
-สญัลกัษณ์-       ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปในกำรขำย 

ฉบบัปรบัปรงุ ธนัวำคม 2556 
ขอบเขต ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในกำรขำยดงัต่อไปน้ี ("ขอ้ก ำหนด") ให้ใช้บงัคบักบั
ธุรกรรมระหว่ำง บรษิัท เคเอสบี พัม๊ส์ จ ำกดั (ในฐำนะ “ผู้ขำย”) กับลูกค้ำ (ในฐำนะ 
“ผูซ้ื้อ”) 
1 ขอบเขตกำรจดัหำ 
1.1 
ใบเสนอรำคำของผู้ขำยไม่ใช่ค ำเสนอที่มีผลผูกพันเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นกำร
เฉพำะเจำะจงว่ำมผีลผูกพนั  
1.2 
ขอบเขตของสนิค้ำที่จดัหำหรอืบรกิำรที่มอบให้จะได้รบักำรพจิำรณำก ำหนดตำมฐำน
ของกำรยนืยนัค ำสัง่ซื้อที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรของผูข้ำยเท่ำนัน้หรอืกำรไม่ด ำเนินกำร
เช่นนัน้ ตำมฐำนของใบเสนอรำคำที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรของผู้ขำย สญัญำเพิม่เติม
หรอืประกอบอย่ำงใด ๆ จะตอ้งท ำขึน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
บรรดำสิง่ที่ส่งมอบและบรกิำรจะมผีลบงัคบัใช้ตำมฐำนของขอ้ก ำหนดน้ีโดยใหย้กเว้น
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขอื่นใด ให้ยกเว้นกำรอ้ำงอิงอย่ำงใด ๆ โดยผู้ซื้อถึงขอ้ก ำหนด
และเงื่อนไขในกำรขำยของตนเองโดยชดัแจง้ ขอ้ก ำหนดน้ีให้น ำมำใช้บงัคบักบัธุรกิจ
ในอนำคตทัง้ปวงกับผู้ขำย แม้ว่ำจะไม่มีกำรตกลงกันโดยชัดแจ้งอีกครัง้ กำร
เปลีย่นแปลงอย่ำงใด ๆ ในขอ้ก ำหนดน้ีจะตอ้งอยู่ภำยใตบ้งัคบัของกำรยนืยนัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้โดยผูข้ำย 
1.3 
ขอ้มูลที่รวมอยู่ในแคตตำล็อกผลติภณัฑ์, บญัชรีำคำ, แบบแปลน, ขนำด และตำรำง
น ้ำหนักจะไม่มผีลผูกพนัในส่วนของผูข้ำย เวน้แต่ผูข้ำยจะไดอ้ำ้งองิถงึขอ้มูลเช่นว่ำนัน้
เป็นกำรเฉพำะเจำะจง รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีให้น ำมำใช้เพื่ อ
วตัถุประสงคใ์นกำรใหข้อ้มูลเท่ำนัน้และจะไม่ถอืว่ำเป็นขอ้มูลทีไ่ดร้บักำรรบัรอง  
1.4 
ผู้ขำยสงวนสิทธิใ์นสิทธิในทรพัย์สินทำงปัญญำ และ/หรือ ทำงอุตสำหกรรมและ
ลขิสิทธิท์ัง้ปวงที่เกี่ยวกับเอกสำรทำงเทคนิคและทำงกำรค้ำทัง้ปวงที่ผู้ขำยมอบให ้
เช่น แผน, ตวัอย่ำง, แบบแปลน, กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และขอ้มูลที่คล้ำยคลึง
กนัที่มีลกัษณะจบัต้องได้หรือจบัต้องไม่ได้ และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ขอ้มูล
เหล่ำน้ีจะต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกรำยใดโดยไม่ได้รบัอนุญำตเป็นลำย
ลกัษณ์อักษรจำกผู้ขำยก่อนและจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ขำยทันทีหำกได้รบักำรร้องขอ
จำกผู้ขำยซึ่งผู้ขำยอำจด ำเนินกำรเช่นนัน้ในเวลำใด ๆ ก็ได้ ทัง้น้ี ผู้ขำยไม่ต้องมอบ
แบบหน้ำงำนสนิค ้ำหรบับรกิำรหรอืส ำหรบัอะไหล่ต่ำง ๆ  
1.5 
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นประกำรอื่นใด กำรทดสอบกำรยอมรบัที่ตกลงกันตำม
สญัญำน้ีจะด ำเนินกำร ณ สถำนที่ผลิตและตำมแนวปฏิบัติทัว่ไปของอุตสำหกรรมที่
เกี่ยวข้องในประเทศที่ผลิต โดยผู้ขำยจะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยของตนเอง 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อ ยกตัวอย่ำง กำรเป็นพยำนในกำรทดสอบ ให้เป็นควำม
รบัผิดชอบของผู้ซื้อ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นประกำรอื่นใด กำรทดสอบกำร
