
TERMS AND CONDITIONS 
These Terms and Conditions apply to the sale 

of Products by PolyOne Corporation and its 

subsidiaries. 

 ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข 
ขอ้กาํหนดและเงื� อนไขเหลา่นี� ใชบ้งัคบักบัการขาย 

สินคา้ของโพลีวนั คอรป์อเรชั�น และบรษิัทในเครอื 

1. Limited Warranty.  Seller warrants good and 

free title in and to the Product and that the 

Product will conform to Seller’s published 

specifications, if any exist, or to such other 

quality standards and/or measurements the 

parties have attached to this document or 

subsequently have agreed upon in writing.  

Seller has based any recommendations to 

Buyer for the use of the Product upon 

information that Seller considers reliable, but 

Seller makes no warranty as to any results 

Buyer might obtain in Buyer’s use(s) for the 

Product.  These warranties extend only to 

Buyer.  Seller makes no representation or 

warranty of any kind with respect to the 

Product, express or implied, respecting 

merchantability or fitness for any particular 

purpose.  Seller makes no other warranties 

extending beyond the description of the 

Product, whether used alone or in 

combination with any other substance or in 

any process.   

 1. ขอ้จาํกดัการรบัประกนั  ผูข้ายรบัประกนัวา่เป็นผูม้ีกรรมสิทธิ�โดยชอบในสินคา้ 
และสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหนดที(จดัพิมพเ์ผยแพร่ของผูข้าย (หากมี) 
หรือเกณฑ ์และ/หรือมาตรฐานคุณภาพอื(นๆ 
ที(คู่สญัญาไดนํ้ามาแนบทา้ยเอกสารฉบบันี7  
หรือที(คู่สญัญาไดต้กลงกนัเป็นหนังสือในภายหลงั  
คาํแนะนําของผูข้ายที(ใหไ้วแ้ก่ผูซื้7 อเพื(อการใชสิ้นคา้เป็นไปตามขอ้มลูที(ผูข้ายพิจ
ารณาวา่เชื(อถือได ้อย่างไรก็ดี ผูข้ายไม่รบัรองผลใดๆ 
ที(ผูซ้ื7 ออาจไดร้บัจากการที(ผูซ้ื7 อใชสิ้นคา้ดงักล่าว  การรบัประกนัเหล่านี7 ใชไ้ดเ้ฉ
พาะแต่ผูซ้ื7 อเท่านั7น  ผูข้ายไม่รบัรอง หรือรบัประกันใดๆ 
เกี�ยวกบัสินคา้ดงักล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจง้ หรือโดยปริยาย 
ในเรื�องของความเหมาะสมในการซื) อขาย 
หรือเพื�อวัตถุประสงคเ์ฉพาะใดๆ  อีกทั)งผูข้ายไม่รบัประกนัอื�นใดนอกเหนื
อไปจากรายละเอียดสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นการนาํสินคา้ไปใชโ้ดยลาํพงั 
หรือใชร้ว่มกับทรพัยส์ินอื�นใด หรือในกระบวนการใดๆ ก็ตาม 

2. Limitation of Liability.  Buyer will examine 

the Product promptly after receipt for damage, 

defects, short-weight and non-conformance.  

Buyer must give Seller written notice of the 

existence of each claim involving the Product 

(whether based in contract, breach of warranty, 

negligence, strict liability, other tort or 

otherwise) within the earlier of thirty (30) days 

after receipt of the quantity of the Product 

forming the basis for the claim or applicable 

shelf-life expiration, if any.  Buyer assumes all 

risk of patent infringement by reason of any 

use Buyer makes of the Product in combination 

with other substances or in the operation of any 

process, and any infringement arising out of 

Seller’s compliance with Buyer’s designs, 

specifications or instructions, and Buyer shall 

defend, indemnify and hold Seller harmless 

against and from the same.  Seller’s entire 

liability to Buyer for damages, whether 

under breach of warranty or any other 

cause whatsoever, and whether under this 

contract or otherwise, shall in no event 

exceed that part of the purchase price 

applicable to the portion of the Product 

giving rise to Buyer’s claim for such 

damages.  In no event will either party have 

liability to the other for any incidental, 

consequential, exemplary or special 

damages. 

