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บรษิทั โมซาอคิ อายส ์จาํกดั 

ขอบเขตและเงื+อนไขทั+วไปในการขาย 

ขอ้กาํหนด และเงื+อนไขในการจาํหน่ายสนิคา้ของ บรษิทั โมซาอคิ อายส ์จาํกดั 

 

1. ขอ้เสนอ คาํยนืยนั หรอื ขอ้ตกลง 

 

 ขอ้กาํหนดและเงื+อนไขการจาํหน่ายสนิคา้ของ บรษิทั โมซาอคิ อายส ์ จาํกดั ใหม้ผีลใชบ้งัคบัและใหถ้อืวา่เป็นสว่น
หนึ+งของ บรรดาใบเสนอราคาและขอ้เสนอทัNงหมดที+ออกโดยบรษิทั โมซาอคิ อายส ์จาํกดั (“บรษิทัฯ”) รวมถงึกรณีที+ บรษิทัฯ 
ไดม้กีารตกลงยอมรบั รบัทราบ ในคาํยนืยนัคาํสั+งซ ื NอทัNงหมดของผูซ้ ื Nอ และขอ้ตกลงใด ๆ (“ขอ้ตกลง”) ที+เกี+ยวกบัการจาํหน่าย
สนิคา้โดย บรษิทัฯ และการซื Nอสนิคา้และบรกิาร (“สนิคา้”) ของผูซ้ ื Nอ  โดยทางผูซ้ ื Nอจะไม่สามารถยกเลกิการสั+งซ ื Nอสนิคา้ได ้เวน้
แตจ่ะไดม้กีารตกลงกนัไวเ้ป็นอย่างอื+นโดยชดัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

 บรรดาขอ้กาํหนดและเงื+อนไขใด ๆ ที+จดัทําขึ Nนโดยผูซ้ ื Nอไม่วา่จะกอ่นหรอืหลงัการออกเอกสารฉบบันีNไม่สามารถ
นํามาใชบ้งัคบักบัการทําสญัญาซื Nอขายใด ๆ ระหวา่ง บรษิทัฯ และผูซ้ ื Nอ และไม่มผีลผูกพนักบั บรษิทัฯ ไม่วา่กรณีใด ๆ 

 

 คาํเสนอขายของ บรษิทัฯ จะตอ้งมกีารตกลงยอมรบัโดยผูซ้ ื Nอภายในระยะเวลาที+  บรษิทัฯ  กาํหนด ทัNงนีNหากคาํเสนอ
ขายไม่มกีารกาํหนดระยะเวลาไว ้ใหถ้อืวา่คาํเสนอขายสิ Nนผลเมื+อครบกาํหนดภาย 30 วนันับแตว่นัที+มคีาํเสนอขาย โดย บรษิทั
ฯ สามารถที+จะยกเลกิหรอืเพกิถอนคาํเสนอเมื+อใดก็ไดก้อ่นที+ บรษิทัฯ  จะไดร้บัการยอมรบัของผูซ้ ื NอในคาํเสนอนัNน ๆ 

  

2. การกาํหนดราคา 

 

 ราคาในคาํเสนอ ในใบยนืยนัราคา หรอืในขอ้ตกลง กาํหนดไวเ้ป็นเงนิบาท โดยกาํหนดใหเ้ป็นไปตามเงื+อนไขราคา
การจดัสง่สนิคา้ (EX-WORKS) ตามความหมายที+ระบุไวใ้น INCOTERMS ฉบบัลา่สดุ โดย บรษิทัฯ จะคดิราคาสนิคา้ที+
ออกมาจากสถานที+ที+ผลติสนิคา้ของ บรษิทัฯ หรอื ณ สถานที+อื+นใดที+ บรษิทัฯ กาํหนด เวน้แตจ่ะไดม้กีารตกลงไวเ้ป็นอย่างอื+น
โดยทําเป็นหนังสอืระหวา่งผูซ้ ื Nอและ บรษิทัฯ และราคาคา่สนิคา้จะไม่รวมถงึบรรดาคา่ภาษี คา่อากร และคา่ภาษีอื+นใดอนัมผีลตอ่
สนิคา้ที+เกดิขึ NนทัNงที+มอียู่ในปัจจบุนั หรอืที+จะเกดิขึ Nนในอนาคต หรอืคา่ใชจ้า่ยอื+น ๆ กรณีมกีฎหมายกาํหนดเพิ+มคา่ภาษี คา่
อากร และคา่ภาษีอื+นใด บรษิทัฯ จะบวกเพิ+มคา่ใชจ้า่ยเหลา่นัNนไปกบัราคาสนิคา้ดว้ย โดยผูซ้ ื Nอตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัNนเอง 

  

3. การชาํระเงนิ 

 

