
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทั่วไปในกำรซ้ือ 
กลุ่ม Sibelco 
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1. ค ำจ ำกดัควำม 

“SIBELCO” หมายถึงนิติบุคคลของกลุ่ม Sibelco ท่ีท าการสัง่ซ้ือ 

“สินค้ำ” หมายถึงสินคา้ (รวมถึงการผอ่นช าระสินคา้หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของสินคา้) 

วตัถุดิบและ/หรือสินคา้ท่ีซ้ือขายตามท่ีอธิบายไวใ้นค าสัง่ซ้ือ 

“ค ำส่ังซ้ือ” หมายถึงค าสัง่ซ้ือของ SIBELCO ส าหรับสินคา้และ/หรือบริการ (ท่ีเก่ียวขอ้ง) (ถา้มี) 

พร้อมขอ้มูลจ าเพาะ 

“วตัถุดบิ” หมายถึงวตัถุท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ผลิตจากการสงัเคราะห์ หรือวตัถุชั้นรอง ท่ีจดัซ้ือมาจากภายนอก 
ซ่ึงใชใ้นกระบวนการผลิตของ Sibelco เพื่อผลิตผลิตภณัฑข์อง Sibelco 

“ผู้ขำย” หมายถึงนิติบุคคลท่ียอมรับค าสัง่ซ้ือ 

“บริกำร” หมายถึงบริการ (ถา้มี) ตามท่ีอธิบายไวใ้นค าสัง่ซ้ือ  

“กลุ่ม Sibelco” หมายถึงบริษทัโซลูชนัดา้นวสัดุทัว่โลกท่ีมี SCR-Sibelco NV 

เป็นบริษทัแม่สูงสุดและบริษทัลูก 

“ข้อมูลจ ำเพำะ” หมายถึงค าอธิบาย / ขอ้มูลจ าเพาะของสินคา้และ/ บริการ (ท่ีเก่ียวขอ้ง) (ถา้มี) 

ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหรือแนบมากบัค าสัง่ซ้ือ 

“มำตรฐำน” หมายถึงมาตรฐานท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 14 (มาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั 
แรงงานและสงัคม) 
“ข้อก ำหนด” หมายถึงขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขทัว่ไปในการซ้ือเหล่าน้ี 

“สินค้ำที่ซ้ือขำย” หมายถึงวตัถุดิบท่ีจดัซ้ือมาจากภายนอกและขายอีกคร้ังโดยไม่ตอ้งด าเนินการเพ่ิมเติม 

 
 

2. ค ำส่ังซ้ือ 

2.1 ค าสัง่ซ้ือเป็นขอ้เสนอของ SIBELCO เพ่ือซ้ือสินคา้และ/หรือบริการตามขอ้ก  าหนดเหล่าน้ี 

เม่ือผูข้ายยอมรับค าสัง่ซ้ือแลว้ จะมีผลผกูพนักบัผูข้าย 

2.2 เง่ือนไขในการจดัหาหรือการแกไ้ขขอ้ก  าหนดใด ๆ ของผูข้ายจะไม่มีผล 

เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก SIBELCO เม่ือยอมรับค าสัง่ซ้ือแลว้ 

จะถือว่าผูข้ายยอมรับและยนิยอมโดยชดัแจง้ว่าเง่ือนไขในการจดัหาหรือการขายของตนเองไม่มีผลต่อค าสัง่ซ้ือใด ๆ 

การขายสินคา้และ/หรือการใหบ้ริการระหว่างผูข้ายและ Sibelco 

ทั้งหมดจะอยูภ่ายใตข้อ้ก  าหนดของค าสัง่ซ้ือและขอ้ก  าหนดเหล่าน้ีเท่านั้น 

2.3 ผูข้ายและ SIBELCO ตอ้งยอมรับการแกไ้ขค าสัง่ซ้ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.4 ในกรณีท่ีมคีวามไม่สอดคลอ้งใด ๆ ระหว่างค าสัง่ซ้ือกบัขอ้ก  าหนดเหล่าน้ี ค าสัง่ซ้ือจะมีผลเหนือกว่า 

 
3. กำรรับประกนัปริมำณ คุณภำพ กำรปฏิบตัติำมกฎหมำย 

3.1 ผูข้ายรับประกนักบั SIBELCO ว่า: 

