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ตราประทับ 



 / Terms & Conditions 
 
มาตรฐานขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการคา้ของฮลิต ิ

(ไทยแลนด)์ 
 
สิง่เหล่านี้คือขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัง้หมดของการขาย

บรรดาสนิคา้ ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร (“สนิคา้”) ซึง่จัดหาโดย
บรษัิท ฮลิต ิ(ไทยแลนด)์ จ ากัด ซึง่ต่อไปในขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขนี้จะเรยีกวา่ “ฮลิต”ิ ใหแ้ก่บุคคล กจิการหรอืบรษัิท
ใดๆ ทีส่ง่ใบสัง่ซือ้ใหแ้กฮ่ลิต ิเพือ่จัดซือ้สนิคา้ใดๆ (“ลกูคา้”) 
เวน้แต่ไดต้กลงเป็นลายลักษณ์อักษรไวโ้ดยชัดแจง้เป็น

อย่างอืน่ระหวา่งเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบอ านาจโดยชอบจาก
ฮลิตกิับลูกคา้ใหข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี้ใชบ้ังคับโดย

ไม่ค านึงถงึบทบัญญัตใิดๆ ที่ขัดแยง้กัน ซึง่อาจปรากฏบน
แบบฟอรม์ใบสัง่ซือ้หรอืเอกสารอืน่ๆ ทีล่กูคา้ออกให ้

 
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการขาย 
 

1. เรือ่งท ัว่ไป 
 

ฮลิตจิะรับบรรดาใบสั่งซือ้ทีส่ง่ใหแ้ก่ฮลิต ิภายใตบ้ังคับแห่ง
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี้เท่านัน้ ซึง่อาจเปลี่ยนแปลง
ตามทีฮ่ลิตแิละลูกคา้อาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ฮลิ

ติอาจเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการขาย
เหล่านี้ ณ เวลาใดๆ และเป็นครัง้คราวและขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขของการขายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะใชบ้ังคับ
หลังจากทีฮ่ลิตไิดบ้อกกลา่วตอ่ลกูคา้ 
 

2. ราคา 
 

ฮลิตไิดก้ าหนดราคาไวใ้นใบก ากับภาษี และใบเสนอราคาที่
ฮลิตจัิดท าขึน้ และจะตอ้งเสยีภาษีมูลค่าเพิม่และเวน้แต่ฮลิติ
ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นจะอยู่บนพื้นฐานของการจัดซือ้

บรรดารายการตา่งๆ ในใบสัง่ซือ้ กลา่วคอืการตัง้ราคาส าหรับ
ผลติภัณฑแ์ตล่ะชิน้อาจจะเปลีย่นแปลง ส าหรับการจัดซือ้ใน

ปรมิาณตา่งๆ หรอืจัดซือ้รายการรวมกัน ฮลิตจิะไมเ่ก็บบันทกึ
ลูกคา้ที่มีสทิธพิิเศษมากที่สุด จะไม่แสดงตนเกี่ยวกับสิ่ง

ดังกล่าว และจะปฏเิสธขอ้ก าหนดการรับประกันราคาใดๆ ที่
ลูกคา้เสนอมา รายการราคาที่จัดพิมพ์ของฮิลติอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งมีค าบอกกล่าว เพื่อเป็นการ

สะทอ้นถงึสภาวะตลาดหรอืในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ
ราคาตน้ทนุวตัถดุบิ  

 
3. เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 

3.1 ใหลู้กคา้ช าระบรรดาเงินทั ้งปวงที่ตอ้งช าระภายใน
ระยะเวลาการช าระเงินตามที่ระบุไวบ้นใบก ากับสินคา้ 

ใบก ากับภาษี หากมิไดร้ะบุเงื่อนไขการช าระเงินไวใ้น
ใบก ากับสนิคา้ ใบก ากับภาษีแลว้ ลูกคา้ตอ้งช าระเงนิภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ลูกคา้ไดร้ับใบก ากับสินคา้ 

ใบก ากับภาษี หากลูกคา้ไม่ช าระเงนิตามขอ้นี้ ใหบ้รรดาเงนิ
ทีลู่กคา้คา้งช าระแก่ฮลิตถิงึก าหนดช าระและตอ้งช าระทันที 

ลูกคา้จะไม่มีสทิธทิี่จะยดึหน่วงการช าระเงนิของบัญชใีดๆ 
อันอืน่มาจากความสงสยั ขอ้พพิาทหรอืการหักกลบลบหนี้ใน

บัญชใีดๆ 
 
3.2 ในกรณีที่ส่งมอบสนิคา้เป็นงวดๆ ฮลิตจิะมีสทิธิท์ี่จะสง่

ใบก ากับสนิคา้ในแต่ละงวด เมือ่มกีารสง่มอบสนิคา้ดังกล่าว 
และเมือ่ถงึก าหนดการช าระเงนิ ตามทีก่ าหนดไวใ้นใบก ากับ