 (ก) เวน้แตจ่ะไดม้กีารตกลงไวเ้ป็นอย่างอื+นโดยทําเป็นหนังสอืระหวา่ง บรษิทัฯ และ ผูซ้ ื Nอ  บรษิทัฯ อาจออกใบเรยีก
เก็บเงนิคา่สนิคา้ที+จดัสง่ ณ สถานที+ที+กาํหนดไวไ้ปยงัผูซ้ ื Nอ ตามขอ้กาํหนดการสง่สนิคา้ที+บงัคบัใชใ้นปัจจบุนั โดยผูซ้ ื Nอจะตอ้ง
ชาํระเงนิภายใน 30 วนันับแตว่นัที+ลงในใบเรยีกเก็บเงนิ เวน้แตจ่ะไดม้กีารตกลงไวเ้ป็นอย่างอื+นโดยทําเป็นหนังสอืระหวา่ง บรษิทั
ฯ  และผูซ้ ื Nอ การชาํระเงนิทุกคร ัNงตอ้งชาํระไปยงัที+อยู่ของ บรษิทัฯ ที+ไดร้ะบุไว ้กรณีหากมกีารจดัสง่สนิคา้เป็นรายคร ัNง บรษิทัฯ 
อาจออกใบเรยีกเก็บเงนิสาํหรบัสนิคา้นัNนเป็นรายคร ัNงไป และผูซ้ ื Nอจะตอ้งชาํระเงนิเมื+อถงึวนัครบกาํหนดการชาํระเงนิ โดยจะไม่มี
การใหส้ว่นลดใด ๆ สาํหรบัการชาํระเงนิ ที+ไดช้าํระกอ่นครบกาํหนดเวลา เวน้แต ่บรษิทัฯ จะทําเป็นหนังสอืตกลงไวเ้ป็นอย่างอื+น             
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       ในกรณีที+ผูซ้ ื Nอไดช้าํระเงนิใหก้บับรษิทัฯ ลา่ชา้ นอกเหนือจากสทิธหิรอืการเยยีวยาความเสยีหายที+ บรษิทัฯ พงึไดร้บัตาม
กฎหมายแลว้ ผูซ้ ื Nอยงัตกลงให ้บรษิทัฯ คดิดอกเบี Nยที+เกดิขึ Nนจากการชาํระเงนิลา่ชา้ในอตัรารอ้ยละ ๑๕ ตอ่ปี โดยเร ิ+มนับจาก
วนัที+ครบกาํหนดการชาํระเงนิจนกวา่จะชาํระเสรจ็สิ Nน 

  

 (ข) การจดัสง่สนิคา้ตามที+ไดม้กีารตกลงกนัไว ้จะขึ Nนอยู่กบัระยะเวลาที+ บรษิทัฯ ใหเ้ครดติ กบัผูซ้ ื Nอ หากภายหลงั
ปรากฏวา่ บรษิทัฯ พจิารณาแลว้เห็นวา่สถานะทางการเงนิ ของผูซ้ ื Nอยงัไม่เป็นที+น่าพอใจ บรษิทัฯ อาจเรยีกใหผู้ซ้ ื Nอชาํระเงนิคา่
สนิคา้ทัNงหมด หรอืบางสว่นลว่งหนา้กอ่น หรอืกาํหนดเงื+อนไขการชาํระเงนิเป็นอย่างอื+น และ บรษิทัฯ อาจจะระงบั หรอื เลื+อน
กาํหนดสง่ หรอืยกเลกิการใหเ้ครดติใด ๆ ในการจดัสง่ หรอืการดาํเนินการอื+น ๆ  

 

 (ค) ในกรณีที+ผูซ้ ื Nอผดินัดชาํระคา่สนิคา้ที+ครบกาํหนดชาํระ หรอืกระทําผดิสญัญาในกรณีอื+นใด บรษิทัฯ มสีทิธทิี+จะ
ปฏเิสธการดาํเนินการใด ๆ เกี+ยวกบัสนิคา้ และหรอืการจดัสง่สนิคา้ จนกวา่จะไดม้กีารชาํระเงนิที+คา้งอยู่ รวมถงึ บรษิทัฯ อาจจะ
ระงบั เลื+อนกาํหนดการสง่ หรอืยกเลกิการใหเ้ครดติ การจดัสง่ หรอืการดาํเนินการใด ๆ ได ้ทัNงนีN บรษิทัฯ ยงัมสีทิธทิี+จะไดร้บั
การเยยีวยาความเสยีหายตามที+ไดต้กลงกนัหรอืตามที+กฎหมายกาํหนดไวอ้กีดว้ย 

 

4. การจดัสง่สนิคา้, กรรมสทิธิ sในสนิคา้, จาํนวนสนิคา้ และ การฝากสนิคา้  

 

