ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในกำรซื้ อ
กลุ่ม Sibelco
1.

คำจำกัดควำม

พร้อมข้อมูลจาเพาะ

“SIBELCO” หมายถึงนิติบุคคลของกลุ่ม Sibelco ที่ทาการสัง่ ซื้อ
“สินค้ำ”

“วัตถุดบิ ” หมายถึงวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผลิตจากการสังเคราะห์ หรื อวัตถุช้นั รอง ที่จดั ซื้อมาจากภายนอก
ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตของ Sibelco เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ของ Sibelco

(รวมถึงการผ่อนชาระสินค้าหรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า)

หมายถึงสินค้า

วัตถุดิบและ/หรื อสินค้าที่ซ้ือขายตามที่อธิบายไว้ในคาสัง่ ซื้อ

“ผู้ขำย” หมายถึงนิติบุคคลที่ยอมรับคาสัง่ ซื้อ

“คำสั่งซื้อ” หมายถึงคาสัง่ ซื้อของ SIBELCO สาหรับสินค้าและ/หรื อบริ การ (ที่เกี่ยวข้อง) (ถ้ามี)
“บริกำร” หมายถึงบริ การ (ถ้ามี) ตามที่อธิบายไว้ในคาสัง่ ซื้อ
“กลุ่ม
Sibelco”
หมายถึงบริ ษทั โซลูชนั ด้านวัสดุทวั่ โลกที่มี
เป็ นบริ ษทั แม่สูงสุดและบริ ษทั ลูก
“ข้ อมูลจำเพำะ” หมายถึงคาอธิบาย /
ตามที่กาหนดไว้ในหรื อแนบมากับคาสัง่ ซื้อ

ข้อมูลจาเพาะของสินค้าและ/

SCR-Sibelco

NV

(ที่เกี่ยวข้อง)

(ถ้ามี)

บริ การ

“มำตรฐำน” หมายถึงมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 14 (มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
แรงงานและสังคม)
“ข้ อกำหนด” หมายถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขทัว่ ไปในการซื้อเหล่านี้

4.2 ทันทีที่ผขู ้ ายรับรู ้ถึงการจัดส่งก่อนเวลาหรื อความล่าช้าในการจัดส่งใด ๆ ผูข้ ายจะต้องแจ้ง SIBELCO
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที
พร้อมระบุเหตุผลและวันที่คาดว่าจะจัดส่งก่อนเวลาหรื อระยะเวลาที่ล่าช้า
(ตามแต่กรณี )
5.

ความเสี่ยงในการสูญเสียหรื อความเสียหายต่อสินค้าจะต้องผ่านตามข้อกาหนดการจัดส่งที่ตกลงกัน
(INCOTERMS

2020)
ที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้อ
กรรมสิทธิ์จะต้องโอนมอบเมื่อทาการจัดส่ง
เว้นแต่จะมีการชาระสินค้าก่อนการจัดส่ง ในกรณี น้ ีจะต้องโอนมอบแก่ SIBELCO เมื่อชาระเงินเรี ยบร้อยแล้ว

“สินค้ำที่ซื้อขำย” หมายถึงวัตถุดิบที่จดั ซื้อมาจากภายนอกและขายอีกครั้งโดยไม่ตอ้ งดาเนินการเพิ่มเติม

2.

6.

คำสั่งซื้อ

2.1 คาสัง่ ซื้อเป็ นข้อเสนอของ
SIBELCO
เมื่อผูข้ ายยอมรับคาสัง่ ซื้อแล้ว จะมีผลผูกพันกับผูข้ าย

เพื่อซื้อสินค้าและ/หรื อบริ การตามข้อกาหนดเหล่านี้

2.2 เงื่อนไขในการจัดหาหรื อการแก้ไขข้อกาหนดใด

ๆ

(i)

