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ข้อกาํหนดและเงื�อนไขในการซื�อขายสินค้าและบริการ 

 

1. คํานิยาม 

1.1 ถอ้ยคาํ ในเงื�อนไขนี�ใหมี้ความหมายดงัต่อไปนี�  

 วนัทาํการ หมายถึง วนัทาํการปกติของธนาคารในกรุงเทพมหานคร ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์

หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องประเทศไทย  

วนัเริ�มต้น หมายถึง วนัที�ตามความหมายระบุในขอ้ �.� 

เงื�อนไข หมายถึง ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี�  และรวมถึง ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข 

ที�ไดแ้กไ้ขในแต่ละครั� งตามขอ้ ��.� 

สัญญา หมายถึง สัญญาซื�อขายสินคา้และ/หรือ บริการระหวา่งลูกคา้ กบัผูจ้าํหน่ายตามเงื�อนไขเหล่านี�  

 ลูกค้า หมายถึง บริษทั แอนกสั ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ�ง (เซาท ์อีสท ์เอเชีย) จาํกดั จดทะเบียนในประเทศไทย 

ทะเบียนบริษทัเลขที� ������������� 

วสัดุอุปกรณ์ของลูกค้า (Customer Materials) หมายถึง 

วสัดุอุปกรณ์ของลูกคา้ตามความหมายที�ระบุไวใ้นขอ้ �.�(ฌ) 

สินค้าที�จัดส่ง (Deliverables) หมายถึง เอกสารผลิตภณัฑแ์ละวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิดที� ผูจ้าํหน่ายหรือ 

ตวัแทนของผูจ้าํหน่ายคู่สัญญาของผูจ้าํหน่ายและพนกังานของผูจ้าํหน่าย พฒันาขึ�น 

เป็นส่วนหนึ�งหรือเกี�ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการในรูปแบบหรือช่องทางใดๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 

งานเขียนแบบ แผนที� แผนผงั แผนภาพงานออกแบบ รูปภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขอ้มูล คุณลกัษณะ 

และรายงาน (รวมถึงแบบร่าง) 

 สินค้า หมายถึง สินคา้ (หรือส่วนใดของสินคา้) ที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ 

คุณลกัษณะของสินค้า หมายถึง คุณลกัษณะใดๆสาํหรับสินคา้ รวมถึงแผนผงัและงานเขียนแบบใดๆ 

ที�เกี�ยวขอ้ง ที�ไดต้กลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยลูกคา้และผูจ้าํหน่าย 

สิทธิ�ในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง 

สิทธิบตัรสิทธิในสิ�งประดิษฐลิ์ขสิทธิและสิทธิที�เกี�ยวขอ้งเครื�องหมายการคา้ชื�อทางธุรกิจและชื�อกรรมสิทธิสิ

ทธิในความคุม้ครององคป์ระกอบของสินคา้ค่าความนิยมและสิทธิในการฟ้องร้องสาํหรับการแอบอา้งสิทธิใ

นงานออกแบบสิทธิในฐานขอ้มูลสิทธิในการใชแ้ละป้องกนัความลบัขอ้มูลที�เป็นความลบั 

(รวมถึงความรู้ความชาํนาญ) 

และสิทธิ� ในทรัพยสิ์นทางปัญญาอื�นทั�งหมดในแต่ละกรณีไม่วา่จดทะเบียนแลว้หรือไม่จดทะเบียน 

และรวมถึงการยื�นขอจดทะเบียนทั�งหมดรวมถึงสิทธิ� ในการยื�นคาํขอ และ ไดรั้บอนุมติัการต่ออาย ุหรือ 
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การขยายระยะเวลาและการอา้งการสิทธิที�มีอยูก่่อนสิทธิดงักล่าว และสิทธิที�คลา้ยหรือคลา้ยกนัทั�งหมด หรือ 

รูปแบบการคุม้ครอง ซึ� งดาํรงอยู ่หรือ จะดาํรงอยูใ่นปัจจุบนั หรือ ในอนาคต ในทุกๆ ประเทศ 

คําสั�งซื�อ หมายถึง คาํสั�งซื�อของลูกคา้สาํหรับการจาํหน่ายสินคา้ และ/หรือ 

บริการตามที�ระบุไวใ้นแบบฟอร์มคาํสั�งซื�อของลูกคา้ 

หรือการตอบรับของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในใบเสนอราคาของผูจ้าํหน่ายหรือในทางกลบักนั 

แลว้แต่กรณี 

 บริการ หมายถึง การบริการรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะสินคา้ที�จดัส่งใดๆ 

ที�ผูจ้าํหน่ายเป็นผูจ้ดัหาภายใตส้ัญญาที�ระบุไวใ้นขอ้คุณลกัษณะการบริการ 

 คุณลกัษณะการบริการ หมายถึง รายละเอียดหรือขอ้กาํหนดสาํหรับการบริการใดๆ 

ที�ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้และผูจ้าํหน่าย 

 ผู้จําหน่าย หมายถึง บุคคลหรือองคก์รซึ� งลูกคา้ซื�อสินคา้ และ/หรือ บริการ 

1.2 การตีความในเงื�อนไขเหล่านี� ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต่์อไปนี�  

(ก) บุคคลใหห้มายความรวมถึง 

บุคคลธรรมดาองคก์รหรือหน่วยงานซึ�งไม่ใช่องคก์ร(ไม่วา่จะมีการจาํแนกสภาพบุคคลตามกฎหมาย

หรือไม่ก็ตาม) 

(ข) การอา้งอิงถึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งใหร้วมถึง ผูสื้บทอดหรือผูรั้บโอนสิทธิ� ที�ไดรั้บอนุญาต 

(ค) การอา้งอิงระเบียบหรือบทบญัญติัตามกฎหมาย เป็นการอา้งอิงระเบียบ หรือบทบญัญติัตามกฎหมาย 

ซึ� งแกไ้ขหรือบงัคบัใชใ้หม่ การอา้งอิงระเบียบหรือบทบญัญติัตามกฎหมาย 

รวมถึงกฎหมายอนุบญัญติัใดๆที�ร่างขึ�นภายใตร้ะเบียบหรือบทบญัญติัตามกฎหมายนั�นๆ 

ตามการแกไ้ขหรือการบงัคบัใชใ้หม่ 

(ง) ถอ้ยคาํใดๆ ที�มีคาํศพัทว์า่ รวมถึง ประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

หรือประโยคที�มีความหมายคลา้ยกนัใดๆ จะถูกตีความไดว้า่เป็นการยกตวัอยา่งประกอบ 

และจะไม่จาํกดัความหมายของส่วนที�นาํหนา้คาํศพัทเ์หล่านี�  และ 

(จ) อา้งอิงถึงลายลกัษณ์อกัษร หรือ ข้อความ รวมถึง แฟกซ์และอีเมล ์

 

