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Terms & Conditions

Terms and conditions of sale

These are the entire Terms and Conditions of Sale of all 
goods merchandise and services (“the Goods”) supplied 
by Hilti (Thailand) Ltd. hereafter referred to as “HILTI” to 
any person, firm of company placing an order with HILTI 
for the purchase of any Goods (“the Customer”). Except 
as otherwise expressly agreed upon in writing between  
a duly authorized officer of HILTI and the Customer, these 
Terms and Conditions shall apply notwithstanding any 
provisions to the contrary which may appear on any order 
form or other document issued by any Customer.

1. GENERAL

All orders placed with HILTI shall only be accepted subject 
to these Terms and Conditions, subject to any changes as 
may be agreed to in writing between HILTI and Customer. 
HILTI may at any time, and from time to time alter these 
Terms and Conditions of Sale and such altered Terms and 
Conditions of Sale shall apply after notification by HILTI to 
the Customer.

2. PRICES

Prices are those stated by HILTI in the order prepared by 
HILTI and shall be subject to VAT (value added tax), and 
unless otherwise noted by HILTI are based on purchasing 
all items in the order – pricing for individual products may 
vary for purchases of different quantities or item 
combinations. HILTI does not maintain most favored 
customer records, makes no representation with respect 
to same, and rejects any price warranty terms proposed 
by Customer. HILTI’s published price list is subject to 
change without notice to reflect market conditions or if 
there is a change in the cost of raw materials.  

3. TERMS OF PAYMENT

3.1 The Customer shall make payments of all amounts 
payable within the payment term stated on the invoice. 
If the payment term is not stated in the invoice, then 
payment must be made within 30 days from 
Customer’s receipt of the invoice. If the Customer fails 
to make payment in accordance with this clause, all 
amounts owing by the Customer to HILTI shall 
immediately become due and payable. The Customer 
shall not be entitled to withhold payment of any 
account by reason of any account query, dispute or 
set off.

3.2 If the Goods are delivered in installments, HILTI shall 
be entitled to invoice each installment as and when 
delivery thereof has been made and payment shall be 
due as provided in each invoice.

3.3 If the Customer breaches these Terms and Conditions, 
HILTI shall be entitled to charge an interest charge at 
the rate of one point seven five per centum (1.75%) 
per month on a cumulative basis on all overdue 
amounts (including late payment charges and amounts 
other than the price) calculated on a day to day basis 
on any monies due but unpaid, such interest charge to 
be computed from the due date for payment and the 
Customer agree that such interest charge is not a 
penalty but is a true measure of damages incurred by 
HILTI. Payments received from the Customer will be 
credited first against any interest charge and all such 
fees shall be payable on demand.

4. DELIVERY

4.1 Deliveries with a shipment value at or above 2,000 That 
Baht shall be made through HILTI’s designated mode. 
Deliveries with a shipment value below 2,000 baht and 
special shipment requests directed by the Customer 
shall be made at Customer’s expenses.

4.2 Any date or time quoted for delivery is an estimate only 
and HILTI shall endeavor to effect delivery at the time 
or times required by the Customer but failure to do so 
shall not confer any right of cancellation or refusal of 
delivery on the Customer or render HILTI liable for any 
loss damages directly or indirectly sustained by the 
Customer as a result thereof.

4.3 Subject to clause 4.1, HILTI’s obligation to deliver shall 
be discharged on arrival of the Goods at the 
Customer’s nominated delivery destination, nominated 
transport company, nominated agent or the address  

appearing on the invoice. Particulars appearing on 
HILTI’s delivery docket and ay substantiating driver’s 
dockets shall constitute prima facie evidence of date, 
time and place of delivery, whether or not the 
documents were signed.

4.4 Any request for proof of delivery must be made upon 
receipt of the Goods by the Customer.

4.5 If for any reason the Customer is unable to accept 
delivery of the Goods at the time when the Goods 
have been notified as ready for delivery, HILTI may at 
its sole discretion store the Goods at the risk of the 
Customer and take all reasonable steps to safeguard 
and insure them at the cost of the Customer, provided 
that the Customer shall be immediately informed 
thereof.

4.6 HILTI shall have the right to make delivery by 
installments of such quantities of the Goods and at 
such intervals as it may decide. Any defect in any 
installment shall not serve as grounds for cancellation 
of the remainder of the installments and the Customer 
shall be bound to accept further deliveries thereof.

5. INSPECTION

The Customer shall examine the Goods immediately after 
delivery and HILTI shall not be liable for any incorrect 
delivery, shortage, defect or damage unless HILTI receives 
details in writing seven (7) days of the date of delivery of 
the Goods. HILTI and the Customer agree that failure to 
notify by the Customer will be deemed to be acceptance 
of the Goods as satisfactory and the Customer will have 
no further claim on HILTI except as provided in clause 8.

6. RETURNS

HILTI must be notified of all returns within 30 days from 
delivery for non dated materials and within 7 days for 
dated materials (Dated Materials = Products containing 
chemical components with specific expiration dates 
visible on each product). The Goods must be identified 
under HILTI’s internal policies as a type of product 
acceptable for return. Any special Goods designated as 
nonreturnable by HILTI and specified as such on the order, 
such as discontinued items, obsolete item, demonstration 
tool sales, special good orders and large volume orders 
shall not be accepted for return.

Goods must be in saleable condition to qualify for return. 
Saleable condition is defined as those unused items in 
original packaging and in unbroken quantities and in 
as-new condition. Goods shall only be accepted for return 
with the prior written approval of a duly authorized 
representative of HILTI and are subject to HILTI’s 
inspection and acceptance. Any returned Goods must be 
accompanied with the relevant invoice numbers. HILTI 
reserves the right to impose a fine of no more than 1,000 
Thai Baht as determined by HILTI in connection with any 
return.

7. PROPERTY AND RISK

7.1 The risk in the Goods shall pass to the Customer upon 
delivery to the Customer, his agent, carrier or transport 
company nominated by the Customer in accordance 
with Clause 4.

7.2 The Customer acknowledges that it is in possession of 
the Goods Solely as a bailee for HILTI until payment as 
defined in clause 3 has been made in full to HILTI and 
until such payment:

(a) the Customer shall be fully responsible for any loss 
or damage to the Goods whatsoever and 
howsoever caused following delivery.

(b) the Customer shall store the Goods separately from 
its own goods and those of any other party and in 
a manner which clearly identifies the Goods, 
whether as separate chattels or as components, as 
the property of HILTI.

(c) the Customer shall maintain records of Goods 
owned by HILTI identifying them as HILTI’s property, 
of the persons to whom the Goods are sold  
or disposed to and of the payments made by  
such persons for such Goods. The Customer shall 
allow HILTI to inspect these records and 

the Goods themselves on request.

7.3 The Customer hereby irrevocably grants to HILTI, its 
agents and servants, an unrestricted right and license, 
without notice to enter premises occupied by the 
Customer to identify and remove any of the Goods the 
property of HILTI in accordance with the Terms and 
Conditions of Sale without in any way being liable to 
the Customer or any person claiming through the 
Customer. HILTI shall have the right to sell or dispose 
of any such Goods removed or otherwise in its sole 
discretion and shall not be liable for any loss 
occasioned thereby.

7.4 The Customer shall be at liberty to agree to sell the 
Goods (independently or affixed to other materials) 
subject to the condition that until payment has been 
made in accordance with clause 3, the Customer shall 
sell as an agent and bailee for HILTI and that the entire 
proceeds from the sale thereof shall be held in a 
separate account for the benefit of HILTI.

7.5 The right to on-sell, deal or otherwise dispose of the 
Goods in the normal course of trade may be revoked 
at any time by HILTI and shall automatically cease if a 
Receiver is appointed over any of the assets on the 
undertaking of the Customer or if a winding up order 
is made against the Customer or if the Customer goes 
into voluntary liquidation (otherwise than for the 
purpose of reconstruction or amalgamation) or 
administration or calls a meeting of, or makes any 
arrangement or composition with, creditors or 
commits any act of bankruptcy or where the Customer 
is in default of any of its obligations to HILTI.

8. WARRANTY

8.1 All Goods are sold with the benefit of and subject to 
the conditions of the warranty supplied with them, 
which is available for inspection on request. HILTI 
must be notified in writing of all claims of defects 
within 12 months of delivery of the Goods. Absence of 
such written claim during this period shall constitute a 
waiver of all claims with regard to such goods.  Always 
refer to the corresponding product catalogue for 
special warranty provisions. 

8.2 Nothing herein or in any warranty given by HILTI shall 
impose any liability upon HILTI in respect to any defect 
in the Goods arising out of the acts, omissions, 
negligence of default of the Customer, its servants and 
agents including without limitation any failure by the 
Customer to comply with any recommendations of 
HILTI as to storage and handling or use or servicing of 
the Goods, use of the Goods with other goods or other 
misuse of the Goods of accident or fair wear and tear 
of the Goods, or any failure to use the Goods in 
accordance with any other instruction or applicable 
law.

8.3 HILTI shall not be liable for any damage, loss, cost or 
expense of any type whatsoever and however arising 
from or in any way connected to or with the installation 
of the Goods by the Customer or any of its employees, 
agents or contractors. The customer hereby 
indemnified HILTI against all actions, costs, charges, 
losses, damages and expenses which HILTI may incur 
or sustain by reason of any action brought by any third 
party relating in any way to the installation of the 
Goods.

8.4 Subject to applicable law, where there is a warranty 
claim, HILTI may, at its option, refund the price of the 
Goods, replace or repair the Goods or re-perform the 
services, as the case may be.

9. CUSTOMER’S RESPONSIBILITY

9.1 The selection of the Goods suitable for the Customer’s 
purposes depends on a range of factors. These 
factors include, but are not limited to, on-site 
conditions or other circumstances of the proposed 
application of the Goods known only to the Customer. 
The Customer is solely responsible for satisfying itself 
that the data supplied to HILTI on which information or 
recommendations made by HILTI are based in correct 
and that any assumptions made by HILTI to 
supplement that data are suitable for that 
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Customer’s purposes.

9.2 HILTI accepts no responsibility of any nature 
whatsoever for information or advice it supplies, where 
any data supplied by the Customer is incorrect or 
where any assumption which HILTI has made is 
unsuitable for the Customer’s purposes. The Customer 
is encouraged to raise with HILTI any questions it may 
have.