 (ก) การจดัสง่สนิคา้กาํหนดใหเ้ป็นไปตามเงื+อนไขที+ บรษิทัฯ กาํหนดไวโ้ดยเป็นไปตามการจดัสง่สนิคา้ ณ สถานที+
ของผูข้าย บรเิวณช ัNน 1 เวน้แตจ่ะไดทํ้าเป็นหนังสอืตกลงไวเ้ป็นอย่างอื+น วนัที+จดัสง่สนิคา้ ทาง บรษิทัฯ ถอืวา่เป็นการกาํหนด
วนัโดยประมาณเท่านัNนและ บรษิทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ หาก บรษิทัฯ  ผดิสญัญาตอ่ผูซ้ ื Nอสาํหรบัการจดัสง่สนิคา้ใหก้บัผูซ้ ื Nอ 
กอ่นหรอืหลงัจากวนัที+บรษิทัฯ ไดแ้จง้ไว ้ บรษิทัฯ รบัวา่จะใชค้วามพยายามในการจดัสง่สนิคา้ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดเวลาที+ได ้
แจง้ใหแ้กผู่ซ้ ื Nอ  โดยผูซ้ ื Nอจะตอ้งระบุรายละเอยีดที+จาํเป็นทัNงหมดลงในใบสั+งซ ื Nอและขอ้มูลของการจดัสง่สนิคา้ที+เพยีงพอตัNงแต่
วนัที+ออกใบสั+งซ ื Nอ  

 

  (ข) กรรมสทิธิ sในสนิคา้จะตกเป็นของผูซ้ ื Nอเมื+อผูซ้ ื Nอไดม้กีารชาํระราคาคา่สนิคา้ครบจาํนวน ซึ+งราคาสนิคา้นัNน รวมถงึ
ดอกเบี Nย และ/หรอื คา่ใชจ้า่ยที+เกี+ยวขอ้งใด ๆ เกี+ยวขอ้งกบัตวัสนิคา้ดว้ย และ ใหร้วมถงึการชาํระราคาคา่สนิคา้ใด ๆ ที+ผูซ้ ื Nอได ้
สั+งซ ื Nอ และ/หรอืการชาํระเงนิที+ไดม้กีารเรยีกรอ้งที+เกี+ยวขอ้งกบัขอ้ตกลง หรอืที+เกดิขึ Nนภายใตข้อ้ตกลง  

 ผูซ้ ื Nอตกลงจะไม่รวม โอน หรอืจาํนําสนิคา้ หรอืกระทําการอื+นใด อนัเป็นที+เสยีหายหรอืเสยีสทิธแิกต่วัสนิคา้ หรอืให ้
สทิธหิรอืกรรมสทิธิ sในสนิคา้แกบุ่คคลภายนอก จนกวา่กรรมสทิธิ sในสนิคา้จะตกเป็นของผูซ้ ื Nอดว้ยการชาํระราคาคา่สนิคา้ใหก้บั
บรษิทัฯ ครบถว้น เวน้แตใ่นกรณีที+มกีารใหส้ทิธ ิหรอืกรรมสทิธิ sดงักลา่วในทางการดาํเนินธรุกจิปกต ิ 

 ผูซ้ ื Nอจะดาํเนินการใหเ้ป็นที+แน่ใจวา่สนิคา้จะยงัคงลกัษณะที+แสดงใหเ้ห็นไดว้า่เป็นสนิคา้ที+ซ ื Nอมาจาก บรษิทัฯ  ผูซ้ ื Nอจะ
อนุญาตให ้บรษิทัฯ (หรอืตวัแทนของบรษิทัฯ ) เขา้ไปยงัสถานที+ที+ผูซ้ ื Nอเก็บสนิคา้ไว ้ในกรณีที+ผูซ้ ื Nอไม่ชาํระเงนิคา่สนิคา้ใหแ้ก ่
บรษิทัฯ ทัNงหมด หรอืมเีหตอุนัควรเชื+อไดว้า่ผูซ้ ื Nอจะไม่ชาํระเงนิให ้บรษิทัฯ ทัNงหมดหรอืบางสว่น    เมื+อ บรษิทัฯ เรยีกรอ้ง ผูซ้ ื Nอมี
หนา้ที+ สง่คนืสนิคา้ซึ+งกรรมสทิธิ s ยงัไม่ตกเป็นของผูซ้ ื Nอ ใหแ้ก ่บรษิทัฯ โดยผูซ้ ื Nอเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย และผูซ้ ื Nอตกลงให ้
ความรว่มมอืกบั บรษิทัฯ อย่างเต็มที+เพื+อให ้บรษิทัฯ (หรอืตวัแทนของ บรษิทัฯ ) รบัสนิคา้กลบั  

 อนึ+ง ความเสี+ยงภยัในเร ื+องการสญูหายของสนิคา้จะตกเป็นของผูซ้ ื Nอทนัทเีมื+อ บรษิทัฯ ไดส้ง่มอบสนิคา้ใหแ้กผู่ซ้ ื Nอแลว้ 
ทัNงนีNเป็นไปตาม INCOTERMS ที+บงัคบัใช ้

