TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS
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.

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.

LET/T&Cs/Goods/November 2022

ข้อกําหนดและเงือ่ นไขสําหรับการจัดหาสินค้า
1. การตีความ
1.1 นิยาม:
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ หมายถึง กฎหมาย บทบัญญัติ กฎหมายลําดับรอง กฎเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิของรัฐบาลซึง่ มีผลบังคับใช้ไม่ว่าในท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ
ในเขตอํานาจที่เกี่ยวข้อง
วันทําการ หมายถึง วัน (นอกเหนือจากวันเสาร์ วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่ง
ธนาคารในประเทศไทยเปิ ดทําการ
เงื่อนไข หมายถึง ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารฉบับนีแ้ ละที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็ น
ครัง้ คราวตามเงื่อนไขข้อ 16.
สั ญ ญา หมายถึง สัญญาระหว่างผูจ้ าํ หน่ายและลูกค้าสําหรับการซื อ้ ขายสินค้าตาม
เงื่อนไขข้อ 2.3.
ราคาสัญญา หมายถึง ราคาของสินค้าตามที่ระบุในใบเสนอราคาของผูจ้ าํ หน่าย
ลูกค้า บุคคลหรือบริษัทซึ่งซือ้ สินค้าจากผูจ้ าํ หน่าย
ข้อมูลลูกค้า หมายถึง ข้อมูลที่ได้รบั จากลูกค้าซึ่งผูจ้ าํ หน่ายใช้ในการออกใบเสนอราคา
และ/หรือข้อมูลของลูกค้าที่สมบูรณ์และถูกต้องซึ่งได้รบั ในคําสั่งเพื่อกําหนดขอบเขตการ
ทํางานตามสัญญาของผูจ้ าํ หน่าย
กฎหมายคุ้มครองข้อมูล หมายถึง (ก) ข้อกําหนด (อีย)ู 2016/679 (อียู จีดีพีอาร์) (ข)
กฎเกณฑ์ดา้ นการป้องกันข้อมูลทั่วไปแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งบังคับใช้ขอ้ กําหนด (อีย)ู
2016/679 (ยูเค จี ดีพีอาร์) (ค) พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล พ.ศ. 2561 แห่งสหราช
อาณาจักร (ง) พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล พ.ศ. 2562 แห่งประเทศไทย (จ) กฎหมาย
ใด ๆ ซึ่งบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และ (ฉ) กฎหมายใด ๆ ซึ่งเปลี่ยนแทน ขยายความ
ประกาศใช้ รวบรวม หรือแก้ไขกฎหมายข้างต้น ซึ่งบังคับใช้กบั คู่สญ
ั ญาไม่ว่าฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งหรือกับสินค้า
เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์หรือลําดับเหตุการณ์นอกเหนือจากการควบคุมอย่าง
สมเหตุสมผลของคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งซึ่งขัดขวางหรือประวิงคู่สัญญาฝ่ ายดังกล่าวไม่ให้
ปฏิบตั ิตามหน้าที่ในสัญญา รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ โรคระบาด
ท้องถิ่น หรือโรคระบาดเป็ นวงกว้าง (ไม่ว่าทราบ ณ วันที่ในเอกสารฉบับนีห้ รือไม่ หรือไม่
ว่าประกาศเป็ นโรคระบาดก่อนวันที่ในคําสั่งหรือไม่) การกักตัว การนัดหยุดงาน การปิ ด
โรงงาน อุบตั ิเหตุ สงคราม การก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย ภัยก่อการร้าย ภัยหรือ
การเตรียมสงคราม ความขัดแย้งด้วยกําลังอาวุธ การควํ่าบาตร การห้ามค้าขาย หรือการ
แตกหักทางความสัมพันธ์ทางการทูต การแทรกแซงของรัฐบาล การกระทํา บทบัญญัติ
กฎระเบียบ กฎหรือคําสั่ง ที่ ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงคําสั่งและ
ประกาศโดยประมุขแห่งรัฐ) การหยุดชะงักหรือการระงับการให้บริการสาธารณูปโภค
เพลิ ง ไหม้ โรงงานหรื อ เครื่ อ งจั ก รหยุด ทํา งาน การขาดตลาดของส่ ว นประกอบใน
ตลาดโลก หรือการขาดตลาดหรือขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับแหล่งทางธรรมชาติของวัสดุ
หรือความล่าช้าในการขนส่งโดยบุคคบที่สาม
สินค้า หมายถึง สินค้า (หรือส่วนหนึ่งของสินค้า) ตามที่ระบุในคําสั่ง
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา หมายถึง สิทธิบตั ร สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์และสิทธิ
ข้างเคียง เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าและชื่อโดเมน ความลับทางการค้า สิทธิใน
ลักษณะภายนอก (rights in get-up) ค่าความนิยม และสิทธิในการฟ้องร้องกรณีลวงขาย
สิทธิ ในการออกแบบ สิทธิ ในฐานข้อมูล สิทธิ ในการใช้และปกป้องความลับของข้อมูล
ความลับ (รวมถึ ง ความรู แ้ ละทัก ษะ) และสิท ธิ ทางปั ญญาอื่ นทั้งหมด ไม่ว่าจะได้จด
ทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน และรวมถึงคําขอและสิทธิในการขอและได้รบั สิทธิดงั กล่าว
การต่ออายุ การขยายเวลา และสิทธิในการอ้างสิทธิก่อนสําหรับสิทธิดงั กล่าว และสิทธิ
หรือรู ปแบบการคุม้ ครองที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าทัง้ หมดซึ่งมีอยู่ในปั จจุบนั หรือจะมีอยู่
ในอนาคต ไม่ว่าในส่วนใดในโลก
คําสั่ง หมายถึง คําสั่งสินค้าของลูกค้าตามที่ลกู ค้าระบุไว้ในแบบคําสั่งซือ้ หรือการยอมรับ
ใบเสนอราคาของผูจ้ าํ หน่ายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้า แล้วแต่กรณี
ลั ก ษณะเฉพาะ หมายถึ ง ลัก ษณะเฉพาะใด ๆ ของสิ น ค้า รวมถึ ง แบบแปลนและ
ภาพวาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลลูกค้าในกรณีที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ าํ หน่าย องค์กรลูซี่ อิเล็คทริกที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุในใบเสนอราคาของผูจ้ าํ หน่าย
1.2 1การอ้างอิงถึงบทบัญญัติหรือข้อกําหนดใด ๆ เป็ นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติหรือ
ข้อกําหนดที่แก้ไขหรือประกาศใช้ การอ้างอิงถึงบทบัญญัติหรือข้อกําหนดใด ๆ ให้
รวมถึงกฎหมายลําดับรองซึ่งประกาศใช้ภายใต้บทบัญญัติหรือข้อกําหนดนัน้ ตามที่
ได้แก้ไขหรือประกาศใช้ดว้ ย
1.3 ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุว่า “รวมถึง” “ให้รวมถึง” “โดยเฉพาะ” หรือคําอื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน เป็ นเพียงการยกตัวอย่างและไม่ถือเป็ นข้อจํากัดความหมายของคําที่
ข้อความดังกล่าวใช้ขยายความ
1.4 การระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้รวมถึงอีเมล์ดว้ ย
2. บททั่วไป
2.1 เงื่อนไขฉบับนีบ้ งั คับใช้กบั และเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาโดยไม่รวมถึงข้อกําหนดอื่น
ใดซึ่งลูกค้าต้องการระบุหรือรวมไว้เพิ่มเติมหรือข้อกําหนดซึ่งเป็ นนัยทางการค้า
ธรรมเนียม วิธีปฏิบตั ิ หรือแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินการ
2.2 คํา สั่ ง ก่ อ ให้เ กิ ด คํา เสนอซื ้อ สิ น ค้า โดยลู ก ค้า ตามเงื่ อ นไขฉบั บ นี ้ ลู ก ค้า เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบให้ขอ้ กําหนดในคําสั่งและลักษณะเฉพาะใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องมีความ
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
2.3 ให้ถือว่าคําสั่งได้รบั การตอบรับเมื่อผูจ้ าํ หน่ายออกเอกสารยืนยันอย่างเป็ นทางการ
(ในกรณี ขัด แย้ง กัน ให้ถื อ เอาเอกสารยื น ยัน ของผู้จ าํ หน่ า ยเป็ น หลัก ) และเมื่อ
ดําเนินการดังกล่าวแล้วถือเป็ นการก่อให้เกิดสัญญา ทัง้ นีภ้ ายใต้เงื่อนไขในข้อ 2.4
2.4 ในกรณีที่ใบเสนอราคาของผูจ้ าํ หน่ายระบุวา่ สัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อคูส่ ญ
ั ญามี

