่
่
ข้อกำหนดและเงือนไขทั
วไปส
ำหร ับกำรขำยและกำรขนส่งสินค้ำ
ของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จำกัด

General Terms and Conditions for Sales and
Deliveries of Wuerth (Thailand) Co., Ltd.
1. คำนิ ยำม
“ข้อตกลง” หมำยถึง ขอ้ ตกลงใดๆ สำหรบั ขอ้ กำหนดของสิน ค ำ้ หรือ บริกำรโดยบริษ ัท
่ ต่อผูซ
้
่ั
เวือร ์ท (ประเทศไทย) ทีมี
้ อรวมถึ
ื้
งธุรกรรมใดๆทังหมดผ่
ำน eshop และแอพพลิเคชน
บนมือถือของเวือร ์ท
“ผู ซ
้ อ”
ื ้ หมำยถึง บุ ค คล บริษ ัท หรือ องค ก์ รที่ได ร้ บ
ั สิน ค ำ้ หรือ บริก ำรจำกบริษ ัท เวือ ร ์ท
(ประเทศไทย)
่ ดหำโดยบริษท
“สินค้ำ” หมำยถึง สินค ้ำทีจั
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ให ้ผู ้ซือ้
่
“บริกำร” หมำยถึง บริกำรทีจัดหำโดยบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ให ้ผู ้ซือ้
่
“รำยกำรรำคำสินค้ำ” หมำยถึง รำยกำรรำคำสินค ้ำทีเผยแพร่
โดยบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศ
้
ไทย) เป็ นครงครำว
ั

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. ข้อกำหนดทวไป
่
่วไปต่อจำกนี ใช
้ ้ได ้กับทุกสัญญำทีเกิ
่ ดขึนระหว่
้
2.1 ข ้อกำหนดและเงือนไขทั
ำงบริษท
ั เวือร ์ท
้ รวมถึ
้
่ ดขึนภำยหลั
้
่ ำขึนแม
้
(ประเทศไทย)และผู ้ซือ้ ทังนี
งสัญญำทีเกิ
งใดๆทีท
้ว่ำเงื่อนไขนั้นจะ
่
่
ไม่ได ้ถูกนำไปผนวกหรือระบุไว ้ก็ตำม ข ้อกำหนดและเงือนไขทั
วไปใช
้ได ้กับรำยกำรธุรกรรม
ธุร กิจ ออนไลน์ ระหว่ ำ งผู ซ
้ อและบริ
ื้
ษ ัท เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) ในกำรท ำธุ ร กิจ ผ่ ำ นสื่อ
่ ั ข ้อกำหนดและเงือนไขใดๆของผู
่
อิเล็กทรอนิ กส ์ใดๆ, เว็บไซต ์ หรือ ดิจท
ิ ลั แอพลิเคชน.
ซ
้ อที
ื้ ่
ขัดแย ้ง ผนวกไว ้หรือแตกต่ำงจำกนี ้ จะไม่นับเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญำยกเว ้นกำรใช ้งำนนั้น

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

จะได ้ร ับอนุ ญำติโดยระบุเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรจำกบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย)

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.
่ ดหำโดยบริษท
2.2 รำยกำรรำคำสินค ้ำและรำคำอ ้ำงอิงทีจั
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) สำหร ับกำร
จัด หำสิน ค ำ้ หรือ บริก ำรเป็ นเพีย งค ำเชิญชวนเพื่อร บ
ั ค ำเสนอเท่ำนั้ น ค ำเสนอต อ้ งมีกำร
ยืน ยัน เป็ นลำยลักษณ์อ ก
ั ษรและไม่ผูกมัดเว ้นแต่มีกำรระบุควำมผูกมัดอย่ำงชดั เจน รำคำ
อ ำ้ งอิงใดๆที่เกิดจำกบริษท
ั เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) จะมีผลเฉพำะช่วงเวลำที่ระบุไ วเ้ ท่ ำ นั้ น
่
(หำกไม่ได ้ระบุไว ้ จะมีผลเป็ นเวลำ 30 วันนับจำกวันทีประกำศ)

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 ข ้อกำหนดและเงือนไขทั
วไปใดๆในใบเสนอรำคำของบริ
ษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ให ้ถือ
เป็ นส่วนหนึ่ งของขอ้ กำหนด และหำกขัดกับ ขอ้ กำหนดใหย้ ึดถือ ขอ้ กำหนดจำกใบเสนอ
รำคำมีผลใช ้บังคับ

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 สัญญำจะได ้ร ับกำรยอมรบั จำกบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) เมื่อบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศ
้
ไทย) ยอมร ับข ้อเสนอจำกผู ้ซือเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษร หรือจัดหำสินค ้ำหรือบริกำรแก่ผู ้ซือ้

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.

