ข้ อกาหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการส่ งสินค้ าของ PMTH (บจก.โพรมิเน้ นท์ ฟลูอดิ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย)
1.
1.1

ขอบเขต

ไม่มีสทิ ธิที่จะทาการตกลงทางวาจาที่แตกต่างไ

เป็ นจานวน 5% ของราคาตามสัญญา

การส่งสินค้ า, บริ การ และข้ อเสนอทังหมดของ
้

ปจาก GTCs

คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีสทิ ธิที่จะนาหลักฐานเ

ต้ องแน่ใจได้ ว่าแบบฟอร์ มที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษ

พื่อพิสจู น์ว่าค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นมีจานวนสูงก

(ประเทศไทย) (“ผู้จดั จาหน่าย”)

รนันเป็
้ นไปตามข้ อกาหนดใน GTCs

ว่าหรื อน้ อยกว่า

จะมีผลบังคับตามข้ อตกลงและเงื่อนไขทัว่ ไปใน

อย่างครบถ้ วน

การส่งสินค้ านี ้ (“GTCs”)

จึงจะเพียงพอที่จะออกแบบฟอร์ มดังกล่าวผ่าน

โดยเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญาทังหมดที
้
่ทาขึ ้นโดย

การสื่อสารทางโทรคมนาคม

ซึง่ รวมถึง GTCs นี ้

ผู้จดั จาหน่ายและคูส่ ญ
ั ญา (“ลูกค้ า”)

โดยเฉพาะทางโทรสาร หรื ออีเมล์

จะมีผลต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายทังหม
้

PMTH (บจก.โพรมิเน้ นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์

เกี่ยวกับการส่งสินค้ า หรื อการบริ การที่เสนอ
จะบังคับใช้ กบั การส่งสินค้ า, บริ การ

1.2

ข้ อเสนอ และการสรุ ปสัญญา
2.1 ข้ อเสนอทังหมดของผู
้
้ จดั จาหน่ายต้ องไม่มีข้

ขอบเขตการส่ งมอบสินค้ าและบริการ
3.1 ข้ อตกลงที่ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ดระหว่างผู้จดั จาหน่ายและลูกค้ า
สัญญาดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้ อตกลงทังห
้

อผูกมัดและไม่มีผลผูกพันในกรณีที่ไม่มีข้อต

มดที่ทาขึ ้นระหว่างคูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวกับวัตถุแ

แม้ ว่าจะไม่ได้ มีการตกลงกันอีกครัง้

กลงเป็ นการเฉพาะที่เป็ นการยอมรับข้ อเสน

ห่งสัญญานัน้

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของลูกค้ า

อนัน้

ข้ อมูลเพิ่มเติมและการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสั

หรื อบุคคลที่สามจะนามาใช้ บงั คับได้ หากผู้จดั

ในกรณีดงั กล่าวจะสามารถยอมรับได้ ภายใ

ญญาที่ทาขึ ้น รวมถึง GTCs

จาหน่ายเห็นด้ วยอย่างชัดแจ้ งถึงความถูกต้ อง

ต้ กรอบการยอมรับเท่านัน้

นี ้จะมีผลเมื่อกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.2 นอกจากนี ้ จะต้ องมีการสรุ ปสัญญา

3.2 คุณลักษณะเฉพาะที่กาหนดโดยผู้จดั จาหน่

หากผู้จดั จาหน่ายไม่ได้ คดั ค้ านถึงความถูกต้ องข

หากผู้จดั จาหน่ายยอมรับข้ อเสนอจากลูกค้ า

ายเกี่ยวกับวัตถุแห่งการส่งมอบหรื อบริ การ

องตนเป็ นรายกรณี

เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(เช่น น ้าหนัก, ขนาด,

หรื อถ้ าทางผู้จดั จาหน่ายให้ บริ การลูกค้ าโดยไม่

หรื อผู้จดั จาหน่ายได้ เริ่ มต้ นให้ บริ การตามที่เ

ความสามารถในการใช้ งาน, ความจุ,

มีการอ้ างถึงหนังสือที่มีข้อตกลงและเงื่อนไขของ

สนอ หรื อได้ สง่ มอบ

ความคงทน และข้ อมูลทางเทคนิค)

ลูกค้ าหรื อบุคคลที่สาม หรื อ

ทางผู้จดั จาหน่ายอาจยอมรับข้ อเสนอของลู

รวมถึงการนาเสนอสิง่ ดังกล่าว (เช่น

ในนันอ้
้ างถึงข้ อตกลงนี ้

กค้ าภายในสี่สปั ดาห์เมื่อได้ รับข้ อเสนอดังก

ภาพวาดและรู ปภาพ)

GTCs นี ้จะบังคับใช้ ตามฉบับปั จจุบนั

ล่าว

จะสามารถนามาใช้ ได้ โดยประมาณเท่านัน้

ผู้จดั จาหน่ายจะบอกกล่าวไปยังลูกค้ า

2.3 รายการต่างๆ ของคาสัง่ ซื ้อ

และจะใช้ ได้ เฉพาะสิง่ ของวัตถุแห่งสัญญาเท่

ในเวลาที่เหมาะสม

โดยเฉพาะประเภท

านัน้

หากมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง GTCs

และขอบเขตของการส่งมอบ

จะไม่ถือเป็ นการตกลงหรื อการันตีรูปแบบหรื

การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับ

และหรื อบริ การ, การชาระเงิน

อการทางาน

หากลูกค้ าไม่ได้ คดั ค้ านภายใน 14

และวัตถุประสงค์ของราคา

วันทาการหลังจากได้ รับการบอกกล่าว

จะต้ องเป็ นไปตามนิยามในข้ อเสนอนันๆ
้

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ เป็ นข้ อ

ข้ อตกลงและเงื่อนไขฉบับล่าสุดสามารถเข้ าดูได้

หากไม่มีนิยาม

กาหนดทางกฎหมาย

ที่

ผู้จดั จาหน่ายอาจกาหนดให้ โดยใช้ ดลุ พินิจต

หรื อที่ถือเป็ นการมุง่ มัน่ พัฒนาทางเทคนิค

https://www.prominent.co.th/th/การบริ การ/การบริ การ/

ามสมควร

รวมถึง การแทนที่สว่ นใดๆ

ศูนย์สาหรับดาวน์โหลด/ศูนย์สาหรับดาวน์โหลด.html
1.4

2.

3.

หรื อข้ อเสนอทังหมดในอนาคตที
้
่มีตอ่ ลูกค้ า

นอกจากนี ้ยังมีผลบังคับใช้

1.3

1.5

การบอกกล่าวและคาแถลงที่มีผลผูกพันตามกฎ
หมายของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ที่มีแก่อีกฝ่ ายหนึง่
และหรื อ
บุคคลที่สามจะต้ องกระทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษ
ร การเพิ่มเติมข้ อมูลและการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
GTCs

จะต้ องกระทาตามแบบฟอร์ มที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เว้ นแต่กรรมการผู้จดั การ
หรื อผู้แทนที่ได้ รับมอบอานาจ พนักงานอื่นๆ
ของผู้จดั จาหน่าย

2.4 หากลูกค้ าเพิกถอนหรื อยกเลิกสัญญาเนื่องจ

3.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดทางการค้ า

ด้ วยชิ ้นส่วนที่เทียบเท่ากัน

ากเหตุการณ์ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายไม่ต้องรับผิดชอ

สามารถกระทาได้

บ

หากไม่เป็ นการกระทบต่อการใช้ งานตามวัต

หรื อหากผู้จดั จาหน่ายเพิกถอนหรื อยกเลิกสั

ถุประสงค์ตามสัญญา

ญญาเนื่องจากเหตุการณ์ที่ลกู ค้ าจะต้ องรับ

การแก้ ไขและการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าได้ รั

ผิดชอบ

บการเห็นชอบหากลูกค้ ายอมรับสินค้ าโดยป

ผู้จดั จาหน่ายอาจเรี ยกร้ องค่าธรรมเนียมการ

ราศจากเงื่อนไข

ยกเลิกสาหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆ

3.4 การแก้ ไขคาสัง่ หลังจากที่มีการสรุ ปสัญญาแ

ที่เกิดขึ ้นเป็ นจานวน 25 ยูโร

ล้ วนันจะต้
้ องได้ รับความยินยอมจากผู้จดั จา

หรื อชดใช้ คา่ เบี ้ยปรับในอัตราคงที่

หน่ายก่อน

และจะขึ ้นอยู่กบั การสรุ ปสัญญาเป็ นลายลัก

จะถูกส่งได้ โดยผู้จดั จาหน่ายสาหรับการใช้ ที่

ษณ์อกั ษร

ตกลงกับลูกค้ าเท่านัน้

บ (30)วันโดยไม่มีสว่ นลด

นับจากเวลาที่ผ้ จู ดั จาหน่ายได้ รับคาขอเปลี่

และจะยังคงอยู่ในประเทศที่สง่ มอบตามที่ต

หากไม่มีการตกลงเป็ นการอื่นเป็ นลายลักษ

ยนแปลงของลูกค้ าและจนกว่าสัญญาที่มกี า

กลงกับลูกค้ า

ณ์อกั ษร

รเพิม่ เติมได้ ถกู สรุ ป

หากลูกค้ าตังใจที
้ ่จะส่งออกสินค้ าใหม่

วันที่ผ้ จู ดั จาหน่ายได้ รับเงินถือเป็ นวันที่มีการ

และหรื อเมื่อคาขอเปลี่ยนแปลงได้ ถกู ยกเลิก

จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์การส่งออกที่เกี่

ชาระที่เป็ นที่สดุ

ถอดถอน

ยวข้ อง ลูกค้ าจะถูกห้ ามการส่งออกใหม่

หากลูกค้ าไม่สามารถชาระเงินได้ เมื่อถึงกาห

ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิที่จะขัดขวางการทาตาม

ไม่ว่ารายชิ ้นหรื อรายเหมาในระบบ

นด จะถูกคิดดอกเบี ้ย ณ วันที่ถึงกาหนด

คาสัง่ ที่จะถูกแก้ ไขนัน้

หากละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านี ้

บนส่วนที่ยงั ค้ างชาระในอัตรา 9%

4.

