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ขอ้กําหนด เงือนไขทวัไป 
 บททวัไป  
1. การทําสญัญา  
1.1  ไม่มขีอ้ตกลงใดๆทจีะมผีลใชบ้งัคบั เวน้แต่  BTG/IAF จะยอมรบัขอ้เสนอการสงัซอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
1.2  ค่าใชจ้า่ยใดๆทีเกดิขนึทงัปวงอนัเนืองมาจากการตอบรบัขอ้เสนอของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง ถอืว่าเป็นค่าใชจ้า่ยของคู่สญัญาอกีฝ่ายนัน 
2. ราคา, การชาํระเงิน และระบบความปลอดภยั สําหรบัการชาํระเงินล่วงหน้า  
2.1 ในกรณีทไีม่ไดร้ะบุเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวอ้ย่างชดัแจง้  หากราคาทตีกลงไวก้อ่นหนา้นีมขีอ้ความขดัหรอืแยง้กบัสญัญาทไีดท้ําไวนั้น  
ราคาทตีกลงไวก้อ่นหนา้นีใหห้มายความถงึและไดร้วมค่าใชจ้า่ยดงัต่อไปนีไวแ้ลว้ ไดแ้ก ่(1) ค่าใชจ้า่ยและสทิธทิงัหมด, ค่าบรรจภุณัฑใ์นจาํนวนทเีพียงพอ, การตรวจสอบ, การทดสอบ, ใบรบัรอง, ภาษีนําเขา้, 
การจดัเก็บภาษ,ี การขนส่งและอนืๆ แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ (VAT) และการใหบ้รกิาร  และ (2) ค่าเดนิทางและค่าทพีกั, ชวัโมงการเดินทาง, ค่าขนส่ง, ค่าสาํนักงาน, ค่าอาหาร, 
ค่าบรหิารจดัการและค่าใชจ้า่ยอนืๆ ค่าใชจ้า่ยของบุคคลทสีามทเีกยีวขอ้งกบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง เวน้แต่ จะไดต้กลงและไดร้บัความยนิยอมจาก BTG/IAFเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
2.2  BTG/IAF จะชาํระเงินตามใบแจง้หนี ตามกาํหนดชาํระเงนิทยีาวทสีุดตามทกีฎหมายบงัคบัใช ้โดยเป็นไปตามลกัษณะของสนิคา้หรอืบรกิารทไีดต้กลงกนัไว ้เวน้แต ่
จะตกลงกนัเป็นอยา่งอนืดว้ยลายลกัษณอ์กัษร คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจาํตอ้งปฏบิตัติามภาระผูกพนัในสญัญาฉบบันี โดยจะตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนการออกใบแจง้หนีของ BTG/IAF ทถีอืปฏบิตั ิ
(รวมถงึการออกใบแจง้หนีอเิล็กทรอนิกส)์ จงึจะถอืว่าคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมสีทิธทิไีดร้บัการชาํระเงนิ  โดยการชาํระเงินนัน จะอา้งองิตามหมายเลขใบสงัซอืและวนัทมีคีําสงัซอืของ BTG/IAF 
และใบสงัซอืนันจะตอ้งนําส่งไปยงัฝ่ายบญัชขีอง BTG/IAF   ในกรณีทใีบสงัซอืไม่ถูกตอ้ง ใบสงัซอืดงักล่าวจะถกูส่งคนืใหคู่้สญัญาฝ่ายทเีรยีกเก็บเงนิเพอืแกไ้ข 
ซงึจะส่งผลทําใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงไดร้บัชาํระเงินล่าชา้  
2.3 การชาํระเงนิโดย BTG/IAF ไม่ถอืเป็นการสละสิทธใิดๆรวมทงัเงอืนไขในขอ้สญัญาหรอืขอ้กฎหมายภายใตส้ญัญาฉบบันี การชาํระเงินจะไม่ถอืว่า BTG/IAF 
ไดย้อมรบัว่าสนิคา้และ/หรอืบรกิารทไีดร้บัมอบมคีวามครบถว้นหรอืสมบูรณ ์และไม่ทําใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงหลุดพน้จากความรบัผดิใดทเีกยีวกบัการส่งมอบดงักล่าว  
2.4 การชาํระเงนิ จะส่งผลทําให ้BTG/IAF หลุดพน้จากภาระผูกพนัทเีกยีวขอ้งทงัปวงตามสญัญา แต่ไม่ถอืว่าการชาํระเงนิดงักล่าว เป็นการชดใชต้ามขอ้เรยีกรอ้งของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงทเีรยีกรอ้งต่อ 
BTG/IAF  
2.5 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงสญัญาว่าจะไมป่รบัเพมิราคาตามทไีดต้กลงไวใ้นขณะทสีญัญาฉบบันีมผีลใชบ้งัคบั ในกรณีทคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงปรบัเพมิราคาไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆก็ตาม 
จะตอ้งระบุเหตุผลของราคาทถีูกปรบัขนึให ้BTG/IAF ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั โดยทงัสองฝ่ายจะทําความตกลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรแนบทา้ยสญัญาฉบบันี ทงันี 