สนิคา้แตล่ะฉบับ 
 
3.3 หากลกูคา้ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้ฮลิตจิะมี

สทิธิท์ี่จะคิดดอกเบี้ยสะสมในอัตรารอ้ยละหนึ่งจุดเจ็ดหา้ 
(1.75%) ตอ่เดอืน จากบรรดาจ านวนเงนิทีค่า้งช าระ (รวมถงึ

ค่าใชจ้่ายและจ านวนเงนิทีช่ าระล่าชา้ทีน่อกเหนือจากราคา) 
โดยค านวณเป็นรายวันจากจ านวนเงนิใดๆ ทีถ่งึก าหนดช าระ
แต่ยังมไิดช้ าระ ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวจะค านวณนับแต่วันที่

ครบก าหนดช าระเงนิ และลกูคา้ตกลงวา่ คา่ดอกเบีย้ดังกลา่ว
มใิชเ่บีย้ปรับ แต่เป็นวธิกีารก าหนดค่าเสยีหายทีแ่ทจ้รงิทีฮ่ลิ

ติก่อใหเ้กิดขึ้น ใหต้ัดเงินที่ไดร้ับช าระจากลูกคา้จากค่า
ดอกเบีย้ใดๆ ก่อน และบรรดาค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะตอ้ง
ช าระเมือ่ทวงถาม 

 
4. การสง่มอบ 

 
4.1 การสง่มอบทีม่มีลูคา่สนิคา้ทีจั่ดสง่เป็นเงนิจ านวน 2,000 

บาทขึ้นไป และกระท าโดยผ่านวิธีการที่ฮ ิลติก าหนด จะ
กระท าโดยค่าใชจ้่ายของฮิลติ ส่วนการส่งมอบที่มีมูลค่า
สนิคา้ที่จัดส่งเป็นเงนิจ านวนต ่ากว่า 2,000 บาท หรือมีค า

รอ้งขอใหจั้ดส่งเป็นกรณีพิเศษจากลูกคา้ใหก้ระท าดว้ย
คา่ใชจ้า่ยของลกูคา้ 

 

4.2 วันที่หรือเวลาใดๆ ที่อา้งไวเ้พื่อการส่งมอบเป็นเพียง
ประมาณการเท่านัน้ ฮลิตจิะพยายามทีจ่ะสง่มอบ ณ เวลาที่

ลูกคา้ก าหนดไว ้แต่การทีไ่มก่ระท าดังกลา่วจะไมเ่ป็นการให ้
สทิธใิดๆ แกล่กูคา้ทีจ่ะยกเลกิหรอืปฏเิสธการสง่มอบ หรอืจะ
ไม่ท าใหฮ้ิลติตอ้งรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความ

เสยีหายใดๆ ซึง่ลูกคา้ไดร้ับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มอัน
เนือ่งมาจากการนัน้ 

 
4.3 ภายใตบ้ังคับแห่งขอ้ 4.1 ฮลิตจิะพน้จากขอ้ผูกพันต่อ
การสง่มอบ เมือ่สนิคา้ไดม้าถงึปลายทางการสง่มอบทีล่กูคา้

ระบ ุบรษัิทขนสง่ทีล่กูคา้ระบ ุตัวแทนทีล่กูคา้ระบ ุหรอืทีอ่ยูท่ี่
ปรากฏอยู่บนใบก ากับสนิคา้ ใบก ากับภาษี รายละเอียดที่

ปรากฏอยู่บนใบปะหนา้การสง่มอบของฮลิต ิและใบปะหนา้
ของผู ข้ั บขี่ที่ก ระท าการพิสูจน์ยืนยั นใดๆ จะถือ เ ป็ น

พยานหลักฐานเบือ้งตน้ของวัน เวลา และสถานทีส่ง่มอบ ไม่
วา่มกีารลงลายมอืชือ่ในเอกสารดังกลา่วหรอืไมก็่ตาม 
 

4.4 ค าขอรอ้งใดๆ เพือ่พสิจูน์ถงึการสง่มอบตอ้งกระท า เมือ่
ลกูคา้ไดร้ับสนิคา้ 

 
4.5 ไม่วา่ดว้ยมูลเหตุใดๆ หากลูกคา้ไม่สามารถตรวจรับการ
ส่งมอบสนิคา้ ณ เวลาที่ไดม้ีการแจง้ว่าสนิคา้พรอ้มที่จะสง่

มอบฮลิต ิอาจจะใชดุ้ลพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวในการ
จัดเก็บสนิคา้ โดยถอืเป็นความเสีย่งของลูกคา้และจะด าเนนิ

บรรดามาตรการอันสมควรในการป้องกันและคุม้ครองสนิคา้
โดยลูกคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ ฮลิตติอ้งบอกกล่าวต่อ
ลกูคา้ถงึเรือ่งดังกลา่วทันท ี

 
4.6 ใหฮ้ิลติมีสทิธทิี่จะส่งมอบสนิคา้ปริมาณดังกล่าวเป็น

งวดๆ และในชว่งเวลาตามที่ฮลิตเิป็นผูก้ าหนด จะไม่ถือว่า
ความช ารุดบกพร่องใดๆ ในการสง่มอบงวดใดๆ เป็นมูลเหตุ
ส าหรับการยกเลกิการสง่มอบงวดทีเ่หลอือยู ่และลูกคา้มขีอ้

