เงื่อนไขทัว่ ไปสำหรับกำรให้ บริ กำร กำรจัดหำ กำรให้ เช่ำสินค้ ำ หรื อกำรทำสินค้ ำในรูปแบบอื่นใด และเพื่อกำรทำงำนของบริษัทที บี พี ไทยเลโก้ บล็อก แอนด์ เลโก้ เพลท จำกัด (ชื่อเดิมคือ
บริ ษัท เจนเซ่น คอนกรี ต โปรดักส์ จำกัด)
เงื่อนไขทัว่ ไปนี ้ได้ ให้ นยิ ำมของ ที บี พี ในที่นี ้หมำยถึงบริษัทที บี พี ไทยเลโก้ บล็อก แอนด์ เลโก้ เพลท จำกัด
ข้ อที่ 1. กำรนำไปบังคับใช้ และควำมถูกต้ องของเงื่อนไขทั่วไปเหล่ ำนี ้
1.1. เงื่อนไขทัว่ ไปเหล่ำนี ้ใช้ บงั คับสำหรับข้ อเสนอ ข้ อตกลง และนิติกรรมทำงกฎหมำยอื่น ๆ ที่คำดว่ำมีผลทำงกฎหมำยโดยมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ ที บี พี ตลอดจนผลที่เกิดขึ ้นทังหมดดั
้
งกล่ำว
1.2. ถ้ ำเงื่อนไขทัว่ ไปนี ้ใช้ บงั คับกับข้ อตกลงให้ ใช้ บงั คับกับข้ อตกลงทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจำกข้ อตกลงนัน้
1.3. กำรไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทัว่ ไปเหล่ำนี ้จะใช้ บงั คับตรำบเท่ำที่เงื่อนไขดังกล่ำวได้ ทำกำรตกลงกันระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
1.4. หำกบำงส่วนของเงื่อนไขทัว่ ไปเหล่ำนี ้เป็ นโมฆะทังบำงส่
้
วน หรื อทังหมด
้
หรื อประกำศว่ำเป็ นโมฆะนันจะไม่
้
มีผลบังคับใช้ กบั เงื่อนไขอื่น ๆ
ข้ อ 2. เงื่อนไขเฉพำะของกำรนำไปใช้
นอกเหนือจำกเงื่อนไขทัว่ ไปนี ้ข้ อกำหนดเพิ่มเติมด้ ำนล่ำง และเงื่อนไขเฉพำะที่อ้ำงถึงในข้ อบังคับนี ้นันใช้
้ บงั คับกับทุกข้ อเสนอ ข้ อตกลงและนิติกรรมทำงกฎหมำยอืน่ ๆ ทีท่ ี่คำดว่ำมีผลทำง
กฎหมำยโดยมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ ที บี พี
ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งระหว่ำงเงื่อนไขทัว่ ไป และเงื่อนไขเพิ่มเติมและ / หรื อเงื่อนไขเฉพำะที่อ้ำงถึงในข้ อบังคับนี ้นันจะมี
้ ผลบังคับเหนือกว่ำข้ อกำหนดทัว่ ไปนี ้ในกรณี
2.1. เงื่อนไขเฉพำะนันไม่
้ สำมำรถใช้ บงั คับได้ ในประเทศไทย
2.2. เงื่อนไขเพิม่ เติมตำมรำยละเอียดด้ ำนล่ำง
ข้ อ 3. ข้ อเสนอและกำรยืนยัน
3.1. ข้ อเสนอทังหมดต้
้
องเขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และปรำศจำกภำระผูกพันใด ๆ นอกจำกนี ้หำกมีกำรรวมระยะเวลำในข้ อเสนอนี ้เพื่อให้ มีผลบังคับใช้ เมื่อมีกำรให้ ข้อมูลทำงวำจำ
ข้ อเสนอต้ องได้ รับกำรพิจำรณำโดยทันทีที่ได้ รับกำรยืนยันจำกที บี พีเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
3.2. ที บี พี ไม่สำมำรถบังคับให้ ยินยอมทำตำมกำรยื่นเสนอ หรื อข้ อเสนอหำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ เข้ ำใจในควำมสมเหตุสมผลว่ำใบเสนอรำคำ หรื อข้ อเสนอ หรื อ