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.

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.

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
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2.5
2.6
2.7
2.8

การดําเนินการเฉพาะบางอย่าง สัญญาจะมีผลผูกพัน ณ วันทีได้มีการปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดดังกล่าวแล้วอย่างครบถ้วน
ลูกค้าสละสิทธิซึ่งอาจสามารถอ้างอิงได้จากข้อกําหนดที่ระบุไว้ หรือมอบไว้ หรือ
กําหนดไว้ในเอกสารอื่นใดของลูกค้าซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขฉบับนี ้
ผูจ้ าํ หน่ายสามารถอ้างอิงความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเพื่อดําเนินการออกใบเสนอ
ราคา หากต้องมีการเปลี่ ยนแปลงขอบเขตการทํางานของผูจ้ าํ หน่ายซึ่งเกิดจาก
ข้อมูลลูกค้าที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถกู ต้อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไข
สัญญาและราคาสัญญาจะเพิ่มขึน้ ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ตัว อย่า ง ภาพ การบรรยายหรือการโฆษณาซึ่ งผูจ้ าํ หน่ายเป็ นผู้จัดทําและการ
บรรยายหรือการให้ตัวอย่างประกอบซึ่งอยู่ในแค็ตตาล็อกหรือแผ่นพับจัดทําเพื่ อ
การให้แ นวคิ ด คร่า ว ๆ ของสิ น ค้าที่ อา้ งอิง เท่ านั้น และไม่ถื อ เป็ น ส่ วนหนึ่งของ
สัญญาหรือไม่ผลบังคับใช้ทางสัญญา
ใบเสนอราคาสินค้าของผูจ้ าํ หน่ายไม่ถือเป็ นคําเสนอ ใบเสนอราคาจะมีผลบังคับ
เพียง 30 วันนับจากวันที่ออกหรือตามที่ระบุไว้เป็ นการเฉพาะในใบเสนอราคา

3. สินค้า
3.1 สิ น ค้า จะทํา การผลิต ตามกระบวนการและวิธีก ารมาตรฐานของผู้จาํ หน่ายซึ่ง
รวมถึ ง การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง และหากสามารถปฏิบัติได้จะได้รบั การ
ทดสอบตามมาตรฐานของผูจ้ าํ หน่าย ณ ที่ ทาํ การของเราก่อนการนําส่ง สําหรับ
การทดสอบซึ่งลูกค้าเข้าชมและ/หรือการทดสอบเฉพาะสําหรับลูกค้าผูจ้ าํ หน่ายจะ
เสนอราคาแยกต่างหากในข้อเสนอของผูจ้ าํ หน่าย ผูจ้ าํ หน่ายจะเชิญลูกค้าเข้าชม
การทดสอบซึ่งตกลงกันไว้โดยแจ้งล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ในกรณีที่ผแู้ ทนของลูกค้าไม่เข้าร่วมในวันดังกล่าว ผูจ้ าํ หน่ายจะดําเนินการทดสอบ
หรือตรวจสอบดังกล่าวและถื อว่าได้มีการยอมรับสินค้าแล้วโดยอัตโนมัติ หาก
ข้อมูลการสมรรถภาพที่ได้รบั จากการทดสอบอยูน่ อกเหนือจากขอบเขตที่กาํ หนดไว้
ในข้อเสนอของผูจ้ าํ หน่าย ลูกค้ามีสิทธิปฏิเสธสินค้า
3.2 เนื่องจากสินค้าจะผลิตขึน้ ตามลักษณะเฉพาะที่ลกู ค้าระบุ ลูกค้าจะชดเชยความรับ
ผิด ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายและสูญเสีย (รวมถึงความเสียหายทางตรง ทางอ้อมและ
ความเสี ย หายสื บ เนื่ อ ง การสูญเสี ย กํา ไร ความเสี ย หายทางการชื่ อ เสี ย งและ
ดอกเบีย้ ค่าปรับและค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและค่าวิชาชีพที่สมเหตุสมผล) ที่
เกิดขึน้ กับผูจ้ าํ หน่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบุคคลภายนอกที่เกิดขึน้ จริงหรือถูกกล่าวหาต่อผูจ้ าํ หน่ายเนื่องจาก
หรือเกี่ยวกับการที่ผจู้ าํ หน่ายใช้ลักษณะเฉพาะดังกล่าว เงื่อนไขข้อ 3.2 นีจ้ ะมีผล
บังคับใช้แม้สญ
ั ญาสิน้ สุดลง
3.3 ผู้จ าํ หน่ า ยสงวนสิ ทธิ ในการแก้ไ ขสิ นค้าและข้อกําหนดในเงื่ อนไขฉบับนี อ้ ย่าง
สมเหตุสมผลตามที่จาํ เป็ น รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงในกรณีดงั ต่อไปนี ้
3.3.1 เมื่อมีการแก้ไข เปลี่ ยนแทน ดัดแปลง ขยายหรือเปลี่ยนแปลงการตีความ
ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับ
3.3.2 การแก้ไขที่จาํ เป็ นซึ่งไม่กระทบต่อสภาพหรือสมรรถภาพของสินค้าหรือ
3.3.3 กรณีที่ขอ้ มูลซึ่งลูกค้าให้ไม่ถกู ต้องหรือลูกค้าไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้
จําหน่ายในระยะเวลาที่สมควร
3.4 ผูจ้ าํ หน่ายจะแจ้งลูกค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ขึน้ กับสินค้าตามเงื่อนไขข้อ 3.3.
4. การส่งมอบ
4.1 ผูจ้ าํ หน่ายจะดําเนินการให้
4.1.1 การส่งมอบสินค้าทุกครัง้ มีใบส่งมอบสินค้าซึ่งระบุเลขที่อา้ งอิงที่เกี่ยวข้อง
ของลูกค้าและผูจ้ าํ หน่าย ชนิดและปริมาณสินค้า (รวมถึงรหัสของสินค้า
หากมี) และ
4.1.2 แจ้งในใบส่งมอบสินค้าอย่างชัดแจ้งหากผูจ้ าํ หน่ายต้องการให้ลกู ค้าคืนวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ให้กับผูจ้ าํ หน่าย ลูกค้าจะดําเนินการให้วัสดุบรรจุภัณฑ์พร้อม
สําหรับการจัดเก็บในเวลาที่ผจู้ าํ หน่ายร้องขออย่างสมเหตุสมผล ค่าใช้จ่าย
ในการคืนวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นของผูจ้ าํ หน่าย
4.2 วันที่ ซึ่งระบุสาํ หรับการส่งมอบเป็ นการประมาณการเท่านัน้ และเวลาในการส่ง
มอบมิใช่สาระสําคัญ ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่รบั ผิดชอบต่อความล่าช้าในการส่งมอบ
สิ น ค้า ซึ่ ง มาสาเหตุม าจากเหตุ สุด วิ สัย หรื อ จากการที่ ลูก ค้า ไม่ ให้ข ้อ มูล คํา สั่ง
เกี่ยวกับการจัดหาสินค้าอย่างเพียงพอ ในกรณีท่ีเกิดความล่าช้าดังกล่าว ให้เลื่อน
วันส่งมอบไประยะเวลาหนึ่งตามที่จาํ เป็ นโดยสมเหตุสมผลเพื่อชดเชยความล่าช้า
นัน้
4.3 ลูกค้าจะรับสินค้าจากสถานที่ของผูจ้ าํ หน่ายหรือสถานที่อื่นตามที่ผจู้ าํ หน่ายระบุ
ก่อนการส่งมอบ (สถานที่ส่งมอบ) ภายในสามวันทําการนับจากวันที่ผจู้ าํ หน่ายแจ้ง
ลูกค้าให้ทราบว่าพร้อมให้รบั สินค้าแล้ว
4.4 การส่ งมอบเป็ น ไปตามเงื่ อนไข Ex-Work ตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
2020 ณ สถานที่ส่งมอบ เว้นแต่ระบุในใบเสนอราคาของผูจ้ าํ หน่ายเป็ นอย่างอื่น
4.5 ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่มีความรับผิดหากส่งมอบสินค้าไม่ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.5.1 การส่งมอบสินค้าไม่ได้นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือการที่ ลูกค้าล่าช้าหรือ
ไม่ให้ค าํ สั่งส่ งมอบหรือคําสั่ง อื่ นใดที่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดหาสินค้าอย่าง
เพียงพอ
4.5.2 กรณีที่ลูกค้าไม่รบั การส่งมอบตามข้อกําหนดของสัญญาภายในสามวันทํา
การนับจากวันที่ผจู้ าํ หน่ายแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าสามารถส่งมอบได้

