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บริษัท แอนกสั ไฟเออร์ เอน็จิเนียริ�ง (เซาท์ อสีท์ เอเชีย) จํากดั 

ข้อกาํหนด และเงื�อนไขสําหรับการจําหน่ายอุปกรณ์ดับเพลงิ อุปกรณ์ประกอบ ระบบและการบริการ 

 

1. คํานิยาม 

1.1 ถอ้ยคาํ ในเงื�อนไขเหล่านี�  ใหใ้ชค้วามหมายดงัต่อไปนี�  

วนัทาํการ หมายถึง วนัทาํการปกติ (ยกเวน้วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์หรือ วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

ของธนาคารในกรุงเทพมหานคร   

วนัเริ�มต้น หมายถึง วนัที�ตามความหมายระบุในขอ้ �.� 

เงื�อนไข หมายถึง ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขเหล่านี�  และรวมถึง 

ขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�ไดแ้กไ้ขในแต่ละครั� งตามขอ้ ��.� 

สัญญา หมายถึง สัญญาระหวา่งผูจ้าํหน่ายและลูกคา้สาํหรับการจาํหน่ายระบบ และ/หรือ 

การใหบ้ริการตามเงื�อนไขเหล่านี�  

ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือองคก์รซึ� งทาํการซื�อระบบ และ/หรือ บริการจากผูจ้าํหน่าย 

สินค้าที�จัดส่ง (Deliverables) หมายถึง สินคา้ที�จดัส่งตามที�ระบุไวใ้น คุณลกัษณะของระบบ และ 

คุณลกัษณะของการบริการตามตกลง 

สถานที�จัดส่ง หมายถึง สถานที�ตามความหมายระบุในขอ้ �.� 

เหตุสุดวสัิย หมายถึง เหตุสุดวสิัยตามความหมายระบุในขอ้ �� 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง สิทธิบตัร สิทธิในงานประดิษฐ์ ผลิตภณัฑอ์รรถประโยชน์  

ลิขสิทธิ� และสิทธิที�เกี�ยวขอ้ง เครื�องหมายการคา้ เครื�องหมายการบริการ ชื�อการคา้ ชื�อธุรกิจ 

และชื�อโดเมน สิทธิในความคุม้ครององคป์ระกอบของสินคา้ สิทธิในค่าความนิยม 

หรือการฟ้องร้องสาํหรับการแอบอา้ง การแข่งขนัไม่เป็นธรรม สิทธิในงานออกแบบ 

สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในฐานขอ้มูล สิทธิในภูมิลกัษณะ สิทธิโดยธรรม 

สิทธิในขอ้มูลที�เป็นความลบั (รวมถึงความรู้ความชาํนาญ และความลบัทางการคา้) 

และสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอื�นๆ ในแต่ละกรณี ไม่วา่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม 

และรวมถึงการขอต่ออาย ุหรือการขยายระยะเวลาของสิทธิดงักล่าว 

และสิทธิที�คลา้ยกนัหรือที�เทียบเท่าทั�งหมด หรือรูปแบบการคุม้ครองทั�วโลก 

คําสั�งซื�อ หมายถึง คาํสั�งซื�อของลูกคา้สาํหรับการจาํหน่ายระบบ และ/หรือ การบริการ 

ตามที�ระบุไวใ้นแบบฟอร์มคาํสั�งซื�อของลูกคา้หรือการตอบรับของลูกคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในใบเสน

อราคาของผูจ้าํหน่าย แลว้แต่กรณี 
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บริการ หมายถึง การบริการ รวมถึงสินคา้ที�จดัส่งโดยผูจ้าํหน่าย 

ใหก้บัลูกคา้ตามที�ระบุไวใ้นคุณลกัษณะการบริการดา้นล่าง 

คุณลกัษณะการบริการ หมายถึง คุณลกัษณะตาม คาํนิยาม หรือคาํจาํกดัความ ในบริการของผูจ้าํหน่าย 

ซึ� งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัลูกคา้ 

ผู้จําหน่าย หมายถึง  บริษทั แอนกสั ไฟเออร์ เอน็จิเนียริ�ง (เซาท ์อีสท ์เอเชีย) จาํกดั 

จดทะเบียนในประเทศไทย ทะเบียนบริษทัเลขที� ������������� 

วสัดุอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย (Supplier Materials) หมายถึง 

วสัดุอุปกรณ์ของผูจ้าํหน่ายตามความหมายที�ระบุไวใ้นขอ้ �.�(ช) 

ระบบ หมายถึง ระบบตรวจหาและป้องกนัไฟและ/หรือแก๊ส (หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของระบบ) 

ระบุในคาํสั�งซื�อ 

คุณลกัษณะของระบบ หมายถึง คุณลกัษณะใดๆ ของระบบ รวมถึง แผนผงั งานเขียนแบบ 

และส่วนประกอบผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวขอ้งใดๆ ที�ตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหวา่งลูกคา้กบัผูจ้าํหน่าย 

1.2 การตีความ ในเงื�อนไขเหล่านี�  ใหใ้ชห้ลกัเกณฑต่์อไปนี�  

(ก) บุคคล ใหห้มายความรวมถึง บุคคลธรรมดา องคก์รหรือหน่วยงานซึ�งไม่ใช่องคก์ร 

(ไม่วา่จะมีการจาํแนกสภาพบุคคลตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) 

(ข) การอา้งอิงถึงคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง  ใหร้วมถึงตวัแทน ผูสื้บทอด 

หรือผูรั้บโอนสิทธิที�ไดรั้บอนุญาต 

(ค) การอา้งอิงระเบียบหรือบทบญัญติัตามกฎหมายเป็นการอา้งอิงระเบียบ หรือบทบญัญติัตามกฎหมาย 

ซึ� งแกไ้ข หรือบงัคบัใชใ้หม่ การอา้งอิงระเบียบ หรือบทบญัญติัตามกฎหมาย รวมถึง 

กฎหมายอนุบญัญติัใดๆ ที�ร่างขึ�นภายใตร้ะเบียบ หรือบทบญัญติัตามกฎหมายนั�นๆ 

ตามการแกไ้ขหรือการบงัคบัใชใ้หม่ 

(ง) ถอ้ยคาํใดๆที�มีคาํศพัทว์า่ รวมถึง ประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง 

หรือประโยคที�มีความหมายคลา้ยกนัใดๆจะถูกตีความไดว้า่เป็นการยกตวัอยา่งประกอบ 

และจะไม่จาํกดัความหมายของส่วนที�นาํหนา้คาํศพัทเ์หล่านี�  และ  

(จ) การอา้งอิง ลายลกัษณ์อกัษร หรือ ข้อความ ใหร้วมถึงแฟกซ์และอีเมล 

 

2. หลกัเกณฑ์ของสัญญา 

2.1 คาํสั�งซื�อประกอบดว้ย ขอ้เสนอของลูกคา้ในการซื�อสินคา้ และ/หรือ บริการตามเงื�อนไขเหล่านี�  

2.2 คาํสั�งซื�อจะถือวา่ไดรั้บ เมื�อผูจ้าํหน่ายออกใบตอบรับคาํสั�งซื�อเป็นลายลกัษณ์อกัษร ณ วนัและเวลาใด 

ซึ� งมีผลทาํใหส้ัญญาเกิดขึ�น (วนัเริ�มต้นของสัญญา) 
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2.3 สัญญา ประกอบดว้ยขอ้ตกลงทั�งหมดระหวา่งคู่สัญญา ซึ� งลูกคา้ยอมรับวา่ ขอ้ความ คาํแถลง คาํสัญญา 

คาํรับรอง คาํรับประกนั หรือการรับประกนัใดๆ ที�มีขึ�น หรือไดใ้หไ้วโ้ดยผูจ้าํหน่าย หรือตวัแทน 

