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GENERAL TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT
valid from 01 December 2016

1. APPLICABILITY

ข้อกำ�หนดทั่วไปในกำ�รส่งมอบและกำ�รชำ�ระเงิน
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำ�คม 2559

1. กำ�รใช้บังคับ

1.1 All deliveries and other services effected by ourselves, and all payments made to us, shall
be exclusively governed by these Terms of Delivery and Payment. Insofar as applicable provisions may be found to be missing therefrom, the Civil and Commercial Code and other relevant Thai laws and regulations shall apply. If any business terms of the Ordering Party’s are
at variance with these General Terms of Delivery and Payment, we shall only be bound by
such divergent terms if we have expressly recognised the same by letter or by telefax.
1.2 In taking delivery of the goods and/or service, the Ordering Party acknowledges the exclusive applicability of our Terms of Delivery and Payment.

1.1 บรรดาการส่งมอบและบริการอื่น ๆ ที่ดำ�เนินการโดยบริษัทฯ และการชำ�ระเงินให้แก่บริษัทฯ จะ
อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำ�หนดทั่วไปในการส่งมอบและการชำ�ระเงินนี้เท่านั้น หากไม่มีข้อกำ�หนดที่
จะนำ�มาบังคับใช้ ให้น�ำ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายไทยและข้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข้อง
อื่น ๆ มาใช้บังคับ หากคำ�ศัพท์ทางธุรกิจใด ๆ ของลูกค้าลูกค้าต่างจากในข้อกำ�หนดทั่วไปในการส่ง
มอบและการชำ�ระเงินนี้ บริษัทฯ จะเข้าผูกพันในโดยคำ�ศัพท์ที่แตกต่างนั้นเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ได้
รับทราบโดยชัดแจ้งถึงคำ�ดังกล่าวโดยทางจดหมาย หรือโดยทางโทรสารแล้ว
1.2 ในการรับมอบสินค้า และ/หรือบริการ ลูกค้ารับทราบถึงการนำ�ข้อกำ�หนดทัว่ ไปในการส่งมอบและ
การชำ�ระเงินนี้มาใช้บังคับเป็นการเฉพาะ

2. OFFERS

2. คำ�เสนอ

2.1 Our offers are without commitment and subject to alteration, unless the offer makes express mention of a period of engagement. Documents pertaining to our offers – such as drawings, illustrations, samples and patterns, and dimensional, weight, performance and consumption data – contain or themselves constitute only approximate data and are not deemed
to be specially agreed characteristics unless otherwise provided in writing. We retain the right
to effect modifications for engineering reasons.
2.2 We reserve the proprietary rights and copyright to all cost estimates, drawings and other
documents; these may neither be disclosed to any third party nor used for the purposes of
any third party.

2.1 คำ�เสนอของบริษัทฯ เป็นคำ�เสนอที่ปราศจากคำ�มั่นและอาจเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่คำ�เสนอได้
ระบุระยะเวลาไว้อย่างชัดแจ้ง เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคำ�เสนอของบริษัทฯ เช่น แบบร่าง, ภาพ
ประกอบ, ตัวอย่าง และรูปแบบ และข้อมูลทีเ่ ป็นมิต,ิ น้�ำ หนัก, การดำ�เนินงาน และการบริโภคเป็น หรือ
ตัวข้อมูลเองเป็นข้อมูลโดยประมาณเท่านัน
้ และไม่ถอ
ื ว่าเป็นข้อมูลทีต
่ กลงกันโดยเฉพาะเจาะจง เว้น
แต่กำ�หนดไว้โดยประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทัง้ นี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงด้วย
เหตุผลด้านวิศวกรรม
2.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิในความเป็นเจ้าของและลิขสิทธิ์ในประมาณการค่าใช้จ่าย, แบบร่าง และ
เอกสาร อื่น ๆ ทั้งหมด โดยต้องไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือนำ�มาใช้เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภายนอกใดๆ

3. ACCEPTANCE OF THE ORDER; SUPPLEMENTARY AGREEMENTS

3. การรับคำ�สั่งซื้อและสัญญาเพิ่มเติม

Acceptance of an order, and any undertakings or supplementary agreements made by our
employees, as well as amendments and alterations of any kind, shall not be binding upon us
until we have issued written confirmation by letter, telefax or e-mail.

การรับคำ�สัง่ ซือ
้ และคำ�มัน
่ ใด ๆ หรือสัญญาเพิม
่ เติมโดยพนักงานของบริษท
ั ฯ ตลอดจนการแก้ไขเพิม
่
เติมและการเปลี่ยนแปลงประเภทใด ๆ จะไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ ได้ยืนยันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทางจดหมาย หรือโดยทางโทรสารแล้ว

4. PRICE AND PAYMENT CONDITIONS; OFFSETTING

4. ราคาและเงื่อนไขการชำ�ระเงิน; การหักกลบลบหนี้

4.1 Prices are always the list prices valid on the date of delivery. They are ex-works prices
(EXW [Incoterms in the latest version]), exclusive of packaging, insurance, loading at the
factory and value-added tax; the packaging will not be taken back.
4.2 Payments are to be made net cash, without any deduction, other than applicable withholding tax in Thailand, and free of charges, within 30 days of the invoice date. It shall be for us
to decide which claims or partial claims of the Ordering Party’s may be offset against such
payments.
4.3 If any changes in order execution are necessitated by circumstances where risk is borne
by the Ordering Party, then this latter shall bear all additional costs thereby incurred.
4.4 If the payment period is exceeded, we shall be entitled to charge default interest at a rate
of fifteen percent p.a., plus the collection costs, such amounts to total at least 12% p.a. of the
overall claim. This is without prejudice to any further consequences of default in payment.
4.5 It is inadmissible for the Ordering Party to withhold payments or to offset these against
counter-claims which are contested by ourselves.
4.6 Where the Ordering Party holds claims against ourselves, we are entitled to offset these
against our own claims against the Ordering Party, at any time.
4.7 For services performed under contracts for work and materials (installation, repairs, maintenance and other such work), we shall charge the hourly rates and materials-prices applicable
at the time of completion, plus our applicable surcharges for any overtime, night-time, Sunday
and public-holiday working; travel and waiting times are counted as working hours. Travel
expenses and daily and overnight allowances will be invoiced separately.

