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TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS ข้อกาํหนดและเงือ่นไขสาํหรับการจัดหาสินค้า 

1. INTERPRETATION 

1.1. Definitions: 

Applicable Law: means all applicable laws, legislation, statutory instruments, regulations 
and governmental guidance having binding force whether local or national or international 
in any relevant jurisdiction. 

Business Day: a day (other than a Saturday, Sunday or public holiday) when banks in 
Thailand are open for business. 

Conditions: the terms and conditions set out in this document as amended from time to 
time in accordance with Condition 16. 

Contract: the contract between the Supplier and the Customer for the sale and purchase 
of the Goods in accordance with condition 2.3. 

Contract Price: means the price for the Goods as set out in the Supplier’s quotation. 

Customer: the person or firm who purchases the Goods from the Supplier. 

Customer Information: means the information received from the Customer against 
which the Supplier has issued a quotation and/or the Customer’s complete and accurate 
information provided within the Order to determine the Supplier’s contracted scope of work 

Data Protection Laws: means, as binding on either party or the Goods: (a) Regulation 
(EU) 2016/679 (EU GDPR); (b) the United Kingdom General Data Protection Regulation, 
Retained Regulation (EU) 2016/679 (UK GDPR), (c) the United Kingdom Data Protection 
Act 2018; (d) the Thai Data Protection Act 2019; (e) any laws which implement any such 
laws; and (f) any laws that replace, extend, re-enact, consolidate or amend any of the 
foregoing.  

Force Majeure Event: means an event or sequence of events beyond a party’s 
reasonable control preventing or delaying it from performing its obligations under the 
Contract, including but not limited to acts of God, epidemic or pandemic (whether or not 
known as at the date hereof, or whether or not declared prior to the date of the Order), 
quarantines, strikes, lock outs, accidents, war, civil unrest, terrorism, threat of terrorism, 
threat of or preparation for war, armed conflict, imposition of sanctions, embargo, or 
breaking off of diplomatic relations, government intervention, actions, legislation, 
regulations, rules or orders of any government or governmental agency (including 
executive orders and proclamations), interruption or failure of a utility service, fire, 
breakdown or plant or machinery, a worldwide market shortage of a given component, or 
shortage or unavailability of raw materials form a natural source of supply or delays in 
delivery by third parties. 

Goods: the goods (or any part of them) set out in the Order. 

Intellectual Property Rights: patents, rights to inventions, copyright and related rights, 
trade marks, business names and domain names, trade secrets rights in get-up, goodwill 
and the right to sue for passing off, rights in designs, database rights, rights to use, and 
protect the confidentiality of, confidential information (including know-how), and all other 
intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including 
all applications and rights to apply for and be granted, renewals or extensions of, and 
rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of 
protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world. 

Order: the Customer’s order for the Goods, as set out in the Customer’s purchase order 
form or the Customer’s written acceptance of the Supplier’s quotation, as the case may 
be. 

Specification: any specification for the Goods, including any related plans and drawings, 
and the Customer Information if applicable. 

Supplier: the relevant Lucy Electric entity as set out in the Supplier’s quotation. 

1.2. A reference to a statute or statutory provision is a reference to such statute or 
provision as amended or re-enacted. A reference to a statute or statutory provision 
includes any subordinate legislation made under that statute or statutory provision, 
as amended or re-enacted. 

1.3. Any phrase introduced by the terms including, include, in particular or any similar 
expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the 
words preceding those terms. 

1.4. A reference to writing or written includes emails. 

1. การตคีวาม 
1.1 นิยาม: 
กฎหมายทีใ่ช้บงัคับ หมายถึง กฎหมาย บทบญัญตัิ กฎหมายลาํดบัรอง กฎเกณฑแ์ละ
แนวปฏิบตัิของรฐับาลซึง่มีผลบงัคบัใชไ้มว่่าในทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศหรอืระหวา่งประเทศ
ในเขตอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง 
วันทาํการ หมายถึง วัน (นอกเหนือจากวันเสาร ์วันอาทิตยห์รือวันหยดุนักขัตฤกษ)์ ซึ่ง
ธนาคารในประเทศไทยเปิดทาํการ 
เงื่อนไข หมายถึง ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบใุนเอกสารฉบบันีแ้ละท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเป็น
ครัง้คราวตามเง่ือนไขขอ้ 16. 
สัญญา หมายถึง สัญญาระหว่างผูจ้าํหน่ายและลูกคา้สาํหรบัการซือ้ขายสินคา้ตาม
เง่ือนไขขอ้ 2.3. 
ราคาสัญญา หมายถึง ราคาของสินคา้ตามท่ีระบใุนใบเสนอราคาของผูจ้าํหน่าย 
ลูกค้า บคุคลหรอืบรษัิทซึ่งซือ้สินคา้จากผูจ้าํหน่าย 
ข้อมูลลูกค้า หมายถึง ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากลกูคา้ซึ่งผูจ้าํหน่ายใชใ้นการออกใบเสนอราคา
และ/หรือขอ้มลูของลกูคา้ท่ีสมบรูณแ์ละถกูตอ้งซึ่งไดร้บัในคาํสั่งเพ่ือกาํหนดขอบเขตการ
ทาํงานตามสญัญาของผูจ้าํหน่าย 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูล หมายถึง (ก) ขอ้กาํหนด (อีย)ู 2016/679 (อีย ูจีดีพีอาร)์ (ข) 
กฎเกณฑด์า้นการป้องกนัขอ้มลูทั่วไปแห่งสหราชอาณาจกัรซึ่งบงัคับใชข้อ้กาํหนด (อีย)ู 
2016/679 (ยูเค จีดีพีอาร)์ (ค) พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มลู พ.ศ. 2561 แห่งสหราช
อาณาจกัร (ง) พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลู พ.ศ. 2562 แห่งประเทศไทย (จ) กฎหมาย
ใด ๆ ซึ่งบงัคับใชก้ฎหมายดังกล่าว และ (ฉ) กฎหมายใด ๆ ซึ่งเปล่ียนแทน ขยายความ 
ประกาศใช ้รวบรวม หรอืแกไ้ขกฎหมายขา้งตน้ ซึ่งบงัคบัใชก้บัคู่สญัญาไมว่่าฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งหรอืกบัสินคา้ 
เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณห์รือลาํดับเหตุการณน์อกเหนือจากการควบคุมอยา่ง
สมเหตุสมผลของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งขัดขวางหรือประวิงคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวไม่ให้
ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีในสญัญา รวมถึงแต่ไม่จาํกัดเพียง ปรากฏการณธ์รรมชาติ โรคระบาด
ทอ้งถ่ิน หรือโรคระบาดเป็นวงกวา้ง (ไม่ว่าทราบ ณ วันท่ีในเอกสารฉบบันีห้รือไม่ หรือไม่
ว่าประกาศเป็นโรคระบาดก่อนวนัท่ีในคาํสั่งหรือไม)่ การกักตัว การนัดหยดุงาน การปิด
โรงงาน อุบตัิเหตุ สงคราม การก่อความไม่สงบ การก่อการรา้ย ภัยก่อการรา้ย ภัยหรือ
การเตรยีมสงคราม ความขดัแยง้ดว้ยกาํลงัอาวธุ การควํ่าบาตร การหา้มคา้ขาย หรอืการ
แตกหักทางความสมัพันธท์างการทูต การแทรกแซงของรฐับาล การกระทาํ บทบญัญตัิ 
กฎระเบียบ กฎหรือคาํสั่ง ท่ีออกโดยรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐั (รวมถึงคาํสั่งและ
ประกาศโดยประมุขแห่งรฐั) การหยุดชะงักหรือการระงับการใหบ้ริการสาธารณปูโภค 
เพลิงไหม้ โรงงานหรือเครื่องจักรหยุดทาํงาน การขาดตลาดของส่วนประกอบใน
ตลาดโลก หรือการขาดตลาดหรือขาดแคลนวตัถดุิบสาํหรบัแหล่งทางธรรมชาติของวสัด ุ
หรอืความล่าชา้ในการขนส่งโดยบคุคบท่ีสาม 
สินค้า หมายถึง สินคา้ (หรอืส่วนหนึ่งของสินคา้) ตามท่ีระบใุนคาํสั่ง 
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หมายถึง สิทธิบตัร สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์และสิทธิ
ขา้งเคียง  เครื่องหมายการคา้ ช่ือทางการคา้และช่ือโดเมน ความลับทางการคา้ สิทธิใน
ลกัษณะภายนอก (rights in get-up) คา่ความนิยม และสิทธิในการฟอ้งรอ้งกรณีลวงขาย 
สิทธิในการออกแบบ สิทธิในฐานขอ้มูล สิทธิในการใชแ้ละปกป้องความลับของขอ้มลู
ความลับ (รวมถึงความรูแ้ละทักษะ) และสิทธิทางปัญญาอ่ืนทั้งหมด ไม่ว่าจะไดจ้ด
ทะเบียนหรอืไมไ่ดจ้ดทะเบียน และรวมถึงคาํขอและสทิธิในการขอและไดร้บัสิทธิดงักลา่ว 
การต่ออาย ุการขยายเวลา และสิทธิในการอา้งสิทธิก่อนสาํหรบัสิทธิดงักล่าว และสิทธิ
หรือรูปแบบการคุม้ครองท่ีใกลเ้คียงหรือเทียบเท่าทัง้หมดซึ่งมีอยู่ในปัจจบุนัหรือจะมีอยู่
ในอนาคต ไมว่่าในส่วนใดในโลก 
คาํส่ัง หมายถึง คาํสั่งสินคา้ของลกูคา้ตามท่ีลกูคา้ระบไุวใ้นแบบคาํสั่งซือ้หรอืการยอมรบั
ใบเสนอราคาของผูจ้าํหนา่ยอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้ แลว้แต่กรณี 
ลักษณะเฉพาะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะใด ๆ ของสินค้า รวมถึงแบบแปลนและ
ภาพวาดใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มลูลกูคา้ในกรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูจ้าํหน่าย องคก์รลซ่ีู อิเล็คทรกิท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งระบใุนใบเสนอราคาของผูจ้าํหน่าย 
1.2 1การอา้งอิงถึงบทบญัญัติหรือขอ้กาํหนดใด ๆ เป็นการอา้งอิงถึงบทบญัญัติหรือ

ขอ้กาํหนดท่ีแกไ้ขหรือประกาศใช ้การอา้งอิงถึงบทบญัญัติหรือขอ้กาํหนดใด ๆ ให้
รวมถึงกฎหมายลาํดบัรองซึ่งประกาศใชภ้ายใตบ้ทบญัญตัิหรอืขอ้กาํหนดนัน้ตามท่ี
ไดแ้กไ้ขหรอืประกาศใชด้ว้ย 

1.3 ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุว่า “รวมถึง” “ใหร้วมถึง” “โดยเฉพาะ” หรือคาํอ่ืนใดท่ี
คลา้ยคลึงกนั เป็นเพียงการยกตวัอยา่งและไมถื่อเป็นขอ้จาํกดัความหมายของคาํท่ี
ขอ้ความดงักล่าวใชข้ยายความ 

1.4 การระบเุป็นลายลกัษณอ์กัษรใหร้วมถึงอีเมลด์ว้ย 
2. BASIS OF CONTRACT 

2.1 These Conditions apply to and form part of the Contract to the exclusion of any other 
terms that the Customer seeks to impose or incorporate, or which are implied by 
trade, custom, practice or course of dealing. 

