
 

 

เง่ือนไขทัว่ไปส ำหรับกำรให้บริกำร กำรจดัหำ กำรให้เชำ่สนิค้ำ หรือกำรท ำสนิค้ำในรูปแบบอื่นใด และเพื่อกำรท ำงำนของบริษัทที บี พี ไทยเลโก้บลอ็ก แอนด์ เลโก้เพลท จ ำกดั (ช่ือเดิมคือ
บริษัท เจนเซน่ คอนกรีต โปรดกัส์ จ ำกดั) 
 
เง่ือนไขทัว่ไปนีไ้ด้ให้นยิำมของ ที บี พี ในท่ีนีห้มำยถงึบริษัทที บี พี ไทยเลโก้บลอ็ก แอนด์ เลโก้เพลท จ ำกดั 
 
ข้อที่ 1. กำรน ำไปบังคบัใช้และควำมถกูต้องของเงื่อนไขทั่วไปเหล่ำนี ้

1.1. เง่ือนไขทัว่ไปเหลำ่นีใ้ช้บงัคบัส ำหรับข้อเสนอ ข้อตกลง และนิติกรรมทำงกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีคำดวำ่มีผลทำงกฎหมำยโดยมีสว่นเก่ียวข้องกบั ที บี พี ตลอดจนผลที่เกิดขึน้ทัง้หมดดงักลำ่ว 

1.2. ถ้ำเง่ือนไขทัว่ไปนีใ้ช้บงัคบักบัข้อตกลงให้ใช้บงัคบักบัข้อตกลงทัง้หมดที่เกิดขึน้จำกข้อตกลงนัน้ 

1.3. กำรไมป่ฏิบตัิตำมเง่ือนไขทัว่ไปเหลำ่นีจ้ะใช้บงัคบัตรำบเทำ่ที่เง่ือนไขดงักลำ่วได้ท ำกำรตกลงกนัระหวำ่งคูส่ญัญำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
1.4. หำกบำงสว่นของเง่ือนไขทัว่ไปเหลำ่นีเ้ป็นโมฆะทัง้บำงสว่น หรือทัง้หมด หรือประกำศวำ่เป็นโมฆะนัน้จะไมม่ีผลบงัคบัใช้กบัเง่ือนไขอื่น ๆ 

 

ข้อ 2. เงื่อนไขเฉพำะของกำรน ำไปใช้ 

นอกเหนือจำกเง่ือนไขทัว่ไปนีข้้อก ำหนดเพิ่มเติมด้ำนลำ่ง และเง่ือนไขเฉพำะที่อ้ำงถึงในข้อบงัคบันีน้ัน้ใช้บงัคบักบัทกุข้อเสนอ ข้อตกลงและนิติกรรมทำงกฎหมำยอืน่ ๆ ทีท่ี่คำดวำ่มีผลทำง
กฎหมำยโดยมีสว่นเก่ียวข้องกบั ที บี พี  
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหวำ่งเง่ือนไขทัว่ไป และเง่ือนไขเพิ่มเติมและ / หรือเง่ือนไขเฉพำะที่อ้ำงถึงในข้อบงัคบันีน้ัน้จะมีผลบงัคบัเหนือกวำ่ข้อก ำหนดทัว่ไปนีใ้นกรณี 

2.1. เง่ือนไขเฉพำะนัน้ไมส่ำมำรถใช้บงัคบัได้ในประเทศไทย 

2.2. เง่ือนไขเพิม่เตมิตำมรำยละเอียดด้ำนลำ่ง 
 

ข้อ 3. ข้อเสนอและกำรยนืยนั 

3.1. ข้อเสนอทัง้หมดต้องเขียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และปรำศจำกภำระผกูพนัใด ๆ นอกจำกนีห้ำกมีกำรรวมระยะเวลำในข้อเสนอนีเ้พื่อให้มีผลบงัคบัใช้เมื่อมีกำรให้ข้อมลูทำงวำจำ 
ข้อเสนอต้องได้รับกำรพิจำรณำโดยทนัทีที่ได้รับกำรยืนยนัจำกที บี พเีป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
3.2. ที บี พี ไมส่ำมำรถบงัคบัให้ยินยอมท ำตำมกำรยื่นเสนอ หรือข้อเสนอหำกคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่เข้ำใจในควำมสมเหตสุมผลวำ่ใบเสนอรำคำ หรือข้อเสนอ หรือ 