ที�ไม่ไดร้ะบุในสัญญานี�  ไม่ถือเป็นส่วนประกอบในสัญญา 

2.4 ตวัอยา่ง งานเขียนแบบ รายละเอียด หรือ การโฆษณาใดๆ ที�ผูจ้าํหน่ายทาํขึ�น และ รายละเอียดใดๆ 

ของระบบ หรือภาพประกอบใดๆ หรือรายละเอียดใดๆ ของการบริการที�อยูใ่นรายการสินคา้ 

หรือแผน่พบันั�น ทาํขึ�น หรือ ประกาศโฆษณาเพื�อวตัถุประสงคใ์นการอธิบายภาพรวมของการบริการ 

และ/หรือ อธิบายระบบตามที�ระบุไวใ้นช่องทางขา้งตน้เท่านั�น ซึ� งไม่ถือเป็นส่วนหนึ�งของสัญญา 

หรือมีผลบงัคบัทางสัญญาใดๆ 

2.5 เงื�อนไขเหล่านี� ถูกนาํไปใชก้บัสัญญา เพื�อจาํกดัขอ้ตกลงอื�นใดที�ลูกคา้กาํหนด หรือรวมเขา้ดว้ยกนั หรือ 

ขอ้ตกลงซึ�งมีนยัทางการคา้ จารีตประเพณี หลกัปฏิบติั หรือวถีิทางของการทาํธุรกิจ 

2.6 ใบเสนอราคาใดๆ ผูจ้าํหน่ายมอบใหไ้ม่ถือเป็นคาํเสนอ และมีผลใชไ้ดใ้นระยะเวลายี�สิบ (��) วนัทาํการ 

นบัจากวนัที�ออก หรือตามระยะที�ผูจ้าํหน่ายกาํหนด 

2.7 เงื�อนไขทั�งหมดนี�ใชก้บัการจาํหน่ายระบบ และการบริการทั�งหมด เวน้แต่ 

เป็นการจาํหน่ายเฉพาะระบบหรือใหบ้ริการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือการจาํหน่ายที�เฉพาะเจาะจง 

 

3. ระบบ 

3.1 ระบบ หมายความตามคาํอธิบายในขอ้คุณลกัษณะของระบบ 

3.2 ในกรณีที� ลูกคา้เป็นผูก้าํหนดคุณลกัษณะของระบบเอง ลูกคา้จะตอ้งชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูจ้าํหน่าย 

ในความเสียหายต่อหนี� สิน ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ค่าความเสียหาย และความสูญเสียทั�งหมด 

(รวมถึงความเสียหายที�ตามมาไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้ม การสูญเสียกาํไร การเสียชื�อเสียง 

และผลประโยชน์ทั�งหมด ค่าปรับ และรวมถึงค่าวชิาชีพกฎหมาย และค่าวชิาชีพอื�นๆ ตามสมควร) 

ที�ผูจ้าํหน่ายถูกเรียกร้องในการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลที�สาม อนัเป็นผลมาจาก 

หรือเกี�ยวเนื�องกบัการใชคุ้ณลกัษณะของระบบของผูจ้าํหน่าย เงื�อนไขตามขอ้ �.� 

นี� มียงัคงมีผลบงัคบัหลงัจากเลิกสัญญา 

3.3 ผูจ้าํหน่ายขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขคุณลกัษณะของระบบ 

เวน้แต่เป็นความประสงคจ์ากหน่วยงานตามกฎหมาย และจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบตามความเหมาะสม 

 

4. การจัดส่งระบบ 

4.1 ผูจ้าํหน่ายขอรับรองดงัต่อไปนี�  
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(ก) ในการจดัส่งระบบ (หรือส่วนหนึ�งส่วนใดของระบบ) 

ผูจ้าํหน่ายจะจดัส่งพร้อมใบรายการจดัส่งระบบ แสดงวนัที�คาํสั�งซื�อ 

หมายเลขอา้งอิงของลูกคา้และของผูจ้าํหน่ายทั�งหมด ชนิดและปริมาณของระบบ 

รวมถึงหมายเลขรหสัของระบบ (ถา้มี) คาํแนะนาํในการเก็บรักษาเป็นพิเศษ (ถา้มี) 

ในกรณีที�มีการจดัส่งระบบเป็นงวดๆตามคาํสั�งซื�อ 

ผูจ้าํหน่ายตอ้งแสดงยอดคงเหลือของระบบที�ยงัไม่ไดจ้ดัส่ง และ 

(ข) ในกรณีที�ผูจ้าํหน่ายประสงคใ์หลู้กคา้ส่งคืนวสัดุบรรจุภณัฑใ์หผู้จ้าํหน่าย 

โดยระบุไวโ้ดยชดัแจง้ในใบรายการจดัส่งระบบ 

ลูกคา้จะตอ้งจดัเตรียมวสัดุบรรจุภณัฑเ์พื�อจดัส่งตามที�ผูจ้าํหน่ายร้องขอในเวลาอนัสมควร 

โดยผูจ้าํหน่ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายในการส่งคืนวสัดุบรรจุภณัฑด์งักล่าว 

4.2 ผูจ้าํหน่ายจะจดัส่งระบบไปยงัสถานที�ที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ หรือสถานที�อื�นใด ตามที�คู่สัญญาตกลงกนั 

(สถานที�จัดส่ง)  ณ เวลาใดๆ ภายหลงัจากที�ผูจ้าํหน่ายแจง้ไปยงัลูกคา้วา่ ระบบ (หรือ 

ส่วนประกอบที�เกี�ยวขอ้ง) พร้อมแลว้ 

4.3 การจดัส่งระบบจะสมบูรณ์ต่อเมื�อจดัส่งระบบถึงสถานที�จดัส่งระบบแลว้ 

4.4 วนัที�ใดๆ ที�ระบุไวส้าํหรับการจดัส่งระบบเป็นวนัที�โดยประมาณเท่านั�น 

และอาจมีการคลาดเคลื�อนของเวลาในการจดัส่ง ผูจ้าํหน่ายจะไม่รับผดิชอบต่อความล่าชา้ใดๆ 

ที�เกิดจากเหตุสุดวสิัย หรือความผดิพลาดของลูกคา้ในการแจง้สถานที�จดัส่ง 

หรือความผดิพลาดในการใหค้าํแนะนาํอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งในการจดัส่งระบบ 

4.5 หากผูจ้าํหน่ายไม่สามารถจดัส่งระบบได ้

ผูจ้าํหน่ายมีความรับผดิจาํกดัเพียงตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจากทางลูกคา้ 

ในการจดัหาระบบทดแทนที�มีคุณลกัษณะและคุณภาพคลา้ยกนัในราคาที�ถูกที�สุดในราคาตลาดและมีรา

คาตํ�ากวา่ราคาของระบบของผูจ้าํหน่ายเท่านั�น 

ผูจ้าํหน่ายจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆในการจดัส่งระบบซึ�งเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

ความผดิพลาดของลูกคา้ในการแจง้การจดัส่งระบบอยา่งเหมาะสม หรือความผิดพลาดใดๆ 

ในการใหค้าํแนะนาํที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัส่งระบบ 

4.6 หากลูกคา้ไม่สามารถรับหรือไม่ยอมรับการจดัส่งระบบภายในสาม (�) วนัทาํการ 

นบัจากวนัที�ผูจ้าํหน่ายแจง้วา่ระบบพร้อมแลว้ 

นอกเหนือจากความบกพร่องหรือความล่าชา้ดงักล่าวเกิดจากเหตุสุดวสิัยหรือความบกพร่องของผูจ้าํหน่

ายในการปฏิบติัหนา้ที�ตามสัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบ   
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(ก)  การจดัส่งระบบจะถือวา่เสร็จสิ�นในเวลา �.�� นาฬิกาในวนัทาํการที�หา้ 

นบัจากวนัซึ� งผูจ้าํหน่ายไดแ้จง้ไปยงัลูกคา้วา่ ระบบพร้อมแลว้ 

(ข) ผูจ้าํหน่ายจะจดัเก็บระบบไวจ้นกวา่จะจดัส่ง 

และคิดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดกบัลูกคา้ (รวมถึงค่าประกนัภยั) 