วันส่งมอบและข้ อตกลงจะถูกขยายหรื อล่าช้

4.4 จานวนที่เรี ยกเก็บจะต้ องชาระภายในสามสิ

ราคาและการชาระเงิน

ต่อปี สูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยปั จจุบนั ที่ใช้ โดยธ

4.1 ราคาจะใช้ บงั คับกับขอบเขตการบริ การและ

าตามการแก้ ไขนัน้

นาคารกลางยุโรป

โดยประการที่กล่าวข้ างต้ นจะมีผลใช้ กบั กร

การส่งมอบแต่ละรายที่ระบุในสัญญาที่เป็ น

โดยที่การคิดดอกเบี ้ยในอัตราที่สงู กว่า

ณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายเป็ นผู้แนะนาในการแก้ ไขเ

ลายลักษณ์อกั ษร

และค่าเสียหายเพิม่ เติมในกรณีที่เป็ นการชา

ปลี่ยนแปลง

บริ การเพิ่มเติมหรื อพิเศษจะถูกคิดราคาแยก

ระเงินล่าช้ าจะไม่ถกู กระทบ

ต่างหาก หากไม่มีการระบุเป็ นอื่น

3.5 ขอบเขตของการบริการรวมถึงซอฟต์แวร์

4.5 เมื่อมีการสรุ ปสัญญา

ราคาจะคิดเป็ นดอลล่าร์ , บาท

ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิที่จะเรี ยกเงินดาวน์

เป็ นการเฉพาะ

หรื อเงินสกุลท้ องถิ่นของลูกค้ า

ไม่เกิน 50% ของราคาที่ตกลงกัน

ตามที่มีการตกลงกัน

การหักส่วนลดจะต้ องได้ รับการอนุญาตจาก

ค่าใช้ จ่ายทังหมดในการส่
้
งมอบและการส่งสิ

ผู้จดั จาหน่ายและจะต้ องมีการทาเป็ นลายลั

นค้ า ผู้ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบ

กษณ์อกั ษร

ลูกค้ าอาจทาซ ้าหรื อประมวลผลซอฟต์แวร์ ไ
ด้ ตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านัน้
3.6 ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิที่จะส่งมอบสินค้ าบางส่
วน ตามที่ประเพณีปฏิบตั ใิ ห้ กระทาได้

ปรับปรุง วันที่ 01.02.2017

ลูกค้ าจะต้ องได้ รับอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิแบบไม่

โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการบรรจุ

4.6 สาหรับการส่งมอบระหว่างประเทศ

การขนส่ง

และมีการตกลงอื่นทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร

การส่งมอบและบริการของผู้จดั จาหน่ายจะ

การบรรทุกและการขนถ่ายสินค้ าและการทา

การส่งมอบสินค้ าจะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่

ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข

ประกันการขนส่ง รวมทังค่
้ าภาษี ศลุ กากร

ลูกค้ าจะต้ องจัดหา Letter of Credit

ว่าการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขดังกล่าวนันต้
้ องไม่

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายสาธารณะอื่นๆ

ที่เพิกถอนไม่ได้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายที่รับรองโดย

ถูกขัดขวางโดยอุปสรรคต่างๆ เช่น

สาหรับการส่งมอบระหว่างประเทศ

ธนาคารในประเทศไทย

3.7 สาหรับการส่งมอบระหว่างประเทศ

กฎข้ อบังคับของชาติ

4.2 ราคาจะเป็ นราคาสุทธิ

4.7 ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิที่จะดาเนินการหรื อส่งสิ

หรื อกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความขัดแ

รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มตามกฎหมาย

นค้ าคงค้ างอยู่

ย้ งกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

หากการส่งมอบในหลักการได้ รับการยกเว้ น

หรื อบริ การที่มีการชาระเงินล่วงหน้ า

กฎเกณฑ์การส่งออก รวมทัง้

ภาษี มลู ค่าเพิม่ เช่น มีองค์ประกอบต่างชาติ

หรื อที่มีเงินฝากเป็ นประกัน

การกักกันเรื อหรื อข้ อจากัดอื่นๆ

ลูกค้ าจะต้ องจัดหาหลักฐานที่กาหนดให้ แก่

หากลูกค้ าจะชาระเงินล่าช้ าสาหรับการส่งม

ลูกค้ าจะมีหน้ าที่ให้ ข้อมูลและเอกสารทังหม
้

ผู้จดั จาหน่ายโดยทันที

อบหรื อบริ การครัง้ นี ้ หรื อครัง้ อื่นๆ

ดที่จาเป็ นสาหรับการส่งออก/การส่งสินค้ า/ก

มิฉะนันผู
้ ้ จดั จาหน่ายจะมีสทิ ธิสง่ ใบเรี ยกเก็

หรื อหากผู้จดั จาหน่ายทราบได้ ว่าเมื่อมีการส

ารนาเข้ า

บสาหรับภาษี มลู ค่าเพิ่มนัน้

รุ ปสัญญาแล้ ว มีเหตุการณ์ใดๆ

วันที่สง่ มอบและข้ อตกลงจะขยายโดยเป็ นไ

4.3 หากการส่งมอบจะมีผลในเวลายาวนานกว่า

ปตามความล่าช้ าเนื่องจากการตรวจสอบกา

กาหนดยืนราคาหลังจากที่สรุ ปสัญญา

คัญ

รส่งออก หรื อขันตอนการอนุ
้
ญาต

ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิที่จะปรับราคาตามสมค

และก่อให้ เกิดความเสีย่ งในการชาระเงินทีค่ ้

หากไม่ได้ รับการอนุญาตตามที่กาหนด

วร

างอยู่ที่ผ้ จู ดั จาหน่ายต้ องได้ รับชาระ

สัญญาจะไม่ถือว่าเป็ นการสรุ ป

โดยเฉพาะตามรายการราคาของผู้จดั จาหน่

การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนใดๆ

ายที่ใช้ บงั คับ ณ เวลาที่มีการส่งมอบ

โดยลูกค้ าในกรณีนี ้จะได้ รับการละเว้ น

(โดยหักออกจากเปอร์ เซ็นต์ที่ตกลงกัน

สินค้ าทังหมดที
้
่อยู่ภายใต้ ข้อห้ ามการส่งออก

หรื อที่มีสว่ นลดในอัตราเดียว)

ที่ลดความน่าเชื่อถือของลูกค้ าอย่างมีนยั สา

5.

การส่ งมอบและระยะเวลาการส่ งมอบ
5.1 วันที่สง่ มอบและวันที่ให้ บริ การตามที่เสนอโ
ดยผู้จดั จาหน่ายจะยังไม่มีผลผูกพัน
เว้ นแต่ระยะเวลาตายตัว หรื อวันที่นนั ้

ได้ ตกลงกันเป็ นสัญญาที่เป็ นลายลักษณ์อกั
ษร
5.2 การได้ รับข้ อมูลและเอกสารทังหมดที
้
่ลกู ค้ าจ
ะต้ องจัดหา รวมถึงการจัดหาใบอนุญาต
การอนุญาตที่กาหนด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการ
ปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงในการชาระเงินและภาร
ะหน้ าที่อื่นๆของลูกค้ าที่จะต้ องกระทาให้ สาเ
ร็ จก่อนการการปฏิบตั ติ ามวันที่และข้ อตกลง
การส่งมอบ
วันที่สง่ มอบและข้ อตกลงจะมีการขยายหาก
ลูกค้ าไม่สามารถกระทาหน้ าที่ตามสัญญาต่
อผู้จดั จาหน่ายที่กาหนดได้ หากเป็ นไปได้
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องแจ้ งแก่ลกู ค้ าถึงวันที่สง่
มอบและข้ อตกลงใหม่ สิทธิอื่นๆ
ของผู้จดั จาหน่ายจะไม่รับกระทบใดๆ
5.3 ผู้จดั จาหน่ายจะไม่ต้องรับผิดหากการส่งมอ
บไม่สามารถกระทาได้
หรื อความล่าช้ าเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
หรื อเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่อาจคาดเห็นได้ ณ
เวลาที่มีการสรุ ปสัญญา (เช่น
การหยุดชะงักในการดาเนินงานในรู ปแบบต่
างๆ
ปั ญหาที่เกิดจากการจัดหาวัสดุหรื อพลังงาน
การขนส่งล่าช้ า การประท้ วง
การปิ ดกันตามกฎหมาย
้
การขาดแคลนแรงงาน พลังงาน
หรื อวัตถุดบิ
ความยากลาบากในการขออนุญาตจากราช
การ มาตรการของทางการ
หรื อการไม่สง่ มอบ การส่งมอบที่ไม่ถกู ต้ อง
หรื อการส่งมอบไม่ตรงเวลาโดยผู้จดั จาหน่า
ยอื่นๆ) ผู้จดั จาหน่ายไม่ต้องรับผิดชอบ
หากเหตุดงั กล่าวขัดขวางการส่งมอบหรื อกา
รให้ บริ การ หรื อทาให้ ไม่สามารถกระทาได้
และการขัดขวางนันไม่
้ เป็ นแค่เพียงชัว่ คราว
ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิระงับสัญญาไว้ ชวั่ คราว
วันที่สง่ มอบและข้ อตกลงจะถูกขยายจนกว่า
การขัดขวางนันหมดสิ
้
้นไป
โดยรวมระยะเวลาเพิม่ เติมในการเริ่ มต้ นให
ม่ตามสมควร
5.4 วันที่สง่ มอบและข้ อตกลงจะถือว่าเป็ นไปตา
มการขนส่ง
หากการขนส่งได้ กระทาโดยตัวแทน ผู้รับขน
หรื อบุคคลที่สามที่ได้ ระบุวิธีการขนส่ง
หรื อที่ถกู จัดหาเพื่อการขนส่งภายในระยะเว
ลาที่กาหนด
หรื อหากเป็ นกรณีที่ลกู ค้ าต้ องรับผิดชอบ