สว่นหนึง่ของพวกเขำมข้ีอผิดพลำดที่เห็นได้ชดัหรือควำมผิดพลำดเลก็น้อย 

3.3. คูส่ญัญำอีกฝ่ำยต้องรับผิดชอบตอ่ค ำสัง่ซือ้ที่ได้รับจำกเขำหรือในนำมของเขำ โครงสร้ำงที่ก ำหนด วิธีกำรท ำงำน ค ำแนะน ำและข้อมลูตลอดจนกำรไมใ่ห้ข้อมลูทีคู่ส่ญัญำอีกฝ่ำยควร
เข้ำใจวำ่ข้อมลูเหลำ่นีอ้ำจมคีวำมเก่ียวข้องกบัที บี พทีีใ่นกำรเสนอสทิธิ หรือกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลง 
3.4. รำคำทัง้หมดทีก่ลำ่วถึงในข้อเสนอนัน้ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิ่ม และกำรเรียกเก็บภำษีที่รัฐบำลก ำหนด รำคำคงที่นัน้ใช้กบังำนทัง้หมดหำกได้ระบไุว้อยำ่งชดัเจน รำคำสำมำรถแสดง
รำยละเอียดโดยเฉพำะเจำะจงในหนว่ยของกำรท ำงำนและ / หรือวสัดทุี่ใช้ หรือหนว่ยเวลำ 

3.5. ข้อเสนอต้องได้รับกำรยืนยนัโดยคูส่ญัญำอีกฝ่ำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
ข้อตกลงจะมีผลเมื่อที บี พี ได้รับทรำบกำรยืนยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกอีกฝ่ำยหนึง่หรือหลงัจำกที บี พี ปฏิบตัิตำมข้อตกลง 
ที บี พี ไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยใด ๆ ในกรณีทีย่งัไมไ่ด้ท ำข้อตกลงก่อน หรือหลงัจำกได้รับกำรยืนยนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกอีกฝ่ำยหนึง่ 
3.6. ในกรณียอมรับ (ไมว่ำ่จะเป็นประเด็นยอ่ย) แตกตำ่งจำกข้อเสนอท่ีระบไุว้ในกำรเสนอนัน้หรือไมก็่ตำม ที บี พไีมม่ีควำมผกูพนัตำมข้อเสนอนี ้ข้อตกลงต้องได้รับกำรตอบรับตำม
ข้อเสนอของ ที บี พี เว้นแต ่ที บี พี ได้แจ้งอยำ่งชดัเจนถงึอีกฝ่ำยหนึง่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรวำ่เห็นด้วยกบัควำมแตกตำ่งที่เกิดขึน้ได้ 

3.7. ในกรณีมกีำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ส ำหรับเงินเดือน รำคำ หรืออตัรำแลกเปลีย่นหลงัจำกสำมเดือนนบัจำกวนัท ำสญัญำ ที บี พี มสีทิธิเปลีย่นแปลงรำคำที่ตกลงกนัไว้ในงำนฝ่ำยเดียว 
โดยที่คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมส่ำมำรถเลกิสญัญำ หรือยตุิด้วยวิธีกำรอื่นใด 

 

ข้อ 4. กำรระงบั กำรยกเลิก และกำรยกเลิกสัญญำก่อนก ำหนด 

4.1. ที บี พี มีสทิธิระงบักำรปฏิบตัิตำมข้อผกูพนัของสญัญำในกรณี 

- คูส่ญัญำอีกฝ่ำยไมป่ฏิบตัิตำมข้อผกูพนัตำมข้อตกลง หรือปฏิบตัติำมไมค่รบถ้วน หรือตำมก ำหนดเวลำ 