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.

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.

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
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ทังนีเว้นแต่การไม่ดาํ เนินการหรือล่าช้าดังกล่าวเกิดขึนจากเหตุสดุ วิสยั หรือ
จากการที่ผจู้ าํ หน่ายไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญา
4.5.2.1 ให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าสําเร็จแล้ว ณ เวลา 09.00 น. ของวันทํา
การวันที่สามนับจากวันที่ผจู้ าํ หน่ายแจ้งลูกค้าให้ทราบว่าพร้อมให้
รับสินค้าและผูจ้ าํ หน่ายจะเรียกเก็บเงินสําหรับสินค้าตามเงื่อนไขข้อ
7.4
4.5.2.2 ผู้จ าํ หน่ ายจะจัดหาที่ เก็ บ สิน ค้า แทนลูก ค้า โดยค่ า ใช้จ่ ายในการ
จัด เก็ บ ประกัน ภัย และค่ า เสี ย เวลาที่ เ กี่ ย วข้อ ง และค่ า ใช้จ่ า ยที่
เกี่ยวข้องจะเรียกเก็บเป็ นรายสัปดาห์/เดือน (ตามที่ผจู้ าํ หน่ายระบุ)
จนกว่าลูกค้าจะแจ้งให้ผจู้ าํ หน่ายทราบถึงรายละเอียดการเข้ารับ
สินค้า และ
4.5.2.3 เก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมื่อส่งมอบหากลูกค้ามีคาํ สั่งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
4.6 ในกรณีที่สญ
ั ญาตกลงให้มีการส่งมอบหลายครัง้ ผูจ้ าํ หน่ายอาจส่งมอบสินค้าเป็ น
งวดโดยจะเรียกเก็บเงินและชําระเงินแยกจากกัน ความล่าช้าในการส่งมอบหรือ
ข้อผิดพลาดในงวดใดงวดหนึ่งจะไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ลกู ค้าในการยกเลิกงวดอื่น ๆ
5. คุณภาพ
5.1 ผูจ้ าํ หน่ายรับรองว่าเมื่อส่งมอบและในระยะเวลา 12 เดื อนนับจากวันที่ส่งมอบ
(ระยะเวลารับประกัน) สินค้าจะ
5.1.1 เป็ น ไปตามคํา บรรยายและลัก ษณะเฉพาะที่ เ กี่ ย วข้อ งในส่ ว นที่ ส าํ คัญ
ทัง้ หมด
5.1.2 ไม่มีขอ้ ผิดพลาดในการออกแบบ วัสดุและคุณภาพของงานและ
5.1.3 มีคุณภาพเป็ นที่น่าพอใจ (ภายใต้ความหมายตามกฎหมายว่าด้วยการขาย
สินค้า ค.ศ. 1979)
5.2 ภายใต้เงื่อนไขข้อ 5.3 หาก
5.2.1 ลู ก ค้า แจ้ง ให้ผู้จ าํ หน่ า ยทราบเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรภายในระยะเวลา
รับประกันและภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผลนับจากพบว่ามีสินค้าที่ ไม่
เป็ นไปตามการรับประกันในเงื่อนไขข้อ 5.1 พร้อมส่งคําอธิบายโดยละเอียด
ของสินค้าที่ไม่เป็ นไปตามการรับประกัน
5.2.2 ผูจ้ าํ หน่ายได้รบั โอกาสที่สมเหตุสมผลในการตรวจสอบสินค้า และ
5.2.3 ลูก ค้า (หากผู้จ าํ หน่า ยร้อ งขอ) จะส่ ง สิ น ค้า คื น ณ สถานที่ ท าํ การของผู้
จําหน่าย
ผูจ้ าํ หน่ายจะเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าที่มีขอ้ บกพร่องให้หรือคืนเงิน
ราคาสินค้าที่มีขอ้ บกพร่องเต็มจํานวน
5.3 ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่รบั ผิดต่อสินค้าที่ไม่เป็ นไปตามการรับประกันในเงื่อนไขข้อ 5.1 ใน
กรณีดงั ต่อไปนี ้
5.3.1 ลูกค้าได้ใช้สินค้าต่อไปหลังจากได้แจ้งตามเงื่อนไขข้อ 5.2 แล้ว
5.3.2 ข้อ ผิ ด พลาดเกิ ดจากการที่ ลูก ค้าไม่ป ฏิ บัติตามคําสั่งด้ว ยวาจาหรือลาย
ลักษณ์อกั ษรของผูจ้ าํ หน่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บ การทดสอบการทํางาน การ
ติดตั้ง การเชื่ อมต่อ การใช้และการบํารุ งรักษาสินค้าหรือ (กรณี ไม่มี) วิธี
ปฏิบตั ิทางการค้าเกี่ยวกับเรือ่ งดังกล่าวข้างต้น
5.3.3 ข้อ ผิ ด พลาดเกิดจากการที่ ผูจ้ าํ หน่ายปฏิบัติตามภาพ การออกแบบหรือ
ลักษณะพิเศษที่ลกู ค้าได้ให้ไว้
5.3.4 ลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รบั ความยินยอมอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากผูจ้ าํ หน่าย หรือ
5.3.5 ข้อผิดพลาดเกิดจากการสึกหรอตามปกติจากการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ร่วมกับสินค้าไม่เพียงพอ บริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ การสร้างความ
เสี ยหายโดยเจตนา ความประมาทเลินเล่อ การใช้งานในทางที่ผิด การใช้
งานโดยไม่มีประสิทธิ ภาพ การเชื่ อมต่ออย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
การใช้งานเกินกว่าลักษณะเฉพาะ หรือการจัดเก็บหรือสภาพที่ทาํ งานที่ไม่
ปกติ
5.4 เว้นแต่ที่ได้กาํ หนดไว้ในเงื่อนไขข้อ 5 นี ้ ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่รบั ผิดต่อลูกค้ากรณีที่สนิ ค้า
ไม่เป็ นไปตามการรับประกันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 5.1
5.5 เว้นแต่ที่ได้กาํ หนดไว้ในเงื่ อนไขข้อ 5.1 ผูจ้ าํ หน่ายไม่ให้การรับประกัน และการ
รับรองใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับสินค้าและผูจ้ าํ หน่ายจะไม่มคี วาม
รับผิดชอบใดภายใต้สัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของสินค้า
หรือสําหรับการบาดเจ็บ (ภายใต้เงื่อนไขข้อ 10.1 และ 10.1.1) ความเสียหายหรือ
สู ญ เสี ย อั น เป็ นผลมาจากข้อ ผิ ด พลาดดั ง กล่ า วหรื อ จากงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ข้อผิดพลาดดังกล่าว
5.6 ข้อกําหนดโดยนัยตามมาตรา 13 ถึง 15 ของกฎหมายว่าด้วยการขายสินค้า พ.ศ.
2522 ไม่ใช้บงั คับกับสัญญา ทัง้ นี ้ เท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
5.7 เงื่อนไขฉบับนีบ้ งั คับใช้กบั สินค้าที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนโดยผูจ้ าํ หน่ายด้วย
6. กรรมสิทธิแ์ ละความเสี่ยง
6.1 ความเสี่ยงในสินค้าจะเป็ นของลูกค้าเมื่อการส่งมอบเสร็จสิน้ ภายใต้เงื่อนข้อ 4 ของ
เงื่อนไขฉบับนี ้
6.2 กรรมสิ ท ธิ์ ใ นสิ น ค้า จะไม่ เ ป็ น ของลู ก ค้า จนกว่ า เหตุ ก ารณ์ใ ดเหตุ ก ารณ์ห นึ่ ง
ดังต่อไปนีจ้ ะเกิดขึน้
6.2.1 ผู้จ าํ หน่ายได้รับ ชําระเงินครบถ้วน (เงิ น สดหรือได้รับ ชําระเงินเข้าบัญชี )