่ นสุ
้ ดในกำรปฏิเสธหรือ ยอมรบั คำ
2.5 ดุลพินิจของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ถือเป็ นทีสิ
เสนอใดๆ

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

่
้ น
2.6 บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) อำจเปลียนแปลงข
้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อผู ้ซือเป็
่ั ่
ลำยลักษณ์อ ก
ั ษร หรือ เผยแพร่ผ่ำนสื่ออิเล็ กทรอนิ กส ์, เว็ บ ไซต ์ หรือ ดิจิทลั แอพลิเคชนที
่
่
่
่ อที
้ เกิ
่ ดขึนหลั
้
่ ้งให ้ทรำบ
เกียวข
้อง เมือใดก็
ได ้ กำรเปลียนแปลงจะใช
้กับคำสังซื
งจำกวันทีแจ

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.

บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จำกัด 123/2 ซอยฉลองกรุง 31 นิ คมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร : 02 170 5000 อีเมลล ์ : INFO@WUERTH.CO.TH เว็ปไซด ์ : WWW.WUERTH.CO.TH
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3. รำคำ
่ ้งสำหรบั กำรจัดส่งสิน ค ้ำหรือบริกำร ไม่ว่ำจะในรำยกำรรำคำกำรเสนอรำคำ
3.1 รำคำทีแจ
เป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษร วำจำ หรือในเว็บไซต ์ของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จะถือว่ำไม่รวม
่ ซ
่ ่มเติมจำกจำนวนรวมในอัตรำและธรรมเนี ยม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม (VAT) ซึงผู
้ อจะจ่
ื้
ำยส่วนทีเพิ
่
ตำมทีกฎหมำยก
ำหนด

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.

้ อได ้รบั กำรยอมรบั จำก
3.2 รำคำของสินค ้ำหรือบริกำรจะอำ้ งอิงจำกกำรยืนยันคำสั่งซือหรื
่
้
้
บริษท
ั เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) ขณะไดร้ บั คำสังซือนั น โดยบริษท
ั เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) มี
เงื่อนไขว่ำอำจใช ้ดุลพินิจในกำรคิดค่ำธรรมเนี ยมเพิ่มเติมอย่ำงเหมำะสมสำหรบั ค่ำขนส่ง
สินค ้ำ

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 บริษท
ั เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในกำรขึ
นรำคำสิ
น ค ำ้ หรือ หรือ ค่ำขนส่ง ที่
่
่
้
่
สะท ้อนต ้นทุนใดๆทีเพิมขึนของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ทีมีผลมำจำก
่
(1) ปัจจัยภำยนอกใดๆทีนอกเหนื
อจำกกำรควบคุมของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย)
้
่
่
(2) กำรร ้องขอใดๆจำกผู ้ซือในกำรเปลี
ยนแปลงวั
นทีขนส่
ง จำนวน ชนิ ดหรือรำยละเอียด
่ งซื
่ อ้
ของสินค ้ำทีสั
่ นสำเหตุมำจำกผู ้ซือหรื
้ อกำรร ้องขอจำกผู ้ซือ้ ทีเกี
่ ยวข
่
(3) กำรล่ำช ้ำใดๆทีเป็
้องหรือมีผล
ให ้กระทบต ้นทุนกำรผลิต และ/ หรือ กำรส่งสินค ้ำ หรือ
้
(4) ควำมผิดพลำดของผู ้ซือในกำรให
้ข ้อมูลหรือคำแนะนำไม่เพียงพอหรือไม่ถก
ู ต ้องแก่
บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย)

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 บริษท
ั เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) อำจส่งใบแจง้ หนี ้ให แ้ ก่ผูซ
้ อส
ื ้ ำหรบั สิน คำ้ หรือ บริก ำร
่
้
เมือไหร่ก็ได ้หลังจำกเสร็จสินกำรส่งสินค ้ำ

3.4 Wuerth (Thailand) may invoice the Buyer for the Goods or Services
provided on or at any time after completion of delivery.