5.5

5.6

5.7

6.
6.1

และลูกค้ าได้ รับแจ้ งถึงการกระจายสินค้ า
สาหรับการขนส่งแบบอีเอ็กซ์ เวิร์ก (EXW)
วันที่และวันที่จดั ส่งสินค้ าถือว่าเป็ นไปตามข้
อกาหนด
หากลูกค้ าได้ รับสินค้ าหรื อลูกค้ าได้ รับแจ้ งว่า
สินค้ าพร้ อมสาหรับการจัดส่งแล้ ว
หากผู้จดั จาหน่ายล่าช้ าในการส่งมอบหรื อบ
ริ การ
ลูกค้ าอาจเรี ยกร้ องค่าชดเชยสาหรับความเสี
ยหายที่พิสจู น์ได้
อย่างไรก็ตามเมื่อครบแต่ละสัปดาห์ในความ
ล่าช้ า
จะสามารถเรี ยกร้ องได้ คา่ เสียหายได้ เพียง
จานวน 0.5% และไม่เกิน 5%
ของราคาที่ตกลงกันไว้ ในการส่งมอบหรื อบริ
การเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ข้ อ12
จะนามาใช้ ในกรณีที่เป็ นข้ อจากัดความรับผิ
ด
สิทธิของลูกค้ าในการถอนตัวเมื่อมีการครบ
กาหนดระยะเวลาผ่อนผันที่กาหนดไว้ สาหรั
บผู้จดั จาหน่ายทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะยัง
คงไม่มีผลใดๆ
โดยระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวจะต้ องสมเห
ตุผล
หากลูกค้ าล่าช้ าในการรับสินค้ า
ผู้จดั จาหน่ายอาจเรี ยกร้ องค่าชดเชยสาหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้น โดยจะนาข้ อ 7.5
มาใช้ บงั คับ
ลูกค้ าจะมีหน้ าที่ที่จะต้ องยอมรับสินค้ าในทั
นที
และต้ องขนถ่ายสินค้ าทันทีเมื่อสินค้ ามาถึง
หากในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องรับผิดชอบและการข
นถ่ายสินค้ ากินเวลาเกินกว่า 2 ชัว่ โมง
สาหรับการส่งมอบสินค้ าระหว่างประเทศโด
ยไม่มีพธิ ีการศุลกากรเป็ นเวลามากกว่า 24
ชัว่ โมง
และสาหรับการส่งมอบระหว่างประเทศที่มี
พิธีการศุลกากรที่กินเวลามากกว่า 48
ชัว่ โมง
จะต้ องมีการคืนเงินให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายสาหรั
บค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นอันเนื่องจากความล่าช้
า โดยเฉพาะเป็ นเวลาที่รถขนส่ง
และพนักงานขนส่งหยุดทาการ
การวางแผนอานวยการความสะดวกแ
ละระบบ
ตามแผนการอานวยความสะดวกและระบบ
นัน้
ดาเนินการแก้ ไขโดยผู้จดั จาหน่ายแค่เพียงห

7.

7.1

7.2

7.3

นึง่ ครัง้
การแก้ ไขเพิ่มเติมจะดาเนินการโดยมีคา่ ใช้ จ่
ายเพิ่มเติมเพิม่
เมื่อมีการเห็นชอบในข้ อเสนอที่เพิ่มขึ ้นที่ผ้ จู ดั
จาหน่ายจะต้ องปฏิบตั ติ าม
การทบทวนข้ อเสนอนันจะท
้ าได้ เมื่อลูกค้ าได้
ยอมรับข้ อเสนอดังกล่าวแล้ วเท่านัน้
6.2 การทบทวนแก้ ไขจะกระทาโดยผู้จดั จาหน่า
ยภายในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังจากได้ รั
บข้ อเสนอและจะแจ้ งกลับไปยังลูกค้ า
6.3 ภายหลังที่ได้ รับการทบวนแก้ ไขจากผู้จดั จา
หน่าย
ลูกค้ าจะต้ องตรวจสอบภายในสองสัปดาห์
และส่งคืนไปยังผู้จดั จาหน่าย
6.4 หากความล่าช้ าเกิดจากการไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่
ตามกาหนด
หรื อลูกค้ าเรี ยกร้ องการทบทวนแก้ ไขมากกว่
าหนึง่ ครัง้
เวลาการส่งมอบตามที่ตกลงจะถูกขยายออ
กไปตามเวลา/ระยะเวลาที่ลกู ค้ าทาให้ เกิดค
วามล่าช้ านัน้
สถานที่ในการปฏิบัตติ ามสัญญา
การส่ งมอบสินค้ า การบรรจุหีบห่ อ
การถ่ ายโอนความเสี่ยงและการยอมรั บสิน
ค้ า
สถานที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามสัญญาทังหมดตามนิ
้
ติ
สัมพันธ์จะถือเป็ นสถานที่ของผู้จดั จาหน่าย
เว้ นแต่จะกาหนดเป็ นอื่น
หากผู้จดั จาหน่ายต้ องมีการติดตังหรื
้ อประกอบ
จะถือตามเอาสถานที่ที่เกิดผลนัน้
หากผู้จดั จาหน่ายต้ องบรรจุและหรื อส่งสินค้ า
การบรรจุและส่งสินค้ าจะเป็ นไปตามดุลพินิจตา
มสมควรของผู้จดั จาหน่าย โดยทัว่ ไป
การส่งมอบและการบรรจุสนิ ค้ าจะเป็ นตามมาต
รฐานของผู้จดั จาหน่าย
หากในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายเห็นสมควร
หรื อเมื่อมีการร้ องขอโดยลูกค้ าให้ มีการบรรจุสนิ
ค้ าที่ตา่ งไปจากเดิม
ลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายทีเ่ พิ่มขึ ้น
กรณีที่เป็ นการส่งมอบสินค้ า
ความเสี่ยงจะถ่ายโอนไปยังตัวแทนขนส่ง
ผู้รับขนส่งและบุคคลที่สามที่สง่ สินค้ าอย่างช้ าที่
สุดเมื่อมีการมอบสินค้ า (ในการกระทาดังกล่าว
ขันตอนการบรรทุ
้
กสินค้ าจะถือเป็ นที่สดุ )
กรณีที่เป็ นการส่งมอบที่จะต้ องมีการติดตังหรื
้ อ
ประกอบ
ความเสีย่ งจะโอนไปยังลูกค้ าในวันที่สง่ มอบสิน
ค้ าให้ กบั บริษัทหรื อ หากมีการตกลงกันล่วงหน้ า
หากเป็ นกรณีการดาเนินการทดสอบโดยไม่มีข้อ

7.4

7.5

8.
8.1

8.2

8.3

บกพร่ อง มีการยอมรับในสินค้ า
ให้ ถือเอาวันส่งมอบสินค้ าที่กล่าวมานี ้ใช้ กบั กร
ณีที่เป็ นการส่งมอบสินค้ าบางส่วน
หรื อหากผู้จดั จาหน่ายได้ มีบริ การอื่นๆ (เช่น
การส่งสินค้ าหรื อการติดตัง)้
หากการขนส่ง การส่งมอบ
หรื อการยอมรับสินค้ าล่าช้ าเนื่องจากเหตุการณ์
ที่ลกู ค้ าต้ องรับผิดชอบ
ความเสี่ยงจะโอนไปยังลูกค้ าในวันที่สนิ ค้ าพร้ อ
มที่จะถูกส่งและหรื อเพื่อการรับสินค้ า
และหรื อเพื่อการยอมรับ
และเมื่อผู้จดั จาหน่ายได้ แจ้ งไปยังลูกค้ า
ลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายในการเก็บรั
กษาสินค้ าภายหลังที่มีการโอนความเสี่ยง
หรื อเมื่อความล่าช้ าทีเ่ กิดจากลูกค้ า
หากผู้จดั จาหน่ายเป็ นผู้เก็บรักษา
จะมีคา่ เก็บรักษาจานวน 0.5%
ของราคาตามใบเรี ยกเก็บเงินสาหรับสินค้ าที่จะ
ถูกเก็บรักษาในระยะเวลาหนึง่ สัปดาห์เต็ม
สงวนสิทธิในการนาสืบและพิสจู น์คา่ ใช้ จ่ายในก
ารเก็บรักษาที่มากกว่าหรื อน้ อยกว่าจานวนดังก
ล่าว
การติดตัง้ การรวบรวม
และการทดสอบการใช้ งาน
การติดตัง้
การรวบรวมและการทดสอบอุปกรณ์และระบบ
ต่างๆ
ของผู้จดั จาหน่ายจะกระทาโดยผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ ท่
านันที
้ ่เป็ นไปตามแนวทางของผู้จดั จาหน่ายและ
มาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้ อง
เว้ นแต่มีการตกลงเป็ นอย่างอื่น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ข้ อ 8
นี ้จะนามาใช้ บงั คับหากผู้จดั จาหน่ายมีหน้ าที่ใน
การติดตังและหรื
้
อประกอบสินค้ า
ก่อนที่จะมีการยอมรับสินค้ า
และจนกว่าผู้จดั จาหน่ายจะทางานแล้ วเสร็ จ
ลูกค้ าจะต้ องปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้ตามเวลาและค่าใ
ช้ จ่ายของลูกค้ าเอง
ก) ทาให้ แน่ใจได้ ว่าสามารถเข้ าถึงระบบ
และส่วนประกอบของระบบที่จะมีการ
ให้ บริ การได้ อย่างง่ายดาย
ข) ดาเนินมาตรการที่กาหนดในการปกป้
องบุคคลหรื อวัตถุในระบบ
และเพื่อจัดหาอุปกรณ์
อย่างน้ อยที่เทียบเท่าวิธีที่ลกู ค้ าใช้ เพื่อ
ปกป้องตนเอง
ค) ให้ ความช่วยเหลืออื่นที่จาเป็ น
โดยความช่วยเหลือนันจะต้
้ องเป็ นไป

