บริษัท แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ ง (เซาท์ อีสท์ เอเชี ย) จํากัด
ข้ อกําหนด และเงือนไขสํ าหรั บการจําหน่ ายอุปกรณ์ ดับเพลิง อุปกรณ์ ประกอบ ระบบและการบริการ
1. คํานิยาม
1.1 ถ้อยคํา ในเงือนไขเหล่านี ให้ใช้ความหมายดังต่อไปนี
วันทําการ หมายถึง วันทําการปกติ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ของธนาคารในกรุ งเทพมหานคร
วันเริมต้ น หมายถึง วันทีตามความหมายระบุในข้อ .
เงือนไข หมายถึง ข้อกําหนดและเงือนไขเหล่านี และรวมถึง
ข้อตกลงและเงือนไขทีได้แก้ไขในแต่ละครังตามข้อ .
สั ญญา หมายถึง สัญญาระหว่างผูจ้ าํ หน่ายและลูกค้าสําหรับการจําหน่ายระบบ และ/หรื อ
การให้บริ การตามเงือนไขเหล่านี
ลูกค้ า หมายถึง บุคคลหรื อองค์กรซึ งทําการซื อระบบ และ/หรื อ บริ การจากผูจ้ าํ หน่าย
สิ นค้ าทีจัดส่ ง (Deliverables) หมายถึง สิ นค้าทีจัดส่ งตามทีระบุไว้ใน คุณลักษณะของระบบ และ
คุณลักษณะของการบริ การตามตกลง
สถานทีจัดส่ ง หมายถึง สถานทีตามความหมายระบุในข้อ .
เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามความหมายระบุในข้อ
สิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา หมายถึง สิ ทธิ บตั ร สิ ทธิในงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์
ลิขสิ ทธิและสิ ทธิ ทีเกียวข้อง เครื องหมายการค้า เครื องหมายการบริ การ ชือการค้า ชือธุ รกิจ
และชือโดเมน สิ ทธิในความคุม้ ครององค์ประกอบของสิ นค้า สิ ทธิในค่าความนิยม
หรื อการฟ้ องร้องสําหรับการแอบอ้าง การแข่งขันไม่เป็ นธรรม สิ ทธิในงานออกแบบ
สิ ทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ ทธิในฐานข้อมูล สิ ทธิในภูมิลกั ษณะ สิ ทธิ โดยธรรม
สิ ทธิในข้อมูลทีเป็ นความลับ (รวมถึงความรู ้ความชํานาญ และความลับทางการค้า)
และสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอืนๆ ในแต่ละกรณี ไม่วา่ จดทะเบียนหรื อไม่จดทะเบียนก็ตาม
และรวมถึงการขอต่ออายุ หรื อการขยายระยะเวลาของสิ ทธิ ดงั กล่าว
และสิ ทธิ ทีคล้ายกันหรื อทีเทียบเท่าทังหมด หรื อรู ปแบบการคุม้ ครองทัวโลก
คําสั งซือ หมายถึง คําสังซือของลูกค้าสําหรับการจําหน่ายระบบ และ/หรื อ การบริ การ
ตามทีระบุไว้ในแบบฟอร์ มคําสังซือของลูกค้าหรื อการตอบรับของลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในใบเสน
อราคาของผูจ้ าํ หน่าย แล้วแต่กรณี
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บริการ หมายถึง การบริ การ รวมถึงสิ นค้าทีจัดส่ งโดยผูจ้ าํ หน่าย
ให้กบั ลูกค้าตามทีระบุไว้ในคุณลักษณะการบริ การด้านล่าง
คุณลักษณะการบริการ หมายถึง คุณลักษณะตาม คํานิยาม หรื อคําจํากัดความ ในบริ การของผูจ้ าํ หน่าย
ซึ งจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั ลูกค้า
ผู้จําหน่ าย หมายถึง บริ ษทั แอนกัส ไฟเออร์ เอ็นจิเนียริ ง (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จํากัด
จดทะเบียนในประเทศไทย ทะเบียนบริ ษทั เลขที
วัสดุอุปกรณ์ของผู้จําหน่ าย (Supplier Materials) หมายถึง
วัสดุอุปกรณ์ของผูจ้ าํ หน่ายตามความหมายทีระบุไว้ในข้อ . (ช)
ระบบ หมายถึง ระบบตรวจหาและป้ องกันไฟและ/หรื อแก๊ส (หรื อส่ วนหนึงส่ วนใดของระบบ)
ระบุในคําสังซือ
คุณลักษณะของระบบ หมายถึง คุณลักษณะใดๆ ของระบบ รวมถึง แผนผัง งานเขียนแบบ
และส่ วนประกอบผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้องใดๆ ทีตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างลูกค้ากับผูจ้ าํ หน่าย
1.2 การตีความ ในเงือนไขเหล่านี ให้ใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี
(ก) บุคคล ให้หมายความรวมถึง บุคคลธรรมดา องค์กรหรื อหน่วยงานซึ งไม่ใช่องค์กร
(ไม่วา่ จะมีการจําแนกสภาพบุคคลตามกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม)
(ข) การอ้างอิงถึงคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ให้รวมถึงตัวแทน ผูส้ ื บทอด
หรื อผูร้ ับโอนสิ ทธิ ทีได้รับอนุญาต
(ค) การอ้างอิงระเบียบหรื อบทบัญญัติตามกฎหมายเป็ นการอ้างอิงระเบียบ หรื อบทบัญญัติตามกฎหมาย
ซึ งแก้ไข หรื อบังคับใช้ใหม่ การอ้างอิงระเบียบ หรื อบทบัญญัติตามกฎหมาย รวมถึง
กฎหมายอนุบญั ญัติใดๆ ทีร่ างขึนภายใต้ระเบียบ หรื อบทบัญญัติตามกฎหมายนันๆ
ตามการแก้ไขหรื อการบังคับใช้ใหม่
(ง) ถ้อยคําใดๆทีมีคาํ ศัพท์วา่ รวมถึง ประกอบด้ วย โดยเฉพาะอย่ างยิง
หรื อประโยคทีมีความหมายคล้ายกันใดๆจะถูกตีความได้วา่ เป็ นการยกตัวอย่างประกอบ
และจะไม่จาํ กัดความหมายของส่ วนทีนําหน้าคําศัพท์เหล่านี และ
(จ) การอ้างอิง ลายลักษณ์ อกั ษร หรือ ข้ อความ ให้รวมถึงแฟกซ์และอีเมล