 2.
 ขอ้จาํกดัความรบัผิด  ผูซ้ื7 อจะตรวจสอบสินคา้โดยพลนัหลงัจากไดร้บัสินค้
าวา่มีความเสียหาย ความชาํรุด นํ7าหนักขาดตกบกพรอ่ง 
และสินคา้ไม่เป็นไปตามที(กาํหนดหรอืไม่  ผูซื้7 อตอ้งแจง้เป็นหนังสอืแก่ผูข้ายใน
การเรียกรอ้งแต่ละครั7งเกี(ยวกบัสินคา้ (ไม่วา่จะเป็นการเรียกรอ้งตามสญัญา 
การผิดการรบัประกนั ความประมาทเลินเล่อ ความรบัผิดโดยสิ7 นเชงิ ละเมิด 
หรือโดยประการอื(นใด) ภายในสามสิบ (30) 
วนัหลงัจากไดร้บัสินคา้ตามจาํนวนที(ใชเ้ป็นฐานในการเรียกรอ้ง 
หรือเมื(อครบกาํหนดระยะเวลาการเก็บสินคา้ดงักล่าว (หากมี) 
แลว้แต่วา่ระยะเวลาใดจะเกิดขึ7 นก่อน  ผูซ้ื7 อเป็นผูร้บัความเสี(ยงทั7งปวงเกี(ยวกบัก
ารละเมิดสิทธิบตัรจากการที(ผูซื้7 อนําสินคา้ไปใชร่้วมกบัทรพัยสิ์นอื(น 
หรือในกระบวนการใดๆ ตลอดจนการละเมิดสิทธิใดๆ 
ที(เกดิจากการที(ผูข้ายปฏิบติัตามแบบ ขอ้กาํหนดเฉพาะ หรือคาํสั (งการของผูซื้7 อ 
และผูซื้7 อจะตอ้งแกต่้าง ชดใชค้วามเสียหาย 
และคุม้ครองผูข้ายใหป้ลอดพน้จากการเรียกรอ้งใดๆ 
ดงักล่าว  ความรบัผิดทั)งหมดของผูข้ายที�มีต่อผูซื้) อสาํหรบัคา่เสียหาย 
ไม่ว่าจะเกิดจากการผิดการรบัประกนั หรือสาเหตอืุ�นใด 
และภายใตส้ญัญานี)  หรือโดยประการอื�นใด 
จะไม่เกินราคาซื) อสินคา้ส่วนที�ผูซื้) อเรียกรอ้งคา่เสียหายนั)น  ทั)งนี)  
คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายไม่ตอ้งรบัผิดตอ่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ�งสาํหรบัคา่เสียหาย
ที�เกี�ยวขอ้ง คา่เสียหายที�เป็นผลตามมา ค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
หรือค่าเสียหายพิเศษใดๆ 
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3. Ordering & Limits.  Seller may discontinue 

any Product sold hereunder at any time, unless 

Buyer and Seller have otherwise agreed in 

writing. 

 3. การสั (งซื7 อสินคา้และขอ้จาํกดั  ผูข้ายอาจยกเลิกสินคา้ใดๆ 
ที(ขายตามเอกสารนี7 เมื(อใดก็ได ้
เวน้แต่ผูซื้7 อและผูข้ายไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอื(นไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

4. Payment & Credit. Buyer will make all 

payments hereunder in cash or in negotiable 

paper collectible at face value in the funds and 

at the location indicated on Seller’s invoice; 

late payments will bear interest at 1.5%/month.  

If Seller determines that Buyer’s financial 

responsibility has become impaired or 

otherwise unsatisfactory to Seller, Seller may 

require advance cash payments, COD, shorter 

terms, and/or the posting of satisfactory 

security by Buyer, and may withhold 

shipments until Buyer complies. 

 4. การชาํระเงินและเครดิต  ผูซ้ื7 อจะชาํระเงินทั7งหมดตามเอกสารนี7 เป็นเงินสด 
หรือตราสารโอนเปลี(ยนมือไดที้(สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามมลูค่าที(ตราไวใ้นต
ราสารนั7น เป็นจาํนวนเงิน และ ณ สถานที(ที(ระบุไวใ้นใบแจง้หนี7 ของผูข้าย ทั7งนี7  
การชาํระเงินเกินกาํหนดตอ้งเสียดอกเบี7 ยในอตัรารอ้ยละ 1.5 
ต่อเดือน  หากผูข้ายเห็นวา่ ฐานะการเงินของผูซ้ื7 อถดถอย 
หรือไม่เป็นที(พอใจของผูข้ายเพราะเหตุอื(นใด 
ผูข้ายอาจกาํหนดใหม้ีการชาํระเงินสดล่วงหน้า หนังสือรบัรองเงินฝาก (COD) 
กาํหนดระยะเวลาการชาํระเงินเร็วขึ7 น 
และ/หรือใหผู้ซื้7 อนําหลกัประกนัมาวางไวเ้ป็นประกนั 
และอาจระงบัการส่งสินคา้จนกวา่ผูซื้7 อจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 

