
 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัว่ไปส ำหรบักำรขำยและกำรขนสง่สนิคำ้ 

ของบรษิทัเวอืรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

General Terms and Conditions for Sales and 

Deliveries of Wuerth (Thailand) Co., Ltd. 
 

 

 บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 123/2 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทวิ  

เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 โทร : 02 170 5000 อเีมลล ์: INFO@WUERTH.CO.TH เว็ปไซด ์: WWW.WUERTH.CO.TH 
1/5 

1. ค ำนิยำม 

“ขอ้ตกลง” หมำยถึง ขอ้ตกลงใดๆ ส ำหรบัขอ้ก ำหนดของสินคำ้หรอืบรกิำรโดยบรษิัท 

เวอืรท์ (ประเทศไทย) ทีม่ีต่อผูซ้ ือ้รวมถงึธรุกรรมใดๆทัง้หมดผ่ำน eshop และแอพพลเิคช ัน่

บนมอืถอืของเวอืรท์ 

 “ผูซ้ ือ้” หมำยถึง บุคคล บรษิัทหรอืองคก์รที่ไดร้บัสินคำ้หรอืบรกิำรจำกบรษิัท เวือรท์ 

(ประเทศไทย) 

“สนิคำ้” หมำยถงึ สนิคำ้ทีจ่ดัหำโดยบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ใหผู้ซ้ ือ้ 

“บรกิำร” หมำยถงึ บรกิำรทีจ่ดัหำโดยบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ใหผู้ซ้ ือ้ 

“รำยกำรรำคำสนิคำ้” หมำยถงึ รำยกำรรำคำสนิคำ้ทีเ่ผยแพรโ่ดยบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศ

ไทย) เป็นคร ัง้ครำว 

 
2. ขอ้ก ำหนดท ัว่ไป 

2.1 ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปตอ่จำกนีใ้ชไ้ดก้บัทกุสญัญำทีเ่กดิขึน้ระหวำ่งบรษิทั เวอืรท์ 

(ประเทศไทย)และผูซ้ ือ้ ท ัง้นีร้วมถงึสญัญำทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัใดๆทีท่ ำขึน้แมว้่ำเงื่อนไขน้ันจะ

ไม่ไดถ้กูน ำไปผนวกหรอืระบุไวก้็ตำม ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัว่ไปใชไ้ดก้บัรำยกำรธรุกรรม

ธุรกิจออนไลน์ ระหว่ำงผูซ้ ือ้และบรษิัท เวือรท์ (ประเทศไทย) ในกำรท ำธุรกิจผ่ำนสื่อ

อเิล็กทรอนิกสใ์ดๆ, เว็บไซต ์หรอื ดจิทิลัแอพลเิคช ัน่. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขใดๆของผูซ้ ือ้ที่

ขดัแยง้ ผนวกไวห้รอืแตกต่ำงจำกนี ้จะไม่นับเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำยกเวน้กำรใชง้ำนน้ัน

จะไดร้บัอนุญำตโิดยระบุเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) 

 
2.2 รำยกำรรำคำสนิคำ้และรำคำอำ้งองิทีจ่ดัหำโดยบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ส ำหรบักำร

จดัหำสินคำ้หรอืบรกิำรเป็นเพียงค ำเชญิชวนเพื่อรบัค ำเสนอเท่ำน้ัน ค ำเสนอตอ้งมีกำร

ยืนยนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษรและไม่ผูกมดัเวน้แต่มีกำรระบุควำมผูกมดัอย่ำงชดัเจน รำคำ

อำ้งอิงใดๆที่เกดิจำกบรษิทั เวือรท์ (ประเทศไทย) จะมีผลเฉพำะชว่งเวลำที่ระบุไวเ้ท่ำน้ัน 

(หำกไม่ไดร้ะบุไว ้จะมผีลเป็นเวลำ 30 วนันับจำกวนัทีป่ระกำศ) 

 
2.3 ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัว่ไปใดๆในใบเสนอรำคำของบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ใหถ้อื

เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก ำหนด และหำกขดักบัขอ้ก ำหนดใหย้ึดถือขอ้ก ำหนดจำกใบเสนอ

รำคำมผีลใชบ้งัคบั 
 

2.4 สญัญำจะไดร้บักำรยอมรบัจำกบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) เมื่อบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศ

ไทย) ยอมรบัขอ้เสนอจำกผูซ้ ือ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร หรอืจดัหำสนิคำ้หรอืบรกิำรแกผู่ซ้ ือ้ 

 
2.5 ดุลพินิจของบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ถอืเป็นทีส่ิน้สุดในกำรปฏเิสธหรอืยอมรบัค ำ

เสนอใดๆ 
 

2.6 บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) อำจเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไปตอ่ผูซ้ ือ้เป็น

ลำยลกัษณอ์กัษร หรอืเผยแพรผ่่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส,์ เว็บไซต ์หรอื ดิจิทลัแอพลิเคช ัน่ที่

เกีย่วขอ้ง เมือ่ใดก็ได ้กำรเปลีย่นแปลงจะใชก้บัค ำสัง่ซือ้ทีเ่กดิขึน้หลงัจำกวนัทีแ่จง้ใหท้รำบ 

 

 

 

 

 

 

1. Definitions: 

“Agreement” means any agreement for the provision of Goods or 

Services by Wuerth (Thailand) to the Buyer, including all any and 

transactions undertaking through the Wuerth eshop and mobile 

application; 

“Buyer” means the person, firm or corporation acquiring Goods or 

Services from Wuerth (Thailand); 

“Goods” means Goods supplied by Wuerth (Thailand) to the Buyer; 

“Services” means Services supplied by Wuerth (Thailand) to the 

Buyer; 

“Price List” means the price list distributed by Wuerth (Thailand) from 

time to time; 
 

2. General Terms 

2.1 The following General Terms and Conditions apply exclusively to 

every agreement, concluded between Wuerth (Thailand) and the Buyer, 

also including any subsequent agreements made even where the 

conditions are neither appended nor made mention of. The General 

Terms and Conditions also apply to online business transactions 

between the Buyer and Wuerth (Thailand) in any e-commerce platform, 

website or digital application.  Any Terms and Conditions of the Buyer 

that conflict with, supplement, or deviate from these General Terms and 

Conditions shall not become part of the Agreement unless their 

application is expressly approved by Wuerth (Thailand) in writing. 
 

