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ขอกาํหนดและเงื่อนไขการขายของจอหน เครน ประเทศไทย 
 

 
JOHN CRANE (THAILAND) LIMITED ("SELLER") WILL ACCEPT BUYER'S ORDER REFERRED TO ON THE ACCOMPANYING 
QUOTATION ON CONDITION THAT BUYER ASSENTS TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH BELOW AND ON ANY 
ACCOMPANYING DOCUMENT(S) AND WAIVES ANY DIFFERING TERMS OR CONDITIONS. SUCH ASSENT AND WAIVER IS 
EVIDENCED EITHER BY BUYER'S PURCHASE ORDER (ANY CONTRARY TERMS OR CONDITIONS OF WHICH SHALL BE 
DISREGARDED) OR BY ACCEPTING DELIVERY OF THE FIRST SHIPMENT HEREUNDER.  

บริษัท จอหน เครน (ประเทศไทย) จํากัด (“ผูขาย”) จะตอบรับคาํสั่งซื้อจากผูซื้อซึ่งอางถึงในใบเสนอราคาตามแนบ ภายใตเง่ือนไขวาผูซื้อตกลง

ยินยอมตามขอกําหนดและเง่ือนไขที่ระบทุายนี้และในเอกสารแนบ และไดสละสิทธใินขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่แตกตางไปจากขอกําหนดและ

เง่ือนไขเหลานี้ คาํสั่งซื้อจากผูซื้อ (ใหขอกําหนดหรือเง่ือนไขของคาํสั่งซื้อที่ขดัแยงกันถูกตดัออก) หรือการรับการสงมอบสินคาที่จัดสงในครั้งแรก

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ถือเปนหลักฐานความตกลงยินยอมและการสละสิทธดิงักลาว 
 
1. Payment and Shipping Terms. Terms are net 30 days, FCA Seller’s Facility, unless expressly provided to the contrary on the 
accompanying quotation. Any amount not timely paid shall bear a late charge of one and one-half percent (1.5%) for each month or 
fraction of a month computed on the outstanding balance until paid in full; provided, however, that such late charges shall not exceed 
the maximum amount allowed by law. 
 
1.  ระยะเวลาการชําระเงินและการจัดสงสินคา ระยะเวลาการชําระเงินและการจัดสงสินคาคอื 30 วัน ภายใตเง่ือนไขวาผูขายจะสงมอบสินคา

ใหแกผูรับขนสงที่ผูซื้อกําหนด ณ  สถานประกอบการของผูขาย (FCA) เวนแตจะไดกําหนดไวเปนประการอื่นในใบเสนอราคาตามแนบ จํานวน

เงินใดๆ ที่ไมไดชําระตรงตามกําหนดจะถูกคิดคาธรรมเนียมการชําระเงินลาชาในอัตรารอยละหนึ่งจุดหา (1.5%) ตอเดอืนหรือเศษของเดอืน โดย

คาํนวณจากยอดเงินคางชําระจนกระทั่งชําระเงินครบถวน อยางไรก็ตาม คาธรรมเนียมการชําระเงินลาชานี้จะตองไมเกินจํานวนเงินสูงสุดที่

กฎหมายอนุญาต 
 
2. Titles and Risk of Loss. Title to products shall pass only upon payment of the full purchase price. Notwithstanding the 
foregoing, all risk of loss shall be borne by Buyer from the time of delivery of the products by Seller to a public carrier or other manner 
of transportation.  
 
2.  กรรมสิทธิ์และความเส่ียงตอการสูญหาย กรรมสิทธิ์ในสินคาจะโอนไปเม่ือไดมีการชําระราคาซื้อครบถวนแลวเทานั้น อยางไรก็ตาม ผูซื้อตอง

รับภาระความเสี่ยงตอการสูญหายทั้งปวงนับจากเวลาที่ผูขายสงมอบสินคาใหแกผูรับขนสงสาธารณะหรือโดยวิธีการขนสงอยางอื่น 
 
3. Tooling. Charges for tools, dies and other equipment cover only a portion of their cost and ownership and sole right to 
possession and use thereof shall not pass to Buyer but shall remain in Seller.  
 