5. Governmental Constraints.  If a present or 

future law, governmental decree, order, 

regulation, or ruling under any existing or 

future legislation prevents Seller from 

increasing or revising the price as provided 

herein, or nullifies or reduces any price or price 

increase hereunder, upon written notice from 

one to the other Seller and Buyer will attempt 

to identify mutually agreeable changes to 

conform this contract with such law, decree, 

order, regulation, or ruling.  If the parties 

cannot agree upon and implement such 

changes within sixty (60) days after such 

notice, Seller shall thereupon have a right to 

terminate this contract forthwith by written 

notice to Buyer. 

 5. ขอ้กาํหนดของทางราชการ  หากกฎหมายใดๆ ที(ใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 
หรือในอนาคต ขอ้กาํหนดของทางราชการ คาํสั (ง ระเบียบ 
หรือคาํวนิิจฉัยภายใตก้ฎหมายปัจจุบนั หรือในอนาคต กาํหนดหา้มผูข้ายเพิ(ม 
หรือปรบัราคาที(กาํหนดไวใ้นเอกสารนี7  หรือกาํหนดใหร้าคาใดๆ 
หรือการเพิ(มราคาสินคา้ตามเอกสารนี7 ตกเป็นโมฆะ หรอืลดลง 
เมื(อคู่สญัญาฝ่ายหนึ(งฝ่ายใดไดบ้อกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ(งแลว้ 
ผูข้ายและผูซื้7 อจะพยายามกาํหนดการเปลี(ยนแปลงต่างๆ 
ที(ยอมรบัร่วมกนัไดเ้พื(อใหส้ญัญานี7 เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด คาํสั (ง 
ระเบียบ หรือคาํวนิิจฉยัดงักล่าว  หากคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนั 
และดาํเนินการใหม้กีารเปลี(ยนแปลงดงักล่าวภายในหกสิบ (60) 
วนัหลงัจากวนัที(ไดร้บัแจง้ 
ผูข้ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญานี7 ไดท้นัทีโดยส่งคาํบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยงัผูซ้ื7 อ 

6. Terms Adjustment.   Seller may change the 

price and/or terms of delivery and shipment at 

any time up until shipment, except where a 

written alternative pricing mechanism exists in 

this contract.  In addition, at any time prior to 

delivery, Seller may pass through increased 

fuel surcharges or taxes imposed upon Seller in 

connection with the sale/shipment of the 

Product after order acceptance.   

 6. การแกไ้ขเปลี(ยนแปลงขอ้กาํหนด  ผูข้ายอาจเปลี(ยนแปลงราคา 
และ/หรือขอ้กาํหนดการส่งมอบและการส่งสินคา้เมื(อใดก็ไดจ้นกวา่จะมีการส่ง
สินคา้ 
เวน้แต่ในกรณีที(มีการกาํหนดวธีิการอื(นในการกาํหนดราคาไวเ้ป็นลายลกัษณอ์ั
กษรในสญัญานี7   นอกจากนี7  กอ่นการส่งมอบสินคา้ 
ผูข้ายอาจเรียกเก็บค่าเชื7 อเพลิงที(เพิ(มขึ7 น 
หรือค่าภาษีอากรที(เรียกเก็บจากผูข้ายในการขาย/ส่งสินคา้ดงักล่าวภายหลงักา
รรบัคาํสั (งซื7 อก็ได ้

7. Taxes.  Buyer will reimburse Seller for all 

governmental, provincial, municipal, local or 

other taxes (other than income taxes), excises 

or charges, including superfund taxes and fees, 

which Seller must pay in connection with the 

manufacture and supply of the Product, but 

only those amounts not already included in the 

price at the commencement of this contract. 