(a) ปริมาณ คุณภาพ และขอ้มูลจ าเพาะของสินคา้และ/หรือบริการจะเป็นไปตามท่ีก  าหนดไวใ้นค าสัง่ซ้ือหรือตามท่ี 

SIBELCO ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(b) ผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเก่ียวกบัการผลิต การบรรจุ การขาย 

และการจดัส่งสินคา้ และ/หรือประสิทธิภาพของบริการ 

(c) สินคา้และ/หรือบริการจะเหมาะสมกบัวตัถุประสงคท่ี์ SIBELCO 

จดัท าข้ึนหรือแจง้ใหผู้ข้ายทราบเม่ือมีการสัง่ซ้ือ 

(d) สินคา้ การส่งออก การน าเขา้ การใชห้รือการขายใหม่ และบริการ การปฏิบติังานหรือการยอมรับบริการดงักล่าว 

จะไมล่ะเมิดสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสามใด ๆ 

(e) บริการจะด าเนินการโดยบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิเหมาะสมและผา่นการฝึกอบรมดว้ยความระมดัระวงัและจะตอ้งมีมาตรฐ

านอุตสาหกรรมท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปและมาตรฐานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัของ SIBELCO 

(f) ผูข้ายไม่ไดเ้สนอและจะไม่เสนอของขวญัใด ๆ แก่พนกังานของ SIBELCO เก่ียวกบัค าสัง่ซ้ือ 

(g) ไม่มีส่ิงเจือปนและ/หรือวตัถุท่ีมีอยูใ่นตวัผลิตภณัฑป์รากฏอยูใ่นสินคา้ 

นอกจากนั้นจะไม่มีใยหินและไม่มีสารเคมีทีมีอนัตรายสูง (SVHC) ใด ๆ ประกอบอยูด่ว้ย 

3.2 ระยะเวลาการรับประกนัจะหมดอายใุน 2 (สอง) ปีนบัจากวนัท่ีจดัส่งสินคา้ไปยงั SIBELCO หรือ 

SIBELCO ยอมรับบริการ เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
4. เวลำจดัส่ง 

4.1 สินคา้และ/หรือบริการจะไดรั้บการจดัส่งในวนัท่ีท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือ เวลาจะถือเป็นส่ิงส าคญั SIBELCO 

มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการยอมรับสินคา้และ/หรือบริการท่ีไม่ไดจ้ดัส่งในวนัท่ีท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือ นอกจากน้ี 

ในกรณีท่ีมกีารจดัส่งเร็วหรือล่าชา้ SIBELCO สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือไดโ้ดยไม่ตอ้งเพิกถอนวิธีแกไ้ขอ่ืน ๆ 

4.2 ทนัทีท่ีผูข้ายรับรู้ถึงการจดัส่งก่อนเวลาหรือความล่าชา้ในการจดัส่งใด ๆ ผูข้ายจะตอ้งแจง้ SIBELCO 

เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที พร้อมระบุเหตุผลและวนัท่ีคาดว่าจะจดัส่งก่อนเวลาหรือระยะเวลาท่ีล่าชา้ 

(ตามแต่กรณี) 

 

5. กำรช ำระเงินและควำมเส่ียง 

ความเส่ียงในการสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินคา้จะตอ้งผา่นตามขอ้ก าหนดการจดัส่งท่ีตกลงกนั 

(INCOTERMS 2020) ท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือ กรรมสิทธ์ิจะตอ้งโอนมอบเม่ือท าการจดัส่ง 

เวน้แต่จะมกีารช าระสินคา้ก่อนการจดัส่ง ในกรณีน้ีจะตอ้งโอนมอบแก่ SIBELCO เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแลว้ 

 

6. บรรจุภัณฑ์และเคร่ืองหมำย 

6.1 ผูข้ายจะตอ้งบรรจุ ท าเคร่ืองหมาย และจดัส่งสินคา้ตาม: 

(i) ค าแนะน าของ SIBELCO (ii) ระบบการจ าแนกประเภทและการปิดฉลากสารเคมีส าหรับสินคา้ 

(“GHS”) ท่ีสอดคลอ้งกนัทัว่โลก (iii) ขอ้บงัคบัท่ีบงัคบัใชภ้ายในประเทศและระหว่างประเทศ (iv) 

มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ียอมรับโดยทัว่ไป และ (v) เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 