ไม่ตดัสทิธขิอง BTG/IAF ในอนัทจีะยกเลกิสญัญาฉบบันีโดยใหม้ผีลทนัท ีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 
การจดัซอืจดัจา้ง  
3. บททวัไป  
ในกรณีทขีอ้กาํหนดท ี4 ถงึ 9 รวมถงึขอ้กาํหนดทวัไปทรีะบุไวข้า้งตน้มผีลบงัคบัใช ้ เมอืสญัญาซอืขายหรอืสญัญาใดๆระหว่าง BTG/IAF กบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงทเีกยีวขอ้งกบัสนิคา้ท ีBTG/IAF 
จดัซอืแลว้หรอืจะจดัซอืหรอืจดัซอืผ่านคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมผีลใชบ้งัคบั  หากขอ้ตกลงในสญัญาดงักล่าวขดัหรอืแยง้กบัขอ้กาํหนดท ี4  ถงึ  9 รวมถงึขอ้กาํหนดทวัไปทรีะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี  
คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงใหย้ดึถอืตามขอ้กาํหนดท ี4 ถงึ  9 เป็นสําคญั  
4. การจดัส่ง, การบรรจุภณัฑ ์ 
4.1 ในกรณีทไีม่ไดร้ะบุเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวอ้ย่างชดัแจง้ หากมคีวามขดัแยง้หรอืขอ้พพิาทเกยีวกบัการส่งมอบสนิคา้  ทงัสองฝ่ายใหถ้อืว่า การส่งมอบสนิคา้จะส่งไปยงั "สถานทสี่งมอบ" 
(ตามขอ้กาหนดทเีกยีวขอ้งใน incoterms หรอืการส่งมอบสนิคา้ระหว่างประเทศ ฉบบัล่าสุด) ณ สถานททีกีาํหนดโดย BTG/IAF พรอ้มใบตราส่งสนิคา้   
ระยะเวลาการส่งมอบสนิคา้มีผลทนัททีมีกีารทําสญัญาและไดม้กีารกาํหนดระยะเวลาส่งมอบทชีดัเจน รวมตลอดถงึค่าปรบัตามทกีาํหนดในสญัญา  การส่งมอบสนิคา้ล่าชา้ล่วงเลยระยะเวลาทกีาหนดไว ้
จะส่งผลใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตกเป็นผูผ้ดินัดชาํระหนีโดยทนัท ีโดย BTG/IAF ไม่จาํตอ้งบอกกล่าวคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงทราบถงึการผดินัดชาํระหนีนัน  อยา่งไรก็ตาม หากเกดิกรณีล่าชา้ดงักล่าว 
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทตีอ้งแจง้ให ้BTG/IAF ทราบล่วงหนา้กอ่นการส่งมอบ รวมถงึแจง้ระยะเวลาทลี่าชา้เท่าทจีะจะสามารถระบุได ้ทงันี BTG/IAF สงวนสทิธใินอนัทจีะเรยีกค่าปรบัต่อวนัในอตัรารอ้ยละ 
0.01 ของราคาสนิคา้ จนกว่าจะไดร้บัสนิคา้ครบถว้น  

4.2 สนิคา้และ/หรอืวสัด ุตอ้งถูกบรรจหุบีห่อและเก็บรกัษาในลกัษณะทสีามารถป้องกนัแรงกระแทกจากภายนอกตามมาตรฐานสากลของสนิคา้นันๆ  ทงันี คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตอ้งปฏบิตัติามคําแนะนําของ 
BTG/IAF ในเรอืงนีอย่างเครง่ครดั  
5. การโอนความเสยีงและกรรมสทิธ ิ 
5.1 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัรองว่าสนิคา้ทซีอืขายเป็นกรรมสทิธขิองคู่สญัญาอกีฝ่ายนันแต่เพยีงผูเ้ดียวและปลอดภาระผูกพนัต่างๆตามกฎหมาย  
5.2 สนิคา้และ/หรอืวสัด ุยงัคงเป็นกรรมสทิธแิละความเสยีงของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง  จนกว่าจะมกีารส่งมอบแก ่BTG/IAF ตามขอ้กาหนดของขอ้ตกลงในการส่งมอบสนิคา้ระหว่างประเทศ (Incoterms) 
ทบีงัคบัใช ้ 
5.3 กรรมสทิธใินสนิคา้จะถูกโอนจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงไปยงั BTG/IAF ณ เวลาททีําการส่งมอบ เวน้แต ่(1) ตกลงกนัเป็นอย่างอนืระหว่างคู่สญัญา หรอื (2) หากสนิคา้ถูกปฏเิสธโดย BTG/IAF 
ตามขอ้กาหนดท ี7  
6 เอกสาร ชนิส่วน และเครอืงมอื  
แบบงาน, คู่มอื, โปรแกรมคอมพวิเตอร,์ ชนิส่วน, เครอืงมอื และสทิธผูิใ้ชง้านทงัหมดทจีาํเป็นสาหรบัการซอ่มบํารุง, การซอ่มแซม, การใชง้าน และ/หรอืการส่งมอบสนิคา้ทจีะตอ้งส่งมอบรวมกนัไปยงั BTG/IAF  
รวมทงัททีําขนึโดยเฉพาะเจาะจงตามคําสงัซอืของ BTG/IAF  การโอนกรรมสทิธใิหแ้ก ่BTG/IAF จะเป็นไปตามขอ้กาหนดท ี13 ของเงอืนไขนี  
7. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ  