ส่วนหนึง่ ของพวกเขำมีข้อผิดพลำดที่เห็นได้ ชดั หรื อควำมผิดพลำดเล็กน้ อย
3.3. คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยต้ องรับผิดชอบต่อคำสัง่ ซื ้อที่ได้ รับจำกเขำหรือในนำมของเขำ โครงสร้ ำงที่กำหนด วิธีกำรทำงำน คำแนะนำและข้ อมูลตลอดจนกำรไม่ให้ ข้อมูลทีค่ สู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยควร
เข้ ำใจว่ำข้ อมูลเหล่ำนี ้อำจมีควำมเกี่ยวข้ องกับที บี พีทใี่ นกำรเสนอสิทธิ หรื อกำรดำเนินกำรตำมข้ อตกลง
3.4. รำคำทังหมดที
้
ก่ ล่ำวถึงในข้ อเสนอนันไม่
้ รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม และกำรเรี ยกเก็บภำษี ที่รัฐบำลกำหนด รำคำคงที่นนใช้
ั ้ กบั งำนทังหมดหำกได้
้
ระบุไว้ อย่ำงชัดเจน รำคำสำมำรถแสดง
รำยละเอียดโดยเฉพำะเจำะจงในหน่วยของกำรทำงำนและ / หรื อวัสดุที่ใช้ หรื อหน่วยเวลำ
3.5. ข้ อเสนอต้ องได้ รับกำรยืนยันโดยคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ข้ อตกลงจะมีผลเมื่อที บี พี ได้ รับทรำบกำรยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกอีกฝ่ ำยหนึง่ หรื อหลังจำกที บี พี ปฏิบตั ิตำมข้ อตกลง
ที บี พี ไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ในกรณีทยี่ งั ไม่ได้ ทำข้ อตกลงก่อน หรื อหลังจำกได้ รับกำรยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกอีกฝ่ ำยหนึง่
3.6. ในกรณียอมรับ (ไม่วำ่ จะเป็ นประเด็นย่อย) แตกต่ำงจำกข้ อเสนอที่ระบุไว้ ในกำรเสนอนันหรื
้ อไม่ก็ตำม ที บี พีไม่มีควำมผูกพันตำมข้ อเสนอนี ้ ข้ อตกลงต้ องได้ รับกำรตอบรับตำม
ข้ อเสนอของ ที บี พี เว้ นแต่ ที บี พี ได้ แจ้ งอย่ำงชัดเจนถึงอีกฝ่ ำยหนึง่ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรว่ำเห็นด้ วยกับควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ ้นได้
3.7. ในกรณีมกี ำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ สำหรับเงินเดือน รำคำ หรื ออัตรำแลกเปลีย่ นหลังจำกสำมเดือนนับจำกวันทำสัญญำ ที บี พี มีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงรำคำที่ตกลงกันไว้ ในงำนฝ่ ำยเดียว
โดยที่คสู่ ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ไม่สำมำรถเลิกสัญญำ หรื อยุติด้วยวิธีกำรอื่นใด
ข้ อ 4. กำรระงับ กำรยกเลิก และกำรยกเลิกสัญญำก่ อนกำหนด
4.1. ที บี พี มีสทิ ธิระงับกำรปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันของสัญญำในกรณี
- คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยไม่ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันตำมข้ อตกลง หรื อปฏิบตั ติ ำมไม่ครบถ้ วน หรื อตำมกำหนดเวลำ