 

 (ค) กรณีที+ บรษิทัฯ ลดการผลติสนิคา้ลงไม่วา่เหตผุลใดก็ตาม บรษิทัฯ มสีทิธทิี+จะจดัสรรการผลติสนิคา้ ใหแ้กล่กูคา้
ตามความเหมาะสม และกรณีเชน่วา่นีNอาจสง่ผลใหก้ารจาํหน่ายหรอืการจดัสง่สนิคา้ใหแ้กผู่ซ้ ื Nอลดนอ้ยลงไปกวา่ที+ระบุไวใ้น
ขอ้ตกลง โดย บรษิทัฯ มติอ้งรบัผดิชอบ หรอืรบัผดิตอ่ผูซ้ ื Nอในความเสยีหายที+เกดิขึ Nนจากกรณีดงักลา่ว 
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 (ง) กรณีผูซ้ ื Nอขอใหข้ยายเวลาเลื+อนการจดัสง่สนิคา้ ผูซ้ ื Nอตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร การขอสงวนสทิธใินการ
ขยายเวลาการจดัสง่นัNน ตอ้งไม่เกนิ 14 วนั หากเกนิกาํหนด ทาง บรษิทัฯ จะคดิคา่สถานที+จดัเก็บสนิคา้ตามความเป็นเจรงิ 

  

5. เหตสุดุวสิยั 

   

 บรษิทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ อนัเกดิขึ Nนจากการไม่สามารถ หรอืความลา่ชา้ในการดาํเนินการ ใน
กรณีดงัตอ่ไปนีN: (1) การไม่สามารถดาํเนินการ หรอืความลา่ชา้ในการผลติที+เกดิขึ Nนระหวา่งการผลติสนิคา้หรอื (2) การไม่
สามารถดาํเนินการ หรอืความลา่ชา้ในการผลติอนัเนื+องมาจากเหตสุดุวสิยั  

  กรณีที+ไม่สามารถดาํเนินการผลติดงักลา่วขา้งตน้ การระงบัการดาํเนินการในสว่นที+เกี+ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงใน
ชว่งเวลาที+ยงัไม่สามารถดาํเนินการผลติตอ่ไปไดนั้Nน บรษิทัฯ ไม่จาํตอ้งรบัผดิชอบหรอืชดใชค้วามเสยีหายใด ๆ ใหแ้กผู่ซ้ ื Nออนั
เนื+องจากเหตสุดุวสิยัดงักลา่ว ดว้ย  

 คาํวา่ “เหตสุดุวสิยั” หมายถงึเหตกุารณท์ี+เกดิขึ Nนนอกเหนือจากความควบคมุของ บรษิทัฯ อาทเิชน่ เกดิโรคระบาด/ 
การกอ่การจราจล/ นํNาท่วม/ภยัพบิตั/ิ ปิดสนามบนิ เป็นตน้ ไม่วา่จะสามารถคาดการณไ์ดห้รอืไม่ก็ตามเชน่ ผลจากการที+ 
บรษิทัฯ ไม่สามารถดาํเนินงานไดต้ามขอ้ตกลงโดยมเีหตผุล รวมถงึเหตสุดุวสิยั และหรอือนัเกดิจากการผดิสญัญาของผูจ้ดัหา 
(Supplier) รายหนึ+งรายใดของ บรษิทัฯ ในกรณีที+เหตสุดุวสิยัเกดิขึ Nนเป็นระยะเวลาสาม (3) เดอืนตดิตอ่กนั (หรอืในกรณีที+
ความลา่ชา้ในการผลติเกดิขึ Nนนานกวา่ที+   บรษิทัฯ คาดไวเ้ป็นระยะเวลาสาม (3) เดอืนตดิตอ่กนั)  บรษิทัฯ มสีทิธทิี+จะยกเลกิ
ขอ้ตกลงทัNงหมด หรอืบางสว่น โดยไม่จาํตอ้งรบัผดิชดใชค้วามเสยีหายใด ๆ ใหแ้กผู่ซ้ ื Nอ 

 

6. สทิธใินซอฟแวร ์เอกสาร และ ทรพัยส์นิทางปัญญา 

  

 ตามขอ้บงัคบัที+กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื+อนไขนีN การจาํหน่ายสนิคา้ใด ๆ ของ บรษิทัฯ ไดร้บัการอนุญาตใหใ้ช ้
สทิธไิดแ้บบจาํกดัชนิดที+ไม่เฉพาะเจาะจง และไม่สามารถโอนการใชส้ทิธไิปยงัผูซ้ ื Nอได ้ภายใตบ้งัคบัการใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของ บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัในเครอืของ บรษิทัฯ (“สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ”) ใหใ้ช ้หรอืขายตอ่สนิคา้
ใด ๆ ที+ บรษิทัฯ ขายใหแ้กผู่ซ้ ื Nอ 