�. หลกัเกณฑ์ของสัญญา 

2.1 คาํสั�งซื�อประกอบดว้ยขอ้เสนอของลูกคา้ในการซื�อสินคา้ และ/หรือ 

บริการจากผูจ้าํหน่ายตามเงื�อนไขเหล่านี�  

2.2 คาํสั�งซื�อจะถือวา่ไดรั้บเมื�อ 
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(ก) ผูจ้าํหน่ายออกการตอบรับคาํสั�งซื�อเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ  

(ข) ผูจ้าํหน่ายกระทาํการใดๆ อนัเป็นการทาํตามคาํสั�งซื�อ 

ณ วนัและเวลาใด ซึ� งมีผลทาํใหส้ัญญาเกิดขึ�น (วันเริ�มต้นของสัญญา)  

2.3 เงื�อนไขเหล่านี�นาํไปใชก้บัสัญญาเพื�อจาํกดั ขอ้กาํหนดอื�นใดที�ผูจ้าํหน่ายกาํหนด หรือ 

รวมเขา้ดว้ยกนัหรือ ขอ้กาํหนดซึ�งมีนยัทางการคา้จารีตประเภณีหลกัปฏิบติั หรือ 

วถีิทางของการทาํธุรกิจ 

2.4 เงื�อนไขทั�งหมดเหล่านี� ใชก้บัการจาํหน่ายสินคา้และการบริการทั�งหมด เวน้แต่ 

เป็นการจาํหน่ายเฉพาะระบบหรือใหบ้ริการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือการจาํหน่ายที�เฉพาะเจาะจง  

3. การจําหน่ายสินค้า 

3.1 ผูจ้าํหน่ายขอรับรองเกี�ยวกบัสินคา้ดงัต่อไปนี�  

(ก) ตรงกบัรายละเอียดของสินคา้และคุณลกัษณะสินคา้ใดๆตามความเหมาะสม 

(ข) มีคุณภาพเป็นที�พอใจและเหมาะสมสาํหรับจุดประสงคใ์ดๆที�ผูจ้าํหน่ายเสนอหรือลูกคา้แจง้ใหผู้จ้าํห

น่ายทราบโดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย 

ซึ� งลูกคา้ไวว้างใจในความเชี�ยวชาญและการตดัสินใจของผูจ้าํหน่าย 

(ค) ตอ้งปราศจากขอ้บกพร่องในการออกแบบวสัดุอุปกรณ์และงานฝีมือตามความเหมาะสม 

และยงัคงเป็นเช่นนั�นตลอดเวลา �� เดือนหลงัการจดัส่งสินคา้ และ 

(ง) ปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้กาํหนดของกฎหมายที�มีผลบงัคบัใชท้ั�งหมดเกี�ยวกบัการ

ผลิตการติดฉลากการบรรจุการเก็บการจดัการและการจดัส่งสินคา้ 

3.2 ผูจ้าํหน่ายรับรองวา่ผูจ้าํหน่ายไดรั้บใบอนุญาตและรักษาใบอนุญาตอนุญาตการอนุมติัอาํนาจที�ไดรั้บมอ

บหมาย ความยนิยอมและความเห็นชอบที�จาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ที�ตามสัญญาเกี�ยวกบัสินคา้ 

ตลอดเวลา 

3.3 ลูกคา้มีสิทธิตรวจสอบและทดสอบสินคา้ในเวลาใดๆ ก่อนการจดัส่งสินคา้ 

3.4 หากการตรวจสอบหรือทดสอบดงักล่าว ลูกคา้เห็นวา่สินคา้ไม่ตรง หรือ 

ไม่น่าจะเป็นตามการรับรองของผูจ้าํหน่ายตามขอ้ �.� 

ลูกคา้ตอ้งแจง้ผูจ้าํหน่ายและผูจ้าํหน่ายจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวตามความจาํเป็นทนัทีเพื�อให้เป็นไ

ปตามสัญญา 

3.5 ผูจ้าํหน่ายจะตอ้งรับผดิชอบสินคา้อยา่งเตม็ที� ไม่วา่จะมีการตรวจสอบหรือทดสอบดงักล่าวหรือไม่ก็ตาม 

และการตรวจสอบหรือการทดสอบดงักล่าวใดๆ 

จะไม่เป็นการลดหรือกระทบต่อหนา้ที�ของผูจ้าํหน่ายภายใตส้ัญญาและลูกคา้มีสิทธิ� ตรวจสอบและทดส

อบเพิ�มเติม หลงัจากที�ผูจ้าํหน่ายทาํการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ 
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3.6 ผูจ้าํหน่ายตอ้งปฏิบติัตามขั�นตอน การขอเปลี�ยนแปลงผู้ขายของลูกค้า (Customer's Vender Source 

Change Request) ตามที�แจง้ไปยงัผูจ้าํหน่ายแต่ละครั� ง 

 

4. การจัดส่งสินค้า 

4.1 ผูจ้าํหน่ายขอรับรองดงัต่อไปนี�  

(ก) สินคา้ถูกบรรจุอยา่งเหมาะสมและยดึแน่นตามในลกัษณะที�สามารถขนส่งสินคา้ไปยงัจุดหมายปลาย

ทางในสภาพที�ดี 

(ข) การจดัส่งสินคา้แต่ละครั� งจะจดัส่งพร้อมเอกสารการจดัส่ง 

ซึ� งแสดงวนัที�ของคาํสั�งซื�อหมายเลขคาํสั�งซื�อ (ถา้มี) ประเภทและปริมาณของสินคา้ (รวมถึง 

หมายเลขรหสัของสินคา้ (ถา้มี)) คาํแนะนาํในการจดัเก็บเป็นพิเศษ (ถา้มี) 

หรือหากสินคา้ไดรั้บการจดัส่งเป็นงวดยอดคงเหลือของสินคา้คงเหลือถูกจดัส่ง และ 

(ค) หากผูจ้าํหน่ายร้องขอใหลู้กคา้ส่งคืนวสัดุบรรจุภณัฑใ์ดๆ 

ของสินคา้ใหแ้ก่ผูจ้าํหน่ายโดยระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในเอกสารการจดัส่งวสัดุบรรจุภณัฑ์ดงักล่าวใดๆ 

จะถูกส่งคืนใหผู้จ้าํหน่ายเท่านั�น ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูจ้าํหน่ายเอง 

4.2 ผูจ้าํหน่ายตอ้งจดัส่งสินคา้ 

(ก) ตามวนัที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ หรือวนัอื�นๆก่อนหนา้ตามที�คู่สัญญาจะตกลงร่วมกนั 

(ข) ไปยงัสถานที�ของลูกคา้ในกรุงเทพฯ หรือ สถานที�อื�นใด ตามที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ 

หรือตามที�ลูกคา้แจง้ไวก่้อนการจดัส่งสินคา้ (สถานที�จัดส่ง) 

(ค) จดัส่งสินคา้ระหวา่งชั�วโมงทาํการปกติของลูกคา้ในวนัทาํการหรือ ตามคาํสั�งของลูกคา้ 