ผกูพันทีจ่ะรับการสง่มอบงวดตอ่ไป 
 

5. การตรวจสอบ 
 

ใหล้กูคา้เขา้ตรวจสอบสนิคา้ทันททีีม่กีารสง่มอบ และฮลิตจิะ
ไม่รับผิดชอบต่อการส่งมอบที่ไม่ถูกตอ้ง การขาดแคลน 
ความช ารดุบกพรอ่ง หรอืความเสยีหายใดๆ เวน้แตฮ่ลิตไิดร้ับ

รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวันที่การส่งมอบ
สนิคา้ ภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วัน ฮลิตแิละลูกคา้ตกลงวา่ 

การที่ลูกคา้ไม่บอกกล่าวจะถือว่าเป็นการยอมรับสนิคา้โดย
พงึพอใจ และลูกคา้จะไม่เรยีกรอ้งสทิธจิากฮลิต ิ เวน้แต่ได ้
ก าหนดไวใ้นขอ้ 8 

 
6. สนิคา้สง่คนื 

 
ฮลิตติอ้งรับทราบถงึบรรดาสนิคา้สง่คนืภายในระยะเวลา 30 
วัน นับแต่วันส่งมอบส าหรับวัสดุที่ไม่มีก าหนดวันหมดอายุ 

และภายในระยะเวลา 7 วัน ส าหรับวัสดุที่มีการก าหนดวัน
หมดอายุ (วัสดุที่มีการก าหนดวันหมดอายุ = ผลติภัณฑ์ที่

บรรจุส่วนประกอบทางเคมีที่มีการก าหนดวันหมดอายุ ไว ้
เฉพาะเจาะจง ซึง่มองเห็นไดบ้นผลติภัณฑแ์ต่ละชิน้) สนิคา้

ทีฮ่ลิตจิะรับคนืจะตอ้งถกูระบภุายใตน้โยบายภายในของฮลิต ิ
ในฐานะผลติภัณฑ์ชนิดที่ฮลิตยิอมรับการส่งคนื ฮลิตจิะไม่
ยอมรับสนิคา้ส่งคืนในกรณีพิเศษใดๆ ที่ฮลิตกิ าหนดไวว้่า

สง่คนืไม่ได ้และทีฮ่ลิตริะบไุวใ้นใบเสนอราคา ใบก ากับภาษี
วา่จะไมร่ับคนื เชน่ รายการทีถ่กูยกเลกิ รายการสนิคา้ลา้สมัย 

การขายเครือ่งมอืสาธติ ใบสั่งซือ้สนิคา้พเิศษ และใบสั่งซือ้
สนิคา้จ านวนมาก 
 

สนิคา้ตอ้งอยู่ในสภาพทีข่ายได ้เพือ่ใหม้คีวามเหมาะสมต่อ
การสง่คนื สภาพทีข่ายได ้ก าหนดไวเ้ป็นรายการสนิคา้ที่ยัง

มไิดใ้ชง้าน ซึง่อยู่ในบรรจุภัณฑ์แรกเริม่ และอยู่ในสภาพที่
ไม่แตกหักและอยู่ในสภาพทีใ่หม่ที่สดุ จะมกีารรับคนืสนิคา้
ดว้ยการอนุมัตเิป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหนา้จากผูแ้ทนรับ

มอบอ านาจโดยชอบจากฮลิตเิทา่นัน้ และฮลิตติอ้งตรวจสอบ
และตรวจรับดว้ยเช่นกัน สนิคา้ส่งคืนใดๆ ตอ้งมีหมายเลข

ใบก ากับสนิคา้ ใบก ากับภาษีที่เกี่ยวขอ้งประกอบ ฮลิตขิอ
สงวนสทิธทิี่จะคิดค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามที่ฮ ิลติ
ก าหนดอันเกีย่วเนือ่งกับการสง่สนิคา้คนืใดๆ 

 
7. ทรพัยส์นิและความเสีย่ง 

 
7.1 ความเสีย่งในสนิคา้จะผ่านไปยังลูกคา้เมื่อไดส้่งมอบ

ใหแ้ก่ลูกคา้ ตัวแทน หรอืผูร้ับขนของของลูกคา้หรอืบริษัท
ขนสง่ทีล่กูคา้เสนอชือ่ตามขอ้ 4 
 

7.2 ลูกคา้รับทราบว่า ลูกคา้ครอบครองสนิคา้ในฐานะผูร้ับ
มอบการครอบครองทรัพย์เพื่อฮลิตเิท่านัน้ จนกว่าจะมีการ

ช าระเงนิตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3 เต็มจ านวนใหแ้กฮ่ลิต ิและ
จนกวา่จะมกีารช าระเงนิดังกลา่ว 

 
(ก)    ลูกคา้จะรับผดิชอบเต็มทีต่่อความสญูหายหรอืความ
เสยีหายใดๆ ทัง้สิน้ต่อสนิคา้ทีเ่กดิจากการปฏบิัตติามการสง่