2.2 The Price List and any quotation provided by Wuerth (Thailand) for 

the proposed supply of Goods or Services are invitations to treat only. 

The offers are subject to confirmation in writing and are non-binding 

unless they are expressly stated to be binding. Any quotation given by 

Wuerth (Thailand) shall be valid only for the period stated in the 

quotation (or, if none is stated, for 30 days from its date of issue).  
 

2.3 Any General Terms and Conditions in Wuerth (Thailand)’s 

quotations form part of the terms, and if inconsistent with the terms, the 

terms of the quotation will prevail. 
 

2.4 An agreement is accepted by Wuerth (Thailand) when Wuerth 
(Thailand) accepts in writing an offer from the Buyer or provides the 

Buyer with the Goods or Services. 
 

2.5 Wuerth (Thailand) has absolute discretion to refuse or to accept any 

offer. 
 

2.6 Wuerth (Thailand) may vary these General Terms and Conditions 

by written notice to the Buyer or published in the relevant e-commerce 

platform, website or digital application at any time. Any variations will 

apply to orders placed after the date of notice. 
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3. รำคำ 

3.1 รำคำทีแ่จง้ส ำหรบักำรจดัส่งสนิคำ้หรอืบรกิำร ไม่ว่ำจะในรำยกำรรำคำกำรเสนอรำคำ

เป็นลำยลกัษณอ์กัษร วำจำ หรอืในเว็บไซตข์องบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) จะถอืวำ่ไม่รวม

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) ซึง่ผูซ้ ือ้จะจ่ำยส่วนทีเ่พิ่มเตมิจำกจ ำนวนรวมในอตัรำและธรรมเนียม

ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 
3.2 รำคำของสนิคำ้หรอืบรกิำรจะอำ้งอิงจำกกำรยนืยนัค ำสั่งซือ้หรอืไดร้บักำรยอมรบัจำก

บรษิทั เวือรท์ (ประเทศไทย) ขณะไดร้บัค ำสั่งซือ้น้ัน โดยบรษิทั เวือรท์ (ประเทศไทย) มี

เงื่อนไขว่ำอำจใชดุ้ลพินิจในกำรคิดค่ำธรรมเนียมเพิ่มเตมิอย่ำงเหมำะสมส ำหรบัค่ำขนส่ง

สนิคำ้ 

 
3.3 บรษิทั เวือรท์ (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิใ์นกำรขึน้รำคำสินคำ้หรอืหรอืค่ำขนส่งที่

สะทอ้นตน้ทนุใดๆทีเ่พิม่ขึน้ของบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ทีม่ผีลมำจำก 

(1) ปัจจยัภำยนอกใดๆทีน่อกเหนือจำกกำรควบคมุของบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย)  

(2) กำรรอ้งขอใดๆจำกผูซ้ ือ้ในกำรเปลีย่นแปลงวนัทีข่นสง่ จ ำนวน ชนิดหรอืรำยละเอยีด

ของสนิคำ้ทีส่ ัง่ซ ือ้  

(3) กำรลำ่ชำ้ใดๆทีเ่ป็นสำเหตมุำจำกผูซ้ ือ้หรอืกำรรอ้งขอจำกผูซ้ ือ้ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืมผีล

ใหก้ระทบตน้ทนุกำรผลติ และ/ หรอื กำรสง่สนิคำ้ หรอื  

(4) ควำมผดิพลำดของผูซ้ ือ้ในกำรใหข้อ้มูลหรอืค ำแนะน ำไม่เพยีงพอหรอืไม่ถกูตอ้งแก่

บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) 

 
3.4 บรษิทั เวือรท์ (ประเทศไทย) อำจส่งใบแจง้หนี้ใหแ้ก่ผูซ้ ือ้ส ำหรบัสินคำ้หรอืบรกิำร

เมือ่ไหรก็่ไดห้ลงัจำกเสรจ็สิน้กำรสง่สนิคำ้ 
 

4. ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรจดัส่งสนิคำ้ 

4.1 หำกไม่มีกำรเขยีนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกผูซ้ ือ้ สนิคำ้จะถูกจดัส่งจำกบรษิทั เวอืรท์ 

(ประเทศไทย) โดยทำงพำณิชยป์กติไปยงัที่อยู่ภำยในประเทศไทยตำมที่ระบุไวใ้นสญัญำ

หรอืใบยืนยนัค ำสั่งซือ้ กำรจดัส่งสินคำ้จะเกดิขึน้ระหว่ำงเวลำท ำกำร กำรจดัส่งสินคำ้จะ

เกดิขึน้ ณ จุดทีส่นิคำ้เร ิม่ตน้เขำ้สู่สถำนที่ของผูซ้ ือ้ เป็นควำมรบัผิดชอบของผูซ้ ือ้ที่จะรบั

และขนถำ่ยสนิคำ้ทนัทเีมือ่สนิคำ้มำถงึสถำนทีข่องผูซ้ ือ้ 

 
4.2 วนัที่อำ้งอิงส ำหรบักำรจดัส่งสินคำ้เป็นเพียงประมำณกำรเท่ำน้ันและไม่ไดเ้ป็นค ำมั่น