10. LIMITATION OF LIABILITY

10.1 Subject to applicable law, the aggregate liability of 
HILTI (whether in contract, tort, negligence or breach 
of statutory duty or otherwise) to the Customer for any 
loss or damage shall be limited to the price of the 
Goods.

10.2 The Customer shall be liable for and shall indemnify 
HILTI against any and all expenses, loss, liability or 
proceedings suffered by a third party arising as a result 
of or in connection with any act, omission, negligence, 
and/or breach of the terms of these Terms and 
Conditions or otherwise through the default of the 
Customer.

10.3 HILTI makes no representation or warranty that the 
use of the Goods does not infringe the rights of any 
third party and HILTI accepts no liability in this respect.

10.4 These Terms and Conditions of Sale do not exclude, 
restrict or modify the application of any provisions of 
any applicable law, which by law cannot be excluded, 
restricted or modified.

10.5 Except for those conditions and warranties implied by 
any sale of Goods or consumer protection legislation 
which may not be excluded, the Customer agrees that:

• It has not relied on any inducement, representation 
or statement made by or on behalf of HILTI in 
purchasing the Goods and there are no implied 
conditions or warranties herein and no collateral 
contracts in connection herewith (except such as 
may be in writing and signed by a duty authorized 
representative of HILTI).

• This clause sets out the entire liability of HILTI in 
respect of its liability in respect of liability for a 
breach of a condition or warranty with respect to 
the sale of Goods. In no circumstances will HILTI 
incur any liability in respect of or arising out of or in 
connection with any special, consequential, direct 
or indirect loss, damage, harm or injury suffered or 
incurred by the Customer, including but not limited 
to any loss of profit or revenue.

10.6 Notwithstanding the foregoing, the Customer 
acknowledges that the Goods may be considered 
unsafe articles under application law, where the 
determination of any such article as unsafe shall be 
determined solely by the relevant government agency. 
In such event, the Customer shall be responsible for 
the use and distribution of the Goods with proper care 
and diligence as required under application law and in 
compliance with the directions on usage and these 
Terms and Conditions of Sale as provided by HILTI so 
as to avoid any risk which may cause either HILTI or 
the Customer to be deemed in violation of any 
applicable law.

11. FORCE MAJEURE

HILTI shall not be liable for any failure or delay in supply or 
delivery the Goods where such failure or delay is wholly or 
partly due to any cause or circumstance whatsoever 
outside the reasonable control of HILTI including, but not 
limited to, war, strikes, lockouts, industrial disputes or 
unrest, government restrictions or intervention, transport 
delays, fire, act of God, breakdown of plant, shortage of 
supplies or labor, storm or tempest, theft, vandalism, riots, 
civil commotions or accidents of any kind.

12. TERMINATION

If the Customer fails to comply with any of these Terms 
and Conditions or being a natural person or persons 
commits any act of bankruptcy, or could reasonably be 
anticipated to become bankrupt or being a corporation 

passes a resolution for winding up or liquidation (other 
than for the purposes of reorganization or reconstruction) 
or administration or enters into any composition or 
arrangement with creditors or if a receiver or manager or 
administrator is appointed for any property or assets of the 
Customer or becomes liable to be wound up by reason of 
insolvency or if any petition is presented for its winding up, 
or if a liquidator or provisional liquidator or administrator is 
appointed or could reasonably be anticipated to become 
insolvent, HILTI may, in addition to exercising all or any of 
its rights in the Terms and Conditions wholly or in part and 
any and all of the other contracts entered between HILTI 
and Customer, suspend any further deliveries and 
immediately recover possession of any Goods not paid for 
in accordance with these Terms and Conditions.
 
13. INTELLECTUAL PROPERTY

The Customer acknowledges and accepts that HILTI 
retains all intellectual property rights in the Goods and 
shall not use any intellectual property (including, without 
limitation, trademarks, patents, design rights and 
copyright) belonging to HILTI or its affiliates or any 
branding, packaging, design or trade name that is similar 
or identical to HILTI intellectual property without HILTI’s 
prior consent.

14. SERVICES 

Services include product demonstration, technical service 
and any services carried out at the job site.

The Customer is responsible for:- 

• Giving safe access to HILTI personnel (e.g., employees, 
agents and contractors).

• Ensuring that all consents and permissions required to 
perform the services are in place.

• Providing facilities such as power and lighting 
necessary to perform the services.

• Ensuring that the premises are free from health and 
safety hazards.

• The death or personal injury to HILTI personnel or loss 
of property of HILTI, its personnel and subcontractors 
whilst on the Customer’s premises except when such 
injury, loss and/or death were caused by HILTI’s or its 
subcontractor’s negligence.

15. SERVICE OF DOCUMENTS

The Customer agrees that service of any notices or Court 
documents may be effected by forwarding same by  
pre-paid post or facsimile to the last known address of the 
Customer.

16. STATEMENT OF DEBT

A certificate signed by a Director, Secretary, Finance 
Manager of Credit Control Officer of HILTI shall be prima 
facie evidence of the amount of indebtedness of the 
Customer to HILTI at that time.
 

17. OTHER AGREEMENTS

Both parties mutually agree that these Terms and 
Conditions shall be an integral part of any sales agreement 
or other contract between HILTI and Customer concerning 
the sale of Goods.

18. SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms and 
Conditions shall be found invalid, illegal or unenforceable, 
in whole or in part by a court of competent jurisdiction, 
such invalidity, illegality or unenforceability shall not affect 
the validity, legality or enforceability of the other provisions 
of these Terms and Conditions.

19. PRIVACY

HILTI is committed to your privacy. In accordance with 
those principles and HILTI’s Privacy Policy, persons will be 
given access to their personal information on request. We 
use the types of personal information collected 
including considering and assessing applications  
for employment, enabling us to supply you with our 
products and/or services and for assessing Applications 

for Commercial Credit, managing accounts and,  
if necessary, ensuring our risk in collecting debts.  
This information may be disclosed to our related or 
associated companies, parties related to your employment 
(e.g. referees and others as set out in our Privacy Policy) 
contractors, other credit providers whether or not your 
account is overdue and, if necessary, our Risk Insurers, 
debt collectors and Credit Reporting Agencies. If all or part 
of the information requested is not provided we may not 
be able to consider any application made by you or to 
supply you with our Goods and/or services and we may 
not be able to process your Application for Commercial 
Credit. If you have any questions or concerns about our 
Privacy Policy, please direct your requests to the Privacy 
Officer at our head office at 1858/107-108 Interlink Tower 
24th Floor, Debaratna Road, Bangna Tai, Bangkok, 
Thailand.

20. GOVERNMENT LAW

The Customer agrees that these Terms and Conditions of 
Sale shall be constructed according to the laws of the 
Kingdom of Thailand. The Customer consents to any 
proceedings being instituted and heard by any appropriate 
Court sitting in the Kingdom of Thailand applying the laws 
of the Kingdom of Thailand.
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มาตรฐานข้้อกำำาหนด และเงื่่�อนไข้กำารค้้าข้องื่ฮิิลติ (ไทยแลนด์)

ส่ิ่�งเหล่่าน้ี้�คืือข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้ท้ั้�งหมดข้องกำารข้ายบรรดาสิ่่นี้คื้า 
ผล่่ตภ้ัณฑ์์แล่ะบร่กำาร (“สิ่่นี้ค้ืา”) ซึ่่�งจ้ัดหาโดยบร่ษ้ัทั้ ฮ่ิล่ต่ (ไทั้ยแล่นี้ด์) 
จัำาก้ำด ซึ่่�งต่อไปในี้ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้น้ี้�จัะเร้ยกำว่่า “ฮ่ิล่ต่” ให้แกำ่
บุคืคืล่ ก่ำจักำารหรือบร่ษ้ัทั้ใดๆ ทั้้�สิ่่งใบสิ่้�งซึ่ื�อให้แก่ำฮิ่ล่ต่ เพืื่�อจั้ดซึ่ื�อสิ่่นี้ค้ืา
ใดๆ (“ลู่กำคื้า”) เว่้นี้แต่ได้ตกำล่งเป็นี้ล่ายล่้กำษัณ์อ้กำษัรไว่้โดยชั้ดแจั้งเป็นี้
อย่างอื�นี้ระหว่่างเจั้าหนี้้าทั้้�ท้ั้�ได้ร้บมอบอำานี้าจัโดยชัอบจัากำฮิ่ล่ต่ก้ำบ
ลู่กำค้ืาให้ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่าน้ี้�ใช้ับ้งคื้บโดยไม่คืำานี้่งถ่ึง 
บทั้บ้ญญ้ต่ใดๆ ทั้้�ข้้ดแย้งก้ำนี้ ซึ่่�งอาจัปรากำฏบนี้แบบฟอร์มใบสิ่้�งซึ่ื�อหรือ
เอกำสิ่ารอื�นี้ๆ ทั้้�ลู่กำคื้าออกำให้

ข้อกำ�หนดและเง่ือนไขของก�รข�ย

1.  เร่ืองท่่ั่วไป

ฮิ่ล่ต่จัะร้บบรรดาใบสิ่้�งซึ่ื�อท้ั้�สิ่่งให้แก่ำฮ่ิล่ต่ ภัายใต้บ้งค้ืบแห่งข้้อกำำาหนี้ด
แล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่านี้้�เท่ั้าน้ี้�นี้ ซึ่่�งอาจัเปล่้�ยนี้แปล่งตามทั้้�ฮิ่ล่ต่แล่ะลู่กำค้ืา
อาจัตกำล่งก้ำนี้เป็นี้ล่ายล่้กำษัณ์อ้กำษัร ฮิ่ล่ต่อาจัเปล่้�ยนี้แปล่งข้้อกำำาหนี้ด
แล่ะเงื�อนี้ไข้ข้องกำารข้ายเหล่่านี้้� ณ เว่ล่าใดๆ แล่ะเป็นี้คืร้�งคืราว่ 
แล่ะข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้ข้องกำารข้ายท้ั้�เปล่้�ยนี้แปล่งด้งกำล่่าว่ 
จัะใชั้บ้งคื้บหล่้งจัากำทั้้�ฮิ่ล่ต่ได้บอกำกำล่่าว่ต่อลู่กำคื้า