5. PERFORMANCE, SHIPPING AND DEFAULT
5.1 The delivery period commences with the mailing of the order confirmation note, while
the performance period for installation, maintenance or repair work commences when the
equipment is handed over. On no account, however, shall the delivery or performance period
start to elapse sooner than 14 days after the time when the Ordering Party has furnished us
with the documents (e.g. engineering drawings, plans etc.), permits or approvals which it is
responsible for procuring, or when it has made the agreed pre-payment. The delivery or
performance deadline is deemed to have been met if we have notified the Ordering Party
prior to such deadline of our readiness to deliver or perform; in cases where a special agreement obliges us to dispatch or deliver, the delivery or performance deadline shall be deemed
to have been met if the object of delivery or performance has left our factory prior to such
deadline.
5.2 Delivery or performance periods are extended for the duration of any force majeure event
or other unforeseen impediments lying outside our sphere of influence, such as stoppages,
major personnel outages, unlawful strikes, delays in supplies of essential raw materials or
components or the like, as well as by circumstances where risk is borne by the Ordering
Party, to the extent that these impediments and/or circumstances are of material relevance to
the failure to meet the dead- line. Impediments and/or circumstances of this nature also annul
the consequences of a de- fault for which we would otherwise be liable, for the duration of
such impediments; any contractual penalty obligations which may have been agreed for spe-

4.1 ราคาต่าง ๆ เป็นรายการราคาที่มีผลในวันที่ส่งมอบ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาหน้าโรงงาน
(EXW [อินโคเทอมส์ฉบับล่าสุด] ซึ่งไม่รวมค่าบรรจุหีบห่อ, ค่าประกันภัย, ค่ายกขน ณ โรงงาน และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ จะไม่มีการคืนหีบห่อ
4.2 การชำ�ระเงินต้องชำ�ระด้วยเงินสดโดยไม่มีการหักเงินใด ๆ นอกจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เรียกเก็บ
ในประเทศไทย และโดยไม่มค
ี า่ ใช้จา่ ย ภายใน 30 วันนับจากวันทีข
่ องใบแจ้งหนี้ โดยบริษท
ั ฯ จะเป็น
ผูต
้ ด
ั สินใจว่าการเรียกให้ช�ำ ระเงิน หรือการเรียกให้ช�ำ ระเงินบางส่วนของลูกค้าจะนำ�มาหักกลบลบหนี้
กับการชำ�ระเงินดังกล่าวหรือไม่
4.3 หากมีความจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งซื้อเนื่องจากเหตุการณ์ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยง
ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว
4.4 หากเกินกำ�หนดการชำ�ระเงิน บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิเรียกเก็บดอกเบีย
้ ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี บวก
ค่าติดตามทวงหนี้ ซึง่ รวมแล้วอย่างน้อยร้อยละ 12 ต่อปี สิทธิของบริษท
ั ฯ ตามข้อนีไ
้ ม่ถอ
ื เป็นการตัด
สิทธิในการผิดนัดชำ�ระเงินครั้งต่อๆไป
4.5 การที่ลูกค้าไม่สามารถระงับการชำ�ระเงิน หรือหักกลบลบหนี้การชำ�ระเงินเหล่านี้กับข้อเรียกร้อง
ใดๆ ที่บริษัทฯ โต้แย้งได้
4.6 กรณีทล
ี่ ก
ู ค้าเรียกให้บริษท
ั ฯ ชำ�ระเงินใดๆ บริษท
ั ฯมีสท
ิ ธิหก
ั กลบลบหนีต
้ ามข้อเรียกร้องดังกล่าว
กับหนี้ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทฯ เมื่อใดได้
4.7 สำ�หรับบริการต่าง ๆ ที่ดำ�เนินการภายใต้สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับงานและวัสดุต่าง ๆ (การติดตั้ง,
การซ่อมแซม, การบำ�รุงรักษา และงานอื่น ๆ) บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมงและค่า
วัสดุในอัตรา ณ เวลาที่แล้วเสร็จ รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติมสำ�หรับการทำ�งานล่วงเวลา, การทำ�งาน
เวลากลางคืน, การทำ�งานในวันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์, การเดินทาง และเวลาการรอ ซึ่งจะ
นับรวมเป็นเวลาทำ�งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้สำ�หรับค่าาใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ย
เลี้ยงรายวันและค่าเบี้ยเลี้ยงพักค้างคืนแยกต่างหาก

5. การดำ�เนินงาน, การขนส่ง และการผิดนัด

5.1 ระยะเวลาการส่งมอบเริ่มตั้งแต่การส่งใบยืนยันคำ�สั่งซื้อ ขณะที่ระยะเวลาดำ�เนินงานติดตั้ง การ
บำ�รุงรักษา หรือการซ่อมแซมเริ่มต้นเมื่อมีการส่งมอบอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ระยะเวลา
การส่งมอบ หรือการดำ�เนินงานอาจสิน
้ สุดลงเร็วกว่า 14 วันหลังจากทีล
่ ก
ู ค้าได้สง่ เอกสารต่าง ๆ (เช่น
แบบร่างด้านวิศวกรรม, แบบ เป็นต้น), การอนุญาต หรือการอนุมต
ั ซ
ิ งึ่ ลูกค้ามีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการ
จัดให้มี หรือเมื่อมีการชำ�ระเงินล่วงหน้าตามทีต
่ กลงกัน ทัง้ นี้ ให้ถือว่าได้มีการส่งมอบหรือดำ�เนินการ
ภายในกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษท
ั ฯ ได้แจ้งให้ลก
ู ค้าทราบถึงความพร้อมในการส่งมอบหรือ
การดำ�เนินการก่อนที่จะถึงกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่มีข้อตกลงกำ�หนดให้บริษัทฯ ต้องส่ง
มอบ ให้ถือว่าได้มีการส่งมอบหรือดำ�เนินการภายในกำ�หนดระยะเวลาแล้วหากสินค้าที่ส่งมอบหรือ
ดำ�เนินการได้จัดส่งออกไปจากโรงงานของบริษัทฯ ก่อนครบกำ�หนดระยะเวลา
5.2 ระยะเวลาการส่งมอบ หรือการดำ�เนินงานจะขยายออกไปในช่วงเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
เหตุการณ์ทไ
ี่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึง่ อยูน
่ อกเหนือขอบเขตการควบคุมของบริษท
ั ฯ เช่น การหยุด
งาน, การขาดแคลนบุคลากรหลัก, การนัดหยุดงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ความล่าช้าในการจัด
ส่งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่จำ�เป็น หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนโดยพฤติการณ์ซึ่งลูกค้าเป็น
ผูร้ บ
ั ความเสีย
่ ง จนถึงกรณีทวี่ า่ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็นสาเหตุส�ำ คัญทีท
่ �ำ ให้ไม่สามารถดำ�เนินการตาม
กำ�หนดระยะเวลาได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ถือว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผิดนัดซึ่งจะ
ทำ�ให้บริษัทต้องรับผิดใดๆ สำ�หรับช่วงระยะเวลาที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และความรับผิดในค่า
ปรับตามสัญญาที่อาจจะได้มีการตกลงกันจะถือว่าไม่มีผลใช้บังคับโดยสิ้นเชิง บริษัทฯ จะส่งคำ�บอก
กล่าวโดยทันทีเมื่อมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบอก

cific instances shall entirely cease to apply. Immediate notification is to be given of the beginning and end of such impediments. We are entitled to terminate the contract, in whole or in
part, if such impediments should occur. In this case, unless the Ordering Party proves gross
negligence on our part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible
5.3 If agreed delivery or performance deadlines, or deadlines that have been extended in accordance with 5.2 above, are exceeded by more than four weeks, the Ordering Party shall be
entitled to terminate the contract, having granted us at least 14 days’ extra time by notice
given to us in a registered letter. Unless the Ordering Party proves gross negligence on our
part, damages claims from the Ordering Party shall be inadmissible in this case.
5.4 If the Ordering Party incurs a loss from a delay for which we are liable, then it shall be
entitled to compensation amounting to 0.5% per whole week - up to a maximum of 5% - of
the value of that part of the delivery which cannot be used in time or for its intended purpose as a result of the delay. For other services, the compensation shall be 5% of the remuneration. Any damages claims going beyond the above shall be inadmissible, as shall claims for
dam- ages in consequence of delays on the part of our suppliers, unless gross negligence is
proven on our part.
5.5 In cases where we have undertaken to effect shipping, the mode and route of shipping
shall be for us to decide. Goods are always shipped at the Ordering Party’s risk and expense.
We shall only be liable for damage if gross negligence is proven on our part. We shall only
take out transport / breakage insurance by order and for the account of the Ordering Party.
5.6 We are entitled to effect part-deliveries.
5.7 Our compliance with the delivery period shall be contingent upon the Ordering Party
having fulfilled its contractual obligations in all pending, still-to-be-completed business transactions.
5.8 If shipping is delayed due to circumstances where risk is borne by the Ordering Party,
then the latter shall bear all resulting additional costs, such as those for storage at our factory,
but with a minimum monthly charge of 0.5% of the invoice amount. In such a case we shall
also be entitled to grant the Ordering Party a grace period of at most 14 days, and if this period should expire to no avail, we shall then be entitled, at our own discretion, either to make
alternative arrangements regarding the article(s) to be delivered and to effect delivery to the
Ordering Party within a suitably extended period of time, or to terminate the contract and
claim damages for breach of contract. In this latter case, we are entitled, without having to
furnish any particular proof, to require 10% of the remuneration for the intended delivery as
indemnification. Where appropriately substantiated, we can also claim compensation for any
damage over and above this amount.
5.9 In the case of goods ordered on call, or ordered for production with no shipping instructions, delivery must be taken within three months. If this time limit elapses unused, then 5.8
shall apply analogously.
5.10 For services performed under contracts for work and materials (4.7), the Ordering Party
is to provide us with the necessary equipment and auxiliary materials (e.g. winches, rails,
electricity etc.) in good time and at no charge, even if installation is included in the price (4.1)
or if a flat-rate price has been agreed for this. Any works needing to be carried out by the
Ordering Party preparatory to installation, e.g. building work, must be completed prior to the
arrival of our installation technicians. Furthermore, the Ordering Party must take all safety
precautions needed for the protection of persons and property. We shall not accept liability
for the ancillary personnel, equipment and auxiliary materials which may be placed at our
disposal unless gross negligence is proven on our part.

6. PASSAGE OF RISK
6.1 Risk shall pass to the Ordering Party as soon as the articles to be delivered, or the articles
on which we have performed maintenance, repair or other work, have left our warehouse or
service center respectively. The same shall also apply to part-deliveries or in cases where we
have undertaken to bear the shipping charges or to perform delivery, setting-up, assembly,
installation or other similar services. If the maintenance, repair or other work is carried out
in the domain of the Ordering Party, then risk shall pass to this latter as soon as it has received
notification that the work in question has been completed.
6.2 If there is any delay in dispatching or delivering the shipment for reasons for which we
are not liable, the risk shall pass to the Ordering Party as soon as it has been notified that the
consignment is ready for delivery.

7. RETENTION OF TITLE; RESCISSION
7.1 We shall retain title to the article(s) delivered until our purchase-price claims, and all other
claims that we have – on whatever legal grounds – against the Ordering Party, have been
settled in full.
7.2 The Ordering Party is only permitted to re-sell the article delivered – even if this has been
joined to other items or subjected to processing – in the course of its company’s regular
business operations. The Ordering Party agrees to comply with this restriction even if the
Ordering Party, by law, acquired sole ownership of the article delivered as a result of combining the article delivered with movables owned by the Ordering Party. However, this permission is precluded if the resulting claims are assigned to third parties or are the subject of
an assignment prohibition, or if the Ordering Party is insolvent or in default with the performance of its contractual obligations. No other manner of disposition whatever is permitted

เลิกสัญญาฉบับนีไ
้ ม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนหากมีเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน
้ ในกรณีนี้ ลูกค้าไม่มส
ี ท
ิ ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์ได้ถึงความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบ
ริษัทฯ
5.3 หากกำ�หนดระยะเวลาส่งมอบหรือกำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินการตามทีต
่ กลงกัน หรือกำ�หนดการที่
ได้มก
ี ารขยายออกไปตามข้อ 5.2 ข้างต้นได้ลา่ ช้าเกินกว่าสีส
่ ป
ั ดาห์ ลูกค้ามีสท
ิ ธิบอกเลิกสัญญาโดย
ส่งเป็นหนังสือบอกกล่าวถึงบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ในกรณี
นี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ เว้นแต่ลูกค้าจะพิสูจน์ได้ถึงการความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของบริษัทฯ ลูกค้า
5.4 หากลูกค้าประสบการขาดทุนจากความล่าช้าซึง่ บริษท
ั ฯ จะต้องรับผิดชอบ ลูกค้ามีสท
ิ ธิได้รบ
ั เงิน
ชดเชยในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อสัปดาห์ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าของสินค้าที่ส่งมอบซึ่งไม่
สามารถนำ�มาใช้ได้ทันเวลา หรือตามจุดประสงค์ที่มุ่งหมายอันเป็นผลจากความล่าช้า สำ�หรับบริการ
อื่น ๆ เงินชดเชยจะเท่ากับอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้ รวมถึงค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของผู้จัดจำ�หน่ายของ
บริษท
ั ทัง้ นี้ เว้นแต่จะพิสจ
ู น์ได้วา่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดขึน
้ จากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงขอ
งบริษัทฯ
5.5 ในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ในการขนส่งสินค้า บริษัทฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและเส้น
ทางการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงและเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ลูกค้า บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายหากพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ ประมาทเลินเล่อร้ายแรง
โดยบริษัทฯ จะทำ�ประกันภัยการขนส่ง/การแตกหักเสียหายตามคำ�สั่งของ และเพื่อลูกค้าเท่านั้น
5.6 บริษัทฯ มีสิทธิทำ�การส่งมอบเพียงบางส่วนได้
5.7 หน้าทีใ่ นการดำ�เนินการภายในกำ�หนดระยะเวลาส่งมอบจะเกิดขึน
้ ภายหลังจากทีล
่ ก
ู ค้าได้ท�ำ ตาม
หน้าที่ตามสัญญาของตนที่ยังคงค้างอยู่หรือที่ต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว
5.8 หากการขนส่งเกิดความล่าช้าเนื่องจากพฤติการณ์ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยง ลูกค้าจะต้องรับ
ผิดชอบชำ�ระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเป็นผลตามมาทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ณ โรงงานขอ
งบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ�ต่อเดือนจะอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนเงินตามใบแจ้งหนี้ ใน
กรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสท
ิ ธิกำ�หนดระยะเวลาผ่อนผันให้แก่ลูกค้าสูงสุด 14 วัน และหากระยะเวลานี้
สิน
้ สุดลง บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิภายใต้ดล
ุ พินจ
ิ ของบริษท
ั ฯ เองทีจ
่ ะจัดการเป็นอย่างอืน
่ กับสินค้าทีจ
่ ะส่งมอบ
และดำ�เนินการส่งมอบให้แก่ลก
ู ค้าภายในระยะเวลาทีข
่ ยายออกไปตามสมควร หรือจะบอกเลิกสัญญา
และเรียกค่าเสียหายอันเนือ
่ งมาจากการผิดสัญญา ซึง่ ในกรณีนี้ บริษท
ั ฯ มีสท
ิ ธิทจ
ี่ ะเรียกร้องค่าชดเชย
ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนของการส่งมอบดังกล่าวได้โดยไม่ตอ
้ งมีหลักฐานใดๆ อย่างไร
ก็ตาม กรณีที่มีการพิสูจน์ตามสมควร บริษัทฯ สามารถเรียกร้องค่าชดเชยสำ�หรับความเสียหายใด ๆ
ที่สูงกว่าและเกินกว่าอัตราดังกล่าวได้
5.9 ในกรณีของสินค้าที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือที่สั่งผลิตโดยไม่มีคำ�สั่งให้จัดส่ง การส่งมอบต้อง
ดำ�เนินการภายใน 3 เดือน หากกำ�หนดเวลานี้สิ้นสุดลง ให้นำ�ข้อ 5.8 มาใช้บังคับ
5.10 สำ�หรับบริการต่าง ๆ ที่ดำ�เนินการภายใต้สัญญาในส่วนของงานและวัสดุ (ข้อ 4.7) ลูกค้าต้อง
จัดหาอุปกรณ์และวัสดุประกอบที่จำ�เป็นให้แก่บริษัทฯ (เช่น เครื่องกว้าน, ราง, ไฟฟ้า เป็นต้น) ใน
เวลาที่เหมาะสม และโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่างานติดตั้งจะรวมอยู่ในราคาแล้ว (ข้อ 4.1) หรือได้มี
การตกลงราคากันในอัตราเหมาจ่ายแล้ว งานใด ๆ ที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการโดยลูกค้าในการเตรียม
ความพร้อมในการติดตั้ง เช่น งานอาคารซึ่งจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่ช่างเทคนิคในการติดตั้งจะมาถึง
นอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทัง้ ปวงทีจ
่ �ำ เป็นสำ�หรับการรักษาความ
ปลอดภัยสำ�หรับบุคคลและทรัพย์สิน บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อสำ�หรับบุคคลากรผู้ช่วย,
อุปกรณ์และวัสดุประ-กอบซึ่งอาจนำ�มาให้บริษัทฯ ใช้งาน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประมาท
เลินเล่อร้ายแรงของบริษัทฯ