 7. ภาษีอากร  ผูซ้ื7 อจะชดเชยค่าภาษีอากรของทางราชการ จงัหวดั เทศบาล 
ภาษีทอ้งถิ(น หรือภาษีอื(น (ยกเวน้ภาษีเงินได)้ ภาษีสรรพสามิต 
หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั7งภาษี และค่าธรรมเนียมกองทุนซูเปอรฟั์นด ์
(superfund) ที(ผูข้ายตอ้งจา่ยในการผลิต และจดัหาสนิคา้ดงักล่าว ทั7งนี7  
เฉพาะจาํนวนที(ยงัไม่ไดร้วมอยูใ่นราคา ณ วนัที(สญัญานี7 มีผลใชบ้งัคบั 

8. Title & Risk of Loss.  Title and risk of loss to 

the Product shall pass to Buyer at Seller's point 

of shipment.  Buyer assumes all risks and 

liabilities arising out of unloading, discharge, 

storage, handling and use of the Product, or 

 8. 
 กรรมสทิธิ�และความเสี(ยงต่อการสูญหาย  กรรมสิทธิ�และความเสี(ยงต่อกา
รสญูหายของสินคา้จะตกเป็นของผูซื้7 อ ณ 
จุดที(ผูข้ายส่งสินคา้  ผูซ้ื7 อรบัไปทั7งความเสี(ยงและความรบัผิดทั7งปวงอนัเกิดจาก
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arising out of compliance or non-compliance 

with governmental, provincial, municipal or 

local laws and regulations governing or 

controlling such activity, except to the extent, 

if any, attributable to Seller’s gross negligence 

or willful misconduct.  Seller has no liability 

for the failure of discharge or unloading 

equipment or materials used by Buyer, whether 

or not supplied by Seller.  Except to the extent 

attributable to the Product’s failing to meet the 

express warranties set forth in paragraph 1, 

Buyer will indemnify, defend and hold Seller 

harmless against and from all costs, expenses, 

damages, judgments or other loss, including 

costs of investigation, litigation and reasonable 

attorney’s fees, arising out of Buyer’s 

selection, use, sale and further processing of 

the Product. 

การขนถ่าย การเก็บรกัษา การยกขน และการใชสิ้นคา้ 
หรือที(เกดิจากการปฏิบตัิตาม หรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 
และระเบียบของทางราชการ จงัหวดั เทศบาล หรือทอ้งถิ(น วา่ดว้ย 
หรือกาํกบัดูแลการดาํเนินการเชน่วา่นั7น 
เวน้แต่ในกรณีที(มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
หรือการจงใจกระทาํความผิดของผูข้าย  ผูข้ายไม่ตอ้งรบัผิดต่อความบกพรอ่งข
องวสัดุ หรืออุปกรณท์ี(ผูซื้7 อใชใ้นการขนถ่ายสินคา้ ทั7งนี7  โดยไม่คาํนึงวา่ 
วสัดุอุปกรณด์งักล่าวจะจดัหาใหโ้ดยผูข้ายหรือไม่ก็ตาม  เวน้แต่ในกรณีที(มสีาเ
หตุมาจากสินคา้นั7นไม่เป็นไปตามที(รบัประกนัไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ 1 
ผูซื้7 อจะชดใชค้วามเสียหาย  
แกต่้าง และคุม้ครองผูข้ายใหป้ลอดพน้จากภาระตน้ทุน ค่าใชจ้า่ย ค่าเสียหาย 
คาํพิพากษา หรือความสญูเสียอื(น รวมทั7งค่าใชจ้า่ยในการตรวจสอบ 
การฟ้องรอ้งดาํเนินคดี และค่าทนายความตามสมควร 
ที(เกดิจากการที(ผูซื้7 อเลือก ใช ้ขาย 
และนําสินคา้นั7นไปผ่านกระบวนการอื(นเพิ(มเติม 

9. Force Majeure.  Either party may suspend 

performance hereunder (except to pay for the 

Product already received) in the event of: (1) 

acts of God, fire, explosion, flood, earthquake, 

storms, or other natural disasters; (2) strikes, 

lockouts or other industrial disturbances or 

riots; (3) war, declared or undeclared, or acts 

of terrorism; (4) compliance with any 

governmental, provincial, municipal or 

military law, regulation, order, or rule, foreign 

or domestic, including priority, rationing, 

allocation or preemption orders or regulations, 

or cancellation of Seller’s or Buyer’s license to 

operate its plant; (5) catastrophic failure of 

facilities used to manufacture the Product, 

interruption or shortage of transportation, 

labor, power, fuel or raw materials; (6) total or 

partial shutdown due to Seller’s plant 

turnaround resulting from Items (1)-(5) above; 