2.  ร�ค�

ฮิ่ล่ต่ได้กำำาหนี้ดราคืาไว้่ในี้ใบกำำาก้ำบภัาษั้ แล่ะใบเสิ่นี้อราคืาทั้้�ฮิ่ล่ต่จ้ัดทั้ำา
ข้่�นี้ แล่ะจัะต้องเสิ่้ยภัาษั้มูล่คื่าเพ่ื่�มแล่ะเว้่นี้แต่ฮิ่ล่ต่ได้กำำาหนี้ดไว้่ 
เป็นี้อย่างอื�นี้จัะอยู่บนี้พืื่�นี้ฐานี้ข้องกำารจ้ัดซืึ่�อบรรดารายกำารต่างๆ ในี้
ใบสิ่้�งซึ่ื�อ กำล่่าว่คืือกำารต้�งราคืาสิ่ำาหร้บผล่่ตภั้ณฑ์์แต่ล่ะชั่�นี้อาจัจัะ
เปล่้�ยนี้แปล่ง สิ่ำาหร้บกำารจั้ดซึ่ื�อในี้ปร่มาณต่างๆ หรือจั้ดซึ่ื�อรายกำารรว่ม
ก้ำนี้ ฮิ่ล่ต่จัะไม่เกำ็บบ้นี้ท่ั้กำลู่กำคื้าท้ั้�ม้สิ่่ทั้ธิ่พ่ื่เศษัมากำทั้้�สิุ่ด จัะไม่แสิ่ดงตนี้
เก้ำ�ยว่ก้ำบสิ่่�งด้งกำล่่าว่ แล่ะจัะปฏ่เสิ่ธิข้้อกำำาหนี้ดกำารร้บประก้ำนี้ราคืาใดๆ  
ทั้้�ลู่กำคืา้เสิ่นี้อมา รายกำารราคืาทั้้�จ้ัดพ่ื่มพื่ข์้องฮิล่่ต่อาจัจัะเปล่้�ยนี้แปล่งได้
โดยไม่ต้องม้คืำาบอกำกำล่่าว่ เพืื่�อเป็นี้กำารสิ่ะทั้้อนี้ถ่ึงสิ่ภัาว่ะตล่าด 
หรือในี้กำรณ้ทั้้�ม้กำารเปล่้�ยนี้แปล่งข้องราคืาต้นี้ทัุ้นี้ว่้ตถึุด่บ 

3.   เง่ือนไขก�รชำำ�ระเงิน

3.1  ให้ลู่กำคื้าชัำาระบรรดาเง่นี้ทั้้�งปว่งท้ั้�ต้องชัำาระภัายในี้ระยะเว่ล่ากำาร
ชัำาระเง่นี้ตามทั้้�ระบุไว้่บนี้ใบกำำาก้ำบสิ่่นี้ค้ืา ใบกำำาก้ำบภัาษั้ หากำม่ได้
ระบุเงื�อนี้ไข้กำารชัำาระเง่นี้ไว้่ในี้ใบกำำาก้ำบส่ิ่นี้ค้ืา ใบกำำาก้ำบภัาษั้แล้่ว่ 
ล่กูำคืา้ตอ้งชัำาระเงน่ี้ภัายในี้ระยะเว่ล่า 30 ว้่นี้ นี้บ้แตว้่่นี้ทั้้�ล่กูำคืา้ไดร้บ้
ใบกำำาก้ำบสิ่่นี้ค้ืา ใบกำำาก้ำบภัาษั้ หากำลู่กำค้ืาไม่ชัำาระเง่นี้ตามข้้อนี้้�  
ให้บรรดาเง่นี้ทั้้�ลู่กำคื้าคื้างชัำาระแกำ่ฮิ่ล่ต่ถึ่งกำำาหนี้ดชัำาระแล่ะต้อง
ชัำาระทั้้นี้ท้ั้ ลู่กำค้ืาจัะไม่ม้สิ่่ทั้ธิ่ท้ั้�จัะย่ดหนี้่ว่งกำารชัำาระเง่นี้ข้องบ้ญชั้
ใดๆ อ้นี้อื�นี้มาจัากำคืว่ามสิ่งสิ่้ย ข้้อพ่ื่พื่าทั้หรือกำารห้กำกำล่บล่บหนี้้� 
ในี้บ้ญชั้ใดๆ

3.2  ในี้กำรณ้ทั้้�สิ่่งมอบสิ่่นี้คื้าเป็นี้งว่ดๆ ฮิ่ล่ต่จัะม้สิ่่ทั้ธ่ิ�ทั้้�จัะสิ่่งใบกำำาก้ำบ
สิ่่นี้คื้าในี้แต่ล่ะงว่ด เมื�อม้กำารสิ่่งมอบส่ิ่นี้คื้าด้งกำล่่าว่ แล่ะเมื�อถึ่ง
กำำาหนี้ดกำารชัำาระเง่นี้ ตามทั้้�กำำาหนี้ดไว่ใ้นี้ใบกำำาก้ำบสิ่น่ี้คืา้แตล่่ะฉบบ้

3.3  หากำลู่กำคื้าฝ่่าฝ่ืนี้ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่าน้ี้� ฮิ่ล่ต่จัะม้สิ่่ทั้ธ่ิ�ทั้้�จัะ
คืด่ดอกำเบ้�ยสิ่ะสิ่มในี้อต้ราร้อยล่ะหน่ี้�งจุัดเจัด็ห้า (1.75%) ตอ่เดอืนี้
จัากำบรรดาจัำานี้ว่นี้เงน่ี้ทั้้�คืา้งชัำาระ (รว่มถ่ึงค่ืาใช้ัจัา่ยแล่ะจัำานี้ว่นี้เงน่ี้
ทั้้�ชัำาระล่่าชั้าท้ั้�นี้อกำเหนี้ือจัากำราคืา) โดยคืำานี้ว่ณเป็นี้รายว้่นี้ 
จัากำจัำานี้ว่นี้เง่นี้ใดๆ ทั้้�ถึ่งกำำาหนี้ดชัำาระแต่ย้งม่ได้ชัำาระ คื่าดอกำเบ้�ย
ด้งกำล่่าว่จัะคืำานี้ว่ณน้ี้บแต่ว้่นี้ทั้้�คืรบกำำาหนี้ดชัำาระเง่นี้ แล่ะลู่กำคื้า
ตกำล่งว่่า คื่าดอกำเบ้�ยด้งกำล่่าว่ม่ใช่ัเบ้�ยปร้บ แต่เป็นี้ว่่ธ้ิกำารกำำาหนี้ด
คื่าเสิ่้ยหายท้ั้�แทั้้จัร่งทั้้�ฮ่ิล่ต่กำ่อให้เก่ำดข้่�นี้ ให้ต้ดเง่นี้ทั้้�ได้ร้บชัำาระจัากำ
ลู่กำคื้าจัากำคื่าดอกำเบ้�ยใดๆ กำ่อนี้ แล่ะบรรดาคื่าธิรรมเนี้้ยมด้งกำล่่าว่
จัะต้องชัำาระเมื�อทั้ว่งถึาม

4. ก�รส่่งมอบ

4.1  กำารสิ่่งมอบทั้้�ม้มูล่คื่าสิ่่นี้คื้าทั้้�จั้ดสิ่่งเป็นี้เง่นี้จัำานี้ว่นี้ 2,000 บาทั้ 
ข้่�นี้ไป แล่ะกำระทั้ำาโดยผ่านี้ว่่ธ้ิกำารท้ั้�ฮิ่ล่ต่กำำาหนี้ด จัะกำระทั้ำาโดย 
คืา่ใชั้จัา่ยข้องฮิล่่ต ่สิ่่ว่นี้กำารสิ่ง่มอบทั้้�มมู้ล่คืา่สิ่น่ี้คืา้ทั้้�จั้ดสิ่ง่เป็นี้เงน่ี้
จัำานี้ว่นี้ตำ�ากำว่่า 2,000 บาทั้ หรือมค้ืำารอ้งข้อให้จ้ัดสิ่ง่เปน็ี้กำรณ้พ่ื่เศษั
จัากำลู่กำคื้าให้กำระทั้ำาด้ว่ยคื่าใชั้จั่ายข้องลู่กำคื้า

4.2  ว้่นี้ท้ั้�หรือเว่ล่าใดๆ ทั้้�อ้างไว่้เพื่ื�อกำารสิ่่งมอบเป็นี้เพ้ื่ยงประมาณกำาร
เทั้่านี้้�นี้ ฮิ่ล่ต่จัะพื่ยายามทั้้�จัะสิ่่งมอบ ณ เว่ล่าท้ั้�ลู่กำคื้ากำำาหนี้ดไว่้  
แต่กำารทั้้�ไม่กำระทั้ำาด้งกำล่่าว่จัะไม่เป็นี้กำารให้สิ่่ทั้ธิ่ใดๆ แกำ่ลู่กำคื้าทั้้�จัะ
ยกำเล่่กำหรือปฏ่เสิ่ธิกำารสิ่่งมอบ หรือจัะไม่ทั้ำาให้ฮิ่ล่ต่ต้องร้บผ่ดชัอบ
ต่อคืว่ามสูิ่ญหายหรือคืว่ามเสิ่้ยหายใดๆ ซึ่่�งลู่กำค้ืาได้ร้บไม่ว่่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมอ้นี้เนี้ื�องมาจัากำกำารนี้้�นี้

4.3  ภัายใต้บ้งคื้บแห่งข้้อ 4.1 ฮิ่ล่ต่จัะพื่้นี้จัากำข้้อผูกำพ้ื่นี้ต่อกำารสิ่่งมอบ 
เมื�อสิ่น่ี้คืา้ไดม้าถึง่ปล่ายทั้างกำารสิ่ง่มอบท้ั้�ลู่กำคืา้ระบ ุบรษ่ัท้ั้ข้นี้สิ่ง่ท้ั้�
ลู่กำค้ืาระบุ ต้ว่แทั้นี้ทั้้�ลู่กำค้ืาระบุ หรือท้ั้�อยู่ท้ั้�ปรากำฏอยู่บนี้ใบกำำาก้ำบ
สิ่่นี้ค้ืา ใบกำำาก้ำบภัาษั้ รายล่ะเอ้ยดทั้้�ปรากำฏอยู่บนี้ใบปะหน้ี้า 
กำารส่ิ่งมอบข้องฮ่ิล่ต่ แล่ะใบปะหน้ี้าข้องผู้ข้้บข้้�ท้ั้�กำระทั้ำากำารพ่ื่สิู่จัน์ี้
ยืนี้ย้นี้ใดๆ จัะถืึอเป็นี้พื่ยานี้หล่้กำฐานี้เบื�องต้นี้ข้องว่้นี้ เว่ล่า  
แล่ะสิ่ถึานี้ทั้้�สิ่่งมอบ ไม่ว่่าม้กำารล่งล่ายมือชัื�อในี้เอกำสิ่ารด้งกำล่่าว่
หรือไม่กำ็ตาม