4.7 หากภายหลงัจากที�ผูจ้าํหน่ายแจง้ไปยงัลูกคา้สิบ (��) วนัทาํการวา่ระบบพร้อมจดัส่ง 

แต่ลูกคา้ไม่รับหรือไม่ยอมรับการจดัส่ง 

ผูจ้าํหน่ายอาจนาํออกขายหรือจาํหน่ายระบบบางส่วนหรือทั�งหมด และ 

ลงบญัชีใหลู้กคา้ในส่วนราคาที�เกินราคาของระบบ หรือเรียกเก็บลูกคา้ในส่วนราคาที�ขาดกบัลูกคา้ 

4.8 ผูจ้าํหน่ายสามารถส่งระบบเป็นรายงวด ซึ� งจะทาํการเรียกเก็บเงินและสั�งจ่ายแยกกนั 

การจดัส่งระบบแต่ละครั� งจะทาํสัญญาแยกกนั ความล่าชา้หรือขอ้บกพร่องใดๆในการจดัส่งแต่ละงวด 

จะไม่เป็นเหตุใหลู้กคา้ยกเลิกการจดัส่งในงวดอื�น 

 

 

 

5. คุณภาพของระบบ 

5.1 ผูจ้าํหน่ายรับประกนันบัตั�งแต่จดัส่งาและในระยะเวลาเวลา �� เดือนนบัจากวนัที�จดัส่ง 

(ช่วงเวลารับประกนั) ดงัต่อไปนี�  

(ก) วสัดุอุปกรณ์ทุกอยา่งตรงกนัตามรายละเอียดและคุณลกัษณะของระบบ 

(ข) ไม่มีความบกพร่องในการออกแบบ วสัดุและงานฝีมือ และ 

(ค) ระบบมีถูกตอ้งตามวตัถุประสงคใ์ดๆที�กาํหนดโดยผูจ้าํหน่าย 

5.2 ภายใตเ้งื�อนไขขอ้ �.� ในกรณีดงัต่อไปนี�  

(ก) ภายในระยะเวลารับประกนั หากลูกคา้พบวา่ส่วนหนึ�งส่วนใดของระบบหรือทั�งหมด 

ไม่ตรงกบัการรับประกนัตามที�ระบุไวใ้นขอ้ �.� 

และไดแ้จง้ใหผู้จ้าํหน่ายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาพอสมควร 

(ข) ผูจ้าํหน่ายมีโอกาสตรวจสอบระบบดงักล่าวอยา่งเหมาะสม และ 

(ค) ลูกคา้ส่งคืนชิ�นส่วนใดๆของระบบไปยงัสถานที�ประกอบการของผูจ้าํหน่ายดว้ยค่าใชจ่้ายของลูกคา้เ

มื�อผูจ้าํหน่ายร้องขอ ผูจ้าํหน่ายจะพิจารณาซ่อมแซมหรือทดแทนชิ�นส่วนที�บกพร่องของระบบ 

หรือคืนเงินชิ�นส่วนที�บกพร่องเตม็จาํนวน 

5.3 ผูจ้าํหน่ายไม่ตอ้งรับผิดในความบกพร่องของระบบ ซึ� งรับประกนัตามขอ้ �.� ในกรณีดงันี�   

(ก) ลูกคา้ใชร้ะบบดงักล่าวต่อไปอีก ดว้ยประการใดๆ หลงัจากไดมี้หนงัสือแจง้ตามขอ้ �.� 
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(ข) ความชาํรุดเกิดจาก ลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํดว้ยวาจา 

หรือคาํแนะนาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้าํหน่ายในการเก็บ การติดตั�ง การทดสอบการใชง้าน 

การใช ้หรือการบาํรุงรักษาระบบ หรือ (หากไม่มี) การประกอบการคา้ที�ดี 

(ค) ความบกพร่องอนัเกิดจาก ผูจ้าํหน่ายทาํตามการเขียนแบบ การออกแบบ หรือคุณลกัษณะของระบบ 

ซึ� งลูกคา้จดัหามาให ้

(ง) ลูกคา้ปรับเปลี�ยนหรือซ่อมแซมระบบโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้าํหน่าย 

(จ) ความชาํรุดที�เป็นความเสื�อมสภาพตามปกติ ความเสียหายจากการจงใจ ความประมาท 

หรือการใชง้านที�ผดิปกติ 

(ฉ) ระบบผดิแผกไปจากคุณลกัษณะของระบบโดยเป็นผลจากการปรับเปลี�ยนเพื�อใหเ้ป็นไปตามที�กฎห

มายบงัคบั หรือตามมาตรฐานการกาํกบัดูแล 

5.4 นอกจากที�ระบุไวใ้นขอ้ � นี�  

ผูจ้าํหน่ายไม่ตอ้งรับผิดต่อลูกคา้ในความบกพร่องของระบบที�ถูกตอ้งตามการรับประกนัที�ระบุไวใ้นขอ้ 

�.� 

5.5 ขอ้กาํหนดในเงื�อนไขเหล่านี� ใชก้บัการซ่อมแซมใดๆ หรือการทดแทนระบบโดยผูจ้าํหน่ายตามขอ้ �.� 

 

 

6. กรรมสิทธ ิและ ความเสี�ยง 

6.1 ความเสี�ยงในระบบจะส่งผา่นไปยงัลูกคา้เมื�อการจดัส่งระบบเสร็จสมบูรณ์ 

6.2 กรรมสิทธิของระบบจะไม่ส่งผา่นไปยงัลูกคา้จนกวา่ผูจ้าํหน่ายจะไดรั้บการชาํระเงินเตม็จาํนวน 

(หกัจากบญัชี) สาํหรับ 

(ก) ระบบและ 

(ข) ผลิตภณัฑอื์�นใดที�ผูจ้าํหน่ายจาํหน่ายใหลู้กคา้ซึ� งครบกาํหนดการชาํระเงินแลว้ 

6.3 จนกวา่กรรมสิทธิของระบบจะตกเป็นของลูกคา้ ลูกคา้จะตอ้ง 

(ก) ดูแลรักษาระบบไวเ้สมือนเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของผูจ้าํหน่าย 

(ข) จดัเก็บระบบแยกจากสินคา้และผลิตภณัฑอื์�นๆทั�งหมดของลูกคา้ 

เพื�อใหส้ามารถจาํแนกไดว้า่เป็นทรัพยสิ์นของผูจ้าํหน่าย 

(ค) ไม่เคลื�อนยา้ย ทาํใหมี้ตาํหนิ หรือปิดทบัเครื�องหมายใดๆ หรือบรรจุภณัฑ ์

หรือส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบ 

(ง) บาํรุงรักษาระบบให้เป็นไปตามเงื�อนไข และทาํการประกนัภยัความเสี�ยงทุกชนิดเตม็ราคาของระบบ 

ในนามของผูจ้าํหน่ายนบัจากวนัที�จดัส่ง 
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(จ) แจง้ผูจ้าํหน่ายทนัที ถา้ระบบอยูภ่ายใตเ้หตุการณ์ที�ระบุในขอ้ ��.�(ข) จนถึงขอ้ ��.�(ฐ) และ 

(ฉ) ใหข้อ้มูลที�เกี�ยวกบัระบบแก่ผูจ้าํหน่าย ตามที�ผูจ้าํหน่ายตอ้งการเป็นครั� งคราว  

แต่ลูกคา้สามารถขายต่อ หรือใชร้ะบบในแนวทางของการทาํธุรกิจปกติของลูกคา้ได ้

6.4 หากก่อนที�กรรมสิทธิจะส่งผา่นไปยงัลูกคา้ และลูกคา้ตกอยูภ่ายใตเ้หตุการณ์ที�ระบุไวใ้นขอ้ ��.�(ข) 