2.2 The Order constitutes an offer by the Customer to purchase the Goods in 
accordance with these Conditions. The Customer is responsible for ensuring that 
the terms of the Order and any applicable Specification are complete and accurate. 

2.3 The Order shall be deemed to be accepted when the Supplier issues a formal order 
confirmation (which in case of conflict such Supplier’s order confirmation shall 
prevail), at which point, subject to condition 2.4, the Contract shall come into 
existence. 

2. บททั่วไป 
2.1 เง่ือนไขฉบบันีบ้งัคบัใชก้บัและเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาโดยไมร่วมถึงขอ้กาํหนดอ่ืน

ใดซึ่งลูกคา้ตอ้งการระบุหรือรวมไวเ้พิ่มเติมหรือขอ้กาํหนดซึ่งเป็นนัยทางการคา้ 
ธรรมเนียม วิธีปฏิบตัิ หรอืแนวทางปฏิบตัิในการดาํเนินการ 

2.2 คําสั่ ง ก่อให้เ กิดคําเสนอซื ้อสินค้าโดยลูกค้าตามเง่ือนไขฉบับนี ้ ลูกค้าเป็น
ผูร้บัผิดชอบใหข้อ้กาํหนดในคาํสั่งและลักษณะเฉพาะใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความ
ถกูตอ้งและครบถว้นสมบรูณ ์

2.3 ใหถื้อว่าคาํสั่งไดร้บัการตอบรบัเม่ือผูจ้าํหน่ายออกเอกสารยืนยนัอยา่งเป็นทางการ 
(ในกรณีขัดแยง้กันให้ถือเอาเอกสารยืนยันของผู้จาํหน่ายเป็นหลัก) และเม่ือ
ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ถือเป็นการก่อใหเ้กิดสญัญา ทัง้นีภ้ายใตเ้ง่ือนไขในขอ้ 2.4 

2.4 ในกรณีท่ีใบเสนอราคาของผูจ้าํหนา่ยระบวุา่สญัญาจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือคูส่ญัญามี
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2.4 In the event that the Supplier’s quotation specifies that the contract will become 
effective upon the completion of specific actions to be undertaken by the parties, the 
contract shall become binding on the date on which the specific requirements have 
been met in their entirety. 

2.5 The Customer waives any right it might otherwise have to rely on any term endorsed 
upon, delivered with or contained in any documents of the Customer that is 
inconsistent with these Conditions. 

2.6 The Supplier may rely upon the accuracy of the Customer’s Information in preparing 
their quotation. Any resultant variation required to the Supplier’s scope of work arising 
from insufficient or inaccurate Customer Information shall be handled as a Contract 
amendment and the Contract Price shall be so uplifted 

2.7 Any samples, drawings, descriptive matter or advertising produced by the Supplier 
and any descriptions or illustrations contained in the Supplier’s catalogues or 
brochures are produced for the sole purpose of giving an approximate idea of the 
Goods referred to in them. They shall not form part of the Contract nor have any 
contractual force. 

2.8 A quotation for the Goods given by the Supplier shall not constitute an offer. A 
quotation shall only be valid for a period of 30 days from its date of issue or as 
otherwise specified in the Supplier’s quotation. 

การดาํเนินการเฉพาะบางอย่าง สัญญาจะมีผลผกูพนั ณ วันทีไดมี้การปฏิบตัิตาม
ขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้อยา่งครบถว้น 

2.5 ลูกคา้สละสิทธิซึ่งอาจสามารถอา้งอิงไดจ้ากขอ้กาํหนดท่ีระบุไว ้หรือมอบไว ้หรือ
กาํหนดไวใ้นเอกสารอ่ืนใดของลกูคา้ซึ่งไมต่รงกบัเง่ือนไขฉบบันี ้

2.6 ผูจ้าํหน่ายสามารถอา้งองิความถกูตอ้งของขอ้มลูลกูคา้เพ่ือดาํเนินการออกใบเสนอ
ราคา หากตอ้งมีการเปล่ียนแปลงขอบเขตการทาํงานของผูจ้าํหน่ายซึ่งเกิดจาก
ขอ้มลูลกูคา้ท่ีไมเ่พียงพอหรอืไมถ่กูตอ้ง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ข
สญัญาและราคาสญัญาจะเพิ่มขึน้ตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.7 ตัวอย่าง ภาพ การบรรยายหรือการโฆษณาซึ่งผูจ้าํหน่ายเป็นผู้จัดทาํและการ
บรรยายหรือการใหต้ัวอย่างประกอบซึ่งอยู่ในแค็ตตาล็อกหรือแผ่นพับจัดทาํเพ่ือ
การใหแ้นวคิดคร่าว ๆ ของสินค้าท่ีอา้งอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สญัญาหรอืไมผ่ลบงัคบัใชท้างสญัญา 

2.8 ใบเสนอราคาสินคา้ของผูจ้าํหน่ายไม่ถือเป็นคาํเสนอ ใบเสนอราคาจะมีผลบงัคบั
เพียง 30 วนันบัจากวนัท่ีออกหรอืตามท่ีระบไุวเ้ป็นการเฉพาะในใบเสนอราคา 

 

3. GOODS 
3.1 The Goods shall be manufactured according to Suppliers’ standard processes and 

procedures including careful inspection, and where practicable, submitted to 
Supplier’s standard tests at our works before despatch. Customer witnessed tests 
and/or Customer specific tests shall be quoted separately within the Supplier’s 
proposal. The Supplier shall invite the Customer to witness contracted tests giving a 
minimum 7 days written notice. In the event the Customer’s representative fails to 
attend on the due date, the Supplier shall perform said test or inspection and the 
Goods shall be deemed automatically accepted. If the performance figures obtained 
on any test provided are outside the limits specified in the Supplier’s proposal, the 
Customer is entitled to reject the Goods. 

3.2 To the extent that the Goods are to be manufactured in accordance with a 
Specification supplied by the Customer, the Customer shall indemnify the Supplier 
against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including any direct, 
indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, 
penalties and legal and other reasonable professional costs and expenses) suffered 
or incurred by the Supplier in connection with any claim made against the Supplier for 
actual or alleged infringement of a third party’s Intellectual Property Rights arising out 
of or in connection with the Supplier’s use of the Specification. This Condition 3.2 shall 
survive termination of the Contract. 

3.3 The Supplier reserves the right, acting reasonably to make any amendments to the 
Goods and any provision of these Conditions which it considers necessary, including 
without limitation where one of the following occurs: 
3.3.1 an amendment, substitution, variation, extension or change in interpretation of 

applicable laws and regulations occurs; 
3.3.2 any modification is required which does not materially affect the nature or 

performance of the Goods; or 
3.3.3 if any information provided by the Customer is incorrect or the Customer fails to 

give the Supplier relevant information in a timely manner. 
3.4 The Supplier shall notify the Customer in writing of the changes that are to be made 

to the Goods in accordance with Condition 3.3. 

3. สินค้า 
3.1 สินค้าจะทาํการผลิตตามกระบวนการและวิธีการมาตรฐานของผู้จาํหน่ายซึ่ง

รวมถึงการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง และหากสามารถปฏิบัติไดจ้ะไดร้บัการ
ทดสอบตามมาตรฐานของผูจ้าํหน่าย ณ ท่ีทาํการของเราก่อนการนาํส่ง สาํหรบั
การทดสอบซึ่งลกูคา้เขา้ชมและ/หรอืการทดสอบเฉพาะสาํหรบัลกูคา้ผูจ้าํหน่ายจะ
เสนอราคาแยกต่างหากในขอ้เสนอของผูจ้าํหน่าย ผูจ้าํหน่ายจะเชิญลกูคา้เขา้ชม
การทดสอบซึ่งตกลงกนัไวโ้ดยแจง้ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไมน่อ้ยกว่า 7 วนั 
ในกรณีท่ีผูแ้ทนของลกูคา้ไมเ่ขา้รว่มในวนัดงักล่าว ผูจ้าํหน่ายจะดาํเนินการทดสอบ
หรือตรวจสอบดังกล่าวและถือว่าไดมี้การยอมรบัสินคา้แลว้โดยอัตโนมัติ หาก
ขอ้มลูการสมรรถภาพท่ีไดร้บัจากการทดสอบอยูน่อกเหนือจากขอบเขตท่ีกาํหนดไว้
ในขอ้เสนอของผูจ้าํหน่าย ลกูคา้มีสิทธิปฏิเสธสินคา้ 

3.2 เน่ืองจากสินคา้จะผลติขึน้ตามลกัษณะเฉพาะท่ีลกูคา้ระบ ุลกูคา้จะชดเชยความรบั
ผิด ค่าใชจ้่าย ค่าเสียหายและสญูเสีย (รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางออ้มและ
ความเสียหายสืบเน่ือง การสูญเสียกาํไร ความเสียหายทางการช่ือเสียงและ
ดอกเบีย้ ค่าปรบัและค่าใชจ้่ายทางดา้นกฎหมายและค่าวิชาชีพท่ีสมเหตสุมผล) ท่ี
เกิดขึน้กับผูจ้าํหน่ายอนัเก่ียวเน่ืองกับการเรียกรอ้งการละเมดิสิทธิในทรพัยส์ินทาง
ปัญญาของบุคคลภายนอกท่ีเกิดขึน้จริงหรือถูกกล่าวหาต่อผูจ้าํหน่ายเน่ืองจาก
หรือเก่ียวกับการท่ีผูจ้าํหน่ายใชล้ักษณะเฉพาะดงักล่าว เง่ือนไขขอ้ 3.2 นีจ้ะมีผล
บงัคบัใชแ้มส้ญัญาสิน้สดุลง 

3.3 ผู้จาํหน่ายสงวนสิทธิในการแก้ไขสินค้าและข้อกาํหนดในเง่ือนไขฉบับนีอ้ย่าง
สมเหตสุมผลตามท่ีจาํเป็น รวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพียงในกรณีดงัต่อไปนี ้
3.3.1 เม่ือมีการแกไ้ข เปล่ียนแทน ดัดแปลง ขยายหรือเปล่ียนแปลงการตีความ

ของกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบั 
3.3.2 การแกไ้ขท่ีจาํเป็นซึ่งไมก่ระทบต่อสภาพหรอืสมรรถภาพของสินคา้หรอื 
3.3.3 กรณีท่ีขอ้มลูซึ่งลูกคา้ใหไ้ม่ถกูตอ้งหรือลูกคา้ไม่ไดใ้หข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผู้

จาํหน่ายในระยะเวลาท่ีสมควร 
3.4 ผูจ้าํหน่ายจะแจง้ลกูคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด

ขึน้กบัสินคา้ตามเง่ือนไขขอ้ 3.3. 

 

4. DELIVERY 
4.1 The Supplier shall ensure that: 

4.1.1 each delivery of the Goods is accompanied by a delivery note that shows all 
relevant Customer and Supplier reference numbers, the type and quantity of the 
Goods (including the code number of the Goods, where applicable); and 

4.1.2 if the Supplier requires the Customer to return any packaging materials to the 
Supplier, that fact is clearly stated on the delivery note. The Customer shall 
make any such packaging materials available for collection at such times as the 
Supplier shall reasonably request. Returns of packaging materials shall be at 
the Supplier’s expense. 

4.2 Any dates quoted for delivery are approximate only, and the time of delivery is not of 
the essence. The Supplier shall not be liable for any delay in delivery of the Goods 
that is caused by a Force Majeure Event or the Customer’s failure to provide the 
Supplier with adequate instructions that are relevant to the supply of the Goods.  In 
the event of such delay the delivery date shall be extended for a period of time as may 
be reasonably necessary to compensate for such delay. 