4.3 การจดัส่งสินคา้จะเสร็จสมบูรณ์เมื�อการขนถ่ายสินคา้ที�สถานที�จดัส่งเสร็จสิ�น 

4.4 ผูจ้าํหน่ายไม่สามารถจดัส่งสินคา้เป็นงวดๆ 

โดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากลูกคา้ 

ซึ� งมีการตกลงใหเ้รียกชาํระเงินค่าสินคา้โดยแยกกนั 

อยา่งไรก็ตามความบกพร่องของผูจ้าํหน่ายในการจดัส่งสินคา้เป็นงวด งวดหนึ�งงวดใดไม่ตรงเวลา หรือ 

ความบกพร่องทั�งหมดหรือความบกพร่องใดๆ ในการจดัส่งสินคา้เป็นงวด 

ลูกคา้มีสิทธิในการไดรั้บการเยยีวยาแกไ้ข ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ �.� 

4.5 กรรมสิทธิ และความเสี�ยงในสินคา้จะถูกส่งผา่นไปยงัลูกคา้เมื�อการจดัส่งสินคา้เสร็จสมบูรณ์แลว้ 

 

5. การให้บริการ 

5.1 ผูจ้าํหน่ายตอ้งใหบ้ริการลูกคา้ตามวนัที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ และตามระยะเวลาของสัญญานี�   
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5.2 ผูจ้าํหน่ายตอ้งใหบ้ริการตามวนัที�สาํหรับการบริการที�กาํหนดไวใ้นคาํสั�งซื�อ หรือ 

ตามวนัที�ที�ลูกคา้แจง้แก่ผูจ้าํหน่าย 

5.3 ในการใหบ้ริการผูจ้าํหน่ายตอ้ง 

(ก) ร่วมมือกบัลูกคา้ในการบริการทุกประการและปฏิบติัตามคาํแนะนาํของลูกคา้ 

(ข) ใหบ้ริการดว้ยความใส่ใจ ความสามารถและความพยายามอยา่งดีที�สุด 

พร้อมกบัการปฏิบติัที�ดีที�สุดในธุรกิจ การงานหรือการคา้ของผูจ้าํหน่าย 

(ค) ใชบุ้คลากรที�มีความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ที�เหมาะสมเพื�อปฏิบติัภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย 

และในจาํนวนที�เพียงพอเพื�อรับรองวา่ ผูจ้าํหน่ายไดป้ฏิบติัหนา้ที�ตามสัญญานี�  

(ง) รับรองวา่ การบริการและสินคา้ที�จดัส่งสอดคลอ้งกบัรายละเอียด 

และคุณลกัษณะทั�งหมดตามที�ระบุไวใ้นคุณลกัษณะการบริการและ 

สินคา้ที�จดัส่งนั�นตอ้งเหมาะสมกบัจุดประสงคใ์ดๆ หรือ 

ตามที�ลูกคา้แจง้ใหผู้จ้าํหน่ายทราบโดยชดัแจง้ หรือ โดยปริยาย 

(จ) จดัเตรียมอุปกรณ์เครื�องมือและยานพาหนะทุกอยา่ง และ สิ�งอื�นใดที�จาํเป็นในการใหบ้ริการ 

(ฉ) ใชสิ้นคา้วสัดุมาตรฐานและเทคนิคที�ดีที�สุดและรับรองวา่ สินคา้ที�จดัส่ง และสินคา้ 

และวสัดุอุปกรณ์ที�จดัจาํหน่ายและใชใ้นการบริการหรือจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ทั�งหมดจะไม่มีขอ้บกพ

ร่องจากการผลิตการติดตั�งและการออกแบบ 

(ช) ไดรั้บและรักษาใบอนุญาตและเอกสารยนิยอมที�จาํเป็นทั�งหมดไวต้ลอดเวลาและปฏิบติัตามกฎหมา

ยและขอ้บงัคบัที�มีผลบงัคบัใชท้ั�งหมด 

(ซ) ปฏิบติัตาม ขอ้บงัคบัดา้นสุขภาพและความปลอดภยั และขอ้กาํหนดในความปลอดภยัอื�นๆ ทั�งหมด 

ที�ใชก้บัสถานที�ของลูกคา้ 

(ฌ) เก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์และเครื�องมืองานเขียนแบบคุณลกัษณะและขอ้มูลทั�งหมด 

ที�ลูกคา้มอบใหผู้จ้าํหน่าย (วัสดุอุปกรณ์ของลูกค้า (Customer 

Materials))ในสถานที�ปลอดภยัดว้ยความเสี�ยงของผูจ้าํหน่ายเอง 

รักษาวสัดุอุปกรณ์ของลูกคา้ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีจนกระทั�งส่งคืนใหลู้กคา้ 

และไม่จาํหน่ายหรือใชว้สัดุอุปกรณ์ของลูกคา้นอกเหนือจากคาํสั�ง 

หรือการอนุญาตจากลูกคา้ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ 

(ญ) ไม่ทาํหรือละเลยการกระทาํใดๆ ซึ� งอาจจะเป็นสาเหตุใหลู้กคา้สูญเสียใบอนุญาต อาํนาจหนา้ที� 

การยนิยอม หรือการอนุญาตใดๆ ตามจุดประสงคใ์นการประกอบธุรกิจขิงลูกคา้ 

และผูจ้าํหน่ายรับทราบวา่ ลูกคา้ตอ้งอาศยัหรือใชใ้นการใหบ้ริการ 
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6. การใช้สิทธิ�เยยีวยาของลูกค้า 

6.1 ถา้ผูจ้าํหน่ายไม่สามารถจดัส่งสินคา้ และ/หรือ ใหบ้ริการตามวนัที�ที�เหมาะสม ลูกคา้มีสิทธิดงัต่อไปนี�  

โดยไม่จาํกดัสิทธิหรือการเยยีวยาอื�นๆ ของลูกคา้ 

(ก) ยติุสัญญาโดยมีผลทนัทีดว้ยการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูจ้าํหน่าย 

(ข) ปฏิเสธการใหบ้ริการที�ตามมาใดๆ และ/หรือ การจดัส่งสินคา้ซึ� งผูจ้าํหน่านจะส่ง 

(ค) เรียกคืนค่าใชจ่้ายใดๆในการรับสินคา้ และ/หรือ บริการทดแทนจากบุคคลภายนอก จากผูจ้าํหน่าย  

(ง) เมื�อลูกคา้ชาํระเงินล่วงหนา้สําหรับการบริการที�ผูจ้าํหน่ายยงัไม่ไดใ้หบ้ริการ และ/หรือ สินคา้ 

ซึ� งผูจ้าํหน่ายยงัไม่ไดจ้ดัส่ง ลูกคา้มีสิทธิรับยอดรวมเงินดงักล่าวทั�งหมดคืนจากผูจ้าํหน่ายและ 

(จ) เรียกร้องค่าเสียหายสาํหรับตน้ทุน ความสูญเสีย หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมใดๆ 

ที�เกิดขึ�นโดยลูกคา้ซึ� งเกิดจากความผดิพลาดของผูจ้าํหน่ายในการส่งสินคา้ไม่ตรงเวลา 