จนถึงขอ้ ��.�(ฐ) หรือเป็นที�เชื�อไดว้า่เหตุการณ์ดงักล่าวกาํลงัจะเกิดขึ�นกบัลูกคา้ และมีการแจง้ลูกคา้วา่ 

ระบบไม่สามารถขายซํ� า หรือรวมเขา้ไปในผลิตภณัฑอื์�นได ้

ผูจ้าํหน่ายอาจขอใหลู้กคา้ส่งมอบระบบคืนในเวลาใดๆ 

หากลูกคา้ไม่สามารถส่งมอบไดใ้นทนัทีโดยไม่จาํกดัสิทธิ หรือการเยยีวยาใดๆ ที�ผูจ้าํหน่ายพึงมี  

ผูจ้าํหน่ายสามารถเขา้ไปยงัสถานที�ใดๆของลูกคา้หรือของบุคคลที�สามที�ซึ� งสินคา้ถูกจดัเก็บ 

เพื�อนาํสินคา้กลบัคืน 

 

7. การให้บริการ 

7.1 ผูจ้าํหน่ายจะใหบ้ริการลูกคา้ตามคุณลกัษณะของการบริการในเนื�อหาใจความทั�งหมด  

7.2 ผูจ้าํหน่ายจะใชค้วามพยายามเพื�อใหบ้ริการตามวนัที�ระบุไวใ้นตารางเวลาในคุณลกัษณะการบริการ 

แต่วนัดงักล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั�นซึ� งเวลาอาจมีการคลาดเคลื�อนสาํหรับการใหบ้ริการ 

7.3 ผูจ้าํหน่ายมีสิทธิในการเปลี�ยนแปลงการใหบ้ริการใดๆ 

ซึ� งจาํเป็นต่อการปฏิบติัตามการบงัคบัใชก้ฎหมายใดๆ หรือขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 

ซึ� งไม่มีผลกระทบกบัรูปแบบหรือคุณภาพของการบริการ 

และผูจ้าํหน่ายจะแจง้ลูกคา้สาํหรับเหตุการณ์ดงักล่าว 

7.4 ผูจ้าํหน่ายรับประกนัวา่จะให้บริการดว้ยความรอบคอบ และความเชี�ยวชาญอยา่งเหมาะสม 

 

8. หน้าที�ของลูกค้า 

8.1 ลูกคา้จะตอ้ง 

(ก) รับรองวา่เงื�อนไขของคาํสั�งซื�อ และคุณลกัษณะของระบบ (กรณีลูกคา้เป็นผูจ้ดัหา)  

มีความสมบูรณ์และแม่นยาํ 

(ข) ใหค้วามร่วมมือกบัผูจ้าํหน่ายเกี�ยวกบัการบริการในทุกรูปแบบ 

(ค) ใหค้วามร่วมมือกบัผูจ้าํหน่าย พนกังาน ตวัแทน ที�ปรึกษา และคู่สัญญาของผูจ้าํหน่าย 

ในการเขา้ไปในสถานที� รวมถึงสาํนกังานและสถานที�อื�นๆของลูกคา้ และ/หรือของผูใ้ช ้

ตามที�ผูจ้าํหน่ายร้องขออยา่งเหมาะสม 
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(ง) ใหข้อ้มูลและวสัดุอุปกรณ์แก่ผูจ้าํหน่ายตามที�ผูจ้าํหน่ายอาจร้องขออยา่งเหมาะสม 

และลูกคา้ตอ้งรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีความถูกตอ้งในสาระสาํคญัทั�งหมด 

(จ)  รับรองวา่สถานที�ของลูกคา้และ/หรือของผูใ้ช ้

มีการเตรียมพร้อมทุกประการสาํหรับการติดตั�งระบบและการใหบ้ริการ 

(ฉ) ไดรั้บอนุญาตและเก็บรักษาใบอนุญาต หนงัสือยนิยอม และเอกสารยนิยอมที�จาํเป็นทั�งหมด 

ซึ� งอาจตอ้งใชส้าํหรับการบริการ ก่อนวนัเริ�มตน้การบริการ และ 

(ช) เก็บและรักษาวสัดุ อุปกรณ์ เอกสาร และทรัพยสิ์นอื�นใดของผูจ้าํหน่ายทั�งหมด 

(อุปกรณ์ของผู้จําหน่าย) ณ 

สถานที�ของลูกคา้ซึ� งมีการดูแลความปลอดภยัโดยลูกคา้เป็นผูรั้บความเสี�ยงเอง 

ลูกคา้จะตอ้งรักษาอุปกรณณ์ของผูจ้าํหน่ายใหอ้ยูส่ภาพดีจนกวา่จะส่งคืนใหผู้จ้าํหน่าย 

และไม่จาํหน่าย หรือใชอุ้ปกรณ์ของผูจ้าํหน่ายนอกจากเอกสารคาํแนะนาํ 

หรือผูจ้าํหน่ายไดอ้นุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8.2 ในกรณีที�การปฏิหนา้ที�ของผูจ้าํหน่ายในการใหบ้ริการถูกขดัขวางหรือล่าชา้เกิดจากการกระทาํหรือควา

มละเลยของลูกคา้ หรือความผดิพลาดอนัเกิดจากลูกคา้ไม่ปฏิบติัตามหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง 

(การผดิสัญญาของลูกค้า (Customer Default)  

(ก) ผูจ้าํหน่ายมีสิทธิยบัย ั�งการใหบ้ริการโดยไม่จาํกดัสิทธิอื�นๆและการเยยีวยาความเสียหายใดๆของผูจ้าํ

หน่ายจนกวา่ลูกคา้จะทาํการแกไ้ขความผดินั�น 

และผูจ้าํหน่ายมีสิทธิกล่าวอา้งการผดิสัญญาของลูกคา้ 

เพื�อใหต้นหลุดพน้จากปฏิบติัหนา้ที�อยา่งใดอยา่งหนึ�งในขอบเขตของการผดิสัญญาของลูกคา้ที�มีส่ว

นขดัขวางการปฏิบติัหนา้ที�ของผูจ้าํหน่าย หรือมีส่วนทาํใหเ้กิดความล่าชา้ 

(ข) ผูจ้าํหน่ายไม่ตอ้งรับผิดในค่าใชจ่้ายหรือความสูญเสียใดๆที�มีอยูห่รือเกิดขึ�นกบัลูกคา้ 

อนัเกิดจากความบกพร่องของผูจ้าํหน่าย หรือความล่าชา้ในการปฏิบติัหนา้ที�ใดๆ 

ของผูจ้าํหน่ายตามที�ระบุไวใ้นขอ้ �.�  ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 

(ค) ลูกคา้จะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายหรือความสูญเสียใดๆที�ไดรั้บ หรือเกิดขึ�นกบัผูจ้าํหน่าย 

ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มจากการผดิสัญญาของลูกคา้ตามที�ผูจ้าํหน่ายร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

9. การคดิราคาและการชําระเงิน 

9.1 ราคาของระบบจะเป็นราคาที�ตกลงกนัตามที�ระบุไวใ้นคาํสั�งซื�อ หรือหากไม่มีการระบุไว ้

ใหใ้ชร้าคาที�ระบุไวใ้นใบเสนอราคาของผูจ้าํหน่ายหรือราคาที�ตีพิมพใ์นรายการราคาสินคา้ตามวนัที�ของ
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การจดัส่ง ราคาของระบบไม่รวมค่าใชจ่้ายทั�งหมด และราคาของบรรจุภณัฑ ์การประกนั 

การขนส่งชิ�นส่วนของระบบ ซึ� งจะตอ้งชาํระโดยลูกคา้พร้อมกบัชาํระเงินค่าระบบ 

9.2 การคิดราคาสาํหรับการบริการเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องเวลาและวสัดุอุปกรณ์ดงัต่อไปนี�    

(ก) ราคาคาํนวณตามมาตรฐานอตัราค่าบริการรายวนัของผูจ้าํหน่าย 

(ข) มาตรฐานอตัราค่าบริการรายวนัของผูจ้าํหน่ายสาํหรับแต่ละบุคคลจะคาํนวณตามเวลาพื�นฐาน � 