คาแนะนาของ SIBELCO (ii) ระบบการจาแนกประเภทและการปิ ดฉลากสารเคมีสาหรับสินค้า

(“GHS”) ที่สอดคล้องกันทัว่ โลก (iii) ข้อบังคับที่บงั คับใช้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ (iv)
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และ (v) เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
6.2 จะต้องบรรจุสินค้าทั้งหมดอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายและการปนเปื้ อน
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความเสียหายจากความชื้น

Sibelco

การขายสินค้าและ/หรื อการให้บริ การระหว่างผูข้ ายและ
ทั้งหมดจะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของคาสัง่ ซื้อและข้อกาหนดเหล่านี้เท่านั้น

บรรจุภัณฑ์และเครื่ องหมำย

6.1 ผูข้ ายจะต้องบรรจุ ทาเครื่ องหมาย และจัดส่งสินค้าตาม:

ของผูข้ ายจะไม่มีผล

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
SIBELCO
เมื่อยอมรับคาสัง่ ซื้อแล้ว
จะถือว่าผูข้ ายยอมรับและยินยอมโดยชัดแจ้งว่าเงื่อนไขในการจัดหาหรื อการขายของตนเองไม่มีผลต่อคาสัง่ ซื้อใด ๆ

กำรชำระเงินและควำมเสี่ยง

สนิม

ความเปี ยก

การกัดกร่ อน

และการกระแทก)

ระหว่างการขนส่งและ/หรื อการเก็บรักษา

2.3 ผูข้ ายและ SIBELCO ต้องยอมรับการแก้ไขคาสัง่ ซื้อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

6.3 สินค้าที่เป็ นอันตรายจะต้องมีคาเตือนที่เห็นได้ชดั เจนในบรรจุภณ
ั ฑ์และเอกสารทั้งหมด

2.4 ในกรณี ที่มคี วามไม่สอดคล้องใด ๆ ระหว่างคาสัง่ ซื้อกับข้อกาหนดเหล่านี้ คาสัง่ ซื้อจะมีผลเหนือกว่า

6.4 SIBELCO
จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคืนบรรจุภณั ฑ์หรื อวัสดุบรรจุภณั ฑ์สาหรับสินค้าให้แก่ผขู ้ าย
เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3.

กำรรับประกันปริมำณ คุณภำพ กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย

3.1 ผูข้ ายรับประกันกับ SIBELCO ว่า:
(a)
(b)

7.

ปริ มาณ คุณภาพ และข้อมูลจาเพาะของสินค้าและ/หรื อบริ การจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในคาสัง่ ซื้อหรื อตามที่

SIBELCO จะแจ้งต่อผูข้ ายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (ไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน) หาก SIBELCO

SIBELCO ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

พบข้อบกพร่ องในสินค้า / บริ การ

ผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการผลิต

การบรรจุ

การขาย

และการจัดส่งสินค้า และ/หรื อประสิทธิภาพของบริ การ
(c)
(d)
(e)

SIBELCO

สินค้าและ/หรื อบริ การจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่
จัดทาขึ้นหรื อแจ้งให้ผขู ้ ายทราบเมื่อมีการสัง่ ซื้อ

8.

สินค้า การส่งออก การนาเข้า การใช้หรื อการขายใหม่ และบริ การ การปฏิบตั ิงานหรื อการยอมรับบริ การดังกล่าว
จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ

ผูข้ ายไม่ได้เสนอและจะไม่เสนอของขวัญใด ๆ แก่พนักงานของ SIBELCO เกี่ยวกับคาสัง่ ซื้อ

(g)

ไม่มีสิ่งเจือปนและ/หรื อวัตถุที่มีอยูใ่ นตัวผลิตภัณฑ์ปรากฏอยูใ่ นสินค้า

7

ยกเลิกคาสัง่ ซื้อและเรี ยกร้องให้มีการชดเชยราคาและต้นทุนที่เกิดขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการซื้อสินค้าแล
ะ/หรื อบริ การจากบุคคลที่สาม

ในกรณี ที่ไม่มตี วั เลือกอื่น

และถึงแม้ว่าได้เคยเรี ยกร้องให้ผขู ้ ายซ่อมแซม

/

ส่งมอบสินค้าและ/หรื อบริ การอีกครั้งแล้ว

(a)