ไม่วา่ทางใดก็ตาม 

6.2 หากสินคา้ไม่ไดจ้ดัส่งเตม็จาํนวนตามวนัที�กาํหนด ลูกคา้อาจจะเรียกร้องหรือหกั �� 

เปอร์เซ็นตข์องราคาสินคา้สาํหรับความล่าชา้ของแต่ละสัปดาห์ในการจดัส่งเพื�อชดเชยความเสียหายจนถึ

ง �� เปอร์เซ็นตข์องราคารวมของสินคา้ หากลูกคา้ใชสิ้ทธิ� ของลูกคา้ภายใตข้อ้ �.� นี�  

ลูกคา้จะไม่สามารถใชสิ้ทธิการไดรั้บการเยยีวยาใดๆ ตามที�ระบุไวใ้นขอ้ �.� ในการจดัส่งสินคา้ล่าชา้ 

6.3 หากผูจ้าํหน่ายจดัส่งสินคา้ไม่เป็นไปตามการรับประกนัตามที�ระบุไวใ้นขอ้ �.� ลูกคา้มีสิทธิดงัต่อไปนี�  

ไม่วา่ลูกคา้ยอมรับสินคา้หรือไม่ก็ตาม โดยไม่จาํกดัสิทธิ� หรือการเยยีวยาอื�นๆ ของลูกคา้  

(ก) ปฏิเสธสินคา้ (ทั�งหมดหรือบางส่วน) ไม่วา่กรรมสิทธิจะส่งผา่นแลว้หรือไม่ หรือ 

ส่งคืนสินคา้เหล่านั�นไปยงั ผูจ้าํหน่าย ดว้ยความเสี�ยงและค่าใชจ่้ายของผูจ้าํหน่ายเอง 

(ข) การเลิกสัญญาใหมี้ผลบงัคบัใชท้นัที โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูจ้าํหน่าย 

(ค) เรียกร้องใหผู้จ้าํหน่ายซ่อมแซม หรือเปลี�ยนสินคา้ที�ถูกปฏิเสธ 

หรือให้คืนเงินเตม็จาํนวนของราคาสินคา้ที�ถูกปฏิเสธ (กรณีชาํระเงินแลว้) 

(ง) ปฏิเสธไม่รับการจดัส่งสินคา้ที�ตามมาใดๆ ซึ� งผูจ้าํหน่ายดาํเนินการ 

(จ) เรียกคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ในการไดรั้บสินคา้ทดแทนจากบุคคลภายนอกจากผูจ้าํหน่าย และ 

(ฉ) เรียกร้องค่าเสียหายสาํหรับตน้ทุนการสูญเสีย หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมใดๆ 

ที�เกิดขึ�นกบัลูกคา้อนัเป็นเหตุมาจากความบกพร่องของผูจ้าํหน่ายในการจดัส่งสินคา้ตามขอ้ �.� 

6.4 เงื�อนไขเหล่านี�ครอบคุลมถึง การสับเปลี�ยนหรือการเยยีวยาใดๆของการบริการ และ/หรือ 

การซ่อมแซมหรือการเปลี�ยนสินคา้ที�จดัหาโดยผูจ้าํหน่าย 

6.5 สิทธิ� ของลูกคา้ภายใตส้ัญญานี�  เพิ�มเติมจากสิทธิ� และการเยยีวยาของลูกคา้ที�กาํหนดไวต้ามกฎหมายไทย 
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7. หน้าที�ของลูกค้า  

ลูกคา้จะตอ้ง 

(ก) จดัเตรียมสถานที�ของลูกคา้ใหผู้จ้าํหน่ายสามารถเขา้ถึงไดใ้นเวลาที�เหมาะสม 

เพื�อจุดประสงคข์องการใหบ้ริการ และ 

(ข) จดัเตรียมขอ้มูลตามที�ใชส้าํหรับการใหบ้ริการตามที�ผูจ้าํหน่ายร้องขอตามสมควร 

โดยลูกคา้เป็นผูพ้ิจารณาขอ้มูลที�จาํเป็นสาํหรับการใหบ้ริการ 

 

8. การคดิราคาและการชําระเงิน 

8.1 ราคาสินคา้ 

(ก) เป็นราคาที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อหรือหากไม่มีการระบุราคา 

ใหถื้อเอาราคาตามรายการที�ผูจ้าํหน่ายประกาศไวใ้นวนัที�เริ�มสัญญา และ 

(ข) จะรวมตน้ทุนของบรรจุภณัฑก์ารประกนัภยัและการขนส่งสินคา้เวน้แต่ตกลงเป็นอยา่งอื�นดว้ยลายลั

กษณ์อกัษรโดยลูกคา้ และไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม เวน้แต่ตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และลงนามโดยลูกคา้ 

8.2 ค่าบริการจะระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ ซึ� งเป็นค่าตอบแทนเตม็จาํนวนโดยเฉาพะการใหบ้ริการ 

ยกเวน้ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�นเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยลูกคา้ 

ค่าบริการจะรวมถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทุกอยา่งของผูจ้าํหน่ายทั�งทางตรงหรือทางออ้มที�เกิดขึ�นในเรื�อง

การใหบ้ริการ 

8.3 ในส่วนของสินคา้ผูจ้าํหน่ายจะส่งใบแจง้หนี�ใหลู้กคา้ทนัทีหรือทุกครั� งหลงัการจดัส่งสินคา้เสร็จสมบูรณ์ 

ในส่วนของการบริการผูจ้าํหน่ายจะส่งใบแจง้หนี�ใหลู้กคา้ทนัทีเมื�อเสร็จสิ�นการบริการ 

ใบแจง้หนี�แต่ละใบจะตอ้งระบุขอ้มูลประกอบต่างๆที�ลูกคา้ตอ้งการทราบเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งขอ

งใบแจง้หนี�  รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง หมายเลขคาํสั�งซื�อที�เกี�ยวขอ้ง 

8.4 ในการจดัจาํหน่ายสินคา้และ/หรือการใหบ้ริการ 

ลูกคา้จะชาํระเงินตามจาํนวนในแจง้หนี�ตามตารางเวลาชาํระเงินที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ หรือภายใน �� 

วนัจากวนัสิ�นเดือนที�ส่งใบแจง้หนี�  

การชาํระเงินทาํไดโ้ดยการโอนไปยงับญัชีธนาคารที�ระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผูจ้าํหน่าย 

8.5 จาํนวนเงินที�ลูกคา้ชาํระทั�งหมดภายใตส้ัญญา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

หรือภาษีขายอื�นใดที�คิดเป็นครั� งคราว ลูกคา้จะตอ้งชาํระภาษีมูลค่าเพิ�มคิดตามการจาํหน่ายสินคา้ 
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และ/หรือ การใหบ้ริการ เมื�อลูกคา้ไดรั้บใบกาํกบัภาษี จากผูจ้าํหน่าย 