สญัญำ บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) จะใชค้วำมพยำยำมตำมสมควรในกำรจดัส่งสนิคำ้ให ้

ตรงเวลำหรอืกอ่นวนัทีร่ะบุไวใ้นกำรจดัส่งสนิคำ้ อย่ำงไรก็ตำม เวลำส ำหรบักำรจดัส่งสนิคำ้

อำจมิใชส่ำระส ำคญัของสญัญำ และบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) อำจจะไม่ถอืว่ำเป็นควำม

รบัผดิชอบส ำหรบัควำมลำ่ชำ้ในกำรจดัสง่สนิคำ้ไม่วำ่เกดิจำกสำเหตใุดก็ตำม 

 
4.3 บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) อำจท ำกำรจดัสง่สนิคำ้หรอืจดัหำบรกิำรบำงส่วนและบรษิทั 

เวอืรท์ (ประเทศไทย) จะท ำกำรจดัสง่ใบสง่สนิคำ้ส ำหรบัสนิคำ้หรอืบรกิำรใหแ้กผู่ซ้ ือ้ 

 
4.4 ผูซ้ ือ้ตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทีเ่กีย่วกบักำรจดัส่งสนิคำ้ รวมถงึบรรจุภณัฑ ์ค่ำระวำง 

ประกนัภยั และค่ำใชจ้่ำยอื่นๆทัง้หมดที่เพิ่มขึน้จำกจุดที่ส่งสนิคำ้ไปจนถงึสถำนที่ของผูซ้ ือ้ 

ตน้ทนุนีจ้ะถกูค ำนวนรวมกบัสนิคำ้ในใบแจง้รำคำสนิคำ้ 

 
4.5 ในกรณีที่มีกำรจดัส่งสินคำ้เป็นงวด หำกบรษิัท เวือรท์ (ประะเทศไทย) เกิดควำม

ผดิพลำดในกำรจดัสง่สนิคำ้หน่ึงหรอืหลำยงวดทีเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปน้ัน 

หรอืลูกคำ้มีขอ้เรยีกรอ้งใดๆเกีย่วกบักำรส่งสนิคำ้เป็นงวดนี ้ไม่อำจเป็นเหตุใหลู้กคำ้มีสทิธิ ์

ยกเลกิกำรสง่สนิคำ้งวดอืน่ๆดว้ย 

 

 

 

 

3. Pricing 

3.1 Prices quoted for the supply of Goods or Services, whether in a Price 

List, by written quotation, verbally or on the Wuerth (Thailand)’s website 

shall be exclusive of any applicable value added tax (VAT), which the 

Buyer shall pay in addition to the principal sum at the rate and manner 

prescribed by law.  
 

3.2 The price of the Goods or Services shall be as set out in the order 

confirmation, or as otherwise agreed by Wuerth (Thailand) at the time 

of accepting the order; provided that Wuerth (Thailand) may in its 

discretion apply a reasonable additional charge for carriage of the 

Goods.  
 

3.3 Wuerth (Thailand) reserves the right to increase the price of the 

Goods or delivery thereof to reflect any increase in cost to the Wuerth 

(Thailand) which is due to 

(i) any external factor beyond the reasonable control of Wuerth 

(Thailand), 

(ii) any request by Buyer to change the delivery date(s), quantities, 

types or specifications of Goods ordered, 

(iii) any delay caused or requested by the Buyer relating to or 

affecting the cost of manufacture and/or delivery of the Goods, 

or (iv) failure of the Buyer to give Wuerth (Thailand) adequate or 

accurate information or instructions. 
 

3.4 Wuerth (Thailand) may invoice the Buyer for the Goods or Services 

provided on or at any time after completion of delivery.  
 

4. Terms of Delivery 

4.1 Unless otherwise requested in writing by the Buyer, Goods shall be 

delivered by Wuerth (Thailand) by normal commercial means to the 

address in Thailand as stated in the Agreement or order confirmation.  

Delivery shall take place during normal business hours. Delivery shall 

occur at the point where the Goods first enter upon the Buyer’s premises. 

It is the Buyer’s responsibility to receive and unload the Goods promptly 

upon arrival at its premises.  
 

4.2 Any dates quoted for the delivery of the Goods are an estimate only 

and not a contractual commitment. Wuerth (Thailand) shall use 

reasonable efforts to deliver the Goods on or before stated delivery 

dates; however, time for delivery shall not be of the essence of the 

Agreement, and Wuerth (Thailand) shall not be liable for any delay in 

delivery of the Goods however so caused. 
 

4.3 Wuerth (Thailand) may make part delivery of Goods or provision 

of Services and Wuerth (Thailand) and invoice the Buyer for the Goods 

or Services provided. 
 

4.4 The Buyer must pay for all costs associated with delivery, including 

all packaging, freight, insurance and other charges arising from the 

point of dispatch of the Goods to the Buyer’s premises. The costs shall 

be invoiced as lump-sum amount together with the Goods. 
 