4.3 The Customer shall collect the Goods from the Supplier’s premises or at such other 
location as may be advised by the Supplier prior to delivery (Delivery Location) within 
three Business Days of the Supplier notifying the Customer that the Goods are ready. 

4.4 Delivery is Ex-Works Incoterms 2020 at the Delivery Location unless otherwise 
specified in the Supplier’s quotation. 

4.5 The Supplier shall have no liability for any failure to deliver the Goods to the extent 
that such failure is 
4.5.1 caused by a Force Majeure Event or the Customer’s delay or failure to 

provide the Supplier with adequate delivery instructions or any other 
instructions that are relevant to the supply of the Goods. 

4.5.2 If the Customer fails to take delivery in accordance with the terms of the 
Contract, within three Business Days of the Supplier notifying the Customer 
that the Goods are available for delivery, then, except where such failure or 
delay is caused by a Force Majeure Event or the Supplier’s failure to comply 

4. การส่งมอบ 
4.1 ผูจ้าํหน่ายจะดาํเนินการให ้

4.1.1 การส่งมอบสินคา้ทกุครัง้มีใบส่งมอบสินคา้ซึ่งระบุเลขท่ีอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้ง
ของลูกคา้และผูจ้าํหน่าย ชนิดและปริมาณสินคา้ (รวมถึงรหัสของสินคา้ 
หากมี) และ 

4.1.2 แจง้ในใบส่งมอบสินคา้อยา่งชดัแจง้หากผูจ้าํหน่ายตอ้งการใหล้กูคา้คืนวสัดุ
บรรจุภัณฑใ์หก้ับผูจ้าํหน่าย ลูกคา้จะดาํเนินการใหว้ัสดุบรรจุภัณฑพ์รอ้ม
สาํหรบัการจดัเก็บในเวลาท่ีผูจ้าํหน่ายรอ้งขออย่างสมเหตสุมผล ค่าใชจ้่าย
ในการคืนวสัดบุรรจภุณัฑเ์ป็นของผูจ้าํหน่าย 

4.2 วันท่ีซึ่งระบุสาํหรบัการส่งมอบเป็นการประมาณการเท่านัน้ และเวลาในการส่ง
มอบมิใช่สาระสาํคัญ ผูจ้าํหน่ายจะไม่รบัผิดชอบต่อความล่าชา้ในการส่งมอบ
สินค้าซึ่งมาสาเหตุมาจากเหตุสุดวิสัยหรือจากการท่ีลูกค้าไม่ให้ข้อมูลคาํสั่ ง
เก่ียวกับการจดัหาสินคา้อย่างเพียงพอ ในกรณีท่ีเกิดความล่าชา้ดงักล่าว ใหเ้ล่ือน
วันส่งมอบไประยะเวลาหนึ่งตามท่ีจาํเป็นโดยสมเหตสุมผลเพ่ือชดเชยความล่าชา้
นัน้ 

4.3 ลูกคา้จะรบัสินคา้จากสถานท่ีของผูจ้าํหน่ายหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีผูจ้าํหน่ายระบุ
ก่อนการส่งมอบ (สถานท่ีส่งมอบ) ภายในสามวนัทาํการนบัจากวนัท่ีผูจ้าํหนา่ยแจง้
ลกูคา้ใหท้ราบว่าพรอ้มใหร้บัสนิคา้แลว้ 

4.4 การส่งมอบเป็นไปตามเง่ือนไข Ex-Work ตามข้อตกลงการคา้ระหว่างประเทศ 
2020 ณ สถานท่ีส่งมอบ เวน้แต่ระบใุนใบเสนอราคาของผูจ้าํหน่ายเป็นอยา่งอ่ืน 

4.5 ผูจ้าํหน่ายจะไมมี่ความรบัผิดหากส่งมอบสินคา้ไมไ่ดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
4.5.1 การส่งมอบสินคา้ไม่ไดน้ั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการท่ีลูกคา้ล่าชา้หรือ

ไม่ให้คาํสั่ งส่งมอบหรือคาํสั่งอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินคา้อย่าง
เพียงพอ 

4.5.2 กรณีท่ีลูกคา้ไม่รบัการส่งมอบตามขอ้กาํหนดของสญัญาภายในสามวนัทาํ
การนับจากวันท่ีผูจ้าํหน่ายแจง้ใหลู้กคา้ทราบว่าสินคา้สามารถส่งมอบได ้
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with its obligations under the Contract: 
4.5.2.1 delivery of the Goods shall be deemed to have been completed 

at 9.00 am on the third Business Day after the day on which the 
Supplier notified the Customer that the Goods were ready, and 
Supplier will invoice for the Goods in accordance with condition 
7.4;  

4.5.2.2 the Supplier shall arrange for the storage of the Goods on behalf 
of the Customer whereupon all storage, insurance and 
associated demurrage and associated costs shall be invoiced on 
a week/month basis (as notified by the Supplier) until such times 
as the Customer notifies the Supplier of the collection details; 
and 

4.5.2.3 invoice the cost of freight when delivered if so instructed in 
writing by the Customer. 

4.6 In the event that there are multiple deliveries agreed in the Contract, the Supplier may 
deliver the Goods by instalments, which shall be invoiced and paid for separately. Any 
delay in delivery or defect in an instalment shall not entitle the Customer to cancel any 
other instalment. 

ทังนีเวน้แต่การไมด่าํเนินการหรือล่าชา้ดงักล่าวเกิดขึนจากเหตุสดุวิสยัหรอื
จากการท่ีผูจ้าํหน่ายไมป่ฏิบตัิตามหนา้ท่ีภายใตส้ญัญา  
4.5.2.1 ใหถื้อว่าการส่งมอบสินคา้สาํเรจ็แลว้ ณ เวลา 09.00 น. ของวันทาํ

การวันท่ีสามนับจากวันท่ีผูจ้าํหน่ายแจง้ลูกคา้ใหท้ราบว่าพรอ้มให้
รบัสินคา้และผูจ้าํหน่ายจะเรยีกเก็บเงินสาํหรบัสินคา้ตามเง่ือนไขขอ้ 
7.4 

4.5.2.2 ผู้จาํหน่ายจะจัดหาท่ีเก็บสินคา้แทนลูกคา้ โดยค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บ ประกันภัยและค่าเสียเวลาท่ีเก่ียวข้อง และค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งจะเรียกเก็บเป็นรายสปัดาห/์เดือน (ตามท่ีผูจ้าํหน่ายระบ)ุ 
จนกว่าลูกคา้จะแจง้ใหผู้จ้าํหน่ายทราบถึงรายละเอียดการเขา้รบั
สินคา้ และ 

4.5.2.3 เก็บค่าใชจ้่ายในการขนส่งเม่ือส่งมอบหากลูกคา้มีคาํสั่งเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

4.6 ในกรณีท่ีสญัญาตกลงใหมี้การส่งมอบหลายครัง้ ผูจ้าํหน่ายอาจส่งมอบสินคา้เป็น
งวดโดยจะเรียกเก็บเงินและชาํระเงินแยกจากกัน ความล่าชา้ในการส่งมอบหรือ
ขอ้ผิดพลาดในงวดใดงวดหนึ่งจะไมก่่อใหเ้กิดสิทธิแก่ลกูคา้ในการยกเลิกงวดอ่ืน ๆ 

 

5. QUALITY 
5.1 The Supplier warrants that on delivery, and for a period of 12 months from the date of 

delivery (Warranty Period), the Goods shall: 
5.1.1 conform in all material respects with their description and any applicable 

Specification; 
5.1.2 be free from material defects in design, material and workmanship; and 
5.1.3 be of satisfactory quality (within the meaning of the Sale of Goods Act 

1979). 
5.2 Subject to condition 5.3, if: 

5.2.1 the Customer gives notice in writing to the Supplier during the Warranty 
Period within a reasonable time of discovery that some or all of the Goods 
do not comply with the warranties set out in condition 5.1 along with the 
detailed description of such non-complying Goods; 

5.2.2 the Supplier is given a reasonable opportunity of examining such Goods; 
and 

5.2.3 the Customer (if asked to do so by the Supplier) shall return such Goods to 
the Supplier’s place of business 

then the Supplier shall, at its option, repair or replace the defective Goods, or 
refund the price of the defective Goods in full. 

5.3 The Supplier shall not be liable for the Goods’ failure to comply with the warranty set 
out in condition 5.1in any of the following events: 
5.3.1 the Customer makes any further use of such Goods after giving notice in 

accordance with condition 5.2;  
5.3.2 the defect arises because the Customer failed to follow the Supplier’s oral 

or written instructions as to the storage, commissioning, installation, 
integration, use and maintenance of the Goods or (if there are none) good 
trade practice regarding the same; 

5.3.3 the defect arises as a result of the Supplier following any drawing, design 
or Specification supplied by the Customer; 

5.3.4 the Customer alters or repairs such Goods without the written consent of 
the Supplier; or 

5.3.5 the defect arises as a result of: fair wear and tear, inadequate products with 
which the Goods are integrated, inadequate utility services, wilful damage, 
negligence, abuse, mishandling, inappropriate or improper interfacing, 
operation beyond the Specification or abnormal storage or working 
conditions. 

5.4 Except as provided in this condition 5, the Supplier shall have no liability to the 
Customer in respect of the Goods’ failure to comply with the warranty set out in 
condition 5.1. 

5.5 Except as provided in Clause 5.1, the Supplier gives no warranty, whether express or 
implied, and makes no representation in relation to the Goods and the Supplier shall 
not be under any liability whether in contract, tort or otherwise, in respect of defects in 
the Goods or for any injury (subject to Condition 10.1, 1.110.1.1), damage or loss 
resulting from such defects or from any work done in connection therewith. 
The terms implied by sections 13 to 15 of the Sale of Goods Act 1979 are, to the fullest 
extent permitted by law, excluded from the Contract. 