ในเวลาเดียวกนัตามวนัที�กาํหนดชาํระเงินค่าสินคา้ และ/หรือ บริการ  

8.6 ผูจ้าํหน่ายจะรักษาบนัทึกการใชเ้วลาและวสัดุอุปกรณ์ทีผูจ้าํหน่ายใชใ้นการใหบ้ริการที�ถูกตอ้งและสมบู

รณ์ และผูจ้าํหน่ายจะอนุญาตใหลู้กคา้ตรวจสอบบนัทึกดงักล่าวตามที�ลูกคา้ร้องขอ 

8.7 ลูกคา้อาจหกักลบลบหนี�ในความรับผดิใดๆของผูจ้าํหน่ายที�มีต่อลูกคา้กบัความรับผิดใดๆที�ลูกคา้มีต่อผู ้

จาํหน่ายในเวลาใดๆ ไม่วา่เป็นความรับผิดในปัจจุบนัหรือความรับผดิที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต 

ชาํระหนี�แลว้หรือยงัไม่ไดช้าํระหนี�  และไม่วา่ความรับผดินั�นเกิดขึ�นภายใตส้ัญญาฉบบันี�หรือไม่ก็ตาม 

 

9. สิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา 

9.1 ผูจ้าํหน่ายรับรองวา่ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายมีกรรมสิทธิ� ในสินคา้ตามเงื�อนไขนี�หรือสินคา้อื�นใดที�ผูจ้าํหน่ายจดัส่งใหลู้กคา้ตามสัญญา 

รวมถึงสินแต่ไม่จาํกดัเพียงสินคา้ที�จดัส่ง ทั�งหมดหรือส่วนหนึ�งส่วนใด 

และสินคา้ดงักล่าวปราศจากภาระผกูพนัใดๆ 

และผูจ้าํหน่ายมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าว 

และจดัส่งใหก้บัลูกคา้ในวนัที�ทาํการจดัส่งสินคา้ 

9.2 ผูจ้าํหน่ายโอนสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของของผลิตภณัฑส์าํหรับการบริการทั�งหมดใหแ้ก่ลูกคา้ 

โดยรับประกนักรรมสิทธิอยา่งสมบูรณ์ และปลอดจากสิทธิของบุคคลที�สามทุกประการ 

เพื�อหลีกเลี�ยงความสงสัยในสินคา้ที�จดัส่ง  

9.3 ผูจ้าํหน่ายตอ้งไดรั้บหนงัสือแสดงการสละสิทธิ และธรรมสิทธิทั�งหมดในผลิตภณัฑใ์นการบริการ 

เพื�อหลีกเลี�ยงความสงสัยในสินคา้ที�จดัส่ง ซึ� งบุคคลใดๆมี หรืออาจจะมีสิทธิในอนาคต ตาม 

กฎหมายในเขตอาํนาจศาลใดๆ 

9.4 ผูจ้าํหน่ายตอ้งจดัทาํขึ�นในทนัที (หรือจดัหา) ซึ� งเอกสารหรือกระทาํการใดๆ 

เพื�อเป็นการประกนัผลประโยชน์ทั�งหมดของลูกคา้ในสัญญา ตามที�ลูกคา้อาจร้องขอเป็นครั� งคราว 

รวมถึงสิทธิ กรรมสิทธิ และผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นทางปัญญา ที�โอนใหก้บัลูกคา้ตามขอ้ �.�  

9.5 วสัดุอุปกรณ์ของลูกคา้ทั�งหมดเป็นทรัพยสิ์นของลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

10. การชดใช้ค่าเสียหาย 

10.1 ผูจ้าํหน่ายตอ้งชดใชค้่าเสียหายแก่ลูกคา้จากความรับผดิทั�งปวง ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ความเสียหาย 

และการสูญเสีย (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ผลกระทบอนัเป็นผลที�ตามมาทั�งทางตรงหรือทางออ้ม 

การขาดทุน การเสียชื�อเสียง และสูญเสียผลประโยชน์ทั�งปวง ค่าปรับ และค่าดาํเนินการทางกฎหมาย 
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(คาํนวณตามหลกัเกณฑจ์ากการชดใชค้่าเสียหายเตม็จาํนวน) 

และตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทางวชิาชีพอื�นๆทุกประการ) ที�เกิดขึ�นกบัลูกคา้อนัเป็นผลของ 

หรือเกี�ยวเนื�องกบั 

(ก) การเรียกร้องใดๆ กบัลูกคา้ ในการละเมิด หรือ 

ถูกกล่าวหาวา่ละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลภายนอก ซึ� งเกิดจาก หรือ เกี�ยวขอ้งกบั 

การผลิด การจาํหน่าย หรือ การใชสิ้นคา้ หรือ การรับ การใช ้หรือ การใหบ้ริการ 

ซึ� งอยูใ่นขอบเขตของการเรียกร้องอนัเนื�องกบั การกระทาํ หรือ การละเลย ของผูจ้าํหน่าย และ 

ลูกจา้ง ตวัแทน หรือ ผูรั้บจา้งช่วง 

(ข) การเรียกร้องค่าเสียหายกบัลูกคา้จากบุคคลภายนอก ในการเสียชีวติ ไดรั้บบาดเจบ็ 

หรือไดรั้บความเสียหายต่อทรัพยสิ์น ซึ� งเกิดจาก หรือ เกี�ยวขอ้งกบั ความชาํรุดบกพร่องของสินคา้ 

โดยขอ้บกพร่องในสินคา้ดงักล่าวนั�นเป็นขอ้บกพร่องอนัเกี�ยวเนื�องกบัการกระทาํ 

หรือการละเลยของผูจ้าํหน่าย ลูกจา้ง ตวัแทน หรือ ผูรั้บจา้งช่วง และ 

(ค) การเรียกร้องค่าเสียหายกบัลูกคา้จากบุคคลภายนอก ซึ� งเกิดจาก หรือ เกี�ยวขอ้งกบั 

การจาํหน่ายสินคา้หรือ การใหบ้ริการ โดยการเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าวนั�น 

เกิดจากจากการผิดสัญญา  กระทาํการโดยประมาท หรือความลม้เหลว 

หรือความล่าชา้ในการปฏิบติัตามสัญญาของผูจ้าํหน่าย ลูกจา้ง ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งช่วง 

10.2 ขอ้ �� ในสัญญาฉบบันี�ยงัคงอยูห่ลงัจากเลิกสัญญาสัญญาแลว้ 

 

11. การประกนัภัย 

 ระหวา่งระยะเวลาของสัญญาและสาํหรับช่วงเวลายี�สิบสี�  (��) เดือนหลงัจากนั�น 

ผูจ้าํหน่ายจะรักษาการประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัที�มีชื�อเสียงในการประกนัการชดเชยทางวชิาชีพ 

การประกนัความรับผดิชอบผลิตภณัฑ ์

และการประกนัความรับผดิชอบต่อสาธารณใหค้รอบคลุมหนี� สินที�อาจจะเกิดขึ�นภายใตห้รือเกี�ยวเนื�องกบัสั