มอบ 
 

(ข)    ลกูคา้จะจัดเก็บสนิคา้โดยแยกจากสนิคา้ของตน และ
สินคา้ของฝ่ายอื่นใด และดว้ยวิธีการที่สามารถระบุโดย
ชดัเจนวา่ สนิคา้เป็นทรัพยส์นิของฮลิต ิไมว่า่ในฐานะทรัพยท์ี่

แยกออกมาหรอืในฐานะสว่นประกอบ 
 

(ค)    ลูกคา้จะรักษาบันทกึของสนิคา้ที่เป็นกรรมสทิธิข์อง
ฮลิต ิโดยระบวุา่เป็นทรัพยส์นิของฮลิตขิองบุคคลทีฮ่ลิตขิาย

หรอื จ าหน่ายสนิคา้ให ้และของการช าระเงนิสนิคา้ดังกล่าว
จากบุคคลดังกล่าว ลูกคา้จะยอมใหฮ้ลิตติรวจสอบบันทึก
เหลา่นีแ้ละสนิคา้ตามทีไ่ดร้ับการรอ้งขอ 

 
7.3 โดยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี ้ลกูคา้ขอมอบสทิธแิละการ

อนุญาตทีไ่มจ่ ากัดแกฮ่ลิต ิและตัวแทน และลกูจา้งของฮลิติ
โดยเพิกถอนไม่ได ้โดยไม่ตอ้งมีค าบอกกล่าวในการเขา้
สถานทีท่ีลู่กคา้ครอบครอง เพือ่ระบุและขนยา้ยสนิคา้ใดๆ ที่

เป็นทรัพย์สนิของฮลิตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของการ
ขาย โดยไม่ตอ้งรับผดิชอบในทางใดๆ ต่อลูกคา้หรอืบุคคล

ใดๆ ที่เรียกรอ้งสทิธผิ่านทางลูกคา้ ใหฮ้ลิตมิสีทิธทิีจ่ะขาย
หรือจ าหน่ายสินคา้ใดๆดังกล่าวที่ขนยา้ยหรืออื่นๆ ดว้ย
ดลุพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว และจะไมร่ับผดิชอบตอ่ความ

สญูหายใดๆ อันเกดิแตก่ารนัน้ 
 

7.4 ใหลู้กคา้มีเสรีภาพที่จะตกลงขายสนิคา้ (โดยแยกกัน
หรือตดิกับวัสดุอื่นๆ) ภายใตบ้ังคับของเงื่อนไขที่ว่า ลูกคา้ 
ในฐานะตัวแทน และผูร้ับมอบการครอบครองทรัพยเ์พื่อฮลิต ิ

จะขายสนิคา้เพือ่ฮลิตจินกวา่จะมกีารช าระเงนิตามขอ้ 3 และ
ภายใตบ้ังคับของเงื่อนไขที่ว่ารายไดท้ัง้หมดจากการขาย

สนิคา้ดังกล่าวจะบันทกึอยู่ในบัญชทีี่แยกกันเพื่อประโยชน์
ของฮลิต ิ

 
7.5 สทิธทิีจ่ะขายสนิคา้ลดราคา จัดการเกีย่วกับสนิคา้หรือ
จ าหน่ายสนิคา้เป็นอยา่งอืน่ ในทางปกตทิางการคา้ ฮลิตอิาจ

เพกิถอน ณ เวลาใดๆ และสทิธดิังกลา่วจะยตุลิงทันททีีม่กีาร
แต่งตัง้เจา้พนักงานพทิักษ์ทรัพยเ์พื่อควบคุมสนิทรัพยใ์ดๆ 

ในกจิการของลูกคา้ หรอืหากมคี าสั่งใหเ้ลกิบรษัิทต่อลูกคา้ 
หรือหากลูกคา้เขา้สู่กระบวนการช าระบัญชโีดยสมัครใจ 
(นอกเหนือจากเพื่อ ฟ้ืนฟูหรือควบเขา้กัน) หรือจัดการ

ทรัพย์สนิหรือเรียกประชมุ หรือจัดช าระหนี้หรือประนอมหนี้
กับเจา้หนี้ หรือลูกคา้ลม้ละลาย หรือในกรณีที่ลูกคา้ผดินัด

ช าระหนีใ้ดๆ ของตนให ้แกฮ่ลิต ิ
 
8. การรบัประกนั 

 
8.1 บรรดาสินคา้ถูกขายพรอ้มกับประโยชน์และภายใต ้

เงือ่นไขการรับประกันต่างๆ ซึง่จัดใหพ้รอ้มกับการขายสนิคา้
ดังกล่าว ซึง่จะมไีวเ้พือ่ตรวจสอบตามทีไ่ดร้ับการรอ้งขอ ฮลิ

ติจะตอ้งไดร้ับใบค าขอเคลมสนิคา้ช ารุดทัง้หมดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในสบิสอง (12) เดอืนนับจากวันทีส่ง่มอบ
สนิคา้ หากฮลิตไิม่ไดร้ับใบค าขอเคลมิอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรดังกล่าวภายในชว่งเวลาทีก่ าหนด ใหถ้อืวา่ลูกคา้สละ
สทิธใินการเรยีกรอ้งการเคลมสนิคา้ดังกลา่ว โปรดตรวจสอบ

