
1. ขอบเขต 

1.1 การสง่สนิค้า, บริการ และข้อเสนอทัง้หมดของ 
PMTH (บจก.โพรมเิน้นท์ ฟลอูิด คอนโทรลส์ 

(ประเทศไทย) (“ผู้จดัจ าหน่าย”) 

จะมีผลบงัคบัตามข้อตกลงและเง่ือนไขทัว่ไปใน

การสง่สนิค้านี ้(“GTCs”) 

โดยเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาทัง้หมดท่ีท าขึน้โดย

ผู้จดัจ าหน่ายและคูส่ญัญา (“ลกูค้า”) 

เก่ียวกบัการสง่สนิค้า หรือการบริการท่ีเสนอ 

จะบงัคบัใช้กบัการสง่สนิค้า, บริการ 

หรือข้อเสนอทัง้หมดในอนาคตท่ีมีตอ่ลกูค้า 

แม้ว่าจะไม่ได้มีการตกลงกนัอีกครัง้ 

1.2 ข้อก าหนดและเง่ือนไขของลกูค้า 

หรือบคุคลท่ีสามจะน ามาใช้บงัคบัได้หากผู้จดั

จ าหน่ายเหน็ด้วยอย่างชดัแจ้งถึงความถกูต้อง  

นอกจากนีย้งัมีผลบงัคบัใช้ 

หากผู้จดัจ าหน่ายไม่ได้คดัค้านถึงความถกูต้องข

องตนเป็นรายกรณี 

หรือถ้าทางผู้จดัจ าหน่ายให้บริการลกูค้าโดยไม่

มีการอ้างถึงหนงัสือท่ีมีข้อตกลงและเง่ือนไขของ

ลกูค้าหรือบคุคลท่ีสาม หรือ 

ในนัน้อ้างถึงข้อตกลงนี ้

1.3 GTCs นีจ้ะบงัคบัใช้ตามฉบบัปัจจบุนั 

ผู้จดัจ าหน่ายจะบอกกลา่วไปยงัลกูค้า 

ในเวลาท่ีเหมาะสม 

หากมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง GTCs  

การแก้ไขเปล่ียนแปลงจะมีผลบงัคบั 

หากลกูค้าไม่ได้คดัค้านภายใน 14 

วนัท าการหลงัจากได้รับการบอกกลา่ว  

ข้อตกลงและเง่ือนไขฉบบัลา่สดุสามารถเข้าดไูด้

ท่ี 
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1.4 การบอกกลา่วและค าแถลงท่ีมีผลผกูพนัตามกฎ

หมายของคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ที่มีแก่อีกฝ่ายหนึง่ 

และหรือ 

บคุคลท่ีสามจะต้องกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษ

ร  การเพิ่มเตมิข้อมลูและการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
GTCs 

จะต้องกระท าตามแบบฟอร์มท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  เว้นแตก่รรมการผู้จดัการ 

หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบอ านาจ พนกังานอ่ืนๆ 

ของผู้จดัจ าหน่าย 

ไม่มีสทิธิท่ีจะท าการตกลงทางวาจาท่ีแตกตา่งไ

ปจาก GTCs  

1.5 ต้องแน่ใจได้ว่าแบบฟอร์มท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษ

รนัน้เป็นไปตามข้อก าหนดใน GTCs 

อย่างครบถ้วน 

จงึจะเพียงพอท่ีจะออกแบบฟอร์มดงักลา่วผ่าน

การสื่อสารทางโทรคมนาคม 

โดยเฉพาะทางโทรสาร หรืออีเมล ์

2. ข้อเสนอ และการสรุปสัญญา 

2.1 ข้อเสนอทัง้หมดของผู้จดัจ าหน่ายต้องไม่มีข้

อผกูมดัและไม่มีผลผกูพนัในกรณีท่ีไม่มีข้อต

กลงเป็นการเฉพาะท่ีเป็นการยอมรับข้อเสน

อนัน้ 

ในกรณีดงักลา่วจะสามารถยอมรับได้ภายใ

ต้กรอบการยอมรับเทา่นัน้ 

2.2 นอกจากนี ้จะต้องมีการสรุปสญัญา 

หากผู้จดัจ าหน่ายยอมรับข้อเสนอจากลกูค้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หรือผู้จดัจ าหน่ายได้เร่ิมต้นให้บริการตามท่ีเ

สนอ หรือได้สง่มอบ  

ทางผู้จดัจ าหน่ายอาจยอมรับข้อเสนอของลู

กค้าภายในสี่สปัดาห์เม่ือได้รับข้อเสนอดงัก

ลา่ว 

2.3 รายการตา่งๆ ของค าสัง่ซือ้ 

โดยเฉพาะประเภท 

และขอบเขตของการสง่มอบ 

และหรือบริการ, การช าระเงิน 

และวตัถปุระสงค์ของราคา 

จะต้องเป็นไปตามนิยามในข้อเสนอนัน้ๆ  

หากไม่มีนิยาม 

ผู้จดัจ าหน่ายอาจก าหนดให้โดยใช้ดลุพินิจต

ามสมควร 

2.4 หากลกูค้าเพกิถอนหรือยกเลกิสญัญาเน่ืองจ

ากเหตกุารณ์ท่ีผู้จดัจ าหน่ายไม่ต้องรับผิดชอ

บ 

หรือหากผู้จดัจ าหน่ายเพิกถอนหรือยกเลกิสั

ญญาเน่ืองจากเหตกุารณ์ท่ีลกูค้าจะต้องรับ

ผิดชอบ  

ผู้จดัจ าหน่ายอาจเรียกร้องคา่ธรรมเนียมการ

ยกเลกิส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 

ท่ีเกิดขึน้เป็นจ านวน 25 ยโูร 

หรือชดใช้คา่เบีย้ปรับในอตัราคงที่ 

เป็นจ านวน 5% ของราคาตามสญัญา  

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสทิธิท่ีจะน าหลกัฐานเ

พ่ือพิสจูน์ว่าคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้มีจ านวนสงูก

ว่าหรือน้อยกว่า 

3.  ขอบเขตการส่งมอบสินค้าและบริการ 

3.1 ข้อตกลงท่ีท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซึง่รวมถงึ GTCs นี ้

จะมีผลตอ่ความสมัพนัธ์ทางกฎหมายทัง้หม

ดระหว่างผู้จดัจ าหน่ายและลกูค้า 

สญัญาดงักลา่วจะเป็นไปตามข้อตกลงทัง้ห

มดท่ีท าขึน้ระหว่างคูส่ญัญาที่เก่ียวกบัวตัถแุ

หง่สญัญานัน้  

ข้อมลูเพิ่มเตมิและการแก้ไขเปล่ียนแปลงสั

ญญาที่ท าขึน้ รวมถึง GTCs 

นีจ้ะมีผลเม่ือกระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3.2 คณุลกัษณะเฉพาะท่ีก าหนดโดยผู้จดัจ าหน่

ายเก่ียวกบัวตัถแุหง่การสง่มอบหรือบริการ 

(เช่น น า้หนกั, ขนาด, 

ความสามารถในการใช้งาน, ความจ,ุ 

ความคงทน และข้อมลูทางเทคนิค) 

รวมถึงการน าเสนอสิง่ดงักลา่ว (เช่น 

ภาพวาดและรูปภาพ) 

จะสามารถน ามาใช้ได้โดยประมาณเทา่นัน้ 

และจะใช้ได้เฉพาะสิง่ของวตัถแุหง่สญัญาเท่

านัน้  

จะไม่ถือเป็นการตกลงหรือการันตีรูปแบบหรื

อการท างาน 

3.3 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดทางการค้า 

และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้เพ่ือให้เป็นข้อ

ก าหนดทางกฎหมาย 

หรือท่ีถือเป็นการมุง่มัน่พฒันาทางเทคนิค 

รวมถึง การแทนท่ีสว่นใดๆ 

ด้วยชิน้สว่นท่ีเทียบเทา่กนั 

สามารถกระท าได้ 

หากไม่เป็นการกระทบตอ่การใช้งานตามวตั

ถปุระสงค์ตามสญัญา  

การแก้ไขและการเปล่ียนแปลงจะถือว่าได้รั

บการเหน็ชอบหากลกูค้ายอมรับสนิค้าโดยป

ราศจากเง่ือนไข 

3.4 การแก้ไขค าสัง่หลงัจากท่ีมีการสรุปสญัญาแ

ล้วนัน้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้จดัจ า

หน่ายก่อน 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการส่งสนิค้าของ PMTH (บจก.โพรมิเน้นท์ ฟลูอดิ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) 
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และจะขึน้อยู่กบัการสรุปสญัญาเป็นลายลกั

ษณ์อกัษร 

นบัจากเวลาท่ีผู้จดัจ าหน่ายได้รับค าขอเปลี่

ยนแปลงของลกูค้าและจนกวา่สญัญาที่มีกา

รเพิม่เตมิได้ถกูสรุป 

และหรือเม่ือค าขอเปลี่ยนแปลงได้ถกูยกเลกิ

ถอดถอน  

ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิท่ีจะขดัขวางการท าตาม

ค าสัง่ที่จะถกูแก้ไขนัน้  

วนัสง่มอบและข้อตกลงจะถกูขยายหรือลา่ช้

าตามการแก้ไขนัน้ 

โดยประการท่ีกลา่วข้างต้นจะมีผลใช้กบักร

ณีท่ีผู้จดัจ าหน่ายเป็นผู้แนะน าในการแก้ไขเ

ปล่ียนแปลง 

3.5 ขอบเขตของการบริการรวมถึงซอฟต์แวร์ 

ลกูค้าจะต้องได้รับอนญุาตให้ใช้สทิธิแบบไม่

เป็นการเฉพาะ  

ลกูค้าอาจท าซ า้หรือประมวลผลซอฟต์แวร์ไ

ด้ตามท่ีกฎหมายอนญุาตเทา่นัน้ 

3.6 ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิท่ีจะสง่มอบสนิค้าบางส่

วน ตามท่ีประเพณีปฏิบตัใิห้กระท าได้ 

3.7 ส าหรับการสง่มอบระหว่างประเทศ 

การสง่มอบและบริการของผู้จดัจ าหน่ายจะ

ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข 

ว่าการปฏิบตัติามเง่ือนไขดงักลา่วนัน้ต้องไม่

ถกูขดัขวางโดยอปุสรรคตา่งๆ เช่น 

กฎข้อบงัคบัของชาต ิ

หรือกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีความขดัแ

ย้งกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กฎเกณฑ์การสง่ออก รวมทัง้ 