ญญา และทาํหนงัสือรับรองการประกนัภยัที�มีรายละเอียดของความคุม้ครอง 

และใบเสร็จรับเงินสาํหรับค่าเบี�ยประกนัของปีปัจจุบนัในส่วนของการประกนัภยัแต่ละชนิดตามการร้องขอ

ของลูกคา้ 

 

12. การเกบ็ข้อมูลเป็นความลบั  

12.1 คู่สัญญา (ฝ่ายที�ได้รับ) จะเก็บรักษาความลบัทางเทคนิคทั�งหมด หรือความรู้ในทางการคา้ 

คุณลกัษณะของ สิ�งประดิษฐ ์กระบวนการ หรือความคิดริเริ�มทั�งหมดซึ�งเป็นความลบั 
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และถูกเปิดเผยต่อฝ่ายที�ไดรั้บโดยอีกฝ่ายหนึ�ง (ฝ่ายที�เผยแพร่) พนกังาน 

ตวัแทนหรือคู่สัญญาช่วงของฝ่ายที�เผยแพร่ และขอ้มูลที�เป็นความลบัอื�นใดเกี�ยวกบัธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์

และการบริการที�ฝ่ายที�ไดรั้บอาจจะไดรั้บ 

ฝ่ายที�ไดรั้บจะเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบัดงักล่าวเฉพาะกบัพนกังาน ตวัแทน 

และคู่สัญญาช่วงของฝ่ายที�ไดรั้บ เท่าที�จาํเป็นตอ้งทราบ 

เพื�อจุดประสงคข์องการทาํปฏิบติัหนา้ที�ของฝ่ายไดรั้บตามสัญญา และจะตอ้งรับรองวา่พนกังาน 

ตวัแทน และคู่สัญญาช่วงดงักล่าวปฏิบติัตามหนา้ที�ที�ระบุไวใ้นขอ้นี� เสมือนเป็นฝ่ายหนึ�งในสัญญา 

ฝ่ายที�ไดรั้บอาจเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบัของฝ่ายที�เผยแพร่ตามแต่ที�จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามที�กฎ

หมายกาํหนด หรือหน่วยงานควบคุม หรือหน่วยงานรัฐบาลใดๆร้องขอ 

หรือโดยคาํสั�งศาลที�มีเขตอาํนาจ 

12.2 ขอ้ �� นี�ยงัคงมีผลบงัคบัหลงัจากเลิกสัญญาแลว้ 

 

13. การเลกิสัญญา 

13.1 ลูกคา้อาจเลิกสัญญาโดยไม่จาํกดัสิทธิและการเยยีวยาอื�นๆ ดงัต่อไปนี�  

(ก) ในส่วนของการใหบ้ริการโดยการส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูจ้าํหน่ายก่อน � 

สัปดาห์ และ 

(ข) ในส่วนของการจาํหน่ายสินคา้ทั�งหมดหรือบางส่วน การเลิกสัญญามีผลทนัที 

โดยการส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูจ้าํหน่ายในเวลาใดๆ หลงัจากนั�น 

ผูจ้าํหน่ายจะหยดุการดาํเนินการทุกประการตามสัญญา 

ลูกคา้จะชาํระเงินใหผู้จ้าํหน่ายอยา่งยติุธรรม และ เหมาะสมสาํหรับงานใดๆ 

ที�อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินงาน ณ เวลาของการเลิกสัญญา 

หากแต่การชดเชยดงักล่าวจะไม่รวมถึง การสูญเสียกาํไรที�คาดการณ์ หรือ 

การสูญเสียอนัเป็นผลที�ตามมาใดๆ 

13.2 ผูจ้าํหน่ายอาจเลิกสัญญาโดยการส่งหนงัสือแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ �� 

วนัโดยไม่จาํกดัสิทธิ� หรือการเยยีวยาอื�นๆ 

13.3 ในการเลิกสัญญาในกรณีใดๆที�ระบุไวใ้นเงื�อนไขเหล่านี�  

เมื�อมีการจาํหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการแลว้นั�น 

คู่สัญญาฝ่ายที�เลิกอาจเลิกสัญญาเฉพาะในส่วนของสินคา้ หรือเฉพาะในส่วนของการบริการ 

และใหส้ัญญาส่วนที�คงเหลืออยูน่ั�นมีผลต่อไป 
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13.4 ลูกคา้อาจเลิกสัญญาไดท้นัที โดยแจง้ไปยงัอีกฝ่ายหนึ�งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยไม่จาํกดัสิทธิและการเยยีวยาอื�นๆ ในกรณีดงัต่อไป 

(ก) ผูจ้าํหน่ายกระทาํผดิในส่วนสาํคญัของขอ้กาํหนดในสัญญา และ 

(ถา้การกระทาํผดิดงักล่าวสามารถแกไ้ขได)้   ผูจ้าํหน่ายไม่ทาํการแกไ้ขการผดิสัญญานั�นภายใน � 

วนัของการไดรั้บหนงัสือแจง้เพื�อใหก้ระทาํการดงักล่าว 

(ข) ผูจ้าํหน่ายกระทาํผดิสัญญาซํ� าในขอ้กาํหนดของสัญญาใดๆ 

ในลกัษณะที�เห็นไดว้า่การดาํเนินการของผูจ้าํหน่ายไม่สอดคลอ้งกบัเจตนาหรือความสามารถในก

ารปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามขอ้กาํหนดของสัญญา 

(ค) ผูจ้ดัจาํหน่ายระงบั หรือข่มขู่จะระงบัการชาํระหนี�  หรือไม่สามารถชาํระหนี�  

หรือตกอยูใ่นสภาพที�ไม่สามารถชาํระหนี�  ยอมรับวา่ไร้ความสามารถในการชาํระหนี�  หรือ 

(เป็นบริษทั หรือหุน้ส่วนจาํกดัความรับผิด) ถือวา่ไม่สามารถชาํระหนี�  หรือ (เป็นหา้งหุ้นส่วน) 

มีหุน้ส่วนใดๆเป็นไปตามที�กล่าวมาแลว้นั�น   

(ง) ผูจ้าํหน่ายเริ�มตน้เจรจากบัเจา้หนี�ทั�งหมด หรือเจา้หนี�กลุ่มใดๆของตน 

เกี�ยวกบัการขยายเวลาชาํระหนี�หรือยื�นขอ้เสนอการประนีประนอมใดๆหรือจดัเตรียมขอ้ตกลงกบัเ

จา้หนี�หนึ�งรายหรือมากกวา่ (ที�เป็นบริษทั) 

ที�นอกเหนือจากวตัถุประสงคใ์นโครงการควบกิจการเป็นบริษทัใหม่ (solvent amalgamation) 

หรือการปรับโครงสร้างกิจการ (solvent reconstruction) ของผูจ้าํหน่าย 

(จ) การยื�นฟ้อง การส่งหนงัสือแจง้เตือน มีการผา่นมติ หรือมีคาํสั�ง สาํหรับหรือเกี�ยวเนื�องกบั 