ยอมรบัจะต้องด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดที่ก ำหนดไว้ใน DIN 1944/III หรอื DIN ISO 
9906 ตำมทีใ่ชบ้งัคบั 
2 ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบ, ควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบและเหตุสุดวิสยั 
2.1 
ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบทัง้หมดที่ตกลงกันให้นับจำกวนัที่มีกำรยืนยนัค ำสัง่ซื้อจำก
ผูข้ำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแต่ไม่ใช่จนกว่ำประเด็นทำงกำรค้ำและทำงเทคนิคทัง้ปวง
จะระงบัลงโดยคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย ผู้ซื้อเป็นผูจ้ดัท ำบรรดำเอกสำร, วสัดุ, ใบอนุญำต, 
กำรให้อนุญำต, กำรอนุมตัิ, กำรปลดเปลื้อง และหลักประกนัที่ผู้ซื้อจดัหำและผู้ขำย
ได้รับกำรช ำระเงินเริ่มแรกที่ตกลงกันจำกผู้ซื้อ หำกกรณีไม่ใช่กรณีน้ี ให้ขยำย
ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบภำยในเวลำตำมสมควรเว้นแต่ผู้ขำยจะรบัผดิชอบต่อควำม
ล่ำชำ้นัน้  
2.2 
กำรปฏิบตัติำมก ำหนดเวลำกำรส่งมอบที่ตกลงกนัให้อยู่ภำยใต้บงัคบัของเงื่อนไขทีว่่ำ
ผู้ขำยเองได้รบักำรจัดสนิค้ำที่ถูกต้องตรงเวลำ ผู้ขำยจะต้องแจ้งผู้ซื้อโดยเร็วเท่ำที่
เป็นไปไดเ้กีย่วกบัเรื่องควำมล่ำชำ้ในกำรส่งมอบสนิคำ้ที่คำดหมำยไดอ้ย่ำงใด ๆ 
2.3 
ถือว่ำด ำเนินกำรตำมก ำหนดเวลำกำรส่งมอบเมื่อผู้ขำยกระท ำกำรให้มีผลบงัคบัใช้
ตำมขอ้ก ำหนดทำงกำรค้ำที่ตกลงกนัตำมสญัญำได้ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็แล้ว หำกตก
ลงกันให้ผู้ซื้อยอมรบัสนิค้ำหรอืบรกิำร วนัที่ยอมรบัสินค้ำให้เป็นที่สุดโดยให้ยกเว้น
กำรปฏิเสธกำรยอมรบัสนิค้ำหรอืบรกิำร หรือกำรไม่ด ำเนินกำรเช่นน้ี ให้มีกำรแจ้ง
เรื่องควำมพรอ้มในกำรยอมรบัสนิคำ้  
 

2.4 
หำกกำรขนส่งสนิค้ำ และ/หรอื กำรยอมรบัสนิค้ำหรอืบรกิำรตำมสญัญำล่ำช้ำโดยเหตุ
ประกำรใดก็ตำมภำยในควำมควบคุมของผู้ซื้อ ผู้ขำยมีสิทธิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นเน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของผู้ซื้อภำยในหน่ึงเดือนนับจำกวนัที่แจ้งเรื่องควำม
พรอ้มในกำรขนส่งสนิคำ้  
2.5 
ก ำหนดเวลำกำรส่งมอบให้ขยำยเวลำออกไปตำมสมควรหำกมกีำรส่งมอบล่ำช้ำโดย
เหตุของเหตุสุดวิส ัย , ข้อพิพำทแรงงำน หรือเหตุกำรณ์หรือพฤติกำรณ์อื่นใด
นอกเหนือควำมควบคุมตำมสมควรของผู้ขำย หำกเหตุกำรณ์ที่ท ำให้กำรส่งมอบ
สนิคำ้ล่ำชำ้ยงัมอียู่เป็นเวลำเกินกว่ำสำมเดอืน ผูซ้ื้อและผูข้ำยต่ำงฝ่ำยต่ำงมสีทิธถิอน
ตวัจำกสญัญำน้ี ผู้ขำยไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูซ้ื้อในควำมเสยีหำยอนัเน่ืองมำจำกกำรถอน
ตวัจำกสญัญำของผูข้ำยหรอืผูซ้ื้อ 
2.6 
หำกมเีหตุอันเป็นไปไม่ได้โดยแน่แท้แก่ผู้ขำยในกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพนัของตน
ตำมสญัญำน้ีที่อย่ำงครบถ้วนก่อนที่จะมีกำรผ่ำนควำมเสี่ยงหรอืในกรณีที่มคีวำมไม่
สำมำรถที่จะปฏิบตัิได้ ผู้ซื้อมีสทิธิถอนตวัจำกสญัญำน้ีโดยไม่ให้เวลำในกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำเพิ่ม เติม ข้อก ำหนดเดียวกัน น้ี ให้ ใช้บังคับ  ในกรณีที่มีค ำสั ง่ซื้ อ
ส่วนประกอบส ำคญัทีเ่ท่ำ ๆ กนัต่ำง ๆ หำกกำรปฏิบตักิำรส่งมอบบำงส่วนไม่สำมำรถ
ท ำได้และหำกผู้ซื้อมีส่วนได้เสียที่พิสูจน์ได้ในกำรปฏิเสธกำรส่งมอบบำงส่วน หำก
กรณีทีไ่ม่ใช่กรณีน้ี ผู้ซื้อจะต้องช ำระรำคำตำมสญัญำในกำรส่งมอบสนิค้ำบำงส่วนนัน้ 