3.  อปุกรณเคร่ืองมอื คาเครื่องมือ แมพิมพและอุปกรณอื่นๆ ครอบคลุมแตเฉพาะสวนของราคาของสิ่งของดงักลาว กรรมสิทธิ์และสิทธแิตเพียงผู

เดยีวที่จะครอบครองและใชสิ่งของดงักลาวจะไมโอนไปยังผูซื้อ แตจะยังคงเปนของผูขาย 
 
4. Cancellation. Seller at its option and in addition to its other remedies may without liability cancel this order or refuse shipment, if 
(a) Buyer is in default in any payments or other performance due Seller under this or any other agreement (b) Buyer becomes 
insolvent or a petition in bankruptcy is filed with respect to Buyer (or similar event) or (c) causes beyond Seller's control make it 
impossible to assure its timely performance. Buyer may cancel the remaining unfilled portion of its order only upon written consent of 
Seller and payment of the full price for that portion of the order that Seller has substantially completed at time of cancellation plus 
reasonable cancellation charges which shall include the full profit plus all costs incurred in connection with the canceled portion of the 
order such as overhead and administrative costs, commitments made by Seller as a consequence of Buyer's order and the cost of all 
work-in-progress. Cancellation charges shall not exceed the purchase price of the canceled portion of the order.  
 
4.  การยกเลกิ ผูขายมีสิทธยิกเลิกคําสั่งซื้อนี้ หรือปฏิเสธการจัดสงสินคาไดโดยไมตองมีความรับผิด ทั้งนี้สิทธดิงักลาวถือเปนสิทธเิลือกของผูขาย

และเปนการเพิ่มเตมิไปจากทางแกไขเยียวยาอื่นๆ ของผูขาย ถา (ก) ผูซื้อผิดนัดการชําระเงิน หรือการชําระหนี้อยางอื่นใหแกผูขายตามสัญญานี้
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หรือสัญญาอื่นใด  (ข) ผูซื้อตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตวั หรือมีการยื่นคาํรองเพื่อใหผูซื้อลมละลาย (หรือกรณีในทาํนองเดยีวกัน) หรือ (ค) มีสาเหตุ

ที่อยูนอกเหนือการควบคมุของผูขาย ซึ่งทาํใหเปนอันพนวิสัยที่จะรับประกันการปฏิบตัติามสัญญาอยางตรงตอเวลาโดยผูขาย ผูซื้ออาจยกเลิกคํา

สั่งซื้อสวนที่ยังไมไดรับการปฏิบตัไิดเฉพาะเม่ือผูซื้อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูขาย และไดชําระราคาเตม็ของคาํสั่งซื้อสวนที่

ผูขายไดดาํเนินการเสร็จในสาระสําคญั ณ เวลาที่ยกเลิกคําสั่งซื้อ รวมทั้งคาธรรมเนียมการยกเลิกตามสมควร ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนผลกําไร

อยางเตม็จํานวนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นสําหรับคาํสั่งซื้อสวนที่ยกเลิก เชน คาโสหุยและคาใชจายการบริหาร ขอผูกพันที่ผูขายไดเขาทาํอัน

เนื่องจากคําสั่งซื้อของผูซื้อ และคาใชจายของงานระหวางทาํทั้งหมด ทั้งนี้ คาธรรมเนียมการยกเลิกจะตองไมสูงกวาราคาซื้อของคาํสั่งซื้อสวนที่

ยกเลิก 
 
5. Price. Seller reserves the right to correct quantities or prices due to typographical, clerical, or mathematical errors. The price 
stated in Seller's quotation or acknowledgment is based upon Seller’s current costs. If costs increase during the life of this order, 
Buyer will be notified of any adjustment of the price; provided, however, that no price adjustment will be made without Buyer's 
agreement on orders for delivery within 30 days of the date of a price quotation. Buyer shall reimburse Seller for any excise, sales, 
use or other taxes incident to this transaction for which Seller may be liable or which Seller is required by law to collect.  
 
5. ราคา ผูขายสงวนสิทธทิี่จะแกไขปริมาณหรือราคาอันเนื่องจากความผิดพลาดในดานการพิมพ งานเสมียนหรือคณิตศาสตร ราคาที่ระบใุนใบ

เสนอราคาหรือใบรับของผูขายเปนไปตามตนทนุปจจุบนัของผูขาย ถาตนทนุตางๆ ปรับสูงขึ้นในระหวางอายุของคาํสั่งซื้อนี ้ผูขายจะไดรับแจง

การปรับราคา อยางไรก็ตาม จะไมมีการปรับราคาโดยที่ผูซื้อไมไดตกลงในคาํสั่งซื้อเพื่อการสงมอบภายใน 30 วันนับจากวันที่ของใบเสนอราคา ผู