2. หลักเกณฑ์ ของสั ญญา
2.1 คําสังซื อประกอบด้วย ข้อเสนอของลูกค้าในการซื อสิ นค้า และ/หรื อ บริ การตามเงือนไขเหล่านี
2.2 คําสังซือจะถือว่าได้รับ เมือผูจ้ าํ หน่ายออกใบตอบรับคําสังซื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ณ วันและเวลาใด
ซึ งมีผลทําให้สัญญาเกิดขึน (วันเริมต้ นของสั ญญา)
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2.3 สัญญา ประกอบด้วยข้อตกลงทังหมดระหว่างคู่สัญญา ซึ งลูกค้ายอมรับว่า ข้อความ คําแถลง คําสัญญา
คํารับรอง คํารับประกัน หรื อการรับประกันใดๆ ทีมีขึน หรื อได้ให้ไว้โดยผูจ้ าํ หน่าย หรื อตัวแทน
ทีไม่ได้ระบุในสัญญานี ไม่ถือเป็ นส่ วนประกอบในสัญญา
2.4 ตัวอย่าง งานเขียนแบบ รายละเอียด หรื อ การโฆษณาใดๆ ทีผูจ้ าํ หน่ายทําขึน และ รายละเอียดใดๆ
ของระบบ หรื อภาพประกอบใดๆ หรื อรายละเอียดใดๆ ของการบริ การทีอยูใ่ นรายการสิ นค้า
หรื อแผ่นพับนัน ทําขึน หรื อ ประกาศโฆษณาเพือวัตถุประสงค์ในการอธิ บายภาพรวมของการบริ การ
และ/หรื อ อธิ บายระบบตามทีระบุไว้ในช่องทางข้างต้นเท่านัน ซึ งไม่ถือเป็ นส่ วนหนึ งของสัญญา
หรื อมีผลบังคับทางสัญญาใดๆ
2.5 เงือนไขเหล่านีถูกนําไปใช้กบั สัญญา เพือจํากัดข้อตกลงอืนใดทีลูกค้ากําหนด หรื อรวมเข้าด้วยกัน หรื อ
ข้อตกลงซึ งมีนยั ทางการค้า จารี ตประเพณี หลักปฏิบตั ิ หรื อวิถีทางของการทําธุ รกิจ
2.6 ใบเสนอราคาใดๆ ผูจ้ าํ หน่ายมอบให้ไม่ถือเป็ นคําเสนอ และมีผลใช้ได้ในระยะเวลายีสิ บ ( ) วันทําการ
นับจากวันทีออก หรื อตามระยะทีผูจ้ าํ หน่ายกําหนด
2.7 เงือนไขทังหมดนีใช้กบั การจําหน่ายระบบ และการบริ การทังหมด เว้นแต่
เป็ นการจําหน่ายเฉพาะระบบหรื อให้บริ การอย่างใดอย่างหนึง หรื อการจําหน่ายทีเฉพาะเจาะจง

3. ระบบ
3.1 ระบบ หมายความตามคําอธิ บายในข้อคุณลักษณะของระบบ
3.2 ในกรณี ที ลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดคุณลักษณะของระบบเอง ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผจู ้ าํ หน่าย
ในความเสี ยหายต่อหนีสิ น ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าความเสี ยหาย และความสู ญเสี ยทังหมด
(รวมถึงความเสี ยหายทีตามมาไม่วา่ จะทางตรงหรื อทางอ้อม การสู ญเสี ยกําไร การเสี ยชือเสี ยง
และผลประโยชน์ทงหมด
ั
ค่าปรับ และรวมถึงค่าวิชาชีพกฎหมาย และค่าวิชาชีพอืนๆ ตามสมควร)
ทีผูจ้ าํ หน่ายถูกเรี ยกร้องในการละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลทีสาม อันเป็ นผลมาจาก
หรื อเกียวเนื องกับการใช้คุณลักษณะของระบบของผูจ้ าํ หน่าย เงือนไขตามข้อ .
นีมียงั คงมีผลบังคับหลังจากเลิกสัญญา
3.3 ผูจ้ าํ หน่ายขอสงวนสิ ทธิในการแก้ไขคุณลักษณะของระบบ
เว้นแต่เป็ นความประสงค์จากหน่วยงานตามกฎหมาย และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามความเหมาะสม
4. การจัดส่ งระบบ
4.1 ผูจ้ าํ หน่ายขอรับรองดังต่อไปนี
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4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

(ก) ในการจัดส่ งระบบ (หรื อส่ วนหนึงส่ วนใดของระบบ)
ผูจ้ าํ หน่ายจะจัดส่ งพร้อมใบรายการจัดส่ งระบบ แสดงวันทีคําสังซือ
หมายเลขอ้างอิงของลูกค้าและของผูจ้ าํ หน่ายทังหมด ชนิดและปริ มาณของระบบ
รวมถึงหมายเลขรหัสของระบบ (ถ้ามี) คําแนะนําในการเก็บรักษาเป็ นพิเศษ (ถ้ามี)
ในกรณี ทีมีการจัดส่ งระบบเป็ นงวดๆตามคําสังซือ
ผูจ้ าํ หน่ายต้องแสดงยอดคงเหลือของระบบทียังไม่ได้จดั ส่ ง และ
(ข) ในกรณี ทีผูจ้ าํ หน่ายประสงค์ให้ลูกค้าส่ งคืนวัสดุบรรจุภณั ฑ์ให้ผจู ้ าํ หน่าย
โดยระบุไว้โดยชัดแจ้งในใบรายการจัดส่ งระบบ
ลูกค้าจะต้องจัดเตรี ยมวัสดุบรรจุภณั ฑ์เพือจัดส่ งตามทีผูจ้ าํ หน่ายร้องขอในเวลาอันสมควร
โดยผูจ้ าํ หน่ายจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการส่ งคืนวัสดุบรรจุภณั ฑ์ดงั กล่าว
ผูจ้ าํ หน่ายจะจัดส่ งระบบไปยังสถานทีทีระบุไว้ในคําสังซือ หรื อสถานทีอืนใด ตามทีคู่สัญญาตกลงกัน
(สถานทีจัดส่ ง) ณ เวลาใดๆ ภายหลังจากทีผูจ้ าํ หน่ายแจ้งไปยังลูกค้าว่า ระบบ (หรื อ
ส่ วนประกอบทีเกียวข้อง) พร้อมแล้ว
การจัดส่ งระบบจะสมบูรณ์ต่อเมือจัดส่ งระบบถึงสถานทีจัดส่ งระบบแล้ว
วันทีใดๆ ทีระบุไว้สาํ หรับการจัดส่ งระบบเป็ นวันทีโดยประมาณเท่านัน
และอาจมีการคลาดเคลือนของเวลาในการจัดส่ ง ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ
ทีเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรื อความผิดพลาดของลูกค้าในการแจ้งสถานทีจัดส่ ง
หรื อความผิดพลาดในการให้คาํ แนะนําอืนๆทีเกียวข้องในการจัดส่ งระบบ
หากผูจ้ าํ หน่ายไม่สามารถจัดส่ งระบบได้
ผูจ้ าํ หน่ายมีความรับผิดจํากัดเพียงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากทางลูกค้า
ในการจัดหาระบบทดแทนทีมีคุณลักษณะและคุณภาพคล้ายกันในราคาทีถูกทีสุ ดในราคาตลาดและมีรา
คาตํากว่าราคาของระบบของผูจ้ าํ หน่ายเท่านัน
ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆในการจัดส่ งระบบซึ งเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ความผิดพลาดของลูกค้าในการแจ้งการจัดส่ งระบบอย่างเหมาะสม หรื อความผิดพลาดใดๆ
ในการให้คาํ แนะนําทีเกียวข้องกับการจัดส่ งระบบ
หากลูกค้าไม่สามารถรับหรื อไม่ยอมรับการจัดส่ งระบบภายในสาม ( ) วันทําการ
นับจากวันทีผูจ้ าํ หน่ายแจ้งว่าระบบพร้อมแล้ว
นอกเหนือจากความบกพร่ องหรื อความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรื อความบกพร่ องของผูจ้ าํ หน่
ายในการปฏิบตั ิหน้าทีตามสัญญาทีเกียวข้องกับระบบ

Revision 2 (March 2016)