ในกรณีอื่น ๆ ใหน้ ำขอ้ 7.2 ของขอ้ก ำหนดน้ีมำใชบ้งัคบั 
หำกมคีวำมเป็นไปไม่ได้หรอืควำมไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำเกิดขึน้ในระหว่ำงที่ผู้
ซื้อยอมรบัสนิค้ำล่ำช้ำหรอืหำกผูซ้ื้อต้องรบัผดิชอบแต่เพยีงฝ่ำยเดยีวหรอืเป็นหลักใน
พฤตกิำรณ์เหล่ำน้ี ผูซ้ื้อยงัคงมภีำระผูกพนัในกำรใหค่้ำตอบแทน  
2.7 
หำกผู้ซื้อได้รบัควำมสูญเสยีเน่ืองจำกควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบโดยเหตุผลต่ำง ๆ ที่
อยู่ภำยในควำมควบคุมของผูข้ำย ผูซ้ื้อมสีทิธเิรยีกร้องเบี้ยปรบัเป็นจ ำนวน 0.5 % ต่อ
สปัดำหท์ี่มคีวำมล่ำชำ้เตม็สปัดำห์ แต่ไม่เกนิ 5 % ของมูลค่ำในส่วนของขอบเขตกำร
จัดหำทัง้หมดที่ไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้ตรงเวลำหรือไม่เป็นไปตำมสัญญำน้ีอัน
เน่ืองมำจำกควำมล่ำช้ำ โดยใหย้กเวน้ค่ำชดเชยควำมสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยอื่นใด
ทีเ่กดิจำกควำมล่ำชำ้ในกำรส่งมอบสนิคำ้โดยชดัแจง้ 
3 กำรผ่ำนควำมเส่ียงและกำรยอมรบั  
3.1 
สนิค้ำหรอืบรกิำรจะถูกจดัหำตำมขอ้ก ำหนดกำรค้ำที่ก ำหนดไว้ในสญัญำรำยฉบบัซึ่ง
จะตอ้งตคีวำมภำยใตบ้งัคบัของ INCOTERM ฉบบัทีใ่ชบ้งัคบัในเวลำทีท่ ำสญัญำน้ี  
3.2 
หำกสญัญำก ำหนดให้ยอมรบัสนิค้ำหรอืบรกิำรและหำกคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงกนั
ว่ำ กำรยอมรบัสนิค้ำนัน้เป็นเงื่อนไขในกำรผ่ำนควำมเสีย่ง กำรยอมรบัสนิค้ำนัน้จะมี
ผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ยอมรบัสนิค้ำโดยไม่ชกัชำ้หรอืกำรทีไ่ม่ด ำเนินกำรเช่นน้ี ให้ปฏิบตัิ
ตำมกำรแจ้งเรื่องควำมพรอ้มในกำรขนส่งสนิคำ้ทนัที ควำมช ำรุดบกพร่องเล็กน้อยจะ
ไม่ท ำใหผู้ซ้ื้อมสีทิธปิฏเิสธกำรยอมรบัสนิคำ้หรอืบรกิำร 
3.3 
ในกรณีที่มกีำรขนส่งสนิคำ้ และ/หรอื กำรยอมรยัสนิคำ้ล่ำชำ้หรอืไม่มผีลบงัคบัใช้โดย
เหตทุุกประกำรทีอ่ยู่นอกเหนือขอบเขตควำมรบัผดิชอบของผู้ขำย ใหถ้อืว่ำควำมเสีย่ง
นัน้ถูกส่งผ่ำนไปยงัผู้ซื้อในวนัที่ผู้ขำยแจ้งเรื่องควำมพร้อมในกำรขนส่งสนิค้ำ เมื่อมี
กำรรอ้งขอของผูข้ำย ผูซ้ื้อจะตอ้งจดัหำควำมคุม้ครองตำมสญัญำประกนัภยัอนัจ ำเป็น 
3.4 
อนุญำตใหม้กีำรส่งมอบบำงส่วนเวน้แต่จะถอืว่ำเป็นภำระอนัไม่สมควรแก่ซื้อ 
4 รำคำและกำรช ำระเงิน, สญัญำประกอบ, กำรหกักลบลบหน้ีและสิทธิในกำร
ปฏิเสธกำรปฏิบติัตำม  
4.1 
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นประกำรอื่นใด คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยเข้ำใจว่ำเป็นรำคำ 
EXW (Incoterm 2010) รวมถึงกำรบรรทุกสินค้ำ แต่ไม่มีกำรบรรจุหีบห่อ รำคำ
จะต้องอยู่ภำยใต้บงัคบัของภำษีมูลค่ำเพิม่เป็นจ ำนวนเงนิที่มผีลบงัคบัใช้ ในขณะที่มี
กำรเรยีกเกบ็   
 
 
 
 
 



-สญัลกัษณ์-       ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปในกำรขำย 

4.2 
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นประกำรอื่นใด กำรช ำระเงนิจะโอนไปที่บัญชีของผู้ขำย
ดงัต่อไปน้ีโดยไม่มกีำรหกัเงนิ 
กำรช ำระเงนิเริม่แรก 1/3 ภำยหลงัจำกทีไ่ดร้บักำรยนืยนัค ำสัง่ซื้อ, 1/3 ภำยหลงัจำกที่
ไดร้บักำรแจง้เรื่องควำมพร้อมในกำรขนส่งสนิค้ำ และส่วนทีเ่หลอืภำยในสำมสบิ (30) 
วนันับจำกทีม่กีำรผ่ำนควำมเสีย่ง  
วธิกีำรช ำระเงนิอย่ำงใด ๆ กต็ำมที่ใช้ จะไม่ถอืว่ำมกีำรช ำระเงนิก่อนทีจ่ะมกีำรหกัเงนิ