- ที บี พี ได้ ตระหนักถึงสถำนกำรณ์หลังจำกกำรสรุปข้ อตกลงที่ให้ เหตุผลเพียงพอทีท่ ำให้ เกิดควำมไม่มนั่ ใจว่ำอีกฝ่ ำยจะไม่ปฏิบตั ติ ำมข้ อผูกพัน
- คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ได้ รับกำรร้ องขอให้ มีกำรรักษำควำมปลอดภัยตำมข้ อตกลงเพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันตำมข้ อตกลงนัน้ และไม่มีกำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัย หรื อไม่เพียงพอ
- ในกรณีทที่ ี บี พี ไม่สำมำรถเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยตำมข้ อตกลงเดิมได้ เนื่องจำกควำมล่ำช้ ำในส่วนของอีกฝ่ ำยหนึง่ ที บี พี มีสทิ ธิเลิกสัญญำได้
4.2. นอกจำกนี ้ที บี พี มีสทิ ธิเลิกสัญญำได้ หำกมีสถำนกำรณ์ที่มีลกั ษณะไม่สำมำรถบังคับปฏิบตั ติ ำมสัญญำฉบับเดิมได้ หรื อมีสถำนกำรณ์อื่นที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงนี ้ได้ อย่ำง
สมเหตุสมผลของที บี พี
4.3. ในกรณีที่ยกเลิกข้ อตกลงนี ้ ข้ อเรี ยกร้ องของที บี พีตอ่ คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยนันให้
้ ถือว่ำครบกำหนด และชำระเงินโดยทันที หำกที บี พียกเลิกกำรปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันนันต้
้ องรักษำข้ อ
เรี ยกร้ องตำมกฎหมำยและข้ อตกลง
4.4. ในกรณีที่ ที บี พี ตัดสินใจทีจ่ ะระงับหรื อยุติข้อตกลงนี ้นันจะไม่
้
มีภำระผูกพันใด ๆ สำหรับกำรชดเชยควำมเสียหำย และค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นจำกกำรกระทำนี ้
4.5 ในกรณีกำรยกเลิกเกิดขึ ้นกับอีกฝ่ ำยหนึง่ ที บี พี จะได้ รับค่ำชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้นรวมถึงต้ นทุน และค่ำใช้ จำ่ ย

4.6. หำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ยกเลิกคำสัง่ ซื ้อทังหมดหรื
้
อบำงส่วน รำยกำรที่ได้ ทำกำรสัง่ ซื ้อหรื อจัดเตรี ยมไว้ ด้วยเหตุนีไ้ ด้ เพิ่มขึ ้นตำมค่ำใช้ จ่ำยค่ำจัดซื ้อจัดหำ ค่ำปฏิบตั ิหน้ ำที่ ค่ำจัดส่ง
สำหรับรำยกำรเหล่ำนี ้ รวมทังชั
้ ว่ โมงกำรทำงำนที่สงวนไว้ สำหรับกำรดำเนินกำรตำมข้ อตกลงนันที
้ ด่ ำเนินกำรเรี ยกเก็บกับบุคคลอื่น ๆ
ข้ อที่ 5. กำรครอบครองสินค้ ำ
5.1. รำยกำรทังหมดที
้
่ที บี พีจดั หำให้ ถือว่ำเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อตกลงนี ้ซึง่ ยังคงเป็ นทรัพย์สนิ ของที บี พี จนกว่ำคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ได้ รับภำระหน้ ำที่ทงหมดตำมข้
ั้
อตกลงกับที บี พี และ
ข้ อตกลงอื่น ๆที่เสร็ จสิ ้น