ขอ้มูลในแค็ตตาล็อกของผลติภัณฑนั์น้ๆ ส าหรับขอ้ก าหนด
พเิศษเกีย่วกับการรับประกัน 
 

8.2 ไม่มีส ิ่งใดในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนี้  หรือในการ
รับประกันที่ฮ ิลติใหไ้ว ้จะก าหนดความผิดชอบใดๆ เกี่ยว

กับฮลิต ิในสว่นทีเ่กีย่วกับความช ารุดบกพร่องใดๆ ในสนิคา้ 
อันเกดิจากการกระท าการ ละเวน้การกระท า ความประมาท
เลนิเล่อ หรอืการผดินัดช าระหนี้ของลูกคา้หรอืลูกจา้ง หรอื

ตัวแทนของลูกคา้ รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพียงการที่ลูกคา้ไม่
ปฏบิัตติามขอ้เสนอแนะใดๆ ของฮลิต ิในสว่นทีเ่กีย่วกับการ

จัดเก็บและการจัดการ หรอืการใชห้รอืสง่สนิคา้ การใชส้นิคา้
ร่วมกับสนิคา้อื่นๆ หรือการใชส้นิคา้ในทางที่ผดิอื่นๆ หรือ
อุบัตเิหตุ หรือการสกึหรอตามสมควรของสนิคา้ หรือการที่

ลูกคา้ไม่ใชง้านสนิคา้ตามขอ้ก าหนดการใชง้านอื่นๆ หรือ
ตามขอ้กฎหมายทีม่ผีลบังคับใช ้

 
8.3 ฮลิตจิะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญหาย 

ตน้ทุน หรือค่าใชจ้่ายชนิดใดๆ ทั ้งสิ้นอันเกิดจากหรือ
เกี่ยวเนื่องในทางใดๆ กับการที่ลูกคา้ หรือลูกจา้ง ตัวแทน 
หรอืผูร้ับจา้งใดๆ ของลูกคา้ตดิตัง้สนิคา้ โดยขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขนี้ ลูกคา้ขอชดเชยค่าเสยีหายแก่ฮลิตติ่อการกระท า 
ตน้ทนุ ราคา ความสญูหาย ความเสยีหายและคา่ใชจ้่ายทีฮ่ลิ

ตอิาจกอ่ใหเ้กดิขึน้หรอืไดร้ับ อันเนือ่งมาจากการฟ้องรอ้ง 



 / Terms & Conditions 
 
ใดๆ โดยบคุคลภายนอกใดๆ อันเกีย่วขอ้งในทางใดๆ กับการ

ตดิตัง้สนิคา้ 
 
8.4 ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ ในกรณีทีม่กีารเค

ลมการรับประกันเกิดขึน้ ฮิลติมีสทิธทิี่จะเลือกคืนเงนิตาม
ราคาของสนิคา้ เปลี่ยนหรือซอ่มสนิคา้ หรือด าเนินการการ

ซอ่มบ ารงุไดต้ามสถานการณ์ 
 
9. ความรบัผดิชอบของลกูคา้ 

 
9.1 การคัดเลอืกสนิคา้ทีเ่หมาะสมตอ่วตัถปุระสงคข์องลูกคา้

จะขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้จะรวมถงึแต่ไม่จ ากัด
เพียงสภาพของหนา้งาน หรือพฤตกิารณ์อื่นๆ ของการใช ้

สนิคา้ตามทีเ่สนอทีล่กูคา้เทา่นัน้ทีท่ราบ ลูกคา้จะรับผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อการท าใหต้นเองพงึพอใจว่าขอ้มูลดบิที่
ใหแ้ก่ฮลิตทิี่อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เสนอแนะของ

ฮิลติมีความถูกตอ้ง และสมมติฐานใดๆ ที่ฮ ิลติตัง้ขึ้นเพื่อ
เสรมิขอ้มลูดบิดังกลา่ว มคีวามเหมาะสมตอ่วัตถปุระสงคข์อง

ลกูคา้ 
 
9.2 ฮลิตจิะไม่รับผดิชอบต่อขอ้มูลหรือค าแนะน าไม่ว่าใน

ลักษณะใดๆที่ตนจัดหา ในกรณีที่ขอ้มูลดิบใดๆ ที่ลูกคา้
จัดหาใหไ้ม่ถูกตอ้ง หรือในกรณีที่สมมตฐิานใดๆ ที่ฮลิตไิด ้

ตั ้งขึ้นไม่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของลูกคา้ ฮิลติขอ
สนับสนุนใหล้กูคา้ซกัถามขอ้สงสยัใดๆ ทีล่กูคา้มกีับฮลิต ิ
  