การฝ่ าฝื นโดยผูข้ ายเกี่ยวกับการรับประกันหรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดเหล่านี้

(b)

การเรี ยกร้องใด ๆ ว่าสินค้า การส่งออก การนาเข้า การใช้หรื อการขายต่อ หรื อว่าบริ การ
การปฏิบตั ิงานหรื อการยอมรับบริ การดังกล่าว จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ

(c)

การกระทาหรื อการละเว้นของผูข้ ายหรื อพนักงาน ตัวแทนหรื อผูร้ ับเหมาช่วงในการจัดหาหรื อจัดส่งสินค้า / บริ การ

9.

เอกสำรกำรจัดส่ ง

SIBELCO ยอมรับบริ การ เว้นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื่นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เวลำจัดส่ ง
มีสิทธิที่จะปฏิเสธการยอมรับสินค้าและ/หรื อบริ การที่ไม่ได้จดั ส่งในวันที่ที่ระบุในคาสัง่ ซื้อ

จัดหาสินค้าและ/หรื อบริ การอีกครั้งตามคาสัง่ ซื้อภายใน

ทางอ้อม และการสูญเสียที่เป็ นผลสืบเนื่อง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ SIBELCO ที่เกี่ยวข้องกับ:

3.2 ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุใน 2 (สอง) ปี นับจากวันที่จดั ส่งสินค้าไปยัง SIBELCO หรื อ

เวลาจะถือเป็ นสิ่งสาคัญ

/

8.2 ผูข้ ายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ SIBELCO ในการเรี ยกร้อง ความเสียหาย ความรับผิด การสูญเสียทางตรง

นอกจากนั้นจะไม่มีใยหินและไม่มีสารเคมีทีมีอนั ตรายสูง (SVHC) ใด ๆ ประกอบอยูด่ ว้ ย

4.1 สินค้าและ/หรื อบริ การจะได้รับการจัดส่งในวันที่ที่ระบุในคาสัง่ ซื้อ

เรี ยกร้องให้ผขู ้ ายซ่อมแซม

วันโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายสาหรับ SIBELCO และ/หรื อ
(b)

บริ การจะดาเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและผ่านการฝึ กอบรมด้วยความระมัดระวังและจะต้องมีมาตรฐ

(f)

ควำมรับผิดและกำรชดใช้ ค่ำเสียหำย

8.1 หากสินค้าและ/หรื อบริ การไม่ได้จดั ส่งตามคาสัง่ ซื้อโดยไม่มีการจากัดวิธีแก้ไขอื่น ๆ SIBELCO มีสิทธิที่จะ:
(a)

านอุตสาหกรรมที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปและมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของ SIBELCO

4.

กำรแจ้งข้ อบกพร่ อง

SIBELCO
นอกจากนี้

ในกรณี ที่มกี ารจัดส่งเร็ วหรื อล่าช้า SIBELCO สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้อได้โดยไม่ตอ้ งเพิกถอนวิธีแก้ไขอื่น ๆ

9.1 จะต้องระบุหมายเลขการสัง่ ซื้อไว้ในเอกสารการติดต่อและเอกสารการจัดส่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
9.2 ผูข้ ายจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารการจัดส่งทั้งหมดตาม

(i)

ข้อบังคับทางการค้า

อัปเดตล่าสุ ด 30 มีนาคม 2020

/

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในกำรซื้ อ
กลุ่ม Sibelco

ระเบียบศุลกากรภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ และ (ii) คาแนะนาของ SIBELCO
9.3 ผูข้ ายจะต้องส่งมอบเอกสารการจัดส่ง
(ถ้ามี)
เพื่อลดความล่าช้าในพิธีการศุลกากรหรื อการรับสินค้า

ให้แก่

SIBELCO

SIBELCO
ทันที

“มาตรฐาน”)