ซื้อจะตองชดใชคนืเงินใหแกผูขายสําหรับภาษีสรรพสามิต ภาษีการขาย ภาษีการใชหรือภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธรุกรรมนี้ ซึ่งผูขายอาจตองรับผิด

หรืออาจตองจัดเก็บตามกฎหมาย 
 
6. Delivery and Force Majeure. Delivery dates are estimates only. Seller shall not be liable for any total or partial failure to deliver 
or for any delay in delivery or production due to causes beyond its control, including but not limited to acts of God, acts of Buyer, war 
or civil unrest, priorities, fires, strikes, natural disasters, delays in transportation, or inability to obtain necessary labor or raw 
materials. Seller shall not be liable in any event for any costs, including but not limited to direct, special, indirect or consequential 
damages on account of failure or delay in delivery regardless of the cause.  
 
6.  การสงมอบและเหตสุุดวิสัย วันที่สงมอบเปนเพียงประมาณการเทานั้น ผูขายไมจําตองรับผิดตอการไมสงมอบทั้งหมดหรือบางสวน หรือ

ความลาชาในการสงมอบหรือการผลิต อันเนื่องจากสาเหตทุี่อยูนอกเหนือการควบคมุของตน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง เหตสุุดวิสัย การกระทาํ

ของผูซื้อ สงครามหรือความไมสงบ ลําดบัความสําคญั ไฟไหม การนัดหยดุงาน ภัยพิบตัติามธรรมชาต ิความลาชาในการขนสง หรือการไม

สามารถจัดหาแรงงานหรือวัตถดุบิที่จําเปน ไมวาในกรณีใดกต็าม ผูขายไมจําตองรับผิดตอคาใชจายใดๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงคาเสียหาย

โดยตรง คาเสียหายพิเศษ คาเสียหายโดยออมหรือคาเสียหายที่เปนผลสืบเนื่องอันเนื่องมาจากการไมสงมอบหรือความลาชาในการสงมอบ ไมวาจะ

เกิดดวยสาเหตใุด 
 
7. Assurance of Performance. If Buyer is delinquent in payment at any time, or if in Seller's judgment, Buyer's credit becomes 
impaired or unsatisfactory, Seller may, in addition to its other remedies, cancel Buyer's credit, stop further performance, and demand 
cash, security or other adequate assurance of payment satisfactory to it.  
 
7.  การรับประกนัการปฏิบัตติามภาระผูกพัน ถาผูซื้อผิดนัดชําระเงินในเวลาใดกต็าม หรือถาผูขายมีความเหน็วาความนาเช่ือถือของผูซื้อไดลดลง

หรือไมเปนที่นาพอใจ นอกเหนือไปจากทางแกไขเยียวยาอื่นๆ ผูขายอาจยกเลิกเครดติของผูซื้อ ระงับการปฏิบตัติามภาระผูกพันของตนตอไป และ

เรียกรองเงินสด หลักประกันหรือการรับประกันการชําระเงินในลักษณะอื่นที่เพียงพอและเปนที่พึงพอใจของผูขาย 
 
8. Limited Warranty. Seller warrants for a period of one year following original shipment by Seller (or for Type 28 Gas Seals 12 
months from installation or 24 months following original shipment by Seller, whichever occurs first) that its products are free from 
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defects in material or workmanship furnished by Seller. Seller will repair or at its option replace free of charge any product found by it 
within such warranty period to be defective in breach of said warranty upon return thereof transportation prepaid to the location 
specified by Seller. No returns will be accepted without prior written authorization by Seller. The Foregoing is Seller’s sole warranty 
and Buyer’s exclusive remedy and IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR GUARANTEES, 
EXPRESS OR IMPLIED WHICH ARE HEREBY EXCLUDED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR 
LOSS OF USE OR PROFITS OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES OF ANY 
KIND, DAMAGES, OR FOR DEFECTS IN DESIGN OR ENGINEERING WHETHER PERFORMED BY IT OR BY OTHERS, OR 
FOR ANY AMOUNTS IN EXCESS OF SELLER'S NET PRICE OF THE PRODUCT IN QUESTION WHETHER SUCH AMOUNTS 
ARE CLAIMED TO RESULT FROM BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR 
OTHERWISE.  
 