- ที บี พี ได้ตระหนกัถึงสถำนกำรณ์หลงัจำกกำรสรุปข้อตกลงที่ให้เหตผุลเพียงพอทีท่ ำให้เกิดควำมไมม่ัน่ใจวำ่อีกฝ่ำยจะไมป่ฏิบตัติำมข้อผกูพนั 

- คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ได้รับกำรร้องขอให้มีกำรรักษำควำมปลอดภยัตำมข้อตกลงเพื่อให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัตำมข้อตกลงนัน้ และไมม่ีกำรจดักำรรักษำควำมปลอดภยั หรือไมเ่พียงพอ 

- ในกรณีทีท่ี บี พี ไมส่ำมำรถเรียกร้องคำ่เสยีหำยตำมข้อตกลงเดมิได้เนื่องจำกควำมลำ่ช้ำในสว่นของอีกฝ่ำยหนึง่ ที บี พ ีมีสทิธิเลกิสญัญำได้ 

4.2. นอกจำกนีท้ี บี พ ีมีสทิธิเลกิสญัญำได้หำกมีสถำนกำรณ์ที่มีลกัษณะไมส่ำมำรถบงัคบัปฏิบตัติำมสญัญำฉบบัเดิมได้ หรือมีสถำนกำรณ์อื่นท่ีไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมข้อตกลงนีไ้ด้อยำ่ง
สมเหตสุมผลของที บี พ ี

4.3. ในกรณีที่ยกเลกิข้อตกลงนี ้ข้อเรียกร้องของที บี พีตอ่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยนัน้ให้ถือวำ่ครบก ำหนด และช ำระเงินโดยทนัที หำกที บี พยีกเลกิกำรปฏิบตัิตำมข้อผกูพนันัน้ต้องรักษำข้อ
เรียกร้องตำมกฎหมำยและข้อตกลง 
4.4. ในกรณีที ่ที บี พ ีตดัสนิใจทีจ่ะระงบัหรือยตุิข้อตกลงนีน้ัน้จะไมม่ีภำระผกูพนัใด ๆ ส ำหรับกำรชดเชยควำมเสยีหำย และคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำรกระท ำนี ้
4.5 ในกรณีกำรยกเลกิเกิดขึน้กบัอีกฝ่ำยหนึง่ ที บี พ ีจะได้รับคำ่ชดเชยควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้รวมถึงต้นทนุ และคำ่ใช้จำ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.6. หำกคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ยกเลกิค ำสัง่ซือ้ทัง้หมดหรือบำงสว่น รำยกำรท่ีได้ท ำกำรสัง่ซือ้หรือจดัเตรียมไว้ด้วยเหตนุีไ้ด้เพิ่มขึน้ตำมคำ่ใช้จ่ำยคำ่จดัซือ้จดัหำ คำ่ปฏิบตัิหน้ำที่ คำ่จดัสง่
ส ำหรับรำยกำรเหลำ่นี ้รวมทัง้ชัว่โมงกำรท ำงำนท่ีสงวนไว้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงนัน้ทีด่ ำเนินกำรเรียกเก็บกบับคุคลอื่น ๆ 

 

ข้อที่ 5. กำรครอบครองสนิค้ำ 

5.1. รำยกำรทัง้หมดที่ที บี พจีดัหำให้ถือวำ่เป็นสว่นหนึง่ของข้อตกลงนีซ้ึง่ยงัคงเป็นทรัพย์สนิของที บี พ ีจนกวำ่คูส่ญัญำอกีฝ่ำยหนึง่ได้รับภำระหน้ำที่ทัง้หมดตำมข้อตกลงกบัที บี พี และ
ข้อตกลงอื่น ๆที่เสร็จสิน้  
5.2. รำยกำรท่ีที บี พ ีซึง่อยูภ่ำยใต้กำรครอบครองตำมข้อ 1 นัน้จะไมน่ ำมำจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลท่ีสำม และต้องไมน่ ำไปใช้ในกำรช ำระเงิน คูส่ญัญำอกีฝ่ำยหนึง่ต้องไมใ่ช้เป็นประกนัหรือ
ด ำเนินกำรขดัขวำงซึง่อยูภ่ำยใต้กำรครอบครองไว้ในสว่นอื่น 

