบัใช้โดยไม่ก ำหนดเวลำส้ินสุด และยงั
มีผลบงัคบัใชห้ลงัสัญญำหมดอำยหุรือส้ินสุดไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใด 
21. ควำมสมบูรณ์ของสัญญำ 
21.1 สัญญำ (ซ่ึงรวมเง่ือนไขและข้อก ำหนดทั่วไปของเอบีบีในกำรจัดซ้ือสินค้ำและ/หรือ
บริกำรฉบับน้ี) และเอกสำรอื่นท่ีเป็นส่วนหน่ึงของค ำสั่ งซ้ือหรือสัญญำอื่น (รวมถึง
เอกสำรอ้ำงอิง) ประกอบกันเป็นสัญญำท่ีสมบูรณ์ระหว่ำงคู่สัญญำ และมีผลบังคบัใช้แทน
สัญญำใดๆท่ีคู่สัญญำท ำไวก้่อนน้ีเก่ียวกบัประเด็นน้ี 
21.2 ในกรณีท่ีเอกสำรท่ีประกอบกันเป็นสัญญำขดัแยง้กนั เอกสำรต่อไปน้ีจะมีผลบงัคบัใช้
ตำมล ำดบั 
21.2.1 สัญญำใดๆท่ีลูกค้ำท ำ (หำกในสัญญำนั้นมีข้อควำมต่ำงจำกเง่ือนไขและข้อก ำหนด
ทัว่ไปของเอบีบีในกำรจดัซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรอยำ่งชดัเจน)  
21.1.2 เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไปของเอบีบีในกำรจดัซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำร 
ทั้งน้ีเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดท่ีระบุหรืออำ้งอิงในเอกสำรอื่นจะไม่บงัคบัใช้และไม่ถือเป็นส่วน
หน่ึงของสัญญำ 
22. ควำมสัมพนัธ์ของคู่สัญญำ 
22.1 ควำมสัมพนัธ์ของคู่สัญญำเป็นควำมสัมพนัธ์ท่ีเป็นอิสระต่อกันและเท่ำเทียมกัน ไม่มี
ข้อควำมใดในสัญญำท่ีแต่งตั้งผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรเป็นตัวแทนหรือพนักงำนของ
ลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้) หรือเป็นหุ้นส่วนกบัลูกคำ้หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้ 
ห้ำมผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรน ำเสนอตนเองหรือกระท ำกำรในนำมของลูกคำ้หรือบริษทั
ในเครือของลูกคำ้ 
22.2 สัญญำไม่ไดก้ ำหนดควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลูกคำ้ (หรือบริษทัในเครือของลูกคำ้) และ ผู้
จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรหรือพนักงำนของผู้จัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรท่ีได้รับ
มอบหมำยให้ปฏิบติังำนตำมสัญญำน้ีเป็นควำมสัมพนัธ์ลกัษณะผูว่้ำจำ้งและลูกจำ้ง ลูกคำ้และ
บริษัทในเครือของลูกค้ำไม่ต้องรับผิดชอบหรือช ำระค่ำแรง ค่ำประกันสังคมหรือภำษีท่ี
เก่ียวกบัผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรและพนักงำนของผูจ้ดัหำสินคำ้และ/หรือบริกำรท่ีไดรั้บ
มอบหมำยให้ปฏิบติังำนตำมสัญญำน้ี 
23. กำรลงนำมอิเล็กทรอนิกส์ 
คู่สัญญำรับทรำบว่ำกำรลงนำมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ใช้โปรแกรม Adobe Sign) โดยบุคคลท่ีมี
อ ำนำจหน้ำท่ีถือว่ำเพียงพอและมีผลผูกพันทำงกฎหมำยส ำหรับเอกสำรท่ีเก่ียวกับสัญญำ
ทั้งหมด รวมถึง (และไม่จ ำกดัเพียง) เอกสำรท่ีคู่สัญญำตอ้งเขียนหรือลงนำม 
 
ค ำแปลนีจ้ัดท ำขึน้เพื่อควำมสะดวกเท่ำนัน้ กำรใช้บงัคบัหรือกำรตีควำมยงัให้ยึดถือ
ตำมต้นฉบบัทัง้สิน้ 

 
 



[ค ำแปล] 
18.3 หำกลูกคำ้และผูจ้ัดหำสินค้ำและ/หรือบริกำรไม่ได้จดทะเบียนในประเทศเดียวกัน ขอ้
ขัดแย้งท่ีเ ก่ียวกับสัญญำซ่ึงไม่สำมำรถตกลงกันได้ด้วยไมตรีจิตต้องตกลงกันผ่ำนศำล
อนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศของหอกำรค้ำนำนำชำติ ( International Chamber of 
Commerce) โดยแต่งตั้งอนุญำโตตุลำกำรหน่ึงท่ำน กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรด ำเนินกำร
ในประเทศท่ีลูกคำ้จดทะเบียนบริษทั ภำษำในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรและค ำตดัสินต้อง
เป็นภำษำองักฤษ 
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