or (7) any other cause or causes of any kind or 

character reasonably outside the control of the 

party failing to perform, whether similar or 

dissimilar from the enumerated causes (a 

“force majeure”).  In the event a force majeure 

renders a party unable to perform its 

obligations under this contract, such party shall 

give written notice to the other party, with the 

full particulars including the expected duration 

of such force majeure promptly after the 

occurrence of the cause relied on, and upon the 

giving of such notice such party may suspend 

its obligations hereunder to the extent affected 

by such force majeure for the duration of the 

force majeure, but no longer, and so far as 

possible, such party will remedy the force 

majeure with reasonable dispatch.  When a 

force majeure ends, performance shall resume, 

but such delay shall not, except by mutual 

 9. เหตุสุดวิสยั  คู่สญัญาอาจหยุดปฏิบติัหน้าที(ตามเอกสารนี7 เป็นการชั (วคราวได ้
(ยกเวน้การชาํระค่าสินคา้ที(ไดร้บัแลว้) ในกรณีที(เกิด (1) เหตุสุดวิสยั 
เพลงิไหม ้การระเบิด นํ7าท่วม แผ่นดินไหว พายุ หรือภยัธรรมชาติอื(น (2) 
การนัดหยุดงาน การปิดงานงดจา้ง หรือความไม่สงบในภาคอตุสาหกรรมอื(นๆ 
หรือการจลาจล (3) สงคราม ไม่วา่จะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม 
หรือการก่อการรา้ย (4) การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั (ง 
หรือขอ้บงัคบัของทางราชการ จงัหวดั เทศบาล หรือทางทหาร 
ไม่วา่ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั7งคาํสั (ง 
หรือระเบียบวา่ดว้ยการใหสิ้ทธิพิเศษ การปรบัแผนการผลิต การจดัสรร 
หรือการใหบุ้ริมสิทธิ 
หรือการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผูข้าย หรือผูซื้7 อ (5) 
ความเสียหายฉับพลนั (catastrophic failure) 
ของอุปกรณที์(ใชใ้นการผลิตสินคา้ การหยดุชะงกั 
หรือการขาดแคลนทางดา้นคมนาคม แรงงาน ไฟฟ้า เชื7 อเพลิง หรือวตัถุดิบ 
(6) การปิดโรงงานทั7งหมด 
หรือบางส่วนเนื(องจากการซ่อมบาํรุงโรงงานของผูข้ายโดยมีสาเหตุมาจากเหตุต
ามขอ้ (1)–(5) ขา้งตน้ หรือ (7) 
เหตุอื(นใดนอกเหนือความควบคุมตามสมควรของคู่สญัญาฝ่ายที(ไม่สามารถปฏิ
บติัหน้าที(ได ้ไม่วา่จะมีลกัษณะเชน่เดียวกบัเหตุดงัระบุไวใ้นขอ้ต่างๆ 
ขา้งตน้หรือไม่ก็ตาม 
(“เหตุสุดวิสยั”)  ในกรณีที(เหตุสุดวสิยัเป็นสาเหตุใหคู่้สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ(งไ
ม่สามารถปฏิบติัหน้าที(ของตนตามสญัญานี7 ได ้
คู่สญัญาฝ่ายนั7นพึงตอ้งแจง้เป็นหนังสือไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(งทนัทีที(เกิดเห
ตุสุดวสิยัขึ7 น พรอ้มระบุรายละเอียดที(ครบถว้นสมบรูณ ์
รวมทั7งระยะเวลาที(คาดวา่เหตุสุดวสิยันั7นจะดาํเนินไป 
และเมื(อไดแ้จง้เช่นนั7นแลว้ 
คู่สญัญาฝ่ายนั7นจงึจะสามารถหยุดปฏิบติัหน้าที(ของตนตามสญัญานี7 ไดเ้พียงเท่
าที(ไดร้บัผลกระทบจากเหตุสดุวสิยันั7น ตลอดระยะเวลาที(เกดิเหตุสุดวิสยั 
แต่ไม่เกินกวา่ระยะเวลาดงักล่าว และตราบที(สามารถกระทาํได ้
คู่สญัญาฝ่ายนั7นจะแกไ้ขเยียวยาเหตุสุดวสิยันั7นโดยเร็วตามสมควร  เมื(อเหตุสุด
วสิยัยุติแลว้ ใหคู่้สญัญากลบัเขา้ปฏิบัติหน้าที(ของตน แต่ทั7งนี7  
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agreement, operate to extend the term of this 

contract or obligate the Seller to make up 

deliveries or Buyer to purchase quantities so 

missed.  Settlement of strikes or lockouts  shall 

lie entirely within the discretion of the party 

having the difficulty; the above requirements 

for remedy of any force majeure with all 

reasonable dispatch shall not require the 

settlement of strikes or lockouts by acceding to 

the demands of the employees involved, when 

deemed inadvisable by the party having the 

labor difficulty. In the event of a force majeure, 

Seller has no obligation to purchase material 

for resale to Buyer, and no liability for cost to 

cover incurred by Buyer. 