8.  การรับประกนัที่จํากดั ผูขายรับประกันวาในระหวางระยะเวลาหนึ่งปหลังจากที่ผูขายทําการจัดสงสินคาครั้งแรก (หรือในกรณีของ Type 28 

Gas Seals ในระหวางระยะเวลา 12 เดอืนนับจากตดิตั้ง หรือ 24 เดอืนหลังจากที่ผูขายทําการจัดสงครั้งแรก แลวแตวากรณีใดเกิดขึ้นกอน) สินคาจะ

ปราศจากความชํารุดบกพรองในดานวัสดหุรือฝมือที่จัดหาโดยผูขาย ผูขายจะทาํการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยนใหโดยไมคดิราคา โดยเปนสิทธเิลือก

ของผูขาย ในกรณีของสินคาใดที่ผูขายพบวามีความชํารุดบกพรองไมเปนไปตามการรับประกันภายในระยะเวลารับประกันดงักลาว เม่ือไดมีการ

สงสินคานั้นคนืไปยังสถานที่ที่ผูขายกําหนด โดยชําระคาขนสงลวงหนา ผูขายจะไมยอมรับการคนืสินคาโดยที่ผูขายไมไดใหอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษรกอน บทบัญญัตขิางตนเปนการรับประกนัเพียงอยางเดียวของผูขาย และทางแกไขเยียวยาแตเพียงอยางเดียวของผูซื้อ  และใชแทน

การรับประกนัหรือการรับรองอื่นๆ ทั้งปวง ไมวาอยางชัดแจงหรือโดยปริยาย ซึ่งถกูยกเวนโดยสัญญานี้ รวมถงึการรับประกนัเกี่ยวกบัความ

เหมาะสมในเชิงพาณิชยและความเหมาะสมเพื่อวตัถปุระสงคเฉพาะอยางหนึ่งอยางใด  โดยไมจํากดัตอบทบัญญัตทิี่กลาวมาขางตน ไมวาในกรณีใด

กต็าม ผูขายไมจําตองรับผิดตอการสูญเสียการใชประโยชนหรือการสูญเสียผลกาํไร  หรือความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยออม ความเสียหาย

ที่เปนผลสืบเนื่อง คาเสียหายเชิงลงโทษหรือความเสียหายอื่นในประเภทใดๆ   ความเสียหายหรือความบกพรองในการออกแบบหรือทางดาน

วิศวกรรม ไมวาจะดําเนินการโดยผูขายหรือโดยบุคคลอื่น หรือตอจาํนวนเงินใดๆ ที่สูงเกนิกวาราคาสุทธขิองสินคานั้นๆ ของผูขาย ไมวาเงิน

จํานวนนั้นจะถกูเรียกรองอนัเนื่องจากการละเมดิสัญญาหรือการรับประกนั ความประมาทเลนิเลอ ความรับผิดโดยส้ินเชิง หรือโดยประการอื่นใด 

 
9. Production Performance Estimates. Any production or performance standards furnished by Buyer may depend on several 
variable factors, and as such no results or estimates are guaranteed.  
 
9. คาประมาณการเกี่ยวกบัการผลติ มาตรฐานการผลิตหรือการดาํเนินการที่ใหโดยผูซื้อ อาจขึ้นอยูกับปจจัยผันแปรตางๆ ดงันั้น จึงไมมีการ

รับประกันผลลัพธหรือคาประมาณการ 
 
10. Compliance with Laws and Warnings. In those instances in which Seller provides health or safety information, warning 
statements, and/or instructions in connection with the installation, use or maintenance, including preventive maintenance, of its 
products (and Seller assumes no obligation to do so), Buyer agrees to comply with all such information, warnings and instructions. 
Buyer further agrees to communicate all such information, warnings and instructions to its employees, agents and subcontractors, 
and to subsequent buyers and users of those products. Buyer will comply with all applicable laws. Buyer will indemnify and hold 
Seller harmless for Buyer’s breach of these terms and conditions.  
 