่
4. ข้อกำหนดเกียวกับกำรจ
ัดส่งสินค้ำ
4.1 หำกไม่มีกำรเขียนเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรจำกผูซ
้ อื ้ สินค ้ำจะถูกจัดส่งจำกบริษท
ั เวือร ์ท
่
(ประเทศไทย) โดยทำงพำณิ ชย ์ปกติไปยังทีอยู่ภำยในประเทศไทยตำมที่ระบุไวใ้ นสัญญำ
้
หรือ ใบยืน ยัน คำสั่งซือ้ กำรจัดส่งสิน คำ้ จะเกิดขึนระหว่
ำงเวลำท ำกำร กำรจัดส่งสิน ค ำ้ จะ
้
่
่
่
เกิดขึน ณ จุดทีสินค ้ำเริมต ้นเข ้ำสู่สถำนทีของผูซ
้ อื ้ เป็ นควำมรบั ผิดชอบของผูซ
้ อที
ื ้ ่จะรบั
่
่
้
และขนถ่ำยสินค ้ำทันทีเมือสินค ้ำมำถึงสถำนทีของผู ้ซือ

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 วัน ที่อ ำ้ งอิงสำหรบั กำรจัดส่งสิน คำ้ เป็ นเพียงประมำณกำรเท่ำนั้ นและไม่ไดเ้ ป็ นคำมั่น
สัญญำ บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จะใช ้ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรจัดส่งสินค ้ำให ้
่ ไว ้ในกำรจัดส่งสินค ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เวลำสำหรบั กำรจัดส่งสินค ้ำ
ตรงเวลำหรือก่อนวันทีระบุ
อำจมิใช่สำระสำคัญของสัญญำ และบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) อำจจะไม่ถอ
ื ว่ำเป็ นควำม
ร ับผิดชอบสำหร ับควำมล่ำช ้ำในกำรจัดส่งสินค ้ำไม่วำ่ เกิดจำกสำเหตุใดก็ตำม

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 บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) อำจทำกำรจัดส่งสินค ้ำหรือจัดหำบริกำรบำงส่วนและบริษท
ั
เวือร ์ท (ประเทศไทย) จะทำกำรจัดส่งใบส่งสินค ้ำสำหร ับสินค ้ำหรือบริกำรให ้แก่ผู ้ซือ้

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.

้
่ ยวกั
่
4.4 ผูซ
้ อต
ื ้ ้องชำระค่ำใช ้จ่ำยทังหมดที
เกี
บกำรจัดส่งสินค ้ำ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ ์ ค่ำระวำง
้
่เพิ่มขึนจำกจุ
้
ประกันภัย และค่ำใช ้จ่ำยอื่นๆทังหมดที
ดที่ส่งสินคำ้ ไปจนถึงสถำนที่ของผู ซ
้ อ
ื้
้ กคำนวนรวมกับสินค ้ำในใบแจ ้งรำคำสินค ้ำ
ต ้นทุนนี จะถู

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 ในกรณี ที่มีก ำรจัด ส่ง สิน ค ำ้ เป็ นงวด หำกบริษ ัท เวือ ร ์ท (ประะเทศไทย) เกิด ควำม
่ นไปตำมข ้อกำหนดและเงือนไขทั
่
่วไปนั้น
ผิดพลำดในกำรจัดส่งสินค ้ำหนึ่ งหรือหลำยงวดทีเป็
่
หรือลูกค ้ำมีข ้อเรียกร ้องใดๆเกียวกั
บกำรส่งสินค ้ำเป็ นงวดนี ้ ไม่อำจเป็ นเหตุให ้ลูกค ้ำมีสท
ิ ธิ ์
่
ยกเลิกกำรส่งสินค ้ำงวดอืนๆด
้วย

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 หำกยังคงมีควำมพยำยำมจัดส่งสินค ้ำและไม่สำมำรถทำให ้แล ้วเสร็จได ้ ผูซ
้ อเข
ื ้ ้ำใจว่ำ
้
ยังคงมีกำรจัดส่งสิน คำ้ อยู่ ผูซ
้ อต
ื อ้ งรบั ผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยค่ำระวำงและกำรจัดเก็บสิน ค ้ำที่
่
้
่
เพิมขึนตำมทีร ้องขอ