4.4  คืำาข้อร้องใดๆ เพืื่�อพ่ื่สูิ่จัน์ี้ถึ่งกำารส่ิ่งมอบต้องกำระทั้ำา เมื�อลู่กำค้ืา 
ได้ร้บสิ่่นี้คื้า

4.5  ไม่ว่่าด้ว่ยมูล่เหตุใดๆ หากำลู่กำคื้าไม่สิ่ามารถึตรว่จัร้บกำารส่ิ่งมอบ
สิ่่นี้ค้ืา ณ เว่ล่าทั้้�ได้ม้กำารแจ้ังว่่าสิ่่นี้ค้ืาพื่ร้อมท้ั้�จัะสิ่่งมอบฮ่ิล่ต ่ 
อาจัจัะใชั้ดุล่พ่ื่น่ี้จัข้องตนี้แต่เพ้ื่ยงผู้เด้ยว่ในี้กำารจั้ดเกำ็บสิ่่นี้คื้า  
โดยถืึอเป็นี้คืว่ามเสิ่้�ยงข้องลู่กำค้ืาแล่ะจัะดำาเนี้่นี้บรรดามาตรกำาร 
อ้นี้สิ่มคืว่รในี้กำารป้องก้ำนี้แล่ะคืุ้มคืรองสิ่่นี้ค้ืาโดยลู่กำค้ืาเป็นี้ผู้ออกำ
คื่าใชั้จั่าย ทั้้�งนี้้� ฮิ่ล่ต่ต้องบอกำกำล่่าว่ต่อลู่กำคื้าถึ่งเรื�องด้งกำล่่าว่ทั้้นี้ทั้้

4.6  ให้ฮิ่ล่ต่ม้ส่ิ่ทั้ธิ่ท้ั้�จัะสิ่่งมอบสิ่่นี้คื้าปร่มาณด้งกำล่่าว่เป็นี้งว่ดๆ  
แล่ะในี้ช่ัว่งเว่ล่าตามท้ั้�ฮิ่ล่ต่เป็นี้ผู้กำำาหนี้ด จัะไม่ถึือว่่าคืว่ามชัำารุด 
บกำพื่รอ่งใดๆ ในี้กำารสิ่ง่มอบงว่ดใดๆ เปน็ี้มลู่เหตสุิ่ำาหรบ้กำารยกำเล่ก่ำ
กำารสิ่่งมอบงว่ดทั้้� เหล่ืออยู่  แล่ะลู่กำค้ืาม้ข้้อผูกำพ้ื่นี้ท้ั้�จัะร้บ 
กำารสิ่่งมอบงว่ดต่อไป

5.  ก�รตรวจส่อบ

ให้ลู่กำค้ืาเข้้าตรว่จัสิ่อบสิ่่นี้ค้ืาทั้้นี้ทั้้ท้ั้�ม้กำารส่ิ่งมอบ แล่ะฮ่ิล่ต่จัะไม่ 
ร้บผ่ดชัอบต่อกำารสิ่่งมอบท้ั้�ไม่ถึูกำต้อง กำารข้าดแคืล่นี้ คืว่ามชัำารุด
บกำพื่ร่อง หรือคืว่ามเสิ่้ยหายใดๆ เว้่นี้แต่ฮิ่ล่ต่ได้ร้บรายล่ะเอ้ยดเป็นี้ 
ล่ายล่้กำษัณ์อ้กำษัรเก้ำ�ยว่ก้ำบว้่นี้ทั้้�กำารสิ่่งมอบสิ่่นี้คื้า ภัายในี้ระยะเว่ล่า 
เจ็ัด (7) ว้่นี้ ฮิ่ล่ต่แล่ะลู่กำคื้าตกำล่งว่่า กำารทั้้�ลู่กำคื้าไม่บอกำกำล่่าว่จัะถึือว่่า
เป็นี้กำารยอมร้บสิ่่นี้คื้าโดยพ่ื่งพื่อใจั แล่ะลู่กำคื้าจัะไม่เร้ยกำร้องสิ่่ทั้ธิ ่
จัากำฮิ่ล่ต่ เว่้นี้แต่ได้กำำาหนี้ดไว่้ในี้ข้้อ 8

6.  สิ่นค้�ส่่งคืน

ฮิ่ล่ต่ต้องร้บทั้ราบถ่ึงบรรดาสิ่่นี้ค้ืาสิ่่งคืืนี้ภัายในี้ระยะเว่ล่า 30 ว้่นี้  
นี้้บแต่ว้่นี้ส่ิ่งมอบสิ่ำาหร้บว่้สิ่ดุทั้้�ไม่ม้กำำาหนี้ดว้่นี้หมดอายุ แล่ะภัายในี้
ระยะเว่ล่า 7 ว้่นี้ สิ่ำาหร้บว้่สิ่ดุท้ั้�ม้กำารกำำาหนี้ดว้่นี้หมดอายุ (ว่้สิ่ดุท้ั้�ม ้
กำารกำำาหนี้ดว้่นี้หมดอายุ = ผล่่ตภ้ัณฑ์์ท้ั้�บรรจัุสิ่่ว่นี้ประกำอบทั้างเคืม้ท้ั้�ม้
กำารกำำาหนี้ดว้่นี้หมดอายุ ไว้่เฉพื่าะเจัาะจัง ซึ่่�งมองเห็นี้ได้บนี้ผล่่ตภ้ัณฑ์์
แต่ล่ะชั่�นี้) สิ่่นี้คื้าทั้้�ฮิ่ล่ต่จัะร้บคืืนี้จัะต้องถูึกำระบุภัายใต้นี้โยบายภัายในี้
ข้องฮ่ิล่ต่ ในี้ฐานี้ะผล่่ตภ้ัณฑ์์ชัน่ี้ดทั้้�ฮิ่ล่ต่ยอมร้บกำารส่ิ่งคืืนี้ ฮ่ิล่ต่จัะไม่
ยอมร้บสิ่่นี้ค้ืาส่ิ่งคืืนี้ในี้กำรณ้พ่ื่เศษัใดๆ ทั้้�ฮิ่ล่ต่กำำาหนี้ดไว้่ว่่าส่ิ่งคืืนี้ไม่ได้ 
แล่ะทั้้�ฮิ่ล่ต่ระบุไว่้ในี้ใบเสิ่นี้อราคืา ใบกำำาก้ำบภัาษั้ว่่าจัะไม่ร้บคืืนี้ เช่ันี้ 
รายกำารท้ั้�ถึูกำยกำเล่่กำ รายกำารสิ่่นี้ค้ืาล่้าสิ่ม้ย กำารข้ายเคืรื�องมือสิ่าธ่ิต 
ใบสิ่้�งซึ่ื�อสิ่่นี้คื้าพื่่เศษั แล่ะใบสิ่้�งซึ่ื�อสิ่่นี้คื้าจัำานี้ว่นี้มากำ

ส่ิ่นี้คื้าต้องอยู่ในี้สิ่ภัาพื่ทั้้�ข้ายได้ เพื่ื�อให้ม้คืว่ามเหมาะสิ่มต่อกำารสิ่่งคืืนี้ 
สิ่ภัาพื่ทั้้�ข้ายได้ กำำาหนี้ดไว้่เป็นี้รายกำารสิ่่นี้ค้ืาทั้้�ย้งม่ได้ใช้ังานี้ ซึ่่�งอยู่ในี้
บรรจัุภั้ณฑ์แ์รกำเร่�ม แล่ะอยูใ่นี้สิ่ภัาพื่ทั้้�ไม่แตกำหก้ำแล่ะอยูใ่นี้สิ่ภัาพื่ทั้้�ใหม่
ทั้้�สิ่ดุ จัะมก้ำารรบ้คืนืี้สิ่น่ี้คืา้ดว้่ยกำารอนี้มุต้เ่ปน็ี้ล่ายล่ก้ำษัณอ์ก้ำษัรล่ว่่งหนี้า้
จัากำผู้แทั้นี้ร้บมอบอำานี้าจัโดยชัอบจัากำฮิ่ล่ต่เทั้่านี้้�นี้ แล่ะฮิ่ล่ต่ต้องตรว่จั
สิ่อบแล่ะตรว่จัรบ้ดว้่ยเชัน่ี้ก้ำนี้ สิ่น่ี้ค้ืาสิ่ง่คืนืี้ใดๆ ตอ้งมห้มายเล่ข้ใบกำำาก้ำบ
สิ่่นี้ค้ืา ใบกำำาก้ำบภัาษั้ทั้้�เก้ำ�ยว่ข้้องประกำอบ ฮ่ิล่ต่ข้อสิ่งว่นี้สิ่่ทั้ธ่ิทั้้�จัะคื่ดค่ืา
ปร้บไม่เก่ำนี้ 1,000 บาทั้ ตามทั้้�ฮิ่ล่ต่กำำาหนี้ดอ้นี้เก้ำ�ยว่เนืี้�องก้ำบกำารส่ิ่ง
สิ่่นี้คื้าคืืนี้ใดๆ

7.  ทั่ร่พย์สิ่นและคว�มเส่่่ยง

7.1  คืว่ามเสิ่้�ยงในี้สิ่่นี้คื้าจัะผ่านี้ไปย้งลู่กำคื้าเมื�อได้สิ่่งมอบให้แกำ่ลู่กำคื้า 
ตว้่แทั้นี้ หรอืผูร้้บข้นี้ข้องข้องล่กูำค้ืาหรอืบรษ่ัท้ั้ข้นี้ส่ิ่งทั้้�ล่กูำค้ืาเสิ่นี้อชัื�อ
ตามข้้อ 4

7.2  ลู่กำคื้าร้บทั้ราบว่่า ลู่กำคื้าคืรอบคืรองสิ่่นี้คื้าในี้ฐานี้ะผู้ร้บมอบ 
กำารคืรอบคืรองทั้ร้พื่ย์เพืื่�อฮิ่ล่ต่เท่ั้านี้้�นี้ จันี้กำว่่าจัะม้กำารชัำาระเง่นี้
ตามท้ั้�กำำาหนี้ดไว่้ในี้ข้้อ 3 เต็มจัำานี้ว่นี้ให้แกำ่ฮิ่ล่ต่ แล่ะจันี้กำว่่าจัะม้
กำารชัำาระเง่นี้ด้งกำล่่าว่