to the Customer at the time specified in condition 6.4.

6.3

6.4

6.5

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.
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.
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.

6.3

6.4

6.5

7.
7.1

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.

7.2

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.

7.3

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
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7.4
7.5

7.6

สําหรับสินค้า หรือ
6.2.2 ลูก ค้า ขายสิน ค้าต่ อ ซึ่ ง ในกรณี ดังกล่าวกรรมสิท ธิ์ข องสิน ค้าจะเป็ นของ
ลูกค้า ณ เวลาที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 6.4.
จนกว่ากรรมสิทธิ์ในสินค้าจะตกเป็ นของลูกค้า ลูกค้าจะ
6.3.1 จัดเก็บสินค้าแยกจากสินค้าอื่นทัง้ หมดที่ลกู ค้าถือครองเพื่อให้สามารถระบุ
ตัวสินค้าของผุใ้ ห้บริการได้ทนั ที
6.3.2 ไม่ลบ ทําตําหนิ หรือปิ ดบังเครื่องหมายระบุตวั สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์บนตัว
สินค้าหรือที่เกี่ยวกับสินค้า
6.3.3 รักษาสินค้าในสภาพที่นา่ พอใจและทําประกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมราคา
ของสินค้านับแต่วนั ส่งมอบ
6.3.4 แจ้งให้ผจู้ าํ หน่ายทราบทันทีหากตนตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ระบุในเงื่อนไขข้อ
8.1 และ
6.3.5 ให้ผจู้ าํ หน่ายเข้าตรวจสอบสินค้าในเวลาทําการปกติเมื่อผูจ้ าํ หน่ายร้องขอ
อย่ า งสมเหตุ ส มผลและให้ข ้อ มูล เกี่ ย วกั บ สิ น ค้า แก่ ผู้จ าํ หน่ า ยตามที่ ผู้
จําหน่ายอาจร้องขอเป็ นครัง้ คราว
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 6.3 และเงื่อนไขข้อ 6.5 ลูกค้าอาจขายต่อหรือใช้สินค้าในการ
ดําเนินการปกติของธุรกิจ (แต่ไม่รวมถึงกรณีอื่น) ก่อนที่ผจู้ าํ หน่ายจะได้รบั ชําระเงิน
สําหรับสินค้า อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าขายต่อสินค้าก่อนเวลาดังกล่าว
6.4.1 ลูกค้าได้ดาํ เนินการในฐานะตัวการและไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของผูจ้ าํ หน่าย
และ
6.4.2 กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะเปลี่ ยนมือจากผูจ้ าํ หน่ายเป็ นของลูกค้าทันทีก่อน
เวลาซึ่งลูกค้ามีการขายสินค้าต่อ
หากก่อนที่กรรมสิทธิ์ของสินค้าจะตกเป็ นของลูกค้า ลูกค้าตกอยูใ่ นเหตุการณ์ที่ระบุ
ในเงื่ อ นไขข้อ 8.1 สิ ท ธิ ข องลู ก ค้า ในการขายต่ อ สิ น ค้า หรื อ ใช้สิ น ค้า ในการ
ดําเนินการปกติของธุรกิจจะสิน้ สุดลงทันที และผูจ้ าํ หน่ายอาจดําเนินการดังต่อไปนี ้
ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ถือเป็ นการจํากัดสิทธิหรือการชดเชยอื่นซึ่งผูจ้ าํ หน่ายอาจมี
6.5.1 ร้องขอให้ลกู ค้าส่งมอบสินค้าทัง้ หมดที่ลกู ค้าถือครองซึ่งยังไม่ได้ขายต่อหรือ
รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นอย่างไม่สามารถยกเลิกได้และ
6.5.2 หากลูกค้าไม่ดาํ เนินการดังกล่าวทันที เข้าไปยังสถานที่ของลูกค้าหรือบุคคล
อื่ นซึ่งจัดเก็บสินค้าไว้และเข้าครอบครองสินค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ของ
เงื่อนไขข้อนี ้ ลูกค้าให้ความยินยอมซึ่งเพิกถอนไม่ได้ อนุญาตให้ผูจ้ าํ หน่าย
เข้าไปยังสถานที่ของลูกค้าและเข้าครอบครองสินค้า ลูกค้าตกลงสละสิทธิที่
จะยื่นฟ้องผูจ้ าํ หน่าย กรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทน และบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องของผูจ้ าํ หน่าย เป็ นคดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
จากการปฏิบตั ิหรือการใช้สทิ ธิภายใต้เงื่อนไขข้อนี ้ โดยเฉพาะการเข้าไปยัง
สถานที่ของลูกค้า
ราคาและการชําระเงิน
ราคาของสินค้าเป็ นราคาสัญญา ทัง้ นี ้ ราคาทัง้ หมดมีหน่วยเป็ นไทยบาทสําหรับ