4.5 Where the Goods are to be delivered in instalments, failure by 

Wuerth (Thailand) to deliver any one or more of the instalments in 

accordance with these General Terms and Conditions, or any claim by 

the Buyer in respect of any instalment, shall not entitle the Buyer to 

cancel any other instalment. 
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4.6 หำกยงัคงมีควำมพยำยำมจดัส่งสนิคำ้และไม่สำมำรถท ำใหแ้ลว้เสรจ็ได ้ผูซ้ ือ้เขำ้ใจว่ำ

ยงัคงมีกำรจดัส่งสินคำ้อยู่ ผูซ้ ือ้ตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยค่ำระวำงและกำรจดัเก็บสินคำ้ที่

เพิม่ขึน้ตำมทีร่อ้งขอ 
 

4.7 หำกตอ้งจดัส่งสินคำ้นอกอำณำเขตประเทศไทย ผูซ้ ือ้จะตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่

เกีย่วขอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรส่งออกหรอืน ำเขำ้สินคำ้ และไดม้ำซึง่กำร

อนุญำตสิง่ออกหรอืน ำเขำ้ทีจ่ ำเป็นดว้ยตวัเอง และช ำระภำษีและอำกรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4.8 ใบสง่ของ/สง่สนิคำ้ทีเ่ซน็รบัรองโดยผูซ้ ือ้หรอืลกูจำ้งของผูซ้ ือ้จะเป็นหลกัฐำนของจดัส่ง

สนิคำ้ทีอ่อกใบแจง้รำคำแลว้ 
 

4.9 ขอ้ก ำหนดพิเศษของกำรจดัส่งสินคำ้ตอ้งอยู่ภำยใตส้ญัญำที่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร

โดยเฉพำะจำกคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย 
 

5. เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

5.1 ผูซ้ ือ้จะช ำระค่ำสนิคำ้หรอืบรกิำรเต็มจ ำนวนรวมถงึภำษีมูลค่ำเพิ่ม ใหแ้กบ่รษิทั เวอืรท์ 

(ประเทศไทย) ภำยในสำมสบิ (30) วนัหลงัจำกออกใบแจง้หนี/้ใบส่งค่ำธรรมเนียมกำรท ำ

ธรุกรรมทีเ่กดิขึน้จำกกำรช ำระเงนิจะถกูช ำระโดยผูซ้ ือ้ 
 

 

5.2 บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) อำจรอ้งขอกำรช ำระเงนิเต็มจ ำนวน ณ เวลำทีส่ง่มอบสนิคำ้

โดยตรงหรอืช ำระเงนิลว่งหนำ้ส ำหรบัคำ่สนิคำ้หรอืบรกิำรบำงสว่น  

 

5.3 กำรช ำระกำรช ำระเงินดว้ยบตัรเครดิตและบตัรเดบิตส ำหรบักำรซือ้สินคำ้ผ่ำนทำง 

eshop หรอืแอพมือถอืจะด ำเนินกำรโดย Wuerth International Trading (Singapore) Pte. 

Ltd. , ช ัน้ 4, 30 Pioneer Road, Singapore 628502, บริษัทในเครือของบริษัท เวือรท์ 

(ประเทศไทย) ทีต่ ัง้อยูใ่นสงิคโปร ์
 

5.4 ใหถ้อืวำ่กำรช ำระเงนิโดยผูซ้ ือ้แลว้: 

(1) หำกช ำระโดยกำรโอนผ่ำนธนำคำร: วนัทีธ่นำคำรของบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) 

ไดร้บัเงนิแลว้ และ 

(2) หำกช ำระเป็นเงนิสด: วนัทีบ่รษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ไดร้บัเงนิแลว้ และ 

(3) หำกช ำระเป็นเชค็: วนัทีบ่รษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) น ำเชค็ (ของธนำคำรหรอือย่ำง

อืน่) ไปขึน้เงนิหรอืเคลยีร ิง่แลว้ 

 
5.5 เวลำในกำรช ำระเงนิถอืเป็นสำระส ำคญั 
 

5.6 หำกผูซ้ ือ้ผดินัดช ำระเงนิแกบ่รษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ตำมขอ้ตกลงในขอ้ก ำหนดและ

เงื่อนไขทั่วไปนี้ เชน่น้ันเงินทัง้หมดที่ผูซ้ ือ้คำ้งช ำระต่อบรษิทั เวือรท์ (ประเทศไทย) ในวนั

หลงัจำกน้ันไม่วำ่จะบญัชใีดก็ตำม ตอ้งถงึก ำหนดกำรช ำระทนัทโีดยไม่ตอ้งมกีำรบอกกล่ำว

ผูซ้ ือ้ บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) อำจท ำกำรระงบักำรจดัหำสนิคำ้หรอืบรกิำรเพิ่มเตมิต่อผู ้

ซ ือ้และยกเลกิสญัญำทีไ่ม่สมบูรณต์อ่ผูซ้ ือ้ 

 
5.7 ในกรณีทีเ่กดิกำรผิดนัดช ำระเงิน บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) มีสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บ

เงินส ำหรบัควำมสูญเสีย เสยีหำย เรยีกรอ้ง ทวงถำม ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำย (รวมถึง

ค่ำธรรมเนียมทำงกฎหมำย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยจำกส ำนักงำนเรยีกเก็บหนีโ้ดยไม่มี

ขดีจ ำกดั) ทีเ่กดิขึน้ 
 

6. ควำมเสีย่งและสทิธคิรอบครอง 

6.1 ควำมเสีย่งในสนิคำ้อำจสง่ตอ่ไปยงัผูซ้ ือ้เมือ่จดัสง่สนิคำ้ถงึมอืผูซ้ ือ้ 
 

6.2 โดยไม่ค ำนึงถงึกำรจดัส่งสนิคำ้และกำรส่งตอ่ควำมเสีย่งของสนิคำ้ หรอืเงือ่นไขใดๆของ

สภำวะกำรณเ์หล่ำนี้ สิทธคิรอบครองตำมกฎหมำยในสินคำ้จะไม่ส่งต่อไปยงัผูซ้ ือ้จนกว่ำ

บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) หรอื บรษิทัในเครอืทีไ่ดร้บักำรแตง่ตัง้ จะไดร้บักำรช ำระเงินเต็ม

จ ำนวนส ำหรบัสนิคำ้และสนิคำ้อื่นๆตำมที่ตกลงขำยโดยบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) แกผู่ ้

ซ ือ้ไม่วำ่กำรช ำระเงนิน้ันจะถงึก ำหนดช ำระแลว้หรอืไม่ก็ตำม 

4.6 If delivery is attempted and is unable to be completed, the Buyer is 

deemed to have taken delivery of the Goods. The Buyer is liable for any 

additional freight and storage charges payable on demand. 
 