7.1 เมอื BTG/IAF ไดต้รวจรบัสนิคา้ทสี่งมอบและเห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นตามใบสงัซอื BTG/IAF  จะออกหลกัฐานการรบัมอบสนิคา้ไว ้
เพอืใหคู่้สญัญาอกีฝ่ายหนึงนํามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรบัเงนิค่าสนิคา้นันๆ  
7.1 BTG/IAF สงวนสทิธใินการตรวจสอบ, ตรวจ และ/หรอืทดสอบสนิคา้ทสี่งมอบหรอืทจีะส่งมอบ ตลอดจนวสัดุ อุปกรณต่์างๆของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง, ไมว่า่จะกระทําการดว้ยตนเองหรอืผ่านชอ่งทางอนื, 
ไม่ว่าสนิคา้หรอืวสัดุ อุปกรณต่์างๆจะตงัอยู่ทใีด โดยจะบอกกล่าวล่วงหนา้ตามสมควร  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืกบักรณีดงักล่าวขา้งตน้   BTG/IAF 
มสีทิธขิอตวัอย่างการผลติหรอืตวัอยา่งทไีดร้บัการยนืยนั โดยไม่เสยีค่าใชจ้า่ย  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการตรวจสอบสนิคา้  
หากสนิคา้และ/หรอืวสัดุทถีูกตรวจสอบนันไม่ถูกตอ้งตรงตามขอ้กาหนดทวัไปหรอืขอ้กาหนดลกัษณะเฉพาะตามทรีะบุไวใ้นขอ้ 8  
7.2 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัทราบเป็นอย่างดวี่า ในกรณีทคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงส่งมอบสนิคา้เป็นจาํนวนมาก BTG/IAF ไม่สามารถตรวจสอบสนิคา้ทสี่งมอบไดถู้กตอ้งครบถว้นในคราวเดยีว ในกรณีดงักล่าว 
BTG/IAF สงวนสทิธทิจีะปฏเิสธการรบัสนิคา้และส่งคืนสนิคา้ ในกรณีทพีบความชาํรุดบกพรอ่งของสนิคา้ในภายหลงั 
7.3 หากสนิคา้ใดๆ (ส่วนหนึงของการขนส่งหรอืทงัชดุของสนิคา้ทผีลติ) ไม่เป็นไปตามการรบัรองและการรบัประกนัทกีาํหนดไวใ้นขอ้ 9 และขอ้กาํหนดลกัษณะเฉพาะ ในกรณีเชน่นี 
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตอ้งรบีนําสนิคา้ในส่วนท ีBTG/IAF แจง้ใหท้ราบนันกลบัคนืโดยเรว็ทสีุดเท่าทจีะทําได ้และนําสนิคา้มาส่งมอบใหใ้หม่ หรอืทําการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามสญัญา ทงันี BTG/IAF 
อาจปฏเิสธการจดัส่งหรอืการผลติทงัหมด โดยจะไม่มกีารชาํระเงนิใดๆทถีงึกาํหนดชาํระและปราศจากความรบัผดิใดๆต่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง ในกรณีดงักล่าว BTG/IAF 
จะจดัเก็บสนิคา้ทถีูกปฏเิสธหรอืทเีป็นสาเหตุใหถู้กปฏเิสธตามมาตราฐานของ BTG/IAF โดยคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการจดัเก็บและรบัผดิชอบความเสียงภยัแต่เพียงผูเ้ดยีว  
8. การรบัประกนั  
8.1 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัประกนัว่า สนิคา้ทจีดัส่งและเอกสารประกอบเป็นไปตามขอ้กาํหนดลกัษณะเฉพาะ, คุณสมบตัแิละขอ้กาํหนดตามทตีกลงกนัไวห้รอืหากไม่มขีอ้ตกลงในส่วนนัน 
ขอ้กาหนดลกัษณะเฉพาะ,คุณสมบตัแิละขอ้กาหนดของสนิคา้นันจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล อกีทงั สนิคา้และเอกสารประกอบเป็นไปตามระเบยีบ และขอ้บงัคบัของประเทศทผีลติ 
8.2 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัรองว่าไดด้ําเนินการต่างๆเกนีวกบัสนิคา้อย่างถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมายแลว้ 
8.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัรองว่าตนเป็นเจา้ของหรอืไดร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาอยา่งถูกตอ้งและไม่มกีารละเมิดสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆของบุคคลอนื 
8.4  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัรองว่าตนเป็นผูม้อีํานาจและมสีทิธโิดยถูกตอ้งตามกฎหมายในการผลติ ขายและนําเขา้สนิคา้มาจาํหน่ายในประเทศไทย 