5.6 These Conditions shall apply to any repaired or replacement Goods supplied by the 
Supplier. 

 

5. คุณภาพ 
5.1 ผูจ้าํหน่ายรบัรองว่าเม่ือส่งมอบและในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันท่ีส่งมอบ 

(ระยะเวลารบัประกนั) สินคา้จะ 
5.1.1 เป็นไปตามคาํบรรยายและลักษณะเฉพาะท่ีเก่ียวข้องในส่วนท่ีสาํคัญ

ทัง้หมด 
5.1.2 ไมมี่ขอ้ผิดพลาดในการออกแบบ วสัดแุละคณุภาพของงานและ 
5.1.3 มีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ (ภายใตค้วามหมายตามกฎหมายว่าดว้ยการขาย

สินคา้ ค.ศ. 1979) 
5.2 ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 5.3 หาก 

5.2.1 ลูกค้าแจ้งให้ผู ้จาํหน่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลา
รบัประกันและภายในระยะเวลาท่ีสมเหตสุมผลนับจากพบว่ามีสินคา้ท่ีไม่
เป็นไปตามการรบัประกนัในเง่ือนไขขอ้ 5.1 พรอ้มส่งคาํอธิบายโดยละเอียด
ของสินคา้ท่ีไมเ่ป็นไปตามการรบัประกนั 

5.2.2 ผูจ้าํหน่ายไดร้บัโอกาสท่ีสมเหตสุมผลในการตรวจสอบสินคา้ และ 
5.2.3 ลูกค้า (หากผู้จาํหน่ายรอ้งขอ) จะส่งสินคา้คืน ณ สถานท่ีทาํการของผู้

จาํหน่าย 
ผูจ้าํหน่ายจะเลือกท่ีจะซ่อมแซมหรือเปล่ียนสินคา้ท่ีมีขอ้บกพร่องใหห้รือคืนเงิน
ราคาสินคา้ท่ีมีขอ้บกพรอ่งเต็มจาํนวน 

5.3 ผูจ้าํหน่ายจะไมร่บัผิดต่อสินคา้ท่ีไมเ่ป็นไปตามการรบัประกนัในเง่ือนไขขอ้ 5.1 ใน
กรณีดงัต่อไปนี ้
5.3.1 ลกูคา้ไดใ้ชส้ินคา้ต่อไปหลงัจากไดแ้จง้ตามเง่ือนไขขอ้ 5.2 แลว้ 
5.3.2 ข้อผิดพลาดเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคาํสั่ งดว้ยวาจาหรือลาย

ลกัษณอ์กัษรของผูจ้าํหน่ายเก่ียวกบัการจดัเก็บ การทดสอบการทาํงาน การ
ติดตั้ง การเช่ือมต่อ การใชแ้ละการบาํรุงรกัษาสินคา้หรือ (กรณีไม่มี) วิธี
ปฏิบตัิทางการคา้เก่ียวกบัเรือ่งดงักล่าวขา้งตน้ 

5.3.3 ข้อผิดพลาดเกิดจากการท่ีผูจ้าํหน่ายปฏิบัติตามภาพ การออกแบบหรือ
ลกัษณะพิเศษท่ีลกูคา้ไดใ้หไ้ว ้

5.3.4 ลกูคา้เปล่ียนแปลงหรือซ่อมแซมสินคา้โดยไมไ่ดร้บัความยินยอมอยา่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูจ้าํหน่าย หรอื 

5.3.5 ขอ้ผิดพลาดเกิดจากการสึกหรอตามปกติจากการใชง้าน ผลิตภัณฑท่ี์ใช้
รว่มกับสินคา้ไม่เพียงพอ บรกิารสาธารณปูโภคไม่เพียงพอ การสรา้งความ
เสียหายโดยเจตนา ความประมาทเลินเล่อ การใชง้านในทางท่ีผิด การใช้
งานโดยไม่มีประสิทธิภาพ การเช่ือมต่ออย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง 
การใชง้านเกินกว่าลกัษณะเฉพาะ หรือการจัดเก็บหรือสภาพท่ีทาํงานท่ีไม่
ปกต ิ

5.4 เวน้แต่ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นเง่ือนไขขอ้ 5 นี ้ผูจ้าํหน่ายจะไมร่บัผิดตอ่ลกูคา้กรณีท่ีสนิคา้
ไมเ่ป็นไปตามการรบัประกนัท่ีระบไุวใ้นเง่ือนไขขอ้ 5.1 

5.5 เวน้แต่ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นเง่ือนไขขอ้ 5.1 ผูจ้าํหน่ายไม่ใหก้ารรบัประกันและการ
รบัรองใด ๆ ไมว่่าโดยชดัแจง้หรอืโดยนยั เก่ียวกบัสนิคา้และผูจ้าํหน่ายจะไมมี่ความ
รบัผิดชอบใดภายใตส้ัญญา การละเมิดหรืออ่ืน ๆ  เก่ียวกับขอ้ผิดพลาดของสินคา้
หรือสาํหรบัการบาดเจ็บ (ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 10.1 และ 10.1.1) ความเสียหายหรอื
สูญเสียอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดดังกล่าวหรือจากงานท่ีเก่ียวข้องกับ
ขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

5.6 ขอ้กาํหนดโดยนยัตามมาตรา 13 ถึง 15 ของกฎหมายว่าดว้ยการขายสินคา้ พ.ศ. 
2522 ไมใ่ชบ้งัคบักบัสญัญา ทัง้นี ้เท่าท่ีไมข่ดัต่อกฎหมาย 

5.7 เง่ือนไขฉบบันีบ้งัคบัใชก้บัสินคา้ท่ีซ่อมแซมหรอืเปล่ียนแทนโดยผูจ้าํหน่ายดว้ย 
 

6. TITLE AND RISK 
6.1 The risk in the Goods shall pass to the Customer on completion of delivery under 

condition 4 of these Conditions. 
6.2 Title to the Goods shall not pass to the Customer until the earlier of: 

6.2.1 the Supplier receives payment in full (in cash or cleared funds) for the 
Goods; or 

6.2.2 the Customer resells the Goods, in which case title to the Goods shall pass 

6. กรรมสิทธิแ์ละความเส่ียง 
6.1 ความเส่ียงในสินคา้จะเป็นของลกูคา้เม่ือการส่งมอบเสรจ็สิน้ภายใตเ้ง่ือนขอ้ 4 ของ

เง่ือนไขฉบบันี ้
6.2 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่เป็นของลูกค้าจนกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

ดงัต่อไปนีจ้ะเกิดขึน้ 
6.2.1 ผู้จาํหน่ายไดร้ับชาํระเงินครบถว้น (เงินสดหรือไดร้ับชาํระเงินเขา้บัญชี) 



LET/T&Cs/Goods/November 2022 

 

to the Customer at the time specified in condition 6.4.  
6.3 Until title to the Goods has passed to the Customer, the Customer shall: 

6.3.1 store the Goods separately from all other goods held by the Customer so 
that they remain readily identifiable as the Supplier’s property; 

6.3.2 not remove, deface or obscure any identifying mark or packaging on or 
relating to the Goods; 

6.3.3 maintain the Goods in satisfactory condition and keep them insured against 
all risks for their full price from the date of delivery; 

6.3.4 notify the Supplier immediately if it becomes subject to any of the events 
listed in condition 8.1; and 

6.3.5 on reasonable notice, permit the Supplier to inspect the Goods during the 
Customer’s normal business hours and provide the Supplier with such 
information relating to the Goods as the Supplier may request from time to 
time. 

6.4 Subject to the provisions of condition 6.3 and condition 6.5, the Customer may resell 
or use the Goods in the ordinary course of its business (but not otherwise) before the 
Supplier receives payment for the Goods. However, if the Customer resells the Goods 
before that time: 
6.4.1 it does so as principal and not as the Supplier’s agent; and 
6.4.2 title to the Goods shall pass from the Supplier to the Customer immediately 

before the time at which resale by the Customer occurs. 
6.5 If before title to the Goods passes to the Customer the Customer becomes subject to 

any of the events listed in condition 8.1, then, the Customer’s right to resell the Goods 
or use them in the ordinary course of its business ceases immediately, and, without 
limiting any other right or remedy the Supplier may have: the Supplier may at any 
time: 
6.5.1 require the Customer to deliver up all Goods in its possession that have 

not been resold, or irrevocably incorporated into another product; and 
6.5.2 if the Customer fails to do so promptly, enter any premises of the Customer 

or of any third party where the Goods are stored and repossess them and 
for the purpose of this provision, the Customer hereby irrevocably gives its 
consent to allow the Supplier to enter into the premises and repossess the 
Goods. The Customer further waives its right to file any criminal or civil 
claim against the Supplier, its directors, employees, staff, representatives, 
and other related persons, in relation to the performance of or utilising the 
right under this condition, especially regarding the entering into the 
Customer’s premises. 

 

สาํหรบัสินคา้ หรอื 
6.2.2 ลูกค้าขายสินคา้ต่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าวกรรมสิทธิ์ของสินคา้จะเป็นของ

ลกูคา้ ณ เวลาท่ีระบใุนเง่ือนไขขอ้ 6.4.  
6.3 จนกว่ากรรมสิทธิ์ในสินคา้จะตกเป็นของลกูคา้ ลกูคา้จะ 

6.3.1 จัดเก็บสินคา้แยกจากสินคา้อ่ืนทัง้หมดท่ีลกูคา้ถือครองเพ่ือใหส้ามารถระบุ
ตวัสินคา้ของผุใ้หบ้รกิารไดท้นัที 

6.3.2 ไม่ลบ ทาํตาํหน ิหรือปิดบงัเครื่องหมายระบุตวัสินคา้หรือบรรจภุัณฑบ์นตวั
สินคา้หรอืท่ีเก่ียวกบัสินคา้ 

6.3.3 รกัษาสินคา้ในสภาพท่ีนา่พอใจและทาํประกนัความเส่ียงใหค้รอบคลมุราคา
ของสินคา้นบัแต่วนัส่งมอบ 

6.3.4 แจง้ใหผู้จ้าํหน่ายทราบทนัทีหากตนตกอยู่ในเหตุการณท่ี์ระบใุนเง่ือนไขขอ้ 
8.1 และ 

6.3.5 ใหผู้จ้าํหน่ายเขา้ตรวจสอบสินคา้ในเวลาทาํการปกติเม่ือผูจ้าํหน่ายรอ้งขอ
อย่างสมเหตุสมผลและให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าแก่ผู้จาํหน่ายตามท่ีผู้
จาํหน่ายอาจรอ้งขอเป็นครัง้คราว 

6.4 ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 6.3 และเง่ือนไขขอ้ 6.5 ลูกคา้อาจขายต่อหรือใชส้ินคา้ในการ
ดาํเนินการปกตขิองธรุกิจ (แต่ไมร่วมถึงกรณีอ่ืน) ก่อนท่ีผูจ้าํหน่ายจะไดร้บัชาํระเงนิ
สาํหรบัสินคา้ อยา่งไรก็ตาม หากลกูคา้ขายต่อสินคา้ก่อนเวลาดงักล่าว 
6.4.1 ลกูคา้ไดด้าํเนินการในฐานะตวัการและไมใ่ช่ในฐานะตวัแทนของผูจ้าํหน่าย 

และ 
6.4.2 กรรมสิทธิ์ของสินคา้จะเปล่ียนมือจากผูจ้าํหน่ายเป็นของลูกคา้ทันทีก่อน

เวลาซึ่งลกูคา้มีการขายสินคา้ต่อ 
6.5 หากก่อนท่ีกรรมสิทธิ์ของสินคา้จะตกเป็นของลกูคา้ ลกูคา้ตกอยูใ่นเหตกุารณท่ี์ระบุ

ในเ ง่ือนไขข้อ  8.1 สิทธิของลูกค้าในการขายต่อสินค้าหรือใช้สินค้าในการ
ดาํเนินการปกตขิองธรุกิจจะสิน้สดุลงทนัที และผูจ้าํหน่ายอาจดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้
ไมว่่าในเวลาใด โดยไมถื่อเป็นการจาํกดัสิทธิหรอืการชดเชยอ่ืนซึ่งผูจ้าํหน่ายอาจมี 
6.5.1 รอ้งขอใหล้กูคา้ส่งมอบสินคา้ทัง้หมดท่ีลกูคา้ถือครองซึ่งยงัไมไ่ดข้ายต่อหรือ

รวมเขา้กบัผลิตภณัฑอ่ื์นอยา่งไมส่ามารถยกเลิกไดแ้ละ 
6.5.2 หากลกูคา้ไมด่าํเนินการดงักล่าวทนัที เขา้ไปยงัสถานท่ีของลกูคา้หรอืบคุคล

อ่ืนซึ่งจัดเก็บสินคา้ไวแ้ละเขา้ครอบครองสินคา้ และเพ่ือวัตถปุระสงคข์อง
เง่ือนไขขอ้นี ้ลกูคา้ใหค้วามยินยอมซึ่งเพิกถอนไม่ได ้อนุญาตใหผู้จ้าํหน่าย
เขา้ไปยงัสถานท่ีของลกูคา้และเขา้ครอบครองสินคา้ ลกูคา้ตกลงสละสิทธิท่ี
จะย่ืนฟ้องผูจ้าํหน่าย กรรมการ ลูกจา้ง พนักงาน ตัวแทน และบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งของผูจ้าํหน่าย เป็นคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา ซึ่งเก่ียวเน่ือง
จากการปฏิบตัิหรือการใชส้ทิธิภายใตเ้ง่ือนไขขอ้นี ้โดยเฉพาะการเขา้ไปยงั
สถานท่ีของลกูคา้ 

7. PRICE AND PAYMENT 
7.1 The price of the Goods shall be the Contract Price. Unless where otherwise provided 

all prices are in Thai Baht for a domestic Customer or Great British Pounds Sterling 
for an international Customer. 