4

(ก) การจัดส่ งระบบจะถือว่าเสร็ จสิ นในเวลา . นาฬิกาในวันทําการทีห้า
นับจากวันซึ งผูจ้ าํ หน่ายได้แจ้งไปยังลูกค้าว่า ระบบพร้อมแล้ว
(ข) ผูจ้ าํ หน่ายจะจัดเก็บระบบไว้จนกว่าจะจัดส่ ง
และคิดค่าใช้จ่ายและต้นทุนทีเกียวข้องทังหมดกับลูกค้า (รวมถึงค่าประกันภัย)
4.7 หากภายหลังจากทีผูจ้ าํ หน่ายแจ้งไปยังลูกค้าสิ บ ( ) วันทําการว่าระบบพร้อมจัดส่ ง
แต่ลูกค้าไม่รับหรื อไม่ยอมรับการจัดส่ ง
ผูจ้ าํ หน่ายอาจนําออกขายหรื อจําหน่ายระบบบางส่ วนหรื อทังหมด และ
ลงบัญชีให้ลูกค้าในส่ วนราคาทีเกินราคาของระบบ หรื อเรี ยกเก็บลูกค้าในส่ วนราคาทีขาดกับลูกค้า
4.8 ผูจ้ าํ หน่ายสามารถส่ งระบบเป็ นรายงวด ซึ งจะทําการเรี ยกเก็บเงินและสังจ่ายแยกกัน
การจัดส่ งระบบแต่ละครังจะทําสัญญาแยกกัน ความล่าช้าหรื อข้อบกพร่ องใดๆในการจัดส่ งแต่ละงวด
จะไม่เป็ นเหตุให้ลูกค้ายกเลิกการจัดส่ งในงวดอืน

5. คุณภาพของระบบ
5.1 ผูจ้ าํ หน่ายรับประกันนับตังแต่จดั ส่ งาและในระยะเวลาเวลา เดือนนับจากวันทีจัดส่ ง
(ช่ วงเวลารับประกัน) ดังต่อไปนี
(ก) วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างตรงกันตามรายละเอียดและคุณลักษณะของระบบ
(ข) ไม่มีความบกพร่ องในการออกแบบ วัสดุและงานฝี มือ และ
(ค) ระบบมีถูกต้องตามวัตถุประสงค์ใดๆทีกําหนดโดยผูจ้ าํ หน่าย
5.2 ภายใต้เงือนไขข้อ . ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(ก) ภายในระยะเวลารับประกัน หากลูกค้าพบว่าส่ วนหนึงส่ วนใดของระบบหรื อทังหมด
ไม่ตรงกับการรับประกันตามทีระบุไว้ในข้อ .
และได้แจ้งให้ผจู ้ าํ หน่ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาพอสมควร
(ข) ผูจ้ าํ หน่ายมีโอกาสตรวจสอบระบบดังกล่าวอย่างเหมาะสม และ
(ค) ลูกค้าส่ งคืนชินส่ วนใดๆของระบบไปยังสถานทีประกอบการของผูจ้ าํ หน่ายด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเ
มือผูจ้ าํ หน่ายร้องขอ ผูจ้ าํ หน่ายจะพิจารณาซ่อมแซมหรื อทดแทนชินส่ วนทีบกพร่ องของระบบ
หรื อคืนเงินชินส่ วนทีบกพร่ องเต็มจํานวน
5.3 ผูจ้ าํ หน่ายไม่ตอ้ งรับผิดในความบกพร่ องของระบบ ซึ งรับประกันตามข้อ . ในกรณี ดงั นี
(ก) ลูกค้าใช้ระบบดังกล่าวต่อไปอีก ด้วยประการใดๆ หลังจากได้มีหนังสื อแจ้งตามข้อ .
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(ข) ความชํารุ ดเกิดจาก ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําด้วยวาจา
หรื อคําแนะนําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ าํ หน่ายในการเก็บ การติดตัง การทดสอบการใช้งาน
การใช้ หรื อการบํารุ งรักษาระบบ หรื อ (หากไม่มี) การประกอบการค้าทีดี
(ค) ความบกพร่ องอันเกิดจาก ผูจ้ าํ หน่ายทําตามการเขียนแบบ การออกแบบ หรื อคุณลักษณะของระบบ
ซึ งลูกค้าจัดหามาให้
(ง) ลูกค้าปรับเปลียนหรื อซ่อมแซมระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ าํ หน่าย
(จ) ความชํารุ ดทีเป็ นความเสื อมสภาพตามปกติ ความเสี ยหายจากการจงใจ ความประมาท
หรื อการใช้งานทีผิดปกติ
(ฉ) ระบบผิดแผกไปจากคุณลักษณะของระบบโดยเป็ นผลจากการปรับเปลียนเพือให้เป็ นไปตามทีกฎห
มายบังคับ หรื อตามมาตรฐานการกํากับดูแล
5.4 นอกจากทีระบุไว้ในข้อ นี
ผูจ้ าํ หน่ายไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้าในความบกพร่ องของระบบทีถูกต้องตามการรับประกันทีระบุไว้ในข้อ
.
5.5 ข้อกําหนดในเงือนไขเหล่านีใช้กบั การซ่อมแซมใดๆ หรื อการทดแทนระบบโดยผูจ้ าํ หน่ายตามข้อ .

6. กรรมสิ ทธิ และ ความเสี ยง
6.1 ความเสี ยงในระบบจะส่ งผ่านไปยังลูกค้าเมือการจัดส่ งระบบเสร็ จสมบูรณ์
6.2 กรรมสิ ทธิ ของระบบจะไม่ส่งผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าผูจ้ าํ หน่ายจะได้รับการชําระเงินเต็มจํานวน
(หักจากบัญชี) สําหรับ
(ก) ระบบและ
(ข) ผลิตภัณฑ์อืนใดทีผูจ้ าํ หน่ายจําหน่ายให้ลูกค้าซึ งครบกําหนดการชําระเงินแล้ว
6.3 จนกว่ากรรมสิ ทธิของระบบจะตกเป็ นของลูกค้า ลูกค้าจะต้อง
(ก) ดูแลรักษาระบบไว้เสมือนเป็ นผูร้ ับฝากทรัพย์สินของผูจ้ าํ หน่าย
(ข) จัดเก็บระบบแยกจากสิ นค้าและผลิตภัณฑ์อืนๆทังหมดของลูกค้า
เพือให้สามารถจําแนกได้วา่ เป็ นทรัพย์สินของผูจ้ าํ หน่าย
(ค) ไม่เคลือนย้าย ทําให้มีตาํ หนิ หรื อปิ ดทับเครื องหมายใดๆ หรื อบรรจุภณั ฑ์
หรื อส่ วนทีเกียวข้องกับระบบ
(ง) บํารุ งรักษาระบบให้เป็ นไปตามเงือนไข และทําการประกันภัยความเสี ยงทุกชนิดเต็มราคาของระบบ
ในนามของผูจ้ าํ หน่ายนับจากวันทีจัดส่ ง
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(จ) แจ้งผูจ้ าํ หน่ายทันที ถ้าระบบอยูภ่ ายใต้เหตุการณ์ทีระบุในข้อ . (ข) จนถึงข้อ . (ฐ) และ
(ฉ) ให้ขอ้ มูลทีเกียวกับระบบแก่ผจู ้ าํ หน่าย ตามทีผูจ้ าํ หน่ายต้องการเป็ นครังคราว
แต่ลูกค้าสามารถขายต่อ หรื อใช้ระบบในแนวทางของการทําธุ รกิจปกติของลูกค้าได้
6.4 หากก่อนทีกรรมสิ ทธิ จะส่ งผ่านไปยังลูกค้า และลูกค้าตกอยูภ่ ายใต้เหตุการณ์ทีระบุไว้ในข้อ . (ข)
จนถึงข้อ . (ฐ) หรื อเป็ นทีเชือได้วา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวกําลังจะเกิดขึนกับลูกค้า และมีการแจ้งลูกค้าว่า
ระบบไม่สามารถขายซํา หรื อรวมเข้าไปในผลิตภัณฑ์อืนได้
ผูจ้ าํ หน่ายอาจขอให้ลูกค้าส่ งมอบระบบคืนในเวลาใดๆ
หากลูกค้าไม่สามารถส่ งมอบได้ในทันทีโดยไม่จาํ กัดสิ ทธิ หรื อการเยียวยาใดๆ ทีผูจ้ าํ หน่ายพึงมี
ผูจ้ าํ หน่ายสามารถเข้าไปยังสถานทีใดๆของลูกค้าหรื อของบุคคลทีสามทีซึ งสิ นค้าถูกจัดเก็บ
เพือนําสิ นค้ากลับคืน