5.3. คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ต้องปฏิบตัิทกุอยำ่งที่คำดวำ่จะได้รับจำกอีกฝ่ำยหนึง่ตำมควำมสมเหตสุมผลในกำรรักษำสทิธิในทรัพย์สนิของที บี พี 
5.4. ถ้ำบคุคลท่ีสำมยดึสนิค้ำทีจ่ดัหำอยูภ่ำยใต้กำรครอบครอง หรือหำกต้องกำรสร้ำง หรือบงัคบัใช้สทิธิในสิง่เหลำ่นี ้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยต้องมีหน้ำทีแ่จ้งให้ ที บี พทีรำบโดยทนัทีเก่ียวกบักำร
ด ำเนินกำรนี ้
5.5. คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ต้องรับประกนัสนิค้ำที่จดัหำอยูภ่ำยใต้กำรครอบครอง และให้เก็บรักษำเพื่อปอ้งกนักำรเกิดไฟไหม้ กำรระเบิดและควำมเสยีหำยจำกน ำ้ 

รวมถงึกำรโจรกรรม และด ำเนินกำรสง่นโยบำยกำรประกนันีไ้ปยงัที บี พตีำมค ำขอครัง้แรก ในกรณีของกำรช ำระเงินเทำ่ที่เป็นไปได้ของกำรประกนัให้ ที บี พ ีมีสทิธ์ิได้รับเงินเหลำ่นีต้รำบ
เทำ่ที่จ ำเป็น ซึง่ฝ่ำยอื่น ๆต้องกระท ำลว่งหน้ำตอ่ ที บี พีเพื่อเสนอควำมร่วมมือกบัทกุสิง่ที่จ ำเป็น หรือพงึปรำรถนำในสว่นนี ้หรือสิง่ที่อำจพิสจูน์ได้วำ่มคีวำมจ ำเป็น หรือตำมที่พงึปรำรถนำ
ในสว่นนี ้

5.6. ในกรณีที่ที บี พี ต้องกำรใช้สทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีระบไุว้ในข้อตกลงนี ้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยจะต้องให้สทิธ์ิโดยไมม่ีเง่ือนไขและไมส่ำมำรถเพิกถอนกำรอนญุำตลว่งหน้ำให้กบัที บี พ ีและกำร
แตง่ตัง้บคุคลที่สำมโดยที บี พี เพือ่เข้ำสูส่ถำนท่ีทัง้หมดทีม่ีทรัพย์สนิของ ที บี พตีัง้อยูแ่ละเพื่อน ำรำยกำรเหลำ่นีก้ลบัไป 

 

ข้อที่ 6. ใบแจ้งหนีแ้ละกำรช ำระเงนิ 

6.1. หำกไมม่กีำรตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คูส่ญัญำอีกฝ่ำยต้องช ำระเงินภำยใน 30 วนัหลงัจำกวนัท่ีแจ้งช ำระหนี ้กำรช ำระเงินเป็นไปตำมวิธีที่ที บี พ ีระบไุว้ 

หำกผู้ซือ้ปฏิเสธผลติภณัฑ์ หรือบำงสว่นของผลติภณัฑ์โดยมเีหตผุลอนัสมควรตำมกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในสญัญำนัน้สำมำรถระงบักำรช ำระเงินในสว่นท่ีถกูปฏิเสธ 

6.2. เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระเงิน ที บี พมีีสทิธิค ำนวณดอกเบีย้ทำงกำรค้ำตำมจ ำนวนท่ีต้องช ำระและครบถ้วนตำมที่ระบใุนปัจจบุนัท่ีเผยแพร่ออนไลน์ของอตัรำดอกเบีย้
ระหวำ่งธนำคำรในกรุงเทพฯของประเทศไทย BIBOR 