ชั�วโมง ตั�งแต่ �.�� นาฬิกา ถึง ��.�� นาฬิกาของวนัทาํการ 

(ค) ผูจ้าํหน่ายมีสิทธิคิดค่าบริการในอตัราล่วงเวลาสาํหรับแต่ละช่วงของวนั 

หรือสาํหรับเวลาทาํงานใดๆของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการ นอกชั�วโมงทาํงานที�อา้งอิงในขอ้ 

�.�(ข) และ  

(ง) ผูจ้าํหน่ายมีสิทธิคิดราคากบัลูกคา้ตามสมควรในค่าใชจ่้ายใดๆที�เกิดขึ�นโดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

บริการซึ�งผูจ้าํหน่ายวา่จา้ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าโรงแรม 

ค่ายงัชีพและค่าใชจ่้ายอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งและค่าบริการของบุคคลที�สามเพื�อการใหบ้ริการตามที�ผูจ้าํห

น่ายร้องขอ และตน้ทุนของวสัดุอุปกรณ์ใดๆ 

9.3 ผูจ้าํหน่ายขอสงวนสิทธิดงัต่อไปนี�  

(ก) การเพิ�มอตัราค่าบริการรายวนัพื�นฐาน 

โดยผูจ้าํหน่ายสามารถเพิ�มอตัราค่าบริการดงักล่าวไดไ้ม่เกินหนึ�งครั� งภายใน �� เดือน 

ผูจ้าํหน่ายจะทาํหนงัสือแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงการเพิ�มค่าบริการดงักล่าวเป็นเวล

า � เดือนก่อนวนัเสนอเพิ�มค่าบริการ หากการเพิ�มค่าบริการดงักล่าวลูกคา้ไมส่ามารถยอมรับได ้

ลูกคา้จะตอ้งแจง้ผูจ้าํหน่ายเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในหนึ�งสัปดาห์นบัจากวนัที�ผูจ้าํหน่ายแจง้ใหท้ร

าบถึงการเพิ�มค่าบริการและผูจ้าํหน่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา 

โดยส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัลูกคา้ล่วงหนา้สองสัปดาห์ 

ทั�งนี� ไม่จาํกดัสิทธิอื�นๆหรือการเยยีวยาความเสียหายอื�นๆของผูจ้าํหน่าย 

 

(ข) เพิ�มราคาระบบ โดยการแจง้ใหลู้กคา้ทราบในเวลาใดเวลาหนึ�งก่อนการจดัส่ง 

ซึ� งเป็นไปตามการเพิ�มขึ�นของตน้ทุนของระบบดงัต่อไปนี�  

i. ปัจจยัใดๆ นอกเหนือการควบคุมของผูจ้าํหน่าย 

(รวมถึงการขึ�นลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ การเพิ�มขึ�นของภาษี 

และภาษีศุลกากร และการเพิ�มค่าแรง วสัดุและตน้ทุนการผลิตอื�นๆ) 

ii. ลูกคา้เป็นผูร้้องขอใหเ้ปลี�ยนแปลงวนัที�จดัส่ง ปริมาณ หรือประเภทของระบบที�สั�งซื�อ 

หรือการเปลี�ยนแปลงคุณลกัษณะของระบบ หรือ 
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iii. ความล่าชา้ใดๆ 

ที�เกิดจากคาํแนะนาํของลูกคา้ในส่วนของระบบหรือความบกพร่องของลูกคา้ในการให้ขอ้

มูลที�ถูกตอ้ง หรือความบกพร่องในการใหค้าํแนะนาํในส่วนของระบบอยา่งถูกตอ้ง 

หรือเพียงพอต่อผูจ้าํหน่าย 

9.4 ผูจ้าํหน่ายจะออกใบแจง้หนี�ในส่วนของระบบใหลู้กคา้ในวนัหรือในเวลาใดๆหลงัเสร็จสิ�นการจดัส่งระ

บบ และผูจ้าํหน่ายจะออกใบแจง้หนี�ในส่วนของการบริการใหลู้กคา้เป็นรายเดือน 

หรือตามเวลาที�มีการตกลงไว ้

9.5 ลูกคา้จะตอ้งชาํระเงินตามใบแจง้หนี� ที�ผูจ้าํหน่ายออกให้ 

(ก) ภายใน �� จากวนัที�ระบุในใบแจง้หนี�  หรือตามเงื�อนไขการชาํระเงินอื�นๆที�ตกลงไว ้

ซึ� งผูจ้าํหน่ายแจง้ใหลู้กคา้ทราบ และ 

(ข) ชาํระเงินเตม็จาํนวนโดยโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ตามที�ผูจ้าํหน่ายไดร้ะบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

และ 

เวลาในการชาํระเงินถือเป็นสาระสาํคญัของสัญญา 

9.6 จาํนวนเงินที�ลูกคา้ชาํระทั�งหมดภายใตส้ัญญา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม ที�คิดเป็นครั� งคราว 

โดยลูกคา้จะตอ้งชาํระภาษีมูลค่าเพิ�ม หรือภาษีขายอื�นใดเมื�อลูกคา้ไดรั้บใบกาํกบัภาษี จากผูจ้าํหน่าย 

ลูกคา้จะชาํระเงินไปยงัผูจ้าํหน่ายตามจาํนวนเพิ�มเติมในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ�ม ซึ� งคิดตามการใหบ้ริการ 

หรือจดัส่งระบบในเวลาเดียวกนัเช่นเดียวกบัการชาํระเงินสาํหรับการใหบ้ริการ หรือจดัส่งระบบ 

เมื�อครบกาํหนด 

9.7 หากลูกคา้ไม่สามารถชาํระเงินใหผู้จ้าํหน่ายตามสัญญาตามวนัที�ครบกาํหนดชาํระเงิน 

ลูกคา้จะตอ้งชาํระดอกเบี�ยตามเวลาที�เกินกาํหนดในอตัรา  ร้อยละ �.� ต่อปี 

ดอกเบี�ยดงักล่าวคิดเป็นประจาํทุกวนันบัจากวนัที�ครบกาํหนดจนกระทั�งการชาํระเงินที�เกินกาํหนดนั�นจ

ะไดรั้บการชาํระไม่วา่ก่อนหรือหลงัการประเมิน 

ลูกคา้จะตอ้งชาํระดอกเบี�ยพร้อมกบัจาํนวนเงินที�เกินกาํหนดชาํระ 

9.8 ลูกคา้จะตอ้งชาํระเงินที�ตอ้งชาํระทั�งหมดภายใตส้ัญญาเตม็จาํนวนโดยไม ่หกักลบลบหนี�  แยง้สิทธิ 

หกัลบ หรือหกัเงินใดๆ ยกเวน้การหกัเงินตามกฎหมายกาํหนด 

ผูจ้าํหน่ายอาจชาํระเงินใดๆที�ผูจ้าํหน่ายตอ้งชาํระแก่ลูกคา้ 

โดยหกักลบลบหนี�ในจาํนวนเงินที�ลูกคา้ตอ้งชาํระโดยไม่จาํกดัสิทธิและการเยยีวยาความเสียหายใดๆ  

 

10. สิทธใินทรัพย์สินทางปัญญา 
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10.1 สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาในการบริการ หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาที�เกิดจากการใหบ้ริการ 

หรือเป็นผลมาจากการบริการ หรือเกี�ยวเนื�องกบัการบริการเป็นของผูจ้าํหน่าย 

10.2 สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆของบุคคลที�สามในดา้นการบริการ 

ลูกคา้ทราบดีวา่การใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆของลูกคา้เป็นไปตามเงื�อนไขของผูจ้าํหน่าย 

ซึ� งไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูอ้อกใบอนุญาตซึ�งใหสิ้ทธิแก่ผูจ้าํหน่ายในการมอบสิท