10.  การปฏิบัตติามกฎหมายและคําเตอืน ในกรณีที่ผูขายใหขอมูลเกี่ยวกับสุขอนามัยหรือความปลอดภัย คาํเตอืน และ/หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการ

ตดิตั้ง การใชหรือการบาํรุงรักษา ซึ่งรวมถึงการบาํรุงรักษาเชิงปองกันสําหรับสินคาของผูขาย (โดยผูขายไมมีภาระผูกพันที่จะตองดาํเนินการ

ดงักลาว) ผูซื้อตกลงที่จะปฏิบตัติามขอมูล คาํเตอืนและคาํแนะนําดงักลาวทั้งหมด ผูซื้อตกลงดวยวาจะสื่อสารขอมูล คาํเตอืนและคาํแนะนํา

ดงักลาวทั้งหมดตอพนักงาน ตวัแทนและผูรับจางชวงของตน รวมทั้งตอผูที่ซื้อและใชสินคาเหลานั้นในภายหลัง ผูซื้อจะปฏิบตัติามกฎหมายที่

เกี่ยวของทั้งหมด ผูซื้อจะรับผิดชดใชและปองกันมิใหผูขายไดรับความเสียหายในกรณีที่ผูซื้อฝาฝนขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี ้
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11. Repairs: Job Lapping. Seller shall have no liability whatsoever for spoilage or damage to any products, parts or stock furnished 
for lapping or repair. In addition to the specific exclusions in paragraph 8 above, Seller's liability shall be limited to cases of its 
negligence, and then only to the extent of cancellation of its charges for lapping or repairing the spoiled or damaged parts, products 
or stock.  
 
11.  การซอมแซม: การขดัหนาสัมผัส  ผูขายไมมีความรับผิดใดๆ ก็ตามตอการเสื่อมเสียหรือความเสียหายของสินคา ช้ินสวนหรือสิ่งของใดที่

จัดหาเพื่อการขดัหนาสัมผัส (Lapping) หรือซอมแซม นอกเหนือไปจากขอยกเวนเปนการเฉพาะในขอ 8 ขางตน ความรับผิดของผูขายจํากัดแต

เพียงในกรณีความประมาทเลินเลอของผูขาย และการยกเลิกคาธรรมเนียมสําหรับการขดัหนาสัมผัสหรือการซอมแซมช้ินสวน สินคาหรือสิ่งของที่

เสื่อมเสียหรือเสียหายเทานั้น 

 
12. Confidentiality. All technical and commercial information and ideas which Seller has supplied or shall supply Buyer, but 
excluding information in the public domain or properly in Buyer's possession in tangible form before receiving such information from 
Seller, ("confidential information") is proprietary to Seller and is disclosed to Buyer in confidence for the limited purpose of assisting 
Buyer in the evaluation or use of Seller's products. Buyer shall not without Seller's prior written consent, disclose or make available 
such confidential information to any other person or use such confidential information except for such limited purpose. All confidential 
information shall be returned to Seller on demand, and, in any event, when no longer needed by Buyer in connection with Seller's 
products. In addition to Seller's other remedies, Buyer agrees that any benefit or property derived by Buyer from any unauthorized 
use of confidential information shall be the sole and exclusive property of Seller.  
 
12. การเกบ็รักษาความลบั ขอมูลและแนวความคดิทางดานเทคนิคและการคาทั้งหมดซึ่งผูขายไดใหหรือจะใหแกผูซื้อ แตยกเวนขอมูลซึ่งเปนที่

ทราบโดยทั่วไปของสาธารณชน หรืออยูในความครอบครองของผูซื้อแลวอยางถูกตองในรูปแบบที่จับตองได กอนหนาที่ผูซื้อจะไดรับขอมูลนั้น

จากผูขาย (“ขอมูลที่เปนความลับ”) เปนกรรมสิทธิ์ของผูขาย และไดเปดเผยตอผูซื้ออยางเปนความลับเพื่อวัตถปุระสงคอันจํากัดที่จะชวยเหลือผูซื้อ

ในการประเมินหรือการใชสินคาของผูขาย หามมิใหผูซื้อเปดเผยหรือทําใหขอมูลที่เปนความลับนั้นเปนที่ลวงรูตอบุคคลอื่นใดหรือใชขอมูลที่เปน

ความลับนั้น เวนแตเพื่อวัตถปุระสงคอันจํากัดดงักลาว โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูขายกอน ขอมูลที่เปนความลับทั้งหมด

ตองถูกสงคนืใหแกผูขายเม่ือมีการเรียกรอง และในกรณีใดๆ เม่ือผูซื้อไมจําเปนตองใชขอมูลนั้นโดยเกี่ยวของกับสินคาของผูขายอีกตอไป 

นอกเหนือไปจากทางแกไขเยียวยาอื่นๆ ของผูขาย ผูซื้อตกลงวาผลประโยชนหรือทรัพยสินใดๆ ซึ่งผูซื้อไดมาจากการใชขอมูลที่เปนความลับโดย

ไมไดรับอนุญาต จะเปนกรรมสิทธิ์ของผูขายแตเพียงผูเดยีว 

 
13. Shortages. Claims for shortages must be made within five days after receipt of goods. All other claims must be made within 30 
days of shipping date (except for warranty claims, which are governed by Paragraph 8 above).  
 