4.7 If the Goods are to be delivered outside Thailand, the Buyer shall 

be responsible at its own cost for complying with all applicable laws 

and regulations governing export or import of Goods and for obtaining 

all required export or import authorizations and paying all related taxes 

and duties. 
 

4.8 An invoice/delivery note signed by the Buyer or its employee will 

be proof of delivery of Goods invoiced. 
 

4.9 Special terms of delivery are subject to a particular written 

agreement by both parties.  
 

5. Terms of Payment 

5.1 The Buyer shall pay the full price of the Goods and Services 

including VAT to Wuerth (Thailand) within thirty (30) days after the 

invoice is issued. Processing/transaction charges adhere to the payment 

shall be afforded by the Buyer.  
 

5.2 Wuerth (Thailand) may require payment in full at the time of delivery 

directly or in advance of the Goods or provision of the Services.  

 

5.3 Credit and debit card payments for purchases through eshop or 

mobile app will be processed by Wuerth International Trading 

(Singapore) Pte. Ltd. , 4th level, 30 Pioneer Road, Singapore 628502, 

Wuerth Thailand’s affiliated company located in Singapore. 
 

5.4 Payment is deemed to be made by the Buyer: 

(1) if bank transfer: on the date it is received by Wuerth (Thailand)’s 

bankers; and 

(2) if cash: on the date it is received by Wuerth (Thailand); and 

(3) if a cheque (bank or otherwise), on the date upon which the 

cheque is negotiated and cleared by Wuerth (Thailand)’s 

bankers. 
 

5.5 The time for payment is of the essence. 
 

5.6 If the Buyer defaults in making payment to Wuerth (Thailand) in 

accordance with these General Terms and Conditions, then all money 

which would become payable by the Buyer to the Wuerth (Thailand) at 

a later date on any account, becomes immediately due and payable 

without the requirement of any notice to the Buyer and Wuerth 

(Thailand) may suspend supply of any further Goods or Services to the 

Buyer and terminate any uncompleted contract with the Buyer. 
 

5.7 In case of payment defaults, Wuerth (Thailand) keeps the right to 

charge the Buyer for all losses, damages, claims, demands, costs and 

expenses (including without limitation all legal costs, collection agency 

costs and expenses) incurred by it. 
 

6. Risk and Title 

6.1 Risk in the Goods shall pass to the Buyer upon delivery to the Buyer.  
 

6.2 Regardless of delivery and the passing of risk in the Goods, or any 

other provision of these conditions, the legal title in the Goods shall not 

pass to the Buyer until Wuerth (Thailand) or its designated affiliated 

company has received payment in full for the Goods and any other 

Goods agreed to be sold by the Wuerth (Thailand) to the Buyer whether 

or not payment has become due. 
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6.3 จนกว่ำจะถงึเวลำทีส่ทิธคิรอบครองสนิคำ้ตำมกฎหมำยจะส่งต่อไปยงัผูซ้ ือ้ ผูซ้ ือ้จะแยก

เก็บสนิคำ้และอยู่ในทีเ่หมำะสม รกัษำและคุม้ครองสนิคำ้โดยแยกเป็นกรรมสิทธิข์องบรษิทั 

เวอืรท์ (ประเทศไทย) 

 
6.4 ในกรณีผิดนัดช ำระหนีใ้นส่วนของผูซ้ ือ้ บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) สงวนสทิธิใ์นกำร

ยกเลิกสญัญำโดยไม่ใหม้ีควำมเสียหำยต่อสิทธิอ์ื่น ผูซ้ ือ้ตอ้งอนุญำติใหบ้รษิัท เวือรท์ 

(ประเทศไทย) หรอืบุคคลทีส่ำมทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) มสีทิธิใ์น

กำรเขำ้ถงึสนิคำ้ทีก่ำรเก็บรกัษำทีอ่ยูภ่ำยใตข้อ้ก ำหนดเกีย่วกบัสทิธคิรอบครอง ตอ้งยนิยอม

สละสนิคำ้น้ันและบอกกลำ่วบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ถงึสถำนทีเ่ก็บสนิคำ้น้ัน 

 
7. นโยบำยกำรรบัประกนักำรขอรบักำรชดเชยควำมเสยีหำยและกำรคนืสนิคำ้ 

7.1 ผูซ้ ือ้ตอ้งตรวจสอบสนิคำ้ทนัททีีม่กีำรจดัส่งสนิคำ้และแจง้แกบ่รษิทัเวอืรท์ (ประเทศไทย) 

เป็นลำยลกัษณอ์กัษรทนัทีเมื่อกำรจดัส่งสินคำ้บำงส่วนหรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่มีกำรจดัส่ง

สินคำ้ ภำยในสองวนัของกำรจดัส่งสินคำ้ หำกผูซ้ ือ้ไม่ยอมแจง้ต่อบรษิัท จะถือว่ำผูซ้ ือ้

ยอมรบัสนิคำ้น้ันและผูซ้ ือ้ตอ้งช ำระค่ำสนิคำ้ตำมขอ้เงื่อนไขในขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทัว่ไป

นี ้

 
7.2 ผูซ้ ือ้ตอ้งแจง้บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ทรำบหำกพบสนิคำ้ช ำรดุหรอืขดัขอ้ง เพือ่ทีผู่ ้