6. การโอนความเสี่ยงภัย

6.1 ความเสีย
่ งภัยจะโอนไปยังลูกค้าทันทีเมือ
่ สินค้าทีจ
่ ะส่งมอบ หรือสินค้าซึง่ บริษท
ั ฯ ได้ท�ำ การซ่อม
บำ�รุง, ซ่อมแซม หรืองานอื่น ๆ ได้ออกจากคลังสินค้า หรือศูนย์บริการของบริษัทฯ แล้วตามลำ�ดับ
ข้อกำ�หนดดังกล่าวยังนำ�มาใช้บังคับกับการส่งมอบบางส่วน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ชำ�ระค่า
ขนส่ง หรือทำ�การส่งมอบ, สร้าง, ประกอบ, ติดตัง้ หรือบริการอืน
่ ทีค
่ ล้ายคลึงกัน หากการซ่อมบำ�รุง,
การซ่อมแซม หรืองานอื่น ๆ ดำ�เนินการในพื้นที่ของลูกค้า ความเสี่ยงภัยจะโอนไปยังลูกค้าทันทีที่
ลูกค้าได้รับแจ้งว่างานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
6.2 หากเกิดความล่าช้าใด ๆ ในการจัดส่ง หรือการส่งมอบสินค้าด้วยเหตุผลซึง่ บริษท
ั ฯ ไม่ตอ
้ งรับผิด
ชอบ ความเสีย
่ งภัยจะโอนไปยังลูกค้าทันทีเมือ
่ ลูกค้าได้รบ
ั แจ้งว่าสินค้าพร้อมสำ�หรับการส่งมอบแล้ว

7. การคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์และการยกเลิก

7.1 บริษัทฯ จะยังคงมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งมอบจนกว่าลูกค้าจะชำ�ระค่าสินค้าและเงินตามข้อ
เรียกร้องอื่นใดทั้งหมดที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุใดในทางกฎหมายครบถ้วนแล้ว
7.2 ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ขายต่อเฉพาะสินค้าที่ส่งมอบแล้วเท่านั้น ถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะเชื่อม
ต่อกับสิ่งอื่นหรืออยู่ระหว่างการดำ�เนินการตามรตามการประกอบธุรกิจปกติของลูกค้า ลูกค้าตกลงที่
จะปฏิบัติตามข้อจำ�กัดนี้ถึงแม้ว่าลูกค้าจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายในสินค้าที่
ส่งมอบเนื่องจากการเชื่อมสินค้าที่ส่งมอบเข้ากับสังหาริมทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้าอย่างไรก็ตาม การ
อนุญาตนี้จะไม่บังคับใช้หากได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลภายนอกหรือกรรมสิทธิ์ดังกล่าวอยู่
ภายใต้ข้อกำ�หนดการห้ามโอน หรือหากลูกค้ามีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือผิดนัดในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาของตน ทั้งนี้ ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ�การจำ�หน่ายในลักษณะอื่นใดก็ตาม ในกรณีที่
มีการอายัด, การยึด หรือการจำ�หน่ายอื่น ๆ โดยบุคคลภายนอก ลูกค้าต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้
บริษัทฯ ทราบโดยทันที
ค่าใช้จ่ายทางนกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยบริษัทฯ เกี่ยวกับการบังคับตาม
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
7.3 ลูกค้าโอนสิทธิเรียกร้องและสิทธิอื่น ๆ ของตนจากการขายต่อ, การเช่า หรือการให้เช่าสินค้าที่
ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ แล้วแม้ว่าสินค้าที่ส่งมอบจะเชื่อมต่ออยู่กับสิ่งอื่น หรืออยู่ระหว่างดำ�เนินการ
โดยลูกค้าจะระบุการโอนสิทธิดังกล่าวลงในทางบัญชีของตน หากสินค้าที่ส่งมอบถูกจำ�หน่าย หรือ
อยู่ในมือของบุคคลภายนอกเพื่อใช้งานพร้อมกับสินค้าอื่น ๆ (โดยไม่คำ�นึงว่าสินค้าดังกล่าวจะมีการ
เชื่อมต่อกับสิ่งใดๆ หรืออยู่ระหว่างดำ�เนินการ) ให้สิทธิเรียกร้องทางการเงินโอนตามไปด้วยจนถึง

to the Ordering Party. In the event of distrainment, confiscation or other disposition by third
parties, the Ordering Party is to notify us hereof immediately. Our legal expenses incurred in
connection with the enforcement of our title are to be borne by the Ordering Party
7.3 The Ordering Party assigns to us already its claims and other rights from the re-sale,
rental or leasing of the article delivered, even if this latter has been joined together with other
items or subjected to processing; the Ordering Party shall make an entry to this effect in its
books. If the article delivered is sold or placed into the hands of a third party for such party’s
use together with other items (regardless of whether or not it has been joined to any such
items or subjected to processing), then the receivables claim shall only be assigned up to the
amount of the purchase price owed to ourselves. This is without prejudice to any further
damages claims.
7.4 The Ordering Party is only entitled to collect the claims and to assert the other rights to
the extent that it has met its payment obligations towards us and is not insolvent.
7.5 If the Ordering Party should act contrary to the terms of the contract – in particular by
being in arrears with payment or with any other contractual obligation, and/or by being insolvent – we shall be entitled, at our own discretion, either to terminate the contract without
granting any grace period or, while leaving the contract in force, to take back the article delivered or to forbid it to be used. The Ordering Party hereby already permits us to enter the
Ordering Party’s premises and will render all reasonably required assistance for collection of
the respective article and such action shall not be considered to be an act of tress-passing or
other act leading to criminal liability. We shall also be entitled to sell the taken-back article in
the open market; after deduction of a handling fee of 10% of the proceeds thus realised, the
remainder will be debited from the total of our outstanding claims against the Ordering
Party. Pending return of the article in the event of our terminating the contract, we shall
charge the Ordering Party a usage fee of 5% of the original value of the article, unless the
actual diminution in its value is even greater.