13. จํานวนสินคาที่ขาด ขอเรียกรองที่เกี่ยวกับจํานวนสินคาที่ขาดจะตองมีขึ้นภายใน 5 วันหลังจากที่ไดรับสินคา สวนขอเรียกรองอื่นๆ ทั้งปวง

จะตองมีขึ้นภายใน 30 วันหลังจากวันที่สงสินคา (เวนแตขอเรียกรองที่เกี่ยวกับการรับประกัน ซึ่งอยูภายใตขอ 8 ขางตน) 

 
14. Patents. Buyer will protect and indemnify Seller against all claims arising out of patents, designs, trade secrets, copyrights, or 
trade names with respect to products manufactured wholly or partially to Buyer's designs or specifications, including any costs, 
expenses, loss, attorneys' fees, settlement payments, or damages.  
 
14.  สิทธบิัตร ผูซื้อจะปองกันและรับผิดชดใชคาเสียหายใหแกผูขาย สําหรับขอเรียกรองทั้งปวงที่เกิดจากสิทธบิตัร การออกแบบ ความลับทางการ

คา ลิขสิทธิ์ หรือช่ือทางการคาอันเกี่ยวกับสินคาซึ่งบางสวนหรือทั้งหมดไดผลิตขึ้นตามการออกแบบหรือขอกําหนดเฉพาะของผูซื้อ รวมถึงตนทนุ 

คาใชจาย ความสูญเสีย คาทนายความ เงินที่จายเพื่อการตกลงยุตคิด ีหรือคาเสียหายใดๆ 

 
15. Government Contracts. If the items purchased hereunder are to be used in fulfilling a contract with any national government, 
Seller will comply with all mandatory provisions required by such government applicable to Seller, provided that Buyer gives Seller 
written notice of such provisions in sufficient time to permit compliance.  
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15.  สัญญาภาครัฐ ถาสิ่งของใดที่ซื้อตามสัญญานี้จะนําไปใชเพื่อการปฏิบตัติามสัญญาที่ทาํกับรัฐบาลของประเทศใด ผูขายจะปฏิบตัติาม

บทบญัญตัภิาคบงัคบัทั้งหมดซึ่งรัฐบาลดงักลาวกําหนดใหใชบงัคบัตอผูขาย  ทั้งนี้ ผูซื้อตองแจงบทบญัญตัเิหลานั้นใหผูขายทราบเปนลายลักษณ

อักษรภายในเวลาที่เพียงพอสําหรับการปฏิบตัติาม 

 
16. Amendments and Survival.  No addition to, modification or revision of the terms and conditions contained herein shall be valid 
unless in writing, and signed by duly authorized representative of Seller.  Sections 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 and 21 
shall survive the expiration or termination of these terms and conditions. 
 
16.  การแกไขเพิ่มเตมิและการมผีลบังคับใชตอไป การเพิ่มเตมิ การแกไขหรือการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเง่ือนไขที่ระบใุนสัญญานี้ จะไมมีผล

สมบรูณเวนแตทาํเปนลายลักษณอักษร และลงนามโดยผูแทนที่มีอํานาจโดยชอบของผูขาย ขอ 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 และ 21 

จะมีผลบังคบัใชตอไปภายหลังจากที่ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้หมดอายุหรือสิ้นสุดลง  

 
17. Governing Law, Severability and Settlement of Dispute. This agreement is subject to the laws of Thailand. If any term or 
condition hereof is found to be illegal or unenforceable, the balance hereof shall remain in full force and effect.  Both Seller and Buyer 
acknowledge and agree that the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this order. The 
parties acknowledge and agree that: 
 
(a) any dispute arising under, out of or in connection with this agreement (including any question regarding its existence, validity or 

termination), shall be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the 
Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by 
reference in this clause. The tribunal shall consist of three arbitrators, one to be appointed by Buyer, one to be appointed by 
Seller, and one to be appointed by the Chairman of the SIAC. The language of the arbitration shall be English. 