6.3. ในกรณีที่อีกฝ่ำยหนึง่ยงัไมไ่ด้ช ำระเงินตำมใบแจ้งหนีใ้นวนัท่ีครบก ำหนดโดยไมไ่ด้อ้ำงสทิธ์ิเรียกร้องอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำย หรือกำรระงบัตำมสญัญำ ที บี พีมีสทิธิระงบัตำมภำระ
ผกูพนัในกำรจดัสง่จนกวำ่จะมีกำรช ำระเงินนีซ้ึง่เพิม่ขึน้จำกยอดค้ำงช ำระท่ีสะสมตำมกำรเผยแพร่ออนไลน์ของอตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งธนำคำรในกรุงเทพฯของประเทศไทย BIBOR 

หรือที บี พมีีสทิธิเรียกช ำระเงินเป็นเงินสด หรือช ำระเงินลว่งหน้ำหรือ เพียงพอเพื่อควำมปลอดภยัส ำหรับรำยกำรท่ียงัคงต้องจดัสง่ 
6.4. ที บี พมีีสทิธ์ิท่ีจะได้รับกำรชดเชยจำกคำ่ใช้จำ่ยพิเศษทำงตลุำกำร ซึง่รวมถึงคำ่ใช้จ่ำยในกำรเรียกเก็บเงินจำกอกีฝ่ำยหนึง่โดยเร็วที่สดุหลงัจำกที่บริษัทผิดนดัช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั
ให้กบัที บี พีซึง่คำ่ใช้จำ่ยในกำรพิจำรณำคดีพเิศษจะเทำ่กบัร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินต้นและดอกเบีย้ด้วยเงินขัน้ต ำ่ 10,000 บำท 

6.5. ที บี พมีีสทิธ์ิเก็บรักษำรำยกำรและเอกสำรตำ่งๆท่ีที บี พเีป็นเจ้ำของโดยอ้ำงถงึข้อตกลงกบัผู้มสีว่นเก่ียวข้องที่ได้ขอให้สง่มอบนี ้นอกจำกนี ้ที บี พ ียงัสำมำรถใช้สทิธิในกำรเก็บรักษำนี ้
ตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ด้วยเนื่องจำกยงัคงเป็นหนีท้ี่ค้ำงอยู่ตำมข้อตกลงกอ่นหน้ำนีท้กุรำยกำร เอกสำรทกุอยำ่งและเงินทนุท่ี ที บี พ ีเก็บรักษำไว้ในครอบครองตำมข้อตกลงนีซ้ึง่เป็นประกนัส ำหรับ
ที บี พี ในกำรเรียกร้องทัง้หมดของ ที บี พี ตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ 
 

ข้อ 7. เหตุสุดวสิัย 

7.1. ที บี พไีมม่ีหน้ำที่ต้องปฏิบตัติำมข้อผกูพนัใด ๆ ตอ่คูส่ญัญำอกีฝ่ำยหำกมีอปุสรรคขดัขวำงอนัเป็นผลมำจำกเงื่อนไขที่เป็นผลมำจำกควำมประมำท รวมถึงทีท่ี บี พนีัน้ไมต้่องรับผิดชอบ
ตำมกฎหมำยตำมมมุมองที่ยอมรับโดยทัว่ไป 

7.2. ในกรณีทัว่ไปเหลำ่นีเ้หตสุดุวิสยัทีม่ีขึน้นอกเหนือจำกเจตนำตำมกฎหมำยและหลกักฎหมำย สำเหตภุำยนอกทัง้หมด ทีค่ำดกำรณ์ได้หรือที่ไมส่ำมำรถคำดกำรณ์ได้ซึง่ที บี พไีมม่ีสว่น
เก่ียวข้องใด ๆ เนื่องจำกที บี พไีมส่ำมำรถปฏิบตัติำมได้ รวมทัง้กำรประท้วงในบริษัทของที บี พ ีหรือบคุคลที่สำม นอกจำกนีท้ี บี พ ีมีสทิธิที่จะอ้ำงเหตสุดุวิสยัได้หำกเกิดเหตกุำรณ์ขึน้ 

ที่เป็นอปุสรรคตอ่กำรปฏิบตัติำมกฎของข้อตกลงทีเ่กิดขึน้หลงัจำกที่ที บี พไีด้ควรปฏิบตัิตำมข้อผกูพนัของตน 