7. การให้ บริการ
7.1 ผูจ้ าํ หน่ายจะให้บริ การลูกค้าตามคุณลักษณะของการบริ การในเนือหาใจความทังหมด
7.2 ผูจ้ าํ หน่ายจะใช้ความพยายามเพือให้บริ การตามวันทีระบุไว้ในตารางเวลาในคุณลักษณะการบริ การ
แต่วนั ดังกล่าวเป็ นเพียงการคาดการณ์เท่านันซึ งเวลาอาจมีการคลาดเคลือนสําหรับการให้บริ การ
7.3 ผูจ้ าํ หน่ายมีสิทธิในการเปลียนแปลงการให้บริ การใดๆ
ซึ งจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามการบังคับใช้กฎหมายใดๆ หรื อข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
ซึ งไม่มีผลกระทบกับรู ปแบบหรื อคุณภาพของการบริ การ
และผูจ้ าํ หน่ายจะแจ้งลูกค้าสําหรับเหตุการณ์ดงั กล่าว
7.4 ผูจ้ าํ หน่ายรับประกันว่าจะให้บริ การด้วยความรอบคอบ และความเชียวชาญอย่างเหมาะสม

8. หน้ าทีของลูกค้ า
8.1 ลูกค้าจะต้อง
(ก) รับรองว่าเงือนไขของคําสังซือ และคุณลักษณะของระบบ (กรณี ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หา)
มีความสมบูรณ์และแม่นยํา
(ข) ให้ความร่ วมมือกับผูจ้ าํ หน่ายเกียวกับการบริ การในทุกรู ปแบบ
(ค) ให้ความร่ วมมือกับผูจ้ าํ หน่าย พนักงาน ตัวแทน ทีปรึ กษา และคู่สัญญาของผูจ้ าํ หน่าย
ในการเข้าไปในสถานที รวมถึงสํานักงานและสถานทีอืนๆของลูกค้า และ/หรื อของผูใ้ ช้
ตามทีผูจ้ าํ หน่ายร้องขออย่างเหมาะสม
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(ง) ให้ขอ้ มูลและวัสดุอุปกรณ์แก่ผจู ้ าํ หน่ายตามทีผูจ้ าํ หน่ายอาจร้องขออย่างเหมาะสม
และลูกค้าต้องรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องในสาระสําคัญทังหมด
(จ) รับรองว่าสถานทีของลูกค้าและ/หรื อของผูใ้ ช้
มีการเตรี ยมพร้อมทุกประการสําหรับการติดตังระบบและการให้บริ การ
(ฉ) ได้รับอนุญาตและเก็บรักษาใบอนุญาต หนังสื อยินยอม และเอกสารยินยอมทีจําเป็ นทังหมด
ซึ งอาจต้องใช้สาํ หรับการบริ การ ก่อนวันเริ มต้นการบริ การ และ
(ช) เก็บและรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และทรัพย์สินอืนใดของผูจ้ าํ หน่ายทังหมด
(อุปกรณ์ของผู้จําหน่ าย) ณ
สถานทีของลูกค้าซึ งมีการดูแลความปลอดภัยโดยลูกค้าเป็ นผูร้ ับความเสี ยงเอง
ลูกค้าจะต้องรักษาอุปกรณณ์ของผูจ้ าํ หน่ายให้อยูส่ ภาพดีจนกว่าจะส่ งคืนให้ผจู ้ าํ หน่าย
และไม่จาํ หน่าย หรื อใช้อุปกรณ์ของผูจ้ าํ หน่ายนอกจากเอกสารคําแนะนํา
หรื อผูจ้ าํ หน่ายได้อนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8.2 ในกรณี ทีการปฏิหน้าทีของผูจ้ าํ หน่ายในการให้บริ การถูกขัดขวางหรื อล่าช้าเกิดจากการกระทําหรื อควา
มละเลยของลูกค้า หรื อความผิดพลาดอันเกิดจากลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามหน้าทีทีเกียวข้อง
(การผิดสั ญญาของลูกค้ า (Customer Default)
(ก) ผูจ้ าํ หน่ายมีสิทธิ ยบั ยังการให้บริ การโดยไม่จาํ กัดสิ ทธิอืนๆและการเยียวยาความเสี ยหายใดๆของผูจ้ าํ
หน่ายจนกว่าลูกค้าจะทําการแก้ไขความผิดนัน
และผูจ้ าํ หน่ายมีสิทธิ กล่าวอ้างการผิดสัญญาของลูกค้า
เพือให้ตนหลุดพ้นจากปฏิบตั ิหน้าทีอย่างใดอย่างหนึงในขอบเขตของการผิดสัญญาของลูกค้าทีมีส่ว
นขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ าํ หน่าย หรื อมีส่วนทําให้เกิดความล่าช้า
(ข) ผูจ้ าํ หน่ายไม่ตอ้ งรับผิดในค่าใช้จ่ายหรื อความสู ญเสี ยใดๆทีมีอยูห่ รื อเกิดขึนกับลูกค้า
อันเกิดจากความบกพร่ องของผูจ้ าํ หน่าย หรื อความล่าช้าในการปฏิบตั ิหน้าทีใดๆ
ของผูจ้ าํ หน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ . ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
(ค) ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายหรื อความสู ญเสี ยใดๆทีได้รับ หรื อเกิดขึนกับผูจ้ าํ หน่าย
ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมจากการผิดสัญญาของลูกค้าตามทีผูจ้ าํ หน่ายร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