ลูกค้าภายในประเทศ หรือปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักรสําหรับลูก ค้า
ต่างประเทศ เว้นแต่ระบุเป็ นอย่างอื่น
ผูจ้ าํ หน่ายอาจเพิ่มราคาสินค้าเพื่อสะท้อนต้นทุนสินค้าที่เกิดขึน้ จากเหตุดงั ต่อไปนี ้
โดยแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าไม่เกินสาม (3) วันทําการก่อนการส่งมอบ
7.2.1 ปั จจัยใด ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของผูจ้ าํ หน่าย (รวมถึงการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน การเพิ่มขึน้ ของภาษี และอากร และการเพิ่มขึน้ ของ
ต้นทุนแรงงาน วัตถุดิบ (ตามที่ ระบุในตลาดซือ้ ขายโลหะลอนดอน) และ/
หรือ ต้นทุนการผลิตอื่น)
7.2.2 ลู ก ค้า ร้อ งขอให้เ ปลี่ ย นวัน ส่ ง มอบ จํา นวนหรื อ ชนิ ด สิ น ค้า ที่ ส่ ัง ซื อ้ หรือ
ลักษณะพิเศษหรือ
7.2.3 ความล่าช้าซึ่งเกิดจึงคําสั่งของลูกค้าหรือการที่ลกู ค้าไม่ให้ขอ้ มูลหรือคําสั่งที่
เพียงพอหรือถูกต้อง
ราคาสินค้า
7.3.1 ไม่รวมถึงจํานวนเงินภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชําระ
เพิ่มเติมให้กับผูจ้ าํ หน่าย ณ อัตราที่บงั คับใช้ ทัง้ นีเ้ มื่อได้รบั ใบเรียกเก็บเงิน
ภาษี มลู ค่าเพิ่มที่มีผลบังคับ
7.3.2 สําหรับสัญญาส่งออก ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบภาษี อากรและค่าธรรมเนียม
และภาษี มลู ค่าเพิ่มที่อยูน่ อกประเทศไทย
7.3.3 ไม่รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบรรจุ ประกันและขนส่งสินค้า เว้นแต่มี
การกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ผูจ้ าํ หน่ายอาจเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าตามที่ ระบุไว้ในใบเสนอราคาของผู้
จําหน่ายหรือ ณ เวลาใดก็ตามหลังจากการส่งมอบเสร็จสิน้
ลูกค้าจะชําระเงินตามใบเรียกเก็บเงินเต็มจํานวนและผูจ้ าํ หน่ายจะได้รบั เงินเข้า
บัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ของใบเรียกเก็บเงินหรือตามที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ในใบเสนอราคาของผูจ้ าํ หน่าย การชําระเงินดําเนินการชําระเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ที่ผจู้ าํ หน่ายระบุอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เวลาในการชําระเงินเป็ นสาระสําคัญ
ของสัญญา
หากลูกค้าไม่ชาํ ระเงินภายในวันที่กาํ หนดแก่ผจู้ าํ หน่ายตามสัญญา โดยไม่ตดั สิทธิ
และการเยียวยาอื่น ๆ ของผูจ้ าํ หน่าย ผูจ้ าํ หน่ายอาจเลือกให้
7.6.1 ลูกค้าจ่ายดอกเบีย้ สําหรับเงินที่คา้ งชําระ ณ อัตราที่มากกว่าอัตราดอกเบีย้
พื น้ ฐานของบมจ. HSBC ที่ กาํ หนดเป็ นครัง้ คราว ร้อยละ 4 ต่อปี ดอกเบีย้
ดังกล่าวเป็ นดอกเบีย้ ทบต้นรายวันนับจากวันที่ ถึงกําหนดชําระเงินจนถึง
วันที่ได้รบั ชําระจํานวนเงินที่คา้ งชําระ ไม่ว่าก่อนหรือหลังคําตัดสินของศาล
ทัง้ นี ้ ลูกค้าจะชําระดอกเบีย้ พร้อมกับจํานวนเงินที่คา้ งชําระ

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.

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

8.4

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.
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.

7.7
7.8

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

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.

10.

LIMITATION OF LIABILITY

10.1 Nothing in these Conditions shall limit or exclude the either party’s liability for:
10.1.1
10.1.2
10.1.3

death or personal injury caused by its negligence, or the negligence of its
employees, agents or subcontractors (as applicable);
fraud or fraudulent misrepresentation; or
any other losses which cannot be excluded or limited by Applicable Law;

9.
9.1
10.
10.1

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
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10.2