8. WARRANTY
8.1 We give no warranty for ordinary deviations in size, weight or quality (or as tolerated by
ÖNORM, EN or DIN standards), and also no warranty for information given regarding the
suitability of the article(s) to be delivered for the purpose contemplated by the Ordering
Party, or for any other particular purpose.
8.2 Although we warrant the correctness of our processing instructions, user/operating manuals and customer advisory service, compliance with statutory or other regulations when
using the articles delivered, and the testing of these articles for the purpose envisaged, shall
remain the sole responsibility of the Ordering Party. We shall only be liable for any instructions differing from our written processing instructions and user/operating manuals if we
expressively previously confirmed such differing instructions to the Ordering Party in writing,
either by letter, telefax or e-mail.
8.3 Articles or services supplied must be inspected by the Ordering Party immediately after
delivery has been taken of them. Any defects must be reported to us immediately upon being
discovered, in a written notice sent by letter, telefax or e-mail quoting the number and date
of the order confirmation note, of the delivery note or of the invoice, and the serial and commission numbers. If the Ordering Party omits to make this immediate notification, it may no
longer assert any warranty claims or claims for compensatory damages on account either of
the defect itself or of any misapprehension as to whether the delivery or service was free of
defects. The notice must set out which delivered items or supplied services are affected by the
defects, what the defects consist of in detail, and under what concomitant circumstances
these defects occurred. Every single defect must be exactly described. Any costs which we
incur as a result of unjustified notices or notices that are otherwise at variance with the conditions of use are to be refunded to us by the Ordering Party.
8.4 In the case of corrective and preventive maintenance work, our warranty shall be limited
to the services actually rendered. We shall only warrant correct functioning of an installation,
machine, Software or the like whose components were not all supplied by ourselves if we
provable have undertaken – despite the provision of certain components by the Ordering
Party or by third parties – to manufacture the installation (or machine etc.) as a whole, and if
the faulty functioning in question is not attributable to incorrect or incomplete information
from the Ordering Party.
8.5 Unless otherwise agreed, the warranty period shall be 24 months. From the beginning of
the 13th month of this period, however, our warranty shall be limited to making available,
free of charge, the items needed for remedying the defects; from this time onwards, any
warranty claims going beyond the above shall be inadmissible. This period limitation also
applies to the supply of items deemed to be immovable and to work on items which are, or
are deemed to be, immovable. The warranty period shall start to elapse upon the passage of
risk in accordance with Point 6. The Ordering Party must always prove that defects coming
to light during the warranty period were already present at the time of the passage of risk.
8.6 In cases where we do give warranty, we shall – at our own discretion and within a reasonable period of at least 4 weeks’ duration – either exchange the defective article itself, or its
defective components, for a defect-free article or defect-free components, or remedy the
defect(s), or grant the Ordering Party a reasonable reduction in price, or (unless the defect in
question is a minor one) cancel the contract. The warranty period is not prolonged by the
exchange of the item or of parts or components belonging to the item. If, however, the remain-

ราคาซื้อที่ลูกค้าเป็นหนี้อยู่กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการเรียกร้องความเสียหายใด ๆ ต่อไป
7.4 ลูกค้าจะมีสิทธิในการเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใด ในกรณีที่ตนปฏิบัติหน้าที่ในการชำ�ระเงินให้แก่
บริษัทฯ และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเท่านั้น
7.5 หากลูกค้ากระทำ�การขัดกับข้อกำ�หนดของสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค้างชำ�ระเงินหรือปฏิบัติ
ผิดหน้าที่ใดๆ และ/หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว บริษัทฯ มีสิทธิ โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ ในการบอก
เลิกสัญญาโดยไม่ให้ระยะเวลาผ่อนผันใด ๆ หรือหากยังคงให้สัญญามีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทฯ มี
สิทธินำ�สินค้าที่ส่งมอบกลับมา หรือห้ามมิให้มีการใช้งานก็ได้ โดยถือว่าลูกค้าได้อนุญาตให้บริษัทฯ
เข้าไปยังสถานที่ของลูกค้าและจะให้ความช่วยเหลือที่จำ�เป็นตามสมควรในการรวบรวมสินค้าที่
เกี่ยวข้อง และการดำ�เนินการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นบุกรุก หรือการอื่นซึ่งนำ�ไปสู่ความรับผิดทาง
อาญา บริษัทฯ มีสิทธิขายสินค้าที่นำ�กลับคืนมาในท้องตลาดได้ และหลังจากหักค่าดำ�เนินการใน
อัตราร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ เงินส่วนที่เหลือจะถูกนำ�ไปหักกลบลบหนี้กับยอดเงินที่ค้างชำ�ระ
ของลูกค้า ทั้งนี้ การมีการระงับการส่งคืนสินค้าในกรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญา บริษัทฯ จะเรียก
เก็บค่าใช้งานร้อยละ 5 ของมูลค่าเดิมของสินค้า เว้นแต่มูลค่าจริงจะลดลงอย่างมาก