  ในกรณีที+ซอฟแวร ์และ/หรอืเอกสารใด ๆ ที+อยู่ในสนิคา้ หรอืที+จดัสง่ไปพรอ้มกบัสนิคา้ใด ๆ ที+จาํหน่ายโดย บรษิทัฯ  
การจาํหน่ายสนิคา้ดงักลา่วไม่ถอืวา่เป็นการโอนสทิธคิวามเป็นเจา้ของ หรอืทําใหผู้ซ้ ื Nอมกีรรมสทิธิ sในซอฟแวร ์และ/หรอื
เอกสารใดตามขอ้บงัคบัที+กาํหนดไว ้ตามขอ้บงัคบัที+กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื+อนไขนีN การจาํหน่ายสนิคา้ดงักลา่วเป็นเพยีง
การอนุญาตใหใ้ชส้ทิธแิบบจาํกดั ชนิดที+ไม่เฉพาะเจาะจง    และไม่สามารถโอนการใชส้ทิธไิปยงัผูซ้ ื Nอได ้   ภายใตบ้งัคบัของ
การใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของ บรษิทัฯ เหนือซอฟแวรเ์พื+อการใชซ้อฟแวรแ์ละหรอืเอกสารที+จดัสง่ไปพรอ้มกบัสนิคา้ที+ 
บรษิทัฯ ไดจ้าํหน่ายใหแ้กผู่ซ้ ื Nอ 

 แมว้า่มขีอ้ความขดัแยง้ ก็มใิหถ้อืวา่ขอ้กาํหนดและเงื+อนไขนีNไดใ้หส้ทิธ ิไดอ้นุญาตใหใ้ช ้หรอืใหค้วามคุม้กนั ทัNง
โดยตรงและโดยปรยิาย โดยหลกักฎหมายปิดปาก หรอือย่างอื+น แกผู่ซ้ ื Nอ หรอืบุคคลภายนอกภายใตส้ทิธใินทรพัยส์นิทาง
ปัญญาของ บรษิทัฯ หรอืสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลภายนอกนอกเหนือจากที+ไดใ้หไ้วภ้ายใตข้อ้กาํหนด   และ
เงื+อนไขนีNโดยชดัแจง้  

ผูซ้ ื Nอตอ้งไม่  

1) ดดัแปลง ปรบัเปลี+ยน เปลี+ยนแปลง แปล หรอืสรา้งชิ Nนงานที+มาจากซอฟแวรท์ี+บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่มาพรอ้ม
กบัสนิคา้ใด ๆ 

  2) มอบหมายใหช้ว่งสทิธ ิใหเ้ชา่ เชา่ ยมื โอน เปิดเผย หรอืทําใหม้โีดยวธิกีารอื+นใดซึ+งซอฟแวรนี์N  

  3) รวม หรอืนําซอฟแวรเ์ขา้รวมกบัซอฟแวรอ์ื+นๆหรอื  
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4) การสลบัชิ Nนสว่นประกอบ การใสช่ ิ Nนสว่น ถอดชิ Nนสว่นประกอบ หรอืพยายามกระทําการใดๆเพื+อใหไ้ดม้า
ซึ+งรหสัของแหลง่กาํเนิดซอฟแวรโ์ดยไม่ไดร้บัการมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากบรษิทัฯเวน้แตว่า่ผู ้
ซ ื Nอจะไดร้บัการอนุญาตโดยชดัแจง้ตามกฎหมาย  

 ผูซ้ ื Nอสามารถทําสาํเนา ตรา บรษิทัฯ โดยตอ้งไม่แกไ้ขหรอืเปลี+ยนแปลงสทิธใินการเป็นเจา้ของซอฟแวรข์องบรษิทัฯ 
และหรอืบรษิทัในเครอืหรอืซพัพลายเออร ์ซึ+งเป็นบุคคลภายนอก สาํหรบัซอฟแวร ์หรอืเอกสารที+ บรษิทัฯ จดัหาให ้ในกรณีที+
บุคคลภายนอกมลีขิสทิธิ sเหนือซอฟแวร ์ใหนํ้าขอ้กาํหนดในการอนุญาตใหใ้ชซ้อฟแวรข์องบุคคลภายนอกผูเ้ป็นเจา้ของ
ลขิสทิธิ sมาใชแ้ทนขอ้กาํหนดและเงื+อนไขนีN 

 

7. ขอ้จาํกดัความรบัผดิ ในการรบัประกนั 

  