6.2 จะตอ้งบรรจุสินคา้ทั้งหมดอยา่งเหมาะสมเพ่ือป้องกนัความเสียหายและการปนเป้ือน 

(รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงความเสียหายจากความช้ืน สนิม ความเปียก การกดักร่อน และการกระแทก) 

ระหว่างการขนส่งและ/หรือการเก็บรักษา 

6.3 สินคา้ท่ีเป็นอนัตรายจะตอ้งมีค าเตือนท่ีเห็นไดช้ดัเจนในบรรจุภณัฑแ์ละเอกสารทั้งหมด 

6.4 SIBELCO จะไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งส่งคืนบรรจุภณัฑห์รือวสัดุบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้ใหแ้ก่ผูข้าย 

เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

7. กำรแจ้งข้อบกพร่อง 

SIBELCO จะแจง้ต่อผูข้ายภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั) หาก SIBELCO 

พบขอ้บกพร่องในสินคา้ / บริการ 

 
8. ควำมรับผดิและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

8.1 หากสินคา้และ/หรือบริการไม่ไดจ้ดัส่งตามค าสัง่ซ้ือโดยไม่มีการจ ากดัวิธีแกไ้ขอ่ืน ๆ SIBELCO มีสิทธิท่ีจะ: 

(a) เรียกร้องใหผู้ข้ายซ่อมแซม / จดัหาสินคา้และ/หรือบริการอีกคร้ังตามค าสัง่ซ้ือภายใน 7 

วนัโดยไม่มีค่าใชจ่้ายส าหรับ SIBELCO และ/หรือ 

(b) ยกเลิกค าสัง่ซ้ือและเรียกร้องใหมี้การชดเชยราคาและตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนรวมถึงค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมส าหรับการซ้ือสินคา้แล

ะ/หรือบริการจากบุคคลท่ีสาม ในกรณีท่ีไม่มีตวัเลือกอ่ืน และถึงแมว้่าไดเ้คยเรียกร้องใหผู้ข้ายซ่อมแซม / 

ส่งมอบสินคา้และ/หรือบริการอีกคร้ังแลว้ 

8.2 ผูข้ายจะตอ้งชดใชค่้าเสียหายต่อ SIBELCO ในการเรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผดิ การสูญเสียทางตรง 

ทางออ้ม และการสูญเสียท่ีเป็นผลสืบเน่ือง ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของ SIBELCO ท่ีเก่ียวขอ้งกบั: 

(a) การฝ่าฝืนโดยผูข้ายเก่ียวกบัการรับประกนัหรือเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ก  าหนดเหล่าน้ี 

(b) การเรียกร้องใด ๆ ว่าสินคา้ การส่งออก การน าเขา้ การใชห้รือการขายต่อ หรือว่าบริการ 

การปฏิบติังานหรือการยอมรับบริการดงักล่าว จะละเมิดสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลท่ีสามใด ๆ 

(c) การกระท าหรือการละเวน้ของผูข้ายหรือพนกังาน ตวัแทนหรือผูรั้บเหมาช่วงในการจดัหาหรือจดัส่งสินคา้ / บริการ 

 
9. เอกสำรกำรจดัส่ง 

9.1 จะตอ้งระบุหมายเลขการสัง่ซ้ือไวใ้นเอกสารการติดต่อและเอกสารการจดัส่งท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

9.2 ผูข้ายจะตอ้งจดัเตรียมเอกสารการจดัส่งทั้งหมดตาม (i) ขอ้บงัคบัทางการคา้ / 
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ระเบียบศุลกากรภายในประเทศและระหว่างประเทศท่ีมีผลบงัคบัใช ้และ (ii) ค าแนะน าของ SIBELCO 

9.3 ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบเอกสารการจดัส่ง (ถา้มี) ใหแ้ก่ SIBELCO ทนัที 

เพื่อลดความล่าชา้ในพิธีการศุลกากรหรือการรับสินคา้ 

9.4 การขนส่งทุกประเภท (เช่น รถบรรทุก รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ฯลฯ) 

ท่ีท าโดยผูข้ายเพื่อจดัส่งสินคา้โดยการจดัเก็บอยา่งสะอาดและการใชม้าตรการป้องกนัท่ีจ  าเป็นเพื่อการป้องกนัท่ีดีท่ีสุ