ธิใดๆแก่ลูกคา้  

10.3 วสัดุอุปกรณ์ของผูจ้าํหน่ายทั�งหมดเป็นทรัพยสิ์นของผูจ้าํหน่าย 

 

11. การเกบ็ข้อมูลเป็นความลบั 

คู่สัญญา(ฝ่ายที�ได้รับ)จะเก็บรักษาความลบัทางเทคนิคทั�งหมด หรือความรู้ในทางการคา้ คุณลกัษณะของ 

สิ�งประดิษฐ์ กระบวนการ หรือความคิดริเริ�มทั�งหมดซึ�งเป็นความลบั 

และถูกเปิดเผยต่อฝ่ายที�ไดรั้บโดยอีกฝ่ายหนึ�ง (ฝ่ายที�เผยแพร่) พนกังาน 

ตวัแทนหรือคู่สัญญาช่วงของฝ่ายที�เผยแพร่ และขอ้มูลที�เป็นความลบัอื�นใดเกี�ยวกบัธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์

และการบริการที�ฝ่ายที�ไดรั้บอาจจะไดรั้บ 

ฝ่ายที�ไดรั้บจะเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบัดงักล่าวเฉพาะกบัพนกังาน ตวัแทน 

และคู่สัญญาช่วงของฝ่ายที�ไดรั้บเท่าที�จาํเป็นตอ้งทราบ 

เพื�อจุดประสงคข์องการทาํปฏิบติัหนา้ที�ของฝ่ายไดรั้บตามสัญญา และจะตอ้งรับรองวา่พนกังาน ตวัแทน 

และคู่สัญญาช่วงดงักล่าวปฏิบติัตามหนา้ที�ที�ระบุไวใ้นขอ้นี� เสมือนเป็นฝ่ายหนึ�งในสัญญา 

ฝ่ายที�ไดรั้บอาจเปิดเผยขอ้มูลที�เป็นความลบัของฝ่ายที�เผยแพร่ตามแต่ที�จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามที�กฎหมายกาํห

นด หรือหน่วยงานควบคุม หรือหน่วยงานรัฐบาลใดๆร้องขอ หรือโดยคาํสั�งศาลที�มีเขตอาํนาจ โดยขอ้ �� 

นี�จะยงัคงมีผลบงัคบัหลงัจากเลิกสัญญาแลว้ 

 

12. ข้อจํากดัความรับผดิในความเสียหาย ลูกค้าควรตระหนักถึงข้อกาํหนดในข้อนี�เป็นอย่างยิ�ง 

12.1 เงื�อนไขเหล่านี�ไม่จาํกดัหรือยกเวน้ความรับผดิของผูจ้าํหน่ายในความเสียหายดงัต่อไปนี�  

(ก) การเสียชีวติ หรือการบาดเจบ็ที�เกิดจากความประมาท หรือการละเลยของพนกังาน ตวัแทน 

หรือคู่สัญญาช่วงของผูจ้าํหน่าย 

(ข) การทุจริต ฉอ้โกง หรือการยกัยอก 

12.2 ภายใตข้อ้ ��.� 
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(ก) ผูจ้าํหน่ายไม่ตอ้งรับผิดต่อลูกคา้ไม่วา่ในทางสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท) 

การฝ่าฝืนการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย หรือรับผดิต่อการสูญเสียกาํไร หรือการสูญเสียที�ตามมา 

หรือความสูญเสียโดยออ้ม ที�เกิดขึ�นภายใตห้รือเกี�ยวเนื�องกบัสัญญา และ 

(ข) ผูจ้าํหน่ายตอ้งรับผดิต่อลูกคา้ในจาํนวนเงินไม่เกิน ��,000 บาท ในการสูญเสียดา้นอื�นๆ ทั�งหมด 

ที�เกิดขึ�นภายใตห้รือเกี�ยวเนื�องกบัสัญญา ไม่วา่ในทางสัญญาหรือการละเมิด (รวมถึงความประมาท) 

การฝ่าฝืนการปฏิบติัหนา้ที�ตามกฎหมาย หรืออื�นใด  

12.3 เงื�อนไขการรับประกนัใดๆตามที�ระบุโดยกฎหมายทอ้งถิ�น หรือตามขอบเขตสูงสุดที�กฎหมายอนุญาต 

จะไม่รวมอยูใ่นสัญญา 

12.4  ขอ้ �� นี�ยงัคงมีผลบงัคบัอยูห่ลกัจากเลิกสัญญาแลว้ 

 

13. การเลกิสัญญา 

13.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาโดยการส่งหนงัสือแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัอีกฝ่ายหนึ�ง 

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ � เดือน โดยไม่จาํกดัสิทธิและการเยยีวยาอื�นๆ 

13.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาไดท้นัที โดยแจง้ไปยงัอีกฝ่ายหนึ�งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยไม่จาํกดัสิทธิและการเยยีวยาอื�นๆ ในกรณีดงัต่อไปนี�  

(ก) อีกฝ่ายหนึ�งผดิสัญญาในส่วนที�เป็นสาระสาํคญั  และไม่ทาํการแกไ้ขการผดิสัญญานั�นภายในสิบสี� 

(��) วนั หลงัการไดรั้บหนงัสือแจง้เตือนใหแ้กไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(ถา้การผดิสัญญาสามารถแกไ้ขได)้  

(ข) อีกฝ่ายหนึ�งระงบัหรือข่มขูจ่ะระงบัการชาํระหนี�  หรือไม่สามารถชาํระหนี�  

หรือตกอยูใ่นสภาพที�ไม่สามารถชาํระหนี�  ยอมรับวา่ไร้ความสามารถในการชาํระหนี�  หรือ 

(เป็นบริษทั หรือ หุน้ส่วนจาํกดัความรับผดิ) ถือวา่ไม่สามารถชาํระหนี�  หรือ (เป็นหา้งหุน้ส่วน) 

มีหุน้ส่วนใดๆ เป็นไปตามที�ไดก้ล่าวมาแลว้นั�น 

(ค) อีกฝ่ายหนึ�งเริ�มตน้เจรจากบัเจา้หนี�ทั�งหมด หรือเจา้หนี�กลุ่มใดๆของตน 

เกี�ยวกบัการขยายเวลาชาํระหนี�  หรือยื�นขอ้เสนอ การประนีประนอมใดๆ 

หรือจดัเตรียมขอ้ตกลงกบัเจา้หนี�หนึ�งราย หรือมากกวา่ (ที�เป็นบริษทั) 

ที�นอกเหนือจากวตัถุประสงคใ์นโครงการควบกิจการเป็นบริษทัใหม่ (solvent amalgamation) 

หรือการปรับโครงสร้างกิจการ (solvent reconstruction) ของคู่สัญญาฝ่ายนั�น 

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

การเลิกกิจการของอีกฝ่ายหนึ�ง (เป็นบริษทั) 
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นอกเหนือจากวตัถุประสงคใ์นโครงการควบกิจการเป็นบริษทัใหม่ (solvent amalgamation) หรือ 

การปรับโครงสร้างกิจการ (solvent reconstruction) ของคู่สัญญาฝ่ายนั�น 

(จ) อีกฝ่ายหนึ�ง (เป็นบุคคลธรรมดา) อยูภ่ายใตก้ารฟ้องลม้ละลาย 

หรือตอ้งคาํสั�งให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(ฉ) เจา้หนี�  หรือผูมี้สิทธิในภาระติดพนั ในทรัพยสิ์นของอีกฝ่ายหนึ�ง เขา้อายดั หรือครอบครอง 

หรือเขา้ยดึทรัพย ์บงัคบัคดี อายดัทรัพยร์ะหวา่งคดี หรือกระบวนการอื�นในการยดึทรัพย ์