ซ ือ้จะขอรบักำรชดเชยควำมเสียหำยที่อยู่ภำยใตก้ำรรบัประกนั ภำยใน 7 วนันับจำกกำร

จดัส่งสินคำ้ที่เกีย่วขอ้งหรอื ที่ซ ึง่กำรช ำรุดหรอืเสียหำยไม่ปรำกฎเมื่อตรวจสอบอย่ำงสม

เหตุผลแลว้ ภำยใน 7 วนันับจำกวนัทีพ่บกำรช ำรุดหรอืเสียหำย หำกผูซ้ ือ้ไม่แจง้ใหบ้รษิทั 

เวอืรท์ (ประเทศไทย) ทรำบถงึกำรช ำรดุหรอืเสยีหำยภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นเงือ่นไข

นี้จะเป็นเหตุใหผู้ซ้ ือ้สละสิทธิจ์ำกกำรบัประกนั (ในสินคำ้ที่กล่ำวมำ) และกำรขอรบักำร

ชดเชยควำมเสยีหำยอืน่ทีต่ ัง้อยูบ่นหรอืเกีย่วขอ้งกบักำรช ำรดุหรอืเสยีหำย 

 
7.3 หำกเกิดกำรขำดแคลนสินคำ้ กำรขอรบักำรชดเชยควำมเสียหำยส ำหรบัสินคำ้ที่

เสยีหำยหรอืสนิคำ้ไม่อยูใ่นขอ้ตกลงทีร่ะบุไวท้ีบ่รษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ไดร้บักำรแจง้และ

ยอมรบัแลว้ บรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) อำจมทีำงเลอืกในกำรใหเ้ครดติส ำหรบัสนิคำ้ทีค่นื

โดยมมีูลคำ่เทำ่กบัรำคำของสนิคำ้ 
 

7.4 หำกไม่มกีำรละเมดิสทิธิภ์ำยใตเ้งือ่นไขในขอ้ก ำหนดกอ่นหนำ้ ผูซ้ ือ้มสีทิธิค์นืสนิคำ้ใดๆ

ภำยใตแ้ละตำมนโยบำยกำรคนืสนิคำ้ของบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) ในทกุกรณีที:่ 

(1) ผูซ้ ือ้ไดแ้จง้ใหบ้รษิทั เวือรท์ (ประเทศไทย) ทรำบภำยใน 7 วนันับจำกวนัที่จดัส่ง

สนิคำ้  

(2) สนิคำ้ทุกชิน้ตอ้งคนืใหแ้กบ่รษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) โดยยงัไม่ถูกใชแ้ละสมบูรณ ์

มีสภำพพรอ้มขำย อยู่ในบรรจภุณัฑเ์ดมิ และพรอ้มดว้ยชิน้ส่วนทุกชิน้และของแถม

ทีผู่ซ้ ือ้ไดร้บัขณะทีซ่ ือ้สนิคำ้; และ 

(3) สทิธินี์จ้ะใชไ้ม่ไดห้ำกเป็นกำรใหท้รำบจำกบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) หรอืในกรณี

ทีส่นิคำ้ผลติตำมทีผู่ซ้ ือ้ก ำหนด หรอือย่ำงอื่นทีร่ะบุไวใ้นนโยบำยกำรคนืสนิคำ้ของ

บรษิทั  

(4) กำรคนืสนิคำ้ทกุชิน้ทีต่รงตำมนโยบำยกำรคนืสนิคำ้ดำ้นบนจะไดร้บักำรรวบรวมและ

รบัผดิชอบโดยผูซ้ ือ้และรบัภำระคำ่ใชจ้ำ่ยเองท ้งัหมด 
 

 

 

 

7.5 กอ่นท ำกำรคนืสนิคำ้ ผูซ้ ือ้ตอ้งไดร้บักำรยนืยนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบรษิทั เวอืรท์ 

(ประเทศไทย) กอ่น 
 

7.6 ผูซ้ ือ้ตอ้งคนืสนิคำ้ใหแ้กบ่รษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) โดยผูซ้ ือ้ตอ้งช ำระค่ำด ำเนินกำร 

คำ่ระวำงและคำ่ขนสง่ลว่งหนำ้ 

 

 

 

 

 

6.3 Until such time as the legal title in the Goods passes to the Buyer, 

the Buyer shall keep the Goods separate and properly store, protect 

and insure such Goods so as to be identifiable as Wuerth (Thailand)’s 

property.  
 

6.4 In the event of default of payment on the part of the Buyer, Wuerth 

(Thailand) is entitled to rescind the contract without prejudice to its other 

rights. The Buyer must immediately grant Wuerth (Thailand), or any third 

party commissioned by Wuerth (Thailand), access to the Goods that are 

subject to this retention of title clause, must surrender such Goods and 

inform Wuerth (Thailand) where these Goods are located.  
 

7. Warranty Claims and Returns Policy 

7.1 The Buyer must inspect the Goods immediately upon delivery and 

notify in writing Wuerth (Thailand) of any partial or incorrect deliveries, 

or non-delivery of the Goods within 2 days of the delivery. If the Buyer 

fails to give that notice, then the Goods are deemed to have been 

accepted by the Buyer and the Buyer must pay for the Goods in 

accordance with the provisions of these General Terms and Conditions. 
 

7.2 The Buyer must notify Wuerth (Thailand) of any defect or failure of 

the Goods, for which Buyer wishes to claim under Warranty, within 7 

days of the delivery of the relevant Goods or, where the defect or failure 

was not apparent on reasonable inspection, within 7 days of the date 

of discovery of such defect or failure. Failure by the Buyer to notify 

Wuerth (Thailand) of any defect or failure within the periods stated in 

this clause shall constitute a waiver by the Buyer (in respect of the Goods 

in question) of its rights under the Warranty and of any other claims 

based on or relating to such defects or failures. 
 