ตามทีผ่ ้ จู ดั จาหน่ายกาหนด
ผู้จดั จาหน่ายจะไม่มีความรับผิดชอบใ
ดๆในการสนับสนุนและการช่วยเหลือ
อื่นๆ นัน้
ง) ดาเนินงานในเบื ้องต้ นและงานอื่นๆ
โดยเฉพาะในการการขุดเจาะ
การก่อสร้ างและงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้ อ
งกับสายงานของผู้จดั จาหน่าย
จ) จัดหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในการรวบรวม
และการทดสอบและวัสดุตา่ งๆ เช่น
นัง่ ร้ าน
อุปกรณ์การยกและเครื่ องมืออื่นๆ
เชื ้อเพลิง และสารหล่อลื่นต่างๆ
ฉ) จัดหาไฟฟ้า น ้าประปา แสงสว่าง
ความร้ อน เชื ้อเพลิง รวมถึงวัสดุอื่นๆ
ที่กาหนด
ช) จัดหาห้ องที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ
ที่เหมาะสม
และสามารถล็อคได้ ในบริ เวณจัดส่งสิ
นค้ าเพื่อใช้ จดั เก็บส่วนประกอบของเค
รื่ องจักร เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์
และอื่นๆ
ในการปฏิบตั งิ านและเพื่อความเหมา
ะสมสาหรับบุคคลากร
ซึง่ รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวกทาง
สุขลักษณะทีเ่ หมาะสมตามสถานการ
ณ์
ซ) ปรับระดับและเคลียร์ พื ้นที่ใช้ ขนส่ง
และสถานที่ในการติดตังและประกอบ
้
งาน
8.4 เมื่อผู้จดั จาหน่ายร้ องขอ
ก่อนที่จะเริ่ มการประกอบงาน
ลูกค้ าจะต้ องให้ ข้อมูลตามที่กาหนดเกี่ยวกับ
จุดของสายไฟใต้ ดนิ แก๊ ส และท่อน ้า
หรื อการติดตังในลั
้ กษณะเดียวกัน
รวมถึงให้ ข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
8.5 หากลูกค้ าไม่ยอมให้ ข้อมูล
หรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง
หรื อไม่ทาหน้ าที่ตามข้ อ 8 นี ้
ลูกค้ านันจะต้
้ องจ่ายค่าชดเชยแก่ผ้ จู ดั จาหน่
ายสาหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น
ลูกค้ าจะต้ องจ่ายเงิน
โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายในก
ารเปลี่ยนแปลงวัน
หรื อการกาหนดวันเพิม่ เติม
และระยะเวลาที่รอให้ เป็ นไปตามอัตรารายชั่
วโมงที่นามาปรับใช้ ข้ อ 7.5

8.6

8.7

8.8

9.
9.1

จะนามาใช้ กบั กรณีการเก็บรักษาตามที่กาห
นดด้ วย
ลูกค้ าจะต้ องรับรองขอบเขตของการบริ การ
ของผู้จดั จาหน่ายโดยทันที
โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (เป็ นรายวัน
หรื อ
ในกรณีที่มีการให้ บริ การเป็ นเวลาหลายวัน)
รวมถึงการติดตัง้ การประกอบงาน
และการทดสอบระบบด้ วยความเสร็ จสมบูร
ณ์
การทดสอบจะกระทาได้ โดยช่างเทคนิคที่ผ้ จู ั
ดจาหน่ายเห็นชอบตามคาสัง่ ของผู้จดั จาหน่
ายเท่านัน้
ผู้จดั จาหน่ายและหรื อช่างเทคนิคมีสทิ ธิที่จะ
ปฏิเสธการทดสอบระบบ
ตราบเท่าที่สภาพการทางานของลูกค้ าไม่เอื ้
อต่อการดาเนินการที่ปลอดภัยของระบบ
ลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในความล่
าช้ าของการทดสอบระบบที่เกิดขึ ้นแก่ผ้ จู ดั
จาหน่ายในกรณีดงั กล่าว
หากต้ องมีการยอมรับ
สินค้ าที่ซื ้อแล้ วจะถือว่าได้ รับการยอมรับ
เมื่อ (1) มีการส่งมอบสินค้ า
และหากผู้จดั จาหน่ายต้ องมีการติดตัง้
ให้ ถือเอาเมื่อการติดตังเสร็
้ จสมบูรณ์ (2)
ผู้จดั จาหน่ายได้ แจ้ งไปยังลูกค้ า
โดยที่ได้ มีการระบุการยอมรับตามข้ อ 8.8 นี ้
และได้ แจ้ งลูกค้ าในการยอมรับดังกล่าว (3
)ล่วงเลยเวลาสองสัปดาห์นบั ตังแต่
้ มีการส่ง
มอบหรื อติดตัง้
หรื อเมื่อลูกค้ าได้ เริ่ มการใช้ งานสินค้ าที่ซื ้อไป
(เช่น ระบบที่สง่ มอบได้ มีการดาเนินงาน)
และในกรณีนี ้
เมื่อล่วงเวลาหนึง่ สัปดาห์ตงแต่
ั ้ การส่งมอบห
รื อการติดตัง้ และ (4)
ลูกค้ าไม่สามารถดาเนินการรับมอบสินค้ าภ
ายในระยะเวลานี ้
ด้ วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากข้ อชารุ ดบกพร่
องที่ได้ แจ้ งไปยังผู้จดั จาหน่าย
ที่ทาให้ ไม่สามารถใช้ งานสินค้ า
หรื อส่งผลต่อการใช้ สนิ ค้ านันอย่
้ างมีนยั สาคั
ญ
การรั บประกัน, ความชารุ ดบกพร่ อง
ระยะเวลาการรับประกันเป็ นเวลาหนึง่ ปี หลัง
จากที่มีการส่งมอบหรื อเมื่อมีการยอมรับสิน
ค้ ากรณีที่ต้องมีการยอมรับ และเวลา 5 ปี
สาหรับการส่งมอบงานโครงสร้ างและวัตถุที่
ต้ องใช้ ควบคูต่ ามวัตถุประสงค์ตามปกติของ

งานโครงสร้ าง
แต่กรณีนี ้ไม่ใช้ กรณีเจตนาจงใจหรื อการฉ้ อ
ฉลในการปกปิ ดข้ อชารุ ดบกพร่ อง
หรื อหากผู้จดั จาหน่ายได้ ให้ การค ้าประกันโด
ยทรัพย์สนิ และเงื่อนไขของสิง่ ของที่สง่ มอบ
นอกจากนี ้
ระยะเวลาของข้ อจากัดจะไม่มีผลบังคับกับก
ารเรี ยกร้ องสาหรับค่าเสียหายในกรณีความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงละเมิดหน้ าที่
ในกรณีที่เป็ นการละเมิดสัญญาอย่างร้ ายแร
ง ซึง่ ไม่ใช่กรณีที่เป็ นการส่งมอบวัตถุผิดสิง่
หรื อการทางานที่ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์
โดยในกรณีที่เป็ นการทาให้ บาดเจ็บถึงแก่ชีวิ
ต ร่ างกาย หรื อความเสียหายต่อสุขภาพ
หรื อในการเรี ยกร้ องที่เป็ นไปตามพระราชบั
ญญัตคิ วามรับผิดในสินค้ า
9.2 สิง่ ที่สง่ มอบจะถูกตรวจสอบอย่างระมัดระวัง
โดยทันทีหลังจากสินค้ าถูกส่งให้ ลกู ค้ าหรื อบุ
คคลที่สามที่ลกู ค้ าแต่งตัง้
กรณีที่มีความชารุ ดบกพร่ องที่เห็นได้ ชดั
หรื อความบกพร่ องอื่นๆ
ที่เป็ นที่สงั เกตได้ เมื่อมีการตรวจสอบในขณะ
นัน้ จะถือว่าลูกค้ ายอมรับสินค้ าแล้ ว
หากผู้จดั จาหน่ายมิได้ รับหนังสือแจ้ งจากลูก
ค้ าถึงความบกพร่ องภายใน 7
วันทาการหลังจากที่มีการพบเห็นความชารุ
ดบกพร่ องนัน้ หากในการใช้ งานโดยปกติ
ความบกพร่ องที่ลกู ค้ าพบเห็นอยู่ก่อนแล้ ว
เวลาที่พบเห็นอยู่ก่อนนันจะถื
้ อเป็ นเวลาที่เริ่
มการสังเกต
9.3 เมื่อผู้จดั จาหน่ายร้ องขอ
สินค้ าที่ถกู ปฏิเสธเมื่อส่งมอบจะต้ องถูกนาไ
ปตรวจสอบและทดสอบ
หรื อถูกส่งคืนให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายโดยไม่เสีย
ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
ในกรณีที่มีหนังสือแจ้ งความชารุ ดบกพร่ องที่
เที่ยงธรรม
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องคืนเงินค่าใช้ จ่ายสาหรับ
การขนส่งโดยวิธีที่สมเหตุสมผล
แต่กรณีนี ้จะไม่ใช้ บงั คับในกรณีที่คา่ ใช้ จ่ายเ
พิ่มขึ ้นเนื่องจากสินค้ าถูกส่งมอบไปยังสถาน
ที่อื่นที่มิใช่สถานที่ตามตกลงตามสัญญา
9.4 หากสินค้ าที่สง่ มอบอยู่นอกประเทศไทย
ลูกค้ าจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นด้ วยตนเ
อง โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการคืนสินค้ า
หรื อค่าใช้ จ่ายในการขนส่งที่เกิดแก่ผ้ จู ดั จาห
น่าย และหรื อบุคคลอื่นๆ