หรือบงัคบัคดี หรือ ฟ้องคดีกบัทรัพยสิ์นบางส่วนหรือทั�งหมดของอีกฝ่ายหนึ�ง 

ซึ� งการอายดัหรือการดาํเนินการดงักล่าว ไม่มีการถอนเรื�องภายใน �� วนั 

(ช) มีการยื�นคาํร้องต่อศาล หรือมีคาํสั�งศาล แต่งตั�งผูจ้ดัการทรัพยสิ์น หรือ 

หากมีหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการแต่งตั�งผูจ้ดัการทรัพยสิ์น หรือ 

ถา้ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นไดรั้บแต่งตั�งเขา้ควบคุมกิจการอีกฝ่ายหนึ�ง (เป็นบริษทั) 

(ซ) มีบุคคลไดรั้บสิทธิแต่งตั�งผูดู้แล(receiver) ทรัพยสิ์นของอีกฝ่ายหนึ�ง หรือไดมี้การแต่งตั�งผูดู้แล 

(receiver) ทรัพยสิ์นของอีกฝ่ายหนึ�ง   

(ฌ) เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นใดๆ หรือมีการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัอีกฝ่ายหนึ�ง ไม่วา่เขตอาํนาจศาลใด 

ที�มีผลกระทบเท่ากบัหรือคลา้ยกบัเหตุการณ์ใดๆที�กล่าวถึงในขอ้ ��.�(ข) จนถึงขอ้ ��.�(ฌ) 

(ครอบคลุม) 

(ญ) อีกฝ่ายหนึ�งระงบัหรือข่มขูจ่ะระงบั ยติุ 

หรือข่มขู่จะยติุการดาํเนินธุรกิจทั�งหมดหรือส่วนใหญ่ของธุรกิจทั�งหมด 

(ฎ) สถานะการเงินของอีกฝ่ายหนึ�งดอ้ยลง 

ถึงขนาดที�ผูจ้าํหน่ายเห็นวา่มีความเสี�ยงที�ลูกคา้ไม่มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที�ของตนตามสั

ญญาได ้หรือ 

(ฏ) อีกฝ่ายหนึ�ง (เป็นบุคคลธรรมดา) เสียชีวติ หรือโดยสาเหตุจากความเจบ็ป่วย หรือไร้ความสามารถ 

(ไม่วา่ทางจิต หรือทางกาย) จนไม่สามารถจดัการธุระของตนเองหรือกลายเป็นบุคคลไร้ความ 

สามารถหรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย 

13.3  ผูจ้าํหน่ายสามารถบอกเลิกสัญญาไดท้นัที โดยการแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัลูกคา้ 

หากลูกคา้ไม่ชาํระเงินตามจาํนวนและตามวนัครบกาํหนดชาํระเงินภายใตส้ัญญานี�  

โดยไม่จาํกดัสิทธิหรือการเยยีวยาอื�นๆของผูจ้าํหน่าย 

13.4 ผูจ้าํหน่ายสามารถระงบัการใหบ้ริการ หรือการจดัส่งระบบเพิ�มเติมทั�งหมดภายใตส้ัญญา 

หรือสัญญาอื�นใดระหวา่งลูกคา้และผูจ้าํหน่ายโดยไม่จาํกดัสิทธิหรือการเยยีวยาอื�นๆของผูจ้าํหน่าย 

หากลูกคา้ไม่ชาํระเงินตามจาํนวนที�กาํหนดใดๆภายใตส้ัญญานี�ตามวนัครบกาํหนดชาํระเงิน 
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ลูกคา้ตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใดๆ ที�ระบุไวใ้นขอ้ ��.�(ข) ถึงขอ้ ��.�(ฐ) 

หรือผูจ้าํหน่ายมีเหตุผลที�จะเชื�อวา่ลูกคา้กาํลงัจะตกอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ดงักล่าว 

 

14. ผลของการเลกิสัญญา 

การเลิกสัญญาดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ใหมี้ผลดงัต่อไปนี�  

(ก) ลูกคา้จะตอ้งชาํระเงินตามใบแจง้หนี� ที�ยงัไม่ไดช้าํระและชาํระดอกเบี�ยคงเหลือทั�งหมดใหแ้ก่ผูจ้าํหน่

ายทนัที ในส่วนของค่าบริการที�ยงัไม่มีการออกใบแจง้หนี�  

ผูจ้าํหน่ายจะออกใบแจง้หนี� ซึ� งลูกคา้จะตอ้งชาํระทนัที�ที�ไดรั้บ 

(ข) ลูกคา้จะตอ้งส่งวสัดุอุปกรณ์ทั�งหมดคืนแก่ผูจ้าํหน่าย 

และสินคา้ที�จดัส่งใดๆซึ�งยงัไม่มีการชาํระเงินเตม็จาํนวน หากลูกคา้ไมป่ฏิบติัตาม 

ผูจ้าํหน่ายสามารถเขา้ไปในสถานที�ของลูกคา้ และยดึครองวสัดุอุปกรณ์ หรือสินคา้ที�จดัส่งดงักล่าว 

ลูกคา้เป็นผูรั้บผดิชอบเพียงผูเ้ดียวในการเก็บรักษาจนกวา่จะส่งคืน 

และลูกคา้จะตอ้งไม่ใชว้สัดุอุปกรณ์และสินคา้ที�จดัส่งดงักล่าวเพื�อจุดประสงคใ์ดๆ 

ที�ไม่เกี�ยวเนื�องกบัสัญญานี�  

(ค) การเลิกสัญญาจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและการเยยีวยารักษาใดๆของคู่สัญญา 

รวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในการผดิสัญญาซึ�งมีอยูข่ณะหรือก่อนวนัที�เลิกสัญญา 

หรือวนัครบกาํหนดเวลาของสัญญา และ 

(ง) ขอ้ตกลงโดยชดัแจง้หรือโดยปริยาย 

ซึ� งมีผลบงัคบัหลงัการเลิกสญัญาจะมีผลบงัคบัโดยสมบูรณ์ต่อไป 

 

15. เหตุสุดวสัิย 

15.1 เพื�อจุดประสงคข์องสัญญานี�  เหตุสุดวสัิย 

หมายถึงเหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของผูจ้าํหน่าย รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะ 

การนดัหยดุงาน การปิดทาํการ หรือขอ้พิพาททางอุตสาหกรรม 

(ไม่วา่จะเกี�ยวขอ้งกบัแรงงานของผูจ้าํหน่ายเอง หรือคู่สัญญาอีกฝ่าย) 

ความบกพร่องของการบริการสาธารณูปโภค หรือเครือข่ายการขนส่ง ภยัธรรมชาติ สงคราม จลาจล 

เหตุความวุน่วายในบา้นเมือง ความเสียหายจากความมุ่งร้าย การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

หรือคาํสั�งของรัฐบาลใดๆ หลกัเกณฑ ์การควบคุมหรือคาํสั�ง อุบติัเหตุ เพลิงไหม ้นํ�าท่วม หรือ พาย ุ 

15.2 ผูจ้าํหน่ายจะไม่ตอ้งรับผิดต่อลูกคา้ในความล่าชา้หรือความบกพร่องใดๆ 

ในการปฏิบติัหนา้ที�ภายใตส้ัญญานี�  อนัเป็นผลมาจากเหตุสุดวสิัย 
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15.3 หากเหตุสุดวสิัยขดัขวางผูจ้าํหน่ายจากการใหบ้ริการ และ/หรือ ระบบมากกวา่หก (�) สัปดาห์  

ผูจ้าํหน่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี�ทนัที 

โดยส่งหนงัสือแจง้ไปยงัลูกคา้โดยไม่จาํกดัสิทธิหรือการเยยีวยาความเสียหายใดๆของผูจ้าํหน่าย 

 