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 หำกตอ้ งจัดส่ง สิน ค ำ้ นอกอำณำเขตประเทศไทย ผูซ
้ อจะต
ื้
อ้ งรบั ผิดชอบค่ำ ใช ้จ่ำ ยที่
่
่
เกียวขอ้ งตำมกฎหมำยและขอ้ บังคับว่ำดว้ ยกำรส่งออกหรือน ำเข ้ำสินคำ้ และไดม้ ำซึงกำร
่
่
่
อนุ ญำติสง่ ออกหรือนำเข ้ำทีจำเป็ นด ้วยตัวเอง และชำระภำษีและอำกรทีเกียวข ้อง

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.

่ นร ับรองโดยผู ้ซือหรื
้ อลูกจ ้ำงของผู ้ซือจะเป็
้
4.8 ใบส่งของ/ส่งสินค ้ำทีเซ็
นหลักฐำนของจัดส่ง
่
สินค ้ำทีออกใบแจ
้งรำคำแล ้ว

4.8 An invoice/delivery note signed by the Buyer or its employee will
be proof of delivery of Goods invoiced.

4.9 ข อ้ ก ำหนดพิเ ศษของกำรจัด ส่ง สิน ค ำ้ ตอ้ งอยู่ภำยใต ส้ ญ
ั ญำที่เป็ นลำยลัก ษณ์อ ก
ั ษร
้
โดยเฉพำะจำกคูส
่ ญ
ั ญำทังสองฝ่
ำย

4.9 Special terms of delivery are subject to a particular written
agreement by both parties.

5. เงื่อนไขกำรชำระเงิน
5.1 ผูซ
้ อจะช
ื้
ำระค่ำสินค ้ำหรือบริกำรเต็มจำนวนรวมถึง ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ให ้แก่บริษท
ั เวือร ์ท
้
(ประเทศไทย) ภำยในสำมสิบ (30) วันหลังจำกออกใบแจ ้งหนี /ใบส่
งค่ำธรรมเนี ยมกำรทำ
่ ดขึนจำกกำรช
้
ธุรกรรมทีเกิ
ำระเงินจะถูกชำระโดยผู ้ซือ้

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.

่ งมอบสินค ้ำ
5.2 บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) อำจร ้องขอกำรชำระเงินเต็มจำนวน ณ เวลำทีส่
โดยตรงหรือชำระเงินล่วงหน้ำสำหร ับค่ำสินค ้ำหรือบริกำรบำงส่วน

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.

้ น ค ำ้ ผ่ ำ นทำง
5.3 กำรช ำระกำรช ำระเงิน ด ว้ ยบัต รเครดิต และบัต รเดบิต ส ำหร บ
ั กำรซือสิ
eshop หรือแอพมือถือจะดำเนิ นกำรโดย Wuerth International Trading (Singapore) Pte.
้ั 4, 30 Pioneer Road, Singapore 628502, บริษ ัท ในเครือ ของบริษ ัท เวื อ ร ์ท
Ltd. , ช น
่ งอยู
้ ใ่ นสิงคโปร ์
(ประเทศไทย) ทีตั

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 ให ้ถือว่ำกำรชำระเงินโดยผู ้ซือแล
้ว:
่
(1) หำกชำระโดยกำรโอนผ่ำนธนำคำร: วันทีธนำคำรของบริ
ษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย)
ได ้ร ับเงินแล ้ว และ
่ ษท
(2) หำกชำระเป็ นเงินสด: วันทีบริ
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ได ้ร ับเงินแล ้ว และ
่ ษท
(3) หำกชำระเป็ นเช็ค: วันทีบริ
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) นำเช็ค (ของธนำคำรหรืออย่ำง
่ ไปขึนเงิ
้ นหรือเคลียริงแล
่ ้ว
อืน)

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 เวลำในกำรชำระเงินถือเป็ นสำระสำคัญ

5.5 The time for payment is of the essence.

้ ดนัดชำระเงินแก่บริษท
5.6 หำกผู ้ซือผิ
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ตำมข ้อตกลงในข ้อกำหนดและ
่
่
้
่ผูซ
เงือนไขทัวไปนี ้ เช่น นั้ นเงิน ทังหมดที
้ อค
ื ้ ำ้ งชำระต่อ บริษท
ั เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) ในวัน
้
หลังจำกนันไม่วำ่ จะบัญชีใดก็ตำม ต ้องถึงกำหนดกำรชำระทันทีโดยไม่ต ้องมีกำรบอกกล่ำว
ผู ้ซือ้ บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) อำจทำกำรระงับกำรจัดหำสินค ้ำหรือบริกำรเพิ่มเติมต่อผู ้
้
่ สมบูรณ์ตอ
ซือและยกเลิกสัญญำทีไม่
่ ผู ้ซือ้

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.