7.2 The Supplier may, by giving notice to the Customer at any time up to three (3) 
Business Days before delivery, increase the price of the Goods to reflect any increase 
in the cost of the Goods that is due to: 
7.2.1 any factor beyond the Supplier’s control (including foreign exchange 

fluctuations, increases in taxes and duties, and increases in the costs of 
labour, raw materials (as indicated by the London Metal Exchange Index) 
and/ or other manufacturing costs); 

7.2.2 any request by the Customer to change the delivery date(s), quantities or 
types of Goods ordered, or the Specification; or 

7.2.3 any delay caused by any instructions of the Customer or failure of the 
Customer to give the Supplier adequate or accurate information or 
instructions. 

7.3 The price of the Goods: 
7.3.1 excludes amounts in respect of value added tax (VAT), which the Customer 

shall additionally be liable to pay to the Supplier at the prevailing rate, 
subject to the receipt of a valid VAT invoice; 

7.3.2 for export Contracts the Customer shall be responsible for all taxes, duties 
and dues and VAT, applicable outside Thailand; 

7.3.3 excludes the costs and charges of packaging, insurance and transport of 
the Goods unless otherwise agreed. 

7.4 The Supplier may invoice the Customer for the Goods in accordance with the 
Supplier’s quotation or on or at any time after the completion of delivery. 

7.5 The Customer shall pay the invoice in full and in cleared funds within 30 days of the 
date of the invoice or as otherwise specified within the Supplier’s quotation. Payment 
shall be made to the bank account nominated in writing by the Supplier. Time for 
payment is of the essence. 

7.6 If the Customer fails to make any payment due to the Supplier under the Contract by 
the due date for payment, then, the Supplier may, at its option without prejudice to 
other rights and remedies of the Supplier, require: 
7.6.1 the Customer to pay interest on the overdue amount at the rate of 4% per 

annum above HSBC Bank plc’s base rate from time to time. Such interest 
shall accrue on a daily basis from the due date until actual payment of the 
overdue amount, whether before or after judgment. The Customer shall pay 
the interest together with the overdue amount. 

7.6.2 suspend any further activity against the Contract whilst the debt remains 
outstanding; and 

7.6.3 reschedule any further performance, according to the other commitments 

7. ราคาและการชาํระเงนิ 
7.1 ราคาของสินคา้เป็นราคาสัญญา ทัง้นี ้ราคาทัง้หมดมีหน่วยเป็นไทยบาทสาํหรบั

ลูกคา้ภายในประเทศ หรือปอนดส์เตอรล์ิงของสหราชอาณาจักรสาํหรบัลูกค้า
ต่างประเทศ เวน้แต่ระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

7.2 ผูจ้าํหน่ายอาจเพิ่มราคาสินคา้เพ่ือสะทอ้นตน้ทนุสินคา้ท่ีเกิดขึน้จากเหตดุงัตอ่ไปนี ้
โดยแจง้ใหล้กูคา้ทราบล่วงหนา้ไมเ่กินสาม (3) วนัทาํการก่อนการส่งมอบ 
7.2.1 ปัจจัยใด ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุของผูจ้าํหน่าย (รวมถึงการผันผวนของ

อัตราแลกเปล่ียนค่าเงิน การเพิ่มขึน้ของภาษีและอากร และการเพิ่มขึน้ของ
ตน้ทุนแรงงาน วัตถุดิบ (ตามท่ีระบุในตลาดซือ้ขายโลหะลอนดอน) และ/
หรอื ตน้ทนุการผลิตอ่ืน) 

7.2.2 ลูกค้ารอ้งขอให้เปล่ียนวันส่งมอบ จํานวนหรือชนิดสินค้าท่ีสั่ งซือ้หรือ
ลกัษณะพิเศษหรอื 

7.2.3 ความล่าชา้ซึ่งเกิดจึงคาํสั่งของลกูคา้หรอืการท่ีลกูคา้ไมใ่หข้อ้มลูหรอืคาํสั่งท่ี
เพียงพอหรอืถกูตอ้ง 

7.3 ราคาสินคา้ 
7.3.1 ไม่รวมถึงจาํนวนเงินภาษีมลูค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งลูกคา้จะตอ้งรบัผิดชอบชาํระ

เพิ่มเติมใหก้ับผูจ้าํหน่าย ณ อัตราท่ีบงัคับใช ้ทัง้นีเ้ม่ือไดร้บัใบเรียกเก็บเงิน
ภาษีมลูค่าเพิ่มท่ีมีผลบงัคบั 

7.3.2 สาํหรบัสญัญาส่งออก ลกูคา้จะตอ้งรบัผิดชอบภาษี อากรและค่าธรรมเนียม
และภาษีมลูค่าเพิ่มท่ีอยูน่อกประเทศไทย 

7.3.3 ไมร่วมถึงตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการบรรจ ุประกนัและขนส่งสินคา้ เวน้แต่มี
การกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

7.4 ผูจ้าํหน่ายอาจเรียกเก็บค่าสินคา้จากลูกคา้ตามท่ีระบุไวใ้นใบเสนอราคาของผู้
จาํหน่ายหรอื ณ เวลาใดก็ตามหลงัจากการส่งมอบเสรจ็สิน้ 

7.5 ลูกคา้จะชาํระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มจาํนวนและผูจ้าํหน่ายจะไดร้บัเงินเขา้
บญัชีภายใน 30 วันนับจากวนัท่ีของใบเรียกเก็บเงินหรือตามท่ีระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืน
ในใบเสนอราคาของผูจ้าํหน่าย การชาํระเงินดาํเนินการชาํระเงินเขา้บญัชีธนาคาร
ท่ีผูจ้าํหน่ายระบุอย่างเป็นลายลักษณอ์กัษร เวลาในการชาํระเงินเป็นสาระสาํคญั
ของสญัญา 

7.6 หากลกูคา้ไมช่าํระเงินภายในวนัท่ีกาํหนดแก่ผูจ้าํหนา่ยตามสญัญา โดยไมต่ดัสิทธิ
และการเยียวยาอ่ืน ๆ ของผูจ้าํหน่าย ผูจ้าํหน่ายอาจเลือกให ้
7.6.1 ลกูคา้จ่ายดอกเบีย้สาํหรบัเงินท่ีคา้งชาํระ ณ อัตราท่ีมากกว่าอตัราดอกเบีย้

พืน้ฐานของบมจ. HSBC ท่ีกาํหนดเป็นครัง้คราว รอ้ยละ 4 ต่อปี ดอกเบีย้
ดังกล่าวเป็นดอกเบีย้ทบตน้รายวันนับจากวันท่ีถึงกาํหนดชาํระเงินจนถึง
วันท่ีไดร้บัชาํระจาํนวนเงินท่ีคา้งชาํระ ไม่ว่าก่อนหรือหลงัคาํตดัสนิของศาล 
ทัง้นี ้ลกูคา้จะชาํระดอกเบีย้พรอ้มกบัจาํนวนเงินท่ีคา้งชาํระ 
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that the Supplier has, but with a permitted slippage of at least the same 
period as the delay in effecting payment, without incurring any liability to the 
Customer, as a consequence of such delay. 

7.7 The Supplier may suspend the Contract in the event that the Customer’s account has 
been place on a “stop” by the Supplier’s credit control department. 

7.8 The Customer shall pay all amounts due under the Contract in full without any set-off, 
counterclaim, deduction or withholding (except for any deduction or withholding 
required by law). The Supplier may at any time, without limiting any other rights or 
remedies it may have, set off any amount owing to it by the Customer against any 
amount payable by the Supplier to the Customer. 

7.6.2 ระงบักิจกรรมใด ๆ เก่ียวกบัสญัญาระหว่างท่ียงัมีหนีค้า้งชาํระและ 
7.6.3 ปรบัตารางการดาํเนินการตามขอ้ผูกพันท่ีผูจ้าํหน่ายมี ภายใตก้รอบเวลา

เดียวกับการชาํระเงินล่าชา้เป็นอย่างนอ้ย โดยไม่มีความรบัผิดต่อลูกคา้
สาํหรบัความล่าชา้ดงักล่าว 

7.7 ผูจ้าํหน่ายอาจระงบัสญัญาในกรณีท่ีฝ่ายควบคมุเครดิตของผูจ้าํหน่ายระบใุหบ้ญัชี
ของลกูคา้อยูใ่นสถานะ “หยดุ” 

7.8 ลกูคา้จะชาํระเงินทัง้หมดท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใตส้ญัญาโดยไม่มีการหักกลบลบ
หนี ้เรยีกรอ้งแยง้ หกัเงินหรอืยดึหน่วง (เวน้แต่การหกัเงินหรอืยดึหนว่งท่ีจาํเป็นตาม
กฎหมาย) ผูจ้าํหน่ายอาจหกักลบลบหนีจ้าํนวนเงินซึ่งลูกคา้ตอ้งชาํระใหแ้ก่ตนกบั
จาํนวนเงินซึ่งผูจ้าํหน่ายตอ้งชาํระใหก้บัลกูคา้ได ้ณ เวลาใดก็ตาม ทัง้นีโ้ดยไมเ่ป็น
การจาํกดัสิทธิหรอืการเยียวยาอ่ืนท่ีผูจ้าํหน่ายอาจมี 

8. TERMINATION 
8.1 Without limiting its other rights or remedies, the Supplier may terminate this Contract 

with immediate effect by giving written notice to the Customer if: 
8.1.1 the Customer fails to pay any amount due under the Contract on the due 

date for payment; 
8.1.2 the Customer commits a material breach of any term of the Contract and (if 

such a breach is remediable) fails to remedy that breach within 30 days of 
that party being notified in writing to do so; 

8.1.3 the Customer takes any step or action in connection with its entering 
administration, provisional liquidation or any composition or arrangement 
with its creditors (other than in relation to a solvent restructuring), being 
wound up (whether voluntarily or by order of the court, unless for the 
purpose of a solvent restructuring), having a receiver appointed to any of 
its assets or ceasing to carry on business or, if the step or action is taken in 
another jurisdiction, in connection with any analogous procedure in the 
relevant jurisdiction; 

8.1.4 the Customer suspends, threatens to suspend, ceases or threatens to 
cease to carry on all or a substantial part of its business; or 

8.1.5 the Customer’s financial position deteriorates to such an extent that in the 
Supplier’s opinion the Customer’s capability to adequately fulfil its 
obligations under the Contract has been placed in jeopardy. 