การเลิกกิจการของผูจ้าํหน่าย (เป็นบริษทั) 

นอกเหนือจากวตัถุประสงคใ์นโครงการควบกิจการเป็นบริษทัใหม่ (solvent 

amalgamation)หรือการปรับโครงสร้างกิจการ (solvent reconstruction) ของผูจ้าํหน่าย  

(ฉ) ผูจ้าํหน่าย (เป็นบุคคลธรรมดา) อยูภ่ายใตก้ารฟ้องลม้ละลายหรือตอ้งคาํสั�งใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

(ช) เจา้หนี�  หรือผูมี้สิทธิในภาระติดพนัในทรัพยสิ์นของผูจ้าํหน่ายเขา้อายดัหรือ 

ครอบครองหรือเขา้ยดึทรัพยบ์งัคบัคดีอายดัทรัพยร์ะหวา่งคดี 

หรือกระบวนการอื�นในการยึดทรัพยห์รือบงัคบัคดี 

หรือฟ้องคดีกบัทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั�งหมดของผูจ้าํหน่าย 

ซึ� งการอายดัหรือการดาํเนินการดงักล่าว ไม่มีการถอนเรื�องภายใน �� วนั 

(ซ) มีการยื�นคาํร้องต่อศาลหรือมีคาํสั�งศาลแต่งตั�งผูจ้ดัการทรัพยสิ์น หรือ 

หากมีหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการแต่งตั�งผูจ้ดัการทรัพยสิ์น 

หรือถา้ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นไดรั้บแต่งตั�งเขา้ควบคุมกิจการผูจ้าํหน่าย (เป็นบริษทั) 
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(ฌ) มีบุคคลไดรั้บสิทธิ� แต่งตั�งผูดู้แล (receiver) ทรัพยสิ์นของผูจ้าํหน่าย หรือไดมี้การแต่งตั�งผูดู้แล 

(receiver) ทรัพยสิ์นของผูจ้าํหน่าย 

(ญ) เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นใดๆหรือมีการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูจ้าํหน่ายไม่วา่เขตอาํนาจศาลที�มีผลกร

ะทบเท่ากบัหรือคลา้ยกบัเหตุการณ์ใดๆที�กล่าวถึงในขอ้ ��.�(ค) จนถึงขอ้ ��.�(ญ) (ครอบคลุม) 

(ฎ) ผูจ้าํหน่ายระงบั หรือ 

ยติุหรือข่มขูเ่พื�อการระงบัหรือยติุเพื�อทาํธุรกิจของผูจ้าํหน่ายทั�งหมดหรือบางส่วน 

(ฏ) สถานะการเงินของผูจ้าํหน่ายดอ้ยลงถึงขนาดที�ลูกคา้เห็นวา่มีความเสี�ยงที�ผูจ้ดัจาํหน่ายไม่มีความส

ามารถในการปฏิบติัหนา้ที�ของตนไดต้ามสัญญา 

(ฐ) ผูจ้าํหน่าย (เป็นบุคคลธรรมดา) เสียชีวติหรือโดยสาเหตุจากความเจบ็ป่วย หรือไร้ความสามารถ 

(ไม่วา่ทางจิตหรือทางกาย) 

จนไม่สามารถจดัการธุระของตนเองหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ควา

มสามารถตามกฎหมาย 

13.5 การเลิกสัญญาไม่กระทบกบัสิทธิและการเยยีวยาของฝ่ายใดที�มีอยู ่ขณะเลิกสัญญา 

13.6 ขอ้กาํหนดซึ�งระบุโดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย 

ที�กาํหนดใหมี้ผลบงัคบัต่อไปภายหลงัจากเลิกสัญญาจะมีผลบงัคบัอยา่งสมบูรณ์ต่อไป  

 

14. ผลของเลกิสัญญา 

การเลิกสัญญาดว้ยเหตุผลใดๆ 

ผูจ้าํหน่ายจะส่งคืนสินคา้ที�จดัส่งทั�งหมดใหลู้กคา้ไม่วา่จะอยูใ่นสภาพสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม 

และส่งคืนวสัดุอุปกรณ์ของลูกคา้ทั�งหมดหากผูจ้าํหน่ายไม่ปฏิบติัตาม 

ลูกคา้สามารถเขา้ไปในสถานที�ของผูจ้าํหน่ายและยดึครองวสัดุอุปกรณ์หรือสินคา้ที�จดัส่งดงักล่าว 

ผูจ้าํหน่ายเป็นผูรั้บผิดชอบเพียงผูเ้ดียวในการเก็บรักษาจนกวา่จะส่งคืนหรือส่งมอบ 

และผูจ้าํหน่ายจะตอ้งไม่ใชว้สัดุอุปกรณ์ 

และสินคา้ที�จดัส่งดงักล่าวเพื�อจุดประสงคใ์ดๆที�ไม่เกี�ยวเนื�องกบัสัญญานี�  

 

15. เหตุสุดวสัิย 

15.1 ความล่าชา้ หรือความบกพร่องในการปฏบติัหนา้ที�ตามสัญญา เกิดจากเหตุการณ์ที�ไม่อาจควบคุมได ้

ไม่ถือวา่คู่สัญญาประพฤติผดิสัญญา หรือมีความรับผิดในความล่าชา้ หรือความบกพร่องนั�น 

15.2  ผูจ้าํหน่ายจะใชค้วามพยายามทุกประการทุกอยา่งตามสมควร 

เพื�อบรรเทาผลกระทบของเหตุสุดวสิัยในการปฏิบติังานตามความรับผดิชอบของผูจ้าํหน่าย 
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15.3 ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย ผูจ้าํหน่ายตอ้งแจง้ต่อลูกคา้เป็นลายลกัอกัษรณ์ 

ในการแจง้ตอ้งระบุถึงเหตุสุดวสิัย และ กาํหนดระยะเวลาความล่าชา้ที�ผูจ้าํหน่ายคาดการณ์ 

15.4 หากเหตุสุดวสิัยเป็นการขดัขวางเป็นอุปสรรคหรือ 

หน่วงเวลาการปฏิบติังานของผูจ้าํหน่ายตามความรับผิดชอบของผูจ้าํหน่ายเป็นเวลามากกวา่ �� 

วนัทาํการต่อเนื�อง ลูกคา้อาจเลิกสัญญาทนัทีโดยการส่งหนงัสือแจง้ไปยงัผูจ้าํหน่าย 

 

16. ทั�วไป 

16.1 การโอนสิทธิและข้อตกลงอื�นๆ 

(ก) ลูกคา้อาจโอนสิทธิ เปลี�ยนมือ จาํนอง มอบหมาย ทาํสัญญาช่วง หรือ 

ทาํขอ้ตกลงในรูปแบบอื�นในเวลาใดๆ ดว้ยสิทธิ� หรือหนา้ที�ใดๆ หรือทั�งหมดภายใตส้ัญญา 

(ข) ผูจ้าํหน่ายจะไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี�ยนมือ จาํนอง มอบหมาย ทาํสัญญาช่วง 