10. ขอ้จ ากดัความรบัผดิ 
 

10.1 ภายใตบ้ังคับแห่งกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ ความรับผดิรวม
ของฮลิต ิ(ไมว่า่ในสญัญาในทางละเมดิโดยประมาทเลนิเล่อ 
หรอืในการกระท าผดิหนา้ทีห่รอือืน่ๆ) ต่อลูกคา้ส าหรับความ

สูญหาย หรือความเสียหายใดๆ จะจ ากัดเพียงราคาของ
สนิคา้ 

 
10.2 ใหลู้กคา้รับผดิต่อฮลิตแิละชดเชยค่าเสยีหายต่อฮิลติ

ในเรือ่งค่าใชจ้่าย ความสญูหาย ความรับผดิหรอืวธิกีารใดๆ 
และทัง้หมดทีบุ่คคลภายนอกไดร้ับ ทีเ่กดิขึน้อันเนื่องมาจาก
หรอือันเกีย่วเนื่องกับการกระท า การละเวน้การกระท า ความ

ประมาทเลนิเลอ่และ/หรอื การฝ่าฝืนขอ้ความของขอ้ก าหนด
และเงือ่นไขเหลา่นีห้รอือืน่ๆ โดยทีล่กูคา้ผดินัดช าระหนี ้

 
10.3 ฮลิตไิม่ขอแสดงตนหรอืรับประกันวา่การใชส้นิคา้มไิด ้
ละเมดิสทิธขิองบุคคลภายนอกใดๆ และฮลิตจิะไม่รับผดิใน

การนี ้
 

10.4 ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้จะรวมถงึ 
จ ากัดหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิการใชบ้ทบัญญัตขิองกฎหมายใดๆ 
ที่ใชบ้ังคับ ซึง่ตามกฎหมายแลว้ไม่สามารถ ไม่รวมเขา้ไว ้

จ ากัดหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิได ้
 

10.5 เวน้แต่จะรวมเงือ่นไขและการรับประกันที่บอกเป็นนัย
โดยการขายสนิคา้หรอืโดยกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค ลกูคา้

ตกลงวา่ 
 

• ลูกคา้มไิดอ้าศัยสิง่จูงใจ การแสดงตนหรือค าแถลง
โดยหรอืในนามของฮลิต ิในการจัดซือ้สนิคา้และไม่มี
เงื่อนไขหรือการรับประกันโดยปริยายในขอ้ก าหนด

และเงือ่นไขนี ้(เวน้แตไ่ดท้ าเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ลงลายมือชือ่โดยผูแ้ทนรับมอบอ านาจโดยชอบของ

ฮลิต)ิ และ 
 

• ขอ้ก าหนดนี้ไดก้ าหนดความรับผดิทัง้หมดของฮิลติ
เกีย่วกับความรับผดิต่อการผดิเงื่อนไขหรือรับประกัน

ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายสนิคา้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 
ฮลิตจิะไมก่อ่ความรับผดิใดๆ ในสว่นทีเ่กีย่วกับหรอือัน
เกิดจาก หรืออันเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่มไิด ้

เกดิขึน้โดยตรงและทันท ีหรอืความเสยีหายโดยตรง
หรอืโดยออ้มทีล่กูคา้ไดร้ับหรอืกอ่ใหเ้กดิ รวมถงึแตไ่ม่

จ ากัดเพยีงการสญูเสยีก าไรหรอืรายได ้
 
10.6 โดยไม่ค านึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นี้ ลูกคา้

รับทราบว่าอาจถือว่าสนิคา้เป็นสิง่ของที่ไม่ปลอดภัยตาม
กฎหมายที่ใชบ้ังคับ ในกรณีที่การตัดสินว่าสิ่งของใดๆ 

ดังกล่าวไม่ปลอดภัยจะกระท าโดยหน่วยงานของรัฐที่
เกีย่วขอ้งเทา่นัน้ ในกรณีดังกลา่ว ลกูคา้จะรับผดิชอบต่อการ

ใชแ้ละการจัดจ าหน่ายสนิคา้ดว้ยความระมัดระวังอันสมควร
ตามทีก่ าหนดไว ้ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ และตามค าสั่ง
การใชง้านและขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการขายเหล่านี้ 

ซ ึง่ก าหนดโดยฮลิตเิพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งใดๆ ที่อาจจะ

ถือว่าฮิลติหรือลูกคา้ผูใ้ดผูห้นึ่งละเมิดกฎหมายใดๆ ที่ใช ้

บังคับ 

 
11 เหตสุดุวสิยั 
 

ฮิลติจะไม่รับผิดต่อความลม้เหลวหรือความล่าชา้ในการ
จัดหาหรือส่งมอบสนิคา้ในกรณีที่ความลม้เหลว หรือความ

ล่าชา้ดังกล่าวเกดิจากมูลเหตุหรอืพฤตกิารณ์ใดๆ ทัง้สิน้ไม่
ว่าทัง้หมดหรอืเพียงบางส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอัน
สมควรของฮลิต ิรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงสงครามการนัดหยุด

งาน การปิดโรงงาน ขอ้พิพาทหรือความไม่สงบทาง
อุตสาหกรรม ขอ้จ ากัดหรอืการแทรกแซงของรัฐบาล ความ