(กำ)    ล่กูำค้ืาจัะรบ้ผด่ชัอบเตม็ทั้้�ตอ่คืว่ามสิ่ญูหายหรือคืว่ามเสิ่ย้หาย
ใดๆ ทั้้�งสิ่่�นี้ต่อสิ่่นี้คื้าทั้้�เกำ่ดจัากำกำารปฏ่บ้ต่ตามกำารสิ่่งมอบ

(ข้)    ลู่กำคื้าจัะจั้ดเกำ็บสิ่่นี้คื้าโดยแยกำจัากำสิ่่นี้คื้าข้องตนี้ แล่ะสิ่่นี้คื้า
ข้องฝ่่ายอื�นี้ใด แล่ะด้ว่ยว่่ธ้ิกำารทั้้�สิ่ามารถึระบุโดยชั้ดเจันี้ว่่า 
สิ่่นี้คื้าเป็นี้ทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้ข้องฮิ่ล่ต่ ไม่ว่่าในี้ฐานี้ะทั้ร้พื่ย์ทั้้�แยกำ 
ออกำมาหรือในี้ฐานี้ะสิ่่ว่นี้ประกำอบ

(คื)    ล่กูำคืา้จัะรก้ำษัาบน้ี้ท่ั้กำข้องสิ่น่ี้คืา้ท้ั้�เปน็ี้กำรรมสิ่ท่ั้ธ่ิ�ข้องฮิล่่ต ่โดย
ระบุว่่าเป็นี้ทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้ข้องฮิ่ล่ต่ข้องบุคืคืล่ทั้้�ฮิ่ล่ต่ข้ายหรือ 
จัำาหนี้่ายสิ่่นี้คื้าให้ แล่ะข้องกำารชัำาระเง่นี้สิ่่นี้คื้าด้งกำล่่าว่จัากำ
บคุืคืล่ดง้กำล่า่ว่ ล่กูำคืา้จัะยอมให้ฮิล่่ตต่รว่จัสิ่อบบน้ี้ท่ั้กำเหล่า่นี้้�
แล่ะสิ่่นี้คื้าตามทั้้�ได้ร้บกำารร้องข้อ

7.3  โดยข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้น้ี้� ลู่กำคื้าข้อมอบสิ่่ทั้ธ่ิแล่ะกำารอนุี้ญาต 
ทั้้�ไม่จัำาก้ำดแก่ำฮิ่ล่ต่ แล่ะต้ว่แทั้นี้ แล่ะลู่กำจั้างข้องฮ่ิล่ต่โดยเพ่ื่กำถึอนี้ 
ไม่ได้ โดยไม่ต้องม้คืำาบอกำกำล่่าว่ในี้กำารเข้้าสิ่ถึานี้ท้ั้�ทั้้�ลู่กำคื้า 
คืรอบคืรอง เพืื่�อระบุแล่ะข้นี้ย้ายสิ่่นี้คื้าใดๆ ทั้้�เป็นี้ทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้ข้อง 
ฮิล่่ต่ตามข้อ้กำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้ข้องกำารข้าย โดยไมต่อ้งรบ้ผด่ชัอบ
ในี้ทั้างใดๆ ตอ่ล่กูำคืา้หรอืบคุืคืล่ใดๆ ทั้้�เรย้กำร้องสิ่ท่ั้ธิผ่า่นี้ทั้างล่กูำคืา้
ให้ฮิ่ล่ต่ม้สิ่่ทั้ธิ่ทั้้�จัะข้ายหรือจัำาหนี้่ายสิ่่นี้คื้าใดๆด้งกำล่่าว่ทั้้�ข้นี้ย้าย
หรืออื�นี้ๆ ด้ว่ยดุล่พื่่นี้่จัข้องตนี้แต่เพื่้ยงผู้เด้ยว่ แล่ะจัะไม่ร้บผ่ดชัอบ
ต่อคืว่ามสิู่ญหายใดๆ อ้นี้เกำ่ดแต่กำารนี้้�นี้

7.4  ให้ลู่กำคื้าม้เสิ่ร้ภัาพื่ท้ั้�จัะตกำล่งข้ายสิ่่นี้คื้า (โดยแยกำก้ำนี้หรือต่ดก้ำบ 
ว้่สิ่ดุอื�นี้ๆ) ภัายใต้บ้งคื้บข้องเงื�อนี้ไข้ทั้้�ว่่า ลู่กำค้ืา ในี้ฐานี้ะต้ว่แทั้นี้ 
แล่ะผู้รบ้มอบกำารคืรอบคืรองทั้รพ้ื่ย์เพืื่�อฮ่ิล่ต ่จัะข้ายสิ่น่ี้ค้ืาเพืื่�อฮ่ิล่ต่
จันี้กำว่่าจัะม้กำารชัำาระเง่นี้ตามข้้อ 3 แล่ะภัายใต้บ้งคื้บข้องเงื�อนี้ไข้ 

ทั้้�ว่่ารายได้ท้ั้�งหมดจัากำกำารข้ายสิ่น่ี้ค้ืาดง้กำล่า่ว่จัะบน้ี้ท่ั้กำอยูใ่นี้บญ้ชั้
ทั้้�แยกำกำ้นี้เพื่ื�อประโยชันี้์ข้องฮิ่ล่ต่

7.5  สิ่่ทั้ธิ่ท้ั้�จัะข้ายสิ่่นี้คื้าล่ดราคืา จั้ดกำารเก้ำ�ยว่ก้ำบสิ่่นี้คื้าหรือจัำาหนี้่าย
สิ่่นี้คื้าเป็นี้อย่างอื�นี้ ในี้ทั้างปกำต่ทั้างกำารคื้า ฮิ่ล่ต่อาจัเพ่ื่กำถึอนี้ ณ 
เว่ล่าใดๆ แล่ะสิ่่ทั้ธิ่ด้งกำล่่าว่จัะยุต่ล่งทั้้นี้ท้ั้ท้ั้�ม้กำารแต่งต้� ง 
เจั้าพื่น้ี้กำงานี้พ่ื่ท้ั้กำษ์ัทั้ร้พื่ย์เพืื่�อคืว่บคุืมสิ่่นี้ทั้ร้พื่ย์ใดๆ ในี้ก่ำจักำารข้อง
ลู่กำคื้า หรือหากำม้คืำาสิ่้�งให้เล่่กำบร่ษั้ทั้ต่อลู่กำคื้า หรือหากำลู่กำคื้าเข้้าสิู่่
กำระบว่นี้กำารชัำาระบ้ญชั้โดยสิ่ม้คืรใจั (นี้อกำเหนืี้อจัากำเพืื่�อฟื�นี้ฟู 
หรือคืว่บเข้้าก้ำนี้) หรือจ้ัดกำารทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้หรือเร้ยกำประชัุม หรือ 
จั้ดชัำาระหน้ี้�หรือประนี้อมหน้ี้�ก้ำบเจั้าหน้ี้� หรือลู่กำคื้าล้่มล่ะล่าย หรือ
ในี้กำรณ้ทั้้�ลู่กำคื้าผ่ดนี้้ดชัำาระหนี้้�ใดๆ ข้องตนี้ให้แกำ่ฮิ่ล่ต่

8.  ก�รร่บประก่น

8.1  บรรดาสิ่่นี้ค้ืาถูึกำข้ายพื่ร้อมก้ำบประโยชัน์ี้แล่ะภัายใต้เงื�อนี้ไข้ 
กำารร้บประก้ำนี้ต่างๆ ซึ่่�งจั้ดให้พื่ร้อมก้ำบกำารข้ายสิ่่นี้คื้าด้งกำล่่าว่  
ซึ่่�งจัะมไ้ว้่เพืื่�อตรว่จัสิ่อบตามทั้้�ได้รบ้กำารร้องข้อ ฮ่ิล่ตจ่ัะตอ้งได้รบ้ใบ
คืำาข้อเคืล่มสิ่่นี้ค้ืาชัำารุดท้ั้�งหมดเป็นี้ล่ายล่้กำษัณ์อ้กำษัรภัายในี้ 
สิ่่บสิ่อง (12) เดือนี้น้ี้บจัากำว้่นี้ทั้้�สิ่่งมอบสิ่่นี้ค้ืา หากำฮ่ิล่ต่ไม่ได้ร้บ 
ใบคืำาข้อเคืล่ม่อย่างเปน็ี้ล่ายล่ก้ำษัณ์อก้ำษัรดง้กำล่า่ว่ภัายในี้ช่ัว่งเว่ล่า
ทั้้�กำำาหนี้ด ให้ถึือว่่าลู่กำคื้าสิ่ล่ะสิ่่ทั้ธิ่ในี้กำารเร้ยกำร้องกำารเคืล่มส่ิ่นี้คื้า
ด้งกำล่่าว่ โปรดตรว่จัสิ่อบข้้อมูล่ในี้แค็ืตตาล็่อกำข้องผล่่ตภ้ัณฑ์์น้ี้�นี้ๆ 
สิ่ำาหร้บข้้อกำำาหนี้ดพื่่เศษัเกำ้�ยว่กำ้บกำารร้บประกำ้นี้

8.2  ไม่ม้สิ่่�งใดในี้ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้น้ี้� หรือในี้กำารร้บประก้ำนี้ท้ั้�ฮิ่ล่ต่
ให้ไว่้ จัะกำำาหนี้ดคืว่ามผ่ดชัอบใดๆ เกำ้�ยว่กำ้บฮิ่ล่ต่ ในี้สิ่่ว่นี้ทั้้�เกำ้�ยว่กำ้บ
คืว่ามชัำารุดบกำพื่ร่องใดๆ ในี้สิ่่นี้คื้า อ้นี้เก่ำดจัากำกำารกำระทั้ำากำาร 
ล่ะเว้่นี้กำารกำระทั้ำา คืว่ามประมาทั้เล่่นี้เล่่อ หรือกำารผ่ดนี้้ดชัำาระหน้ี้�
ข้องลู่กำคื้าหรือลู่กำจั้าง หรือต้ว่แทั้นี้ข้องลู่กำคื้า รว่มถึ่งแต่ไม่จัำาก้ำด
เพ้ื่ยงกำารทั้้�ลู่กำค้ืาไม่ปฏ่บ้ต่ตามข้้อเสิ่นี้อแนี้ะใดๆ ข้องฮิ่ล่ต่ ในี้ส่ิ่ว่นี้
ทั้้�เก้ำ�ยว่ก้ำบกำารจ้ัดเกำ็บแล่ะกำารจ้ัดกำาร หรือกำารใช้ัหรือส่ิ่งสิ่่นี้คื้า  
กำารใชั้สิ่่นี้คื้าร่ว่มก้ำบสิ่่นี้คื้าอื�นี้ๆ หรือกำารใชั้สิ่่นี้คื้าในี้ทั้างทั้้�ผ่ดอื�นี้ๆ 
หรืออุบ้ต่เหตุ หรือกำารสิ่่กำหรอตามสิ่มคืว่รข้องสิ่่นี้คื้า หรือกำารท้ั้�
ลู่กำค้ืาไม่ใช้ังานี้สิ่่นี้ค้ืาตามข้้อกำำาหนี้ดกำารใช้ังานี้อื�นี้ๆ หรือตาม 
ข้้อกำฎหมายทั้้�ม้ผล่บ้งคื้บใชั้