7.3 If any shortages, claims for damaged Goods or non-compliance 

with the Agreement specifications are notified to and accepted by 

Wuerth (Thailand), Wuerth (Thailand) may have the option to provide 

credit for the returned Goods equal to the price charged. 
 

7.4 Without prejudice to its rights under the earlier provisions of this 

clause, the Buyer shall have the right to return any item of Goods, under 

and in accordance with Wuerth (Thailand)’s returns policy, in all cases 

provided that:  

(i) Purchaser notifies Wuerth (Thailand) within 7 days of delivery of 

the Goods. 

(ii) all Goods must be returned to Wuerth (Thailand) unused and 

complete, in a saleable condition, in their original packaging, and 

together with all component parts and any promotional items 

received by Buyer at the time of purchase; and 

(iii) this right shall not apply where notified by Wuerth (Thailand), or 

in the case of any Goods made to the Buyer’s specifications, or 

as otherwise stated in Company’s returns policy.  

(v) All returns falling within the above returns policy shall be 

organized and undertaken by the Buyer and at the Buyer’s cost. 
 

7.5 Prior to returning any Goods, the Buyer must obtain Wuerth 

(Thailand)’s written approval. 
 

7.6 The Buyer must return the Goods to Wuerth (Thailand) with handling 

costs, freight and cartage prepaid by the Buyer. 
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8. ควำมรบัผดิต่อสนิคำ้ 

8.1 ภำยใตก้รณีใดๆก็ตำม ผูซ้ ือ้จะไม่ปรบัแต่งสนิคำ้ และ/หรอื ไม่ปรบัแต่งหรอืถอดยำ้ยค ำ

เตอืนเร ือ่งควำมเสีย่งทีม่ีผลมำจำกกำรใชส้นิคำ้ไม่ถูกตอ้งทีต่ดิอยูอ่อกไป หำกไม่ท ำตำม ผู ้

ซ ือ้ตอ้งชดใชค้วำมเสยีหำยเองและยกเวน้ควำมรบัผดิของบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) และ

กล่ำวโทษกำรเรยีกรอ้งกำรรบัผิดต่อสินคำ้ต่อบุคคลที่สำมต่อขอบเขตที่ผูซ้ ือ้รบัผิดชอบ

ส ำหรบัควำมเสยีหำยทีท่ ำใหค้วำมรบัผดิเกดิขึน้ 

 
8.2 หำกสนิคำ้เสยีหำยซึง่เป็นเหตุใหผู้ซ้ ือ้เรยีกสนิคำ้คนืหรอืออกค ำเตอืนเกีย่วกบัสนิคำ้ ผู ้

ซ ือ้จะชว่ยเหลอืบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) และจะกระท ำกำรใหส้ ำเรจ็ตำมทีบ่รษิทั เวอืรท์ 

(ประเทศไทย) สั่ง และที่ผูซ้ ือ้สำมำรถถูกคำดหวงัอย่ำงมีเหตุผลไดว้่ำจะกระท ำ ผูซ้ ือ้อยู่

ภำยใตข้อ้ผูกพนัรบัผิดชอบต่อค่ำใชจ้่ำยในกำรเรยีกคนืสนิคำ้หรอืค ำเตอืนเกีย่วกบัสินคำ้

ในขอบขำ่ยทีผู่ซ้ ือ้รบัผดิชอบส ำหรบัสนิคำ้ทีเ่สยีหำยและควำมสญูเสยีทีไ่ดร้บั กำรขอรบักำร

ชดเชยทีเ่กนิกวำ่นีข้องผูซ้ ือ้จะยงัคงไม่มผีลกระทบ 

 
8.3 ผูบ้รโิภคจะบอกกล่ำวแก่ผูซ้ ือ้ทนัที เป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงควำมเสี่ยงใดๆในกำรใช ้

สนิคำ้และควำมเสยีหำยของสนิคำ้ทีเ่ป็นไปไดท้ีผู่ซ้ ือ้ทรำบ 

 
9. กำรซือ้ขำยผ่ำน eshop หรอืแอพพลเิคช ัน่บนมอืถอืของเวอืรท์ 

9.1 กำรซือ้ขำยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ผ่ำน eshop หรอืแอพพลเิคช ัน่บนมือถอืของเวอืรท์จะถกู

ด ำเนินกำรโดยบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตำมขอ้ตกลงนี ้
 

9.2 กำรช ำระเงนิผ่ำนบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ จะถกูด ำเนินกำรโดยบรษิทั เวอืรท์ อนิเตอร ์

เนช ัน่แนล เทรดดิง้ (ประเทศสงิคโปร)์ จ ำกดั 
 

9.3 กำรช ำระเงินใดๆผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกสอ์ำจจะขึน้อยู่กบัควำมผนัผวนของสกุลเงิน

และอตัตรำแลกเปลีย่น ค่ำธรรมเนียมบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติและคำ่คอมมิชช ัน่ทีถ่กูเรยีก

เก็บโดยผูอ้อกบตัรเครดติหรอืบตัรเดบิต เชน่เดยีวกบัคำ่บรกิำรกำรท ำธรุกรรมทำงธนำคำร

หรอืคำ่ธรรมเนียมกำรด ำเนินกำรซึง่ทำงธนำคำรสำมำรถและอำจเรยีกเก็บเป็นคร ัง้ครำว 

 
9.4 ค่ำธรรมเนียมดงัทีก่ล่ำวมำอยู่เหนือกำรควบคุมและอิทธพิลของบรษิทัเวอืรท์ (ประเทศ

ไทย) และบรษิทั เวอืรท์ อินเตอรเ์นช ัน่แนล เทรดดิง้ (ประเทศสงิคโปร)์ จ ำกดั และดงัน้ันนิติ

บุคคลทัง้สองจะไม่รบัผิดชอบค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำบรกิำรที่ถูกเรยีกเก็บในส่วนที่เกีย่วกบั

กำรช ำระเงนิผ่ำน eshop หรอืแอพพลเิคช ัน่ของเวอืรท์ 

 
9.5 นอกจำกกฎหมำยไทยแลว้ ในกรณีจ ำเป็น กฎหมำยของสงิคโปรย์งัสำมำรถบงัคบัใช ้

ส ำหรบักำรช ำระเงนิทำงอเิล็กทรอนิกสท์ีช่  ำระผ่ำนทำง Wuerth International Trading 

(Singapore) Pte. Ltd.  