ความล่าชา้ที(เกดิขึ7 น หากมิไดต้กลงกนัไว ้
จะไม่ถือเป็นการต่อขยายระยะเวลาของสญัญานี7  
หรือเป็นเหตุใหผู้ข้ายตอ้งส่งมอบสินคา้ชดเชย 
หรือเป็นเหตุใหผู้ซื้7 อตอ้งรบัซื7 อสินคา้ส่วนที(ขาดหายไปแต่อยา่งใด  การระงบัขอ้
พิพาทจากการนัดหยุดงาน 
หรือการปิดงานงดจา้งใหเ้ป็นดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวของคู่สญัญาฝ่ายที(ประสบเ
หตุดงักลา่ว โดยมีเงื(อนไขวา่ 
ขอ้กาํหนดขา้งตน้ในการแกไ้ขเยยีวยาเหตุสุดวสิยัโดยเร็วตามสมควรนั7นหาไดห้
มายถงึการระงบัขอ้พิพาทจากการนัดหยดุงาน หรือการปิดงานงดจา้ง 
โดยการยอมตามขอ้เรียกรอ้งต่างๆ ของลกูจา้งที(เกี(ยวขอ้ง 
หากคู่สญัญาฝ่ายที(ตอ้งประสบปัญหาแรงงานนั7นเห็นวา่ไม่ควรยอมตามขอ้เรยีก
รอ้งดงักลา่ว  ในกรณีที(เกดิเหตุสุดวสิยั 
ผูข้ายไม่ตอ้งซื7 อวสัดุเพื(อนํามาขายต่อใหแ้ก่ผูซื้7 อ 
และไม่ตอ้งรบัผิดต่อค่าชดเชยความเสียหายที(เกดิแก่ผูซื้7 อแต่อยา่งใด 

10. Safety & Health Indemnity.  Buyer 

acknowledges that Seller has furnished to 

Buyer Material Safety Data sheets, which 

include warnings together with safety and 

health information concerning the Product 

and/or the containers for such Product.  Buyer 

will disseminate such information so as to give 

warning of possible hazards to persons whom 

Buyer can reasonably foresee may receive 

exposure to such hazards, including, but not 

limited to, Buyer’s employees, agents, 

contractors and customers.  Buyer will 

indemnify, defend and save Seller harmless 

against and from any and all liability arising 

out of or in any way connected with Buyer’s 

failure to disseminate such information, 

including without limitation, liability for 

injury, sickness, death and property damage, 

and costs of investigation, litigation and 

reasonable attorney’s fees. 

 10. การรบัรองความปลอดภยั และสุขอนามยั  ผูซื้7 อรบัทราบวา่ 
ผูข้ายไดส่้งมอบเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (Material Safety Data sheets) 
ใหแ้ก่ผูซื้7 อแลว้ ซึ(งรวมถึงขอ้ควรระวงัต่างๆ 
พรอ้มดว้ยขอ้มูลความปลอดภยัและสุขอนามยัเกี(ยวกบัสินคา้ 
และ/หรือบรรจุภณัฑข์องสินคา้ดงักล่าว  ผูซ้ื7 อจะเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วเพื(อแจง้
ขอ้ควรระวงัเกี(ยวกบัอนัตรายต่างๆ ที(อาจเกดิขึ7 นแกบุ่คคลที( 
ผูซื้7 อพึงคาดหมายไดต้ามสมควรวา่อาจไดร้บัอนัตรายดงักล่าว รวมถงึ 
แต่ไม่จาํกดัเพียง ลกูจา้ง ตวัแทน ผูร้บัจา้ง 
และลูกคา้ของผูซื้7 อ  ผูซ้ื7 อจะชดใชค้วามเสียหาย แกต้่าง 
และคุม้ครองผูข้ายใหป้ลอดพน้จากความรบัผิดทั7งปวงอนัเกิดจาก 
หรือเกี(ยวเนื(องกบัการที(ผูซื้7 อมิไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าว รวมถึง 
แต่ไม่จาํกดัเพียง ความรบัผิดต่อการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การเสียชีวติ 
และความเสียหายต่อทรพัยสิ์น และค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ 
การฟ้องรอ้งดาํเนินคดี และค่าทนายความตามสมควร 

11. Shortage of Product.  During periods when 

demand for the Product exceeds Seller’s 

available supply, whether due to a force 

majeure or otherwise, Seller may distribute the 

Product among itself for its own manufacturing 

uses, its customers, and Buyer in such manner 

as Seller deems fair and practicable.  Buyer 

will accept, as full and complete performance 

by Seller, deliveries in accordance with such 

determinations as Seller may make.  Except in 

the case of a force majeure, if not satisfied with 

Seller’s determination, Buyer as its sole 

remedy shall have a right to terminate this 

contract without further obligation upon: (i) 10 

days written notice; and (ii) payment for all 

Product received to date.   