8.3  ฮิ่ล่ต่จัะไม่ร้บผ่ดชัอบต่อคืว่ามเสิ่้ยหาย คืว่ามสิู่ญหาย ต้นี้ทุั้นี้ หรือ
คื่าใชั้จั่ายชันี้่ดใดๆ ทั้้�งสิ่่�นี้อ้นี้เกำ่ดจัากำหรือเกำ้�ยว่เนี้ื�องในี้ทั้างใดๆ กำ้บ
กำารทั้้�ล่กูำคืา้ หรือล่กูำจัา้ง ตว้่แทั้นี้ หรือผูร้บ้จัา้งใดๆ ข้องล่กูำคืา้ตด่ต้�ง
สิ่่นี้คื้า โดยข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้นี้้� ลู่กำคื้าข้อชัดเชัยคื่าเสิ่้ยหายแกำ่
ฮิ่ล่ต่ต่อกำารกำระทั้ำา ต้นี้ทุั้นี้ ราคืา คืว่ามสูิ่ญหาย คืว่ามเส้ิ่ยหาย 
แล่ะคื่าใชั้จั่ายท้ั้�ฮิ่ล่ต่อาจักำ่อให้เก่ำดข้่�นี้หรือได้ร้บ อ้นี้เนี้ื�องมาจัากำ
กำารฟ้องร้องใดๆ โดยบุคืคืล่ภัายนี้อกำใดๆ อ้นี้เก้ำ�ยว่ข้้องในี้ทั้างใดๆ 
กำ้บกำารต่ดต้�งสิ่่นี้คื้า

8.4  ภัายใต้บ้งคื้บแห่งกำฎหมายทั้้�ใชั้บ้งคื้บ ในี้กำรณ้ท้ั้�ม้กำารเคืล่ม 
กำารร้บประก้ำนี้เก่ำดข้่�นี้ ฮ่ิล่ต่ม้สิ่่ทั้ธ่ิทั้้�จัะเลื่อกำคืืนี้เง่นี้ตามราคืา 
ข้องสิ่่นี้คื้า เปล่้�ยนี้หรือซึ่่อมสิ่่นี้คื้า หรือดำาเนี้่นี้กำารกำารซึ่่อมบำารุงได้
ตามสิ่ถึานี้กำารณ์

9.  คว�มร่บผิิดชำอบของลูกค้�

9.1  กำารคื้ดเล่ือกำสิ่่นี้คื้าท้ั้�เหมาะสิ่มต่อว้่ตถึุประสิ่งคื์ข้องลู่กำคื้าจัะข้่�นี้อยู่
กำ้บปัจัจั้ยต่างๆ ปัจัจั้ยเหล่่านี้้�จัะรว่มถึ่งแต่ไม่จัำากำ้ดเพื่้ยงสิ่ภัาพื่ข้อง
หนี้า้งานี้ หรือพื่ฤต่กำารณ์อื�นี้ๆ ข้องกำารใชัส้ิ่น่ี้คืา้ตามทั้้�เสิ่นี้อทั้้�ล่กูำคืา้
เทั้่าน้ี้�นี้ทั้้�ทั้ราบ ลู่กำค้ืาจัะร้บผ่ดชัอบแต่เพ้ื่ยงผู้เด้ยว่ต่อกำารทั้ำาให้
ตนี้เองพ่ื่งพื่อใจัว่่าข้้อมูล่ด่บทั้้�ให้แกำ่ฮิ่ล่ต่ทั้้�อยู่บนี้พืื่�นี้ฐานี้ข้องข้้อมูล่
แล่ะข้้อเสิ่นี้อแนี้ะข้องฮ่ิล่ต่ม้คืว่ามถูึกำต้อง แล่ะสิ่มมต่ฐานี้ใดๆ ทั้้� 
ฮิ่ล่ต่ต้� งข้่�นี้เพื่ื�อเสิ่ร่มข้้อมูล่ด่บด้งกำล่่าว่ ม้คืว่ามเหมาะสิ่ม 
ต่อว่้ตถึุประสิ่งคื์ข้องลู่กำคื้า

9.2  ฮิ่ล่ต่จัะไม่ร้บผ่ดชัอบต่อข้้อมูล่หรือคืำาแนี้ะนี้ำาไม่ว่่าในี้ล่้กำษัณะใดๆ
ทั้้�ตนี้จั้ดหา ในี้กำรณ้ท้ั้�ข้้อมูล่ด่บใดๆ ทั้้�ลู่กำคื้าจั้ดหาให้ไม่ถึูกำต้อง  
หรือในี้กำรณ้ท้ั้�สิ่มมต่ฐานี้ใดๆ ทั้้�ฮิ่ล่ต่ได้ต้�งข้่�นี้ไม่เหมาะสิ่ม 
ต่อว่้ตถุึประสิ่งค์ืข้องลู่กำค้ืา ฮ่ิล่ต่ข้อสิ่นี้้บสิ่นุี้นี้ให้ลู่กำค้ืาซึ่้กำถึาม 
ข้้อสิ่งสิ่้ยใดๆ ทั้้�ลู่กำคื้าม้กำ้บฮิ่ล่ต่

 

10. ข้อจำ�ก่ดคว�มร่บผิิด

10.1 ภัายใต้บ้งคื้บแห่งกำฎหมายทั้้�ใชั้บ้งคื้บ คืว่ามร้บผ่ดรว่มข้องฮิ่ล่ต่ 
(ไม่ว่่าในี้สิ่้ญญาในี้ทั้างล่ะเม่ดโดยประมาทั้เล่่นี้เล่่อ หรือในี้กำาร 
กำระทั้ำาผ่ดหน้ี้าท้ั้�หรืออื�นี้ๆ) ต่อลู่กำค้ืาสิ่ำาหร้บคืว่ามสูิ่ญหาย หรือ
คืว่ามเสิ่้ยหายใดๆ จัะจัำากำ้ดเพื่้ยงราคืาข้องสิ่่นี้คื้า

10.2 ให้ลู่ กำ ค้ืา ร้บผ่ด ต่อ ฮ่ิล่ต่แล่ะชัดเชัยค่ืา เสิ่้ยหายต่อ ฮ่ิล่ต ่
ในี้เรื�องค่ืาใช้ัจั่าย คืว่ามสูิ่ญหาย คืว่ามร้บผ่ดหรือว่่ธ้ิกำารใดๆ 
แล่ะท้ั้�งหมดทั้้�บุคืคืล่ภัายนี้อกำได้ร้บ ท้ั้�เก่ำดข้่�นี้อ้นี้เนืี้�องมาจัากำ 
หรืออ้นี้เก้ำ�ยว่เนี้ื�องก้ำบกำารกำระทั้ำา กำารล่ะเว้่นี้กำารกำระทั้ำา  
คืว่ามประมาทั้เล่่นี้เล่่อแล่ะ/หรือ กำารฝ่่าฝ่ืนี้ข้้อคืว่ามข้อง 
ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่านี้้�หรืออื�นี้ๆ โดยท้ั้� ลู่กำคื้าผ่ด 
นี้้ดชัำาระหนี้้�

10.3 ฮิ่ล่ต่ไม่ข้อแสิ่ดงตนี้หรือร้บประก้ำนี้ว่่ากำารใช้ัส่ิ่นี้ค้ืาม่ได้ล่ะเม่ด
สิ่่ทั้ธิ่ข้องบุคืคืล่ภัายนี้อกำใดๆ แล่ะฮิ่ล่ต่จัะไม่ร้บผ่ดในี้กำารนี้้�
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10.4 ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้ข้องกำารข้ายเหล่่าน้ี้�จัะรว่มถึ่ง จัำาก้ำด 
หรอืแก้ำไข้เพ่ื่�มเตม่กำารใช้ับทั้บญ้ญต่้ข้องกำฎหมายใดๆ ทั้้�ใชับ้ง้ค้ืบ
ซึ่่�งตามกำฎหมายแล่้ว่ไม่สิ่ามารถึ ไม่รว่มเข้้าไว่้ จัำาก้ำดหรือแกำ้ไข้
เพื่่�มเต่มได้

10.5 เว่้นี้แต่จัะรว่มเงื�อนี้ไข้แล่ะกำารร้บประก้ำนี้ท้ั้�บอกำเป็นี้น้ี้ยโดยกำาร
ข้ายสิ่่นี้คื้าหรือโดยกำฎหมายคืุ้มคืรองผู้บร่โภัคื ลู่กำคื้าตกำล่งว่่า

• ลู่กำคืา้มไ่ดอ้าศย้สิ่่�งจังูใจั กำารแสิ่ดงตนี้หรอืคืำาแถึล่งโดยหรอื
ในี้นี้ามข้องฮ่ิล่ต่ ในี้กำารจั้ดซึ่ื�อสิ่่นี้ค้ืาแล่ะไม่ม้เงื�อนี้ไข้หรือ
กำารร้บประก้ำนี้โดยปร่ยายในี้ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้นี้้� (เว่้นี้
แต่ได้ทั้ำาเป็นี้ล่ายล่้กำษัณ์อ้กำษัรแล่ะล่งล่ายมือชัื�อโดยผู้แทั้นี้
ร้บมอบอำานี้าจัโดยชัอบข้องฮิ่ล่ต่) แล่ะ