การกกักนัเรือหรือข้อจ ากดัอ่ืนๆ  

ลกูค้าจะมีหน้าท่ีให้ข้อมลูและเอกสารทัง้หม

ดท่ีจ าเป็นส าหรับการสง่ออก/การสง่สนิค้า/ก

ารน าเข้า  

วนัท่ีสง่มอบและข้อตกลงจะขยายโดยเป็นไ

ปตามความลา่ช้าเน่ืองจากการตรวจสอบกา

รสง่ออก หรือขัน้ตอนการอนญุาต  

หากไม่ได้รับการอนญุาตตามท่ีก าหนด 

สญัญาจะไม่ถือวา่เป็นการสรุป  

การเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทนใดๆ 

โดยลกูค้าในกรณีนีจ้ะได้รับการละเว้น  

สนิค้าทัง้หมดท่ีอยู่ภายใต้ข้อห้ามการสง่ออก

จะถกูสง่ได้โดยผู้จดัจ าหน่ายส าหรับการใช้ท่ี

ตกลงกบัลกูค้าเทา่นัน้ 

และจะยงัคงอยู่ในประเทศท่ีสง่มอบตามท่ีต

กลงกบัลกูค้า  

หากลกูค้าตัง้ใจท่ีจะสง่ออกสนิค้าใหม่ 

จะต้องปฏิบตัติามกฎเกณฑ์การสง่ออกที่เก่ี

ยวข้อง  ลกูค้าจะถกูห้ามการสง่ออกใหม่ 

ไม่ว่ารายชิน้หรือรายเหมาในระบบ 

หากละเมิดกฎเกณฑ์เหลา่นี ้

4. ราคาและการช าระเงนิ 

4.1 ราคาจะใช้บงัคบักบัขอบเขตการบริการและ

การสง่มอบแตล่ะรายที่ระบใุนสญัญาท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร  

บริการเพิ่มเตมิหรือพิเศษจะถกูคดิราคาแยก

ตา่งหาก  หากไม่มีการระบเุป็นอ่ืน 

ราคาจะคดิเป็นดอลลา่ร์, บาท 

หรือเงินสกลุท้องถ่ินของลกูค้า 

ตามท่ีมีการตกลงกนั 

คา่ใช้จ่ายทัง้หมดในการสง่มอบและการสง่สิ

นค้า ผู้ซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการบรรจ ุ

การขนสง่ 

การบรรทกุและการขนถ่ายสนิค้าและการท า

ประกนัการขนสง่ รวมทัง้คา่ภาษีศลุกากร 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายสาธารณะอ่ืนๆ

ส าหรับการสง่มอบระหว่างประเทศ 

4.2 ราคาจะเป็นราคาสทุธิ 

รวมภาษีมลูคา่เพิ่มตามกฎหมาย 

หากการสง่มอบในหลกัการได้รับการยกเว้น

ภาษีมลูคา่เพิม่ เช่น มีองค์ประกอบตา่งชาต ิ 

ลกูค้าจะต้องจดัหาหลกัฐานท่ีก าหนดให้แก่

ผู้จดัจ าหน่ายโดยทนัที 

มิฉะนัน้ผู้จดัจ าหน่ายจะมีสทิธิสง่ใบเรียกเก็

บส าหรับภาษีมลูคา่เพิ่มนัน้ 

4.3 หากการสง่มอบจะมีผลในเวลายาวนานกว่า

ก าหนดยืนราคาหลงัจากท่ีสรุปสญัญา  

ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิท่ีจะปรับราคาตามสมค

วร 

โดยเฉพาะตามรายการราคาของผู้จดัจ าหน่

ายท่ีใช้บงัคบั ณ เวลาท่ีมีการสง่มอบ 

(โดยหกัออกจากเปอร์เซน็ต์ท่ีตกลงกนั 

หรือท่ีมีสว่นลดในอตัราเดียว) 

4.4 จ านวนท่ีเรียกเก็บจะต้องช าระภายในสามสิ

บ (30)วนัโดยไม่มีสว่นลด 

หากไม่มีการตกลงเป็นการอ่ืนเป็นลายลกัษ

ณ์อกัษร 

วนัท่ีผู้จดัจ าหน่ายได้รับเงินถือเป็นวนัท่ีมีการ

ช าระท่ีเป็นท่ีสดุ  

หากลกูค้าไม่สามารถช าระเงินได้เม่ือถึงก าห

นด จะถกูคดิดอกเบีย้ ณ วนัท่ีถึงก าหนด 

บนสว่นท่ียงัค้างช าระในอตัรา 9% 

ตอ่ปีสงูกว่าอตัราดอกเบีย้ปัจจบุนัท่ีใช้โดยธ

นาคารกลางยโุรป  

โดยที่การคดิดอกเบีย้ในอตัราท่ีสงูกว่า 

และคา่เสียหายเพิม่เตมิในกรณีท่ีเป็นการช า

ระเงินลา่ช้าจะไม่ถกูกระทบ 

4.5 เม่ือมีการสรุปสญัญา 

ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิท่ีจะเรียกเงินดาวน์ 

ไม่เกิน 50% ของราคาท่ีตกลงกนั  

การหกัสว่นลดจะต้องได้รับการอนญุาตจาก

ผู้จดัจ าหน่ายและจะต้องมีการท าเป็นลายลั

กษณ์อกัษร 

4.6 ส าหรับการสง่มอบระหว่างประเทศ 

และมีการตกลงอ่ืนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

การสง่มอบสนิค้าจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ี

ลกูค้าจะต้องจดัหา Letter of Credit 

ท่ีเพิกถอนไม่ได้แก่ผู้จดัจ าหน่ายท่ีรับรองโดย

ธนาคารในประเทศไทย 

4.7 ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิท่ีจะด าเนินการหรือสง่สิ

นค้าคงค้างอยู่ 

หรือบริการท่ีมีการช าระเงินลว่งหน้า 

หรือท่ีมีเงินฝากเป็นประกนั 

หากลกูค้าจะช าระเงินลา่ช้าส าหรับการสง่ม

อบหรือบริการครัง้นี ้หรือครัง้อ่ืนๆ  

หรือหากผู้จดัจ าหน่ายทราบได้ว่าเม่ือมีการส

รุปสญัญาแล้ว มีเหตกุารณ์ใดๆ 

ท่ีลดความน่าเช่ือถือของลกูค้าอย่างมีนยัส า

คญั 

และก่อให้เกิดความเสีย่งในการช าระเงินท่ีค้

างอยู่ท่ีผู้จดัจ าหน่ายต้องได้รับช าระ 

5. การส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบ 
5.1 วนัท่ีสง่มอบและวนัท่ีให้บริการตามท่ีเสนอโ

ดยผู้จดัจ าหน่ายจะยงัไม่มีผลผกูพนั 
เว้นแตร่ะยะเวลาตายตวั หรือวนัท่ีนัน้ 
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ได้ตกลงกนัเป็นสญัญาที่เป็นลายลกัษณ์อกั
ษร 

5.2 การได้รับข้อมลูและเอกสารทัง้หมดท่ีลกูค้าจ
ะต้องจดัหา รวมถึงการจดัหาใบอนญุาต 
การอนญุาตท่ีก าหนด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการ 
ปฏิบตัติามข้อตกลงในการช าระเงินและภาร
ะหน้าท่ีอ่ืนๆของลกูค้าท่ีจะต้องกระท าให้ส าเ
ร็จก่อนการการปฏิบตัติามวนัท่ีและข้อตกลง
การสง่มอบ  
วนัท่ีสง่มอบและข้อตกลงจะมีการขยายหาก
ลกูค้าไม่สามารถกระท าหน้าท่ีตามสญัญาต่
อผู้จดัจ าหน่ายท่ีก าหนดได้  หากเป็นไปได้ 
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องแจ้งแก่ลกูค้าถึงวนัท่ีสง่
มอบและข้อตกลงใหม่  สทิธิอ่ืนๆ 
ของผู้จดัจ าหน่ายจะไมรั่บกระทบใดๆ 

5.3 ผู้จดัจ าหน่ายจะไม่ต้องรับผิดหากการสง่มอ
บไม่สามารถกระท าได้ 
หรือความลา่ช้าเกิดจากเหตสุดุวิสยั 
หรือเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่อาจคาดเหน็ได้ ณ 
เวลาท่ีมีการสรุปสญัญา (เช่น 
การหยดุชะงกัในการด าเนินงานในรูปแบบต่
างๆ 
ปัญหาท่ีเกิดจากการจดัหาวสัดหุรือพลงังาน 
การขนสง่ลา่ช้า การประท้วง 
การปิดกัน้ตามกฎหมาย 
การขาดแคลนแรงงาน พลงังาน 
หรือวตัถดุบิ 
ความยากล าบากในการขออนญุาตจากราช
การ มาตรการของทางการ 
หรือการไม่สง่มอบ การสง่มอบท่ีไมถ่กูต้อง 
หรือการสง่มอบไม่ตรงเวลาโดยผู้จดัจ าหน่า
ยอ่ืนๆ) ผู้จดัจ าหน่ายไม่ต้องรับผิดชอบ  
หากเหตดุงักลา่วขดัขวางการสง่มอบหรือกา
รให้บริการ หรือท าให้ไม่สามารถกระท าได้ 
และการขดัขวางนัน้ไม่เป็นแคเ่พียงชัว่คราว  
ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิระงบัสญัญาไว้ชัว่คราว 
วนัท่ีสง่มอบและข้อตกลงจะถกูขยายจนกว่า
การขดัขวางนัน้หมดสิน้ไป 
โดยรวมระยะเวลาเพิม่เตมิในการเร่ิมต้นให
ม่ตามสมควร 