8. การรับประกัน

8.1 บริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันใด ๆ ในความคลาดเคลื่อนของขนาด, น้ำ�หนัก หรือคุณภาพ (หรือ
ตามที่มาตรฐาน OENORM, EN หรือ DIN ยอมได้) และไม่ให้การรับประกันสำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสินค้าที่จะส่งมอบกับวัตถุประสงค์ของลูกค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นการ
เฉพาะ
8.2 แม้ว่าบริษัทฯ จะรับประกันความถูกต้องของคำ�แนะนำ�ในการใช้งาน, คู่มือผู้ใช้งาน/คู่มือปฏิบัติ
งาน และการบริการให้คำ�ปรึกษาแก่ลูกค้าก็ตาม แต่ลูกค้ายังคงต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อ
บังคับทางกฎหมาย หรือข้อบังคับอืน
่ ๆ เมือ
่ ใช้งานสินค้าทีส
่ ง่ มอบ และการทดสอบสินค้าเหล่านีต
้ าม
วัตถุประสงค์ทก
ี่ �ำ หนด บริษท
ั ฯ จะรับผิดชอบเฉพาะคำ�แนะนำ�ทีแ
่ ตกต่างจากคำ�แนะนำ�ในการใช้งาน,
คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้งาน/คูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั งิ านทีเ่ ป็นลายลักษณ์อก
ั ษร หากบริษท
ั ฯ ให้ค�ำ แนะนำ�ทีแ
่ ตกต่างกันดังกล่าว
โดยชัดแจ้งแก่ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางจดหมาย, โทรสาร หรืออีเมล์
8.3 สินค้าทีข
่ ายหรือการบริการทีด
่ �ำ เนินการให้าต้องได้รบ
ั การตรวจสอบจากลูกค้าโดยทันทีเมือ
่ ได้มี
การส่งมอบแล้ว เมือ
่ พบความชำ�รุดบกพร่องใด ๆ ต้องรแจ้งให้บริษท
ั ฯ ทราบโดยทันทีโดยบอกกล่าว
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางจดหมาย, โทรสาร หรืออีเมล์ ระบุหมายเลขและวันที่ของใบยืนยันคำ�
สัง่ ซือ
้ , ใบส่งของ หรือใบแจ้งหนี้ และหมายเลขประจำ�เครือ
่ งและหมายเลขคอมมิชชัน
่ หากลูกค้าไม่
ส่งแจ้งโดยทันที ลูกค้าจะไม่สามารถทำ�การเคลมการรับประกันใด ๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อ
ความชำ�รุดบกพร่อง หรือการเข้าใจผิดใดๆ เกี่ยวกับ การส่งมอบ หรือบริการปราศจากความชำ�รุด
บกพร่อง ทัง้ นี้ คำ�บอกกล่าวต้องระบุวา่ รายการสินค้าทีส
่ ง่ มอบ หรือบริการใดบ้างทีช
่ �ำ รุดบกพร่อง ราย
ละเอียดของความชำ�รุดบกพร่อง และความชำ�รุดบกพร่องเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ใด โดย
ต้องอธิบายความชำ�รุดบกพร่องแต่ละรายการ ลูกค้าต้องชำ�ระคืนค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีเ่ ป็นผลจากการบอก
กล่าวที่ไม่มีเหตุผล หรือคำ�บอกกล่าวที่แตกต่างกับเงื่อนไขการใช้งาน
8.4 ในกรณีของงานซ่อมบำ�รุงเพื่อแก้ไขและป้องกัน การรับประกันของบริษัทฯ จะจำ�กัดเพียงบริการ
ต่าง ๆ ที่มีการให้บริการจริง บริษัทฯ จะรับประกันเฉพาะการทำ�งานที่ถูกต้องของการติดตั้ง,
เครื่องจักร, ซอฟท์แวร์ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาส่วนประกอบ หากบริษัทฯ
สามารถพิสูจน์ได้ ไม่ว่าส่วนประกอบบางรายการจะจัดหาโดยลูกค้า หรือโดยบุคคลภายนอก เพื่อ
ทำ�การติดตัง้ (หรือเครือ
่ งจักร เป็นต้น) ทัง้ หมด และหากการทำ�งานทีบ
่ กพร่องไม่ได้เกิดจากข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนจากลูกค้า
8.5 เว้นแต่ตกลงกันเป็นประการอื่น ระยะเวลารับประกันคือ 24 เดือน อย่างไรก็ตาม จากตั้งแต่เดือน
ที่ 13 ของระยะเวลาดังกล่าว การรับประกันของบริษัทฯ จะจำ�กัดเพียงการจัดหาสิ่งของที่จำ�เป็น
สำ�หรับการแก้ไขความชำ�รุดบกพร่องเป็นครั้งคราวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจากระยะเวลาดังกล่าว
เป็นต้นไปการเคลมประกันใด ๆ นอกจากกรณีดงั กล่าวข้างต้นจะไม่สามารถทำ�ได้ ข้อจำ�กัดระยะเวลา
นีย
้ งั นำ�มาใช้บงั คับกับการจัดหาสินค้าทีเ่ ป็นอสังหาริมทรัพย์ และการทำ�งานเกีย
่ วกับสินค้าทีเ่ ป็น หรือ
ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลารับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการโอนความเสี่ยงภัยตามข้อ 6
ทัง้ นี้ เป็นหน้าทีข
่ องลูกค้าทีจ
่ ะต้องพิสจ
ู น์วา่ ความชำ�รุดบกพร่องทีเ่ กิดขึน
้ ระหว่างระยะเวลารับประกัน
นั้นมีอยู่แล้ว ณ เวลาที่มีการโอนความเสี่ยงภัย
8.6 โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ และภายในระยะเวลาตามสมควรอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ในกรณีที่
บริษท
ั ฯ ให้การรับประกัน บริษท
ั ฯ จะเปลีย
่ นสินค้าทีช
่ �ำ รุดบกพร่อง หรือส่วนประกอบทีช
่ �ำ รุดบกพร่อง
กับสินค้าหรือส่วนประกอบที่ปราศจากความชำ�รุดบกพร่อง หรือแก้ไขความชำ�รุดบกพร่อง หรือลด
ราคาตามสมควรแล้วแต่ให้แก่ลูกค้า หรือ (เว้นแต่ความชำ�รุดบกพร่องดังกล่าวเป็นความชำ�รุด
บกพร่องเพียงเล็กน้อย), ยกเลิกสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการขยายระยะเวลารับประกันออกไปอัน
เนือ
่ งมาจากการเปลีย
่ นสินค้าหรืออุปกรณ์หรือส่วนประกอบของสินค้านัน
้ ๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากระยะ
เวลาการรับประกันส่วนทีเ่ หลือซึง่ รวมถึงส่วนของระยะเวลาระหว่างทีก
่ ารรับประกันของบริษท
ั ฯ จำ�กัด
อยูเ่ พียงการจัดหาวัสดุทจ
ี่ �ำ เป็นโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยตามข้อ 8.5 มีระยะเวลาเหลือน้อยกว่า 12 เดือน
ระยะเวลารับประกันสำ�หรับสินค้า หรือชิน
้ ส่วน หรือส่วนประกอบทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นจะขยายออกไปเป็น 12
เดือน โดยสินค้า หรือชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่มีการเปลี่ยนจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจ่ายคืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำ�หรับการแก้ไขจริง หรือการพยายามแก้ไขใด ๆ
ซึ่งความชำ�รุดบกพร่องโดยลูกค้า หรือโดยบุคคลภายนอก
8.7 ในกรณีทจ
ี่ �ำ เป็นและตามทีล
่ ก
ู ค้าอาจคาดการณ์ได้ตามสมควร สินค้าทีจ
่ ด
ั ส่ง หรือดำ�เนินการ หรือ
ส่วนที่ชำ�รุดบกพร่องของสินค้าดังกล่าวจะต้องนำ�ส่ง หรือจัดส่งให้แก่บริษัทฯ โดยทันทีเมื่อบริษัทฯ
ร้องขอโดยลูกค้าเป็นผูร้ บ
ั ผิดชอบในความเสีย
่ งภัยและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้ เองลูกค้า การไม่ด�ำ เนินการ
ดังกล่าว จะทำ�ให้ภาระหน้าที่ในการรับประกันใด ๆ และทั้งหมดของบริษัทฯ สิ้นสุดลง
8.8 ลูกค้าไม่มส
ี ท
ิ ธิระงับการชำ�ระเงินอันเนือ
่ งมาจากการเคลมประกันน หรือการเรียกร้องแย้งอืน
่ ๆ ที่
บริษัทฯ ไม่รับทราบ
8.9 การเคลมประกันของลูกค้า ไม่รวมถึงกรณีของการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามการติดตัง้ , คูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้งานและคูม
่ อ
ื
ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ จัดหาให้ หรือที่ลูกค้าจะร้องขอจากบริษัทฯ หรือกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้มีหน้าที่
(อย่างเต็มที)่ ทีต
่ อ
้ งปฏิบต
ั ต
ิ ามคำ�แนะนำ�ดังกล่าว หากลูกค้าไม่ได้ปฏิบต
ั งิ านติดตัง้ อย่างถูกต้องและ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่ได้ดำ�เนินการโดยผู้รับจ้างที่ได้
รับอนุญาต หรือหากการซ่อมบำ�รุงเพื่อแก้ไข หรือการดำ�เนินการอื่นๆ กับสินค้าที่ส่งมอบ หรือการ