ดเท่าท่ีจะท าไดต้ามขอ้ก าหนดทางเทคนิคท่ีไดรั้บจาก SIBELCO  

9.5 ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก SIBELCO เน่ืองจากผูข้ายไม่สามารถ (i) 

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดขา้งตน้หรือ (ii) เตรียมเอกสารการจดัส่งในลกัษณะท่ีเหมาะสม ผูข้ายจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 

10. ใบแจ้งหนีแ้ละกำรช ำระเงิน 

10.1 การจดัส่งทั้งหมดจะตอ้งเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมกบั SIBELCO 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในค าสัง่ซ้ือ 

10.2 ใบแจง้หน้ีของผูข้ายจะตอ้ง (i) ระบุหมายเลขค าสัง่ซ้ือและหมายเลขบนัทึกการจดัส่งของผูข้าย และ (ii) 

เป็นไปตามรายละเอียดในค าสัง่เก่ียวกบัรายละเอียดของสินคา้ บริการ (รวมถึงการใหป้ากค า/ใบบนัทึกเวลา หาก 

SIBELCO ร้องขอ) ราคา ปริมาณ ใบสัง่ซ้ือสินคา้ และหมายเลขสินคา้ ใบแจง้หน้ีใด ๆ 

ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดขา้งตน้สามารถถูกปฏิเสธได ้

10.3 การช าระเงินเป็นไปตามเง่ือนไขของสินคา้และ/หรือบริการท่ีพบว่าเป็นไปตามค าสัง่ซ้ือ อยา่งไรก็ดี 

การช าระเงินท่ีท าโดย SIBELCO จะไม่ส่งผลต่อสิทธิเก่ียวขอ้งกบัขอ้บกพร่องในสินคา้/บริการ 

10.4 ระยะเวลาการช าระเงินของ SIBELCO คือ 60 

วนัตามปฏิทินนบัตั้งแต่วนัส้ินเดือนท่ีไดรั้บใบแจง้หน้ีท่ีถูกตอ้งของผูข้าย เวน้แต่ SIBELCO 

จะระบุเป็นอยา่งอ่ืนในค าสัง่ซ้ือ 

 
11. เหตุสุดวสัิย 

11.1 SIBELCO และผูข้ายจะไมต่อ้งรับผดิชอบต่อความล่าชา้ / 

การไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัภายใตค้  าสัง่ซ้ือและขอ้ก  าหนดเหล่าน้ี (รวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงความล่าชา้ / 

การไม่จดัส่งหรือความล่าชา้ในการยอมรับ / การไม่ยอมรับสินคา้และ/หรือบริการ) อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น 

เกิดเพลิงไหม ้ น ้าท่วม พายไุตฝุ้่ น หรือแผน่ดินไหวท่ีรุนแรง 

ฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุสุดวิสยัจะตอ้งแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบโดยเร็วถึงเหตุสุดวิสยัใด ๆ 

และจะตอ้งใชม้าตรการท่ีเหมาะสมทั้งหมดเพ่ือด าเนินการตามภาระหนา้ท่ีของตนภายใตค้  าสัง่ซ้ือและขอ้ก  าหนดเหล่า

น้ี 

11.2 หากเหตุสุดวิสยัเกิดข้ึนต่อเน่ืองเป็นเวลา 10 วนัตามปฏิทิน SIBELCO 

สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือไดท้นัทีโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูข้าย 

 

12. ควำมลบั 

ผูข้ายจะตอ้งใชแ้ละเปิดเผยขอ้มูลต่อพนกังานท่ีมคีวามจ าเป็นตอ้งทราบเก่ียวกบัการด าเนินงานของ SIBELCO 

และเร่ืองทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าสัง่ซ้ือเฉพาะเพ่ือปฏิบติัตามค าสัง่ซ้ือเท่านั้น 

และจะตอ้งเก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั 

เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นหรือกลายเป็นขอ้มูลสาธารณะโดยไมใ่ช่ความบกพร่องของผูข้ายหรือพนกังาน 

ตวัแทนหรือผูรั้บเหมา 

 
13. กฎหมำยและอนุญำโตตุลำกำรที่ใช้บังคบั 

13.1 จะตอ้งมีการควบคุมค าสัง่ซ้ือโดยกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคล SIBELCO ซ่ึงท าการสัง่ซ้ือตั้งอยู/่จดัตั้งข้ึน 