ประกาศถือทรัพยสิ์นเพื�อรับผลประโยชน์ใหบุ้คคลอื�น หรือ 

ทาํขอ้ตกลงในรูปแบบอื�นใดกบัสิทธิหรือความรับผดิชอบใดๆ 

หรือทั�งหมดภายใตส้ัญญาโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้ก่อน 

16.2 การบอกกล่าว 

(ก) การบอกกล่าวหรือการสื�อสารใดๆที�ส่งไปยงัฝ่ายหนึ�งภายใต ้

หรือเกี�ยวเนื�องกบัสัญญาจะทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุที�อยูข่องฝ่ายนั�นตามสาํนกังานที�จดทะเบียน 

(ถา้เป็นบริษทั) หรือ สาํนกังานใหญ่ของธุรกิจ (ในกรณีอื�นใด) 

หรือที�อยูอื่�นตามที�ฝ่ายหนึ�งอาจจะมีการระบุไวก้บัอีกฝ่ายหนึ�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามขอ้นี�และจะ

ส่งมอบเป็นการส่วนตวัหรือส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียนชาํระเงินล่วงหนา้ 

หรือบริการส่งในวนัทาํการถดัไปหรือผูรั้บจา้งขนส่งเชิงพาณิชย ์แฟกซ์ หรืออีเมล 

(ข) หนงัสือแจง้หรือการสื�อสารใดๆจะถือวา่ไดรั้บหากส่งมอบเป็นการส่วนตวัตามที�อยูที่�อา้งอิงในขอ้ 

16.2 (ก) หากส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียนชาํระเงินล่วงหนา้ 

หรือใชบ้ริการการส่งในวนัทาํการถดัไปภายในเวลา � 

นาฬิกาในวนัทาํการที�สองหลงัการประทบัตราไปรษณียห์ากส่งผา่นทางหน่วยงานขนส่งเชิงพาณิชย์

ในวนัที�และเวลาที�ลงนามในใบรับส่งมอบของผูรั้บขนส่งหรือหากส่งโดยทางแฟกซ์ หรืออีเมล 

และไดรั้บในวนัทาํการหลงัการส่งขอ้มูล 

(ค) ขอ้กาํหนดตามขอ้นี�จะไม่ใชก้บัการบริการในกระบวนการใดๆ 

หรือเอกสารอื�นในการดาํเนินการตามกฎหมาย 
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16.3 ความเป็นโมฆะ หากขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดของสัญญาเป็นหรือกลายเป็นโมฆะ 

ผดิกฎหมาย หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้

จะถือวา่ไดมี้การแกไ้ขในขอบเขตที�นอ้ยที�สุดที�เป็นไปไดเ้พื�อทาํใหข้อ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํ

หนดนั�นถูกกฎหมายและสามารถใชบ้งัคบัได ้หากการแกไ้ขดงักล่าวไม่สามารถทาํได ้ขอ้กาํหนด 

หรือส่วนใดของขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งจะถือวา่ถูกตดัออก การเปลี�ยนแปลงใดๆ 

หรือการตดัขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดออกภายใตข้อ้นี� จะไม่มีกระทบกบัความการบงัคบั

ใชส้ัญญาที�เหลือ 

16.4 การสละสิทธิ การสละสิทธิหรือการเยยีวยาใดๆภายใตส้ัญญาหรือตามกฎหมาย 

มีผลต่อเมื�อแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และไม่ถือวา่เป็นการสละสิทธิ� ของการละเมิดหรือผิดสัญญาใดๆที�เกิดขึ�นตามมาในภายหลงั 

ความล่าชา้หรือความบกพร่องโดยฝ่ายหนึ�งฝ่ายใดในการใชสิ้ทธิหรือการเยยีวยาที�มีใหภ้ายใตส้ัญญา

หรือโดยกฎหมาย 

ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือการเยยีวยานั�นหรือสิทธิหรือการเยยีวยาอื�นใดและจะไม่เป็นการจาํกดัห

รือขดัขวางการใชสิ้ทธิหรือการเยยีวยานั�นในภายหลงั 

การใชสิ้ทธิหรือการเยยีวยาเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือเพียงบางส่วน ไม่เป็นการจาํกดัหรือกีดกนั 

การใชสิ้ทธิหรือการเยยีวยานั�นๆ หรือการใชสิ้ทธิอื�นๆ ในภายหลงั 

16.5 การไม่เป็นหุ้นส่วนหรือตัวแทน 

ทุกส่วนในสัญญาไม่มีเจตนาที�หรือถือวา่จะสร้างหุ้นส่วนหรือร่วมทุนระหวา่งคู่สัญญา 

อีกทั�งไม่สถาปนาคู่สัญญาใดๆเพื�อเป็นตวัแทนของคู่สัญญาอีกฝ่าย 

คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายไม่มีอาํนาจในการกระทาํประหนึ�งเป็นตวัแทนหรือผกูมดัคู่สัญญาอีกฝ่ายในทุก

ๆทาง 

16.6 บุคคลที�สาม บุคคลซึ�งไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญาจะไม่มีสิทธิใดๆในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดนี�  

16.7 การเปลี�ยนแปลง 

จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาใดๆรวมถึงการใชข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขเพิ�มเติมใดๆนอกเหนือจาก

ที�ระบุไวใ้นเงื�อนไขเหล่านี�  เวน้แต่ไดมี้การตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยลูกคา้ 

16.8 ลาํดับการบังคับใช้เอกสาร ในกรณีที�มีความขดัแยง้ หรือความไม่สอดคลอ้งกนั ระหวา่งสัญญา และ 

ขอ้ตกลง และ เงื�อนไขนี�  ใหย้ึดถือตามสัญญา ในกรณีที�มีความแต่งต่าง 

หรือขอ้สงสัยในการตีความระหวา่ง ขอ้ตกลง และเงื�อนไขฉบบัภาษาองักฤษ กบั ฉบบัภาษาไทย 

ใหย้ดึถือตามฉบบัภาษาองักฤษ 
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16.9 กฎหมายควบคุมสัญญาและขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องใดๆ 

อนัเป็นผลมาจากหรือเกี�ยวเนื�องกบัสัญญาหรือเนื�อหาหรือรูปแบบสัญญา 

(รวมถึงขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องที�ไม่ใช่สัญญา) 

จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย 

16.10 เขตอาํนาจศาล แต่ละฝ่ายตกลงกนัวา่ ศาลของประเทศไทยจะถูกใชเ้ป็นเขตอาํนาจศาลเพื�อตกลง       

ขอ้พิพาทใดๆ หรือขอ้เรียกร้องใดๆ 

อนัเป็นผลมาจากหรือเกี�ยวเนื�องกบัขอ้ตกลงนี�หรือเนื�อหาหรือรูปแบบขอ้ตกลงนี�  

(รวมถึงขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องที�ไม่ใช่สัญญา) 

 

 

 

 

 

 

 

 