 11.
 สินคา้ขาดตลาด  ในระหวา่งที(มีความตอ้งการสินคา้เกินกวา่ปริมาณสินค้
าที(ผูข้ายมอียู ่ไม่วา่เนื(องดว้ยเหตุสุดวสิยั หรือโดยเหตอืุ(นใดก็ตาม 
ผูข้ายอาจจดัส่งสินคา้ภายในเครือของตนเพื(อใชใ้นการผลิตของตนเอง 
ลกูคา้ของตน และผูซื้7 อ 
ตามที(ผูข้ายเห็นวา่เป็นธรรมและพึงกระทาํได ้ ผูซื้7 อจะยอมรบัสินคา้ที(ส่งมอบต
ามดุลพินิจเช่นนั7นของผูข้ายวา่เป็นการปฏิบติัหน้าที(โดยครบถว้นสมบูรณแ์ลว้  
เวน้แต่ในกรณีที(เกิดเหตุสุดวสิยั หากผูซื้7 อไม่พอใจกบัดุลพินิจของผูข้าย 
ผูซื้7 อมีสิทธิบอกเลิกสญัญานี7 ไดโ้ดยไม่มีพนัธะหน้าที(อื(นอกี ทั7งนี7  
ใหถื้อวา่การบอกเลิกสญัญาเป็นการแกไ้ขเยยีวยาเพียงอย่างเดียวเท่านั7นที(ผูซื้7 อ
พึงกระทาํได ้เมื(อ (i) บอกเลิกสญัญาเป็นหนังสือล่วงหน้า 10 วนั และ (ii) 
ชาํระค่าสินคา้ทั7งหมดที(ไดร้บัแลว้จนถงึขณะนั7น 

12. Assignment/Delegation.  Buyer may 

assign/transfer rights and/or delegate 

duties/obligations hereunder only with the 

 12. การโอนสิทธิ/การมอบหมายหน้าที(  ผูซ้ื7 ออาจโอน/มอบสทิธิต่างๆ 
และ/หรือมอบหมายหน้าที(/พนัธะผกูพนัต่างๆ 
ตามสญัญานี7 ต่อเมื(อไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสือล่วงหน้าจากผูข้ายแลว้ 
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prior written consent of Seller, not to be 

unreasonably withheld.  Seller may assign this 

contract and/or rights and delegate obligations 

under this contract without the consent of 

Buyer.   

ซึ(งจะไม่ระงบัยบัยั7งการใหค้วามยนิยอมเช่นวา่โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ผูข้าย
อาจโอนสญัญานี7  และ/หรือสิทธิ และมอบหมายพนัธะผกูพนัต่างๆ 
ตามสญัญานี7 ไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูซื้7 อ 

13. Integration.  These Terms and Conditions 

apply to all sales by PolyOne Corporation and 

its affiliated companies.  No statement of 

agreement, oral or written, made before or at 

the signing of this contract shall vary or modify 

the written terms hereof, and neither party shall 

claim any amendment, modification or release 

from any provision hereof unless such change 

occurs in a writing signed by the other party 

and specifically identifying it as an amendment 

to this contract.  No modification or addition to 

this contract shall occur by the 

acknowledgment or acceptance by Seller of a 

purchase order, acknowledgment, release or 

other form submitted by Buyer containing 

additional or different terms or conditions, and 

Seller hereby gives Buyer notice of the 

rejection of such additional terms and 

conditions.  A provision elsewhere in this 

contract that conflicts with a provision in these 

general terms and conditions will govern.   