5.4 วนัท่ีสง่มอบและข้อตกลงจะถือว่าเป็นไปตา
มการขนสง่ 
หากการขนสง่ได้กระท าโดยตวัแทน ผู้ รับขน 
หรือบคุคลท่ีสามท่ีได้ระบวุิธีการขนสง่ 
หรือท่ีถกูจดัหาเพ่ือการขนสง่ภายในระยะเว
ลาท่ีก าหนด  
หรือหากเป็นกรณีท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ 

และลกูค้าได้รับแจ้งถงึการกระจายสนิค้า  
ส าหรับการขนสง่แบบอีเอ็กซ์ เวิร์ก (EXW) 
วนัท่ีและวนัท่ีจดัสง่สนิค้าถือว่าเป็นไปตามข้
อก าหนด 
หากลกูค้าได้รับสนิค้าหรือลกูค้าได้รับแจ้งว่า
สนิค้าพร้อมส าหรับการจดัสง่แล้ว 

5.5 หากผู้จดัจ าหน่ายลา่ช้าในการสง่มอบหรือบ
ริการ 
ลกูค้าอาจเรียกร้องคา่ชดเชยส าหรับความเสี
ยหายท่ีพิสจูน์ได้  
อย่างไรก็ตามเม่ือครบแตล่ะสปัดาห์ในความ
ลา่ช้า 
จะสามารถเรียกร้องได้คา่เสียหายได้เพียง
จ านวน 0.5% และไมเ่กิน 5% 
ของราคาท่ีตกลงกนัไว้ในการสง่มอบหรือบริ
การเป็นเวลา 10 สปัดาห์    ข้อ12 
จะน ามาใช้ในกรณีท่ีเป็นข้อจ ากดัความรับผิ
ด  
สทิธิของลกูค้าในการถอนตวัเม่ือมีการครบ
ก าหนดระยะเวลาผ่อนผนัท่ีก าหนดไว้ส าหรั
บผู้จดัจ าหน่ายท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะยงั
คงไม่มีผลใดๆ 
โดยระยะเวลาผ่อนผนัดงักลา่วจะต้องสมเห
ตผุล 

5.6 หากลกูค้าลา่ช้าในการรับสนิค้า 
ผู้จดัจ าหน่ายอาจเรียกร้องคา่ชดเชยส าหรับ
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้  โดยจะน าข้อ 7.5 
มาใช้บงัคบั 

5.7 ลกูค้าจะมีหน้าท่ีท่ีจะต้องยอมรับสนิค้าในทั
นที 
และต้องขนถ่ายสนิค้าทนัทีเม่ือสนิค้ามาถึง 
หากในกรณีท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบและการข
นถ่ายสนิค้ากินเวลาเกินกว่า 2 ชัว่โมง  
ส าหรับการสง่มอบสนิค้าระหว่างประเทศโด
ยไม่มีพธีิการศลุกากรเป็นเวลามากกว่า 24 
ชัว่โมง 
และส าหรับการสง่มอบระหว่างประเทศท่ีมี
พิธีการศลุกากรท่ีกินเวลามากกว่า 48 
ชัว่โมง  
จะต้องมีการคืนเงินให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายส าหรั
บคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองจากความลา่ช้
า โดยเฉพาะเป็นเวลาท่ีรถขนสง่ 
และพนกังานขนสง่หยดุท าการ 

6. การวางแผนอ านวยการความสะดวกแ
ละระบบ 

6.1 ตามแผนการอ านวยความสะดวกและระบบ
นัน้ 
ด าเนินการแก้ไขโดยผู้จดัจ าหน่ายแคเ่พียงห

นึง่ครัง้  
การแก้ไขเพิ่มเตมิจะด าเนินการโดยมีคา่ใช้จ่
ายเพิ่มเตมิเพิม่ 
เม่ือมีการเหน็ชอบในข้อเสนอท่ีเพิ่มขึน้ท่ีผู้จดั
จ าหน่ายจะต้องปฏิบตัติาม 
การทบทวนข้อเสนอนัน้จะท าได้เม่ือลกูค้าได้
ยอมรับข้อเสนอดงักลา่วแล้วเทา่นัน้ 

6.2 การทบทวนแก้ไขจะกระท าโดยผู้จดัจ าหน่า
ยภายในระยะเวลาสองสปัดาห์หลงัจากได้รั
บข้อเสนอและจะแจ้งกลบัไปยงัลกูค้า 

6.3 ภายหลงัที่ได้รับการทบวนแก้ไขจากผู้จดัจ า
หน่าย 
ลกูค้าจะต้องตรวจสอบภายในสองสปัดาห์ 
และสง่คืนไปยงัผู้จดัจ าหน่าย 

6.4 หากความลา่ช้าเกิดจากการไม่ปฏิบตัหิน้าท่ี
ตามก าหนด 
หรือลกูค้าเรียกร้องการทบทวนแก้ไขมากกว่
าหนึง่ครัง้  
เวลาการสง่มอบตามท่ีตกลงจะถกูขยายออ
กไปตามเวลา/ระยะเวลาท่ีลกูค้าท าให้เกิดค
วามลา่ช้านัน้ 

7. สถานท่ีในการปฏิบัตติามสัญญา 
การส่งมอบสินค้า การบรรจุหีบห่อ 
การถ่ายโอนความเส่ียงและการยอมรับสิน
ค้า 

7.1 สถานท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญาทัง้หมดตามนิติ
สมัพนัธ์จะถือเป็นสถานท่ีของผู้จดัจ าหน่าย 
เว้นแตจ่ะก าหนดเป็นอ่ืน  
หากผู้จดัจ าหน่ายต้องมีการตดิตัง้หรือประกอบ 
จะถือตามเอาสถานท่ีท่ีเกิดผลนัน้ 

7.2 หากผู้จดัจ าหน่ายต้องบรรจแุละหรือสง่สนิค้า  
การบรรจแุละสง่สนิค้าจะเป็นไปตามดลุพนิิจตา
มสมควรของผู้จดัจ าหน่าย  โดยทัว่ไป 
การสง่มอบและการบรรจสุนิค้าจะเป็นตามมาต
รฐานของผู้จดัจ าหน่าย  
หากในกรณีท่ีผู้จดัจ าหน่ายเหน็สมควร 
หรือเม่ือมีการร้องขอโดยลกูค้าให้มีการบรรจสุนิ
ค้าท่ีตา่งไปจากเดมิ  
ลกูค้าจะต้องรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ 

7.3 กรณีท่ีเป็นการสง่มอบสนิค้า  
ความเสี่ยงจะถ่ายโอนไปยงัตวัแทนขนสง่ 
ผู้ รับขนสง่และบคุคลท่ีสามท่ีสง่สนิค้าอย่างช้าท่ี
สดุเม่ือมีการมอบสนิค้า (ในการกระท าดงักลา่ว 
ขัน้ตอนการบรรทกุสนิค้าจะถือเป็นท่ีสดุ) 
กรณีท่ีเป็นการสง่มอบท่ีจะต้องมีการตดิตัง้หรือ
ประกอบ  
ความเสีย่งจะโอนไปยงัลกูค้าในวนัท่ีสง่มอบสนิ
ค้าให้กบับริษัทหรือ หากมีการตกลงกนัลว่งหน้า 
หากเป็นกรณีการด าเนินการทดสอบโดยไม่มีข้อ



บกพร่อง มีการยอมรับในสนิค้า 
ให้ถือเอาวนัสง่มอบสนิค้าท่ีกลา่วมานีใ้ช้กบักร
ณีท่ีเป็นการสง่มอบสนิค้าบางสว่น 
หรือหากผู้จดัจ าหน่ายได้มีบริการอ่ืนๆ (เชน่ 
การสง่สนิค้าหรือการตดิตัง้)  

7.4 หากการขนสง่ การสง่มอบ 
หรือการยอมรับสนิค้าลา่ช้าเน่ืองจากเหตกุารณ์
ท่ีลกูค้าต้องรับผิดชอบ  
ความเสี่ยงจะโอนไปยงัลกูค้าในวนัท่ีสนิค้าพร้อ
มท่ีจะถกูสง่และหรือเพ่ือการรับสนิค้า 
และหรือเพ่ือการยอมรับ 
และเม่ือผู้จดัจ าหน่ายได้แจ้งไปยงัลกูค้า 

7.5 ลกูค้าจะต้องรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายในการเก็บรั
กษาสนิค้าภายหลงัที่มีการโอนความเสี่ยง 
หรือเม่ือความลา่ช้าท่ีเกิดจากลกูค้า  
หากผู้จดัจ าหน่ายเป็นผู้ เก็บรักษา 
จะมีคา่เก็บรักษาจ านวน 0.5% 
ของราคาตามใบเรียกเก็บเงินส าหรับสนิค้าท่ีจะ
ถกูเก็บรักษาในระยะเวลาหนึง่สปัดาห์เตม็  
สงวนสทิธิในการน าสืบและพิสจูน์คา่ใช้จ่ายในก
ารเก็บรักษาท่ีมากกว่าหรือน้อยกวา่จ านวนดงัก
ลา่ว 