 (ก) บรษิทัฯ  รบัประกนัวา่ภายใตก้ารใชง้านตามปกต ิตามคูม่อืการใชท้ี+มใีห ้(ไม่นับรวมซอฟแวรใ์ด ๆ ที+ไม่ไดอ้ยู่ใน
สนิคา้ของ บรษิทัฯ หรอืสง่มอบพรอ้มกบัสนิคา้โดยบรษิทัฯ หรอืซอฟแวรซ์ ึ+งบุคคลภายนอกมลีขิสทิธิ s) สนิคา้จะปราศจากซึ+ง
ขอ้บกพรอ่งเชงิวสัดหุรอืชิ Nนงาน และมคีณุสมบตัใินสาระสาํคญัตรงตามรายละเอยีดสนิคา้นัNน ๆ ของ บรษิทัฯ หรอื รายละเอยีด
สนิคา้อื+นๆ ตามที+   บรษิทัฯ ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร  หรอืตามที+ไดม้กีารสื+อสารเป็นลายลกัษณอ์กัษร ณ จดุขายโดย 
บรษิทัฯ) การรบัประกนันีNไม่รวมคา่แรง การประกอบ การแยกสว่น การตดิตัNง หรอืการยกเลกิการตดิตัNง ขอ้ผูกพนัระหวา่ง 
บรษิทัฯ และผูซ้ ื Nอเป็นสทิธเิฉพาะตวัในอนัที+จะเรยีกรอ้งภายใตก้ารรบัประกนันีNซ ึ+งจะเรยีกรอ้งไดโ้ดยมขีอ้จาํกดั โดย บรษิทัฯ จะ
เป็นผูเ้ลอืกวา่จะซอ่มแซม หรอืจะเปลี+ยนสนิคา้ทดแทน สนิคา้ที+มคีวามชาํรดุบกพรอ่งหรอืสนิคา้ไม่เป็นไปตามคณุสมบตั ิหรอื
การหกัราคาคา่สนิคา้ตามความเหมาะสม บรษิทัฯ จะใชเ้วลาในการซอ่มแซมสนิคา้ หรอืเปลี+ยนสนิคา้ทดแทน หรอื การออกใบ
ลดหนีNโดยพจิารณาตามความเหมาะสม บรษิทัฯ มสีทิธเิลอืกที+จะเปลี+ยนสนิคา้ทดแทนสนิคา้ที+มคีวามชาํรดุบกพรอ่ง หรอืสนิคา้
ไม่เป็นไปตามคณุสมบตัดิว้ยสนิคา้ ที+มคีวามแตกตา่งเพยีงเล็กนอ้ยในรปูลกัษณ ์และ/หรอืในรายละเอยีดสนิคา้ที+ไม่สง่ผล
กระทบตอ่การใชง้านของสนิคา้ดงักลา่ว สนิคา้ที+ไม่ตรงกบัคณุสมบตั ิหรอืที+มคีวามชาํรดุบกพรอ่งจะถอืวา่ เป็นทรพัยส์นิของ 
บรษิทัฯ เมื+อมกีารเปลี+ยนทดแทนหรอืออกใบลดหนีN 

  

 (ข) ผูซ้ ื Nออาจสง่คนืสนิคา้ที+อยู่ภายใตก้ารรบัประกนัให ้บรษิทัฯ ตามที+อยู่ที+กาํหนด โดยตอ้งเป็นไปตามนโยบายการ
คนืสนิคา้ที+ บรษิทัฯ ใชอ้ยู่ในปัจจบุนัเท่านัNน เมื+อไดพ้จิารณารายละเอยีดการเรยีกรอ้งภายใตเ้งื+อนไขการรบัประกนัสนิคา้แลว้ 
บรษิทัฯ จะชาํระคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ หากปรากฏวา่ไม่พบความบกพรอ่งของสนิคา้ หรอื ไม่พบวา่สนิคา้นัNนไม่ตรงตาม
คณุสมบตั ิผูซ้ ื Nอจะตอ้งเป็นผูช้าํระคา่ขนสง่ คา่ทดลอง และคา่จดัการสถานที+ ที+เกี+ยวขอ้งเอง 

 

 (ค) ไม่วา่ขอ้กาํหนดใด ๆ ที+กลา่วมาขา้งตน้ บรษิทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบความเสยีหายใด ๆ ภายใตเ้งื+อนไขการ
รบัประกนัสนิคา้ หากสนิคา้ที+ไดร้บัการเรยีกรอ้งวา่มคีวามชาํรดุบกพรอ่ง หรอืไม่ตรงตามคณุสมบตันัิNนเกดิขึ Nนมาจาก
สภาพแวดลอ้ม หรอืการทดสอบแรงกด หรอืการใชง้านที+ผดิ หรอืการใชง้านนอกเหนือจากที+กาํหนดไวใ้นคูม่อืการใชง้านที+
เกี+ยวขอ้ง หรอืการละเลย หรอืการตดิตัNงที+ไม่ถกูตอ้ง หรอือบุตัเิหต ุหรอืผลจากการซอ่มที+ไม่ถกูตอ้ง หรอืการเปลี+ยน หรอืการ
แกไ้ข หรอืการเก็บ หรอืการขนสง่ หรอืการขนยา้ยที+ไม่ถกูตอ้ง 

