บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
เงื่อนไขแนบท้ ายใบสั่งเช่ า สําหรับการจัดหาสินค้ าเชิงพาณิชย์
ข้ อ 1. ผู้ให้ เช่ารับรองว่าสินค้ า ที่ให้ เช่าจะใช้ งานได้ ดีตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่า และถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในใบสัง่ เช่าหรื อตามแบบรู ปและรายการ
ละเอียดแนบท้ ายใบสัง่ เช่าฉบับนี ้ (ถ้ ามี) ทุกประการ
ข้ อ 2. ถ้ าปรากฏว่าสินค้ า ที่ผ้ ูให้ เช่าส่งมอบไม่ตรงตามใบสัง่ เช่า ปตท. ทรงไว้ ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับสินค้ า นัน้ ในกรณีเช่นว่านีผ้ ้ ใู ห้ เช่าต้ องรี บนําสินค้ า
ดังกล่าวกลับคืนโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และต้ องหาสินค้ า มาส่งให้ ใหม่ หรื อทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องตามใบสัง่ เช่า โดย ปตท. ไม่ต้องใช้
ค่าเสียหายหรือค่าใช้ จ่ายให้ แต่ประการใด และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดงั กล่าว ผู้ให้ เช่าจะนํามาเป็ นเหตุขอขยายระยะเวลาส่งมอบไม่ได้
ข้ อ 3. ผู้ให้ เช่ารับรองว่าจะไม่ทําการจําหน่ายจ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ า ทีให้ เช่า และ/หรือสิทธิอื่นใด และ/หรือๆ หน้ าที่ใดๆที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือที่
เกิดขึ ้นจากใบสัง่ เช่าฉบับนี ้ไปให้ แก่บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจาก ปตท.ก่อน แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้ให้ เช่ายังไม่พ้นภาระความ
รับผิดชอบตามใบสัง่ เช่าฉบับนี ้แต่ประการใด
ข้ อ 4. ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่าได้ วางหลักประกันไว้ แก่ ปตท. เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามใบสัง่ เช่าฉบับนี ้ ปตท. จะคืนหลักประกันดังกล่าวให้ เมื่อผู้ให้ เช่า
พ้ นจากข้ อผูกพันตามใบสัง่ เช่าฉบับนี ้แล้ ว
ข้ อ 5. ในระหว่างการเช่า ถ้ า ปตท. เห็นว่าสินค้ า ที่เช่าไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนชํารุด หรือไม่อยู่ในสภาพใช้ งานได้ ดี หรือไม่ปลอดภัย ปตท.จะแจ้ งให้ ผ้ ู
เช่าทราบ ซึ่งในกรณีนี ้ ผู้ให้ เช่าต้ องรี บนําสินค้ ามาเปลี่ยนให้ ใหม่ หรื อดําเนินการแก้ ไขให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยภายในระยะเวลาที่ ปตท.กําหนดโดยไม่
คิดค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น
ข้ อ 6. หากผู้ให้ เช่าส่งมอบสินค้ า ล่าช้ ากว่ากําหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องชําระค่าปรับให้ แก่ ปตท. เป็ นเงินในอัตรา_____(อัตราร้ อยละ หรือ
จํานวนเงิน ) ของอัตราค่าเช่าสินค้ า ที่ ปตทซยังไม่ได้ รับมอบต่อ_______ (ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี ) นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบสินค้ า เป็ นต้ น
ไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้ รับมอบสินค้ า ถูกต้ องครบถ้ วน แต่หากสินค้ า ที่สง่ ล่าช้ านันต้
้ องใช้ ควบคูห่ รื อเป็ นส่วนประกอบอันจําเป็ นซึง่ กันและกันกับ
สินค้ า ในรายการอื่นที่ ปตท. ได้ รับมอบไว้ แล้ ว การปรับจะคิดจากราคารวมของสินค้ า ที่ต้องใช้ ร่วมกันนัน้
ข้ อ 7. การส่งมอบตามใบสัง่ เช่าฉบับนี ้ไม่วา่ จะเป็ นการส่งมอบครัง้ เดียวหรือส่งมอบหลายครัง้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องแจ้ งกําหนดเวลาส่งมอบแต่ละครัง้ โดยทํา
เป็ นหนังสือยื่นต่อ ปตท. ตามที่ระบุไว้ ในใบสัง่ เช่านี ้ในเวลาทําการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ การวินิจฉัยว่าสินค้ าที่สง่ มอบนัน้
ถูกต้ องครบถ้ วนสมบูรณ์หรือไม่นนั ้ ผู้ให้ เช่ายอมถือความเห็นของ ปตท. ฝ่ ายเดียวเป็ นเด็ดขาด
ข้ อ 8. นอกเหนือจากการปรับตามข้ อ 6 แล้ ว ในกรณีที่ ปตท. มีเหตุเชื่อได้ วา่ ผู้ให้ เช่าจะไม่สามารถปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามใบสัง่ เช่า ปตท. สงวน
สิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสัง่ เช่านัน้ และริบหลักประกันใบสัง่ เช่า รวมทังเรี
้ ยกค่าเสียหายอื่น ๆ ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากเหตุดงั กล่าว นอกจากนี ้ หาก ปตท.
ต้ องจัดเช่าจากบุคคลอื่นในราคาที่สงู ขึ ้นกว่าราคาที่ผ้ ใู ห้ เช่าเสนอไว้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ราคาที่เพิ่มขึ ้นทังหมดให้
้
กบั ปตท.ภายใน 30
วันนับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งจาก ปตท. ด้ วย
ข้ อ 9. เมื่อผู้ให้ เช่าส่งมอบสินค้ า/ทรัพย์สินที่เช่าให้ แก่ ปตท. แล้ ว ไม่วา่ เป็ นการส่งมอบหลายครัง้ หรือครัง้ เดียว ปตท. จะจ่ายเงินให้ ผ้ ใู ห้ เช่า เมื่อครบ 30
วัน นับถัดจากวันที่ ปตท. ได้ ตรวจรับและรับมอบถูกต้ องครบถ้ วนตามสัญญาหรือใบสัง่ เช่า และ ปตท. ได้ รับหลักฐานการขอรับชําระหนี ้ถูกต้ อง
เรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่จะได้ มีการตกลงเป็ นอย่างอื่นในสัญญาหรือใบสัง่ เช่า
ข้ อ 10. ผู้ให้ เช่าตกลงจะเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ จาก ปตท. เป็ นความลับในทุกกรณี และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกไม่วา่ กรณีใดๆ เว้ น
แต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก ปตท. ก่อน
ข้ อ 11. ผู้ให้ เช่ามีหน้ าที่ชําระค่าอากรแสตมป์ และค่าฤชาธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ ามี) ที่เกิดจากใบสัง่ เช่าฉบับนี ้
ข้ อ 12 ใบสัง่ เช่าฉบับนี ้ให้ ใช้ บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย
ข้ อ 13. ผู้ให้ เช่าตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในใบสัง่ เช่าฉบับนี ้ทุกประการ จึงได้ ลงนามในใบสัง่ เช่าฉบับนี ้และได้ รับใบสัง่ เช่า/จ้ างฉบับนี ้ไปเรียบร้ อยแล้ ว
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