5.2. รำยกำรที่ที บี พี ซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรครอบครองตำมข้ อ 1 นันจะไม่
้
นำมำจำหน่ำยให้ แก่บคุ คลที่สำม และต้ องไม่นำไปใช้ ในกำรชำระเงิน คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ต้ องไม่ใช้ เป็ นประกันหรื อ
ดำเนินกำรขัดขวำงซึง่ อยูภ่ ำยใต้ กำรครอบครองไว้ ในส่วนอื่น
5.3. คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ต้ องปฏิบตั ิทกุ อย่ำงที่คำดว่ำจะได้ รับจำกอีกฝ่ ำยหนึง่ ตำมควำมสมเหตุสมผลในกำรรักษำสิทธิในทรัพย์สนิ ของที บี พี
5.4. ถ้ ำบุคคลที่สำมยึดสินค้ ำทีจ่ ดั หำอยูภ่ ำยใต้ กำรครอบครอง หรื อหำกต้ องกำรสร้ ำง หรื อบังคับใช้ สทิ ธิในสิง่ เหล่ำนี ้ คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยต้ องมีหน้ ำทีแ่ จ้ งให้ ที บี พีทรำบโดยทันทีเกี่ยวกับกำร
ดำเนินกำรนี ้
5.5. คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ต้ องรับประกันสินค้ ำที่จดั หำอยูภ่ ำยใต้ กำรครอบครอง และให้ เก็บรักษำเพื่อป้องกันกำรเกิดไฟไหม้ กำรระเบิดและควำมเสียหำยจำกน ้ำ
รวมถึงกำรโจรกรรม และดำเนินกำรส่งนโยบำยกำรประกันนี ้ไปยังที บี พีตำมคำขอครัง้ แรก ในกรณีของกำรชำระเงินเท่ำที่เป็ นไปได้ ของกำรประกันให้ ที บี พี มีสทิ ธิ์ได้ รับเงินเหล่ำนี ้ตรำบ
เท่ำที่จำเป็ น ซึง่ ฝ่ ำยอื่น ๆต้ องกระทำล่วงหน้ ำต่อ ที บี พีเพื่อเสนอควำมร่วมมือกับทุกสิง่ ที่จำเป็ น หรื อพึงปรำรถนำในส่วนนี ้ หรื อสิง่ ที่อำจพิสจู น์ได้ วำ่ มีควำมจำเป็ น หรื อตำมที่พงึ ปรำรถนำ
ในส่วนนี ้
5.6. ในกรณีที่ที บี พี ต้ องกำรใช้ สทิ ธิ์ในทรัพย์สนิ ที่ระบุไว้ ในข้ อตกลงนี ้ คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยจะต้ องให้ สทิ ธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สำมำรถเพิกถอนกำรอนุญำตล่วงหน้ ำให้ กบั ที บี พี และกำร
แต่งตังบุ
้ คคลที่สำมโดยที บี พี เพือ่ เข้ ำสูส่ ถำนที่ทงหมดที
ั้
ม่ ีทรัพย์สนิ ของ ที บี พีตงอยู
ั ้ แ่ ละเพื่อนำรำยกำรเหล่ำนี ้กลับไป
ข้ อที่ 6. ใบแจ้ งหนีแ้ ละกำรชำระเงิน
6.1. หำกไม่มกี ำรตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยต้ องชำระเงินภำยใน 30 วันหลังจำกวันที่แจ้ งชำระหนี ้ กำรชำระเงินเป็ นไปตำมวิธีที่ที บี พี ระบุไว้
หำกผู้ซื ้อปฏิเสธผลิตภัณฑ์ หรื อบำงส่วนของผลิตภัณฑ์โดยมีเหตุผลอันสมควรตำมกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในสัญญำนันสำมำรถระงั
้
บกำรชำระเงินในส่วนที่ถกู ปฏิเสธ
6.2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลำกำรชำระเงิน ที บี พีมีสทิ ธิคำนวณดอกเบี ้ยทำงกำรค้ ำตำมจำนวนที่ต้องชำระและครบถ้ วนตำมที่ระบุในปั จจุบนั ทีเ่ ผยแพร่ออนไลน์ ของอัตรำดอกเบี ้ย