• ข้้อกำำาหนี้ดน้ี้�ได้กำำาหนี้ดคืว่ามรบ้ผด่ท้ั้�งหมดข้องฮ่ิล่ต่เก้ำ�ยว่ก้ำบ
คืว่ามร้บผ่ดต่อกำารผ่ดเงื�อนี้ไข้หรือร้บประก้ำนี้ในี้ส่ิ่ว่นี้ท้ั้�เก้ำ�ยว่
ก้ำบกำารข้ายสิ่่นี้ค้ืา ไม่ว่่าอย่างไรก็ำตาม ฮ่ิล่ต่จัะไม่ก่ำอคืว่าม
ร้บผ่ดใดๆ ในี้ส่ิ่ว่นี้ทั้้�เก้ำ�ยว่ก้ำบหรืออ้นี้เก่ำดจัากำ หรืออ้นี้เก้ำ�ยว่
เนี้ื�องก้ำบคืว่ามเสิ่้ยหายทั้้�ม่ได้เก่ำดข้่�นี้โดยตรงแล่ะท้ั้นี้ท้ั้ หรือ
คืว่ามเสิ่้ยหายโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้้�ลู่กำค้ืาได้ร้บหรือก่ำอให้
เกำ่ด รว่มถึ่งแต่ไม่จัำากำ้ดเพื่้ยงกำารสิู่ญเสิ่้ยกำำาไรหรือรายได้

10.6 โดยไม่คืำานี้ง่ถ่ึงสิ่่�งท้ั้�กำล่า่ว่มาแล้่ว่ข้า้งต้นี้น้ี้� ล่กูำค้ืารบ้ทั้ราบว่่าอาจั
ถึือว่่าสิ่่นี้คื้าเป็นี้สิ่่�งข้องทั้้�ไม่ปล่อดภั้ยตามกำฎหมายทั้้�ใชั้บ้งคื้บ  
ในี้กำรณ้ทั้้�กำารตด้สิ่น่ี้ว่า่สิ่่�งข้องใดๆ ดง้กำล่า่ว่ไมป่ล่อดภัย้จัะกำระทั้ำา
โดยหน่ี้ว่ยงานี้ข้องร้ฐท้ั้�เก้ำ�ยว่ข้้องเท่ั้านี้้�นี้ ในี้กำรณ้ด้งกำล่่าว่ ลู่กำคื้า
จัะร้บผ่ดชัอบต่อกำารใช้ัแล่ะกำารจ้ัดจัำาหน่ี้ายส่ิ่นี้ค้ืาด้ว่ยคืว่าม
ระม้ดระว่้งอ้นี้สิ่มคืว่รตามทั้้�กำำาหนี้ดไว้่ ภัายใต้กำฎหมายทั้้�ใชั้
บ้งคื้บ แล่ะตามคืำาสิ่้�งกำารใช้ังานี้แล่ะข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้ข้อง
กำารข้ายเหล่า่น้ี้� ซึ่่�งกำำาหนี้ดโดยฮิล่่ตเ่พื่ื�อหล่ก้ำเล่้�ยงคืว่ามเสิ่้�ยงใดๆ
ทั้้�อาจัจัะถืึอว่่าฮ่ิล่ต่หรือลู่กำค้ืาผู้ใดผู้หน่ี้�งล่ะเม่ดกำฎหมายใดๆ  
ทั้้�ใชั้บ้งคื้บ

11.  เหตุสุ่ดวิส่่ย

ฮิ่ล่ต่จัะไม่ร้บผ่ดต่อคืว่ามล้่มเหล่ว่หรือคืว่ามล่่าชั้าในี้กำารจั้ดหาหรือ 
สิ่่งมอบสิ่่นี้คื้าในี้กำรณ้ทั้้�คืว่ามล่้มเหล่ว่ หรือคืว่ามล่่าชั้าด้งกำล่่าว่เกำ่ดจัากำ
มูล่เหตุหรือพื่ฤต่กำารณ์ใดๆ ท้ั้�งสิ่่�นี้ไม่ว่่าท้ั้�งหมดหรือเพ้ื่ยงบางส่ิ่ว่นี้ท้ั้�อยู่
นี้อกำเหนืี้อกำารคืว่บคุืมอ้นี้สิ่มคืว่รข้องฮ่ิล่ต่ รว่มถ่ึงแต่ไม่จัำาก้ำดเพ้ื่ยง
สิ่งคืรามกำารน้ี้ดหยุดงานี้ กำารปิดโรงงานี้ ข้้อพ่ื่พื่าทั้หรือคืว่ามไม่สิ่งบ 
ทั้างอุตสิ่าหกำรรม ข้้อจัำาก้ำดหรือกำารแทั้รกำแซึ่งข้องร้ฐบาล่ คืว่ามล่่าช้ัา 
ในี้กำารข้นี้ส่ิ่ง อ้คืค้ืภ้ัย เหตุสิุ่ดว่่สิ่้ยทั้้�จัะหล่้กำเล่้�ยงได้ กำารเสิ่้ยข้องโรงงานี้ 
กำารข้าดแคืล่นี้ว้่สิ่ดุหรือแรงงานี้ ว่าตภ้ัยหรือพื่ายุ โจัรกำรรม กำารทั้ำาล่าย
ทั้ร้พื่ย์ส่ิ่นี้ กำารจัล่าจัล่คืว่ามวุ่่นี้ว่ายในี้บ้านี้เมืองหรืออุบ้ต่เหตุประเภัทั้
ใดๆ

12.  ก�รสิ่�นสุ่ดส่่ญญ�

หากำลู่กำค้ืาไม่ปฏ่บ้ต่ตามข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้ใดๆ หรือเป็นี้บุคืคืล่
ธิรรมดาท้ั้�ล่ม้ล่ะล่ายหรอืมเ้หตใุหเ้ชัื�อไดว่้่าจัะกำล่ายเปน็ี้บคุืคืล่ล่ม้ล่ะล่าย
หรือเป็นี้บร่ษ้ัทั้ท้ั้�ม้มต่ให้เล่่กำบร่ษ้ัทั้หรือชัำาระบ้ญชั้ (นี้อกำเหนืี้อจัากำเพืื่�อ
องคื์กำรใหม่หรือฟื�นี้ฟูก่ำจักำาร) หรือจ้ัดกำารทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้ ประนี้อมหน้ี้�หรือจั้ด
ชัำาระหนี้้�กำ้บเจั้าหนี้้� หรือหากำม้กำารแต่งต้�งเจั้าพื่นี้้กำงานี้พื่่ทั้้กำษั์ทั้ร้พื่ย์หรือ
ผู้จั้ดกำารหรือผู้จั้ดมรดกำ เพื่ื�อทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้หรือสิ่่นี้ทั้ร้พื่ย์ใดๆ ข้องลู่กำคื้า หรือ
เร่�มร้บผ่ดต่อกำารเล่่กำก่ำจักำารอ้นี้เนืี้�องมาจัากำกำารม้หน้ี้�สิ่่นี้ล้่นี้พ้ื่นี้ต้ว่ หรือ
หากำได้ยื�นี้คืำาร้องข้อให้เล่่กำก่ำจักำารข้องตนี้ หรือหากำได้แต่งต้�งผู้ชัำาระ
บญ้ชัห้รือผูช้ัำาระบญ้ชัช้ั้�ว่คืราว่หรอืผูจ้้ัดกำารมรดกำ หรอืมเ้หตุใหเ้ชืั�อไดว่้่า
จัะกำล่ายเป็นี้ผู้ม้หนี้้�สิ่่นี้ล่้นี้พื่้นี้ต้ว่ นี้อกำเหนี้ือจัากำใชั้สิ่่ทั้ธิ่ข้องตนี้ท้ั้�งหมด
หรือใดๆ ต่อลู่กำค้ืาในี้ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้น้ี้�ท้ั้�งหมดหรือบางส่ิ่ว่นี้  
แล่ะสิ่้ญญาอื�นี้ๆ ท้ั้�งหมดระหว่่างฮิ่ล่ต่ก้ำบลู่กำคื้า ฮ่ิล่ต่อาจังดสิ่่งมอบ
สิ่่นี้คื้าต่อไป แล่ะจัะเอาคืืนี้ซึ่่�งกำารคืรอบคืรองสิ่่นี้ค้ืาใดๆ ทั้้�ม่ได้ชัำาระเง่นี้
ทั้้นี้ทั้้ตามข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่านี้้�

13. ทั่ร่พย์สิ่นทั่�งปัญญ�

ลู่กำค้ืาร้บทั้ราบแล่ะยอมร้บว่่า ฮิ่ล่ต่ย้งคืงม้สิ่่ทั้ธิ่ในี้คืว่ามเป็นี้เจั้าข้อง
ทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้ทั้างปัญญาทั้้�งหมดในี้ต้ว่สิ่่นี้คื้า แล่ะลู่กำคื้าจัะไม่ใชั้ทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้
ทั้างปัญญาใดๆ เหล่่านี้้� (รว่มถ่ึงแต่ไม่จัำาก้ำดเพ้ื่ยงเคืรื�องหมายกำารค้ืา 
สิ่่ทั้ธิ่บ้ตร สิ่่ทั้ธิ่ในี้กำารออกำแบบ แล่ะล่่ข้สิ่่ทั้ธิ่�) ซึ่่�งเป็นี้ข้องฮิ่ล่ต่หรือบร่ษั้ทั้
ในี้เคืรือข้องฮิล่่ต ่หรือย้�หอ้ บรรจุัภัณ้ฑ์์ กำารออกำแบบ หรือชัื�อทั้างกำารค้ืา
ใดๆ ทั้้�คืล่า้ยหรอืเหมอืนี้ก้ำนี้ก้ำบทั้รพ้ื่ย์สิ่น่ี้ทั้างปัญญาข้องฮ่ิล่ต่ โดยทั้้�ไม่ได้
ร้บกำารย่นี้ยอมล่่ว่งหนี้้าจัากำฮิ่ล่ต่
 
14.  บริก�ร

บร่กำารรว่มถ่ึงกำารสิ่าธ่ิตผล่่ตภ้ัณฑ์์ กำารบร่กำารด้านี้เทั้คืน่ี้คื แล่ะบร่กำาร
ใดๆ ทั้้�ม้กำารดำาเนี้่นี้กำาร ณ สิ่ถึานี้ทั้้�ทั้ำางานี้ข้องลู่กำคื้า

ลู่กำคื้าจัะต้องเป็นี้ผู้ร้บผ่ดชัอบในี้สิ่่ว่นี้ต่อไปนี้้�

• กำารจั้ดเตร้ยมกำารเข้า้ถึง่พื่ื�นี้ทั้้�อยา่งปล่อดภัย้ใหแ้กำบุ่คืล่ากำร
ข้องฮิ่ล่ต่ (เชั่นี้ ลู่กำจั้าง ต้ว่แทั้นี้ แล่ะผู้ร้บจั้าง)