 
(b) further, if the dispute relates to amounts due, owing or outstanding under any invoice issued by Seller to Buyer, and if Seller so 

elects, such dispute shall be determined in accordance with the Expedited Procedure pursuant to Article 5 of the Arbitration 
Rules of the SIAC 2010.   

 

17.  กฎหมายที่ใชบังคับ บทบัญญัตทิี่แยกสวนได และการระงับขอพิพาท สัญญานี้อยูภายใตบงัคบักฎหมายไทย ถาพบวาขอกําหนดหรือเง่ือนไข

ใดของสัญญานี้ไมชอบดวยกฎหมายหรือใชบงัคบัไมได ใหขอกําหนดและเง่ือนไขสวนที่เหลือยังคงมีผลบังคบัอยางสมบรูณตอไป ทั้งผูขายและผู

ซื้อรับทราบและตกลงวาอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยสัญญาซื้อขายสินคาระหวางประเทศ (UN Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods) ไมมีผลบังคบัใชกับคาํสั่งซื้อนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายรับทราบและตกลงดวยวา 

 

(ก) ขอพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นตามหรือจาก หรือโดยเกี่ยวของกับสัญญานี้ (ซึ่งรวมถึงปญหาใดๆ ที่เกี่ยวกับการมีอยู ความสมบรูณหรือการบอก

เลิกสัญญานี้) ใหเสนอเพื่อการตดัสินช้ีขาดเปนที่สุดโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการในสิงคโปร ตามขอบังคบัอนุญาโตตลุาการของ

ศูนยอนุญาโตตลุาการระหวางประเทศสิงคโปร (Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”)) ซึ่งใช

บงัคบัอยูในขณะนั้น โดยใหถือวาขอบังคบัดงักลาวรวมอยูในขอนี้ดวยการอางถึง คณะอนุญาโตตลุาการจะประกอบดวย

อนุญาโตตลุาการสามคน คนหนึ่งแตงตั้งโดยผูซื้อ คนหนึ่งแตงตั้งโดยผูขาย และอีกคนหนึ่งแตงตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใชใน

กระบวนการอนุญาโตตลุาการคอืภาษาอังกฤษ 
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(ข) นอกจากนี้ ถาขอพิพาทนั้นเกี่ยวของกับจํานวนเงินที่ตองชําระ เปนหนี้หรือตดิคางตามใบแจงหนี้ฉบับใดฉบับหนึ่งซึ่งผูขายออกใหแกผู

ซื้อ และถาผูขายเลือกที่จะใชสิทธติามขอนี้ ใหทาํการตดัสินขอพิพาทนั้นตามกระบวนการพิจารณาคดแีบบเรงรัด (Expedited Procedure) 

ตาม Article 5 ของขอบังคบัอนุญาโตตลุาการของ SIAC ค.ศ. 2010 

 
18. Code of Conduct. Seller is committed to conducting its business ethically and lawfully. To that end the Seller, through its 
ultimate parent company, Smiths Group plc, maintains a Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for 
reporting unethical or unlawful conduct. The Seller expects that the Buyer will also conduct its business ethically and lawfully. If the 
Buyer has cause to believe that the Seller or any employee or agent of the Seller has behaved unethically or unlawfully under, or in 
connection with, these terms and conditions, Buyer is encouraged to report such behavior to the Seller or to Smiths Group plc. 
Smiths Group plc’s Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for making such reports are available on 
www.smiths-group.com. 
 
18.  จรรยาบรรณ ผูขายผูกพันที่จะตองดาํเนินธุรกิจของตนอยางมีจรรยาบรรณและชอบดวยกฎหมาย ในการนี้ ผูขายโดยผานทาง Smiths Group 

plc ซึ่งเปนบริษัทแมไดจัดใหมีหลักจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและความรับผิดชอบทางธุรกิจ (Code of Corporate Responsibility and 

Business Ethics) และกลไกตางๆ เพื่อการรายงานการปฏิบตัทิี่ขดัตอหลักจรรยาบรรณหรือไมชอบดวยกฎหมาย ผูขายคาดหวังวาผูซื้อจะดาํเนิน

ธุรกิจของตนอยางมีจรรยาบรรณและชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน ถาผูซื้อมีเหตอุันเช่ือไดวาผูขาย หรือพนักงานหรือตวัแทนคนใดของผูขาย ได

ประพฤติปฏิบตัโิดยขัดตอหลักจรรยาบรรณหรือไมชอบดวยกฎหมายภายใตหรือโดยเกี่ยวของกับขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ผูซื้อควรรายงาน