ลา่ชา้ในการขนสง่ อัคคภัีย เหตสุดุวสิยัทีจ่ะหลกีเลีย่งได ้การ
เสยีของโรงงาน การขาดแคลนวัสดุหรอืแรงงาน วาตภัยหรอื

พาย ุโจรกรรม การท าลายทรัพยส์นิ การจลาจลความวุ่นวาย
ในบา้นเมอืงหรอือบุัตเิหตปุระเภทใดๆ 
 

12. การสิน้สดุสญัญา 
 

หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใดๆ หรอืเป็น
บคุคลธรรมดาทีล่ม้ละลายหรอืมเีหตใุหเ้ชือ่ไดว้า่จะกลายเป็น
บุคคลลม้ละลาย หรือเป็นบริษัทที่มีมติใหเ้ลิกบริษัทหรือ

ช าระบัญช ี(นอกเหนือจากเพือ่องคก์รใหม่หรอืฟ้ืนฟูกจิการ) 
หรอืจัดการทรัพยส์นิ ประนอมหนี้หรอืจัดช าระหนี้กับเจา้หนี้ 

หรอืหากมกีารแตง่ตัง้เจา้พนักงานพทิักษ์ทรัพยห์รอืผูจั้ดการ
หรือผูจั้ดมรดก เพื่อทรัพย์สนิหรือสนิทรัพย์ใดๆ ของลูกคา้ 
หรอืเริม่รับผดิต่อการเลกิกจิการอันเนื่องมาจากการมีหนี้สนิ

ลน้พน้ตัว หรอืหากไดย้ืน่ค ารอ้งขอใหเ้ลกิกจิการของตน หรอื
หากไดแ้ต่งตัง้ผูช้ าระบัญชหีรือผูช้ าระบัญชีชั่วคราวหรือ

ผูจั้ดการมรดก หรอืมเีหตุใหเ้ชือ่ไดว้า่จะกลายเป็นผูม้หีนี้สนิ
ลน้พน้ตัว นอกเหนือจากใชส้ทิธขิองตนทัง้หมดหรอืใดๆ ต่อ
ลูกคา้ในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี้ทัง้หมดหรอืบางสว่น และ

สัญญาอื่นๆ ทัง้หมดระหว่างฮลิตกิับลูกคา้ ฮลิตอิาจงดส่ง
มอบสนิคา้ต่อไป และจะเอาคนืซึง่การครอบครองสนิคา้ใดๆ 

ทีม่ไิดช้ าระเงนิทันทตีามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่นี ้
 

13. ทรพัยส์นิทางปัญญา 
 
ลูกคา้รับทราบและยอมรับว่า ฮลิตยิังคงมสีทิธใินความเป็น

เจา้ของทรัพยส์นิทางปัญญาทัง้หมดในตัวสนิคา้ และลูกคา้
จะไมใ่ชท้รัพยส์นิทางปัญญาใดๆ เหลา่นี ้(รวมถงึแตไ่มจ่ ากัด

เพยีงเครือ่งหมายการคา้ สทิธบิัตร สทิธใินการออกแบบ และ
ลขิสทิธิ)์ ซึง่เป็นของฮลิตหิรอืบรษัิทในเครอืของฮลิต ิหรอื
ยี่หอ้ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบ หรือชือ่ทางการคา้ใดๆ ที่

คลา้ยหรอืเหมอืนกันกับทรัพยส์นิทางปัญญาของฮลิต ิโดยที่
ไมไ่ดร้ับการยนิยอมลว่งหนา้จากฮลิต ิ

  
14. บรกิาร 
 

บริการรวมถึงการสาธติผลติภัณฑ์ การบริการดา้นเทคนิค 
และบริการใดๆ ที่มีการด าเนินการ ณ สถานที่ท างานของ

ลกูคา้ 
 

ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในสว่นตอ่ไปนี ้
 
- การจัดเตรยีมการเขา้ถงึพืน้ทีอ่ย่างปลอดภัยใหแ้ก่บคุลากร

ของฮลิต ิ(เชน่ ลกูจา้ง ตัวแทน และผูร้ับจา้ง) 
 

- การตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดม้กีารขอความยนิยอมและการ
อนุญาตทัง้หมดทีจ่ าเป็นส าหรับการบรกิารนัน้ๆ แลว้ 
 

- การจัดเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เชน่ ไฟฟ้าและ
ไฟสอ่งสวา่งทีจ่ าเป็นส าหรับการบรกิาร 

 
- การตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า สถานทีนั่น้ๆ ปราศจากอันตราย
ตอ่สขุภาพและความปลอดภัย และ 

 
- การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บตอ่บคุคลทีเ่กดิขึน้กับบคุลากร

ของฮลิตหิรือการสูญเสยีทรัพย์สนิของฮลิต ิบุคลากร และ
ผูร้ับจา้งชว่งในระหวา่งทีอ่ยู่ในสถานทีข่องลูกคา้ เวน้แต่ใน
กรณีที่การบาดเจ็บ การสูญเสีย และ/หรือการเสียชีว ิต