ดเท่าที่จะทาได้ตามข้อกาหนดทางเทคนิคที่ได้รับจาก SIBELCO
ๆ

ที่เกิดขึ้นจาก

SIBELCO

เนื่องจากผูข้ ายไม่สามารถ

(i)

ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดข้างต้นหรื อ (ii) เตรี ยมเอกสารการจัดส่งในลักษณะที่เหมาะสม ผูข้ ายจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ

SIBELCO

10.1 การจัดส่งทั้งหมดจะต้องเสร็ จสมบูรณ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมกับ
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในคาสัง่ ซื้อ

(ต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่า
SIBELCO

เอง

รวมถึงต้องให้ซพั พลายเออร์และผูร้ ับเหมาทุกระดับปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่บงั คับใช้ดว้ ยเช่นกัน

Sibelco

มีสิทธิ์ในการตรวจสอบการดาเนินธุรกิจของผูข้ ายตามหลักเหตุผล
หาก
เห็นว่ามีเหตุสมควรให้ยนื ยันและตรวจสอบว่าผูข้ ายปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้หรื อไม่

Sibelco

15. เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (“SDS”)
ผูข้ ายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า

10.2 ใบแจ้งหนี้ของผูข้ ายจะต้อง (i) ระบุหมายเลขคาสัง่ ซื้อและหมายเลขบันทึกการจัดส่งของผูข้ าย และ (ii)
SIBELCO ร้องขอ) ราคา ปริ มาณ ใบสัง่ ซื้อสินค้า
ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดข้างต้นสามารถถูกปฏิเสธได้

และหมายเลขสินค้า

ใบแจ้งหนี้ใด

SDS

ที่เกี่ยวข้องและเป็ นฉบับปัจจุบนั
SDS

ๆ

อย่างไรก็ดี

การชาระเงินที่ทาโดย SIBELCO จะไม่ส่งผลต่อสิทธิเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่ องในสินค้า/บริ การ
SIBELCO

วันตามปฏิทินนับตั้งแต่วนั สิ้นเดือนที่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถกู ต้องของผูข้ าย
จะระบุเป็ นอย่างอื่นในคาสัง่ ซื้อ

60

เว้นแต่

SIBELCO

/

และผูข้ ายจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความล่าช้า
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงความล่าช้า

/

การไม่จดั ส่งหรื อความล่าช้าในการยอมรับ / การไม่ยอมรับสินค้าและ/หรื อบริ การ) อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น
เกิดเพลิงไหม้
น้ าท่วม
พายุไต้ฝนุ่
หรื อแผ่นดินไหวที่รุนแรง
ฝ่ ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ ายทราบโดยเร็ วถึงเหตุสุดวิสยั ใด
ๆ
และจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อดาเนินการตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้คาสัง่ ซื้อและข้อกาหนดเหล่า
นี้
วันตามปฏิทิน

16.1 ผูข้ ายจะต้องบันทึกประเภทความเสี่ยงทุกประการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริ การดังกล่าวตามพระราชบัญญัติและระเบี
ยบข้อบังคับภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ (เช่น ADR, RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-

คือ

11. เหตุสุดวิสัย

11.2 หากเหตุสุดวิสยั เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็ นเวลา
10
สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้อได้ทนั ทีโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูข้ าย

ได้รับ

16. ข้ อมูลเกีย่ วกับพระรำชบัญญัตแิ ละระเบียบข้ อบังคับภำยในประเทศ/ระหว่ำงประเทศ

10.3 การชาระเงินเป็ นไปตามเงื่อนไขของสินค้าและ/หรื อบริ การที่พบว่าเป็ นไปตามคาสัง่ ซื้อ

การไม่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันภายใต้คาสัง่ ซื้อและข้อกาหนดเหล่านี้

SIBELCO

ผูข้ ายจะต้องส่งต่อข้อมูลให้แก่
SIBELCO
โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มกี ารปรับเปลี่ยน
หรื อการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบฉลาก หรื อข้อผูกพัน โดยต้องไฮไลท์สิ่งที่ปรับเปลี่ยนด้วย