จำกบญัชขีองผูข้ำยอย่ำงครบถ้วนและไม่อำจเพกิถอนได้ 
4.3 
หำกผูข้ำยมขีอ้สงสยัที่พบเกีย่วกบัเรื่องควำมเป็นหน้ีสนิลน้พน้ตวัของผูซ้ื้อ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ หำกขอ้สงสยัดงักล่ำวเกิดขึ้นภำยหลงัจำกที่มกีำรช ำระเงนิของผู้ซื้อ ผูข้ำยมี
สิทธิทวงถำมให้ผู้ซื้อช ำระเงินล่วงหน้ำหรือส่งมอบหลักประกันในกำรส่งมอบใน
อนำคตหรอืถอนขอ้ก ำหนดกำรช ำระเงนิที่ตกลงกันก่อนหน้ำน้ีโดยไม่เป็นผลร้ำยต่อ
สทิธเิรยีกรอ้งในอนำคตต่ำง ๆ สญัญำประกอบ  
4.4 
แนวปฏิบตัิในกำรแย้งสทิธหิรอืใชส้ทิธปิฏิบตัิกำรปฏิบตัติำมสญัญำของผู้ซื้อจะได้รบั
กำรยอมรบัหำกและเพยีงเท่ำทีก่ำรแยง้สทิธทิีไ่ม่อำจโตแ้ยง้ได้หรอืทีม่ผีลโดยชอบดว้ย
กฎหมำยทีไ่ดร้บักำรยนืยนัตำมค ำพพิำกษำทีเ่ป็นทีสุ่ดและเดด็ขำดทีม่อียู่  
5 กำรยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิ 
5.1 
เพยีงเท่ำทีก่ำรยดึหน่วงกรรมสทิธินั์น้มผีลบงัคบัใช้ตำมกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั กรรมสทิธิ ์
ในสนิค้ำจะไม่ผ่ำนจำกผู้ขำยจนกว่ำจะไดร้บัช ำระเงนิตำมสญัญำเต็มจ ำนวนแลว้ เมื่อ
ผู้ขำยร้องขอ ผู้ซื้อจะต้องให้ควำมช่วยเหลอืผู้ขำยในกำรใช้มำตรกำรอย่ำงใด ๆ อัน
จ ำเป็นเพื่อคุม้ครองกรรมสทิธิใ์นสนิคำ้ของผูข้ำยในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
5.2 
ผู้ซื้อไม่มสีิทธขิำย, จ ำน ำ หรอืรบัผดิชอบโดยวิธกีำรใดที่เป็นหลกัประกนัหน้ีใดด้วย
สนิคำ้ทีจ่ดัหำอย่ำงใด ๆ 
ในกรณีที่มคี ำสัง่ยดึหรอืค ำสัง่อำยดัทรพัย์, กำรยดึทรพัย์หรอืค ำสัง่ทำงปกครองอื่น ๆ 
ทีเ่ป็นคุณแก่บุคคลภำยนอก ผูซ้ื้อจะตอ้งแจง้ผูข้ำยทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 
5.3 
หำกผู้ซื้อผดิต่อสญัญำน้ี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกรณีที่มกีำรผดินัดช ำระเงนิ ผู้ขำยมี
สทิธกิลบัเขำ้ครอบครองสนิคำ้ที่จดัหำภำยหลงัจำกที่ส่งหนังสอืเตือนตำมสมควรถึงผู้
ซื้อและผูซ้ื้อจะตอ้งคนืสนิคำ้นัน้ใหแ้ก่ผูข้ำย 
5.4 
ผู้ขำยสำมำรถทวงถำมให้ผู้ซื้อคืนสินค้ำที่จัดหำตำมมูลแห่งกำรยดึหน่วงกรรมสิทธิ ์
ภำยหลงัจำกทีม่กีำรถอนตวัจำกสญัญำน้ีเท่ำนัน้  
5.5 
กำรยื่นค ำขอเปิดกระบวนพจิำรณำคดกีำรมหีน้ีสนิล้นพ้นตวัโดยผูซ้ื้อ จะท ำให้ผู้ขำยมี
สทิธถิอนตวัจำกสญัญำน้ีและทวงถำมใหด้ ำเนินกำรคนืสนิคำ้ทีจ่ดัหำทนัท ี
6 สิทธิเรียกร้องในเรื่องควำมช ำรดุบกพร่อง 
กำรรบัประกนัควำมช ำรุดบกพร่องในงำนฝีมอืและวสัดุและควำมบกพร่องในสทิธใิน
สนิคำ้ทีจ่ดัหำของผูข้ำยจะครอบคุลมถงึรำยกำรดงัต่อไปน้ีภำยใตบ้งัคบัของขอ้ก ำหนด
ทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 7 ของขอ้ก ำหนดน้ี โดยใหย้กเวน้สทิธเิรยีกรอ้งเพิม่เตมิทัง้ปวง 
6.1 
ควำมช ำรุดบกพร่องในงำนฝีมอืและวสัดุ  
6.1.1 
ผู้ขำยจะต้องซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนแทนสนิค้ำที่ช ำรุดบกพร่องใดโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย
ตำมควำมเขำ้ใจที่ว่ำ กำรตดัสินใจว่ำจะขจดัควำมช ำรุดบกพร่องโดยวธิำรซ่อมแซม
หรอืกำรเปลี่ยนแทนหรอืไม่นัน้ให้เป็นดุลพินิจของผู้ขำยแต่เพียงผู้เดยีว อย่ำงไรก็ด ี
ขอ้ก ำหนดน้ีให้ใช้บังคบัเฉพำะในเงื่อนไขที่ว่ำ ผู้ซื้อแจ้งผู้ขำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
เรื่องควำมช ำรุดบกพร่องใด ๆ นัน้ทันทแีละจะถูกจ ำกดัเพยีงควำมช ำรุดบกพร่องอนั
เน่ืองมำจำกพฤตกิำรณ์ต่ำง ๆ ก่อนทีจ่ะมกีำรผ่ำนควำมเสีย่ง  