ดังกลา่วมสีาเหตมุาจากความประมาทเลนิเลอ่ของฮลิตหิรอืผู ้
รับจา้งชว่งของฮลิตเิอง 

 
15. การสง่เอกสาร 

 
ลูกคา้ตกลงวา่การสง่ค าบอกกล่าวใดๆ หรอืเอกสารทางการ
ศาลอาจกระท าโดยการส่งสิ่งดังกล่าวโดยไปรษณีย์

ลงทะเบยีนหรอืโดยโทรสารไปยังทีอ่ยู่ของลกูคา้ทีท่ราบครัง้
ลา่สดุ 

 

16. ค าแถลงเกีย่วกบัหนีส้นิ 
 

หนังสอืรับรองทีก่รรมการ เลขานุการ ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิ
หรอืเจา้หนา้ทีค่วบคุมสนิเชือ่ของฮลิตไิดล้งลายมอืชือ่ไวจ้ะ
เป็นพยานหลักฐานเบือ้งตน้ของจ านวนเงนิทีล่กูคา้เป็นหนี้ต่อ

ฮลิต ิณ เวลาดังกลา่ว 
 

17. ขอ้ตกลงอืน่ๆ 
 
คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าขอ้ก าหนดและเงื่อนไข

เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซือ้ขายใดๆ หรือสัญญา
อืน่ๆ ระหวา่งฮลิตกิับลกูคา้ในสว่นทีเ่กีย่วกับการขายสนิคา้ 

 
18. การแยกออกจากกนัได ้

 
ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอ านาจพบว่าบทบัญญัติใดๆ ของ
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ผดิกฎหมาย หรอื

ใชบ้ังคับไม่ได ้ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพียงบางส่วนใหค้วามไม่
สมบูรณ์ การผิดกฎหมายหรือการไม่สามารถใชบ้ังคับได ้

ดังกลา่วไมก่ระทบตอ่ความสมบรูณ์ การถกูตอ้งตามกฎหมาย 
หรือความสามารถใชบ้ังคับไดข้องบทบัญญัติอื่นๆของ
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่นี ้

 
19. ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั 

 
ฮิลติมีขอ้ผูกมัดต่อความลับของท่าน ตามหลักการและ
นโยบายความลับของฮลิต ิบุคคลต่างๆ จะสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเมื่อไดร้อ้งขอ เราจะใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลประเภทต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว ้รวมถงึการพจิารณา

และประเมินค าขอการว่าจา้ง ซึง่ท าใหเ้ราสามารถจัดหา
ผลติภัณฑ ์และ/หรอื บรกิารใหท้่าน และเพือ่ประเมนิค าขอ
สนิเชือ่เพือ่การพาณิชย ์ จัดการกับบัญช ีและ (หากจ าเป็น) 

และท าใหเ้ราปลอดจากความเสีย่งในการจัดเก็บหนี้ ขอ้มูลนี้
อาจเปิดเผยตอ่บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งหรอืบรษัิทร่วมของเรา ฝ่าย

ที่เกี่ยวกับการว่าจา้งของท่าน (เช่นผูช้ ี้ขาดหรือผู อ้ ื่นที่
ก าหนดไวใ้นนโยบายความลับของเรา) ผูร้ับจา้ง ผูใ้หส้นิเชือ่

อืน่ๆ ไมว่า่บัญชขีองทา่นไดค้า้งช าระหรอืไมก็่ตามและ (หาก
จ าเป็น) ผูร้ับประกันความเสี่ยง ผูเ้ก็บหนี้และหน่วยงาน
รายการงานสนิเชือ่ของเรา หากท่านมไิดใ้หข้อ้มูลทัง้หมด

หรอืเพยีงบางสว่นตามทีเ่รารอ้งขอ เราอาจจะไม่พจิารณาค า
ขอใดๆ ของท่าน หรอืจัดหาสนิคา้ และ/หรอื บรกิารของเรา

ใหแ้กท่า่น และเราอาจจะไมส่ามารถประมวลผลค าขอสนิเชือ่
เพือ่การพาณิชยข์องท่านได ้หากท่านมขีอ้สงสัยใดๆ หรอืมี
ความกังวลเกีย่วกับนโยบายความลับของเรา กรณุาสง่ค ารอ้ง

ขอของท่าน มาที่ เจ า้หนา้ที่ที่ เ ก็บรักษาความลับ  ณ 
ส านักงานใหญ่ของเรา ซึง่ตัง้อยู่ที่เลขที่ 1858/107-108 

อนิเตอรล์งิค ์ทาวเวอร ์ชัน้ 24 ถนนบางนา-ตราด กรุงเทพฯ 
10260 ประเทศไทย 
 

20. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 
 

ลูกคา้ตกลงใหต้ีความขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของการขาย
เหลา่นีต้ามกฎหมายแหง่ราชอาณาจักรไทย ลกูคา้ยนิยอมให ้

มกีระบวนการฟ้องคดแีละพจิารณาคดโีดยศาลใดๆ ทีส่มควร
ทีไ่ดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้รว่ม 
 