7.6.2 ระงับกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับสัญญาระหว่างที่ยงั มีหนีค้ า้ งชําระและ
7.6.3 ปรับตารางการดําเนินการตามข้อผูกพันที่ผจู้ าํ หน่ายมี ภายใต้กรอบเวลา
เดี ยวกับการชําระเงินล่าช้าเป็ นอย่างน้อย โดยไม่มีความรับผิดต่อลูกค้า
สําหรับความล่าช้าดังกล่าว
ผูจ้ าํ หน่ายอาจระงับสัญญาในกรณีท่ีฝ่ายควบคุมเครดิตของผูจ้ าํ หน่ายระบุให้บญ
ั ชี
ของลูกค้าอยูใ่ นสถานะ “หยุด”
ลูกค้าจะชําระเงินทัง้ หมดที่ถึงกําหนดชําระภายใต้สญ
ั ญาโดยไม่มีการหักกลบลบ
หนี ้ เรียกร้องแย้ง หักเงินหรือยึดหน่วง (เว้นแต่การหักเงินหรือยึดหน่วงที่จาํ เป็ นตาม
กฎหมาย) ผูจ้ าํ หน่ายอาจหักกลบลบหนีจ้ าํ นวนเงินซึ่งลูกค้าต้องชําระให้แก่ตนกับ
จํานวนเงินซึ่งผูจ้ าํ หน่ายต้องชําระให้กบั ลูกค้าได้ ณ เวลาใดก็ตาม ทัง้ นีโ้ ดยไม่เป็ น
การจํากัดสิทธิหรือการเยียวยาอื่นที่ผจู้ าํ หน่ายอาจมี
การยกเลิก
ในกรณีดังต่อไปนีผ้ จู้ าํ หน่ายอาจยกเลิกสัญญาฉบับนีโ้ ดยมีผลทันทีดว้ ยการบอก
กล่าวลูกค้าอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี โ้ ดยไม่เป็ นการจํากัดสิทธิ หรือการ
เยียวยาอื่นของผูจ้ าํ หน่าย
8.1.1 ลูก ค้า ไม่จ่ายจํานวนเงินที่ ครบกําหนดชําระภายใต้สัญญา ณ วัน ที่ ครบ
กําหนดชําระเงิน
8.1.2 ลูกค้าทําละเมิดข้อกําหนดของสัญญาอย่างร้ายแรงและ (หากการละเมิด
ดังกล่าวสามารถเยียวยาได้) ไม่เยียวยาการละเอียดดังกล่าวภายใน 30 วัน
นับจากได้รบั แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ดาํ เนินการเยียวยา
8.1.3 ลูกค้าดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน การชําระบัญชีช่ วั คราวหรือ
การประนอมหนี ห้ รือการจัดการกับเจ้าหนี ้ (นอกเหนื อ จากการปรับปรุ ง
โครงสร้างทางธุรกิจที่ไม่ใช่จากการล้มละลาย) การเลิกกิจการ (ไม่ว่าโดย
สมัครใจหรือโดยคําสั่งศาลเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางธุรกิจ) มีการแต่งตั้งผูพ้ ิทักษ์ทรัพย์สาํ หรับสินทรัพย์ของตน หรือหยุด
ดําเนินกิจการ หรือหากเป็ นการดําเนินการในเขตอํานาจอื่นให้หมายถึงการ
ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน
8.1.4 ลูกค้าระงับ ข่มขู่ว่าจะระงับ หยุดหรือข่มขู่ว่าจะหยุดดําเนินกิจการทัง้ หมด
หรือบางส่วนที่สาํ คัญ
8.1.5 ฐานะทางการเงินของลูก ค้า ถดถอยลงถึง ขนาดที่ ผุใ้ ห้บริก ารเห็นว่าเป็ น
อันตรายต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ภายใต้สัญญา
อย่างเพียงพอ
ผูจ้ าํ หน่ายอาจระงับการจัดหาสินค้าภายใต้สัญญาหรือสัญญาอื่นระหว่างลูกค้า
และผูจ้ าํ หน่ายหากลูกค้าตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 8.1.1 ถึง 8.1.5
หรือผูจ้ าํ หน่ายมีเหตุอันควรเชื่ อได้ว่าลูกค้ากําลังจะตกอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว
หรือหากลูกค้าไม่ชาํ ระจํานวนเงินภายใต้สัญญาฉบับนี ้ ณ วันที่ครบกําหนดชําระ
ทัง้ นีโ้ ดยไม่เป็ นการจํากัดสิทธิหรือการเยียวยาอื่น
เมื่อยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าจะชําระเงินดังต่อไปนีใ้ ห้กับผูจ้ าํ หน่าย
ทันที
8.3.1 ใบเรียกเก็บเงินของผูจ้ าํ หน่ายและดอกเบีย้ ที่คงค้างทัง้ หมด
8.3.2 ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดาํ เนินการอยูห่ รือค่าใช้จ่ายจริงหรือที่
ผูจ้ าํ หน่ายมีภาระผูกพันต้องจ่ายจนถึงวันที่ยกเลิกสัญญา
เมื่อยกเลิกสัญญา ลูกค้าจะคืนสินค้าทัง้ หมดซึ่งยังไม่ได้ชาํ ระเงินเต็มจํานวน หาก
ลูกค้าไม่ดาํ เนินการดังกล่าว ผูจ้ าํ หน่ายอาจเข้าไปยังสถานที่ ของลูกค้าและเข้า
ครอบครองสินค้าเหล่านัน้ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเก็บรักษาสินค้าให้
ปลอดภัยและไม่ใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี ้ ทัง้ นี ้
จนกว่าจะได้มีการคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว และเพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขข้อนี ้
ลูกค้าให้ความยินยอมซึ่งเพิกถอนไม่ได้ อนุญาตให้ผจู้ าํ หน่ายเข้าไปยังสถานที่ของ
ลูก ค้า และเข้า ครอบครองสิ น ค้า ลูก ค้า ตกลงสละสิ ท ธิ ที่ จ ะยื่ น ฟ้ อ งผู้จ าํ หน่าย
กรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ตัวแทน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องของผูจ้ าํ หน่าย เป็ น
คดีไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบตั หิ รือการใช้สทิ ธิภายใต้
เงื่อนไขข้อนี ้ โดยเฉพาะการเข้าไปยังสถานที่ของลูกค้า
การยกเลิกสัญญาไม่กระทบต่อสิทธิและการเยียวยาของคู่สัญญา (ไม่ว่าภายใต้
สัญญานี ห้ รือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) ซึ่งเกิดก่อนการยกเลิกสัญญา รวมถึง
สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายเกี่ยวกับการละเมิดสัญญาฉบับนีซ้ ึ่งมีอยู่ ณ วันที่
ยกเลิกสัญญาหรือก่อนวันที่ยกเลิกสัญญา
ข้อกําหนดใดของสัญญาซึ่งเจตนาไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เริ่มมีผลหรือ
ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่ยกเลิกสัญญาหรือหลังจากยกเลิกสัญญา ให้ขอ้ กําหนด
ดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้และสมบูรณ์
การประกันภัย
ลูกค้าจะจัดให้มีสัญญาประกันภัยกับผูร้ บั ประกันภัยที่มีชื่อเสียงโดยครอบคลุม
หน้าที่ของลูกค้าภายใต้สญ
ั ญา และเมื่อได้รบั การร้องขออย่างสมเหตุสมควรลูกค้า
จะส่งมอบหลักฐานการรักษาการประกันภัยและข้อกําหนดการประกันภัยทัง้ หมด
เป็ นครัง้ คราวตามที่เหมาะสม
ข้อจํากัดความรับผิด
เงื่อนไขฉบับนีไ้ ม่จาํ กัดหรือทําให้ค่สู ญ
ั ญาพ้นจากความรับผิดสําหรับ
10.1.1 การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่อ
ของตนหรือความประมาทเลินเล่อของพนักงาน ตัวแทนหรือผูร้ บั เหมาช่วง
ของตน (หากมี)
10.1.2 การหลอกลวงหรือการแถลงข้อความเป็ นเท็จเพื่อฉ้อฉลหรือ
10.1.3 ความสูญเสียซึ่งไม่สามารถยกเว้นหรือจํากัดได้ตามกฎหมาย
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 10.1

10.2.2

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

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.

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.

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

13.2.2

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
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

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.

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.

16.