เป็ นไปตามรายละเอียดในคาสัง่ เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า บริ การ (รวมถึงการให้ปากคา/ใบบันทึกเวลา หาก

11.1 SIBELCO

และสังคมที่มีการยอมรับในระดับสากล

หลักปฏิบตั ิสาหรับซัพพลายเออร์ของ SIBELCO ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดเหล่านี้

10. ใบแจ้งหนีแ้ ละกำรชำระเงิน

10.4 ระยะเวลาการชาระเงินของ

แรงงาน

มาตรฐานดังกล่าวถือเป็ นหลักสาคัญในการดาเนินธุรกิจของ

และในการทาธุรกรรมทางธุรกิจกับบริ ษทั อืน่ ที่
SIBELCO
ร่ วมงานด้วย
ผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวหรื อตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย แรงงาน
และสังคมของตนเองที่มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับมาตรฐานข้างต้น

9.4 การขนส่งทุกประเภท
(เช่น
รถบรรทุก
รถไฟ
เครื่ องบิน
เรื อ
ฯลฯ)
ที่ทาโดยผูข้ ายเพื่อจัดส่งสินค้าโดยการจัดเก็บอย่างสะอาดและการใช้มาตรการป้องกันที่จาเป็ นเพื่อการป้องกันที่ดีที่สุ
9.5 ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด

ดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

สุขภาพและความปลอดภัย

DGR ฯลฯ) ลงในเอกสารการถ่ายโอนและการจัดส่ง
16.2 นอกจากนี้
ผูข้ ายยังจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับที่มีอยูท่ ้งั หมดที่เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อและการติดฉ
ลากสินค้า
ในกรณี ที่ผขู ้ ายไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเหล่านี้ได้
ผูข้ ายรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องทั้งหมดที่เกิดจากการฝ่ าฝื นนั้น ๆ
17. กำรยกเลิก
(i) ทาผิดสัญญาคาสัง่ ซื้อที่เกี่ยวข้องตามความเห็นอันสมควรของ SIBELCO เพียงผูเ้ ดียว
โดยที่การทาผิดสัญญาดังกล่าวไม่สามารถเยียวยาความเสียหายได้ หรื อ (ii) สามารถเยียวยาความเสียหายได้
หากผูข้ าย

แต่ผขู ้ ายไม่ดาเนินการภายใน 14 วันหลังจาก SIBELCO ได้แจ้งให้ผขู ้ ายทราบถึงการทาผิดสัญญาดังกล่าวแล้ว

ผูข้ ายจะต้องใช้และเปิ ดเผยข้อมูลต่อพนักงานที่มคี วามจาเป็ นต้องทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ SIBELCO
และเรื่ องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาสัง่ ซื้อเฉพาะเพื่อปฏิบตั ิตามคาสัง่ ซื้อเท่านั้น
และจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ
เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นหรื อกลายเป็ นข้อมูลสาธารณะโดยไม่ใช่ความบกพร่ องของผูข้ ายหรื อพนักงาน
ตัวแทนหรื อผูร้ ับเหมา

ผูข้ ายถูกตัดสินให้ลม้ ละลาย

หรื อผูข้ ายถูกร้องเรี ยนให้ลม้ ละลาย

SIBELCO

12. ควำมลับ

(iii)

หรื อ

หรื อถูกสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์

ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

หรื อมีการชาระบัญชี
SIBELCO

หรื อชาระบัญชี

จะได้รับสิทธิ์ในการระงับหรื อยกเลิกคาสัง่ ซื้อได้ทนั ที (ไม่เป็ นการตัดสิทธิ์ขอ้ อื่น ๆ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
18. โลโก้ของ SIBELCO
ผูข้ ายจะต้องไม่ใช้สญ
ั ลักษณ์และเครื่ องหมายการค้าของ

SIBELCO

ไม่ว่าในลักษณะใด

ๆ

ในด้านการตลาดหรื อด้านอื่น ๆ โดยไม่มีใบอนุญาตและ/หรื อไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
SIBELCO ก่อน
19.