่ี ดกำรผิดนัดชำระเงิน บริษท
์
5.7 ในกรณี ทเกิ
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) มีสท
ิ ธิในกำรเรี
ย กเก็บ
เงินสำหรบั ควำมสูญเสีย เสียหำย เรียกร ้อง ทวงถำม ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช ้จ่ำย (รวมถึง
้
ค่ำธรรมเนี ยมทำงกฎหมำย ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช ้จ่ำยจำกสำนักงำนเรียกเก็บหนี โดยไม่
มี
่
้
ขีดจำกัด) ทีเกิดขึน

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. ควำมเสียงและสิ
ทธิครอบครอง
่
้ อจั
่ ดส่งสินค ้ำถึงมือผู ้ซือ้
6.1 ควำมเสียงในสินค ้ำอำจส่งต่อไปยังผู ้ซือเมื

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

่
่
6.2 โดยไม่คำนึ งถึงกำรจัดส่งสินค ้ำและกำรส่งต่อควำมเสียงของสิ
นค ้ำ หรือเงือนไขใดๆของ
สภำวะกำรณ์เหล่ำนี ้ สิทธิครอบครองตำมกฎหมำยในสิน คำ้ จะไม่ส่งต่อ ไปยังผูซ
้ อจนกว่
ื้
ำ
่ ้ร ับกำรแต่งตัง้ จะได ้ร ับกำรชำระเงินเต็ม
บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) หรือ บริษท
ั ในเครือทีได
จำนวนสำหรบั สินค ้ำและสินคำ้ อื่นๆตำมที่ตกลงขำยโดยบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) แก่ผู ้
้ วำ่ กำรชำระเงินนั้นจะถึงกำหนดชำระแล ้วหรือไม่ก็ตำม
ซือไม่

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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่ ทธิครอบครองสินค ้ำตำมกฎหมำยจะส่งต่อไปยังผูซ
6.3 จนกว่ำจะถึงเวลำทีสิ
้ อื ้ ผูซ
้ อจะแยก
ื้
่
์
เก็บสินค ้ำและอยู่ในทีเหมำะสม รกั ษำและคุ ้มครองสินคำ้ โดยแยกเป็ นกรรมสิทธิของบริษท
ั
เวือร ์ท (ประเทศไทย)

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 ในกรณี ผิดนัดชำระหนี ในส่
วนของผู ้ซือ้ บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) สงวนสิทธิในกำร
ยกเลิก สัญ ญำโดยไม่ ใ ห ม้ ีค วำมเสีย หำยต่อ สิท ธิอื์ ่น ผู ซ
้ อต
ื ้ อ้ งอนุ ญำติใ ห บ้ ริษ ัท เวือ ร ์ท
่
่ ้ร ับกำรแต่งตังจำกบริ
้
์
(ประเทศไทย) หรือบุคคลทีสำมที
ได
ษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) มีสท
ิ ธิใน
่
่ ภ
่
กำรเข ้ำถึงสินค ้ำทีกำรเก็
บร ักษำทีอยู
่ ำยใต ้ข ้อกำหนดเกียวกั
บสิทธิครอบครอง ต ้องยินยอม
่ บสินค ้ำนั้น
สละสินค ้ำนั้นและบอกกล่ำวบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ถึงสถำนทีเก็

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. นโยบำยกำรร ับประกันกำรขอร ับกำรชดเชยควำมเสียหำยและกำรคืนสินค้ำ
้ ้องตรวจสอบสินค ้ำทันทีทมี
่ี กำรจัดส่งสินค ้ำและแจ ้งแก่บริษท
7.1 ผู ้ซือต
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย)
่
เป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรทันทีเมือกำรจัดส่งสินคำ้ บำงส่วนหรือไม่ถูกต ้อง หรือ ไม่มีกำรจัดส่ง
สิน ค ำ้ ภำยในสองวัน ของกำรจัด ส่ง สิน ค ำ้ หำกผู ซ
้ อไม่
ื้
ย อมแจ ง้ ต่อ บริษ ัท จะถือ ว่ำ ผู ซ
้ อ
ื้
้
้
่
่
่
ยอมรบั สินค ้ำนันและผู ้ซือต ้องชำระค่ำสินค ้ำตำมข ้อเงือนไขในข ้อกำหนดและเงือนไขทัวไป
นี ้

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.