8.5 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัประกนัว่า สนิคา้นันไม่มกีารชาํรุดบกพรอ่ง ปราศจากการรอนสทิธ ิและสนิคา้นันไดผ้ลติอยา่งถูกตอ้งตามกรรมวธิกีารผลติสินคา้และ/หรอืผลิตภณัฑม์ีความปลอดภยัในการใชง้าน 
เป็นของใหม่ มคีวามถูกตอ้ง สมบูรณ ์เหมาะสม สามารถตดิตงัใชง้านในกระบวนการผลิตตามวตัถุประสงคข์อง BTG/IAF และสนิคา้นันมีคุณภาพสูงและเป็นไปตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ.2522 
พระราชบญัญตัคิวามรบัผดิต่อความเสียหายทเีกดิขนึจากสนิคา้ไม่ปลอดภยั พ.ศ.2521 และขอ้กาํหนดตามกฎหมายและ/หรอืกฎระเบยีบทอีอกมาเพอืการกาํกบั ดูแล 
หรอืกฎหมายหรอืระเบยีบอนืๆทเีกยีวกบัคุณภาพ,สุขภาพ,ความปลอดภยั,สงิแวดลอ้มและการโฆษณา  
8.6  BTG/IAF สงวนสทิธใินการส่งคนืสนิคา้และ/หรอืเอกสารทถีูกปฏเิสธใหแ้กคู่่สญัญาอกีฝ่ายหนึงดว้ยค่าใชจ้า่ยของคู่สญัญาอกีฝ่ายนัน  หรอืทําการเก็บรกัษาสนิคา้และ/หรอืเอกสารทถีูกปฏเิสธไว ้
ดว้ยค่าใชจ้า่ยและความเสยีงภยัของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง   ในกรณีทสีนิคา้และ/หรอืเอกสารถูกเก็บรกัษาโดย BTG/IAF  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทตีอ้งตดิตาม รวบรวมและรบัคนืจาก BTG/IAF ภายใน 2 
วนัหลงัจากไดร้บัแจง้จาก BTG/IAF  หากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงเพกิเฉย  BTG/IAF สงวนสทิธทิจีะดําเนินการใดๆตามทเีห็นสมควร โดยปราศจากความรบัผดิใดๆ  
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8.7 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัรองว่าจะปฏบิตัติามเงอืนไขและหลกัเกณฑต่์างๆท ีBTG/IAF ไดใ้ชอ้ยู่ในปัจจุบนัและรวมถงึขอ้ตกลงทจีะเกดิขนึภายหลงั 
8.8 หากมกีารละเมดิสทิธใิดๆหรอืมกีารฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งกบั BTG/IAF อนัเนืองมาจากการฝ่าฝืนคาํรบัรองใดๆในขอ้ 8 นี คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวและยนิยอมชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก ่
BTG/IAF ไม่ว่าจะเป็นคา่เสียหายในทางตรงหรอืทางออ้ม รวมทงัค่าใชจ้า่ยใดๆตลอดจนค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และคา่ดําเนินการต่อสูค้ดจีากการเรยีกรอ้งดว้ย 
การใหบ้รกิาร  
9. เรอืงทวัไป  
ในกรณีทขีอ้กาํหนดท ี4 ถงึ 9 รวมถงึขอ้กาํหนดทวัไปทรีะบุไวข้า้งตน้มผีลบงัคบัใช ้หากขอ้ตกลงใดๆทรีะบุในสญัญาระหว่าง BTG/IAF กบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงทเีกยีวขอ้งกบับรกิารท ีBTG/IAF 
จะไดร้บัจากหรอืผ่านคู่สญัญาฝ่ายนัน มขีอ้ความขดัหรอืแยง้ กบัขอ้กาํหนดท ี9 ถงึ 11 กบัขอ้กาํหนดทวัไปอนืๆทรีะบุในสญัญาฉบบันี คู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงรว่มกนั ใหย้ดึถอืขอ้กาํหนดท ี9 ถงึ 11 
เป็นสาระสําคญัและมคีวามสําคญัเหนือกว่าขอ้กาํหนดอนื  
10. การดาํเนินการ  
10.1 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งดําเนินการตามคําสงัซอืใหเ้สรจ็สนิภายในระยะเวลาทตีกลงกนัตามสญัญาและ/หรอืโครงการทไีดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก BTG/IAF   
หากล่วงเลยระยะเวลาทตีกลงกนัไว ้ใหถ้อืว่าคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตกเป็นผูผ้ดินัดชาํระหนีโดยทนัท ีโดย BTG/IAF  ไม่จาํตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ถงึการผดินัด  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทตีอ้งแจง้ให ้BTG/IAF 
ทราบล่วงหนา้เกยีวกบัความคบืหนา้และความเป็นไปไดห้รอืความน่าจะเป็นของการล่าชา้  การแจง้ล่วงหนา้ดงักล่าวไม่ส่งผลทําใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงหลุดพน้จากความรบัผดิในกรณีทเีกดิการผดินัด   