9.5

9.6

9.7

9.8

โดยส่วนนี ้จะไม่ใช้ บงั คับแก่กรณีที่ไม่เป็ นกา
รสมควรกับลูกค้ า
การนาไปจาหน่ายต่อ การรวบรวม
หรื อการติดตัง้ รวมทังการใช้
้
งานนันๆ
้
สินค้ าที่ถกู ยกเลิกเมื่อได้ มีการแจ้ งถึงความบ
กพร่ องเป็ นหนังสือ
จะถือว่าลูกค้ าได้ ยอมรับสินค้ านันแล้
้ วตามสั
ญญา จากการใช้ ดงั กล่าว
กรณีที่ความบกพร่ องในสินค้ าที่สง่ มอบ
ผู้จดั จาหน่ายจะมีหน้ าที่และมีสทิ ธิที่จะแก้ ไ
ขความบกพร่ องนัน้
หรื อหาสินค้ าใหม่มาแทนที่สนิ ค้ าที่บกพร่ อง
โดยเป็ นดุลพินิจของผู้จดั จาหน่ายในการเลือ
กปฏิบตั ภิ ายในระยะเวลาที่กาหนด
หากผู้จดั จาหน่ายไม่มีหน้ าที่ในการติดตังใน
้
ตอนแรก
การแก้ ไขความบกพร่ องในสินค้ านันจะไม่
้
รว
มถึงการนาสิง่ บกพร่ องออก
หรื อการติดตังใหม่
้
ทังนี
้ ้ ข้ อความในข้ อ
8.3-8.6 จะนามาใช้ บงั คับในกรณีนี ้ด้ วย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงภายหลังการส่งมอบ
ซึง่ เทียบกับบริ การหรื อสินค้ าที่จดั หาแต่แรกเ
ริ่ มในส่วนที่เกี่ยวกับความคืบหน้ าทางด้ านเ
ทคนิค, ในการก่อสร้ าง,การออกแบบ
ขนาดหรื อสี
จะสามารถกระทาได้ หากเป็ นไปในทางเดียว
กันกับการอนุญาต
หรื อความต่างที่เป็ นปกติในธุรกิจนี ้
ตราบเท่าที่ไม่ได้ กระทบต่อการใช้ งานตามเจ
ตนาแรกเริ่ มที่เข้ าทาสัญญา
แต่จะไม่มีการรับประกันในส่วนนี ้
และการเปลี่ยนแปลงนี ้ต้ องมีความสมเหตุส
มผล
ในกรณีที่เกิดข้ อบกพร่ อง เช่น
ความไม่สามารถเป็ นไปได้
ความไม่สมเหตุผล การปฏิเสธ
หรื อความล่าช้ าที่ไม่สมควรในการแก้ ไขควา
มบกพร่ องหรื อการส่งมอบสินค้ าใหม่แทนที่
สินค้ าเดิม
ลูกค้ าอาจขอลดจานวนเงินจากราคาที่ซื ้อได้
ตามสมควร
การเรี ยกร้ องสาหรับความการชารุ ดบกพร่อง
จะไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีที่เป็ นความแ
ตกต่างจากคุณสมบัตทิ ี่ตกลงกัน
หรื อจากการสันนิษฐานที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
การชารุ ดในการใช้ งานที่ไม่สาคัญ
ความเสียหายเกิดขึ ้นจากการใช้ งานปกติ
ความเสียหายทีเ่ กิดหลังการถ่ายโอนความเ

สี่ยงจากการส่งมอบ หรื อความประมาท
การใช้ งานที่มากเกินไป
วัสดุในการทางานที่ไม่เหมาะสม
การก่อสร้ างที่ผิดพลาด
ชันใต้
้ ผิวดินไม่เหมาะสม
หรื อเพราะมีเหตุภายนอกพิเศษที่ไม่ระบุในสั
ญญา
รวมถึงกรณีทเี่ กิดจากความบกพร่ องของซอ
ฟต์แวร์ ที่ไม่สามารถหาใหม่ได้
หากลูกค้ าหรื อบุคคลที่สามทาการดัดแปลง
หรื อแก้ ไขที่ไม่เหมาะสม
จะไม่สามารถเรี ยกร้ องสาหรับความบกพร่อ
งและผลกระทบจากการนันได้
้
9.9 มาตรการทังหมดที
้
่เกี่ยวกับการเยียวยาการ
แก้ ไขข้ อบกพร่ องชารุ ดและในภายหลังการส่
งมอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการปฏิบตั งิ านตามข้
อ 9.6
จะมีผลเป็ นเพียงการแสดงความปรารถนาดี
เท่านัน้ และไม่เป็ นหน้ าที่ตามกฎหมาย
หากไม่มีการตกลงเป็ นการอื่นต่างหาก
หรื อหากมีการรับทราบความบกพร่ องตามข้
อ 9.16 แล้ ว
การกระทาภายหลังการส่งมอบที่เป็ นการแส
ดงความปรารถนาดี
จะระงับระยะเวลาข้ อจากัดเดิมเป็ นเวลาสา
มเดือนนับจากที่มีการส่งมอบอีกครัง้
ข้ อความในข้ อ 9.
นี ้จะนามาใช้ บงั คับในกรณีนี ้ด้ วย
9.10
ลูกค้ าจะต้ องคืนเงินสาหรับค่าใช้ จ่ายต่างๆที่
เกิดขึ ้นแก่ผ้ จู ดั จาหน่าย
เนื่องมาจากการมีหนังสือแจ้ งความชารุ ดบก
พร่ องที่ไม่สมเหตุผล
9.11 ไม่ว่าในกรณีใดๆ
ลูกค้ าจะต้ องมีหน้ าที่ในการใช้ มาตรการที่เป็
นไปได้ และเหมาะสมในการทาให้ เกิดค่าใช้ จ่
ายในภายหลังการส่งมอบให้ น้อยที่สดุ เท่าที่
จะสามารถกระทาได้
ผู้จดั จาหน่ายจะช่วยค่าใช้ จ่ายสาหรับกรณีที่
เป็ นการเรี ยกคืนเท่านันหากเป็
้
นสิง่ ที่เป็ นไป
ตามข้ อเท็จจริ งและตามที่กฎหมายกาหนด
9.12 ในการส่งคืนสินค้ าหรื อกระจายสินค้ าแต่ละ
ครัง้
ลูกค้ าจะต้ องแนบใบเรี ยกเก็บเงินต้ นฉบับ
และบันทึกการส่งมอบที่เป็ นต้ นฉบับ
และจะต้ องระบุเหตุผลในการส่งคืนและหมา
ยเลขสินค้ า