้ ้องแจ ้งบริษท
่ ผู
่ ้
7.2 ผู ้ซือต
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ทรำบหำกพบสินค ้ำชำรุดหรือขัดข ้อง เพือที
้
่
ซือจะขอรบั กำรชดเชยควำมเสียหำยทีอยู่ภำยใตก้ ำรรบั ประกัน ภำยใน 7 วัน นั บจำกกำร
่
่
จัดส่งสิน คำ้ ที่เกียวข
อ้ งหรือ ที่ซึงกำรช
ำรุดหรือ เสียหำยไม่ป รำกฎเมื่อตรวจสอบอย่ำ งสม
่
เหตุผลแล ้ว ภำยใน 7 วันนับจำกวันทีพบกำรชำรุดหรือเสียหำย หำกผูซ
้ อไม่
ื ้ แจ ้งให ้บริษท
ั
่
่
เวือร ์ท (ประเทศไทย) ทรำบถึงกำรชำรุดหรือเสียหำยภำยในระยะเวลำทีกำหนดไว ้ในเงือนไข
์
นี ้จะเป็ นเหตุใ ห ผ
้ ูซ
้ อสละสิ
ื้
ท ธิจำกกำร
บ
ั ประกัน (ในสิน ค ำ้ ที่กล่ำ วมำ) และกำรขอร บ
ั กำร
่
่
้
่
ชดเชยควำมเสียหำยอืนทีตังอยูบ
่ นหรือเกียวข
้องกับกำรชำรุดหรือเสียหำย

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 หำกเกิด กำรขำดแคลนสิน ค ำ้ กำรขอร บ
ั กำรชดเชยควำมเสีย หำยส ำหร บ
ั สิน ค ำ้ ที่
่
่
เสียหำยหรือสินค ้ำไม่อยูใ่ นข ้อตกลงทีระบุไว ้ทีบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ได ้ร ับกำรแจ ้งและ
่ น
ยอมร ับแล ้ว บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) อำจมีทำงเลือกในกำรให ้เครดิตสำหร ับสินค ้ำทีคื
โดยมีมูลค่ำเท่ำกับรำคำของสินค ้ำ

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.

์
่
้ สท
7.4 หำกไม่มก
ี ำรละเมิดสิทธิภำยใต
้เงือนไขในข
้อกำหนดก่อนหน้ำ ผู ้ซือมี
ิ ธิคื์ นสินค ้ำใดๆ
ภำยใต ้และตำมนโยบำยกำรคืนสินค ้ำของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) ในทุกกรณี ท:่ี
้
(1) ผูซ
้ อได
ื
แ้ จง้ ใหบ้ ริษท
ั เวือ ร ์ท (ประเทศไทย) ทรำบภำยใน 7 วัน นั บ จำกวัน ที่จัดส่ง
สินค ้ำ
้ ้องคืนให ้แก่บริษท
(2) สินค ้ำทุกชินต
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) โดยยังไม่ถูกใช ้และสมบูรณ์
้ วนทุกชินและของแถม
้
มีสภำพพร ้อมขำย อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ ์เดิม และพร ้อมด ้วยชินส่
่
้
่
้
ทีผู ้ซือได ้ร ับขณะทีซือสินค ้ำ; และ
้
(3) สิทธินี์ จะใช
้ไม่ได ้หำกเป็ นกำรให ้ทรำบจำกบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) หรือในกรณี
่
่ ซ
่ ไว ้ในนโยบำยกำรคืนสินค ้ำของ
ทีสินค ้ำผลิตตำมทีผู
้ อก
ื ้ ำหนด หรืออย่ำงอื่นทีระบุ
บริษท
ั
้ ตรงตำมนโยบำยกำรคื
่
(4) กำรคืนสินค ้ำทุกชินที
นสินค ้ำด ้ำนบนจะได ้ร ับกำรรวบรวมและ
้
ั้
ร ับผิดชอบโดยผู ้ซือและร ับภำระค่ำใช ้จ่ำยเองทงหมด