ระหว่ำงธนำคำรในกรุงเทพฯของประเทศไทย BIBOR
6.3. ในกรณีที่อีกฝ่ ำยหนึง่ ยังไม่ได้ ชำระเงินตำมใบแจ้ งหนี ้ในวันที่ครบกำหนดโดยไม่ได้ อ้ำงสิทธิ์เรี ยกร้ องอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำย หรื อกำรระงับตำมสัญญำ ที บี พีมีสทิ ธิระงับตำมภำระ
ผูกพันในกำรจัดส่งจนกว่ำจะมีกำรชำระเงินนี ้ซึง่ เพิม่ ขึ ้นจำกยอดค้ ำงชำระที่สะสมตำมกำรเผยแพร่ออนไลน์ของอัตรำดอกเบี ้ยระหว่ำงธนำคำรในกรุงเทพฯของประเทศไทย BIBOR
หรื อที บี พีมีสทิ ธิเรี ยกชำระเงินเป็ นเงินสด หรื อชำระเงินล่วงหน้ ำหรื อ เพียงพอเพื่อควำมปลอดภัยสำหรับรำยกำรที่ยงั คงต้ องจัดส่ง
6.4. ที บี พีมีสทิ ธิ์ที่จะได้ รับกำรชดเชยจำกค่ำใช้ จำ่ ยพิเศษทำงตุลำกำร ซึง่ รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรเรี ยกเก็บเงินจำกอีกฝ่ ำยหนึง่ โดยเร็ วที่สดุ หลังจำกที่บริ ษัทผิดนัดชำระหนี ้ตำมภำระผูกพัน
ให้ กบั ที บี พีซงึ่ ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรพิจำรณำคดีพเิ ศษจะเท่ำกับร้ อยละ 15 ของจำนวนเงินต้ นและดอกเบี ้ยด้ วยเงินขันต
้ ำ่ 10,000 บำท
6.5. ที บี พีมีสทิ ธิ์เก็บรักษำรำยกำรและเอกสำรต่ำงๆที่ที บี พีเป็ นเจ้ ำของโดยอ้ ำงถึงข้ อตกลงกับผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ องที่ได้ ขอให้ สง่ มอบนี ้ นอกจำกนี ้ ที บี พี ยังสำมำรถใช้ สทิ ธิในกำรเก็บรักษำนี ้
ต่ออีกฝ่ ำยหนึง่ ด้ วยเนื่องจำกยังคงเป็ นหนี ้ที่ค้ำงอยู่ตำมข้ อตกลงก่อนหน้ ำนี ้ทุกรำยกำร เอกสำรทุกอย่ำงและเงินทุนที่ ที บี พี เก็บรักษำไว้ ในครอบครองตำมข้ อตกลงนี ้ซึง่ เป็ นประกันสำหรับ
ที บี พี ในกำรเรี ยกร้ องทังหมดของ
้
ที บี พี ต่ออีกฝ่ ำยหนึง่
ข้ อ 7. เหตุสุดวิสัย
7.1. ที บี พีไม่มีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ติ ำมข้ อผูกพันใด ๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหำกมีอปุ สรรคขัดขวำงอันเป็ นผลมำจำกเงื่อนไขที่เป็ นผลมำจำกควำมประมำท รวมถึงทีท่ ี บี พีนนไม่
ั ้ ต้องรับผิดชอบ
ตำมกฎหมำยตำมมุมมองที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
7.2. ในกรณีทวั่ ไปเหล่ำนี ้เหตุสดุ วิสยั ทีม่ ีขึ ้นนอกเหนือจำกเจตนำตำมกฎหมำยและหลักกฎหมำย สำเหตุภำยนอกทังหมด
้
ทีค่ ำดกำรณ์ได้ หรื อที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ ซงึ่ ที บี พีไม่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องใด ๆ เนื่องจำกที บี พีไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมได้ รวมทังกำรประท้