กำรรับประกัน
ผูข้ ายจะต้องจัดการและดาเนินตามปรกติวิสยั ของการรับประกันทั้งหมด

13. กฎหมำยและอนุญำโตตุลำกำรที่ใช้ บังคับ

และตามข้อกาหนดโดยทัว่ ไปของแวดวงธุรกิจดังกล่าว รวมถึงเป็ นที่พึงพอใจแก่ SIBELCO ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
และการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

13.1 จะต้องมีการควบคุมคาสัง่ ซื้อโดยกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคล SIBELCO ซึ่งทาการสัง่ ซื้อตั้งอยู/่ จัดตั้งขึ้น
13.2 อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) จะไม่มีผลบังคับใช้ต่อธุรกรรมใด

โดยผูข้ ายจะต้องหาหลักฐานของการรับประกันดังกล่าวเพือ่ มอบให้แก่ SIBELCO เมื่อมีการร้องขอ
เพื่อความชัดเจน
ความคุม้ ครองของการประกันดังกล่าวจะต้องไม่จากัดความรับผิดชอบและความรับผิดของผูข้ ายในการจัดส่งสิน

ๆ ทุกรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง SIBELCO และผูข้ าย
13.3 ข้อพิพาทใด
ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับคาสัง่ ซื้อจะต้องมีการแจ้งให้ทราบ
เพื่อให้
SIBELCO
พิจารณาและตัดสินใจแต่เพียงผูเ้ ดียวว่าจะฟ้องร้องในศาลที่มีอานาจเหนือสานักงานใหญ่ของผูข้ ายหรื อสานักงานให
ญ่ของ SIBELCO
14. มำตรฐำนด้ ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัย แรงงำน และสังคม

ค้าและบริ การที่ได้กระทาต่อ SIBELCO ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งโดยเด็ดขาด
20.

ทั่วไป
20.1

ผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง GDPR)
อัปเดตล่าสุ ด 30 มีนาคม 2020

ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในกำรซื้ อ
กลุ่ม Sibelco

20.2
หากบทบัญญัติหรื อบทบัญญัติบางส่วนของคาสัง่ ซื้อหรื อข้อกาหนดเหล่านี้เป็ นหรื อกลายเป็ นโมฆะ
ผิดกฎหมาย
หรื อไม่มีผลบังคับใช้
บทบัญญัติดงั กล่าวจะถือว่าได้รับการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้นอ้ ยที่สุดที่พอจะทาให้บทบัญญัติดงั กล่าวมีผลสมบูรณ์
ถูกกฎหมาย
และมีผลบังคับใช้
หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้
จะถือว่าไม่มีบทบัญญัติหรื อบทบัญญัติส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องอยูอ่ ีกต่อไป
โดยที่การปรับเปลี่ยนแก้ไขเนื่องจากสาเหตุดงั กล่าวจะไม่มผี ลต่อความสมบูรณ์และผลบังคับใช้ของคาสัง่ ซื้อหรื อข้
อกาหนดในส่วนที่เหลือ
20.3
การละเลยหรื อความล่าช้าในการใช้สิทธิ์หรื อการเยียวยา
จะไม่เป็ นการสละหรื อละทิ้งสิทธิ์หรื อการเยียวยาข้างต้นและสิทธิ์หรื อการเยียวยาอื่น
รวมถึงจะไม่เป็ นการกีดกันหรื อจากัดในการใช้สิทธิ์หรื อการเยียวยาอื่น ๆ เพิ่มเติม
20.4
ผูข้ ายจะต้องไม่มอบหมายหรื อถ่ายโอนสัญญาช่วงหรื อข้อตกลงอื่น
ไม่ว่าในรู ปแบบใดที่มีสิทธิ์หรื อข้อผูกพันส่วนหนึ่งหรื อทั้งหมดอยูใ่ นคาสัง่ ซื้อ

(หรื อใช้เพียงบางส่วน)
ๆ
ๆ

โดยไม่มีการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก SIBELCO ก่อน
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