der of the warranty period – including that part of the period during which our warranty is
limited to free provision of the requisite materials in accordance with Point 8.5 – lasts for less
than twelve months, then the warranty period for the exchanged items, parts or components
shall be ex- tended to twelve months. The items, parts or components thus exchanged shall
become our property. We shall not refund the costs for any actual or attempted remedying of
a defect by the Ordering Party or by any third party.
8.7 To the extent that is necessary and may reasonably be expected of the Ordering Party, the
object of delivery or performance, or the defective part(s) thereof, are to be dispatched or
shipped to us immediately at our request, at the Ordering Party’s risk and expense, failing
which any and all warranty obligation on our part shall become void.
8.8 The Ordering Party is not entitled to withhold payments on account of warranty claims
or other counter-claims not recognised by ourselves.
8.9 Warranty claims from the Ordering Party are excluded in cases where the installation, user
and operating manuals provided by ourselves, or to be requested from us by the Ordering
Party, have not been observed, or where the user has not been (fully) obligated to observe such
instructions; if the installation work has not been performed properly by the Ordering Party
and in accordance with the relevant Standards, and in particular if was not carried out by licensed contractors; if any corrective maintenance or other work has been performed on the
object of delivery or performance without our consent; if it has been improperly operated or
used, or operated despite its protective features being faulty, or taken out of the contract territory without our consent, or used contrary to our instructions or for purposes for which it
is not intended; and, moreover, where defects are attributable to foreign object damage,
chemical influences, overvoltage, the conduct of third parties or to force majeure; the same
applies in respect of natural wear-and-tear.
8.10 Our warranty is also excluded in cases where we have been contracted to carry out repairorders, to alter or modify used items, or to supply such items.
8.11. Finally all warranty claims shall be excluded if the Ordering Party installs third-party
components or replacement parts in our delivery items or services provided by us which have
not been expressly recommended by us prior thereto in writing.
8.12. In addition to the rights of the Ordering Party in accordance with Point 8.6. regarding
the delivery of inverters for photovoltaic systems the guarantee in accordance with the guarantee conditions of Fronius shall apply, which have been made available to the Ordering
Party and which are available for download at www.fronius.com/solar/garantie.

9. DAMAGES AND PRODUCT LIABILITY
9.1 We shall only accept unlimited liability for damage, of whatever kind, to the extent that
the Ordering Party proves that we ourselves brought about this damage either knowingly and
wilfully or grossly negligently. If the Ordering Party proves that we have caused damage in
an ordinarily negligent manner, our obligation to indemnify shall be limited to the damage
actually incurred, and, moreover, to a maximum overall amount not exceeding the total order
value. Furthermore, claims of this type may only be enforced at law if asserted within twelve
months of the damage in question becoming known.
9.2 In the event that we are taken to law by a third party where we have produced and delivered in accordance with the drawings, designs, models or other documents provided by the
Ordering Party, the Ordering Party shall indemnify and save us harmless.
9.3 When using the installations, machines and other articles delivered by ourselves, the Ordering Party is obliged to painstakingly observe all safety regulations, technical rules, installation regulations, operating instructions and user manuals, and in particular all regulations
applying to the electrical engineering field, and to allow only authorised skilled personnel to
operate the equipment.
9.4. Any liability for damage caused by the installation or use of third-party components or
replacement parts with our delivery items, which have not been verifiably and expressly recommended by us, shall be excluded.
9.5 We shall not be liable for any indirect or consequential damages, such as in particular, but
without limitation, loss of profit or business opportunities.

10. CONSENT TO DATA PROTECTION
Client shall agree that Fronius (Thailand) Co., Ltd. as well as Fronius International GmbH
and its subsidiaries may collect, process and use personal data (such as name, address,
email address), if applicable also by commissioning a service provider, for the purpose of
sending information regarding products and services of any kind (e.g. by post, email,
newsletter and more). A dissemination to externals in excess thereof shall not occur (excluded are legal or judicial obligations to provide information). The consent may be objected at any time in writing, in the newsletter there is also a link to unsubscribe.

11. FINAL PROVISIONS
11.1 The place of performance for deliveries, other services and payments shall be the place
of business of Fronius (Thailand) Co., Ltd. The ordinary courts of Thailand shall have sole
jurisdiction over any dispute. However, we shall also be entitled to go to law against the Ordering Party at the court which has “in-rem” and territorial jurisdiction under the relevant
regulations for the Ordering Party’s commercial domicile or place of residence.
11.2 The Ordering Party is aware that in international commerce, it is common practice that

ดำ�เนินงานโดยปราศจากความยินยอมจากบริษัทฯ หรือหากมีการปฏิบัติงาน หรือใช้งานโดยไม่ถูก
ต้ อ ง หรื อ ใช้ ง านขณะที่ คุ ณ สมบั ติ ก ารป้ อ งกั น ของสิ น ค้ า ดั ง กล่ า วบกพร่ อ ง หรื อ มี ก ารนำ � ออกไป
ภายนอกอาณาเขตตามสัญญาโดยปราศจากความยินยอมของบริษัทฯ หรือนำ�มาใช้งานไม่ตรงตาม
คำ�แนะนำ�ของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช้วัตถุประสงค์ของสินค้าดังกล่าว หรือหากความ
ชำ�รุดบกพร่องมีสาเหตุมาจากสิ่งแปลกปลอม, ผลทางเคมี, ไฟเกิน, การดำ�เนินการโดยบุคคล
ภายนอก หรือเหตุสุดวิสัย นอกจากนี้ ให้นำ�ข้อกำ�หนดดังกล่าวมาใช้บังคับเกี่ยวกับกรณีของการ
สึกหรอตามธรรมชาติด้วย
8.10 การรับประกันของบริษัทฯ ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างให้ดำ�เนินการตามคำ�สั่งให้
ซ่อมแซม เพื่อแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่ใช้งานไปแล้ว หรือเพื่อจัดหาสิ่งดังกล่าว
8.11 สุดท้ายแล้ว การเคลมประกันทั้งหมดจะถูกยกเว้น หากลูกค้ามีการติดตั้งส่วนประกอบ หรือชิ้น
ส่วนที่เป็นของบุคคลภายนอกเข้ากับสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหรือจัดหาให้ โดย ไม่ได้มี
คำ�แนะนำ�โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนการดำ�เนินการดังกล่าว
8.12 นอกจากสิทธิของลูกค้าตามข้อ 8.6 เกีย
่ วกับการส่งมอบเครือ
่ งแปลงไฟสำ�หรับระบบระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ ให้นำ�การรับประกันตามเงื่อนไขการรับประกันของฟรอนิอูสมาใช้บังคับ ซึ่งได้จัดให้มีไว้
สำ�หรับลูกค้าและซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ www.fronius.com/solar/garantie