8. การตดิตัง้ การรวบรวม 
และการทดสอบการใช้งาน 

8.1 การตดิตัง้ 
การรวบรวมและการทดสอบอปุกรณ์และระบบ
ตา่งๆ 
ของผู้จดัจ าหน่ายจะกระท าโดยผู้ มีคณุสมบตัเิท่
านัน้ท่ีเป็นไปตามแนวทางของผู้จดัจ าหน่ายและ
มาตรฐานทางเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง 

8.2 เว้นแตมี่การตกลงเป็นอย่างอ่ืน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ข้อ 8 
นีจ้ะน ามาใช้บงัคบัหากผู้จดัจ าหน่ายมีหน้าท่ีใน
การตดิตัง้และหรือประกอบสนิค้า 

8.3 ก่อนท่ีจะมีการยอมรับสนิค้า 
และจนกว่าผู้จดัจ าหน่ายจะท างานแล้วเสร็จ 
ลกูค้าจะต้องปฏิบตัดิงัตอ่ไปนีต้ามเวลาและคา่ใ
ช้จ่ายของลกูค้าเอง 

ก) ท าให้แน่ใจได้ว่าสามารถเข้าถึงระบบ
และสว่นประกอบของระบบท่ีจะมีการ
ให้บริการได้อย่างง่ายดาย 

ข) ด าเนินมาตรการท่ีก าหนดในการปกป้
องบคุคลหรือวตัถใุนระบบ 
และเพ่ือจดัหาอปุกรณ์ 
อย่างน้อยท่ีเทียบเทา่วธีิท่ีลกูค้าใช้เพ่ือ
ปกป้องตนเอง 

ค) ให้ความช่วยเหลืออ่ืนท่ีจ าเป็น 
โดยความช่วยเหลือนัน้จะต้องเป็นไป

ตามท่ีผู้จดัจ าหน่ายก าหนด  
ผู้จดัจ าหน่ายจะไม่มีความรับผิดชอบใ
ดๆในการสนบัสนนุและการช่วยเหลือ
อ่ืนๆ นัน้ 

ง) ด าเนินงานในเบือ้งต้นและงานอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในการการขดุเจาะ 
การก่อสร้างและงานอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวข้อ
งกบัสายงานของผู้จดัจ าหน่าย 

จ) จดัหาอปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในการรวบรวม
และการทดสอบและวสัดตุา่งๆ เช่น 
นัง่ร้าน 
อปุกรณ์การยกและเคร่ืองมืออ่ืนๆ 
เชือ้เพลงิ และสารหลอ่ล่ืนตา่งๆ 

ฉ) จดัหาไฟฟ้า น า้ประปา แสงสว่าง 
ความร้อน เชือ้เพลงิ รวมถึงวสัดอ่ืุนๆ 
ท่ีก าหนด 

ช) จดัหาห้องท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอ 
ท่ีเหมาะสม 
และสามารถลอ็คได้ในบริเวณจดัสง่สิ
นค้าเพ่ือใช้จดัเก็บสว่นประกอบของเค
ร่ืองจกัร เคร่ืองมือ วสัด ุอปุกรณ์ 
และอ่ืนๆ 
ในการปฏิบตังิานและเพ่ือความเหมา
ะสมส าหรับบคุคลากร 
ซึง่รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกทาง
สขุลกัษณะท่ีเหมาะสมตามสถานการ
ณ์ 

ซ) ปรับระดบัและเคลียร์พืน้ท่ีใช้ขนสง่ 
และสถานท่ีในการตดิตัง้และประกอบ
งาน 

8.4 เม่ือผู้จดัจ าหน่ายร้องขอ 
ก่อนท่ีจะเร่ิมการประกอบงาน 
ลกูค้าจะต้องให้ข้อมลูตามท่ีก าหนดเก่ียวกบั
จดุของสายไฟใต้ดนิ แก๊ส และทอ่น า้ 
หรือการตดิตัง้ในลกัษณะเดียวกนั 
รวมถึงให้ข้อมลูเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิต 

8.5 หากลกูค้าไม่ยอมให้ข้อมลู 
หรือให้ข้อมลูท่ีไม่ถกูต้อง 
หรือไม่ท าหน้าท่ีตามข้อ 8 นี ้ 
ลกูค้านัน้จะต้องจ่ายคา่ชดเชยแก่ผู้จดัจ าหน่
ายส าหรับคา่เสียหายที่เกิดขึน้  
ลกูค้าจะต้องจ่ายเงิน 
โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายในก
ารเปล่ียนแปลงวนั 
หรือการก าหนดวนัเพิม่เตมิ 
และระยะเวลาท่ีรอให้เป็นไปตามอตัรารายชั่
วโมงท่ีน ามาปรับใช้  ข้อ 7.5 

จะน ามาใช้กบักรณีการเก็บรักษาตามท่ีก าห
นดด้วย 

8.6 ลกูค้าจะต้องรับรองขอบเขตของการบริการ
ของผู้จดัจ าหน่ายโดยทนัที 
โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร (เป็นรายวนั 
หรือ 
ในกรณีท่ีมีการให้บริการเป็นเวลาหลายวนั) 
รวมถึงการตดิตัง้ การประกอบงาน 
และการทดสอบระบบด้วยความเสร็จสมบรู
ณ์ 

8.7 การทดสอบจะกระท าได้โดยช่างเทคนิคท่ีผู้จั
ดจ าหน่ายเหน็ชอบตามค าสัง่ของผู้จดัจ าหน่
ายเทา่นัน้ 
ผู้จดัจ าหน่ายและหรือช่างเทคนิคมีสทิธิท่ีจะ
ปฏิเสธการทดสอบระบบ 
ตราบเทา่ท่ีสภาพการท างานของลกูค้าไมเ่อื ้
อตอ่การด าเนินการท่ีปลอดภยัของระบบ  
ลกูค้าจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในความล่
าช้าของการทดสอบระบบท่ีเกิดขึน้แก่ผู้จดั
จ าหน่ายในกรณีดงักลา่ว 

8.8 หากต้องมีการยอมรับ  
สนิค้าท่ีซือ้แล้วจะถือว่าได้รับการยอมรับ 
เม่ือ (1) มีการสง่มอบสนิค้า 
และหากผู้จดัจ าหน่ายต้องมีการตดิตัง้ 
ให้ถือเอาเม่ือการตดิตัง้เสร็จสมบรูณ์ (2) 
ผู้จดัจ าหน่ายได้แจ้งไปยงัลกูค้า 
โดยที่ได้มีการระบกุารยอมรับตามข้อ 8.8 นี ้
และได้แจ้งลกูค้าในการยอมรับดงักลา่ว (3 
)ลว่งเลยเวลาสองสปัดาห์นบัตัง้แตมี่การสง่
มอบหรือตดิตัง้ 
หรือเม่ือลกูค้าได้เร่ิมการใช้งานสนิค้าท่ีซือ้ไป 
(เช่น ระบบท่ีสง่มอบได้มีการด าเนินงาน) 
และในกรณีนี ้
เม่ือลว่งเวลาหนึง่สปัดาห์ตัง้แตก่ารสง่มอบห
รือการตดิตัง้  และ (4) 
ลกูค้าไม่สามารถด าเนินการรับมอบสนิค้าภ
ายในระยะเวลานี ้
ด้วยเหตผุลอ่ืนนอกเหนือจากข้อช ารุดบกพร่
องท่ีได้แจ้งไปยงัผู้จดัจ าหน่าย 
ท่ีท าให้ไม่สามารถใช้งานสนิค้า 
หรือสง่ผลตอ่การใช้สนิค้านัน้อย่างมีนยัส าคั
ญ 

9.  การรับประกัน, ความช ารุดบกพร่อง  
9.1 ระยะเวลาการรับประกนัเป็นเวลาหนึง่ปีหลงั

จากท่ีมีการสง่มอบหรือเม่ือมีการยอมรับสนิ
ค้ากรณีท่ีต้องมีการยอมรับ และเวลา 5 ปี 
ส าหรับการสง่มอบงานโครงสร้างและวตัถท่ีุ
ต้องใช้ควบคูต่ามวตัถปุระสงค์ตามปกตขิอง



งานโครงสร้าง  
แตก่รณีนีไ้มใ่ช้กรณีเจตนาจงใจหรือการฉ้อ
ฉลในการปกปิดข้อช ารุดบกพร่อง 
หรือหากผู้จดัจ าหน่ายได้ให้การค า้ประกนัโด
ยทรัพย์สนิ และเง่ือนไขของสิง่ของท่ีสง่มอบ  
นอกจากนี ้
ระยะเวลาของข้อจ ากดัจะไม่มีผลบงัคบักบัก
ารเรียกร้องส าหรับคา่เสยีหายในกรณีความ
ประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรงละเมิดหน้าท่ี 
ในกรณีท่ีเป็นการละเมิดสญัญาอยา่งร้ายแร
ง  ซึง่ไม่ใช่กรณีท่ีเป็นการสง่มอบวตัถผุิดสิง่ 
หรือการท างานท่ีไม่ครบถ้วนสมบรูณ์  
โดยในกรณีท่ีเป็นการท าให้บาดเจ็บถึงแก่ชีวิ
ต ร่างกาย หรือความเสียหายตอ่สขุภาพ 
หรือในการเรียกร้องท่ีเป็นไปตามพระราชบั
ญญตัคิวามรับผิดในสนิค้า 