 

  (ง) ภายใตก้ฎหมายที+บงัคบัใชท้ี+เกี+ยวขอ้ง การรบัประกนัสนิคา้ดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการรบัประกนัโดยตรงแกผู่ซ้ ื Nอ
เท่านัNน ไม่รวมถงึลกูคา้ของผูซ้ ื Nอ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืผูแ้ทน และเป็นการแทนการรบัประกนัอื+น ๆ ทัNงหมด ไม่วา่ปรากฏอย่าง
ชดัแจง้หรอืโดยปรยิาย รวมถงึการรบัประกนัโดยปรยิายเฉพาะการรบัประกนัถงึความเหมาะสมในการใชง้านเฉพาะอย่าง 
ความสามารถในเชงิพาณิชย ์หรอืการไม่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา โดย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่รบัขอ้เรยีกรอ้งจาก
การรบัประกนัอื+น ๆ ที+มไิดก้าํหนดไว ้

  

  (จ) ภายใตข้อ้ยกเวน้ ของขอ้กาํหนดและเงื+อนไขนีN ขอ้ความดงัที+กลา่วมาขา้งตน้กลา่วถงึความรบัผดิทัNงหมดของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืของ บรษิทัฯ ในสว่นที+เกี+ยวขอ้งกบัความชาํรดุบกพรอ่งของสนิคา้และสนิคา้ที+ไม่ตรงตามคณุสมบตัทิี+
จาํหน่าย 
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8. ขอ้จาํกดัในการรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหาย 

  

(ก) บรษิทัฯ จะไม่ตอ้งรบัผดิชอบชดใชค้า่เสยีหายกรณีเกดิการขาดผลกาํไร สญูหายของเงนิออม การเสยีชื+อเสยีง 
การเสยีไมตร ี(GOOD WILL) ความเสยีหายทางออ้ม ความเสยีหายที+อาจเกดิขึ Nน ความเสยีหายที+มบีทลงโทษ ความเสยีหายที+
เป็นการเฉพาะ หรอืความเสยีหายที+เกดิขึ Nนอนัสง่ผลในภายหลงั อนัเกดิจากหรอืเกี+ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงนีN หรอืการจาํหน่าย
สนิคา้ หรอืการใหบ้รกิารของ บรษิทัฯ หรอืการใชส้นิคา้ ไม่วา่ความเสยีหายนัNนจะเกดิขึ Nนจากการละเมดิ การรบัประกนั สญัญา 
หรอืขอ้กฎหมายอื+นใด แมว้า่ บรษิทัฯ จะไดร้บัแจง้ หรอืทราบลว่งหนา้เกี+ยวกบัความเสยีหายที+เกดิขึ Nน 

 

9. การเก็บขอ้มูลเป็นความลบั 

 

 ผูซ้ ื Nอรบัทราบวา่ขอ้มูลทางเทคนิคทางการคา้และทางการเงนิ ที+ บรษิทัฯ และ/ หรอืบรษิทัในเครอืของ บรษิทัฯ ได ้
เปิดเผยกบัผูซ้ ื Nอ เป็นขอ้มูลลบั ผูซ้ ื Nอตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัดงักลา่วแกบุ่คคลภายนอก และไม่ใชข้อ้มูลลบัดงักลา่วเพื+อ
วตัถปุระสงคอ์ื+นนอกเหนือจากที+ตกลงกนัทัNงสองฝ่ายและตอ้งปฏบิตัติามสาํหรบัการซื Nอขายสนิคา้ 

 

10. การโอนสทิธแิละการหกักลบลบหนีN 

 

 ผูซ้ ื Nอตอ้งไม่โอนสทิธ ิหรอืภาระผูกพนัใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงนีNโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก 
บรษิทัฯ ผูซ้ ื Nอไม่มสีทิธใินการยดึหน่วงหรอืลดการชาํระเงนิ หรอื หกักลบลบหนีNคา่เสยีหายใดที+เกดิขึ Nน และที+อาจจะเกดิขึ Nนใน
อนาคตกบัสนิคา้ที+จาํหน่ายภายใตข้อ้ตกลงนีN หรอืภายใตข้อ้ตกลงอื+นซึ+งผูซ้ ื Nออาจจะมกีบั บรษิทัฯ หรอืบรษิทัในเครอืของ 
บรษิทัฯ และตกลงชาํระเงนิคา่สนิคา้ตามขอ้ตกลง โดยจะไม่หกักลบลบหนีNตามที+ผูซ้ ื Nอหรอืตวัแทนผูซ้ ื Nออา้งสทิธไิว ้

 

11. การผดิสญัญาและการยกเลกิขอ้ตกลง 

 