8.2 Without limiting its other rights or remedies, the Supplier may suspend provision of 
the Goods under the Contract or any other contract between the Customer and the 
Supplier if the Customer becomes subject to any of the events listed in Condition 
8.1.1to Condition 8.1.5, or the Supplier reasonably believes that the Customer is about 
to become subject to any of them, or if the Customer fails to pay any amount due 
under this Contract on the due date for payment. 

8.3 On termination of the Contract for any reason the Customer shall immediately pay to 
the Supplier: 
8.3.1 all of the Supplier’s outstanding unpaid invoices and interest; 
8.3.2 all costs associated with any work in progress or any actual or committed 

costs incurred by the Supplier up to the date of termination. 
8.4 On termination the Customer shall return all the Goods which have not been fully paid 

for. If the Customer fails to do so, then the Supplier may enter the Customer’s 
premises and take possession of them. Until they have been returned, the Customer 
shall be solely responsible for the safe keeping of the goods and will not use them for 
any purpose not connected with this Contract. For the purpose of this provision, the 
Customer hereby irrevocably gives its consent to allow the Supplier to enter into the 
premises and repossess the Goods. The Customer further waives its right to file any 
criminal or civil claim against the Supplier, its directors, employees, staff, 
representatives, and other related persons, in relation to the performance of or utilizing 
the right under this condition, especially regarding the entering into the Customer’s 
premises. 

8.5 Termination of the Contract shall not affect any of the parties’ rights and remedies 
(whether under this Contract or under Applicable Laws) that have accrued as at 
termination, including the right to claim damages in respect of any breach of this 
Contract that existed at or before the date of termination. 

8.6 Any provision of the Contract that expressly or by implication is intended to come into 
or continue in force on or after termination shall remain in full force and effect. 

 

8. การยกเลิก 
8.1 ในกรณีดังต่อไปนีผู้จ้าํหน่ายอาจยกเลิกสัญญาฉบบันีโ้ดยมีผลทันทีดว้ยการบอก

กล่าวลูกคา้อย่างเป็นลายลักษณอ์ักษร ทั้งนีโ้ดยไม่เป็นการจาํกัดสิทธิหรือการ
เยียวยาอ่ืนของผูจ้าํหน่าย 
8.1.1 ลูกค้าไม่จ่ายจาํนวนเงินท่ีครบกาํหนดชาํระภายใตส้ัญญา ณ วันท่ีครบ

กาํหนดชาํระเงิน 
8.1.2 ลูกคา้ทาํละเมิดขอ้กาํหนดของสัญญาอย่างรา้ยแรงและ (หากการละเมิด

ดังกล่าวสามารถเยียวยาได)้ ไม่เยียวยาการละเอียดดงักล่าวภายใน 30 วนั
นบัจากไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหด้าํเนินการเยียวยา 

8.1.3 ลกูคา้ดาํเนินการเก่ียวกับการจัดการทรพัยส์ิน การชาํระบญัชีชั่วคราวหรอื
การประนอมหนีห้รือการจัดการกับเจา้หนี  ้(นอกเหนือจากการปรับปรุง
โครงสรา้งทางธุรกิจท่ีไม่ใช่จากการลม้ละลาย) การเลิกกิจการ (ไม่ว่าโดย
สมคัรใจหรอืโดยคาํสั่งศาลเวน้แตเ่พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรุงโครงสรา้ง
ทางธุรกิจ) มีการแต่งตั้งผูพ้ิทักษ์ทรพัยส์าํหรบัสินทรพัยข์องตน หรือหยดุ
ดาํเนินกิจการ หรือหากเป็นการดาํเนนิการในเขตอาํนาจอ่ืนใหห้มายถึงการ
ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีคลา้ยคลึงกนั 

8.1.4 ลูกคา้ระงับ ข่มขู่ว่าจะระงับ หยดุหรือข่มขู่ว่าจะหยดุดาํเนินกิจการทัง้หมด
หรอืบางส่วนท่ีสาํคญั 

8.1.5 ฐานะทางการเงินของลูกคา้ถดถอยลงถึงขนาดท่ีผุใ้ห้บริการเห็นว่าเป็น
อนัตรายต่อความสามารถของลกูคา้ในการปฏิบตัติามหนา้ท่ีภายใตส้ัญญา
อยา่งเพียงพอ 

8.2 ผูจ้าํหน่ายอาจระงับการจัดหาสินคา้ภายใตส้ัญญาหรือสัญญาอ่ืนระหว่างลูกคา้
และผูจ้าํหน่ายหากลูกคา้ตกอยู่ในเหตุการณท่ี์ระบุในเง่ือนไขขอ้ 8.1.1 ถึง 8.1.5 
หรือผูจ้าํหน่ายมีเหตุอันควรเช่ือไดว้่าลูกคา้กาํลังจะตกอยู่ในเหตุการณด์ังกล่าว 
หรือหากลูกคา้ไม่ชาํระจาํนวนเงินภายใตส้ัญญาฉบบันี ้ณ วันท่ีครบกาํหนดชาํระ 
ทัง้นีโ้ดยไมเ่ป็นการจาํกดัสิทธิหรอืการเยียวยาอ่ืน 

8.3 เม่ือยกเลิกสญัญาไม่ว่าดว้ยเหตุใด ลูกคา้จะชาํระเงินดังต่อไปนีใ้หก้ับผูจ้าํหน่าย
ทนัที 
8.3.1 ใบเรยีกเก็บเงนิของผูจ้าํหน่ายและดอกเบีย้ท่ีคงคา้งทัง้หมด 
8.3.2 คา่ใชจ้่ายทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีดาํเนินการอยูห่รอืคา่ใชจ้่ายจรงิหรือท่ี

ผูจ้าํหน่ายมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายจนถึงวนัท่ียกเลิกสญัญา 
8.4 เม่ือยกเลิกสญัญา ลูกคา้จะคืนสินคา้ทัง้หมดซึ่งยงัไม่ไดช้าํระเงินเต็มจาํนวน หาก

ลูกคา้ไม่ดาํเนินการดังกล่าว ผูจ้าํหน่ายอาจเขา้ไปยังสถานท่ีของลูกคา้และเขา้
ครอบครองสินคา้เหล่านัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการเก็บรกัษาสินคา้ให้
ปลอดภยัและไมใ่ชส้ินคา้เพ่ือวตัถปุระสงคใ์ดซึ่งไมเ่ก่ียวขอ้งกบัสัญญาฉบบันี ้ทัง้นี ้
จนกว่าจะไดมี้การคืนสินคา้เรียบรอ้ยแลว้ และเพ่ือวัตถปุระสงคข์องเง่ือนไขขอ้นี ้
ลกูคา้ใหค้วามยนิยอมซึ่งเพิกถอนไมไ่ด ้อนญุาตใหผู้จ้าํหน่ายเขา้ไปยงัสถานท่ีของ
ลูกค้าและเข้าครอบครองสินค้า ลูกค้าตกลงสละสิทธิท่ีจะย่ืนฟ้องผู้จาํหน่าย 
กรรมการ ลูกจา้ง พนักงาน ตัวแทน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของผูจ้าํหน่าย เป็น
คดีไมว่่าทางแพง่หรอืทางอาญา ซึ่งเก่ียวเน่ืองจากการปฏิบตัหิรอืการใชส้ทิธิภายใต้
เง่ือนไขขอ้นี ้โดยเฉพาะการเขา้ไปยงัสถานท่ีของลกูคา้ 

8.5 การยกเลิกสัญญาไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาของคู่สัญญา (ไม่ว่าภายใต้
สัญญานีห้รือภายใตก้ฎหมายท่ีใชบ้ังคับ) ซึ่งเกิดก่อนการยกเลิกสัญญา รวมถึง
สิทธิในการเรียกรอ้งค่าเสียหายเก่ียวกับการละเมิดสญัญาฉบบันีซ้ึ่งมีอยู่ ณ วันท่ี
ยกเลิกสญัญาหรอืก่อนวนัท่ียกเลิกสญัญา 

8.6 ขอ้กาํหนดใดของสัญญาซึ่งเจตนาไม่ว่าโดยชัดแจง้หรือโดยนัยใหเ้ริ่มมีผลหรือ
ยงัคงมีผลบงัคับ ณ วันท่ียกเลิกสญัญาหรอืหลังจากยกเลิกสญัญา ใหข้อ้กาํหนด
ดงักล่าวยงัคงมีผลบงัคบัใชแ้ละสมบรูณ ์

9. INSURANCE 
9.1 The Customer shall have in place contracts of insurance with reputable insurers to 

cover its obligations under the Contract. On request, the Customer shall supply, so 
far as is reasonable, evidence of the maintenance of the insurance and all of its terms 
from time to time applicable. 

9. การประกันภัย 
9.1 ลูกคา้จะจัดใหมี้สัญญาประกันภัยกับผูร้บัประกันภัยท่ีมีช่ือเสียงโดยครอบคลุม

หนา้ท่ีของลกูคา้ภายใตส้ญัญา และเม่ือไดร้บัการรอ้งขออยา่งสมเหตสุมควรลกูคา้
จะส่งมอบหลกัฐานการรกัษาการประกันภยัและขอ้กาํหนดการประกนัภยัทัง้หมด
เป็นครัง้คราวตามท่ีเหมาะสม 

10. LIMITATION OF LIABILITY 
10.1 Nothing in these Conditions shall limit or exclude the either party’s liability for: 

10.1.1 death or personal injury caused by its negligence, or the negligence of its 
employees, agents or subcontractors (as applicable); 

10.1.2 fraud or fraudulent misrepresentation; or 
10.1.3 any other losses which cannot be excluded or limited by Applicable Law; 

10.2 Subject to Condition 10.1: 
10.2.1 the Supplier shall under no circumstances whatsoever be liable to the 

Customer, whether in contract, tort (including negligence), breach of 

10. ข้อจาํกัดความรับผิด 
10.1 เง่ือนไขฉบบันีไ้มจ่าํกดัหรอืทาํใหคู้่สญัญาพน้จากความรบัผิดสาํหรบั 

10.1.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของตนหรือความประมาทเลินเล่อของพนกังาน ตัวแทนหรอืผูร้บัเหมาช่วง
ของตน (หากมี) 

10.1.2 การหลอกลวงหรอืการแถลงขอ้ความเป็นเท็จเพ่ือฉอ้ฉลหรอื 
10.1.3 ความสญูเสียซึ่งไมส่ามารถยกเวน้หรอืจาํกดัไดต้ามกฎหมาย 

10.2 ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้ 10.1 
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statutory duty, or otherwise, for any loss of profit, or any indirect or 
consequential loss arising under or in connection with the Contract; and 

10.2.2 the Supplier’s total liability in aggregate to the Customer in respect of all 
other losses arising under or in connection with the Contract, whether in 
contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, 
shall in no circumstances exceed the Contract Price. 