9.2 สิง่ที่สง่มอบจะถกูตรวจสอบอยา่งระมดัระวงั
โดยทนัทีหลงัจากสนิค้าถกูสง่ให้ลกูค้าหรือบุ
คคลท่ีสามท่ีลกูค้าแตง่ตัง้  
กรณีท่ีมีความช ารุดบกพร่องท่ีเหน็ได้ชดั 
หรือความบกพร่องอ่ืนๆ 
ท่ีเป็นท่ีสงัเกตได้เม่ือมีการตรวจสอบในขณะ
นัน้   จะถือว่าลกูค้ายอมรับสนิค้าแล้ว 
หากผู้จดัจ าหน่ายมิได้รับหนงัสือแจ้งจากลกู
ค้าถึงความบกพร่องภายใน 7 
วนัท าการหลงัจากท่ีมีการพบเหน็ความช ารุ
ดบกพร่องนัน้ หากในการใช้งานโดยปกต ิ
ความบกพร่องท่ีลกูค้าพบเหน็อยู่ก่อนแล้ว 
เวลาท่ีพบเหน็อยู่ก่อนนัน้จะถือเป็นเวลาท่ีเร่ิ
มการสงัเกต 

9.3 เม่ือผู้จดัจ าหน่ายร้องขอ 
สนิค้าท่ีถกูปฏิเสธเม่ือสง่มอบจะต้องถกูน าไ
ปตรวจสอบและทดสอบ 
หรือถกูสง่คืนให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายโดยไมเ่สยี
คา่ใช้จ่ายในการขนสง่  
ในกรณีท่ีมีหนงัสือแจ้งความช ารุดบกพร่องที่
เท่ียงธรรม  
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องคืนเงินคา่ใช้จ่ายส าหรับ
การขนสง่โดยวิธีท่ีสมเหตสุมผล  
แตก่รณีนีจ้ะไมใ่ช้บงัคบัในกรณีท่ีคา่ใช้จ่ายเ
พิ่มขึน้เน่ืองจากสนิค้าถกูสง่มอบไปยงัสถาน
ท่ีอ่ืนท่ีมิใช่สถานท่ีตามตกลงตามสญัญา 

9.4 หากสนิค้าท่ีสง่มอบอยู่นอกประเทศไทย  
ลกูค้าจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ด้วยตนเ
อง โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการคืนสนิค้า 
หรือคา่ใช้จ่ายในการขนสง่ที่เกิดแก่ผู้จดัจ าห
น่าย และหรือบคุคลอ่ืนๆ  

โดยสว่นนีจ้ะไม่ใช้บงัคบัแก่กรณีท่ีไมเ่ป็นกา
รสมควรกบัลกูค้า 

9.5 การน าไปจ าหน่ายตอ่ การรวบรวม 
หรือการตดิตัง้ รวมทัง้การใช้งานนัน้ๆ 
สนิค้าท่ีถกูยกเลกิเม่ือได้มีการแจ้งถึงความบ
กพร่องเป็นหนงัสือ 
จะถือว่าลกูค้าได้ยอมรับสนิค้านัน้แล้วตามสั
ญญา จากการใช้ดงักลา่ว 

9.6 กรณีท่ีความบกพร่องในสนิค้าท่ีสง่มอบ 
ผู้จดัจ าหน่ายจะมีหน้าท่ีและมีสทิธิท่ีจะแก้ไ
ขความบกพร่องนัน้ 
หรือหาสนิค้าใหม่มาแทนท่ีสนิค้าท่ีบกพร่อง 
โดยเป็นดลุพินิจของผู้จดัจ าหน่ายในการเลือ
กปฏิบตัภิายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
หากผู้จดัจ าหน่ายไม่มีหน้าท่ีในการตดิตัง้ใน
ตอนแรก 
การแก้ไขความบกพร่องในสนิค้านัน้จะไม่รว
มถึงการน าสิง่บกพร่องออก 
หรือการตดิตัง้ใหม่  ทัง้นี ้ข้อความในข้อ 
8.3-8.6 จะน ามาใช้บงัคบัในกรณีนีด้้วย  
การแก้ไขเปล่ียนแปลงภายหลงัการสง่มอบ 
ซึง่เทียบกบับริการหรือสนิค้าท่ีจดัหาแตแ่รกเ
ร่ิมในสว่นท่ีเก่ียวกบัความคืบหน้าทางด้านเ
ทคนิค, ในการก่อสร้าง,การออกแบบ 
ขนาดหรือสี 
จะสามารถกระท าได้หากเป็นไปในทางเดียว
กนักบัการอนญุาต 
หรือความตา่งท่ีเป็นปกตใินธุรกิจนี ้
ตราบเทา่ท่ีไม่ได้กระทบตอ่การใช้งานตามเจ
ตนาแรกเร่ิมท่ีเข้าท าสญัญา 
แตจ่ะไม่มีการรับประกนัในสว่นนี ้
และการเปล่ียนแปลงนีต้้องมีความสมเหตสุ
มผล 

9.7 ในกรณีท่ีเกิดข้อบกพร่อง เช่น 
ความไม่สามารถเป็นไปได้ 
ความไม่สมเหตผุล การปฏิเสธ 
หรือความลา่ช้าท่ีไม่สมควรในการแก้ไขควา
มบกพร่องหรือการสง่มอบสนิค้าใหมแ่ทนท่ี
สนิค้าเดมิ  
ลกูค้าอาจขอลดจ านวนเงินจากราคาท่ีซือ้ได้
ตามสมควร 

9.8 การเรียกร้องส าหรับความการช ารุดบกพร่อง
จะไม่สามารถกระท าได้ในกรณีท่ีเป็นความแ
ตกตา่งจากคณุสมบตัท่ีิตกลงกนั 
หรือจากการสนันิษฐานท่ีไม่ใช่สาระส าคญั 
การช ารุดในการใช้งานท่ีไม่ส าคญั  
ความเสียหายเกิดขึน้จากการใช้งานปกต ิ
ความเสียหายทีเ่กิดหลงัการถ่ายโอนความเ

สี่ยงจากการสง่มอบ หรือความประมาท 
การใช้งานท่ีมากเกินไป 
วสัดใุนการท างานท่ีไมเ่หมาะสม 
การก่อสร้างท่ีผิดพลาด 
ชัน้ใต้ผิวดนิไม่เหมาะสม 
หรือเพราะมีเหตภุายนอกพิเศษท่ีไมร่ะบใุนสั
ญญา 
รวมถึงกรณีท่ีเกิดจากความบกพร่องของซอ
ฟต์แวร์ท่ีไม่สามารถหาใหม่ได้  
หากลกูค้าหรือบคุคลท่ีสามท าการดดัแปลง
หรือแก้ไขท่ีไม่เหมาะสม 
จะไม่สามารถเรียกร้องส าหรับความบกพร่อ
งและผลกระทบจากการนัน้ได้ 

9.9 มาตรการทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัการเยียวยาการ
แก้ไขข้อบกพร่องช ารุดและในภายหลงัการส่
งมอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัการปฏิบตังิานตามข้
อ 9.6 
จะมีผลเป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดี
เทา่นัน้  และไมเ่ป็นหน้าท่ีตามกฎหมาย  
หากไม่มีการตกลงเป็นการอ่ืนตา่งหาก 
หรือหากมีการรับทราบความบกพร่องตามข้
อ 9.16 แล้ว  
การกระท าภายหลงัการสง่มอบท่ีเป็นการแส
ดงความปรารถนาดี 
จะระงบัระยะเวลาข้อจ ากดัเดมิเป็นเวลาสา
มเดือนนบัจากท่ีมีการสง่มอบอีกครัง้  
ข้อความในข้อ 9. 
นีจ้ะน ามาใช้บงัคบัในกรณีนีด้้วย 

9.10  
ลกูค้าจะต้องคืนเงินส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆท่ี
เกิดขึน้แก่ผู้จดัจ าหน่าย 
เน่ืองมาจากการมีหนงัสือแจ้งความช ารุดบก
พร่องท่ีไม่สมเหตผุล 

9.11 ไม่ว่าในกรณีใดๆ 
ลกูค้าจะต้องมีหน้าท่ีในการใช้มาตรการท่ีเป็
นไปได้และเหมาะสมในการท าให้เกิดคา่ใช้จ่
ายในภายหลงัการสง่มอบให้น้อยท่ีสดุเทา่ท่ี
จะสามารถกระท าได้   
ผู้จดัจ าหน่ายจะช่วยคา่ใช้จ่ายส าหรับกรณีท่ี
เป็นการเรียกคืนเทา่นัน้หากเป็นสิง่ที่เป็นไป
ตามข้อเทจ็จริงและตามท่ีกฎหมายก าหนด 

9.12 ในการสง่คืนสนิค้าหรือกระจายสนิค้าแตล่ะ
ครัง้ 
ลกูค้าจะต้องแนบใบเรียกเก็บเงินต้นฉบบั 
และบนัทกึการสง่มอบท่ีเป็นต้นฉบบั 
และจะต้องระบเุหตผุลในการสง่คืนและหมา
ยเลขสนิค้า  



บนัทกึการสง่คืนสนิค้ารวมถึงค าแถลงในกา
รก าจดัสิง่ปนเปือ้นตามข้อ 13.1 
จะต้องแนบมาในการสง่คืนแตล่ะครัง้ด้วย 

9.13 การรับประกนัจะไม่สามารถใช้บงัคบัได้หาก
ลกูค้าหรือบคุคลท่ีสามดดัแปลงสิง่ของท่ีสง่
มอบโดยทีผู่้จดัจ าหน่ายมิได้ยินยอม 
โดยเฉพาะหากสว่นดงักลา่วได้มีการเปล่ียน 
หรือได้มีการใช้ท่ีไม่เป็นไปตามคณุสมบตัเิฉ
พาะดัง้เดมิ 
และท่ีท าให้การแก้ไขข้อบกพร่องไม่สามารถ
กระท าได้ หรือยากเกินความจ าเป็น  
โดยข้อนีจ้ะใช้กบักรณีท่ีลกูค้าหรือบคุคลท่ีส
ามท่ีลกูค้าจดัหามาได้ท าการแก้ไขเองโดยไ
ม่ถกูต้องโดยมิได้ให้โอกาสผู้จดัจ าหน่ายลว่ง
หน้าในการบริการภายหลงัการสง่มอบ  
กรณีเช่นนี ้
ผู้จดัจ าหน่ายจะไม่มีความรับผิดใดๆในการ
แก้ไขดงักลา่วท่ีลกูค้ากระท าขึน้ 
หรือโดยบคุคลท่ีสามนัน้ 