7.3. ที บี พี สำมำรถระงบัภำระหน้ำที่ของตนจำกข้อตกลงระหวำ่งช่วงทีเ่กิดเหตสุดุวิสยัได้ ถ้ำระยะเวลำนีย้ำวนำนกวำ่สองเดือน คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยมีสทิธิที่จะเลกิสญัญำได้โดยไมม่ีข้อ
ผกูมดัใด ๆ ส ำหรับชดเชยควำมเสยีหำยให้แก่อีกฝ่ำยหนึง่ 
7.4. ในชว่งที่เกิดเหตสุดุวิสยั ที บี พ ีได้ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนัจำกข้อตกลง หรือตรำบเทำ่ทีสำมำรถท ำได้ และคำ่ที่เป็นอิสระสำมำรถน ำมำประกอบกบัสว่นท่ีได้ปฏิบตัิงำนหรือสว่นใดสว่น
หนึง่ทีย่งัคงต้องปฏิบตัิตำมอยู ่ที บี พ ีมีสทิธ์ิทีแ่ยกสว่นใบแจ้งหนีท้ีไ่ด้ด ำเนินกำรแล้วแก่อีกฝ่ำยซึง่ต้องปฏิบตัิตำมใบแจ้งหนีน้ีท้ีเ่ก่ียวข้องกบัข้อตกลงทีแ่ยกตำ่งหำก



 
 

ข้อ 8. ควำมรับผิดและกำรชดใช้ค่ำเสียหำย 

8.1. ในกรณีที่ ที บี พ ีต้องรับผิด ควำมรับผิดนีจ้ะจ ำกดัอยูต่ำมทีต่กลงไว้ 

8.2. ที บี พี จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยอนัเนื่องมำจำกข้อเท็จจริงทีว่ำ่ที บี พ ีได้รับข้อมลูผิดพลำด และ / หรือไมส่มบรูณ์ตำมรำยละเอียดที่ให้ไว้โดย หรือในนำมของอีกฝ่ำย 

8.3. หำก ที บี พีต้องรับผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยใด ๆ ควำมรับผิดของ ที บี พ ีนัน้จะจ ำกดัอยูท่ี่มลูคำ่ตำมใบแจ้งหนีข้องค ำสัง่ซือ้ นัน่คือสว่นหนึง่สว่นใดของล ำดบัควำมรับผิดสงูสดุ 4,000 
บำท 

8.4. ที บี พี รับผิดตอ่กำรควำมเสยีหำยโดยตรง ควำมเสยีหำยโดยตรงหมำยถงึต้นทนุท่ีมคีวำมสมเหตสุมผลในกำรก ำหนดสำเหตแุละขอบเขตของควำมเสยีหำยตรำบเทำ่ที่สถำน
ประกอบกำรแหง่นีอ้้ำงถึงควำมเสยีหำยของเง่ือนไขเหลำ่นีก้ลำ่วคอืคำ่ใช้จำ่ยที่สมเหตสุมผลใด ๆ ที่เกิดขึน้ท ำให้ผลกำรปฏิบตังิำนของที บี พี ไมส่อดคล้องกบัข้อตกลง หรือตรำบเทำ่ที่เนื่อง
ด้วยที บี พ ีและคำ่ใช้จำ่ยที่สมเหตสุมผลเกิดขึน้เพื่อปอ้งกนัหรือจ ำกดัควำมเสยีหำย หรือตรำบเทำ่ที่อีกฝ่ำยหนึง่สำมำรถพิสจูน์ได้วำ่คำ่ใช้จ่ำยเหลำ่นีท้ ำให้เกิดข้อจ ำกดัของควำมเสยีหำย
โดยตรงตำมที่อ้ำงถึงในเง่ือนไขทัว่ไปนี ้
8.5.  ที บี พี จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมเสยีหำยทำงอ้อมรวมถึงผลของควำมเสยีหำย เสยีผลก ำไร กำรออมที่ลดลง และกำรสญูเสยีทำงธุรกิจ 