 

10.2.1  ผูจ้าํหน่ายจะไมร่บัผิดต่อลกูคา้สาํหรบัการสญูเสียกาํไร หรอืความสญูเสีย
ทางออ้มหรอืความเสียหายสืบเน่ืองซึง่เกิดจากหรอืเก่ียวกบัสญัญา ทัง้นีไ้ม่
ว่าในสถานการณใ์ด และไม่ว่าภายใตส้ัญญา การละเมิด (รวมถึงความ
ประมาทเลินเล่อ) การละเมดิหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรอืดว้ยเหตอ่ืุนใด และ 

10.2.2 ความรบัผิดรวมทั้งสิน้ของผูจ้าํหน่ายต่อลูกคา้เก่ียวกับความสูญเสียอ่ืน
ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวขอ้งกับสญัญา ไม่ว่าภายใตส้ญัญา การละเมดิ 
(รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือดว้ย
เหตอ่ืุนใดจะไมเ่กินราคาสญัญา ทัง้นีไ้มว่่าในสถานการณใ์ดก็ตาม 

11. FORCE MAJEURE 
Neither party shall be in breach of this contract nor liable for delay in performing, or failure to 
perform, any of its obligations under this contract (other than the obligation to pay money) if 
such delay or failure results from a Force Majeure Event. The party affected by the Force 
Majeure Event shall promptly notify the other party in writing when such event causes, or is 
likely to cause, a delay or failure in performance, and when it ceases to do so.  In such 
circumstances, the affected party shall be entitled to a reasonable extension of the time for 
performing such obligations. If the period of delay or non-performance continues for 120 days 
or more, the party not affected may terminate this contract by giving 30 days’ written notice 
to the affected party. 

 

11. เหตุสุดวิสัย 
คู่สัญญาจะไมถื่อว่าละเมิดสัญญาฉบับนีห้รือมีความรบัผิดสาํหรบัความล่าชา้ในการ
ปฏิบตัิตามหรอืไมป่ฏิบตัติามหนา้ท่ีของตนภายใตส้ญัญาฉบบันี ้(นอกเหนือจากหนา้ท่ีใน
การชาํระเงิน) หากความล่าชา้หรือการไม่ปฏิบตัิตามหนา้ท่ีดังกล่าวเป็นผลจากเหตุ
สดุวิสยั คู่สญัญาซึ่งไดร้บัผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัจะแจง้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลาย
ลักษณอ์ักษรใหท้ราบทันทีเม่ือเหตุดงักล่าวทาํใหห้รืออาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้หรือการ
ไมป่ฏิบตัิตามหนา้ท่ีภายใตส้ญัญาและเม่ือเหตดุงักล่าวหยดุลง ในกรณีดงักล่าวคู่สญัญา
ซึ่งไดร้บัผลกระทบมีสิทธิขยายระยะเวลาในการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีตามท่ีเหมาะสม หาก
ระยะเวลาท่ีเกิดความล่าชา้หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 120 วันขึน้ไป 
คู่สัญญาซึ่งไม่ไดร้บัผลกระทบอาจยกเลิกสัญญาฉบบันีโ้ดยบอกกล่าวคู่สัญญาท่ีไดร้บั
ผลกระทบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 30 วนั  

12. ASSIGNMENT AND OTHER DEALINGS 
12.1 The Supplier may at any time assign, transfer, mortgage, charge, subcontract or deal 

in any other manner with all or any of its rights or obligations under the Contract. 
12.2 The Customer may not assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a 

trust over or deal in any other manner with any or all of its rights or obligations under 
the Contract without the prior written consent of the Supplier. 

12. การโอนสิทธิและการตกลงอื่น 
12.1 ผูจ้าํหน่ายอาจโอน มอบ จาํนอง จาํนาํ ทาํสัญญาช่วงหรือตกลงในลกัษณะอ่ืนใด

เก่ียวกับสิทธิหรือหนา้ท่ีภายใตส้ญัญาทัง้หมดหรือบางส่วน ทัง้นีไ้ม่ว่าในเวลาใดก็
ตาม 

12.2 ลกูคา้ไมส่ามารถโอน มอบ จาํนอง จาํนาํ ทาํสญัญาช่วง จดัตัง้ทรสัต ์หรอืตกลงใน
ลกัษณะอ่ืนใดเก่ียวกบัสิทธิหรอืหนา้ท่ีภายใตส้ญัญาทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยไมไ่ด้
รบัความยนิยอมล่วงหนา้จากผูจ้าํหน่ายอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

13. CONFIDENTIALITY 
13.1 Each party undertakes that it shall not at any time during this Contract, and for a period 

of five years after termination of this Contract, disclose to any person any confidential 
information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the 
other party or of any member of the group to which the other party belongs, except as 
permitted by Condition 13.2. For the purposes of this Condition, group means, in 
relation to a party, that party, any subsidiary or holding company from time to time of 
that party, and any subsidiary from time to time of a holding company of that party. 

13.2 Each party may disclose the other party’s confidential information: 
13.2.1 to its employees, officers, representatives, or advisers who need to know 

such information for the purposes of exercising the party’s rights or carrying 
out its obligations under or in connection with this Contract. Each party shall 
ensure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it 
discloses the other party’s confidential information comply with this 
Condition 13; and 

13.2.2 as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any 
governmental or regulatory authority. 

13.3 No party shall use any other party’s confidential information for any purpose other 
than to exercise its rights and perform its obligations under or in connection with this 
Contract 

13. ความลับ 
13.1 คู่สัญญาตกลงว่าในช่วงระยะเวลาของสัญญาฉบบันีแ้ละภายในระยะเวลาหา้ปี

หลังจากยกเลิกสัญญาฉบับนี ้ตนจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับเก่ียวกับธุรกิจ 
เหตุการณ ์ลูกคา้ ผูร้บับริการ หรือผูจ้าํหน่ายของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือของ
สมาชิกใดในกลุ่มซึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสมาชิกอยู่ใหก้ับบุคคลใด เวน้แต่
ได้รับอนุญาตตามเง่ือนไขข้อ 13.2 สาํหรับเง่ือนไขข้อนีก้ลุ่มสาํหรับคู่สัญญา 
หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว บริษัทลูก หรือบริษัทโฮลดิง้ของคู่สัญญาฝ่าย
ดงักล่าว และบรษัิทลกูของบรษัิทโฮลดิง้ของคู่สญัญาฝ่ายดงักล่าว 

13.2 คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยขอ้มลูความลบัของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
13.2.1 ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้แทน ท่ีปรึกษาของตนซึ่งจาํเป็นตอ้งทราบ

ขอ้มลูดังกล่าวเพ่ือใชส้ิทธิของคู่สัญญาหรือปฏิบตัิตามหนา้ท่ีภายใตห้รอื
เก่ียวกับสัญญาฉบับนี  ้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะดาํเนินการให้พนักงาน 
เจา้หนา้ท่ี ผูแ้ทนหรือท่ีปรกึษาของตนซึ่งตนเปิดเผยขอ้มูลความลับของ
คู่สญัญาอีกฝ่ายใหท้ราบปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ 13 และ 

13.2.2 ใหก้ับศาลท่ีมีเขตอาํนาจหรือหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานกาํกับดูแล
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

13.3 คู่สัญญาจะไม่ใชข้อ้มูลความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
นอกเหนือจากการใชส้ิทธิและปฏิบตัิตามหนา้ท่ีภายใตห้รอืเก่ียวกบัสญัญาฉบบันี ้

14. DATA PROCESSING 
The Parties acknowledge that the Supplier may process personal data in connection with this 
Contract. The Parties further acknowledge and agree that for the purposes of the Contract, 
the Customer is the Data Controller and the Supplier is the Data Processor (both as defined 
in the Data Protection Laws) and each party responsible for compliance with all obligations 
and duties under applicable Data Protection Laws in respect of any personal data which they 
may process in delivery of the Services. 

 

14. การประมวลผลข้อมูล 
คู่สัญญารบัทราบว่าผูจ้าํหน่ายอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลซึ่งเก่ียวขอ้งกับสญัญา
ฉบับนี ้คู่สัญญารบัทราบและตกลงว่าสาํหรบัสัญญาฉบบันี ้ลูกคา้เป็นผูค้วบคุมขอ้มลู
ส่วนบุคคลและผูจ้าํหน่ายเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามนิยามท่ีระบุไวใ้น
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู) และคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะรบัผิดชอบการปฏิบตัิตามหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูท่ีใชบ้งัคบั ทัง้นีส้าํหรบัขอ้มลูส่วนบคุคล
ซึ่งคู่สญัญาอาจมีการประมวลผลในการใหบ้รกิาร 

15. ENTIRE AGREEMENT 
15.1 This Contract constitutes the entire Contract between the parties and supersedes and 

extinguishes all previous Contracts, promises, assurances, warranties, 
representations and understandings between them, whether written or oral, relating 
to its subject matter. 

15.2 Each party agrees that it shall have no remedies in respect of any statement, 
representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that 
is not set out in this Contract. Each party agrees that it shall have no claim for innocent 
or negligent misrepresentation or negligent misstatement based on any statement in 
this Contract. 
In the event of a conflict between the terms of the Contract and these Conditions, the 
terms of the Contract will prevail. 

15. สัญญาเบด็เสร็จ 
15.1 สญัญาฉบบันีส้ญัญาทัง้หมดระหวา่งคูส่ญัญาและใชแ้ทนและแทนท่ีสญัญา คาํมั่น 

คาํสญัญา คาํรบัรอง คาํรบัประกนัและขอ้ตกลงก่อนหนา้ทัง้หมดของคู่สญัญา ทัง้นี ้
ไมว่่าท่ีไดก้ระทาํดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบัเนือ้หาของสญัญา 

15.2 คู่สัญญาแตล่ะฝ่ายตกลงว่าตนจะไม่ไดร้บัการเยียวยาเก่ียวกับคาํกล่าว คาํรบัรอง 
คาํสัญญาหรือคาํรบัประกัน (ไม่ว่าไดท้าํโดยสุจรติหรือโดยประมาทเลินเล่อ) ซึ่ง
ไม่ไดร้ะบไุวใ้นสญัญาฉบบันี ้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าตนจะไม่มีสิทธิเรียกรอ้ง
ดว้ยเหตุแถลงขอ้ความเป็นเท็จโดยสุจริตหรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือคาํกล่าว
เท็จโดยประมาทเลินเล่อจากคาํกล่าวใดในสญัญาฉบบันี ้
ในกรณีท่ีมีขอ้ขัดแยง้ระหว่างขอ้กาํหนดในสญัญาและขอ้กาํหนดในเง่ือนไขฉบบันี ้
ใหใ้ชข้อ้กาํหนดในสญัญา 

16. VARIATION 
No variation of this Contract shall be effective unless it is in writing and signed by the parties 
(or their authorised representatives). 

16. การเปล่ียนแปลง 
การเปล่ียนแปลงสัญญาฉบับนีจ้ะไม่มีผลเวน้แต่ไดก้ระทาํอย่างเป็นลายลักษณอ์ักษร
และลงนามโดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย (หรอืผูแ้ทนท่ีไดร้บัอนญุาต) 

17. WAIVER 
No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under the Contract or 
by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or 
restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise 
of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right 
or remedy. 

 

17. การสละสิทธิ 
การไม่บังคับใชส้ิทธิหรือเรียกรอ้งการเยียวยา หรือการบังคับใชส้ิทธิหรือเรียกรอ้งการ
เยียวยาล่าชา้ของคู่สัญญาภายใตส้ญัญาหรอืกฎหมาย ไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรอืสละ
ขอ้เรียกรอ้งนัน้หรือสิทธิหรือขอ้เรียกรอ้งอ่ืน และไม่เป็นการยบัยัง้หรือจาํกัดการใชส้ิทธิ
หรือข้อเรียกรอ้งนั้นหรือสิทธิหรือขอ้เรียกรอ้งอ่ืน การบังคับใชส้ิทธิหรือเรียกรอ้งการ
เยียวยาแต่ละครัง้หรือการบังคับใชส้ิทธิหรือเรียกรอ้งการเยียวยาบางส่วนไม่เป็นการ
ยบัยัง้หรอืจาํกดัการใชส้ิทธิหรอืขอ้เรยีกรอ้งนัน้หรอืสิทธิหรอืขอ้เรยีกรอ้งอ่ืน 
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18. SEVERANCE 
If any provision or part-provision of the Contract is or becomes invalid, illegal or 
unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, 
legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-
provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-
provision under this Condition shall not affect the validity and enforceability of the rest of the 
Contract. 