9.14 หากความบกพร่องเกิดจากความผิดของผู้จั
ดจ าหน่าย 
ลกูค้าอาจเรียกร้องคา่ชดเชยส าหรับความเสี
ยหายตามข้อก าหนดในข้อ 11  

9.15 การสง่มอบสนิค้าท่ีใช้แล้ว 
ตามท่ีได้มีการตกลงกบัลกูค้าในแตล่ะรายก
รณี 
จะได้รับการยกเว้นการรับประกนัทัง้หมดจา
กความช ารุดบกพร่อง 

9.16 ความช ารุดบกพร่องจะถือว่าเป็นท่ีรับทราบ
แล้วหากผู้จดัจ าหน่ายได้มีการยืนยนัอย่างชั
ดแจ้ง  การเจรจาตอ่รองเก่ียวกบัค าต าหนิ 
หรือการช่วยเหลือในการหาข้อบกพร่อง 
หรือสาเหตขุองข้อบกพร่องจะไม่ถือเป็นการ
ยอมรับและจะไม่ถือเป็นการห้ามผู้จดัจ าหน่
ายในการโต้แย้งหนงัสือแจ้งความช ารุดบกพ
ร่อง 
ไม่ว่าในกรณีท่ีไม่ได้ย่ืนตอ่ผู้จดัจ าหน่ายภาย
ในเวลา หรือท่ีไม่สมเหตผุล 
 

10. สิทธิในทรัพย์สิน  
10.1 รายการในข้อ 10  นี ้ 

โดยผู้จดัจ าหน่ายจะต้องแน่ใจว่ามีการใช้งา
นท่ีถกูต้อง ณ 
สถานท่ีตามท่ีตกลงกนัในการสง่มอบ 
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องแน่ใจได้ว่าวตัถท่ีุสง่มอ
บต้องไม่อยู่ภายใต้สทิธิในทรัพย์สนิอตุสาหก
รรม หรือลขิสทิธ์ิของบคุคลท่ีสาม 
หรือผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิได้มาในการใช้งาน 

10.2 หากการใช้งานในวตัถท่ีุสง่มอบตามท่ีได้มีก
ารตกลงกนัในสญัญาละเมิดสทิธิในทรัพย์สิ
นอตุสาหกรรม หรือลขิสทิธ์ิของบคุคลท่ีสาม  
โดยเป็นดลุพินิจและด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้จดั
จ าหน่ายเอง 
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องเปล่ียนหรือแก้ไขวตัถท่ีุ
สง่มอบให้ไม่ละเมิดสทิธิของบคุคลท่ีสาม 
แตโ่ดยที่วตัถดุงักลา่วยงับรรลผุลในการท าง
านตามท่ีได้ตกลงกนัตามสญัญาอยู่ 
หรือจดัหาสทิธิในการใช้ส าหรับตนเองหรือ
ส าหรับลกูค้า 
โดยการเข้าท าสญัญาการขออนญุาตใช้สทิธิ
ท่ีเก่ียวข้อง  
หากผู้จดัจ าหน่ายไม่สามารถกระท าได้ภายใ
นระยะเวลาตามสมควร  
ลกูค้ามีสทิธิถอนตวัจากสญัญาหรือลดจ าน
วนราคาซือ้ได้ตามสมควร  
ความในข้อนีใ้ช้กบักรณีท่ีผู้จดัจ าหน่ายสาม
ารถได้มาเพียงสทิธิในการใช้ท่ีมีเง่ือนไขท่ีไม่
สมเหตผุลตอ่ตนเอง  
การเรียกร้องใดๆของลกูค้าท่ีสามารถกระท า
ได้จะอยู่ภายใต้ข้อจ ากดัท่ีระบใุนข้อ 11 

10.3 ลกูค้ามีหน้าท่ีต้องแจ้งแก่ผู้จดัจ าหน่ายเป็นล
ายลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีในกรณีท่ีมีการกลา่
วหาโดยบคุคลท่ีสาม 
และใช้มาตรการป้องกนัตา่งๆ 
และการระงบัพิพาทท่ีเป็นไปได้ 
รวมถึงปลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีของผู้จดัจ าหน่าย  
ลกูค้าจะไม่ให้ค าแถลงหรือเร่ิมกระบวนการใ
ดๆ 
ท่ีอาจเป็นการรับทราบหรือยอมรับการกลา่ว
หาแก่บคุคลท่ีสามโดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จดัจ าหน่ายก่อน 

10.4 การเรียกร้องของลกูค้าตามข้อ 10 นี ้
จะถกูยกเว้นหากเป็นกรณีของการละเมิดสทิ
ธิในทรัพย์สนิอตุสาหกรรมนัน้เกิดจากข้อเท็
จจริงที่ว่าลกูค้าได้มีการดดัแปลงวตัถท่ีุสง่ม
อบเอง หรือไมใ่ช้งานโดยเป็นไปตามท่ีตกลง 
หรือใช้งานร่วมกบัผลติภณัฑ์อ่ืนๆ 
ท่ีผู้จดัจ าหน่ายไม่ได้เป็นคนจดัหาให้ 
หรือหากวตัถท่ีุสง่มอบถกูผลติขึน้โดยเป็นไป
ตามการออกแบบ คณุสมบตัเิฉพาะ 
หรือค าสัง่ของลกูค้าเอง  ในกรณีดงักลา่ว 
ลกูค้าจะต้องชดใช้และป้องกนัผู้จดัจ าหน่าย
จากการเรียกร้องใดๆท่ีกลา่วอ้างโดยบคุคล
ท่ีสามเน่ืองจากการละเมิดสทิธิทรัพย์สนิอตุ
สาหกรรม หรือลขิสทิธ์ิ 
และจะต้องคืนเงินคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ห

มดแก่ผู้จดัจ าหน่าย ซึง่รวมถงึคา่ทนาย 
และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ด้วย 

10.5 หากมีการละเมิดในสทิธิทรัพย์สนิอตุสาหกร
รมก่อให้เกิดความบกพร่องในความเป็นเจ้า
ของ  ให้น าข้อ 9 มาใช้บงัคบั 

10.6 ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องรักษาความเป็นเจ้าของ 
หรือลขิสทิธ์ิในข้อเสนอและการก าหนดราคา
ทัง้หมดของตน รวมถงึในภาพวาด ภาพถ่าย 
การค านวณ หนงัสือเชิญชวน แคตาลอ็ก 
สิง่จ าลอง อปุกรณ์ และเอกสารและสื่อตา่งๆ 
ท่ีให้แก่ลกูค้า 
ลกูค้าจะต้องไม่น าสิง่ดงักลา่วไปให้แก่บคุค
ลท่ีสาม 
โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชดัแจ้งของผู้
จดัจ าหน่ายก่อน 
ไม่ว่าในเร่ืองสถานะปัจจบุนัหรือเนือ้หาของ
สิง่เหลา่นัน้ เปิดเผย ใช้งาน 
หรือท าซ า้โดยตนเองหรือโดยบคุคลอ่ืน  
เม่ือผู้จดัจ าหน่ายร้องขอ 
ลกูค้าจะต้องคืนสิง่เหลา่นีท้ัง้หมด 
และจะต้องท าลายส าเนาท่ีได้ท าขึน้ 
หากลกูค้าไม่มีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินธุ
รกิจตามปกต ิ
หรือหากการเจรจาไม่ก่อให้เกิดการเข้าท าสั
ญญา  
ลกูค้าให้ค ามัน่ว่าจะไม่น าข้อมลูของผู้ผลติอ
อก โดยเฉพาะเคร่ืองหมายลขิสทิธ์ิ 
หรือเปลี่ยนแปลงสิง่ดงักลา่วโดยไม่ได้รับคว
ามเหน็ชอบจากผู้จดัจ าหน่ายก่อน 

11. ความรับผิด 
และค่าชดเชยส าหรับความเสียหาย  

11.1 ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องรับผิดแบบไม่จ ากดัส าห
รับการเรียกร้องคา่เสียหายท่ีเกิดจากการบา
ดเจ็บถึงแก่ชีวิต ตอ่ร่างกาย 
หรือความเสียหายตอ่สขุภาพ  
กรณีท่ีเป็นความรับผิดชอบท่ีบงัคบัได้ตามก
ฎหมาย ความรับผิดในผลติภณัฑ์ 
รวมถึงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของการค า้ประกั
นนี ้

11.2 นอกจากนี ้
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องรับผิดในคา่เสียหายหรื
อในคา่ใช้จ่ายท่ีไมเ่กิดผล 
ท่ีเกิดขึน้โดยผู้จดัจ าหน่ายเอง,  
ผู้แทนตามกฎหมาย หรือตวัแทน 
ได้กระท าโดยละเมิดตอ่หน้าท่ีพืน้ฐานตามสั
ญญา เช่น 
หน้าท่ีท่ีกระท าสง่ผลจะท าให้สญัญามีผลเป็
นไปอย่างถกูต้องไม่ได้ 



และการปฏิบตัติามหน้าท่ีดงักลา่วท่ีเป็นสิง่ลู
กค้าจะเช่ือมัน่ 
หรือกระท าด้วยความประมาทเลนิเลอ่อย่าง
ร้ายแรง หรือเจตนาละเมิดตอ่หน้าท่ีดงักลา่ว 