 

10. บทบญัญตัสิดุทำ้ย 

10.1 ควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำยระหวำ่งบรษิทั เวอืรท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และผูซ้ ือ้จะอยู่

ภำยใตก้ำรบงัคบัตำมกฎหมำยของรำชอำณำจกัรไทย 
 

10.2 ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไปมีทัง้ฉบบัภำษำองักฤษและภำษำไทย ในกรณีทีม่ีควำม

แตกตำ่งในกำรแปลและค ำศพัท ์ใหย้ดึภำษำองักฤษเป็นส ำคญั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Product Liability 

8.1 Under any circumstances, the Buyer may not modify the Goods 

and/or not modify or remove existing warnings about risks resulting 

from improper use of the Goods. If this duty is violated, the Buyer must 

internally indemnify and hold Wuerth (Thailand) harmless from and 

against product liability claims of third parties to the extent that the Buyer 

is responsible for the defect giving rise to liability. 
 

8.2 If a product defect of the Goods causes the Buyer to make a product 

recall or to issue a product warning, the Buyer shall assist Wuerth 

(Thailand) and shall take all measures which have been ordered by 

Wuerth (Thailand) and which the Buyer can reasonably be expected to 

perform. The Buyer is under obligation to bear the cost of the product 

recall or product warning to the extent that the Buyer is responsible for 

the product defect and the damage sustained. Further-reaching claims 

of the Buyer remain unaffected. 
 

8.3 The Purchaser shall inform the Buyer immediately in writing of any 

risks in the use of the Goods and possible product defects of which the 

Buyer becomes aware. 
 

9. Purchases through Wuerth E-shop or Mobile App 

9.1 All purchases taking place through the Wuerth eshop or mobile app 

will be effected by Wuerth (Thailand) as held in this Agreement. 
 

9.2. All payments made by credit or debit card will be processed by 

Wuerth International Trading (Singapore) Pte. Ltd. 
 

9.3. Any payments made via electronic payments may be subject to 

currency and exchange rate fluctuations, credit or debit card fees and 

commissions levied by the credit or debit card issuer, as well as any 

banking transaction charges or processing fees, which banks can and 

may levy from time to time. 
 

9.4. All and any of such fees are beyond the control and influence of 

Wuerth (Thailand) and Wuerth International Trading (Singapore) Pte. 

Ltd. and both entities are therefore not liable for any of the charges or 

other charges and fees levied with respect to any Wuerth eshop or 

mobile app purchases. 

 

9.5 In addition to the Thai laws, Singaporean laws could be applicable 

in regards of electronic payments processed by Wuerth International 

Trading (Singapore) Pte. Ltd. when necessary. 

 
10. Final Provision 

10.1 The legal relations between Wuerth (Thailand) and the Buyer shall 

be governed by the laws of the Kingdom of Thailand.  
 

10.2 The General Terms and Conditions are available in English and 

Thai. In case of differences in interpretation and terminology, the English 

version shall prevail. 
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10.3 หำกขอ้เงือ่นไขใดๆในขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัว่ไปนีม้ผีลบงัคบัใชห้รอืไม่สมบูรณต์ำม

กฏหมำยหรอืไม่สำมำรถปฏิบตัิไดท้ ัง้หมดหรอืบำงส่วน หรอืหำกขอ้ก ำหนดและเงื่อนไข

ทั่วไปเหล่ำนี้มีชอ่งว่ำงจะไม่ส่งผลกระทบต่อควำมถูกตอ้งของขอ้ก ำหนดที่เหลือในที่นี ้ 

เงื่อนไขที่ไม่สมบูรณห์รอืไม่สำมำรถท ำไดจ้ะถือว่ำแทนที่ดว้ยขอ้ก ำหนดที่สมบูรณแ์ละ

กระท ำไดท้ีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ดกบัวตัถุประสงคข์องขอ้ก ำหนดทีไ่ม่สมบูรณแ์ละไม่สำมำรถท ำได ้

ในกรณีของชอ่งว่ำง ขอ้ก ำหนดจะถอืเป็นขอ้ตกลงว่ำตรงกนักบัขอ้ตกลงตำมวตัถุประสงค ์

ของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทัว่ไปนีห้ำกคูส่ญัญำไดพ้จิำรณำเร ือ่งดงักลำ่วตัง้แตต่น้ 

 

 

 

 
เวอรช์ ัน่ 2.1.2 

10.3 If any provision in these General Terms and Conditions is or 

becomes in valid or impracticable in whole or in part, or if these General 

Terms and Conditions contain a gap, this shall not affect the validity of 

the remaining provisions hereof. The invalid or impracticable provision 

shall be deemed replaced with such valid or practicable provision as 

comes closest to the purpose of the invalid or impracticable provision. 

In the case of a gap, such provision shall be deemed agreed upon as 

corresponds to what would have been agreed upon according to the 

purpose of these General Terms and Conditions if the contracting parties 

had contemplated the matter from the beginning.  

 
Version 2.1.2 
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