กรรมสทิธิใ์นสนิค้ำหรอืส่วนต่ำง ๆ ที่ได้รบักำรเปลี่ยนแทนจะผ่ำนไปยงัผู้ขำยเว้นแต่
สินค้ำหรือส่วนนัน้จ ำเป็นต้องได้รบักำรจัดกำรแยกกันเน่ืองจำก ยกตัวอย่ำง กำร
ปนเป้ือนของสำรเคม,ี สำรชวีภำพ หรอืนิวเคลยีร ์ 
ในกรณีเช่นว่ำนัน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งรบัผดิชอบในกำรจดักำรสนิค้ำหรอืส่วนนัน้อย่ำงถูกตอ้ง
โดยผูซ้ื้อจะตอ้งรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยเอง  
 
 
 
 

6.1.2 
ค่ำใช้จ่ำยโดยตรงของสิ่งของแทนที่ที่เกิดขึ้นภำยในขอบเขตกำรซ่อมแซมหรือกำร
เปลี่ยนแทนให้เป็นควำมรบัผดิชอบของผู้ขำยโดยมเีงื่อนไขว่ำ ขอ้ร้องเรยีนของผู้ซื้อ
พสิูจน์ได้ว่ำถูกต้อง อย่ำงไรก็ดี ผู้ขำยไม่ต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำยอื่นใด ยกตวัอย่ำง 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรือ้ถอนและกำรประกอบใหม่ที่เกีย่วกับอุปกรณ์นอกเหนือจำกสนิคำ้ที่
ช ำรุดบกพร่อง, ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ้ำงบุคลำกรให้บริกำรและแรงงำนที่อำจ
จ ำเป็น รวมถงึค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ  
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเรื่องจำกขอ้เท็จจรงิที่ว่ำ สถำนที่ใช้กำรขนส่งสินค้ำไม่ใช่
สถำนทีเ่ดยีวกบัจุดหมำยปลำยทำงทีต่กลงไวต้ำมสญัญำและควำมคลำดเคลื่อนนัน้ไม่
เป็นไปตำมกำรใช้งำนสนิค้ำที่จดัหำ (ตวัอย่ำง) ที่ก ำหนดไว้ให้เป็นควำมรับผดิชอบ
ของผูซ้ื้อในแต่ละกรณี  
6.1.3 
ผูข้ำยไม่ต้องรบัผดิภำยใต้กำรรบัประกนัขำ้งตน้หำกผู้ซื้อไม่สำมำรถใหร้ะยะเวลำตำม
สมควรและโอกำสในกำรด ำเนินกำรซ่อมแซมหรอืจดักำรเปลี่ยนแทนและด ำเนินกำร
ดว้ยตนเองหรอืให้บุคคลภำยนอกด ำเนินกำรใหแ้ก่ผูข้ำย เฉพำะในกรณีเร่งด่วน หำก
ควำมปลอดภัยในกำรด ำเนินงำนของอุปกรณ์อยู่ในควำมเสี่ยงหรอืเพื่อป้องกนัควำม
เสียหำยร้ำยแรงที่ไม่อำจยอมรบัได้ ในกรณีเช่นน้ี จะต้องแจ้งผู้ขำยทันทีหรือหำก
ผู้ขำยไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเยยีวยำควำมช ำรุดบกพร่อง ให้ผู้ซื้อมสีิทธิแก้ไขเยียวยำ
ควำมช ำรุดบกพร่องนัน้หรอืให้บุคคลภำยนอกด ำเนินกำรแก้ไขเยยีวยำควำมช ำรุด
บกพร่องนัน้และทวงถำมผูข้ำยชดเชยค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กดิขึน้กบัผูซ้ื้อ  
6.1.4 
ผู้ขำยไม่ต้องรับผิดต่อควำมช ำรุดบกพร่องใดที่ เกิดจำกสภำพกำรด ำเนินงำน
นอกเหนือจำกที่ตกลงกันไว้ตำมสญัญำ, กำรใช้งำนหรือกำรจัดเก็บที่ไม่เหมำะสม
หรอืไม่ถูกต้อง, กำรติดตัง้หรอืกำรตรวจสอบผดิโดยผู้ซื้อหรอืบุคคลภำยนอกรำยใด, 
ควำมเสื่อมสภำพตำมกำรให้งำนปกติ, กำรดูแลรกัษำที่ไม่ถูกต้องหรือโดยประมำท, 
กำรบ ำรุงรกัษำที่ไม่เหมำะสม, อุปกรณ์ที่ไม่เหมำะสม, งำนโยธำที่บกพร่องหรอืฐำน
กำรก่อสร้ำงที่ไม่เหมำะสม, อิทธพิลเกี่ยวกบัสำรเคมี, เคมีไฟฟ้ำ หรอืไฟฟ้ำ เว้นแต่
เป็นกรณีทีเ่กดิจำกควำมผดิของผูข้ำย  
6.1.5 
ถ้ำมี กำรซ่อมแซมที่ด ำเนินกำรโดยผู้ซื้อหรือโดยบุคคลภำยนอกที่ท ำลงอย่ำงไม่
ถูกต้องเหมำะสม ผู้ขำยไม่ต้องรบัผิดต่อผลสบืเน่ืองอย่ำงใด ๆ จำกกำรด ำเนินกำร
เช่นนัน้ ผู้ขำยไม่ต้องรบัผดิต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใด ๆ ต่อสนิค้ำที่จดัหำที่ท ำขึ้น
โดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกตนก่อน 
6.2 
ควำมบกพร่องในเรื่องสทิธ ิ
6.2.1 