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 ก่อนทำกำรคืนสินค ้ำ ผูซ
้ อต
ื ้ ้องได ้ร ับกำรยืนยันเป็ นลำยลักษณ์อก
ั ษรจำกบริษท
ั เวือร ์ท
(ประเทศไทย) ก่อน

7.5 Prior to returning any Goods, the Buyer must obtain Wuerth
(Thailand)’s written approval.

7.6 ผูซ
้ อต
ื ้ ้องคืนสินค ้ำให ้แก่บริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) โดยผูซ
้ อต
ื ้ ้องชำระค่ำดำเนิ นกำร
ค่ำระวำงและค่ำขนส่งล่วงหน้ำ

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. ควำมร ับผิดต่อสินค้ำ
8.1 ภำยใต ้กรณี ใดๆก็ตำม ผูซ
้ อจะไม่
ื้
ปรบั แต่งสินค ้ำ และ/หรือ ไม่ปรบั แต่งหรือถอดย ้ำยคำ
่
่
่
่ ดอยูอ
เตือนเรืองควำมเสียงทีมีผลมำจำกกำรใช ้สินค ้ำไม่ถูกต ้องทีติ
่ อกไป หำกไม่ทำตำม ผู ้
้
ซือต ้องชดใช ้ควำมเสียหำยเองและยกเว ้นควำมรบั ผิดของบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) และ
กล่ำวโทษกำรเรียกร ้องกำรรบั ผิดต่อ สิน คำ้ ต่อ บุคคลที่สำมต่อ ขอบเขตที่ผูซ
้ อร
ื ้ บั ผิด ชอบ
่
้
สำหร ับควำมเสียหำยทีทำให ้ควำมร ับผิดเกิดขึน

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.

่ นเหตุให ้ผูซ
่
8.2 หำกสินค ้ำเสียหำยซึงเป็
้ อเรี
ื ้ ยกสินค ้ำคืนหรือออกคำเตือนเกียวกั
บสินค ้ำ ผู ้
้
่ ษท
ซือจะช่
วยเหลือบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) และจะกระทำกำรให ้สำเร็จตำมทีบริ
ั เวือร ์ท
(ประเทศไทย) สั่ง และที่ผู ซ
้ อสำมำรถถู
ื้
ก คำดหวัง อย่ำ งมีเ หตุผลได ว้ ่ำจะกระท ำ ผู ซ
้ ออยู
ื้
่
่
ภำยใต ้ข ้อผูกพันรบั ผิดชอบต่อค่ำใช ้จ่ำยในกำรเรียกคืนสินค ้ำหรือคำเตือนเกียวกั
บสิน คำ้
่ ้ซือร
้ ับผิดชอบสำหร ับสินค ้ำทีเสี
่ ยหำยและควำมสูญเสียทีได
่ ้ร ับ กำรขอร ับกำร
ในขอบข่ำยทีผู
่ นกว่ำนี ของผู
้
้
ชดเชยทีเกิ
้ซือจะยั
งคงไม่มผ
ี ลกระทบ

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 ผูบ้ ริโ ภคจะบอกกล่ำวแก่ผูซ
้ อทั
ื ้ นที เป็ นลำยลักษณ์อ ก
ั ษรถึงควำมเสี่ยงใดๆในกำรใช ้
่
่
้
สินค ้ำและควำมเสียหำยของสินค ้ำทีเป็ นไปได ้ทีผู ้ซือทรำบ

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. กำรซือขำยผ่
ำน eshop หรือแอพพลิเคชนบนมื
อถือของเวือร ์ท
้
้
่ ดขึนผ่
้ ำน eshop หรือแอพพลิเคชนบนมื
่ั
9.1 กำรซือขำยทั
งหมดที
เกิ
อถือของเวือร ์ทจะถูก
ดำเนิ นกำรโดยบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตำมข ้อตกลงนี ้

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 กำรชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกดำเนิ นกำรโดยบริษท
ั เวือร ์ท อินเตอร ์
่ั
เนชนแนล
เทรดดิง้ (ประเทศสิงคโปร ์) จำกัด