9.13

9.14

9.15

9.16

บันทึกการส่งคืนสินค้ ารวมถึงคาแถลงในกา
รกาจัดสิง่ ปนเปื อ้ นตามข้ อ 13.1
จะต้ องแนบมาในการส่งคืนแต่ละครัง้ ด้ วย
การรับประกันจะไม่สามารถใช้ บงั คับได้ หาก
ลูกค้ าหรื อบุคคลที่สามดัดแปลงสิง่ ของที่สง่
มอบโดยทีผ่ ้ จู ดั จาหน่ายมิได้ ยินยอม
โดยเฉพาะหากส่วนดังกล่าวได้ มีการเปลีย่ น
หรื อได้ มีการใช้ ที่ไม่เป็ นไปตามคุณสมบัตเิ ฉ
พาะดังเดิ
้ ม
และที่ทาให้ การแก้ ไขข้ อบกพร่ องไม่สามารถ
กระทาได้ หรื อยากเกินความจาเป็ น
โดยข้ อนี ้จะใช้ กบั กรณีที่ลกู ค้ าหรื อบุคคลที่ส
ามที่ลกู ค้ าจัดหามาได้ ทาการแก้ ไขเองโดยไ
ม่ถกู ต้ องโดยมิได้ ให้ โอกาสผู้จดั จาหน่ายล่วง
หน้ าในการบริการภายหลังการส่งมอบ
กรณีเช่นนี ้
ผู้จดั จาหน่ายจะไม่มีความรับผิดใดๆในการ
แก้ ไขดังกล่าวที่ลกู ค้ ากระทาขึ ้น
หรื อโดยบุคคลที่สามนัน้
หากความบกพร่ องเกิดจากความผิดของผู้จั
ดจาหน่าย
ลูกค้ าอาจเรี ยกร้ องค่าชดเชยสาหรับความเสี
ยหายตามข้ อกาหนดในข้ อ 11
การส่งมอบสินค้ าที่ใช้ แล้ ว
ตามที่ได้ มีการตกลงกับลูกค้ าในแต่ละรายก
รณี
จะได้ รับการยกเว้ นการรับประกันทังหมดจา
้
กความชารุ ดบกพร่ อง
ความชารุ ดบกพร่ องจะถือว่าเป็ นที่รับทราบ
แล้ วหากผู้จดั จาหน่ายได้ มีการยืนยันอย่างชั
ดแจ้ ง การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับคาตาหนิ
หรื อการช่วยเหลือในการหาข้ อบกพร่ อง
หรื อสาเหตุของข้ อบกพร่ องจะไม่ถือเป็ นการ
ยอมรับและจะไม่ถือเป็ นการห้ ามผู้จดั จาหน่
ายในการโต้ แย้ งหนังสือแจ้ งความชารุ ดบกพ
ร่ อง
ไม่ว่าในกรณีที่ไม่ได้ ยื่นต่อผู้จดั จาหน่ายภาย
ในเวลา หรื อที่ไม่สมเหตุผล

10. สิทธิในทรั พย์ สิน
10.1 รายการในข้ อ 10 นี ้
โดยผู้จดั จาหน่ายจะต้ องแน่ใจว่ามีการใช้ งา
นที่ถกู ต้ อง ณ
สถานที่ตามที่ตกลงกันในการส่งมอบ
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องแน่ใจได้ ว่าวัตถุที่สง่ มอ
บต้ องไม่อยู่ภายใต้ สทิ ธิในทรัพย์สนิ อุตสาหก
รรม หรื อลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
หรื อผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิได้ มาในการใช้ งาน

10.2 หากการใช้ งานในวัตถุที่สง่ มอบตามที่ได้ มีก
ารตกลงกันในสัญญาละเมิดสิทธิในทรัพย์สิ
นอุตสาหกรรม หรื อลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
โดยเป็ นดุลพินิจและด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้จดั
จาหน่ายเอง
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องเปลี่ยนหรื อแก้ ไขวัตถุที่
ส่งมอบให้ ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
แต่โดยที่วตั ถุดงั กล่าวยังบรรลุผลในการทาง
านตามทีไ่ ด้ ตกลงกันตามสัญญาอยู่
หรื อจัดหาสิทธิในการใช้ สาหรับตนเองหรื อ
สาหรับลูกค้ า
โดยการเข้ าทาสัญญาการขออนุญาตใช้ สทิ ธิ
ที่เกี่ยวข้ อง
หากผู้จดั จาหน่ายไม่สามารถกระทาได้ ภายใ
นระยะเวลาตามสมควร
ลูกค้ ามีสทิ ธิถอนตัวจากสัญญาหรื อลดจาน
วนราคาซื ้อได้ ตามสมควร
ความในข้ อนี ้ใช้ กบั กรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายสาม
ารถได้ มาเพียงสิทธิในการใช้ ที่มีเงื่อนไขที่ไม่
สมเหตุผลต่อตนเอง
การเรี ยกร้ องใดๆของลูกค้ าที่สามารถกระทา
ได้ จะอยู่ภายใต้ ข้อจากัดที่ระบุในข้ อ 11
10.3 ลูกค้ ามีหน้ าที่ต้องแจ้ งแก่ผ้ จู ดั จาหน่ายเป็ นล
ายลักษณ์อกั ษรโดยทันทีในกรณีที่มีการกล่า
วหาโดยบุคคลที่สาม
และใช้ มาตรการป้องกันต่างๆ
และการระงับพิพาทที่เป็ นไปได้
รวมถึงปล่อยให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้จดั จาหน่าย
ลูกค้ าจะไม่ให้ คาแถลงหรื อเริ่ มกระบวนการใ
ดๆ
ที่อาจเป็ นการรับทราบหรื อยอมรับการกล่าว
หาแก่บคุ คลที่สามโดยไม่ได้ รับความยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้จดั จาหน่ายก่อน
10.4 การเรี ยกร้ องของลูกค้ าตามข้ อ 10 นี ้
จะถูกยกเว้ นหากเป็ นกรณีของการละเมิดสิท
ธิในทรัพย์สนิ อุตสาหกรรมนันเกิ
้ ดจากข้ อเท็
จจริ งที่ว่าลูกค้ าได้ มีการดัดแปลงวัตถุที่สง่ ม
อบเอง หรื อไม่ใช้ งานโดยเป็ นไปตามที่ตกลง
หรื อใช้ งานร่ วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ทีผ่ ้ จู ดั จาหน่ายไม่ได้ เป็ นคนจัดหาให้
หรื อหากวัตถุที่สง่ มอบถูกผลิตขึ ้นโดยเป็ นไป
ตามการออกแบบ คุณสมบัตเิ ฉพาะ
หรื อคาสัง่ ของลูกค้ าเอง ในกรณีดงั กล่าว
ลูกค้ าจะต้ องชดใช้ และป้องกันผู้จดั จาหน่าย
จากการเรี ยกร้ องใดๆที่กล่าวอ้ างโดยบุคคล
ที่สามเนื่องจากการละเมิดสิทธิทรัพย์สนิ อุต
สาหกรรม หรื อลิขสิทธิ์
และจะต้ องคืนเงินค่าใช้ จ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องทังห
้

10.5

10.6

11.
11.1

11.2

มดแก่ผ้ จู ดั จาหน่าย ซึง่ รวมถึงค่าทนาย
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ด้ วย
หากมีการละเมิดในสิทธิทรัพย์สนิ อุตสาหกร
รมก่อให้ เกิดความบกพร่ องในความเป็ นเจ้ า
ของ ให้ นาข้ อ 9 มาใช้ บงั คับ
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องรักษาความเป็ นเจ้ าของ
หรื อลิขสิทธิ์ในข้ อเสนอและการกาหนดราคา
ทังหมดของตน
้
รวมถึงในภาพวาด ภาพถ่าย
การคานวณ หนังสือเชิญชวน แคตาล็อก
สิง่ จาลอง อุปกรณ์ และเอกสารและสื่อต่างๆ
ที่ให้ แก่ลกู ค้ า
ลูกค้ าจะต้ องไม่นาสิง่ ดังกล่าวไปให้ แก่บคุ ค
ลที่สาม
โดยไม่ได้ รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ งของผู้
จัดจาหน่ายก่อน
ไม่ว่าในเรื่ องสถานะปั จจุบนั หรื อเนื ้อหาของ
สิง่ เหล่านัน้ เปิ ดเผย ใช้ งาน
หรื อทาซ ้าโดยตนเองหรื อโดยบุคคลอื่น
เมื่อผู้จดั จาหน่ายร้ องขอ
ลูกค้ าจะต้ องคืนสิง่ เหล่านี ้ทังหมด
้
และจะต้ องทาลายสาเนาที่ได้ ทาขึ ้น
หากลูกค้ าไม่มีจาเป็ นต้ องใช้ ในการดาเนินธุ
รกิจตามปกติ
หรื อหากการเจรจาไม่ก่อให้ เกิดการเข้ าทาสั
ญญา
ลูกค้ าให้ คามัน่ ว่าจะไม่นาข้ อมูลของผู้ผลิตอ
อก โดยเฉพาะเครื่ องหมายลิขสิทธิ์
หรื อเปลี่ยนแปลงสิง่ ดังกล่าวโดยไม่ได้ รับคว
ามเห็นชอบจากผู้จดั จาหน่ายก่อน
ความรั บผิด
และค่ าชดเชยสาหรั บความเสียหาย
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องรับผิดแบบไม่จากัดสาห
รับการเรี ยกร้ องค่าเสียหายทีเ่ กิดจากการบา
ดเจ็บถึงแก่ชีวิต ต่อร่ างกาย
หรื อความเสียหายต่อสุขภาพ
กรณีที่เป็ นความรับผิดชอบที่บงั คับได้ ตามก
ฎหมาย ความรับผิดในผลิตภัณฑ์
รวมถึงที่อยู่ภายใต้ ขอบเขตของการค ้าประกั
นนี ้
นอกจากนี ้
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องรับผิดในค่าเสียหายหรื
อในค่าใช้ จ่ายที่ไม่เกิดผล
ทีเ่ กิดขึ ้นโดยผู้จดั จาหน่ายเอง,
ผู้แทนตามกฎหมาย หรื อตัวแทน
ได้ กระทาโดยละเมิดต่อหน้ าที่พื ้นฐานตามสั
ญญา เช่น
หน้ าที่ที่กระทาส่งผลจะทาให้ สญ
ั ญามีผลเป็
นไปอย่างถูกต้ องไม่ได้

และการปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ดงั กล่าวที่เป็ นสิง่ ลู
กค้ าจะเชื่อมัน่
หรื อกระทาด้ วยความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรง หรื อเจตนาละเมิดต่อหน้ าที่ดงั กล่าว
11.3 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากความประม
าทเลินเล่อ
หรื อความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงในก
ารละเมิดต่อหน้ าที่พื ้นฐานตามสัญญา
ในกรณีที่เป็ นความประมาทที่เป็ นธรรมดาข
องผู้จดั จาหน่าย
และในกรณีที่เป็ นการละเมิดหน้ าที่โดยตัวแ
ทนอื่นๆ ของผู้จดั จาหน่าย
ความรับผิดนันจะถู
้ กจากัดเพียงความเสียห
ายที่เป็ นธรรมดาและคาดเห็นได้
เป็ นจานวนเงิน 500,000
บาทต่อการเรี ยกร้ องแต่ละครัง้
11.4 นอกจากนี ้
เว้ นแต่จะมีการระบุโดยชัดแจ้ งเป็ นอื่นในสัญ
ญาหรื อใน GTCs นี ้
ความรับผิดของผู้จดั จาหน่ายจะได้ รับการย
กเว้ น
ในกรณีที่เกี่ยวกับค่าชดเชยในความเสียหาย
ที่ไม่เกี่ยวข้ องในทางกฎหมาย
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นความเป็ นไปไม่ได้
ความล่าช้ า การส่งมอบที่ผิด
การละเมิดสัญญา
การละเมิดหน้ าที่ในการเจรจาและในการกร
ะทาที่ต้องห้ าม
ตราบเท่าที่เป็ นความเสียหาย
11.5 ข้ อยกเว้ นความรับผิดและข้ อจากัดความรับ
ผิดที่กล่าวข้ างต้ นจะนามาใช้ กบั กรณีเพื่อเป็
นประโยชน์ของฝ่ ายบริ หาร, ผู้แทนโดยชอบ
พนักงานและตัวแทนอื่นๆ ของผู้จดั จาหน่าย
11.6 ตราบเท่าที่ผ้ จู ดั จาหน่ายได้ ให้ ข้อมูลทางเทค
นิค หรื อได้ ปฏิบตั เิ ป็ นที่ปรึกษา
ข้ อมูลและคาปรึกษาจะไม่ถือเป็ นหน้ าที่ในข
อบเขตตามสัญญาที่ได้ ตกลงกัน
ซึง่ จะเป็ นการให้ โดยไม่คดิ ค่าใช้ จ่ายและเป็ น
ข้ อยกเว้ นในความรับผิด
12. การรั กษาความเป็ นเจ้ าของ
12.1 ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องรักษาความเป็ นเจ้ าของ
ในสินค้ าที่สง่ มอบ (เก็บสินค้ า)
จนกว่าลูกค้ าได้ ชาระเงินครบถ้ วนตามความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้จดั จาหน่ายและ
ลูกค้ า
การรักษาความเป็ นเจ้ าของจะครอบคลุมถึง
การเรี ยกร้ องค่าสินไหมทางบัญชี

บัญชีเดินสะพัดตามจานวนที่ได้ มีการส่งมอ
บ
12.2 ในกรณีที่ลกู ค้ าปฏิบตั ขิ ดั แย้ งกับสัญญา
โดยเฉพาะการไม่ชาระเงิน
หรื อชาระเงินไม่ตรงตามกาหนดชาระ
โดยให้ เป็ นไปข้ อกาหนดของกฎหมาย
ผู้จดั จาหน่ายจะมีสทิ ธิเลิกสัญญา
และเรี ยกสินค้ าคืนตามที่มีการเก็บสินค้ าไว้ แ
ละตามการเลิกสัญญา
หากลูกค้ าไม่ชาระเงินที่ถึงกาหนด
ผู้จดั จาหน่ายจะเลิกสัญญาได้ ในกรณีที่มีกา
รกาหนดกรอบเวลาในการชาระเงินที่เหมาะ
สมแล้ ว
หรื อการกาหนดกรอบเวลาดังกล่าวไม่มีควา
มจาเป็ นตามกฎหมาย
หากผู้จดั จาหน่ายนาสินค้ าที่สง่ มอบกลับคืน
ให้ ถือเป็ นการเลิกสัญญา
สาหรับระยะเวลาการรักษาความเป็ นเจ้ าขอ
งนัน้
ลูกค้ าจะไม่สามารถนาสินค้ าไปจานาหรื อโอ
นเพื่อเป็ นหลักประกันได้
แต่หากลูกค้ าได้ นาสินค้ าไปจานา
ผู้จดั จาหน่ายก็มีสทิ ธิที่จะยกเลิกสัญญาโดย
ไม่ต้องกาหนดกรอบเวลาแต่อย่างใด ทังนี
้ ้
กรณีที่เป็ นการยึดหรื อการแทรกแซงโดยบุค
คลที่สาม
ลูกค้ าจะต้ องแจ้ งแก่ผ้ จู ดั จาหน่ายในเรื่ องดัง
กล่าวทันทีโดยจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเ
พื่อให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายสามารถดาเนินการได้
หากบุคคลที่สามนันไม่
้ สามารถที่จะคืนเงินค่
าใช้ จ่ายทางศาล หรื อนอกศาล
ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดในความเสียหายที่เ
กิดขึ ้นแก่ผ้ จู ดั จาหน่ายเอง
12.3 ลูกค้ ามีสทิ ธิที่จะจาหน่ายสินค้ าที่สง่ มอบต่อ
ภายใต้ การดาเนินการทางธุรกิจโดยปกติ
อย่างไรก็ดี
ลูกค้ าได้ โอนการเรี ยกร้ องต่างๆจากผู้ซื ้อพร้ อ
มทังสิ
้ ทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ไปยังผู้จดั จาหน่ายแล้ ว
โดยไม่คานึงว่าสินค้ าที่สง่ มอบนันได้
้ ถกู จาห
น่ายโดยไม่มีการดาเนินการ
หรื อหลังจากการดาเนินการก็ตาม
อย่างไรก็ตามการโอนสิทธินนจะถู
ั ้ กจากัดแค่
เพียงจานวนที่เป็ นไปตามการเรี ยกร้ องของผู้
จัดจาหน่ายที่มีตอ่ ลูกค้ าเป็ นผลมาจากการส่
งมอบสินค้ านี ้
ลูกค้ าจะยังเรี ยกร้ องสิทธิภายหลังจากการโอ
นสิทธิได้

สิทธิของผู้จดั จาหน่ายในการเรี ยกร้ องตามสิ
ทธินนจะยั
ั ้ งคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้จดั จาหน่ายตกลงที่จะไม่เรี ยกร้ องตราบเท่
าที่ลกู ค้ าสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ในการชาระเงิ
นได้ และไม่มีการผิดนัดการชาระเงิน
เมื่อผลประโยชน์ที่พงึ ได้ ตามกฎหมายได้ ถกู
ยืนยัน
ผู้จดั จาหน่ายอาจร้ องขอให้ ลกู ค้ าเปิ ดเผยสิท
ธิที่โอนมานันและลู
้
กหนี ้
เพื่อให้ ข้อมูลที่จาเป็ นในการเรี ยกเก็บเงิน
และเพื่อจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
และเพื่อแจ้ งไปยังลูกหนี ้ (บุคคลที่สาม)
ถึงการโอนสิทธิดงั กล่าว
12.4 การดาเนินการและการเปลี่ยนแปลงสินค้ าที่
ส่งมอบโดยลูกค้ าเองจะต้ องเป็ นการกระทาโ
ดยผู้จดั จาหน่าย
หากสินค้ าที่สง่ มอบถูกดาเนินการไปพร้ อมกั
บวัตถุอื่นๆ ที่ไม่ได้ เป็ นของผู้จดั จาหน่าย
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องได้ รับส่วนแบ่งในวัตถุที่เ
กิดขึ ้นใหม่นนด้
ั ้ วยในสัดส่วนตามมูลค่าสินค้
าที่สง่ มอบกับวัตถุอื่นๆ เมื่อมีการดาเนินการ
มิฉะนันจะน
้ าข้ อความในส่วนที่เกี่ยวกับการ
รักษาความเป็ นเจ้ าของมาใช้ ในบังคับในกา
รสร้ างสิง่ ใหม่จากการดาเนินการ
ลูกค้ าจะต้ องโอนสิทธิในการรักษาสิทธิเรี ยก
ร้ องของผู้จดั จาหน่ายของลูกค้ าต่อบุคคลที่ส
ามที่เกิดขึ ้นด้ วยโดยการร่วมส่งมอบสินค้ าพ
ร้ อมทังทรั
้ พย์สนิ
12.5 หากสินค้ าที่สง่ มอบถูกผสมรวมโดยไม่สามา
รถแยกออกได้ จากวัตถุอื่นๆ
ที่ไม่ได้ เป็ นของผู้จดั จาหน่าย
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องได้ รับส่วนแบ่งในวัตถุที่เ
กิดขึ ้นใหม่นนด้
ั ้ วยในสัดส่วนตามมูลค่าสินค้
าที่สง่ มอบกับวัตถุอื่นๆ เมื่อมีการผสมรวม
หากการผสมดังกล่าวมีสว่ นที่เป็ นของของผู้
จัดจาหน่ายเป็ นส่วนประกอบหลัก
ทังสองฝ่
้
ายตกลงว่าลูกค้ าจะต้ องโอนสิทธิต
ามสัดส่วนให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่าย
โดยลูกค้ าจะต้ องรักษาทรัพย์สนิ ของผู้จดั จา
หน่ายฝ่ ายเดียว
หรื อทรัพย์สนิ ที่เป็ นเจ้ าของร่ วมกันให้ แก่ผ้ จู ดั
จาหน่าย
ลูกค้ าจะต้ องทาประกันในขอบเขตปกติตอ่ ค
วามเสี่ยงตามปกติ เช่น เพลิงไหม้ ,
การลักขโมย, น ้า และอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกัน
ลูกค้ าจะต้ องโอนสิทธิเรี ยกร้ องในค่าชดเชยใ
นส่วนนี ้แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายอันเนื่องมาจากควา

มเสียหายที่ระบุข้างต้ นต่อผู้รับประกัน
หรื อบุคคลที่สาม
ตามจานวนมูลค่าทรัพย์สนิ
12.6

13.