้
วงในบริษัทของที บี พี หรื อบุคคลที่สำม นอกจำกนี ้ที บี พี มีสทิ ธิที่จะอ้ ำงเหตุสดุ วิสยั ได้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ขึ ้น
ที่เป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ติ ำมกฎของข้ อตกลงทีเ่ กิดขึ ้นหลังจำกที่ที บี พีได้ ควรปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันของตน
7.3. ที บี พี สำมำรถระงับภำระหน้ ำที่ของตนจำกข้ อตกลงระหว่ำงช่วงทีเ่ กิดเหตุสดุ วิสยั ได้ ถ้ ำระยะเวลำนี ้ยำวนำนกว่ำสองเดือน คูส่ ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยมีสทิ ธิที่จะเลิกสัญญำได้ โดยไม่มีข้อ
ผูกมัดใด ๆ สำหรับชดเชยควำมเสียหำยให้ แก่อีกฝ่ ำยหนึง่
7.4. ในช่วงที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ที บี พี ได้ ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพันจำกข้ อตกลง หรื อตรำบเท่ำทีสำมำรถทำได้ และค่ำที่เป็ นอิสระสำมำรถนำมำประกอบกับส่วนที่ได้ ปฏิบตั ิงำนหรื อส่วนใดส่วน
หนึง่ ทีย่ งั คงต้ องปฏิบตั ิตำมอยู่ ที บี พี มีสทิ ธิ์ทแี่ ยกส่วนใบแจ้ งหนี ้ทีไ่ ด้ ดำเนินกำรแล้ วแก่อีกฝ่ ำยซึง่ ต้ องปฏิบตั ิตำมใบแจ้ งหนี ้นี ้ทีเ่ กี่ยวข้ องกับข้ อตกลงทีแ่ ยกต่ำงหำก

ข้ อ 8. ควำมรับผิดและกำรชดใช้ ค่ำเสียหำย
8.1. ในกรณีที่ ที บี พี ต้ องรับผิด ควำมรับผิดนี ้จะจำกัดอยูต่ ำมทีต่ กลงไว้
8.2. ที บี พี จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกข้ อเท็จจริ งทีว่ ำ่ ที บี พี ได้ รับข้ อมูลผิดพลำด และ / หรื อไม่สมบูรณ์ตำมรำยละเอียดที่ให้ ไว้ โดย หรื อในนำมของอีกฝ่ ำย
8.3. หำก ที บี พีต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ควำมรับผิดของ ที บี พี นันจะจ
้ ำกัดอยูท่ ี่มลู ค่ำตำมใบแจ้ งหนี ้ของคำสัง่ ซื ้อ นัน่ คือส่วนหนึง่ ส่วนใดของลำดับควำมรับผิดสูงสุด 4,000
บำท
8.4. ที บี พี รับผิดต่อกำรควำมเสียหำยโดยตรง ควำมเสียหำยโดยตรงหมำยถึงต้ นทุนที่มคี วำมสมเหตุสมผลในกำรกำหนดสำเหตุและขอบเขตของควำมเสียหำยตรำบเท่ำที่สถำน
ประกอบกำรแห่งนี ้อ้ ำงถึงควำมเสียหำยของเงื่อนไขเหล่ำนี ้กล่ำวคือค่ำใช้ จำ่ ยที่สมเหตุสมผลใด ๆ ที่เกิดขึ ้นทำให้ ผลกำรปฏิบตั งิ ำนของที บี พี ไม่สอดคล้ องกับข้ อตกลง หรื อตรำบเท่ำที่เนื่อง
ด้ วยที บี พี และค่ำใช้ จำ่ ยที่สมเหตุสมผลเกิดขึ ้นเพื่อป้องกันหรื อจำกัดควำมเสียหำย หรื อตรำบเท่ำที่อีกฝ่ ำยหนึง่ สำมำรถพิสจู น์ได้ วำ่ ค่ำใช้ จ่ำยเหล่ำนี ้ทำให้ เกิดข้ อจำกัดของควำมเสียหำย
โดยตรงตำมที่อ้ำงถึงในเงื่อนไขทัว่ ไปนี ้