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทแีจง้ให ้BTG/IAF ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เมอืไดดํ้าเนินการเสรจ็สนิตามคําสงัซอืทตีกลงกนัไวแ้ละ BTG/IAF จะตรวจสอบและรบัมอบงานทเีสรจ็สมบูรณ ์ภายใน 14 
วนัหลงัจากไดร้บัการบอกกล่าวนัน   อย่างไรก็ตาม ในกรณีท ีBTG/IAF นําเอางานทไีดดํ้าเนินการเสรจ็สนิตามคาํสงัซอื ไปทําการทดสอบ ใชส้อยและใชง้านตามความเป็นจรงิ 
เพอืทดสอบความสมบูรณข์องงาน กรณีดงักล่าวไม่ถอืว่า BTG/IAF ไดต้กลงยอมรบังานทสี่งมอบ   ทงันี การรบัมอบงาน ไมต่ดัสทิธขิอง BTG/IAF ต่อขอ้บกพรอ่ง, งานทไีม่ตรงตามขอ้กาหนด  ไม่วา่ BTG/IAF 
จะพบขอ้บกพรอ่งแลว้หรอืคน้พบขอ้บกพรอ่งดงักล่าวภายในระยะเวลาอนัควรหลงัจากรบัมอบงานไปแลว้และมไิดม้กีารแจง้เหตบุกพรอ่งดงักล่าวใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงทราบก็ตาม 
10.2 หากงานตอ้งดําเนินการในสถานทขีอง BTG/IAF  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งดําเนินการในชว่งเวลาทํางานตามปกตขิอง BTG/IAF  เวน้แต ่จะตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวเ้ป็นอย่างอนื  
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงสามารถทํางานนอกเวลาดงัทกีล่าวขา้งตน้ไดต้่อเมอืไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก BTG/IAF   ทงันี 
ระยะเวลาทคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงและ/หรอืพนักงาน,ลูกจา้งใชใ้นการเดนิทางและรอเพอืเขา้ปฏบิตังิาน  ไม่ถอืเป็นเวลาทํางานและไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยจาก BTG/IAF ได ้
เวน้แตไ่ดม้กีารตกลงกนัอยา่งชดัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
10.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย สําหรบัการขออนุญาต, การยกเวน้, การอนุมตั ิรวมทงั การดําเนินการต่างๆทจีาํเป็นสําหรบัการปฏบิตังิานตามสญัญาและ/หรอืการจา้งงานพนักงาน  
11. การรบัประกนั  
11.1 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตอ้งปฏบิตัติามภาระหนา้ททีงัหมดภายใตส้ญัญานี: (1) ตามขอ้กาํหนดของสญัญานีอย่างเครง่ครดั รวมถงึการแกไ้ข คําสงังาน และเอกสารทเีกยีวขอ้งทงัหมด, (2) 
ปฏบิตัหินา้ทดีว้ยความเป็นมอือาชพี, ความอุตสาหะในเชงิพาณิชย,์ปฏบิตัหินา้ทตีามขนัตอนและวธิปีฏบิตังิานดา้นอุตสาหกรรมและมาตรฐานวชิาชพี ทีเป็นทยีอมรบัโดยทวัไป จนเป็นทพีอใจแก ่BTG/IAF 
ตามสมควร และ (3) ปฏบิตัหินา้ทตีามขอ้กาหนดทกีาํหนดโดยหรอืตามขอ้กฎหมาย และ/หรอืกฎ ระเบยีบการกาํกบัดูแลทบีงัคบัใช ้หรอืกฎหมายอนืๆทเีกยีวกบัคุณภาพ, สุขภาพ, ความปลอดภยั, 
สงิแวดลอ้มและการโฆษณา  
11.2 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง รบัประกนัว่างานจะดําเนินการตามขอ้กฎหมายและบทบญัญตัขิองรฐัทเีกยีวขอ้งกบัการจา่ยเงนิสมทบ ประกนัสงัคมและภาษ,ี ความปลอดภยั, สงิแวดลอ้ม, สุขอนามยั, 
ขอ้กาหนดผลติภณัฑห์รอืเรอืงอนืๆตามทกีฎหมายบงัคบัใช ้ ค่าใชจ้า่ยทงัปวงเพอืการตรวจวดั ไดแ้ก ่การตรวจวดังานซอ่มแซมตามทจีาํเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี 
หรอืทอีาจจาํเป็นเพอืใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด และบทลงโทษและหรอืความเสียหายทงัหมดอนัเป็นผลมาจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้กาหนดฉบบันี  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งรบัผดิชดใชใ้หแ้ก ่BTG/IAF 
ในทุกกรณี แมว้่า BTG/IAF จะเป็นผูช้ดใชห้รอืสํารองจา่ยไปกอ่น  
บททวัไป  
12. สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธใินเชงิอุตสาหกรรม  
12.1 แบบงาน, ภาพ, การออกแบบ, แบบจาํลอง, การคํานวณ, กระบวนการ, วธิกีาร, เครอืงมอื, 