11.3 ในกรณีท่ีความเสียหายเกิดจากความประม
าทเลนิเลอ่ 
หรือความประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรงในก
ารละเมิดตอ่หน้าท่ีพืน้ฐานตามสญัญา  
ในกรณีท่ีเป็นความประมาทท่ีเป็นธรรมดาข
องผู้จดัจ าหน่าย 
และในกรณีท่ีเป็นการละเมิดหน้าท่ีโดยตวัแ
ทนอ่ืนๆ ของผู้จดัจ าหน่าย  
ความรับผิดนัน้จะถกูจ ากดัเพียงความเสยีห
ายท่ีเป็นธรรมดาและคาดเหน็ได้ 
เป็นจ านวนเงิน 500,000 
บาทตอ่การเรียกร้องแตล่ะครัง้ 

11.4 นอกจากนี ้
เว้นแตจ่ะมีการระบโุดยชดัแจ้งเป็นอ่ืนในสญั
ญาหรือใน GTCs นี ้
ความรับผิดของผู้จดัจ าหน่ายจะได้รับการย
กเว้น 
ในกรณีท่ีเก่ียวกบัคา่ชดเชยในความเสียหาย
ท่ีไม่เก่ียวข้องในทางกฎหมาย 
โดยเฉพาะในสว่นท่ีเป็นความเป็นไปไม่ได้ 
ความลา่ช้า การสง่มอบท่ีผิด 
การละเมิดสญัญา 
การละเมิดหน้าท่ีในการเจรจาและในการกร
ะท าท่ีต้องห้าม 
ตราบเทา่ท่ีเป็นความเสียหาย 

11.5 ข้อยกเว้นความรับผิดและข้อจ ากดัความรับ
ผิดท่ีกลา่วข้างต้นจะน ามาใช้กบักรณีเพ่ือเป็
นประโยชน์ของฝ่ายบริหาร, ผู้แทนโดยชอบ 
พนกังานและตวัแทนอ่ืนๆ ของผู้จดัจ าหน่าย 

11.6 ตราบเทา่ท่ีผู้จดัจ าหน่ายได้ให้ข้อมลูทางเทค
นิค หรือได้ปฏิบตัเิป็นท่ีปรึกษา  
ข้อมลูและค าปรึกษาจะไม่ถือเป็นหน้าท่ีในข
อบเขตตามสญัญาท่ีได้ตกลงกนั  
ซึง่จะเป็นการให้โดยไม่คดิคา่ใช้จ่ายและเป็น
ข้อยกเว้นในความรับผิด 

12. การรักษาความเป็นเจ้าของ 
12.1 ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องรักษาความเป็นเจ้าของ

ในสนิค้าท่ีสง่มอบ (เก็บสนิค้า) 
จนกว่าลกูค้าได้ช าระเงินครบถ้วนตามความ
สมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้จดัจ าหน่ายและ
ลกูค้า 
การรักษาความเป็นเจ้าของจะครอบคลมุถงึ
การเรียกร้องคา่สนิไหมทางบญัชี 

บญัชีเดนิสะพดัตามจ านวนท่ีได้มีการสง่มอ
บ 

12.2 ในกรณีท่ีลกูค้าปฏิบตัขิดัแย้งกบัสญัญา 
โดยเฉพาะการไม่ช าระเงิน 
หรือช าระเงินไม่ตรงตามก าหนดช าระ  
โดยให้เป็นไปข้อก าหนดของกฎหมาย 
ผู้จดัจ าหน่ายจะมีสทิธิเลกิสญัญา 
และเรียกสนิค้าคืนตามท่ีมีการเก็บสนิค้าไว้แ
ละตามการเลกิสญัญา  
หากลกูค้าไม่ช าระเงินท่ีถึงก าหนด 
ผู้จดัจ าหน่ายจะเลกิสญัญาได้ในกรณีท่ีมีกา
รก าหนดกรอบเวลาในการช าระเงินท่ีเหมาะ
สมแล้ว 
หรือการก าหนดกรอบเวลาดงักลา่วไม่มีควา
มจ าเป็นตามกฎหมาย  
หากผู้จดัจ าหน่ายน าสนิค้าท่ีสง่มอบกลบัคืน 
ให้ถือเป็นการเลกิสญัญา  
ส าหรับระยะเวลาการรักษาความเป็นเจ้าขอ
งนัน้ 
ลกูค้าจะไม่สามารถน าสนิค้าไปจ าน าหรือโอ
นเพ่ือเป็นหลกัประกนัได้  
แตห่ากลกูค้าได้น าสนิค้าไปจ าน า  
ผู้จดัจ าหน่ายก็มีสทิธิท่ีจะยกเลกิสญัญาโดย
ไม่ต้องก าหนดกรอบเวลาแตอ่ย่างใด  ทัง้นี ้
กรณีท่ีเป็นการยดึหรือการแทรกแซงโดยบคุ
คลท่ีสาม 
ลกูค้าจะต้องแจ้งแก่ผู้จดัจ าหน่ายในเร่ืองดงั
กลา่วทนัทีโดยจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเ
พ่ือให้ผู้จดัจ าหน่ายสามารถด าเนินการได้ 
หากบคุคลท่ีสามนัน้ไม่สามารถที่จะคืนเงนิค่
าใช้จ่ายทางศาล หรือนอกศาล  
ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดในความเสียหายท่ีเ
กิดขึน้แก่ผู้จดัจ าหน่ายเอง 

12.3 ลกูค้ามีสทิธิท่ีจะจ าหน่ายสนิค้าท่ีสง่มอบต่อ
ภายใต้การด าเนินการทางธรุกิจโดยปกต ิ 
อย่างไรก็ดี 
ลกูค้าได้โอนการเรียกร้องตา่งๆจากผู้ซือ้พร้อ
มทัง้สทิธิอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ไปยงัผู้จดัจ าหน่ายแล้ว 
โดยไม่ค านงึว่าสนิค้าท่ีสง่มอบนัน้ได้ถกูจ าห
น่ายโดยไม่มีการด าเนินการ 
หรือหลงัจากการด าเนินการก็ตาม   
อย่างไรก็ตามการโอนสทิธินัน้จะถกูจ ากดัแค่
เพียงจ านวนท่ีเป็นไปตามการเรียกร้องของผู้
จดัจ าหน่ายท่ีมีตอ่ลกูค้าเป็นผลมาจากการส่
งมอบสนิค้านี ้ 
ลกูค้าจะยงัเรียกร้องสทิธิภายหลงัจากการโอ
นสทิธิได้  

สทิธิของผู้จดัจ าหน่ายในการเรียกร้องตามสิ
ทธินัน้จะยงัคงเดมิไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ผู้จดัจ าหน่ายตกลงท่ีจะไม่เรียกร้องตราบเท่
าท่ีลกูค้าสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีในการช าระเงิ
นได้ และไม่มีการผิดนดัการช าระเงิน  
เม่ือผลประโยชน์ท่ีพงึได้ตามกฎหมายได้ถกู
ยืนยนั 
ผู้จดัจ าหน่ายอาจร้องขอให้ลกูค้าเปิดเผยสทิ
ธิท่ีโอนมานัน้และลกูหนี ้
เพ่ือให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นในการเรียกเก็บเงิน 
และเพ่ือจดัหาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
และเพ่ือแจ้งไปยงัลกูหนี ้(บคุคลท่ีสาม) 
ถึงการโอนสทิธิดงักลา่ว 

12.4 การด าเนินการและการเปล่ียนแปลงสนิค้าท่ี
สง่มอบโดยลกูค้าเองจะต้องเป็นการกระท าโ
ดยผู้จดัจ าหน่าย  
หากสนิค้าท่ีสง่มอบถกูด าเนินการไปพร้อมกั
บวตัถอ่ืุนๆ ท่ีไม่ได้เป็นของผู้จดัจ าหน่าย  
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องได้รับสว่นแบ่งในวตัถท่ีุเ
กิดขึน้ใหม่นัน้ด้วยในสดัสว่นตามมลูคา่สนิค้
าท่ีสง่มอบกบัวตัถอ่ืุนๆ เม่ือมีการด าเนินการ  
มิฉะนัน้จะน าข้อความในสว่นท่ีเก่ียวกบัการ
รักษาความเป็นเจ้าของมาใช้ในบงัคบัในกา
รสร้างสิง่ใหม่จากการด าเนินการ  
ลกูค้าจะต้องโอนสทิธิในการรักษาสทิธิเรียก
ร้องของผู้จดัจ าหน่ายของลกูค้าตอ่บคุคลท่ีส
ามท่ีเกิดขึน้ด้วยโดยการร่วมสง่มอบสนิค้าพ
ร้อมทัง้ทรัพย์สนิ 

12.5 หากสนิค้าท่ีสง่มอบถกูผสมรวมโดยไม่สามา
รถแยกออกได้จากวตัถอ่ืุนๆ 
ท่ีไม่ได้เป็นของผู้จดัจ าหน่าย  
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องได้รับสว่นแบ่งในวตัถท่ีุเ
กิดขึน้ใหม่นัน้ด้วยในสดัสว่นตามมลูคา่สนิค้
าท่ีสง่มอบกบัวตัถอ่ืุนๆ เม่ือมีการผสมรวม  
หากการผสมดงักลา่วมีสว่นท่ีเป็นของของผู้
จดัจ าหน่ายเป็นสว่นประกอบหลกั 
ทัง้สองฝ่ายตกลงว่าลกูค้าจะต้องโอนสทิธิต
ามสดัสว่นให้แก่ผู้จดัจ าหน่าย 
โดยลกูค้าจะต้องรักษาทรัพย์สนิของผู้จดัจ า
หน่ายฝ่ายเดียว 
หรือทรัพย์สนิท่ีเป็นเจ้าของร่วมกนัให้แก่ผู้จดั
จ าหน่าย  
ลกูค้าจะต้องท าประกนัในขอบเขตปกตติอ่ค
วามเสี่ยงตามปกต ิเช่น เพลงิไหม้, 
การลกัขโมย, น า้ และอ่ืนๆ 
ในลกัษณะเดียวกนั  
ลกูค้าจะต้องโอนสทิธิเรียกร้องในคา่ชดเชยใ
นสว่นนีแ้ก่ผู้จดัจ าหน่ายอนัเน่ืองมาจากควา