 

18. โมฆะบางส่วน 
กรณีท่ีขอ้กาํหนดหรือส่วนใดของขอ้กาํหนดของสญัญาเป็นโมฆะ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ใหถื้อวา่ขอ้กาํหนดดงักล่าวมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดยนอ้ย
ท่ีสดุเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือใหมี้ผลสมบรูณ ์ชอบดว้ยกฎหมาย และสามารถใชบ้งัคบัได ้หากไม่
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ ให้ถือว่าได้มีการลบทิง้ข้อกาํหนดดังกล่าวหรือส่วน
ดังกล่าว การแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือการลบขอ้กาํหนดหรือส่วนของขอ้กาํหนดภายใต้
เง่ือนไขนีไ้มมี่ผลต่อความสมบรูณแ์ละการบงัคบัใชส้่วนอ่ืน ๆ ในสญัญา 

19. NOTICES 
19.1 Any notice or other communication given to a party under or in connection with the 

Contract shall be in writing, addressed to that party at its registered office (if it is a 
company) or its principal place of business (in any other case) or such other address 
as that party may have specified to the other party in writing in accordance with this 
condition and shall be delivered personally, sent by pre-paid first class post or other 
next working day delivery service, commercial courier. 

19.2 A notice or other communication shall be deemed to have been received: if delivered 
personally, when left at the address referred to in Condition 19.1; if sent by pre-paid 
first class post or other next working day delivery service, at 9.00 am on the second 
Business Day after posting; if delivered by commercial courier, on the date and at the 
time that the courier’s delivery receipt is signed. 

19.3 The provisions of this Condition shall not apply to the service of any proceedings or 
other documents in any legal action. 

19. การบอกกล่าว 
19.1 การบอกกล่าวหรอืการส่ือสารอ่ืนไปยงัคู่สญัญาภายใตห้รอืเก่ียวกับสญัญาจะตอ้ง

ทาํเป็นลายลักษณอ์ักษร ส่งถึงคู่สัญญานัน้ ณ สถานท่ีทาํการจดทะเบียน (หาก
เป็นบรษัิท) หรือสถานท่ีประกอบธุรกิจหลกั (ในกรณีอ่ืน) หรือท่ีอยู่อ่ืนซึ่งคู่สญัญา
ดังกล่าวไดร้ะบุไวแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณอ์ักษรตามเง่ือนไขขอ้นี ้
และจะตอ้งส่งมอบดว้ยตนเอง ดว้ยไปรษณียช์ัน้หนึ่งชาํระล่วงหนา้หรอืดว้ยบรกิาร
นาํส่งวนัทาํการถดัไปอ่ืน หรอืผูจ้าํหน่ายส่งสารเชิงพาณิชย ์

19.2 การบอกกล่าวหรือการส่ือสารอ่ืนจะถือว่าไดร้บัเม่ือ ทิง้ไวท่ี้ท่ีอยูใ่นเง่ือนไขขอ้ 19.1 
หากส่งมอบดว้ยตวัเอง ณ เวลา 09.00 น. ของวันทาํการท่ีสองหลงัจากส่ง หากส่ง
ดว้ยไปรษณียช์ัน้หนึ่งชาํระล่วงหนา้ หรือบรกิารนาํส่งวันทาํการถัดไปอ่ืน ณ วันท่ี
และเวลาซึ่งเอกสารรบัของของผูจ้าํหน่ายส่งสารเชิงพาณิชยไ์ดร้บัการลงนาม หาก
ส่งดว้ยผูจ้าํหน่ายส่งสารเชิงพาณิชย ์

19.3 ขอ้กาํหนดของเง่ือนไขขอ้นีไ้ม่ใชบ้ังคับกับการดาํเนินการหรือเอกสารอ่ืนในการ
ดาํเนินการทางกฎหมาย 

20. THIRD PARTY RIGHTS  
No one other than a party to this Contract and their permitted assignees shall have any right 
to enforce any of its terms. 

20. สิทธิของบุคคลภายนอก  
บคุคลภายนอกซึ่งไมใ่ช่คู่สญัญาในสญัญาฉบบันีแ้ละผูไ้ดร้บัโอนตามท่ีไดร้บัอนญุาตไมมี่
สิทธิในการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดในสญัญาฉบบันี ้

21. LANGUAGE 
These Conditions are prepared in English and Thai.  In the event of any conflict the English 
language version shall prevail. 

21. ภาษา 
เง่ือนไขฉบบันีจ้ัดทาํขึน้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย หากมีขอ้ความใดขัดกันใหย้ึด
ภาษาองักฤษเป็นหลกั 

22. GOVERNING LAW 
The Contract, and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising 
out of or in connection with it or its subject matter or formation, shall be governed by and 
construed in accordance with the law of England and Wales. 

22. กฎหมายทีใ่ช้บังคับ 
สัญญาฉบบันีแ้ละขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกรอ้งใด ๆ (รวมถึงขอ้พิพาทหรือขอ้เรียกรอ้งนอก
สัญญา) ซึ่งเกิดจากหรือเก่ียวกับสัญญาหรือเนือ้หาหรือรูปแบบของสญัญาใหอ้ยูภ่ายใต้
และจดัทาํขึน้ตามกฎหมายแห่งประเทศองักฤษและเวลส ์

23. JURISDICTION 
Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including any dispute regarding 
its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration 
administered by the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with 
the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) in force 
at the time such arbitration is commenced. The number of arbitrators shall be one. The parties 
shall jointly agree and appoint the sole arbitrator to serve as chairperson of the tribunal (the 
“Tribunal”). The appointment of the arbitrator shall be completed within thirty (30) days from 
the time the dispute is submitted to SIAC.  In the event that the chairperson has not been so 
appointed within the time limit as agreed by the parties, the chairperson shall be appointed 
by SIAC.  The arbitration shall be conducted in Singapore and the language of the arbitration 
shall be English.  The Tribunal shall give a reasoned decision or award, including as to the 
costs of the arbitration, which shall be final and binding on the parties.  The parties agree that 
the Tribunal's award may be enforced against the parties to the proceedings or their assets 
wherever they may be found.  Apart from commencing proceedings for interim relief, the 
parties agree that they shall have no right to commence or maintain any other suit or legal 
proceedings arising out of the dispute until the dispute has been finally resolved in 
accordance with the arbitration procedure provided herein and the suit or legal proceedings 
shall only be commenced solely for the enforcement of the award(s) rendered in the 
arbitration.  The parties agree that the arbitration award(s) shall be final and binding on the 
parties. Judgment upon the arbitration award(s) may be rendered in any court of competent 
jurisdiction or application may be made to such court for judicial acceptance of the award(s) 
and an order of enforcement, as the case may be, but in no event shall any such court 
overrule or reduce the arbitrator’s decision or award, and all proceedings in and decisions of 
any such court shall be governed by the SIAC Rules, notwithstanding the conflicts of laws 
principles of any jurisdiction.  The parties and the Tribunal shall at all times treat all matters 
relating to the proceedings and the award(s) as confidential information of the other party. 

23. เขตอาํนาจศาล 
ขอ้พิพาทใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวขอ้งกับสัญญาฉบับนี ้รวมถึงขอ้พิพาทเก่ียวกับ
ความมีอยู่  ความสมบูรณ์หรือความสิน้สุดของสัญญานี ้ ให้ส่งถึงและระงับโดย
อนุญาโตตุลาการซึ่งจัดการโดยศูนยอ์นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศ
สิงคโปร ์(“SIAC”) ภายใตก้ฎอนุญาโตตุลาการ SIAC (“กฎ SIAC”) ซึ่งบังคับใชอ้ยู่ ณ 
ขณะท่ีกระบวนการอนุญาโตตุลาการเริ่มตน้ โดยใหอ้นุญาโตตุลาการมีจาํนวน 1 คน 
คู่ สัญญา ต กล ง แล ะแต่ งตั้ง อนุญาโต ตุล าการห นึ่ ง คน นั้น เ ป็น ประธานคณะ
อนญุาโตตลุาการ (“คณะอนุญาโตตุลาการ”) โดยกระบวนแต่งตัง้อนญุาโตตลุาการตอ้ง
แลว้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีส่งขอ้พิพาทให ้SIAC ในกรณีท่ีไม่สามารถแต่งตั้ง
ประธานได้ภายในระยะเวลาท่ีคู่สัญญาตกลงกัน ให้ SIAC เป็นผู้แต่งตั้งประธาน 
กระบวนการอนุญาโตตลุาการตอ้งกระทาํในประเทศสิงคโปรโ์ดยใชภ้าษาองักฤษ คณะ
อนุญาโตตุลาการจะให้คาํวินิจฉัยหรือคาํชีข้าดอย่างมีเหตุผลซึ่งจะครอบคลุมเรื่อง
ค่าใชจ้่ายของอนญุาโตตลุาการซึ่งถือเป็นท่ีสุดและผกูพนัคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย คู่สัญญา
ตกลงใหค้าํชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจถกูบงัคับใชแ้ก่คุ่สัญญาหรือทรพัยส์ิน
ของคู่สญัญาไม่ว่า ณ ท่ีใด ๆ ท่ีพบเจอ นอกเหนือไปจากการเริม่กระบวนการสาํหรบัการ
คุม้ครองชั่วคราว คู่สญัญาตกลงว่าคู่สญัญาไมมี่สิทธิท่ีจะเริม่หรอืคงไวซ้ึง่การฟ้องรอ้งคดี
หรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จากขอ้พิพาทจนกว่าขอ้พิพาทนัน้ถกูระงบั
สิน้ไปตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการท่ีกาํหนดใหเ้ง่ือนไขนี ้และการฟ้องรอ้งคดีหรอื
กระบวนการทางกฎหมายอ่ืนใดสามารถกระทาํไดเ้พียงเพ่ือบงัคับใชค้าํชีข้าดท่ีออกโดย
อนญุาโตตลุาการเทา่นัน้ คู่สญัญาตกลงใหค้าํชีข้าดอนญุาโตตลุาการเป็นท่ีสดุและผกูพนั
คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย ศาลท่ีมีเขตอาํนาจอาจออกคาํพิพากษาตามคาํชีข้าดอนญุาโตตลุา
การ หรอืคู่สญัญาอาจมีคาํรอ้งขอใหศ้าลรบัรองคาํชีข้าดอนญุาโตตลุาการและออกคาํสั่ง
บงัคับคดี แลว้แต่กรณี แต่ไม่ว่าในกรณีใด ศาลไมส่ามารถกลับคาํพิพากษาหรอืตดัทอน
คาํวินิจฉัยหรือคาํชีข้าดของอนญุาโตตุลาการ โดยกระบวนการทัง้หมดในและคาํตดัสิน
ของศาลใด ๆ ใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎ SIAC โดยไมค่าํนึงถึงหลกัการขดักนัของกฎหมายของเขต
อาํนาจต่าง ๆ  คุ่สญัญาและคณะอนญุาโตตลุาการตอ้งเก็บรกัษาเรือ่งราวทัง้หมดเก่ียวกบั
กระบวนการและคาํชีข้าดเป็นขอ้มลูความลบัของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

 