8.5. ที บี พี จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยทำงอ้ อมรวมถึงผลของควำมเสียหำย เสียผลกำไร กำรออมที่ลดลง และกำรสูญเสียทำงธุรกิจ
8.6. คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ ต้ องชดใช้ คำ่ เสียหำยแก่ที บี พีตอ่ ข้ อเรี ยกร้ องใด ๆ ของบุคคลที่สำมที่มีผลทำให้ ขำดทุนจำกกำรทำตำมข้ อตกลง และผลที่อำจเกิดจำกผู้อนื่ นอกเหนือจำก ที บี พี
8.7 ข้ อจำกัดควำมรับผิดที่รวมอยูใ่ นข้ อตกลงนี ้ไม่มีผลบังคับใช้ หำกเกิดควำมเสียหำยจำกกำรกระทำโดยเจตนำ หรื อควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงของที บี พี หรื อผู้จดั กำร
ข้ อ 9 กฎหมำยที่บังคับใช้ และข้ อพิพำท
9.1. ควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยทังหมดที
้
่ที บี พี เป็ นคูส่ ญ
ั ญำนันควบคุ
้
มโดยกฎหมำยไทยซึง่ รวมถึงกำรดำเนินกำรบำงส่วนหรื อทังหมดในต่
้
ำงประเทศ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องตำม
ควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยมีภมู ลิ ำเนำอยูต่ ่ำงประเทศ รวมถึงกำรบังคับใช้ อนุสญ
ั ญำกรุงเวียนนำ(CISG)จะได้ รับกำรยกเว้ น
9.2. ข้ อพิพำททังหมดที
้
อ่ ำจเกิดขึ ้นจำกควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำยตำมเงื่อนไขปั จจุบนั ทีใ่ ช้ บงั คับบำงส่วน หรื อทังหมดนั
้
นให้
้ ศำลไทยมีอำนำจพิจำรณำวินิจฉัย
เงื่อนไขเพิ่มเติมของบริษัทที บี พี ไทยเลโก้ บล็อก แอนด์ เลโก้ เพลท จำกัด
1. บล็อกคอนกรี ตต้ องสร้ ำงขึ ้นอย่ำงถูกต้ องโดยเฉพำะเมื่อที บี พี หรื อบริ ษัทในเครื อของบริษัทหนึง่ ดูแลกำรก่อสร้ ำงทีร่ ับประกันควำมถูกต้ องของสิง่ นัน้ ควำมรับผิดทังหมดส
้
ำหรับกำรใช้
บล็อคคอนกรี ตที่ถกู ต้ องหรื อไม่ถกู ต้ องได้ รับกำรยกเว้ นหำกด้ วยเหตุผลใดก็ตำมที่ ที บี พี และ / หรื อ บริ ษัทในเครื อของบริ ษัทดังกล่ำวต้ องรับผิด แต่ควำมรับผิดนี ้จะจำกัดจำนวนเงินตำมที่
ระบุในใบแจ้ งชำระเงินของชุดก้ อนคอนกรี ตที่เกี่ยวข้ องโดยไม่เกิน 1 ล้ ำนบำท
2. ค่ำใช้ จำ่ ยเพิ่มเติมและ / หรื อกำรหักลบงำนทีต่ ้ องปรับต่อหนึง่ บล็อก
3. อำคำรสถำนที่สำมำรถเข้ ำถึงได้ ง่ำย
4. พื ้นผิวดินที่วำงเรียงบล็อกต้ องเรี ยบ มีควำมแข็งเพียงพอและต้ องทำเครื่ องหมำย รวมทังลู
้ กค้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบดังกล่ำว
5. ระยะเวลำกำรเคลือ่ นย้ ำยออกสูงสุดต่อรถบรรทุกคือ 1 ชัว่ โมง และอำจมีกำรใช้ เวลำเพิ่มขึ ้นอันเนือ่ งจำกสภำพกำรเข้ ำถึง และ / หรื อสถำนกำรณ์กำรวำงโดยเสียค่ำใช้ จ่ำย 3,000 บำท
ต่อชัว่ โมง
6. หำกทำกำรคำนวณแบบคงทีเ่ มื่อต้ องกำรเลโก้ บล็อก (Legioblocks) เพิ่มเติมจำเป็ นต้ องชำระเงินเพิ่มเติม