โดยไม่เป็นการกระทบสทิธทิัNงหลาย หรอืการแกไ้ขเยยีวยาใด ๆ ที+ บรษิทัฯ อาจมภีายใตข้อ้ตกลงนีN หรอืภายใต ้
กฎหมาย  บรษิทัฯ อาจแจง้ใหผู้ซ้ ื Nอทราบถงึการยกเลกิขอ้ตกลงทนัท ีโดยทําเป็นหนังสอื โดยบรษิทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบชดใช ้
คา่เสยีหายใด ๆ จากการกระทําดงักลา่ว หาก 

 

(ก) ผูซ้ ื Nอฝ่าฝืนหรอืผดิเงื+อนไขขอ้หนึ+งขอ้ใดในขอ้ตกลง 

 

 (ข) ผูซ้ ื Nอถกูฟ้องรอ้ง วา่มหีนีNสนิลน้พน้ตวั ลม้ละลาย (รวมทัNง การปรบัโครงสรา้งองคก์ร) ชาํระบญัช ีหรอืมกีารรอ้ง
ขอใหปิ้ดกจิการ ไม่วา่การรอ้งดงักลา่วจะเป็นไปโดยผูซ้ ื Nอเองหรอืไม่ก็ตาม มกีารแตง่ตัNงผูพ้ทิกัษท์รพัย ์หรอื ผูร้บัมอบทรพัยส์นิ
แทนผูซ้ ื Nอ หรอื การมอบหมายไดก้ระทําขึ Nนเพื+อผลประโยชนข์องเจา้หนีNของผูซ้ ื Nอ หรอื 

 

  (ค) อาํนาจควบคมุหรอืความเป็นเจา้ของของผูซ้ ื Nอเปลี+ยนแปลงไป 
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ในกรณีที+มเีหตดุงักลา่วขา้งตน้ ถอืวา่ครบกาํหนดเวลาที+ผูซ้ ื Nอจะตอ้งชาํระราคาคา่สนิคา้ตามขอ้ตกลงทัNงหมดทนัท ี

 กรณีที+ขอ้ตกลงนีNถกูยกเลกิ ยุต ิหรอื สิ Nนสดุอายุลง ขอ้กาํหนดและเงื+อนไขที+ยงัจาํเป็นตอ้งคงอยู่ก็ใหม้ผีลอยู่ตอ่ไป 

 

12. อื+นๆ 

 

  (ก) ในกรณีที+ขอ้บญัญตัใิดในขอ้กาํหนดและเงื+อนไขสิ Nนผล หรอืไม่สามารถบงัคบัไดโ้ดยศาล หรอืโดยกฎหมายใน
อนาคต หรอืโดยจากอาํนาจบรหิาร การระงบัหรอืการยกเลกิดงักลา่วไม่ทําใหข้อ้บงัคบัเงื+อนไขอื+นเป็นโมฆะไปดว้ย โดยใหแ้ยก
ตา่งหากออกจากกนัในสว่นที+เป็นโมฆะและไม่เป็นโมฆะ ในกรณีที+มกีารตดัสนิชี Nขาดวา่ขอ้บงัคบัในขอ้กาํหนดและเงื+อนไขไม่
ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่อาจบงัคบัใชไ้ด ้ใหถ้อืวา่ขอ้บงัคบัดงักลา่วไดถ้กูตดัออกจากขอ้กาํหนดและเงื+อนไขเหลา่นีN แต่
ขอ้บงัคบัอื+น ๆ ยงัสามารถมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ย่างเต็มที+ และการจะกาํหนดขอ้บงัคบัใหม่แทนขอ้บงัคบัเดมิ จาํเป็นตอ้งใหเ้ป็นไป
ตามความตัNงใจแรกเร ิ+มในการกาํหนดขอ้บงัคบัภายใตก้ฎหมายที+บงัคบัใช ้

  

   (ข) กรณีที+คูส่ญัญาฝ่ายหนึ+งฝ่ายใดไม่อาจดาํเนินการ หรอื ดาํเนินการลา่ชา้ การใชส้ทิธหิรอืเยยีวยาความเสยีหาย
ที+เกดิจากขอ้ตกลงไม่ถอืวา่เป็นการสละสทิธ ิอกีทัNงไม่ถอืเป็นการใชส้ทิธสิว่นเดยีว หรอืบางสว่นหรอืเยยีวยาความเสยีหายอนั
เกดิขึ Nนจากการป้องกนัการดาํเนินการอื+น ๆ หรอืการดาํเนินการในอนาคตในการใชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาความเสยีหายอนัเกดิ
จากขอ้ตกลง หรอืจากเอกสารอื+นที+เกี+ยวขอ้ง หรอืภายใตก้ฎหมาย  

 

 สญัญาทัNงหมดที+มผีลบงัคบัใชเ้งื+อนไขการขายทั+วไปเหลา่นีNจะถกูควบคมุและตคีวามตามกฎหมายไทย 
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