พฤติกรรมนั้นตอผูขายหรือ Smiths Group plc หลักจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและความรับผิดชอบทางธุรกิจ (Code of Corporate 

Responsibility and Business Ethics) และกลไกเพื่อการรายงานดงักลาวของ Smiths Group plc สามารถพบไดที่ www.smiths-group.com 

 
19. Export Regulations and Destination Control Statement. If the commodities, technologies or software sold hereunder are 
exported from the country where Seller resides, they may only be done so in accordance with the laws and regulations of such 
jurisdiction, and any diversion contrary to such laws is prohibited. Buyer will not export any technical data, or commodities that are 
controlled by government regulations in violation thereof, and agrees to defend, indemnify and hold harmless Seller from and against 
any claim, loss, liability, expense or damage (including liens or legal fees) incurred by Seller with respect to any of Buyer’s export or 
re-export activities contrary to applicable export and import controls. 
 
19.  กฎระเบียบการสงออกและ Destination Control Statement ถาสินคา เทคโนโลยีหรือซอฟตแวรที่ขายตามสัญญานี้ถูกสงออกจากประเทศที่

ผูขายมีถิ่นที่อยู การสงออกนั้นจะตองเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบของเขตอาํนาจดงักลาว และหามมิใหกระทาํการหลีกเลี่ยงใดๆ ซึ่งขดักบั

กฎหมายดงักลาว ผูซื้อจะไมสงออกขอมูลทางเทคนิค หรือสินคาที่มีกฎระเบยีบของรัฐควบคมุอยูโดยเปนการฝาฝนกฎระเบยีบเหลานั้น และผูซื้อ

ตกลงที่จะตอสู รับผิดชดใชคาเสียหายและปองกันผูขายจากขอเรียกรอง ความสูญเสีย ความรับผิด คาใชจายหรือความเสียหายใดๆ (ซึ่งรวมถึงสิทธิ

ยึดหนวงหรือคาธรรมเนียมทางกฎหมาย) ซึ่งเกิดกบัผูขายโดยเกี่ยวของกับกิจกรรมการสงออกหรือการสงกลับออกไปยังตางประเทศของผูซื้อ อัน

ขดักบัการควบคมุการนําเขาและสงออกที่เกี่ยวของ 
 
20. Intellectual Property.  Notwithstanding delivery of and the passing of title in any product, nothing in these terms and conditions 
shall have the effect of granting or transferring to, or vesting in, Buyer any intellectual property rights in or to any products. 
 
20.  ทรัพยสินทางปญญา แมจะมีการสงมอบและการโอนกรรมสิทธิ์ในสินคาใดๆ ไมมีบทบญัญตัใิดในขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้มีผลเปน

การมอบหรือโอน หรือเปนการทาํใหสิทธใินทรัพยสินทางปญญาซึ่งมีอยูในสินคาใดๆตกแกผูซื้อ 

 
21. General.  Buyer may not assign or transfer all or part of its rights or obligations under this order without the prior written consent 
of Seller.  These terms and conditions constitute the entire agreement and understanding between Buyer and Seller in connection 
with the subject matter of this order, and supersede all prior oral or written communications, representations or agreements in 
relations thereto. 



 
JOHN CRANE SALES TERMS AND CONDITIONS (THAILAND) 

 

ขอกาํหนดและเงื่อนไขการขายของจอหน เครน ประเทศไทย 
 

 
21.  บทบัญญัตโิดยทั่วไป หามมิใหผูซื้อโอนสิทธหิรือภาระผูกพันของตนตามคาํสั่งซื้อนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับความยินยอม

เปนลายลักษณอักษรจากผูขายกอน ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้เปนความตกลงและความเขาใจทั้งหมดระหวางผูซื้อและผูขายในเรื่องที่เกี่ยวของ

กับคาํสั่งซื้อนี้ และใชบงัคบัแทนการสื่อสาร คาํรับรองหรือขอตกลงทั้งปวงที่เกี่ยวของซึ่งมีขึ้นกอนหนานี้ ไมวาโดยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร 

 

22. Language.  These terms and conditions are set out in English and Thai. In case of any discrepancy between the English and 
Thai versions, the Thai version shall prevail. 
 
22. ภาษา ขอความและเง่ือนไขเหลานี้จัดทาํขึ้นเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีขอความขดัแยงกันระหวางฉบับภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย ใหใชตามฉบับภาษาไทย  
 