แม่พมิพแ์ละสงิอนืใดทอีาจเป็นสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินเชงิอุตสาหกรรมหรอืสทิธใิดๆทเีทยีบเท่ากบัสทิธดิงักล่าว (ในสญัญาฉบบันีจะเรยีกว่า “เอกสารและวสัด”ุ) ซงึเป็นของ BTG/IAF 
หรอืจดัทําขนึตามคาํแนะนําของ BTG/IAF หรอืเกยีวขอ้งโดยหรอืในนามของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงสําหรบั BTG/IAF   สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาและทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรมทงัหมดทเีกยีวขอ้งดงักล่าว 
ยงัคงถอืว่าเป็นสทิธ ิBTG/IAF  โดยไม่คํานึงว่า BTG/IAF จะจา่ยค่าธรรมเนียมแยกต่างหากหรอืรวมทงัหมดเพอืวตัถุประสงคนั์น  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทดีําเนินการทุกอย่างทจีาํเป็นเพอืให ้BTG/IAF 
ไดร้บัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาและทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรมดงักล่าว (รวมถงึการโอนใหต้ามทจีาํเป็น) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม  BTG/IAF ยงัคงมสีิทธใินเอกสารและวสัดใุดๆทงัหมดท ีBTG/IAF 
ส่งมอบใหก้บัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงทเีกยีวขอ้งกบัการทําขอ้เสนอและการปฏบิตัติามสญัญา ไม่ว่าจะโดยการใชง้านหรอืการนําไปตดิตงัก็ตาม  
12.2 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทตีอ้งส่งคนืเอกสารและวสัดุทอีอกใหโ้ดย BTG/IAF ภายหลงัไดร้บัแจง้จาก BTG/IAF  และในกรณีทมีกีารบอกเลกิสญัญา 
ความเสยีงภยัเกยีวกบัเอกสารและวสัดดุงักล่าวตกเป็นของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง จนกว่าเอกสารและวสัดุดงักล่าวจะถูกส่งคนืใหแ้ก ่BTG/IAF   
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งตรวจสอบเอกสารและวสัดุดงักล่าวใหถู้กตอ้งกอ่นเรมิดาํเนินการตามสญัญา หากพบความไม่ถูกตอ้งจะตอ้งแจง้ความไม่ถูกตอ้งหรอืความคลาดเคลอืนให ้BTG/IAF ทราบโดยทนัท ี 
หากไมป่ฏบิตัติาม คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายและค่าใชจ้า่ยทงัปวงท ีBTG/IAF จะไดร้บัหรอือาจจะไดร้บัในกรณีนี  
12.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทจีดัทําและระบุใหช้ดัเจนว่าเอกสารและวสัดใุดๆทไีดอ้อกใหแ้ละเป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดียวของ BTG/IAF  
รวมทงัมหีนา้ทจีดทะเบยีนต่อพนักงานเจา้หนา้ทหีรอืประกาศใหบุ้คคลทสีามทราบถงึการเป็นสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในเอกสารและวสัดุของ BTG/IAF   คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทตีอ้งแจง้ให ้BTG/IAF 
ทราบโดยทนัท ีในกรณีทีเอกสารและวสัดขุอง BTG/IAF ทเีป็นเอกสารแนบหรอืทเีกยีวขอ้งกบัการทําขอ้เสนอและการปฏบิตัติามสญัญา ถูกละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาและสทิธใินเชงิอุตสาหกรรม 
ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆก็ตาม            
12.4 หา้มใิหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงใชเ้อกสารและวสัดุทอีอกโดย BTG/IAF เพอืวตัถุประสงคอ์นื นอกเหนือจากทรีะบุไวห้รอืเพอืประโยชนใ์นการปฏบิตัิตามสญัญา และหา้มมใิหท้ําซาํ 
ทําสําเนาซงึเอกสารและวสัดุทงัหมดหรอืบางส่วน เพือเผยแพรห่รอืแสดงต่อบุคคลทสีาม ไม่ว่าดว้ยวธิใีดๆก็ตาม  
12.5 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงรบัรอง รบัประกนัว่าการใชง้าน (รวมถงึการขายหรอืการส่งมอบ)ของสนิคา้ทถีูกส่งไปยงั BTG/IAF นัน 