13.2 อนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศ (CISG) จะไม่มีผลบงัคบัใชต่้อธุรกรรมใด 

ๆ ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนระหว่าง SIBELCO และผูข้าย 

13.3 ขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าสัง่ซ้ือจะตอ้งมีการแจง้ใหท้ราบ เพื่อให ้ SIBELCO 

พิจารณาและตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวว่าจะฟ้องร้องในศาลท่ีมีอ  านาจเหนือส านกังานใหญ่ของผูข้ายหรือส านกังานให

ญ่ของ SIBELCO 

 

14. มำตรฐำนด้ำนส่ิงแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัย แรงงำน และสังคม 

 SIBELCO ด าเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานพ้ืนฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สุขภาพและความปลอดภยั แรงงาน และสงัคมท่ีมีการยอมรับในระดบัสากล (ต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า 

“มาตรฐาน”) มาตรฐานดงักล่าวถือเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินธุรกิจของ SIBELCO เอง 

และในการท าธุรกรรมทางธุรกิจกบับริษทัอ่ืนท่ี SIBELCO ร่วมงานดว้ย 

ผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวหรือตามมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพและความปลอดภยั แรงงาน 

และสงัคมของตนเองท่ีมีความคลา้ยคลึงอยา่งมากกบัมาตรฐานขา้งตน้ 

รวมถึงตอ้งใหซ้พัพลายเออร์และผูรั้บเหมาทุกระดบัปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีบงัคบัใชด้ว้ยเช่นกนั Sibelco 

มีสิทธ์ิในการตรวจสอบการด าเนินธุรกิจของผูข้ายตามหลกัเหตุผล หาก Sibelco 

เห็นว่ามีเหตุสมควรใหย้นืยนัและตรวจสอบว่าผูข้ายปฏิบติัตามขอ้ตกลงน้ีหรือไม่ 

หลกัปฏิบติัส าหรับซพัพลายเออร์ของ SIBELCO ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก  าหนดเหล่าน้ี  

 

15. เอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัย (“SDS”) 

ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า SIBELCO ไดรั้บ SDS ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นฉบบัปัจจุบนั 

ผูข้ายจะตอ้งส่งต่อขอ้มูลใหแ้ก่ SIBELCO โดยอตัโนมติัทุกคร้ังท่ีมีการปรับเปล่ียน SDS 

หรือการเปล่ียนแปลงรูปแบบฉลาก หรือขอ้ผกูพนั โดยตอ้งไฮไลทส่ิ์งท่ีปรับเปล่ียนดว้ย 

 

16. ข้อมูลเกีย่วกบัพระรำชบญัญัตแิละระเบียบข้อบังคบัภำยในประเทศ/ระหว่ำงประเทศ 

16.1 ผูข้ายจะตอ้งบนัทึกประเภทความเส่ียงทุกประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้/บริการดงักล่าวตามพระราชบญัญติัและระเบี

ยบขอ้บงัคบัภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ (เช่น ADR, RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-

DGR ฯลฯ) ลงในเอกสารการถ่ายโอนและการจดัส่ง 

16.2 นอกจากน้ี 

ผูข้ายยงัจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีอยูท่ั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการบรรจุหีบห่อและการติดฉ

ลากสินคา้ ในกรณีท่ีผูข้ายไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดเหล่าน้ีได ้

ผูข้ายรายดงักล่าวจะตอ้งรับผดิชอบต่อผลสืบเน่ืองทั้งหมดท่ีเกิดจากการฝ่าฝืนนั้น ๆ 

 

17. กำรยกเลกิ 

 หากผูข้าย (i) ท าผดิสญัญาค าสัง่ซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งตามความเห็นอนัสมควรของ SIBELCO เพียงผูเ้ดียว 

โดยท่ีการท าผดิสญัญาดงักล่าวไม่สามารถเยยีวยาความเสียหายได ้ หรือ (ii) สามารถเยยีวยาความเสียหายได ้

แต่ผูข้ายไม่ด าเนินการภายใน 14 วนัหลงัจาก SIBELCO ไดแ้จง้ใหผู้ข้ายทราบถึงการท าผดิสญัญาดงักล่าวแลว้ 