หำกไม่สำมำรถใช้งำนสินค้ำที่จัดหำได้โดยไม่เป็นกำรละเมิดสทิธิในทรพัย์สินทำง
อุตสำหกรรมหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิ ์ผู้ขำยมดีุลพนิิจของตนแต่
เพียงฝ่ำยเดียวและโดยต้องรบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเองในกำรด ำเนินกำรให้ได้สิทธิ
พื้นฐำนในกำรให้ผู้ซื้อได้ใช้สนิค้ำต่อไปหรอืแก้ไขสินค้ำนัน้โดยวิธกีำรที่ตนสำมำรถ
คำดหมำยได้ว่ำจะสำมำรถท ำให้ผู้ซื้อใช้สินค้ำนัน้ได้โดยไม่เป็นกำรละเมิดสิทธิใน
ทรพัยส์นิทำงอุตสำหกรรมหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง 
หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรเช่นน้ีได้ภำยใต้เงื่อนไขตำมสมควรทำงเศรษฐกิจหรือ
ภำยในระยะเวลำตำมสมควร ผู้ซื้อและผู้ขำยมีสิทธิเท่ำ ๆ กันในกำรถอนตัวจำก
สญัญำน้ี 
ผู้ขำยจะต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและยกเว้นควำมรบัผิดให้แก่ผู้ซื้อจำกและต่อ
สทิธเิรยีกร้องทีส่ำมำรถบงัคบัไดท้ี่ไม่มขีอ้โต้แย้งหรอืตำมกฎหมำยอย่ำงใด ๆ และทัง้
ปวงของเจ้ำของสทิธใินทรพัยส์นิทำงอุตสำหกรรมหรอืสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำที่
เกีย่วขอ้ง  
6.2.2 
ภำระผูกพนัข้ำงต้นในส่วนของผู้ขำยจะมีอยู่เฉพำะตำมเงื่อนไขที่ ว่ำ ผู้ซื้อแจ้งผู้ขำย
เรื่องสิทธิเรียกร้องใดที่มีขึ้นตำมกำรกล่ำวอ้ำงว่ำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำง
อุตสำหกรรมหรอืสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิท์นัทแีละหำกผู้ซื้อให้ควำม
ช่วยเหลือตำมสมควรทุกประกำรในกำรแก้ต่ำงคดีแก่ผู้ขำย และ/หรือ ท ำให้ผู้ขำย
สำมำรถด ำเนินมำตรกำรแก้ไขตำมขอ้ 6.2.1 ตำมสญัญำน้ี โดยมีขอ้สงวนว่ำ ผู้ขำย
สำมำรถใช้ปฏบิตัิกำรเชงิป้องกนัอย่ำงใดที่ผู้ขำยเหน็เป็นกำรจ ำเป็น รวมถึงกำรระงบั
ข้อพิพำทในศำล โดยมีเงื่อนไขว่ำ ข้อบกพร่องแห่งสิทธินั ้นไม่ได้มีฐำนมำจำก
ข้อแนะน ำที่ผู้ซื้อให้ไว้และกำรละเมิดสิทธิดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกผู้ซื้อที่ได้ท ำกำร
เปลี่ยนแปลงสนิค้ำที่จดัหำโดยไม่ได้รบัอนุญำตหรอืที่ใช้สนิค้ำในลกัษณะที่ไม่เป็นไป
ตำมสญัญำน้ี  
6.2.3 



-สญัลกัษณ์-       ข้อก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปในกำรขำย 

ผูซ้ื้อจะตอ้งรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในเรื่องวสัดุทัง้หมดทีต่นจดัหำ เช่น แบบแปลน, 
ขนำด, ตวัอย่ำง หรอืสิง่ท ำนองเดยีวกัน ผู้ซื้อจะต้องรบัผดิชอบในกำรท ำให้แน่ใจว่ำ 
แบบแปลนงำนออกแบบที่ตนจัดหำให้นัน้ไม่ละเมดิสิทธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำของ
บุคคลภำยนอกรำยใด ผูข้ำยไม่ตอ้งรบัผดิต่อผูซ้ื้อในกำรตรวจสอบว่ำกำรยื่นขอ้เสนอ
ตำมงำนออกแบบที่จัดหำให้แก่ผู้ขำยจะละเมิดสิทธิในทรพัย์สินทำงปัญญำของ
บุคคลภำยนอกรำยใดหรอืไม่ กระนัน้ หำกผู้ขำยต้องรบัผิดเน่ืองจำกข้อเท็จจริงที่
พสิูจน์สทิธเิรยีกรอ้ง ผูซ้ื้อจะตอ้งยกเวน้ควำมรบัผดิใด ๆ เช่นว่ำนัน้แก่ผูข้ำย  
7 ควำมรบัผิด 
7.1 
หำกผูซ้ื้อไม่สำมำรถใช้งำนสนิคำ้ทีจ่ดัหำไดเ้น่ืองจำกควำมผดิของผูข้ำยและหำกกรณี
เช่นน้ีเกดิจำกกำรที่ไม่ปฏิบตัิตำมหรอืกำรปฏิบตัติำมค ำแนะน ำหรอืขอ้แนะน ำใดที่ให้
ไว้ก่อนหรอืภำยหลงักำรท ำสญัญำน้ีอย่ำงไม่ถูกต้องหรอืโดยกำรผิดต่อภำระผูกพนั
ประกอบอื่นใดตำมสญัญำน้ี โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ค ำแนะน ำในเรื่องกำรด ำเนินงำนและ