เป็นสนิคา้ทไีม่มกีารละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืทรพัยส์นิทางอุตสาหกรรมหรอืสทิธใิดๆทเีป็นของบุคคลทสีาม  หากมกีารละเมดิสทิธดิงักล่าว คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตกลงชดใชค่้าเสยีหายแก ่
BTG/IAF ต่อขอ้เรยีกรอ้งจากบุคคลทสีาม และตอ้งชดใชค่้าเสียหาย ค่าเสยีหายอนัเกดิจากพฤตกิารณพ์เิศษและค่าใชจ้า่ยทงัปวงท ีBTG/IAF ตอ้งเสียไปอนัเกดิจากขอ้เรยีกรอ้งนันแต่เพยีงผูเ้ดียว   
การอนุมตัเิอกสารและวสัดุและการเรยีกรอ้งหรอืขอ้มูลทอีอกโดยหรอืในนามของ BTG/IAF ต่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง ไม่กระทบหรอืลดภาระหนา้ทขีองคู่สญัญาอกีฝ่ายนัน 
ภายใตข้อ้กาํหนดนีและเงอืนไขทวัไปของสญัญาฉบบันี  
13. การรกัษาความลบั  
13.1 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงมหีนา้ทรีกัษาความลบัของขอ้มูลทงัหมด รวมถงึขอ้มูลใดๆของ BTG/IAF ทไีดแ้จง้ใหท้ราบภายในขอบเขตของขอ้เสนอ, คําสงัและ/หรอืการปฏบิตัติามสญัญา 
รวมถงึในส่วนทเีกยีวขอ้งกบับุคลากรและบุคคลภายนอกทมีส่ีวนเกยีวขอ้งกบัการทําขอ้เสนอ, การประเมินคําสงั หรอืการดําเนินการตามสญัญา  นอกจากนียงัหมายความรวมถงึการรกัษาความลบัของสูตร, 
ความรูห้รอืขนัตอนการผลติ, ราคา, ธุรกจิทเีป็นความลบัและขอ้มูลทางเทคนิค, เอกสาร และเอกสารอนืๆ ท ีBTG/IAF มอบใหก้บัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง โดยเฉพาะอย่างยงิ 
หา้มมใิหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึงใชข้อ้มูลดงักล่าวเพอืวตัถุประสงคข์องตนเองหรอืบุคคลทสีาม  การปฏบิตัติามสญัญานีกบับุคคลทสีามจะตอ้งดําเนินการดงักล่าวภายหลงัจากไดร้บัความยนิยอมจาก BTG/IAF 
โดยชดัแจง้เเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
13.2 ในกรณีทไีม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษร จาก BTG/IAF  
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงจะตอ้งไม่ทําการประชาสมัพนัธห์รอืเปิดเผยไม่ว่าในในรูปแบบใดๆเกยีวกบัสญัญาและ/หรอืความรว่มมอืระหว่างคู่สญัญาหรอืขอ้กาํหนดและเงอืนไขหรอืขอ้เท็จจรงิใดๆทีเกยีวขอ้งกบัสญัญา  
ความขอ้นี ใหม้ผีลใชบ้งัคบัถงึกรรมการ,เจา้หนา้ท,ี พนักงานและตวัแทนของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง ซงึตอ้งมหีนา้ทพีงึปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั  
14. คาํแนะนําและขอ้บงัคบัทจีาํตอ้งปฏบิตัใินสถานททีํางาน  
14.1 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงตอ้งปฏบิตัติามกฎ ระเบียบทบีงัคบัใช ้ณ สถานททีํางานของ BTG/IAF เชน่ กฎ ระเบียบดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั เป็นตน้  
14.2 บุคคลทมีสีทิธแิละจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึพนืทขีอง BTG/IAF  คอื เฉพาะบุคคลทีลงทะเบียนและไดร้บัการอนุมตัจิาก BTG/IAF แลว้ เท่านัน 
14.2 เวน้แต ่กระทําโดยเจตนาหรอืการละเวน้หรอืความประมาทเลนิเล่ออย่างรา้ยแรง    BTG/IAF 
จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืการบาดเจ็บลกัษณะใดๆก็ตามทเีกดิขนึหรอืเกดิขนึในการดําเนินการตามสญัญากบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงหรอืบุคคลทสีามหรอืผูม้ส่ีวนรว่มหรอืเกยีวขอ้งกบัคู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึงในการปฏบิตัติามสญัญาหรอืต่อสนิคา้ของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงหรอืบุคคลภายนอก  
15 ขอ้หา้มในการจา้งงานภายนอกและการมอบหมายงาน  
15.1 หา้มมใิหคู่้สญัญาอกีฝ่ายหนึง ทําการโอนงาน มอบหมายชว่งหรอืจา้งงานบุคคลภายนอกหรอืบุคคลทสีาม เพอืทําหรอืปฏบิตังิานหรอืการดําเนินการตามสญัญานี ไม่ว่าทงัหมดหรอืแตบ่างส่วน เวน้แต่ 
ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก BTG/IAF     อย่างไรก็ตาม BTG/IAF มอีํานาจทจีะทําการโอนสญัญาหรอืงาน ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางส่วนไปยงับรษิทัอนืในเครอืของ BTG/IAF 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งรบัอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงกอ่น  
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15.2 ค่าสนิไหมทดแทน ค่าเสยีหายหรอืจาํนวนเงินใดๆทคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง ตอ้งรบัผดิหรอืตอ้งชดใชแ้ก ่BTG/IAF ค่าสนิไหมทดแทนดงักล่าว  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงไม่สามารถจาํหน่าย จา่ย 
โอนใหแ้กบุ่คคลใดๆหรอืบุคคลทสีามได ้เวน้แต ่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยชดัแจง้จาก BTG/IAF  
16. การเลกิสญัญา  
16.1 คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึงมสีทิธริะงบัการปฏบิตัิตามสญัญาหรอืยุตหิรอืยกเลกิสญัญานีทงัหมดหรอืบางส่วน โดยมผีลทนัทแีละไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
สําหรบัการผดินัดหรอืการใชส้ทิธทิางศาลโดยตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร  และตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้า่ยต่างๆ, ความเสยีหาย, ความสูญเสีย และดอกเบยี ในกรณีดงัต่อไปนี  ก) 
ถา้คู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนักบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึงหรอืภายใตห้รอืเกยีวขอ้งกบัสญัญาหรอืปฏบิตัติามระยะเวลาทกีาํหนดหรอืไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัไดท้งัหมด 
หรอืหากเป็นทยีอมรบัว่าการปฏบิตัติามสญัญาไม่สามารถปฏบิตัหิรอืดําเนินการไดอ้ย่างสมบูรณ ์ ข) หากคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง 
ถูกพทิกัษท์รพัยห์รอืเป็นบุคคลลม้ละลายหรอืถูกพกัการชาํระหนี,เลกิกจิการหรอืยุตกิจิการหรอืหากพสิูจนไ์ดว้่าลม้ละลาย  ค) 
หากมกีารเปลยีนแปลงจาํนวนผูถ้อืหุน้หรอือตัราส่วนจาํนวนผูถ้อืหุน้ในกจิการของคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง ไม่ว่าทงัทางตรงหรอืทางออ้ม 
16.2 BTG/IAF ขอสงวนสทิธใินการบอกเลกิสญัญานีไดต้ลอดเวลาไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  
16.3 ในกรณีทีมกีารบอกเลกิสญัญา โดยอาศยัและเป็นไปตามขอ้กาหนดของสญัญานี คู่สญัญาทงัสองฝ่ายปราศจากความรบัผดิใดๆต่อกนั 
17. Incoterms (ขอ้ตกลงในการส่งมอบสนิคา้ระหว่างประเทศ)  
17.1 ขอ้กาหนดทางการคา้ทใีชใ้นเงอืนไขฉบบันีหรอืขอ้ตกลงอนืระหว่างคู่สญัญา จะตอ้งตคีวามและเป็นไปตามบทบญัญตัขิอง Incoterms ฉบบัล่าสุด  
18 ขอ้กาหนดเพมิเตมิ กฎหมายทใีชบ้งัคบัและเขตอาํนาจศาล  
18.1 ในกรณีทขีอ้กาํหนดของเงอืนไขทวัไปฉบบันี ขอ้หนึงขอ้ใดพสูิจนไ์ดว้่าไม่ถูกตอ้งหรอืตกเป็นโมฆะ ใหข้อ้กาํหนดอนืๆยงัคงมผีลบงัคบัใชต้ามกฎหมายต่อไป    

18.2 สญัญาทงัหมดระหว่าง BTG/IAF กบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึง อยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย  

18.3 ในกรณีทีเกดิขอ้พพิาทใดๆระหว่างคู่สญัญา 
ทเีกดิขนึหรอืเกยีวขอ้งกบัสญัญาและ/หรอืเงอืนไขทวัไปฉบบันีคู่สญัญาทงัสองฝ่ายตกลงใหเ้สนอขอ้พพิาทดงักล่าวและอยู่ในเขตอํานาจพจิารณาพพิากษาของศาลแพ่ง  
 

       
รบัทราบและยนิยอมตามเงอืนไขดงักลา่วขา้งตน้ 

 
            ลงชอื...................................................................คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง                 
ประทบัตราบรษิทั 
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