หากมูลค่าหลักประกันของผู้จดั จาหน่ายนันเ้
กินจานวนที่ผ้ จู ดั จาหน่ายเรี ยกร้ องมากกว่า
10%
ผู้จดั จาหน่ายจะต้ องปลดหลักประกันเมื่อลูก
ค้ าหรื อบุคคลที่สามซึง่ ได้ รับผลกระทบจากมู
ลค่าที่เกินมาของหลักประกันนัน้ ร้ องขอ
ตามดุลพินิจของผู้จดั จาหน่ายเอง
คาแถลงในการกาจัดสิ่งปนเปื ้ อนและข้ อ
กาหนดในการแก้ ไข

13.1
ลูกค้ าจะต้ องตกลงโดยทาคาแถลงที่มีผลผู
กพันตามกฎหมาย
(คาแถลงในการกาจัดสิง่ ปนเปื อ้ น)
เพื่อการทาความสะอาดอุปกรณ์
หรื อชิ ้นส่วนต่างๆ ที่จะต้ องมีการซ่อมแซม
หรื อบารุ งรักษาอย่างหมดจดและเหมาะสม
เพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายต่อผู้จดั จาหน่ายจาก
การปนเปื อ้ น
อุปกรณ์จะต้ องถูกส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายโด
ยปราศจากสารติดไฟสารพิษ,
สารกัดกร่ อน, สารอันตราย,
สารระคายเคือง หรื อสารอื่นๆ
ที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หรื อการเตรี ยมการใดๆ
ที่จดั ว่าเป็ นอันตราย
และในปริ มาณที่เป็ นอันตราย
คาแถลงในการกาจัดสิง่ ปนเปื อ้ นนี ้
จะต้ องถูกผนึกอยู่บนด้ านนอกของบรรจุภั
ณฑ์ที่จะต้ องมีการส่งคืนอุปกรณ์ดงั กล่าว
รวมทังมี
้ เอกสารข้ อมูลความปลอดภัยที่เกี่
ยวข้ องกับสื่อที่ใช้ ในการดาเนินงาน
หากบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มีการผนึกคาแถลงดังกล่
าว หรื อในกรณีที่ทาขึ ้นเป็ นภาษาอื่นๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรื อภาษาเยอ
รมัน
ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิที่จะปฏิเสธการดาเนิน
การกับอุปกรณ์เหล่านัน้
ค่าใช้ จ่ายใดๆที่เกิดขึ ้นกับผู้จดั จาหน่ายใน
บริ บทนี ้ โดยเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการส่งคืน
ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
คาแถลงในการกาจัดสิง่ ปนเปื อ้ นสามารถค้
นหาได้ ในเว็บไซต์ของผู้จดั จาหน่าย
(www.prominent.de)
และสามารถดาวน์โหลดได้

ลูกค้ าจะต้ องใช้ คาแถลงนี ้และจะต้ องใช้ ใน
รู ปแบบที่เป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาเยอร
มันเท่านัน้ ข้ อ 9.12
จะนามาใช้ กบั กรณีการส่งอุปกรณ์หรื อชิ ้นส่
วน
13.2 เงื่อนไขการชาระเงินตามข้ อ 4
จะนามาใช้ ในกรณีนี ้ด้ วย
13.3 ข้ อ 12
จะนามาใช้ แก่กรณีชิ ้นส่วนอะไหล่นอกจาก
นี ้
จะต้ องมีการตกลงกันในการรักษาความเป็
นเจ้ าของดังต่อไปนี ้
ก) หากชิ ้นส่วนอะไหล่ใดๆ
หรื อชิ ้นส่วนประกอบระหว่างการซ่อม
แซมไม่ได้ กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของชิ ้นส่
วนที่สง่ มอบ หรื อระบบ
ความเป็ นเจ้ าของในชิ ้นส่วนประกอบ
นันจะถื
้ อเป็ นของผู้จดั จาหน่ายจนกว่า
จะมีการตกลงในการเรี ยกร้ องใดๆ
จากสัญญาการซ่อมแซม
ข) หากลูกค้ าชาระเงินล่าช้ า
หรื อไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่จากการรักษาควา
มเป็ นเจ้ าของ
ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิเรี ยกร้ องให้ ลกู ค้ า
คืนสินค้ าเพื่อที่จะถอดชิ ้นส่วนประกอ
บออกจากสินค้ าดังกล่าว
ค่าใช้ จ่ายในการส่งคืน
และการถอดชิ ้นส่วนออกจะเป็ นหน้ าที่
ของลูกค้ า
ค)
หากการซ่อมแซมได้ กระทาในสถานที่
ของลูกค้ า
ลูกค้ าจะต้ องให้ โอกาสผู้จดั จาหน่ายใ
นการถอดชิ ้นส่วนออก ณ สถานที่นนั ้
ค่าแรงและค่าเดินทางจากการถอดชิ ้น
ส่วนออกเป็ นผลจากการรักษาความเ
ป็ นเจ้ าของ จะเป็ นหน้ าที่ของลูกค้ า
อุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่สง่ มาในตอนแรกเพื่อการประเมินรา
คาค่าซ่อมแซม
ซึง่ ในภายหลังที่มีการประเมินราคาแล้
ว
และมีการแจ้ งเตือนไปยังลูกค้ าอีกครัง้
แต่หากทางลูกค้ าไม่ได้ มีการแจ้ งซ่อม
แซม
อุปกรณ์นนจะถู
ั ้ กส่งคืนด้ วยค่าใช้ จ่าย
ของลูกค้ าเอง
14. การหักกลบลบหนี ้

14.1
ผู้จดั จาหน่ายมีสทิ ธิที่จะหักกลบลบหนี ้ในเงิ
นที่พงึ ได้ รับของตน
หรื อเงินที่พงึ ได้ รับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้จดั จาหน่าย กับเงินที่ลกู ค้ าจะได้ รับ
14.2
การหักกลบลบหนี ้กับการต่อสู้ข้อเรี ยกร้ อง
ของลูกค้ า
หรื อการอ้ างสิทธิในการยึดหน่วงเงินเนื่องจ
ากการเรี ยกร้ องดังกล่าว
จะสามารถกระทาได้
ตราบเท่าที่ไม่ได้ มีการพิพาท
หรื อได้ ถกู ตัดสินถึงที่สดุ แล้ ว
15. เขตอานาจศาล, กฎหมายที่ใช้ บังคับ,
การระงับข้ อพิพาท
15.1 สถานที่ในการปฏิบตั ติ ามสัญญา
และเขตอานาจศาลสาหรับข้ อพิพาทต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาให้ ถือเอาตามสถานที่
ที่เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานจดทะเบียนของผู้จดั
จาหน่าย
โดยเฉพาะใช้ กบั ลูกค้ าทีเ่ ป็ นนักธุรกิจ
หรื อเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมายมหาชนหรื
อลูกค้ าไม่มีสถานที่ที่เป็ นเขตอานาจทัว่ ไปใ
นประเทศไทย
อย่างไรก็ตามผู้จดั จาหน่ายจะมีสทิ ธิในการ
ดาเนินคดี ณ
สถานที่ที่เป็ นสานักงานจดทะเบียนของลูก
ค้ าได้ ด้วย
16. สัญญารั กษาความลับ
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายมีหน้ าที่ในการรักษาข้
อมูลที่เป็ นความลับทังหมดที
้
่ได้ มาจากการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามสัญญาและในการเจรจา
ต่อรองสัญญาให้ เป็ นความลับโดยเคร่ งครั
ด
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
ายจะต้ องไม่สง่ ต่อข้ อมูล
ที่เป็ นความลับนี ้ไปยังบุคคลที่สามหรื อกระ
ทาให้ เป็ นการเข้ าข่ายไม่ว่าโดยประการใด
เว้ นแต่ข้อมูลนันจะเป็
้
นข้ อมูลทีเ่ ป็ นสาธาร
ณะอยู่แล้ ว
17. การแยกส่ วนของสัญญา
หากสัญญาหรื อ GTCs
นี ้มีช่องโหว่ไม่สมบูรณ์
ให้ ถือตามข้ อสัญญาที่ยงั มีผลตามกฎหมา
ยที่คสู่ ญ
ั ญาได้ ตกลงกันตามเจตนาทางการ
ค้ า และตามวัตถุประสงค์ของ GTCs นี ้
หากมีการพบเห็นช่องว่างดังกล่าว
ให้ ถือว่าทังสองฝ่
้
ายตกลงในการอุดช่องโห
ว่ไม่สมบูรณ์ดงั กล่าว

หมายเหตุ:
ลูกค้ าจะต้ องได้ รับทราบว่าผู้จดั จาหน่ายจะ
ต้ องเก็บข้ อมูลจากการทาสัญญาตามข้ อ
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แห่งพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองข้ อมูลกลาง
เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้ อมูล
และสงวนสิทธิ์ในการส่งต่อข้ อมูลนันให้
้ แก่
บุคคลที่สาม (เช่น บริ ษัทประกัน)
เท่าที่จาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ติ ามสัญญา