มเสียหายท่ีระบขุ้างต้นตอ่ผู้ รับประกนั 
หรือบคุคลท่ีสาม 
ตามจ านวนมลูคา่ทรัพย์สนิ 

12.6  
หากมลูคา่หลกัประกนัของผู้จดัจ าหน่ายนัน้เ
กินจ านวนท่ีผู้จดัจ าหน่ายเรียกร้องมากกวา่ 
10% 
ผู้จดัจ าหน่ายจะต้องปลดหลกัประกนัเม่ือลกู
ค้าหรือบคุคลท่ีสามซึง่ได้รับผลกระทบจากมู
ลคา่ท่ีเกินมาของหลกัประกนันัน้ ร้องขอ 
ตามดลุพินิจของผู้จดัจ าหน่ายเอง 

13. ค าแถลงในการก าจัดสิ่งปนเป้ือนและข้อ
ก าหนดในการแก้ไข 

    13.1   
ลกูค้าจะต้องตกลงโดยท าค าแถลงท่ีมีผลผู
กพนัตามกฎหมาย 
(ค าแถลงในการก าจดัสิง่ปนเปือ้น)  
เพ่ือการท าความสะอาดอปุกรณ์ 
หรือชิน้สว่นตา่งๆ ที่จะต้องมีการซอ่มแซม 
หรือบ ารุงรักษาอย่างหมดจดและเหมาะสม 
เพ่ือไมใ่ห้เกิดอนัตรายตอ่ผู้จดัจ าหน่ายจาก
การปนเปือ้น  
อปุกรณ์จะต้องถกูสง่ให้แก่ผู้จดัจ าหน่ายโด
ยปราศจากสารตดิไฟสารพษิ, 
สารกดักร่อน, สารอนัตราย, 
สารระคายเคือง หรือสารอ่ืนๆ 
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หรือการเตรียมการใดๆ 
ท่ีจดัว่าเป็นอนัตราย 
และในปริมาณท่ีเป็นอนัตราย  
ค าแถลงในการก าจดัสิง่ปนเปือ้นนี ้
จะต้องถกูผนกึอยู่บนด้านนอกของบรรจภุั
ณฑ์ท่ีจะต้องมีการสง่คืนอปุกรณ์ดงักลา่ว 
รวมทัง้มีเอกสารข้อมลูความปลอดภยัที่เก่ี
ยวข้องกบัส่ือท่ีใช้ในการด าเนินงาน  
หากบรรจภุณัฑ์ไม่มีการผนกึค าแถลงดงักล่
าว หรือในกรณีท่ีท าขึน้เป็นภาษาอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากภาษาองักฤษหรือภาษาเยอ
รมนั  
ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิท่ีจะปฏิเสธการด าเนิน
การกบัอปุกรณ์เหลา่นัน้  
คา่ใช้จ่ายใดๆท่ีเกิดขึน้กบัผู้จดัจ าหน่ายใน
บริบทนี ้โดยเฉพาะคา่ใช้จ่ายในการสง่คืน 
ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ  
ค าแถลงในการก าจดัสิง่ปนเปือ้นสามารถค้
นหาได้ในเว็บไซต์ของผู้จดัจ าหน่าย 
(www.prominent.de) 
และสามารถดาวน์โหลดได้  

ลกูค้าจะต้องใช้ค าแถลงนีแ้ละจะต้องใช้ใน
รูปแบบท่ีเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาเยอร
มนัเทา่นัน้ ข้อ 9.12 
จะน ามาใช้กบักรณีการสง่อปุกรณ์หรือชิน้ส่
วน 

13.2 เง่ือนไขการช าระเงินตามข้อ 4 
จะน ามาใช้ในกรณีนีด้้วย 

13.3 ข้อ 12 
จะน ามาใช้แก่กรณีชิน้สว่นอะไหลน่อกจาก
นี ้
จะต้องมีการตกลงกนัในการรักษาความเป็
นเจ้าของดงัตอ่ไปนี ้
ก)    หากชิน้สว่นอะไหลใ่ดๆ 

หรือชิน้สว่นประกอบระหว่างการซอ่ม
แซมไม่ได้กลายเป็นสว่นหนึง่ของชิน้ส่
วนท่ีสง่มอบ หรือระบบ 
ความเป็นเจ้าของในชิน้สว่นประกอบ
นัน้จะถือเป็นของผู้จดัจ าหน่ายจนกว่า
จะมีการตกลงในการเรียกร้องใดๆ 
จากสญัญาการซอ่มแซม 

ข)    หากลกูค้าช าระเงินลา่ช้า 
หรือไม่ปฏิบตัหิน้าท่ีจากการรักษาควา
มเป็นเจ้าของ  
ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิเรียกร้องให้ลกูค้า
คืนสนิค้าเพ่ือท่ีจะถอดชิน้สว่นประกอ
บออกจากสนิค้าดงักลา่ว  
คา่ใช้จ่ายในการสง่คืน 
และการถอดชิน้สว่นออกจะเป็นหน้าท่ี
ของลกูค้า 

ค)   
หากการซอ่มแซมได้กระท าในสถานท่ี
ของลกูค้า 
ลกูค้าจะต้องให้โอกาสผู้จดัจ าหน่ายใ
นการถอดชิน้สว่นออก ณ สถานท่ีนัน้  
คา่แรงและคา่เดนิทางจากการถอดชิน้
สว่นออกเป็นผลจากการรักษาความเ
ป็นเจ้าของ จะเป็นหน้าท่ีของลกูค้า  
อปุกรณ์ตา่งๆ 
ท่ีสง่มาในตอนแรกเพ่ือการประเมินรา
คาคา่ซอ่มแซม 
ซึง่ในภายหลงัที่มีการประเมินราคาแล้
ว 
และมีการแจ้งเตือนไปยงัลกูค้าอีกครัง้ 
แตห่ากทางลกูค้าไม่ได้มีการแจ้งซอ่ม
แซม 
อปุกรณ์นัน้จะถกูสง่คืนด้วยคา่ใช้จ่าย
ของลกูค้าเอง 

14.  การหักกลบลบหนี ้

14.1   
ผู้จดัจ าหน่ายมีสทิธิท่ีจะหกักลบลบหนีใ้นเงิ
นท่ีพงึได้รับของตน 
หรือเงินท่ีพงึได้รับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้จดัจ าหน่าย กบัเงินท่ีลกูค้าจะได้รับ 

14.2    
การหกักลบลบหนีก้บัการตอ่สู้ ข้อเรียกร้อง
ของลกูค้า 
หรือการอ้างสทิธิในการยดึหน่วงเงินเน่ืองจ
ากการเรียกร้องดงักลา่ว 
จะสามารถกระท าได้ 
ตราบเทา่ท่ีไม่ได้มีการพิพาท 
หรือได้ถกูตดัสนิถึงท่ีสดุแล้ว 

15.  เขตอ านาจศาล, กฎหมายท่ีใช้บังคับ, 
การระงับข้อพพิาท 

15.1  สถานท่ีในการปฏิบตัติามสญัญา 
และเขตอ านาจศาลส าหรับข้อพพิาทตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาให้ถือเอาตามสถานท่ี
ท่ีเป็นท่ีตัง้ส านกังานจดทะเบียนของผู้จดั
จ าหน่าย 
โดยเฉพาะใช้กบัลกูค้าท่ีเป็นนกัธรุกิจ 
หรือเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายมหาชนหรื
อลกูค้าไม่มีสถานท่ีท่ีเป็นเขตอ านาจทัว่ไปใ
นประเทศไทย  
อย่างไรก็ตามผู้จดัจ าหน่ายจะมีสทิธิในการ
ด าเนินคดี ณ 
สถานท่ีท่ีเป็นส านกังานจดทะเบียนของลกู
ค้าได้ด้วย 

16.    สัญญารักษาความลับ 
 คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีหน้าท่ีในการรักษาข้

อมลูท่ีเป็นความลบัทัง้หมดท่ีได้มาจากการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามสญัญาและในการเจรจา
ตอ่รองสญัญาให้เป็นความลบัโดยเคร่งครั
ด 
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายจะต้องไม่สง่ตอ่ข้อมลู
ท่ีเป็นความลบันีไ้ปยงับคุคลท่ีสามหรือกระ
ท าให้เป็นการเข้าข่ายไม่ว่าโดยประการใด  
เว้นแตข้่อมลูนัน้จะเป็นข้อมลูท่ีเป็นสาธาร
ณะอยู่แล้ว 

17.    การแยกส่วนของสัญญา 

 หากสญัญาหรือ GTCs 
นีมี้ช่องโหว่ไม่สมบรูณ์ 
ให้ถือตามข้อสญัญาท่ียงัมีผลตามกฎหมา
ยที่คูส่ญัญาได้ตกลงกนัตามเจตนาทางการ
ค้า และตามวตัถปุระสงค์ของ GTCs นี ้
หากมีการพบเหน็ช่องว่างดงักลา่ว 
ให้ถือว่าทัง้สองฝ่ายตกลงในการอดุช่องโห
ว่ไม่สมบรูณ์ดงักลา่ว 



 
หมายเหต:ุ 

ลกูค้าจะต้องได้รับทราบว่าผู้จดัจ าหน่ายจะ
ต้องเก็บข้อมลูจากการท าสญัญาตามข้อ 
28 
แหง่พระราชบญัญตัคิุ้มครองข้อมลูกลาง 
เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมลู 
และสงวนสทิธ์ิในการสง่ตอ่ข้อมลูนัน้ให้แก่
บคุคลท่ีสาม (เช่น บริษัทประกนั) 
เทา่ท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบตัติามสญัญา 

 

  

 

 