9.2. All payments made by credit or debit card will be processed by
Wuerth International Trading (Singapore) Pte. Ltd.

้
9.3 กำรช ำระเงิน ใดๆผ่ ำ นสื่ออิเ ล็ ค ทรอนิ ก ส อ์ ำจจะขึนอยู
่ก บ
ั ควำมผัน ผวนของสกุล เงิน
่ ค่ำธรรมเนี ยมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและค่ำคอมมิชชนที
่ ั ถู
่ กเรียก
และอัตตรำแลกเปลียน
เก็บโดยผู ้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เช่นเดียวกับค่ำบริกำรกำรทำธุรกรรมทำงธนำคำร
่
หรือค่ำธรรมเนี ยมกำรดำเนิ นกำรซึงทำงธนำคำรสำมำรถและอำจเรี
ยกเก็บเป็ นครงครำว
ั้

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.

่ ำวมำอยู่เหนื อกำรควบคุมและอิทธิพลของบริษท
9.4 ค่ำธรรมเนี ยมดังทีกล่
ั เวือร ์ท (ประเทศ
่ั
ไทย) และบริษท
ั เวือร ์ท อินเตอร ์เนชนแนล
เทรดดิง้ (ประเทศสิงคโปร ์) จำกัด และดังนั้นนิ ติ
้
่
บุคคลทังสองจะไม่
รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมหรือค่ำบริกำรที่ถูกเรียกเก็บในส่วนที่เกียวกั
บ
่ั
กำรชำระเงินผ่ำน eshop หรือแอพพลิเคชนของเวื
อร ์ท

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 นอกจำกกฎหมำยไทยแล ้ว ในกรณี จำเป็ น กฎหมำยของสิงคโปร ์ยังสำมำรถบังคับใช ้
่ ำระผ่ำนทำง Wuerth International Trading
สำหร ับกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิ กส ์ทีช
(Singapore) Pte. Ltd.

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. บทบัญญัตส
ิ ด
ุ ท้ำย
10.1 ควำมสัมพันธ ์ตำมกฎหมำยระหว่ำงบริษท
ั เวือร ์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผูซ
้ อจะอยู
ื้
่
ภำยใต ้กำรบังคับตำมกฎหมำยของรำชอำณำจักรไทย

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 ข ้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปมีทงฉบั
ั้
บ ภำษำอังกฤษและภำษำไทย ในกรณี ทมี
ี่ ควำม
แตกต่ำงในกำรแปลและคำศัพท ์ ให ้ยึดภำษำอังกฤษเป็ นสำคัญ

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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่
่
่
้ ผลบังคับใช ้หรือไม่สมบูรณ์ตำม
10.3 หำกข ้อเงือนไขใดๆในข
้อกำหนดและเงือนไขทั
วไปนี
มี
้
กฏหมำยหรือ ไม่สำมำรถปฏิบ ต
ั ิไ ด ท
้ งหมดหรื
ั
อ บำงส่วน หรือ หำกขอ้ กำหนดและเงื่อนไข
่
้
ทัวไปเหล่ำ นี มีช อ
่ งว่ำ งจะไม่ ส่ง ผลกระทบต่อ ควำมถูก ต อ้ งของข อ้ ก ำหนดที่เหลือ ในที่นี ้
่
่
เงือนไขทีไม่ ส มบู ร ณ์ห รือ ไม่ ส ำมำรถท ำได จ้ ะถือ ว่ำ แทนที่ด ว้ ยข อ้ ก ำหนดที่สมบู ร ณ์แ ละ
่
่ ดกับวัตถุประสงค ์ของข ้อกำหนดทีไม่
่ สมบูรณ์และไม่สำมำรถทำได ้
กระทำได ้ทีใกล
้เคียงทีสุ
ในกรณี ของช่องว่ำง ข ้อกำหนดจะถือเป็ นข ้อตกลงว่ำตรงกันกับข ้อตกลงตำมวัตถุประสงค ์
่
่
้
่ งกล่ำวตังแต่
้ ต ้น
ของข ้อกำหนดและเงือนไขทั
วไปนี
หำกคู
ส
่ ญ
ั ญำได ้พิจำรณำเรืองดั

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.

่ ั 2.1.2
เวอร ์ชน

Version 2.1.2
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