8.6. คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ต้องชดใช้คำ่เสยีหำยแก่ที บี พีตอ่ข้อเรียกร้องใด ๆ ของบคุคลท่ีสำมที่มีผลท ำให้ขำดทนุจำกกำรท ำตำมข้อตกลง และผลที่อำจเกิดจำกผู้อืน่นอกเหนือจำก ที บี พ ี  

8.7 ข้อจ ำกดัควำมรับผิดที่รวมอยูใ่นข้อตกลงนีไ้มม่ีผลบงัคบัใช้หำกเกิดควำมเสยีหำยจำกกำรกระท ำโดยเจตนำ หรือควำมประมำทเลนิเลอ่อยำ่งร้ำยแรงของที บี พ ีหรือผู้จดักำร 
ข้อ 9 กฎหมำยที่บังคับใช้และข้อพพิำท 

9.1. ควำมสมัพนัธ์ทำงกฎหมำยทัง้หมดที่ที บี พ ีเป็นคูส่ญัญำนัน้ควบคมุโดยกฎหมำยไทยซึง่รวมถึงกำรด ำเนินกำรบำงสว่นหรือทัง้หมดในตำ่งประเทศ หรือบคุคลที่เก่ียวข้องตำม
ควำมสมัพนัธ์ทำงกฎหมำยมีภมูลิ ำเนำอยูต่่ำงประเทศ รวมถงึกำรบงัคบัใช้อนสุญัญำกรุงเวียนนำ(CISG)จะได้รับกำรยกเว้น 

9.2. ข้อพิพำททัง้หมดทีอ่ำจเกิดขึน้จำกควำมสมัพนัธ์ทำงกฎหมำยตำมเง่ือนไขปัจจบุนัทีใ่ช้บงัคบับำงสว่น หรือทัง้หมดนัน้ให้ศำลไทยมีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉยั 

เงื่อนไขเพิ่มเติมของบริษัทที บี พี ไทยเลโก้บลอ็ก แอนด์ เลโก้เพลท จ ำกัด  
1. บลอ็กคอนกรีตต้องสร้ำงขึน้อยำ่งถกูต้องโดยเฉพำะเมื่อที บี พ ีหรือบริษัทในเครือของบริษัทหนึง่ดแูลกำรก่อสร้ำงทีรั่บประกนัควำมถกูต้องของสิง่นัน้ ควำมรับผิดทัง้หมดส ำหรับกำรใช้
บลอ็คคอนกรีตที่ถกูต้องหรือไมถ่กูต้องได้รับกำรยกเว้นหำกด้วยเหตผุลใดก็ตำมที ่ที บี พ ีและ / หรือ บริษัทในเครือของบริษัทดงักลำ่วต้องรับผิด แตค่วำมรับผิดนีจ้ะจ ำกดัจ ำนวนเงินตำมที่
ระบใุนใบแจ้งช ำระเงินของชดุก้อนคอนกรีตที่เก่ียวข้องโดยไมเ่กิน 1 ล้ำนบำท 

2. คำ่ใช้จำ่ยเพิ่มเติมและ / หรือกำรหกัลบงำนท่ีต้องปรับตอ่หนึง่บล็อก 

3. อำคำรสถำนท่ีสำมำรถเข้ำถงึได้ง่ำย 

4. พืน้ผิวดินที่วำงเรียงบลอ็กต้องเรียบ มีควำมแข็งเพียงพอและต้องท ำเคร่ืองหมำย รวมทัง้ลกูค้ำเป็นผู้ รับผิดชอบดงักลำ่ว 

5. ระยะเวลำกำรเคลือ่นย้ำยออกสงูสดุตอ่รถบรรทกุคือ 1 ชัว่โมง และอำจมกีำรใช้เวลำเพิ่มขึน้อนัเนือ่งจำกสภำพกำรเข้ำถึง และ / หรือสถำนกำรณ์กำรวำงโดยเสยีคำ่ใช้จ่ำย 3,000 บำท
ตอ่ชัว่โมง 
6. หำกท ำกำรค ำนวณแบบคงทีเ่มื่อต้องกำรเลโก้บลอ็ก (Legioblocks) เพิ่มเติมจ ำเป็นต้องช ำระเงินเพิ่มเติม 