16. ทั�วไป 

16.1 การโอนสิทธิและข้อตกลงอื�นๆ 

(ก) ผูจ้าํหน่ายอาจจะโอนสิทธิ เปลี�ยนแปลง จาํนอง เรียกเก็บเงิน 

ทาํสัญญาช่วงหรือทาํขอ้ตกลงในลกัษณะอื�นใดในเวลาใดๆ ในสิทธิหรือหนา้ที�ทั�งหมด 

หรือขอ้ใดๆภายใตส้ัญญา และอาจจะทาํสัญญาช่วง 

หรือตั�งตวัแทนในลกัษณะอื�นใดในหนา้ที�หรือความรับผิดชอบทั�งหมด หรือขอ้ใดๆ 

ภายใตส้ัญญาไปยงับุคคลที�สามได ้

(ข) ลูกคา้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี�ยนแปลง จาํนอง เรียกเก็บเงิน ทาํสัญญาช่วง 

ประกาศถือทรัพยสิ์นเพื�อประโยชน์ของบุคคลอื�น 

หรือทาํขอ้ตกลงในรูปแบบอื�นใดกบัสิทธิหรือหนา้ที�อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือทั�งหมดภายใตส้ัญญาโด

ยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูจ้าํหน่ายก่อน 

16.2 การบอกกล่าว 

(ก) การบอกกล่าวหรือการสื�อสารใดๆที�ส่งไปยงัฝ่ายหนึ�งภายใต ้

หรือเกี�ยวเนื�องกบัสัญญาจะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ระบุที�อยูข่องฝ่ายนั�นตามสาํนกังานที�จดทะเบียน (ถา้เป็นบริษทั) หรือสาํนกังานใหญ่ของธุรกิจ 

(ในกรณีอื�นใด) 

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

และจะส่งมอบเป็นการส่วนตวั หรือส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียนชาํระเงินล่วงหนา้ 

หรือบริการการส่งในวนัทาํการถดัไป หรือผูรั้บจา้งขนส่งเชิงพาณิชย ์แฟกซ์หรืออีเมล 

(ข) หนงัสือแจง้หรือการสื�อสารใดๆจะถือวา่ไดรั้บ หากส่งมอบเป็นการส่วนตวัตามที�อยูที่�อา้งอิงในขอ้ 

12.2 (ก) หากส่งโดยไปรษณียล์งทะเบียนชาํระเงินล่วงหนา้ หรือ 

ใชบ้ริการการส่งในวนัทาํการถดัไปภายในเวลา � 

นาฬิกาในวนัทาํการที�สองหลงัประทบัตราไปรษณีย ์

หากส่งผา่นทางหน่วยงานขนส่งเชิงพาณิชยใ์นวนัและเวลาที�ลงนามในใบรับส่งมอบของผูรั้บขนส่ง 

หรือหากส่งโดยแฟกซ์หรืออีเมล และไดรั้บในวนัทาํการหนึ�งวนัหลงัการส่งขอ้มูล 
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(ค) ขอ้กาํหนดขอ้นี� จะไม่ถูกใชก้บัการบริการในกระบวนการใดๆ 

หรือเอกสารอื�นในการดาํเนินการตามกฎหมาย 

16.3 ความเป็นโมฆะ 

(ก) หากขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดของสัญญาเป็นหรือกลายเป็น โมฆะ 

ผดิกฎหมายหรือไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้

ขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดจะถือวา่ถูกแกไ้ขในขอบเขตที�นอ้ยที�สุดที�เป็นไปไดเ้พื�อทาํให้

ขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดนั�นถูกกฎหมายและสามารถใชบ้งัคบัได ้

หากการแกไ้ขดงักล่าวไม่สามารถทาํได ้

ขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งจะถือวา่ถูกตดัออก การเปลี�ยนแปลงใดๆ 

หรือการตดัขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดออก 

ภายใตข้อ้นี�จะไม่มีกระทบกบัความการบงัคบัใชส้ัญญาที�เหลือ 

(ข) หากฝ่ายหนึ�งส่งหนงัสือแจง้ไปยงัอีกฝ่ายหนึ�งถึงความเป็นไปไดที้�ขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํ

หนดของสัญญานี� เป็นโมฆะ ผดิกฎหมาย หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้

คู่สัญญาสามารถเจรจาเพื�อแกไ้ขขอ้กาํหนดดงักล่าว 

เพื�อทาํใหข้อ้กาํหนดถูกตอ้งตามกฎหมายสามารถบงัคบัใชไ้ดแ้ละเป็นไปตามเจตนาทางการคา้ของข้

อกาํหนดตน้ฉบบั 

16.4 การสละสิทธิ การสละสิทธิใดๆภายใตส้ัญญาหรือตามกฎหมาย 

มีผลต่อเมื�อแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น และไม่ถือวา่เป็นการสละสิทธิเรียกร้องจาก 

ผดิสัญญาใดๆ ที�เกิดขึ�นในภายหลงั ความบกพร่อง หรือความล่าชา้ ในการใชสิ้ทธิ 

หรือการเยยีวยาความเสียหาย ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ�ง ภายใตส้ัญญา หรือภายใตก้ฏหมาย  

ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือการเยยีวยานั�นๆ และจะไม่เป็นการจาํกดั หรือกีดกนัการใชสิ้ทธิ 

หรือการเยยีวยานั�น ในภายหลงัการใชสิ้ทธิ หรือการเยยีวยาดวักล่าว เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 

หรือเพียงบางส่วน ไม่เป็นการจาํกดั หรือ กีดกนั การใชสิ้ทธิ หรือการเยยีวยานั�นๆ 

หรือการใชสิ้ทธิอื�นๆ ในภายหลงั 

16.5 การไม่เป็นหุ้นส่วนหรือตัวแทน ทุกส่วนในสัญญาไม่มีเจตนาที�หรือถือวา่จะสร้างหุ้นส่วน 

หรือร่วมทุนระหวา่งคู่สัญญาใดๆ 

อีกทั�งไม่สถาปนาคู่สัญญาใดๆเพื�อเป็นตวัแทนของคู่สัญญาอีกฝ่าย 

คู่สัญญาทั�งสองฝ่ายไม่มีอาํนาจในการกระทาํประหนึ�งเป็นตวัแทนหรือผกูมดัคู่สัญญาอีกฝ่ายในทุก

ๆทาง  

16.6 บุคคลที�สาม บุคคลซึ�งไม่ไดเ้ป็นคู่สัญญาจะไม่มีสิทธิใดๆในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดนี�  
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16.7 การเปลี�ยนแปลง 

จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาใดๆรวมถึงการใชข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขเพิ�มเติมใดๆนอกเหนือจาก

ที�ระบุไวใ้นเงื�อนไขเหล่านี�  เวน้แต่ไดมี้การตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยผูจ้าํหน่าย 

16.8 ลาํดับการบังคับใช้เอกสาร ในกรณีที� มีความขดัแยง้ หรือความไม่สอดคลอ้งกนั ระหวา่ง สัญญา 

และ ขอ้ตกลง และ เงื�อนไขนี�  ใหย้ดึถือตามสัญญา ในกรณีที� มีความแตกต่าง หรือ 

ขอ้สงสัยในการตีความระหวา่ง ขอ้ตกลง และเงื�อนไขฉบบัภาษาองักฤษ กบั ฉบบัภาษาไทย 

ใหย้ดึถือตามฉบบัภาษาองักฤษ 

16.9 กฎหมายควบคุม ขอ้ตกลงนี�  และขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องใดๆ 

อนัเป็นผลมาจากหรือเกี�ยวเนื�องกบัสัญญานี�  หรือเนื�อหา หรือรูปแบบของสัญญานี�  

(รวมถึงขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องที�ไม่ใช่สัญญา) จะถูกจดัการและตีความตามกฎหมายประเทศไทย 

16.10 เขตอาํนาจศาล 

แต่ละฝ่ายมีความเห็นชอบวา่ศาลของประเทศไทยมีอาํนาจในการตดัสินคดีหรือขอ้พิพาทใดๆหรือข้

อเรียกร้องใดๆ อนัเป็นผลมาจาก หรือเกี�ยวเนื�องกบัสัญญานี�  หรือเนื�อหาหรือรูปแบบของสัญญานี�  

(รวมถึงขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกร้องที�ไม่ใช่สัญญา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