VARIATION

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

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.
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10.2.1 ผูจ้ าํ หน่ายจะไม่รบั ผิดต่อลูกค้าสําหรับการสูญเสียกําไร หรือความสูญเสีย
ทางอ้อมหรือความเสียหายสืบเนื่องซึง่ เกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญา ทัง้ นีไ้ ม่
ว่าในสถานการณ์ใด และไม่ว่าภายใต้สัญญา การละเมิด (รวมถึงความ
ประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือด้วยเหตุอื่นใด และ
10.2.2 ความรับผิดรวมทั้งสิน้ ของผูจ้ าํ หน่ายต่อลูกค้าเกี่ ยวกับความสูญเสียอื่น
ทัง้ หมดที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญา ไม่ว่าภายใต้สญ
ั ญา การละเมิด
(รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือด้วย
เหตุอื่นใดจะไม่เกินราคาสัญญา ทัง้ นีไ้ ม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม
11. เหตุสุดวิสัย
คู่สัญญาจะไม่ถือว่าละเมิดสัญญาฉบับนีห้ รือมีความรับผิดสําหรับความล่าช้าในการ
ปฏิบตั ิตามหรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของตนภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี ้ (นอกเหนือจากหน้าที่ใน
การชําระเงิน) หากความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ ดังกล่าวเป็ นผลจากเหตุ
สุดวิสยั คู่สญ
ั ญาซึ่งได้รบั ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั จะแจ้งคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรให้ทราบทันทีเมื่อเหตุดงั กล่าวทําให้หรืออาจทําให้เกิดความล่าช้าหรือการ
ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาและเมื่อเหตุดงั กล่าวหยุดลง ในกรณีดงั กล่าวคู่สญ
ั ญา
ซึ่งได้รบั ผลกระทบมีสิทธิขยายระยะเวลาในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามที่เหมาะสม หาก
ระยะเวลาที่เกิดความล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 120 วันขึน้ ไป
คู่สัญญาซึ่งไม่ได้รบั ผลกระทบอาจยกเลิกสัญญาฉบับนีโ้ ดยบอกกล่าวคู่สัญญาที่ได้รบั
ผลกระทบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 30 วัน
12. การโอนสิทธิและการตกลงอื่น
12.1 ผูจ้ าํ หน่ายอาจโอน มอบ จํานอง จํานํา ทําสัญญาช่วงหรือตกลงในลักษณะอื่นใด
เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ นีไ้ ม่ว่าในเวลาใดก็
ตาม
12.2 ลูกค้าไม่สามารถโอน มอบ จํานอง จํานํา ทําสัญญาช่วง จัดตัง้ ทรัสต์ หรือตกลงใน
ลักษณะอื่นใดเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้
รับความยินยอมล่วงหน้าจากผูจ้ าํ หน่ายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
13. ความลับ
13.1 คู่สัญญาตกลงว่าในช่วงระยะเวลาของสัญญาฉบับนีแ้ ละภายในระยะเวลาห้าปี
หลัง จากยกเลิ ก สัญญาฉบับ นี ้ ตนจะไม่เ ปิ ด เผยข้อ มูลความลับ เกี่ ย วกับธุรกิจ
เหตุการณ์ ลูกค้า ผูร้ บั บริการ หรือผูจ้ าํ หน่ายของคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่งหรือของ
สมาชิกใดในกลุ่มซึ่งคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่งเป็ นสมาชิกอยู่ให้กับบุคคลใด เว้นแต่
ได้รับ อนุญาตตามเงื่ อ นไขข้อ 13.2 สํา หรับ เงื่ อ นไขข้อ นี ก้ ลุ่ม สํา หรับ คู่สัญ ญา
หมายถึ ง คู่สัญญาฝ่ ายดังกล่าว บริษั ท ลูก หรือ บริษั ท โฮลดิง้ ของคู่สัญญาฝ่ าย
ดังกล่าว และบริษัทลูกของบริษัทโฮลดิง้ ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าว
13.2 คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายอาจเปิ ดเผยข้อมูลความลับของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
13.2.1 ให้กับ พนัก งาน เจ้า หน้าที่ ผู้แ ทน ที่ ป รึก ษาของตนซึ่งจําเป็ นต้องทราบ
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิของคู่สัญญาหรือปฏิบตั ิตามหน้าที่ภายใต้หรือ
เกี่ ย วกั บ สัญ ญาฉบับ นี ้ คู่ สั ญ ญาแต่ ล ะฝ่ ายจะดํา เนิ น การให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่ ผูแ้ ทนหรือที่ ปรึกษาของตนซึ่งตนเปิ ดเผยข้อมูลความลับของ
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายให้ทราบปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อ 13 และ
13.2.2 ให้กับศาลที่ มีเขตอํานาจหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแล
ตามที่กฎหมายกําหนด
13.3 คู่สัญญาจะไม่ใช้ขอ้ มูลความลับของคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่งเพื่ อวัต ถุป ระสงค์อื่ น
นอกเหนือจากการใช้สิทธิและปฏิบตั ิตามหน้าที่ภายใต้หรือเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี ้
14. การประมวลผลข้อมูล
คู่สัญญารับทราบว่าผูจ้ าํ หน่ายอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญา
ฉบับนี ้ คู่สัญญารับทราบและตกลงว่าสําหรับสัญญาฉบับนี ้ ลูกค้าเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและผูจ้ าํ หน่ายเป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามนิยามที่ ระบุไว้ใน
กฎหมายคุม้ ครองข้อมูล) และคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับผิดชอบการปฏิบตั ิตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลที่ใช้บงั คับ ทัง้ นีส้ าํ หรับข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งคู่สญ
ั ญาอาจมีการประมวลผลในการให้บริการ
15. สัญญาเบ็ดเสร็จ
15.1 สัญญาฉบับนีส้ ญ
ั ญาทัง้ หมดระหว่างคูส่ ญ
ั ญาและใช้แทนและแทนที่สญ
ั ญา คํามั่น
คําสัญญา คํารับรอง คํารับประกันและข้อตกลงก่อนหน้าทัง้ หมดของคู่สญ
ั ญา ทัง้ นี ้
ไม่ว่าที่ได้กระทําด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับเนือ้ หาของสัญญา
15.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายตกลงว่าตนจะไม่ได้รบั การเยียวยาเกี่ยวกับคํากล่าว คํารับรอง
คําสัญญาหรือคํารับประกัน (ไม่ว่าได้ทาํ โดยสุจริตหรือโดยประมาทเลินเล่อ) ซึ่ง
ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี ้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายตกลงว่าตนจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ด้วยเหตุแถลงข้อความเป็ นเท็จโดยสุจริตหรือโดยประมาทเลินเล่อ หรือคํากล่าว
เท็จโดยประมาทเลินเล่อจากคํากล่าวใดในสัญญาฉบับนี ้
ในกรณีที่มีขอ้ ขัดแย้งระหว่างข้อกําหนดในสัญญาและข้อกําหนดในเงื่อนไขฉบับนี ้
ให้ใช้ขอ้ กําหนดในสัญญา
16. การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ ยนแปลงสัญญาฉบับนี จ้ ะไม่มีผลเว้นแต่ได้กระทําอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร
และลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย (หรือผูแ้ ทนที่ได้รบั อนุญาต)
17. การสละสิทธิ
การไม่บังคับใช้สิทธิหรือเรียกร้องการเยียวยา หรือการบังคับใช้สิทธิหรือเรียกร้องการ
เยียวยาล่าช้าของคู่สัญญาภายใต้สญ
ั ญาหรือกฎหมาย ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิหรือสละ
ข้อเรียกร้องนัน้ หรือสิทธิหรือข้อเรียกร้องอื่น และไม่เป็ นการยับยัง้ หรือจํากัดการใช้สิทธิ
หรือ ข้อ เรีย กร้องนั้น หรือสิทธิ ห รือข้อเรียกร้องอื่ น การบัง คับ ใช้สิทธิ หรือ เรีย กร้องการ
เยียวยาแต่ละครัง้ หรือการบังคับใช้สิทธิ หรือเรียกร้องการเยียวยาบางส่วนไม่เป็ นการ
ยับยัง้ หรือจํากัดการใช้สิทธิหรือข้อเรียกร้องนัน้ หรือสิทธิหรือข้อเรียกร้องอื่น

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 partprovision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or partprovision under this Condition shall not affect the validity and enforceability of the rest of the
Contract.