9. การคิดราคาและการชําระเงิน
9.1 ราคาของระบบจะเป็ นราคาทีตกลงกันตามทีระบุไว้ในคําสังซือ หรื อหากไม่มีการระบุไว้
ให้ใช้ราคาทีระบุไว้ในใบเสนอราคาของผูจ้ าํ หน่ายหรื อราคาทีตีพิมพ์ในรายการราคาสิ นค้าตามวันทีของ
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การจัดส่ ง ราคาของระบบไม่รวมค่าใช้จ่ายทังหมด และราคาของบรรจุภณ
ั ฑ์ การประกัน
การขนส่ งชินส่ วนของระบบ ซึ งจะต้องชําระโดยลูกค้าพร้อมกับชําระเงินค่าระบบ
9.2 การคิดราคาสําหรับการบริ การเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของเวลาและวัสดุอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี
(ก) ราคาคํานวณตามมาตรฐานอัตราค่าบริ การรายวันของผูจ้ าํ หน่าย
(ข) มาตรฐานอัตราค่าบริ การรายวันของผูจ้ าํ หน่ายสําหรับแต่ละบุคคลจะคํานวณตามเวลาพืนฐาน
ชัวโมง ตังแต่ . นาฬิกา ถึง . นาฬิกาของวันทําการ
(ค) ผูจ้ าํ หน่ายมีสิทธิ คิดค่าบริ การในอัตราล่วงเวลาสําหรับแต่ละช่วงของวัน
หรื อสําหรับเวลาทํางานใดๆของบุคคลทีเกียวข้องกับการบริ การ นอกชัวโมงทํางานทีอ้างอิงในข้อ
. (ข) และ
(ง) ผูจ้ าํ หน่ายมีสิทธิ คิดราคากับลูกค้าตามสมควรในค่าใช้จ่ายใดๆทีเกิดขึนโดยบุคคลทีเกียวข้องกับการ
บริ การซึ งผูจ้ าํ หน่ายว่าจ้าง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโรงแรม
ค่ายังชีพและค่าใช้จ่ายอืนใดทีเกียวข้องและค่าบริ การของบุคคลทีสามเพือการให้บริ การตามทีผูจ้ าํ ห
น่ายร้องขอ และต้นทุนของวัสดุอุปกรณ์ใดๆ
9.3 ผูจ้ าํ หน่ายขอสงวนสิ ทธิดงั ต่อไปนี
(ก) การเพิมอัตราค่าบริ การรายวันพืนฐาน
โดยผูจ้ าํ หน่ายสามารถเพิมอัตราค่าบริ การดังกล่าวได้ไม่เกินหนึงครังภายใน เดือน
ผูจ้ าํ หน่ายจะทําหนังสื อแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงการเพิมค่าบริ การดังกล่าวเป็ นเวล
า เดือนก่อนวันเสนอเพิมค่าบริ การ หากการเพิมค่าบริ การดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถยอมรับได้
ลูกค้าจะต้องแจ้งผูจ้ าํ หน่ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในหนึ งสัปดาห์นบั จากวันทีผูจ้ าํ หน่ายแจ้งให้ทร
าบถึงการเพิมค่าบริ การและผูจ้ าํ หน่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
โดยส่ งหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กบั ลูกค้าล่วงหน้าสองสัปดาห์
ทังนีไม่จาํ กัดสิ ทธิ อืนๆหรื อการเยียวยาความเสี ยหายอืนๆของผูจ้ าํ หน่าย
(ข) เพิมราคาระบบ โดยการแจ้งให้ลูกค้าทราบในเวลาใดเวลาหนึงก่อนการจัดส่ ง
ซึ งเป็ นไปตามการเพิมขึนของต้นทุนของระบบดังต่อไปนี
i.
ปั จจัยใดๆ นอกเหนือการควบคุมของผูจ้ าํ หน่าย
(รวมถึงการขึนลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การเพิมขึนของภาษี
และภาษีศุลกากร และการเพิมค่าแรง วัสดุและต้นทุนการผลิตอืนๆ)
ii.
ลูกค้าเป็ นผูร้ ้องขอให้เปลียนแปลงวันทีจัดส่ ง ปริ มาณ หรื อประเภทของระบบทีสังซือ
หรื อการเปลียนแปลงคุณลักษณะของระบบ หรื อ
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iii.

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

ความล่าช้าใดๆ
ทีเกิดจากคําแนะนําของลูกค้าในส่ วนของระบบหรื อความบกพร่ องของลูกค้าในการให้ขอ้
มูลทีถูกต้อง หรื อความบกพร่ องในการให้คาํ แนะนําในส่ วนของระบบอย่างถูกต้อง
หรื อเพียงพอต่อผูจ้ าํ หน่าย
ผูจ้ าํ หน่ายจะออกใบแจ้งหนีในส่ วนของระบบให้ลูกค้าในวันหรื อในเวลาใดๆหลังเสร็ จสิ นการจัดส่ งระ
บบ และผูจ้ าํ หน่ายจะออกใบแจ้งหนีในส่ วนของการบริ การให้ลูกค้าเป็ นรายเดือน
หรื อตามเวลาทีมีการตกลงไว้
ลูกค้าจะต้องชําระเงินตามใบแจ้งหนีทีผูจ้ าํ หน่ายออกให้
(ก) ภายใน จากวันทีระบุในใบแจ้งหนี หรื อตามเงือนไขการชําระเงินอืนๆทีตกลงไว้
ซึ งผูจ้ าํ หน่ายแจ้งให้ลูกค้าทราบ และ
(ข) ชําระเงินเต็มจํานวนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามทีผูจ้ าํ หน่ายได้ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และ
เวลาในการชําระเงินถือเป็ นสาระสําคัญของสัญญา
จํานวนเงินทีลูกค้าชําระทังหมดภายใต้สัญญา ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม ทีคิดเป็ นครังคราว
โดยลูกค้าจะต้องชําระภาษีมูลค่าเพิม หรื อภาษีขายอืนใดเมือลูกค้าได้รับใบกํากับภาษี จากผูจ้ าํ หน่าย
ลูกค้าจะชําระเงินไปยังผูจ้ าํ หน่ายตามจํานวนเพิมเติมในส่ วนของภาษีมูลค่าเพิม ซึ งคิดตามการให้บริ การ
หรื อจัดส่ งระบบในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับการชําระเงินสําหรับการให้บริ การ หรื อจัดส่ งระบบ
เมือครบกําหนด
หากลูกค้าไม่สามารถชําระเงินให้ผจู ้ าํ หน่ายตามสัญญาตามวันทีครบกําหนดชําระเงิน
ลูกค้าจะต้องชําระดอกเบียตามเวลาทีเกินกําหนดในอัตรา ร้อยละ . ต่อปี
ดอกเบียดังกล่าวคิดเป็ นประจําทุกวันนับจากวันทีครบกําหนดจนกระทังการชําระเงินทีเกินกําหนดนันจ
ะได้รับการชําระไม่วา่ ก่อนหรื อหลังการประเมิน
ลูกค้าจะต้องชําระดอกเบียพร้อมกับจํานวนเงินทีเกินกําหนดชําระ
ลูกค้าจะต้องชําระเงินทีต้องชําระทังหมดภายใต้สัญญาเต็มจํานวนโดยไม่ หักกลบลบหนี แย้งสิ ทธิ
หักลบ หรื อหักเงินใดๆ ยกเว้นการหักเงินตามกฎหมายกําหนด
ผูจ้ าํ หน่ายอาจชําระเงินใดๆทีผูจ้ าํ หน่ายต้องชําระแก่ลูกค้า
โดยหักกลบลบหนีในจํานวนเงินทีลูกค้าต้องชําระโดยไม่จาํ กัดสิ ทธิ และการเยียวยาความเสี ยหายใดๆ

10. สิ ทธิในทรัพย์ สินทางปัญญา
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10.1 สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาในการบริ การ หรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาทีเกิดจากการให้บริ การ
หรื อเป็ นผลมาจากการบริ การ หรื อเกียวเนื องกับการบริ การเป็ นของผูจ้ าํ หน่าย
10.2 สิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆของบุคคลทีสามในด้านการบริ การ
ลูกค้าทราบดีวา่ การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆของลูกค้าเป็ นไปตามเงือนไขของผูจ้ าํ หน่าย
ซึ งได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูอ้ อกใบอนุญาตซึ งให้สิทธิ แก่ผจู ้ าํ หน่ายในการมอบสิ ท
ธิ ใดๆแก่ลูกค้า
10.3 วัสดุอุปกรณ์ของผูจ้ าํ หน่ายทังหมดเป็ นทรัพย์สินของผูจ้ าํ หน่าย

11. การเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ
คู่สัญญา(ฝ่ ายทีได้ รับ)จะเก็บรักษาความลับทางเทคนิคทังหมด หรื อความรู ้ในทางการค้า คุณลักษณะของ
สิ งประดิษฐ์ กระบวนการ หรื อความคิดริ เริ มทังหมดซึ งเป็ นความลับ
และถูกเปิ ดเผยต่อฝ่ ายทีได้รับโดยอีกฝ่ ายหนึง (ฝ่ ายทีเผยแพร่ ) พนักงาน
ตัวแทนหรื อคู่สัญญาช่วงของฝ่ ายทีเผยแพร่ และข้อมูลทีเป็ นความลับอืนใดเกียวกับธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์
และการบริ การทีฝ่ ายทีได้รับอาจจะได้รับ
ฝ่ ายทีได้รับจะเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับดังกล่าวเฉพาะกับพนักงาน ตัวแทน
และคู่สัญญาช่วงของฝ่ ายทีได้รับเท่าทีจําเป็ นต้องทราบ
เพือจุดประสงค์ของการทําปฏิบตั ิหน้าทีของฝ่ ายได้รับตามสัญญา และจะต้องรับรองว่าพนักงาน ตัวแทน
และคู่สัญญาช่วงดังกล่าวปฏิบตั ิตามหน้าทีทีระบุไว้ในข้อนีเสมือนเป็ นฝ่ ายหนึงในสัญญา
ฝ่ ายทีได้รับอาจเปิ ดเผยข้อมูลทีเป็ นความลับของฝ่ ายทีเผยแพร่ ตามแต่ทีจําเป็ นต้องเปิ ดเผยตามทีกฎหมายกําห
นด หรื อหน่วยงานควบคุม หรื อหน่วยงานรัฐบาลใดๆร้องขอ หรื อโดยคําสังศาลทีมีเขตอํานาจ โดยข้อ
นีจะยังคงมีผลบังคับหลังจากเลิกสัญญาแล้ว

12. ข้ อจํากัดความรับผิดในความเสี ยหาย ลูกค้ าควรตระหนักถึงข้ อกําหนดในข้ อนีเป็ นอย่ างยิง
12.1 เงือนไขเหล่านีไม่จาํ กัดหรื อยกเว้นความรับผิดของผูจ้ าํ หน่ายในความเสี ยหายดังต่อไปนี
(ก) การเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บทีเกิดจากความประมาท หรื อการละเลยของพนักงาน ตัวแทน
หรื อคู่สัญญาช่วงของผูจ้ าํ หน่าย
(ข) การทุจริ ต ฉ้อโกง หรื อการยักยอก
12.2 ภายใต้ขอ้ .
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(ก) ผูจ้ าํ หน่ายไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้าไม่วา่ ในทางสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาท)
การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย หรื อรับผิดต่อการสู ญเสี ยกําไร หรื อการสู ญเสี ยทีตามมา
หรื อความสู ญเสี ยโดยอ้อม ทีเกิดขึนภายใต้หรื อเกียวเนื องกับสัญญา และ
(ข) ผูจ้ าํ หน่ายต้องรับผิดต่อลูกค้าในจํานวนเงินไม่เกิน ,000 บาท ในการสู ญเสี ยด้านอืนๆ ทังหมด
ทีเกิดขึนภายใต้หรื อเกียวเนื องกับสัญญา ไม่วา่ ในทางสัญญาหรื อการละเมิด (รวมถึงความประมาท)
การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย หรื ออืนใด
12.3 เงือนไขการรับประกันใดๆตามทีระบุโดยกฎหมายท้องถิน หรื อตามขอบเขตสู งสุ ดทีกฎหมายอนุญาต
จะไม่รวมอยูใ่ นสัญญา
12.4 ข้อ นียังคงมีผลบังคับอยูห่ ลักจากเลิกสัญญาแล้ว

13. การเลิกสั ญญา
13.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายสามารถบอกเลิกสัญญาโดยการส่ งหนังสื อแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายหนึง
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า เดือน โดยไม่จาํ กัดสิ ทธิและการเยียวยาอืนๆ
13.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายอาจบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที โดยแจ้งไปยังอีกฝ่ ายหนึงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยไม่จาํ กัดสิ ทธิและการเยียวยาอืนๆ ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(ก) อีกฝ่ ายหนึงผิดสัญญาในส่ วนทีเป็ นสาระสําคัญ และไม่ทาํ การแก้ไขการผิดสัญญานันภายในสิ บสี
( ) วัน หลังการได้รับหนังสื อแจ้งเตือนให้แก้ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ถ้าการผิดสัญญาสามารถแก้ไขได้)
(ข) อีกฝ่ ายหนึงระงับหรื อข่มขูจ่ ะระงับการชําระหนี หรื อไม่สามารถชําระหนี
หรื อตกอยูใ่ นสภาพทีไม่สามารถชําระหนี ยอมรับว่าไร้ความสามารถในการชําระหนี หรื อ
(เป็ นบริ ษทั หรื อ หุ น้ ส่ วนจํากัดความรับผิด) ถือว่าไม่สามารถชําระหนี หรื อ (เป็ นห้างหุ น้ ส่ วน)
มีหุน้ ส่ วนใดๆ เป็ นไปตามทีได้กล่าวมาแล้วนัน
(ค) อีกฝ่ ายหนึงเริ มต้นเจรจากับเจ้าหนีทังหมด หรื อเจ้าหนีกลุ่มใดๆของตน
เกียวกับการขยายเวลาชําระหนี หรื อยืนข้อเสนอ การประนีประนอมใดๆ
หรื อจัดเตรี ยมข้อตกลงกับเจ้าหนีหนึงราย หรื อมากกว่า (ทีเป็ นบริ ษทั )
ทีนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในโครงการควบกิจการเป็ นบริ ษทั ใหม่ (solvent amalgamation)
หรื อการปรับโครงสร้างกิจการ (solvent reconstruction) ของคู่สัญญาฝ่ ายนัน
(ง) การยืนฟ้ อง การส่ งหนังสื อแจ้งเตือน มีการผ่านมติ หรื อมีคาํ สัง สําหรับหรื อเกียวเนืองกับ
การเลิกกิจการของอีกฝ่ ายหนึ ง (เป็ นบริ ษทั )
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นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในโครงการควบกิจการเป็ นบริ ษทั ใหม่ (solvent amalgamation) หรื อ
การปรับโครงสร้างกิจการ (solvent reconstruction) ของคู่สัญญาฝ่ ายนัน
(จ) อีกฝ่ ายหนึง (เป็ นบุคคลธรรมดา) อยูภ่ ายใต้การฟ้ องล้มละลาย
หรื อต้องคําสังให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(ฉ) เจ้าหนี หรื อผูม้ ีสิทธิ ในภาระติดพัน ในทรัพย์สินของอีกฝ่ ายหนึง เข้าอายัด หรื อครอบครอง
หรื อเข้ายึดทรัพย์ บังคับคดี อายัดทรัพย์ระหว่างคดี หรื อกระบวนการอืนในการยึดทรัพย์
หรื อบังคับคดี หรื อ ฟ้ องคดีกบั ทรัพย์สินบางส่ วนหรื อทังหมดของอีกฝ่ ายหนึง
ซึ งการอายัดหรื อการดําเนินการดังกล่าว ไม่มีการถอนเรื องภายใน วัน
(ช) มีการยืนคําร้องต่อศาล หรื อมีคาํ สังศาล แต่งตังผูจ้ ดั การทรัพย์สิน หรื อ
หากมีหนังสื อแจ้งความประสงค์ในการแต่งตังผูจ้ ดั การทรัพย์สิน หรื อ
ถ้าผูจ้ ดั การทรัพย์สินได้รับแต่งตังเข้าควบคุมกิจการอีกฝ่ ายหนึง (เป็ นบริ ษทั )
(ซ) มีบุคคลได้รับสิ ทธิ แต่งตังผูด้ ูแล(receiver) ทรัพย์สินของอีกฝ่ ายหนึง หรื อได้มีการแต่งตังผูด้ ูแล
(receiver) ทรัพย์สินของอีกฝ่ ายหนึง
(ฌ) เหตุการณ์ทีเกิดขึนใดๆ หรื อมีการดําเนิ นการทีเกียวข้องกับอีกฝ่ ายหนึง ไม่วา่ เขตอํานาจศาลใด
ทีมีผลกระทบเท่ากับหรื อคล้ายกับเหตุการณ์ใดๆทีกล่าวถึงในข้อ . (ข) จนถึงข้อ . (ฌ)
(ครอบคลุม)
(ญ) อีกฝ่ ายหนึงระงับหรื อข่มขูจ่ ะระงับ ยุติ
หรื อข่มขู่จะยุติการดําเนิ นธุ รกิจทังหมดหรื อส่ วนใหญ่ของธุ รกิจทังหมด
(ฎ) สถานะการเงินของอีกฝ่ ายหนึงด้อยลง
ถึงขนาดทีผูจ้ าํ หน่ายเห็นว่ามีความเสี ยงทีลูกค้าไม่มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีของตนตามสั
ญญาได้ หรื อ
(ฏ) อีกฝ่ ายหนึง (เป็ นบุคคลธรรมดา) เสี ยชีวติ หรื อโดยสาเหตุจากความเจ็บป่ วย หรื อไร้ความสามารถ
(ไม่วา่ ทางจิต หรื อทางกาย) จนไม่สามารถจัดการธุ ระของตนเองหรื อกลายเป็ นบุคคลไร้ความ
สามารถหรื อเป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย
13.3 ผูจ้ าํ หน่ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังลูกค้า
หากลูกค้าไม่ชาํ ระเงินตามจํานวนและตามวันครบกําหนดชําระเงินภายใต้สัญญานี
โดยไม่จาํ กัดสิ ทธิ หรื อการเยียวยาอืนๆของผูจ้ าํ หน่าย
13.4 ผูจ้ าํ หน่ายสามารถระงับการให้บริ การ หรื อการจัดส่ งระบบเพิมเติมทังหมดภายใต้สัญญา
หรื อสัญญาอืนใดระหว่างลูกค้าและผูจ้ าํ หน่ายโดยไม่จาํ กัดสิ ทธิ หรื อการเยียวยาอืนๆของผูจ้ าํ หน่าย
หากลูกค้าไม่ชาํ ระเงินตามจํานวนทีกําหนดใดๆภายใต้สัญญานีตามวันครบกําหนดชําระเงิน
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ลูกค้าตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ใดๆ ทีระบุไว้ในข้อ . (ข) ถึงข้อ . (ฐ)
หรื อผูจ้ าํ หน่ายมีเหตุผลทีจะเชือว่าลูกค้ากําลังจะตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว

14. ผลของการเลิกสั ญญา
การเลิกสัญญาด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้มีผลดังต่อไปนี
(ก) ลูกค้าจะต้องชําระเงินตามใบแจ้งหนีทียังไม่ได้ชาํ ระและชําระดอกเบียคงเหลือทังหมดให้แก่ผจู ้ าํ หน่
ายทันที ในส่ วนของค่าบริ การทียังไม่มีการออกใบแจ้งหนี
ผูจ้ าํ หน่ายจะออกใบแจ้งหนีซึ งลูกค้าจะต้องชําระทันทีทีได้รับ
(ข) ลูกค้าจะต้องส่ งวัสดุอุปกรณ์ทงหมดคื
ั
นแก่ผจู ้ าํ หน่าย
และสิ นค้าทีจัดส่ งใดๆซึ งยังไม่มีการชําระเงินเต็มจํานวน หากลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตาม
ผูจ้ าํ หน่ายสามารถเข้าไปในสถานทีของลูกค้า และยึดครองวัสดุอุปกรณ์ หรื อสิ นค้าทีจัดส่ งดังกล่าว
ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเพียงผูเ้ ดียวในการเก็บรักษาจนกว่าจะส่ งคืน
และลูกค้าจะต้องไม่ใช้วสั ดุอุปกรณ์และสิ นค้าทีจัดส่ งดังกล่าวเพือจุดประสงค์ใดๆ
ทีไม่เกียวเนืองกับสัญญานี
(ค) การเลิกสัญญาจะไม่มีผลกระทบต่อสิ ทธิและการเยียวยารักษาใดๆของคู่สัญญา
รวมถึงสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายในการผิดสัญญาซึ งมีอยูข่ ณะหรื อก่อนวันทีเลิกสัญญา
หรื อวันครบกําหนดเวลาของสัญญา และ
(ง) ข้อตกลงโดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยาย
ซึ งมีผลบังคับหลังการเลิกสัญญาจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป

15. เหตุสุดวิสัย
15.1 เพือจุดประสงค์ของสัญญานี เหตุสุดวิสัย
หมายถึงเหตุการณ์นอกเหนื อการควบคุมตามสมควรของผูจ้ าํ หน่าย รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
การนัดหยุดงาน การปิ ดทําการ หรื อข้อพิพาททางอุตสาหกรรม
(ไม่วา่ จะเกียวข้องกับแรงงานของผูจ้ าํ หน่ายเอง หรื อคู่สัญญาอีกฝ่ าย)
ความบกพร่ องของการบริ การสาธารณูปโภค หรื อเครื อข่ายการขนส่ ง ภัยธรรมชาติ สงคราม จลาจล
เหตุความวุน่ วายในบ้านเมือง ความเสี ยหายจากความมุ่งร้าย การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อคําสังของรัฐบาลใดๆ หลักเกณฑ์ การควบคุมหรื อคําสัง อุบตั ิเหตุ เพลิงไหม้ นําท่วม หรื อ พายุ
15.2 ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่ตอ้ งรับผิดต่อลูกค้าในความล่าช้าหรื อความบกพร่ องใดๆ
ในการปฏิบตั ิหน้าทีภายใต้สัญญานี อันเป็ นผลมาจากเหตุสุดวิสัย
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15.3 หากเหตุสุดวิสัยขัดขวางผูจ้ าํ หน่ายจากการให้บริ การ และ/หรื อ ระบบมากกว่าหก ( ) สัปดาห์
ผูจ้ าํ หน่ายมีสิทธิ บอกเลิกสัญญานีทันที
โดยส่ งหนังสื อแจ้งไปยังลูกค้าโดยไม่จาํ กัดสิ ทธิ หรื อการเยียวยาความเสี ยหายใดๆของผูจ้ าํ หน่าย