กำรบ ำรุงรกัษำสนิค้ำที่จดัหำอย่ำงถูกต้อง ให้น ำขอ้ก ำหนดให้ข้อ 6 และ 7.2 มำใช้
บงัคบัตำมล ำดบัโดยใหย้กเวน้สทิธเิรยีกรอ้งเพิม่เตมิทัง้ปวง  
7.2 
แม้ว่ำจะมสีิ่งใดที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดน้ีที่เป็นกำรขดัแย้ง ควำมรบัผิดสูงสุดของ
ผู้ขำยตำมสัญญำน้ีโดยไม่ค ำนึงถึงมูลเหตุทำงกฎหมำย (เช่น ควำมล่ำช้ำ , กำร
รบัประกนั, กำรละเมดิ) และรวมถึงตวัแทน, บรวิำร, ผู้รบัจำ้งช่วง และผูจ้ดัหำของตน
ทีเ่กีย่วกบัสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ และทัง้ปวงในค่ำเสยีหำยหรอืควำมสูญเสยีทีอ่ำจเกิดขึ้น
อันเน่ืองมำจำกสัญญำน้ีจะต้องไม่เกินกว่ำรำคำตำมสัญญำหรือ 200,000.00 ยูโร 
แลว้แต่ว่ำอย่ำงใดต ่ำกว่ำ  
ให้ยกเว้นควำมรบัผดิเพิม่เติมอย่ำงใด ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผู้ขำยไม่ต้องรบัผดิต่อ
ควำมสูญเสียผลก ำไร, ควำมสูญเสยีกำรใช้ประโยชน์, ค่ำใช้จ่ำยต้นทุน, ค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวกบัควำมขดัขอ้งในกำรด ำเนินงำนหรือค่ำเสยีหำยพิเศษ, ค่ำเสยีหำยโดยอ้อม 
หรอืค่ำเสยีหำยสบืเน่ืองอย่ำงใด ๆ ไม่ว่ำโดยวธิกีำรชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนหรอืใน
ประกำรอื่นใด  
8 ระยะเวลำกำรรบัประกนัและข้อจ ำกดั 
ระยะเวลำกำรรบัประกนัส ำหรบัสนิค้ำที่จดัหำจะเป็นเวลำ 12 เดอืนนับจำกที่มกีำรส่ง
มอบ บรรดำสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อตำมมูลกฎหมำยอย่ำงใดๆ ก็ตำมให้หยุดลง
ภำยหลงัระยะเวลำกำรรบัประกนัและเพยีงเท่ำที่กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัอนุญำตไว ้
9 กำรยบัยัง้โดยผู้ซ้ือ 
ในกรณีทีก่ำรยบัยัง้ค ำสัง่ซื้อที่ยนืยนัแลว้โดยผูซ้ื้อโดยเหตุทีไ่ม่ไดเ้กดิจำกผูข้ำย ผูข้ำย
มสีทิธิได้รบักำรชดเชยค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมทัง้ปวงอนัเน่ืองมำจำกกำรยบัยัง้เช่นว่ำนัน้ 
ในกรณีทีก่ำรยบัยัง้เช่นว่ำนัน้ด ำเนินต่อไปเป็นระยะเวลำเกนิกว่ำหก (6) เดอืน ผูข้ำย
มสีิทธบิอกเลิกสญัญำน้ี ในกรณีเช่นน้ี ผู้ขำยจะได้รับช ำระเงนิในมูลค่ำของอุปกรณ์
และบรกิำรทัง้หมดหรอืยำงส่วนทีด่ ำเนินกำรแล้ว, วสัดุทัง้หมดทีส่ ัง่ซื้อ และค่ำใชจ้่ำยที่
เกิดขึ้นตำมสมควรตำมควำมคำดหมำยในกำรด ำเนินงำนทัง้หมดให้แล้วเสร็จและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรรือ้ถอน ถ้ำม ี 
10 กำรบอกเลิกสญัญำหรือกำรยกเลิกสญัญำเพื่อควำมสะดวกโดยผู้ซ้ือ 
ในกรณีทีก่ำรบอกเลกิหรอืกำรยกเลกิ (แลว้แต่กรณี) ค ำสัง่ซื้อใดเพื่อควำมสะดวกโดย
ผู้ซื้อ ผู้ขำยมสีิทธไิด้รบัช ำระรำคำตำมสญัญำส ำหรบังำนทัง้หมดที่ปฏิบตัิแล้วหรือที่
ปฏิบัติบำงส่วนไม่เกินวนัที่มกีำรบอกเลกิหรอืกำรยกเลิกค ำสัง่ซื้อนัน้ (แล้วแต่กรณี) 
และค่ำใชจ้่ำยตำมสมควรทัง้หมดทีเ่กดิขึน้อนัเน่ืองมำจำกกำรบอกเลกิหรอืกำรยกเลกิ
ค ำสัง่ซื้อ (แล้วแต่กรณี) รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใด ๆ และทัง้ปวงของผู้ขำยที่เกิดขึ้นตำม
สมควรตำมควำมคำดหมำยในกำรด ำเนินงำนทัง้หมดให้แลว้เสร็จและค่ำใชจ้่ำยในกำร
รือ้ถอน ถ้ำม ี
11 กำรปฏิบติัตำมข้อก ำหนดและกำรควบคมุกำรส่งออก 
11.1 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของตน ผู้ขำยและลูกจ้ำงของผู้ขำยต้องประพฤติตน
อย่ำงมืออำชีพและซื่อสัตย์ซึ่งหมำยควำมรวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทำง
กฎหมำยและมำตรฐำนทำงจรยิธรรม ผู้ขำยคำดหวงัพฤติกรรมที่คล้ำยคลงึกันจำกผู้
ซื้อและคู่คำ้รำยอื่น ๆ ในกรณีทีผู่้ซื้อฝ่ำฝืนต่อบทบญัญตักิฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรกระท ำกำรทุจริตหรือฉ้อฉล ผู้ขำยมีสิทธิบอกเลิกสญัญำน้ีได้
ทนัทโีดยไม่จ ำตอ้งบอกกล่ำว ทัง้น้ี ผูข้ำยขอสงวนสทิธิใ์นสทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย  
11.2 
ผู้ซื้อตกลงปฏิบัติตำมบทบญัญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรตกลงกับลูกจ้ำง, กำร
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มและสุขภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและเมื่อมกีำรด ำเนิน
กจิกรรมต่ำง ๆ ของตนเพื่อลงผลกระทบรำ้ยแรงต่อสุขภำพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม
อย่ำงต่อเน่ือง 
 

11.3 
ผูซ้ื้อตกลงปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในกำรควบคุมกำรส่งออกและกำรกกัเรอืทีใ่ชบ้งัคบัทัง้
ปวง ผูซ้ื้อจะตอ้งแจง้ผูข้ำยทนัทหีำกสนิค้ำทีจ่ดัหำถูกจดัส่งไปยงัประเทศใดหรอืบุคคล
ธรรมดำคนใดเพื่อกำรใช้งำนปลำยทำงภำยใต้บงัคบัของขอ้จ ำกดัในกำรส่งออกหรอื
กำรกกัเรอื 
ขอ้ก ำหนดน้ีให้น ำมำใช้บงัคบัเมื่อผู้ซื้อได้ทรำบขอ้เท็จจรงิเช่นว่ำนัน้ในวนัที่ภำยหลงั
จำกนัน้ ผู้ซื้อจะต้องรบัผดิชอบในกำรได้มำซึ่งใบอนุญำตส่งออกที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงใด 
ๆ เว้นแต่ผู้ขำยได้ตกลงด ำเนินกำรเช่นว่ำนัน้โดยชดัแจง้ ในกรณีใด ๆ จะต้องท ำกำร
ส่งมอบทัง้เฉพำะภำยหลงัจำกที่ได้ออกใบอนุญำตแล้วเท่ำนัน้ วนัที่ส่งมอบทัง้หมดจะ
ไดร้บักำรปรบัเปลีย่นตำมล ำดบั หำกยงัไม่ออกใบอนุญำตทีจ่ ำเป็นอย่ำงใด ๆ ภำยใน
ระยะเวลำตำมสมควร คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยมสีทิธบิอกเลกิสญัญำน้ีได ้ 
12 กำรใช้งำนซอฟท์แวร ์
12.1 
ผู้ขำยจะต้องให้อนุญำตสิทธิโดยไม่เด็ดขำดในกำรใช้ซอฟท์แวร์ใดและเอกสำรที่
เกีย่วขอ้งอย่ำงใด ๆ ตำมทีอ่ำจรวมไว้ในขอบเขตกำรจดัหำแก่ผูซ้ื้อ โดยจะตอ้งใชง้ำน
ซอฟท์แวร์นัน้เฉพำะในหรอืกบัสนิค้ำที่จดัหำที่ประสงค์ไว้ตำมคุณสมบัติเฉพำะของ
ผูข้ำย ไม่อนุญำตใหน้ ำมำใชส้ ำหรบังำนอื่นใด 
12.2 
ผู้ซื้อมสีทิธทิ ำซ ้ำ, แก้ไข, แปล หรอืแปลงซอฟท์แวร์ในซอสโค้ดเพยีงเท่ำที่กฎหมำย
อนุญำตไวเ้ท่ำนัน้ ผูซ้ื้อจะตอ้งไม่น ำออกหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูจ้ดัหำอย่ำงใด ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ค ำบอกกลำ่วแจง้ลขิสทิธิโ์ดยไม่ได้รบัควำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำก
ผูข้ำยก่อน 
12.3 
ผู้ขำยสงวนสิทธิใ์นสิทธอิื่น ๆ ทัง้ปวงของซอฟท์แวร์และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ส ำเนำใด ๆ ผูซ้ื้อไม่มสีทิธใิหอ้นุญำตสทิธชิ่วง  
13 กฎหมำยท่ีใช้บงัคบัและสถำนท่ีมีเขตอ ำนำจ 
13.1 
บรรดำนิติสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้ขำยและผู้ซื้อจะต้องอยู่ภำยใต้บังคบัของกฎหมำยสำร
บัญญัติแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยให้ยกเว้นหลักกำรขัดกันของกฎหมำยและให้
ยกเว้นอนุสญัญำสหประชำชำติว่ำด้วยสญัญำกำรขำยสนิค้ำระหว่ำงประเทศ (CISG) 
ฉบบัวนัที ่11  เมษำยน 2523 
13.2 
สถำนที่มีเขตอ ำนำจคือศำลที่มีเขตอ ำนำจ ณ สถำนที่ตัง้ของบริษัทของผู้ขำยหรือ
สถำนทีม่เีขตอ ำนำจของผูซ้ื้อ ทัง้น้ีตำมควำมเหน็ของผูข้ำย 