18. โมฆะบางส่วน
กรณีที่ขอ้ กําหนดหรือส่วนใดของข้อกําหนดของสัญญาเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกําหนดดังกล่าวมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยน้อย
ที่สดุ เท่าที่จาํ เป็ นเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ ชอบด้วยกฎหมาย และสามารถใช้บงั คับได้ หากไม่
สามารถแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงได้ ให้ถื อ ว่ า ได้มี ก ารลบทิ ง้ ข้อ กํา หนดดัง กล่ า วหรือ ส่ ว น
ดังกล่าว การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรือการลบข้อกําหนดหรือส่วนของข้อกําหนดภายใต้
เงื่อนไขนีไ้ ม่มีผลต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ในสัญญา

19.

19. การบอกกล่าว
19.1 การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นไปยังคู่สญ
ั ญาภายใต้หรือเกี่ยวกับสัญญาจะต้อง
ทําเป็ นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงคู่สัญญานัน้ ณ สถานที่ทาํ การจดทะเบียน (หาก
เป็ นบริษัท) หรือสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก (ในกรณีอื่น) หรือที่อยู่อื่นซึ่งคู่สญ
ั ญา
ดังกล่าวได้ระบุไว้แก่ค่สู ัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นลายลักษณ์อักษรตามเงื่อนไขข้อนี ้
และจะต้องส่งมอบด้วยตนเอง ด้วยไปรษณียช์ นั้ หนึ่งชําระล่วงหน้าหรือด้วยบริการ
นําส่งวันทําการถัดไปอื่น หรือผูจ้ าํ หน่ายส่งสารเชิงพาณิชย์
19.2 การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นจะถือว่าได้รบั เมื่อ ทิง้ ไว้ที่ที่อยูใ่ นเงื่อนไขข้อ 19.1
หากส่งมอบด้วยตัวเอง ณ เวลา 09.00 น. ของวันทําการที่สองหลังจากส่ง หากส่ง
ด้วยไปรษณียช์ ัน้ หนึ่งชําระล่วงหน้า หรือบริการนําส่งวันทําการถัดไปอื่น ณ วันที่
และเวลาซึ่งเอกสารรับของของผูจ้ าํ หน่ายส่งสารเชิงพาณิชย์ได้รบั การลงนาม หาก
ส่งด้วยผูจ้ าํ หน่ายส่งสารเชิงพาณิชย์
19.3 ข้อกําหนดของเงื่ อนไขข้อนี ไ้ ม่ใช้บังคับกับการดําเนินการหรือเอกสารอื่ นในการ
ดําเนินการทางกฎหมาย
20. สิทธิของบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ค่สู ญ
ั ญาในสัญญาฉบับนีแ้ ละผูไ้ ด้รบั โอนตามที่ได้รบั อนุญาตไม่มี
สิทธิในการบังคับใช้ขอ้ กําหนดในสัญญาฉบับนี ้
21. ภาษา
เงื่อนไขฉบับนีจ้ ัดทําขึน้ เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทย หากมีขอ้ ความใดขัดกันให้ยึด
ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
22. กฎหมายทีใ่ ช้บังคับ
สัญญาฉบับนีแ้ ละข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ (รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องนอก
สัญญา) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวกับสัญญาหรือเนือ้ หาหรือรู ปแบบของสัญญาให้อยูภ่ ายใต้
และจัดทําขึน้ ตามกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษและเวลส์
23. เขตอํานาจศาล
ข้อพิพาทใด ๆ ที่ เกิดขึน้ จากหรือเกี่ ยวข้องกับสัญญาฉบับนี ้ รวมถึงข้อพิพาทเกี่ ยวกับ
ความมี อ ยู่ ความสมบู ร ณ์ห รื อ ความสิ น้ สุ ด ของสั ญ ญานี ้ ให้ส่ ง ถึ ง และระงั บ โดย
อนุญาโตตุลาการซึ่งจัดการโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศ
สิงคโปร์ (“SIAC”) ภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการ SIAC (“กฎ SIAC”) ซึ่งบังคับใช้อยู่ ณ
ขณะที่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการเริ่มต้น โดยให้อนุญาโตตุลาการมีจาํ นวน 1 คน
คู่ สั ญ ญาตกลงและแต่ ง ตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการหนึ่ ง คนนั้ น เป็ นประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการ (“คณะอนุญาโตตุลาการ”) โดยกระบวนแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการต้อง
แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ส่งข้อพิพาทให้ SIAC ในกรณี ที่ไม่สามารถแต่งตั้ง
ประธานได้ภ ายในระยะเวลาที่ คู่สั ญ ญาตกลงกั น ให้ SIAC เป็ น ผู้แ ต่ ง ตั้ง ประธาน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการต้องกระทําในประเทศสิงคโปร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ คณะ
อนุญาโตตุล าการจะให้คาํ วินิ จฉั ย หรือ คําชี ข้ าดอย่า งมี เ หตุผลซึ่ง จะครอบคลุม เรื่อง
ค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการซึ่งถือเป็ นที่สุดและผูกพันคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย คู่สัญญา
ตกลงให้คาํ ชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจถูกบังคับใช้แก่ค่สุ ัญญาหรือทรัพย์สิน
ของคู่สญ
ั ญาไม่ว่า ณ ที่ใด ๆ ที่พบเจอ นอกเหนือไปจากการเริม่ กระบวนการสําหรับการ
คุม้ ครองชั่วคราว คู่สญ
ั ญาตกลงว่าคู่สญ
ั ญาไม่มีสิทธิที่จะเริม่ หรือคงไว้ซงึ่ การฟ้องร้องคดี
หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดที่เกิดขึน้ จากข้อพิพาทจนกว่าข้อพิพาทนัน้ ถูกระงับ
สิน้ ไปตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่กาํ หนดให้เงื่อนไขนี ้ และการฟ้องร้องคดีหรือ
กระบวนการทางกฎหมายอื่นใดสามารถกระทําได้เพียงเพื่อบังคับใช้คาํ ชีข้ าดที่ออกโดย
อนุญาโตตุลาการเท่านัน้ คู่สญ
ั ญาตกลงให้คาํ ชีข้ าดอนุญาโตตุลาการเป็ นที่สดุ และผูกพัน
คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย ศาลที่มีเขตอํานาจอาจออกคําพิพากษาตามคําชีข้ าดอนุญาโตตุลา
การ หรือคู่สญ
ั ญาอาจมีคาํ ร้องขอให้ศาลรับรองคําชีข้ าดอนุญาโตตุลาการและออกคําสั่ง
บังคับคดี แล้วแต่กรณี แต่ไม่ว่าในกรณีใด ศาลไม่สามารถกลับคําพิพากษาหรือตัดทอน
คําวินิจฉัยหรือคําชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ โดยกระบวนการทัง้ หมดในและคําตัดสิน
ของศาลใด ๆ ให้อยูภ่ ายใต้กฎ SIAC โดยไม่คาํ นึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมายของเขต
อํานาจต่าง ๆ คุ่สญ
ั ญาและคณะอนุญาโตตุลาการต้องเก็บรักษาเรือ่ งราวทัง้ หมดเกี่ยวกับ
กระบวนการและคําชีข้ าดเป็ นข้อมูลความลับของคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง

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.

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