หรือ (iii) ผูข้ายถูกตดัสินใหล้ม้ละลาย หรือถูกสัง่พิทกัษท์รัพย ์ หรือมีการช าระบญัชี 

หรือผูข้ายถูกร้องเรียนใหล้ม้ละลาย ถูกพิทกัษท์รัพย ์ หรือช าระบญัชี SIBELCO 

จะไดรั้บสิทธ์ิในการระงบัหรือยกเลิกค าสัง่ซ้ือไดท้นัที (ไม่เป็นการตดัสิทธ์ิขอ้อ่ืน ๆ) โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ 

 

18. โลโก้ของ SIBELCO 

ผูข้ายจะตอ้งไม่ใชส้ญัลกัษณ์และเคร่ืองหมายการคา้ของ SIBELCO ไม่ว่าในลกัษณะใด ๆ 

ในดา้นการตลาดหรือดา้นอ่ืน ๆ โดยไม่มีใบอนุญาตและ/หรือไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

SIBELCO ก่อน 

19. กำรรับประกนั 

ผูข้ายจะตอ้งจดัการและด าเนินตามปรกติวิสยัของการรับประกนัทั้งหมด 

และตามขอ้ก  าหนดโดยทัว่ไปของแวดวงธุรกิจดงักล่าว รวมถึงเป็นท่ีพึงพอใจแก่ SIBELCO ดว้ย 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประกนัภยัความรับผดิทางวิชาชีพ การประกนัภยัความรับผดิจากผลิตภณัฑ ์

และการประกนัภยัความรับผดิต่อสาธารณะ 

โดยผูข้ายจะตอ้งหาหลกัฐานของการรับประกนัดงักล่าวเพือ่มอบใหแ้ก่ SIBELCO เมื่อมีการร้องขอ 

เพื่อความชดัเจน 

ความคุม้ครองของการประกนัดงักล่าวจะตอ้งไม่จ  ากดัความรับผดิชอบและความรับผดิของผูข้ายในการจดัส่งสิน

คา้และบริการท่ีไดก้ระท าต่อ SIBELCO ไม่ว่าทางใดทางหน่ึงโดยเด็ดขาด 

20.    ทั่วไป 

20.1 ผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

(รวมถึง แต่ไม่จ  ากดัเพียง GDPR)  



ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทั่วไปในกำรซ้ือ 
กลุ่ม Sibelco 

อปัเดตล่าสุด 30 มีนาคม 2020 

 

 

20.2

 หากบทบญัญติัหรือบทบญัญติับางส่วนของค าสัง่ซ้ือหรือขอ้ก  าหนดเหล่าน้ีเป็นหรือกลายเป็นโมฆะ 

ผดิกฎหมาย หรือไม่มีผลบงัคบัใช ้

บทบญัญติัดงักล่าวจะถือว่าไดรั้บการปรับเปล่ียนแกไ้ขใหน้อ้ยท่ีสุดท่ีพอจะท าใหบ้ทบญัญติัดงักล่าวมีผลสมบูรณ์ 

ถูกกฎหมาย และมีผลบงัคบัใช ้ หากไม่สามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขได ้

จะถือว่าไม่มีบทบญัญติัหรือบทบญัญติัส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งอยูอี่กต่อไป 

โดยท่ีการปรับเปล่ียนแกไ้ขเน่ืองจากสาเหตุดงักล่าวจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์และผลบงัคบัใชข้องค าสัง่ซ้ือหรือข้

อก าหนดในส่วนท่ีเหลือ 

20.3 การละเลยหรือความล่าชา้ในการใชสิ้ทธ์ิหรือการเยยีวยา (หรือใชเ้พียงบางส่วน) 

จะไม่เป็นการสละหรือละท้ิงสิทธ์ิหรือการเยยีวยาขา้งตน้และสิทธ์ิหรือการเยยีวยาอ่ืน ๆ 

รวมถึงจะไม่เป็นการกีดกนัหรือจ ากดัในการใชสิ้ทธ์ิหรือการเยยีวยาอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

20.4 ผูข้ายจะตอ้งไม่มอบหมายหรือถ่ายโอนสญัญาช่วงหรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ 

ไม่ว่าในรูปแบบใดท่ีมีสิทธ์ิหรือขอ้ผกูพนัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดอยูใ่นค าสัง่ซ้ือ 

โดยไม่มีการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก SIBELCO ก่อน 