16. ทัวไป
16.1 การโอนสิ ทธิและข้ อตกลงอืนๆ
(ก) ผูจ้ าํ หน่ายอาจจะโอนสิ ทธิ เปลียนแปลง จํานอง เรี ยกเก็บเงิน
ทําสัญญาช่วงหรื อทําข้อตกลงในลักษณะอืนใดในเวลาใดๆ ในสิ ทธิหรื อหน้าทีทังหมด
หรื อข้อใดๆภายใต้สัญญา และอาจจะทําสัญญาช่วง
หรื อตังตัวแทนในลักษณะอืนใดในหน้าทีหรื อความรับผิดชอบทังหมด หรื อข้อใดๆ
ภายใต้สัญญาไปยังบุคคลทีสามได้
(ข) ลูกค้าไม่สามารถโอนสิ ทธิ เปลียนแปลง จํานอง เรี ยกเก็บเงิน ทําสัญญาช่วง
ประกาศถือทรัพย์สินเพือประโยชน์ของบุคคลอืน
หรื อทําข้อตกลงในรู ปแบบอืนใดกับสิ ทธิหรื อหน้าทีอย่างใดอย่างหนึงหรื อทังหมดภายใต้สัญญาโด
ยไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ าํ หน่ายก่อน
16.2 การบอกกล่ าว
(ก) การบอกกล่าวหรื อการสื อสารใดๆทีส่ งไปยังฝ่ ายหนึงภายใต้
หรื อเกียวเนื องกับสัญญาจะต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระบุทีอยูข่ องฝ่ ายนันตามสํานักงานทีจดทะเบียน (ถ้าเป็ นบริ ษทั ) หรื อสํานักงานใหญ่ของธุ รกิจ
(ในกรณี อืนใด)
หรื อทีอยูอ่ ืนตามทีฝ่ ายหนึงอาจจะมีการระบุไว้กบั อีกฝ่ ายหนึงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามข้อนี
และจะส่ งมอบเป็ นการส่ วนตัว หรื อส่ งโดยไปรษณี ยล์ งทะเบียนชําระเงินล่วงหน้า
หรื อบริ การการส่ งในวันทําการถัดไป หรื อผูร้ ับจ้างขนส่ งเชิงพาณิ ชย์ แฟกซ์หรื ออีเมล
(ข) หนังสื อแจ้งหรื อการสื อสารใดๆจะถือว่าได้รับ หากส่ งมอบเป็ นการส่ วนตัวตามทีอยูท่ ีอ้างอิงในข้อ
12.2 (ก) หากส่ งโดยไปรษณี ยล์ งทะเบียนชําระเงินล่วงหน้า หรื อ
ใช้บริ การการส่ งในวันทําการถัดไปภายในเวลา
นาฬิกาในวันทําการทีสองหลังประทับตราไปรษณี ย ์
หากส่ งผ่านทางหน่วยงานขนส่ งเชิงพาณิ ชย์ในวันและเวลาทีลงนามในใบรับส่ งมอบของผูร้ ับขนส่ ง
หรื อหากส่ งโดยแฟกซ์หรื ออีเมล และได้รับในวันทําการหนึงวันหลังการส่ งข้อมูล
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(ค) ข้อกําหนดข้อนีจะไม่ถูกใช้กบั การบริ การในกระบวนการใดๆ
หรื อเอกสารอืนในการดําเนินการตามกฎหมาย
16.3 ความเป็ นโมฆะ
(ก) หากข้อกําหนดหรื อส่ วนใดของข้อกําหนดของสัญญาเป็ นหรื อกลายเป็ น โมฆะ
ผิดกฎหมายหรื อไม่สามารถใช้บงั คับได้
ข้อกําหนดหรื อส่ วนใดของข้อกําหนดจะถือว่าถูกแก้ไขในขอบเขตทีน้อยทีสุ ดทีเป็ นไปได้เพือทําให้
ข้อกําหนดหรื อส่ วนใดของข้อกําหนดนันถูกกฎหมายและสามารถใช้บงั คับได้
หากการแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถทําได้
ข้อกําหนดหรื อส่ วนใดของข้อกําหนดทีเกียวข้องจะถือว่าถูกตัดออก การเปลียนแปลงใดๆ
หรื อการตัดข้อกําหนดหรื อส่ วนใดของข้อกําหนดออก
ภายใต้ขอ้ นีจะไม่มีกระทบกับความการบังคับใช้สัญญาทีเหลือ
(ข) หากฝ่ ายหนึงส่ งหนังสื อแจ้งไปยังอีกฝ่ ายหนึงถึงความเป็ นไปได้ทีข้อกําหนดหรื อส่ วนใดของข้อกํา
หนดของสัญญานีเป็ นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรื อไม่สามารถบังคับใช้ได้
คู่สัญญาสามารถเจรจาเพือแก้ไขข้อกําหนดดังกล่าว
เพือทําให้ขอ้ กําหนดถูกต้องตามกฎหมายสามารถบังคับใช้ได้และเป็ นไปตามเจตนาทางการค้าของข้
อกําหนดต้นฉบับ
16.4 การสละสิ ทธิ การสละสิ ทธิใดๆภายใต้สัญญาหรื อตามกฎหมาย
มีผลต่อเมือแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน และไม่ถือว่าเป็ นการสละสิ ทธิ เรี ยกร้องจาก
ผิดสัญญาใดๆ ทีเกิดขึนในภายหลัง ความบกพร่ อง หรื อความล่าช้า ในการใช้สิทธิ
หรื อการเยียวยาความเสี ยหาย ของคู่สัญญาฝ่ ายหนึง ภายใต้สัญญา หรื อภายใต้กฏหมาย
ไม่ถือเป็ นการสละสิ ทธิ หรื อการเยียวยานันๆ และจะไม่เป็ นการจํากัด หรื อกีดกันการใช้สิทธิ
หรื อการเยียวยานัน ในภายหลังการใช้สิทธิ หรื อการเยียวยาดัวกล่าว เพียงอย่างใดอย่างหนึง
หรื อเพียงบางส่ วน ไม่เป็ นการจํากัด หรื อ กีดกัน การใช้สิทธิ หรื อการเยียวยานันๆ
หรื อการใช้สิทธิ อืนๆ ในภายหลัง
16.5 การไม่ เป็ นหุ้นส่ วนหรื อตัวแทน ทุกส่ วนในสัญญาไม่มีเจตนาทีหรื อถือว่าจะสร้างหุ ้นส่ วน
หรื อร่ วมทุนระหว่างคู่สัญญาใดๆ
อีกทังไม่สถาปนาคู่สัญญาใดๆเพือเป็ นตัวแทนของคู่สัญญาอีกฝ่ าย
คู่สัญญาทังสองฝ่ ายไม่มีอาํ นาจในการกระทําประหนึงเป็ นตัวแทนหรื อผูกมัดคู่สัญญาอีกฝ่ ายในทุก
ๆทาง
16.6 บุคคลทีสาม บุคคลซึ งไม่ได้เป็ นคู่สัญญาจะไม่มีสิทธิใดๆในการบังคับใช้ขอ้ กําหนดนี
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16.7

การเปลียนแปลง
จะไม่มีการเปลียนแปลงสัญญาใดๆรวมถึงการใช้ขอ้ กําหนดและเงือนไขเพิมเติมใดๆนอกเหนือจาก
ทีระบุไว้ในเงือนไขเหล่านี เว้นแต่ได้มีการตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามโดยผูจ้ าํ หน่าย
16.8 ลําดับการบังคับใช้ เอกสาร ในกรณี ที มีความขัดแย้ง หรื อความไม่สอดคล้องกัน ระหว่าง สัญญา
และ ข้อตกลง และ เงือนไขนี ให้ยดึ ถือตามสัญญา ในกรณี ที มีความแตกต่าง หรื อ
ข้อสงสัยในการตีความระหว่าง ข้อตกลง และเงือนไขฉบับภาษาอังกฤษ กับ ฉบับภาษาไทย
ให้ยดึ ถือตามฉบับภาษาอังกฤษ
16.9 กฎหมายควบคุม ข้อตกลงนี และข้อพิพาทหรื อข้อเรี ยกร้องใดๆ
อันเป็ นผลมาจากหรื อเกียวเนื องกับสัญญานี หรื อเนือหา หรื อรู ปแบบของสัญญานี
(รวมถึงข้อพิพาทหรื อข้อเรี ยกร้องทีไม่ใช่สัญญา) จะถูกจัดการและตีความตามกฎหมายประเทศไทย
16.10 เขตอํานาจศาล
แต่ละฝ่ ายมีความเห็นชอบว่าศาลของประเทศไทยมีอาํ นาจในการตัดสิ นคดีหรื อข้อพิพาทใดๆหรื อข้
อเรี ยกร้องใดๆ อันเป็ นผลมาจาก หรื อเกียวเนื องกับสัญญานี หรื อเนือหาหรื อรู ปแบบของสัญญานี
(รวมถึงข้อพิพาทหรื อข้อเรี ยกร้องทีไม่ใช่สัญญา)
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