• กำารตรว่จัสิ่อบใหแ้นี้ใ่จัว่า่ ไดม้ก้ำารข้อคืว่ามย่นี้ยอมแล่ะกำาร
อนีุ้ญาตทั้้�งหมดทั้้�จัำาเป็นี้สิ่ำาหร้บกำารบร่กำารนี้้�นี้ๆ แล่้ว่

• กำารจ้ัดเตร้ยมสิ่่�งอำานี้ว่ยคืว่ามสิ่ะดว่กำต่างๆ เช่ันี้ ไฟฟ้า 
แล่ะไฟสิ่่องสิ่ว่่างทั้้�จัำาเป็นี้สิ่ำาหร้บกำารบร่กำาร

• กำารตรว่จัสิ่อบให้แน่ี้ใจัว่่า สิ่ถึานี้ท้ั้�นี้้�นี้ๆ ปราศจัากำอ้นี้ตราย
ต่อสิุ่ข้ภัาพื่แล่ะคืว่ามปล่อดภั้ย แล่ะ

• กำารเสิ่ย้ชัว่้่ตหรอืกำารบาดเจับ็ตอ่บคุืคืล่ทั้้�เก่ำดข้่�นี้ก้ำบบคุืล่ากำร
ข้องฮิ่ล่ต่หรือกำารสิู่ญเสิ่้ยทั้ร้พื่ย์สิ่่นี้ข้องฮิ่ล่ต่ บุคืล่ากำร  
แล่ะผู้ร้บจ้ัางช่ัว่งในี้ระหว่่างทั้้�อยู่ในี้สิ่ถึานี้ท้ั้�ข้องลู่กำค้ืา  
เว่้นี้แต่ในี้กำรณ้ท้ั้�กำารบาดเจั็บ กำารสูิ่ญเสิ่้ย แล่ะ/หรือ 
กำารเสิ่ย้ชัว้่ต่ดง้กำล่า่ว่มส้ิ่าเหตุมาจัากำคืว่ามประมาทั้เล่น่ี้เล่อ่
ข้องฮิ่ล่ต่หรือผู้ร้บจั้างชั่ว่งข้องฮิ่ล่ต่เอง

15.  ก�รส่่งเอกส่�ร

ลู่กำค้ืาตกำล่งว่่ากำารส่ิ่งคืำาบอกำกำล่่าว่ใดๆ หรือเอกำสิ่ารทั้างกำารศาล่อาจั
กำระทั้ำาโดยกำารส่ิ่งสิ่่�งด้งกำล่่าว่โดยไปรษัณ้ย์ล่งทั้ะเบ้ยนี้หรือโดยโทั้รสิ่าร
ไปย้งทั้้�อยู่ข้องลู่กำคื้าทั้้�ทั้ราบคืร้�งล่่าสิุ่ด

16.  คำ�แถลงเก่่ยวก่บหน่�สิ่น

หน้ี้งสิ่ือร้บรองท้ั้�กำรรมกำาร เล่ข้านีุ้กำาร ผู้จั้ดกำารฝ่่ายกำารเง่นี้หรือ 
เจั้าหนี้้าท้ั้�คืว่บคืุมสิ่่นี้เชัื�อข้องฮิ่ล่ต่ได้ล่งล่ายมือชัื�อไว่้จัะเป็นี้พื่ยานี้ 
หล่้กำฐานี้เบื�องต้นี้ข้องจัำานี้ว่นี้เง่นี้ท้ั้�ลู่กำคื้าเป็นี้หนี้้�ต่อฮิ่ล่ต่ ณ เว่ล่า 
ด้งกำล่่าว่

17.  ข้อตกลงอ่ืนๆ

คืู่สิ่้ญญาท้ั้�งสิ่องฝ่่ายตกำล่งร่ว่มก้ำนี้ว่่าข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่านี้้� 
จัะเป็นี้สิ่่ว่นี้หนี้่�งข้องสิ่้ญญาซึ่ื�อข้ายใดๆ หรือสิ่้ญญาอื�นี้ๆ ระหว่่างฮิ่ล่ต่
กำ้บลู่กำคื้าในี้สิ่่ว่นี้ทั้้�เกำ้�ยว่กำ้บกำารข้ายสิ่่นี้คื้า

18.  ก�รแยกออกจ�กก่นได้

ในี้กำรณ้ทั้้�ศาล่ทั้้�ม้เข้ตอำานี้าจัพื่บว่่าบทั้บ้ญญ้ต่ใดๆ ข้องข้้อกำำาหนี้ด 
แล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่านี้้�ไม่สิ่มบูรณ์ ผ่ดกำฎหมาย หรือใชั้บ้งคื้บไม่ได้ ไม่ว่่า
ทั้้�งหมดหรอืเพ้ื่ยงบางส่ิ่ว่นี้ใหค้ืว่ามไม่สิ่มบูรณ์ กำารผด่กำฎหมายหรือกำาร
ไม่สิ่ามารถึใชั้บ้งคื้บได้ด้งกำล่่าว่ไม่กำระทั้บต่อคืว่ามสิ่มบูรณ์ กำารถูึกำต้อง
ตามกำฎหมาย หรือคืว่ามสิ่ามารถึใช้ับ้งคื้บได้ข้องบทั้บ้ญญ้ต่อื�นี้ๆข้อง 
ข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้เหล่่านี้้�

19.  ข้อมูลท่่ั่เป็นคว�มล่บ

ฮิ่ล่ต่ม้ข้้อผูกำม้ดต่อคืว่ามล่้บข้องท่ั้านี้ ตามหล่้กำกำารแล่ะนี้โยบาย 
คืว่ามล่้บข้องฮิ่ล่ต่ บุคืคืล่ต่างๆ จัะสิ่ามารถึเข้้าถึ่งข้้อมูล่สิ่่ว่นี้บุคืคืล่ 
ข้องตนี้เมื�อได้ร้องข้อ เราจัะใชั้ข้้อมูล่สิ่่ว่นี้บุคืคืล่ประเภัทั้ต่างๆ ท้ั้�เก็ำบ
รว่บรว่มไว่้ รว่มถึ่งกำารพ่ื่จัารณาแล่ะประเม่นี้คืำาข้อกำารว่่าจั้าง ซึ่่�งทั้ำาให้
เราสิ่ามารถึจั้ดหาผล่่ตภั้ณฑ์์ แล่ะ/หรือ บร่กำารให้ทั้่านี้ แล่ะเพื่ื�อประเม่นี้
คืำาข้อสิ่่นี้เชัื�อเพื่ื�อกำารพื่าณ่ชัย์ จั้ดกำารก้ำบบ้ญชั้ แล่ะ (หากำจัำาเป็นี้) แล่ะ
ทั้ำาให้เราปล่อดจัากำคืว่ามเสิ่้�ยงในี้กำารจ้ัดเกำบ็หนี้้� ข้อ้มูล่นี้้�อาจัเปิดเผยต่อ
บร่ษั้ทั้ท้ั้�เก้ำ�ยว่ข้้องหรือบร่ษั้ทั้ร่ว่มข้องเรา ฝ่่ายท้ั้�เก้ำ�ยว่ก้ำบกำารว่่าจั้าง 
ข้องทั้า่นี้ (เช่ันี้ผูช้ั้�ข้าดหรือผูอ้ื�นี้ท้ั้�กำำาหนี้ดไว่ใ้นี้นี้โยบายคืว่ามล่บ้ข้องเรา) 
ผู้ร้บจั้าง ผู้ให้สิ่่นี้เชัื�ออื�นี้ๆ ไม่ว่่าบ้ญชั้ข้องทั้่านี้ได้คื้างชัำาระหรือไม่กำ็ตาม
แล่ะ (หากำจัำาเป็นี้) ผู้ร้บประก้ำนี้คืว่ามเสิ่้�ยง ผู้เกำ็บหนี้้�แล่ะหนี้่ว่ยงานี้
รายกำารงานี้สิ่น่ี้เชัื�อข้องเรา หากำทั้า่นี้มไ่ดใ้หข้้อ้มลู่ท้ั้�งหมดหรอืเพ้ื่ยงบาง
สิ่่ว่นี้ตามท้ั้�เราร้องข้อ เราอาจัจัะไม่พ่ื่จัารณาคืำาข้อใดๆ ข้องทั้่านี้ หรือ
จั้ดหาสิ่่นี้ค้ืา แล่ะ/หรือ บร่กำารข้องเราให้แก่ำทั้่านี้ แล่ะเราอาจัจัะไม่
สิ่ามารถึประมว่ล่ผล่คืำาข้อสิ่่นี้เชัื�อเพื่ื�อกำารพื่าณ่ชัย์ข้องทั้่านี้ได้ หากำทั้่านี้
ม้ข้้อสิ่งสิ่้ยใดๆ หรือม้คืว่ามก้ำงว่ล่เก้ำ�ยว่ก้ำบนี้โยบายคืว่ามล่้บข้องเรา 
กำรุณาสิ่่งคืำาร้องข้อข้องทั้่านี้ มาท้ั้�เจั้าหนี้้าท้ั้�ทั้้�เกำ็บร้กำษัาคืว่ามล่้บ ณ 
สิ่ำานี้้กำงานี้ใหญ่ข้องเรา ซึ่่�งต้�งอยู่ทั้้�เล่ข้ทั้้� 1858/107-108 อาคืารอ่นี้เตอร์
ล่่งคื์ ทั้าว่เว่อร์ ชั้�นี้ 24 ถึ.เทั้พื่ร้ตนี้ แข้ว่งบางนี้าใต้ เข้ตบางนี้า กำรุงเทั้พื่ฯ 
10260 ประเทั้ศไทั้ย

20.  กฎหม�ยท่่ั่ใช้ำบ่งค่บ

ลู่กำคื้าตกำล่งให้ต้คืว่ามข้้อกำำาหนี้ดแล่ะเงื�อนี้ไข้ข้องกำารข้ายเหล่่านี้้�ตาม
กำฎหมายแหง่ราชัอาณาจ้ักำรไทั้ย ล่กูำคืา้ย่นี้ยอมใหม้ก้ำระบว่นี้กำารฟ้องคืด้
แล่ะพื่่จัารณาคืด้โดยศาล่ใดๆ ทั้้�สิ่มคืว่รทั้้�ได้ร้บอนีุ้ญาตให้เข้้าร่ว่ม
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