 13.
 สญัญาทั7งหมด  ขอ้กาํหนดและเงื(อนไขเหล่านี7 ใชบ้งัคบักบัการขายสินคา้ทั7
งหมดโดยโพลีวนั คอรป์อเรชั (น และบริษัทในเครือ  ขอ้ตกลงทั7งหมด 
ไม่วา่โดยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร ที(ไดท้าํขึ7 นไวก้อ่น 
หรือในขณะที(ลงนามในสญัญานี7  จะไม่มีผลเป็นการเปลี(ยนแปลง 
หรือแกไ้ขขอ้กาํหนดที(ระบุไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในสญัญานี7  
และคู่สญัญาจะไม่อา้งการแกไ้ข เปลี(ยนแปลง หรือปลดเปลื7 องจากเงื(อนไขใดๆ 
ในสญัญานี7  เวน้แต่การเปลี(ยนแปลงนั7นจะไดก้ระทําเป็นหนังสือ 
ลงนามโดยคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ(ง 
และระบุไวโ้ดยเฉพาะวา่เป็นการแกไ้ขเพิ(มเติมสญัญานี7   การที(ผูข้ายรบัทราบ 
หรือยอมรบัคาํสั (งซื7 อ คาํรบัรอง การปลดเปลื7 อง 
หรือเอกสารในรปูแบบอื(นใดที(ผูซื้7 อไดยื้(นใหแ้กผู่ข้าย โดยระบุขอ้กาํหนด 
หรือเงื(อนไขเพิ(มเติม หรือที(แตกต่างไปจากสญัญานี7  ไมถื่อเป็นการแกไ้ข 
หรือเพิ(มเติมสญัญานี7 แต่อยา่งใด และโดยสญัญานี7  ผูข้ายแจง้ใหผู้ซื้7 อทราบวา่ 
ผูข้ายปฏิเสธขอ้กาํหนด 
และเงื(อนไขเพิ(มเติมดงักล่าวทุกประการ  เงื(อนไขที(ระบุไวที้(อื(นในสญัญานี7 ที(ขดั
แยง้กบัเงื(อนไขที(ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื(อนไขทั (วไป 
ใหใ้ชเ้งื(อนไขที(ระบุไวท้ี(อื(นนั7นเป็นเกณฑ ์

14. UN Convention.  The United Nations 

Convention respecting Contracts for the 

International Sale of Goods shall not apply to 

transactions under this contract. 

 14.
 อนุสญัญาสหประชาชาต ิ อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาซื7 อขายสิ
นคา้ระหวา่งประเทศ (The United Nations Convention respecting Contracts 
for the International Sale of Goods) จะไม่นํามาใชบ้งัคบักบัธุรกรรมต่างๆ 
ตามสญัญานี7  

15. Severability.  In the event of illegality or 

invalidity of a provision of this contract under 

the law of a particular jurisdiction, the parties 

shall deem that provision  stricken in its 

entirety; the balance of this contract shall 

remain in full force and effect.   

 15.
 การแยกส่วนของสญัญา  ในกรณีที(เงื(อนไขขอ้ใดในสญัญานี7 ไม่ชอบดว้ยก
ฎหมาย หรือไมมี่ผลสมบรูณ ์ตามกฎหมายในเขตอาํนาจศาลใดๆ 
คู่สญัญาตกลงใหถื้อวา่เงื(อนไขขอ้ดงักล่าวหาไดร้วมอยูใ่นสญัญานี7 ไม่  อีกทั7งเงื(อ
นไขส่วนที(เหลือของสญัญานี7 ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดโ้ดยสมบูรณ ์

16. Applicable Law.  The law of Thailand shall 

govern the interpretation and construction of 

this contract.  All litigation concerning this 

contract shall take place only in the Central 

Intellectual Property and International trade 

Court in Bangkok, Thailand, and each party 

consents to exclusive jurisdiction in such court.  

 16.
 กฎหมายที(ใชบ้งัคบั  สญัญานี7 อยูภ่ายใตบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายไ
ทย  บรรดาการฟ้องรอ้งดาํเนินคดีทั7งหลายที(เกี(ยวกบัสญัญานี7  
ใหฟ้้องรอ้งดาํเนินคดีในศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศก
ลาง 
และคู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงยนิยอมอยูภ่ายใตเ้ขตอาํนาจศาลดงักล่าวเท่านั7น 

17. Re-Export.  Buyer will comply with all Thai 

law and regulation respecting the export 

and/or re-export of the Product. 

 17.  การส่งกลบัออกนอกประเทศ  ผูซ้ื7 อจะปฏิบติัตามบรรดากฎหมาย 
และระเบียบต่างๆ ของประเทศไทย วา่ดว้ยการส่งออกสินคา้ 
และ/หรือการส่งสินคา้กลบัออกนอกประเทศ 

 