9. ค่าเสียหายและความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

9.1 บริษัทฯ จะรับผิดแบบไม่จำ�กัดสำ�หรับความเสียหายประเภทใด ๆ ก็ตามเฉพาะในกรณีที่ลูกค้า
พิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ทำ�ให้เกิดความเสียหายดังกล่าวโดยบริษัทฯทราบอยู่แล้ว และโดยจงใจ
หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หากลูกค้าพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ ได้ก่อความเสียหายใน
ลักษณะของการประมาทเลินเล่นเล่อโดยทั่วไป ภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการชดใช้ความเสียหาย
จะจำ�กัดเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และเป็นจำ�นวนรวมสูงสุดไม่เกินมูลค่ารวมตามคำ�สั่งซื้อ
นอกจากนี้ การเรียกร้องประเภทนี้จะบังคับได้ตามกฎหมายหากแสดงสิทธิภายใน 12 เดือนนับจาก
ได้ทราบถึงความเสียหายดังกล่าว
9.2 ในกรณีที่บริษัทฯ ถูกบุคคลภายนอกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย ลูกค้าตกลงจะชดใช้และปกป้องบ
ริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ท�ำ การผลิตและส่งมอบสินค้าตามแบบร่าง, การออกแบบ, รุ่น หรือเอกสารอื่น
ๆ ที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหามาให้
9.3 เมื่อมีการใช้การติดตั้ง, เครื่องจักร และสินค้าอื่นที่ส่งมอบโดยบริษัทฯ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามบรรดาข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัย, กฎเกณฑ์ทางเทคนิค, ข้อหนดการติดตัง้ , คำ�แนะนำ�ในการ
ดำ�เนินการ และคูม
่ อ
ื ผูใ้ ช้งาน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดาข้อบังคับทีน
่ �ำ มาใช้กบ
ั งานด้านวิศวกรรม
ไฟฟ้า และให้อนุญาตเฉพาะบุคลากรที่เชี่ยวชาญซึ่งได้รับอนุญาตใช้งานอุปกรณ์เท่านั้น
9.4 บริษท
ั ฯไม่ตอ
้ งรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายทีม
่ ส
ี าเหตุจากการติดตัง้ หรือการใช้งานส่วนประกอบ
ของบุคคลภายนอก หรือชิ้นส่วนทดแทนกับสินค้าที่ส่งมอบของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับคำ�แนะนำ�โดย
ชัดแจ้งจากบริษัทฯ
9.5 บริษท
ั ฯ ไม่ตอ
้ งรับผิดสำ�หรับความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนือ
่ ง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแต่ไม่จำ�กัดเพียง การสูญเสียกำ�ไร หรือโอกาสทางธุรกิจ

10. ความยินยอมในการปกป้องข้อมูล

ลูกค้าตกลงว่า บริษท
ั ฟรอนิอส
ู (ประเทศไทย) จำ�กัด รวมทัง
้ ฟรอนิอส
ู อินเตอร์เนชัน
่ แนล จี
เอ็มบีเอช และบริษัทย่อยอาจทำ�การรวบรวม, ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ, ที่
อยู่, อีเมล์แอดเดรส) หากใช้ได้สำ�หรับการดำ�เนินการของผู้ให้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทใด ๆ (เช่นโดยทางไปรษณีย์, อีเมล์,
จดหมายข่าว และอื่น ๆ) ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่
ระบุขา
้ งต้นจะไม่เกิดขึน
้ (เว้นแต่เป็นภาระหน้าทีต
่ ามกฎหมาย หรือหน้าทีต
่ ามคำ�สัง
่ ศาลทีจ
่ ะ
ต้องเปิดเผยข้อมูล) อย่างไรก็ตาม อาจมีการยกเลิกการให้ความยินยอมเมื่อได้ก็ได้โดยทำ�
เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ในจดหมายข่าวจะมีลิงค์สำ�หรับการยกเลิกการรับข้อมูล
ข่าวสาร

11. ข้อกำ�หนดสุดท้าย

11.1 ให้ถอ
ื ว่าสถานประกอบการของ บริษท
ั ฟรอนิอส
ู (ประเทศไทย) จำ�กัดเป็นสถานทีใ่ นการส่งมอบ
การดำ�เนินการให้บริการ และการชำ�ระเงิน และให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำ�นาจแต่
เพียงผู้เดียวในการพิจารณาข้อพิพาทใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย
ดำ�เนินคดีกับคู่สัญญาฝ่ายที่สั่งซื้อ ณ ศาลอื่นที่ที่มีเขตอำ�นาจเหนือภูมิลำ�เนาทางการค้า หรือสถาน
ที่อยู่อาศัยของลูกค้าได้
11.2 คูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายทีส
่ ง่ั ซือ
้ ทราบว่าในทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นหลักปฏิบต
ั ท
ิ วั่ ไปทีอ
่ าจมีการทำ�
ข้อตกลงเกี่ยวกับเขตอำ�นาจพิจารณาคดี เพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการได้ อันเป็นผลจาก
การยอมรับโดยปริยาย หรือการไม่ตอบจดหมายยืนยันทางธุรกิจ เช่น ใบยืนยันคำ�สั่งซื้อที่ระบุการ
อ้างอิงถึงสถานทีท
่ ม
ี่ เี ขตอำ�นาจพิจารณาคดี ทัง้ นี้ คูส
่ ญ
ั ญาฝ่ายทีส
่ งั่ ซือ
้ มีความคุน
้ เคยกับหลักปฏิบต
ั ิ
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธุรกิจของบริษท
ั ฟรอนิอส
ู (ประเทศไทย) จำ�กัด และมีการดำ�เนินการ
เป็นปกติ
11.3 ข้อพิพาททางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากสัญญาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และหลักปฏิบัติ
ทางธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่คำ�นึงถึงหลักในการเลือกกฎหมาย ทั้งนี้ จะไม่มีการนำ�อนุสัญญา
ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมาใช้บังคับ
11.4 ข้อกำ�หนดในการส่งมอบและชำ�ระเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย หากมี
ความไม่สอดคล้องใดๆในระหว่างสัญญาทัง้ สองภาษานี้ ให้สญ
ั ญาฉบับภาษาอังกฤษมีผลบังคับใช้ใน
ทุกกรณี

12. ข้อกำ�หนดพิเศษสำ�หรับซอฟต์แวร์ที่ขายพร้อมกับสินค้าที่สั่งซื้อ หรือ
ซอฟต์แวร์ที่ขายแยกต่างหาก

สำ�หรับซอฟต์แวร์ทข
ี่ ายพร้อมกับสินค้าอืน
่ ๆ หรือสำ�หรับซอฟต์แวร์ทข
ี่ ายแยกต่างหาก (ต่อไปนีเ้ รียก
ว่า “ซอฟต์แวร์) ให้น�ำ ข้อกำ�หนดและเงือ
่ นไขในการส่งมอบและการชำ�ระเงินนีม
้ าใช้บงั คับเฉพาะเท่า
ที่ไม่ต่างจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หรือจากเงื่อนไขตกลงกับลูกค้าเห็นชอบ

an agreement regarding the place of jurisdiction can also be entered into, in a formally effective manner, as a result of tacit acquiescence or non-reaction to a confirmatory business letter
such as an order confirmation note containing a pre-printed reference to the place of jurisdiction. The Ordering Party is familiar with this commercial usage, especially in the field of
business of Fronius (Thailand) Co., Ltd., and heeds it regularly.
11.3 Legal disputes arising out of the contract are to be governed by Thai law and by the
commercial practice in Thailand without regard to its choice of law rules. The UN Convention
on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.
11.4 These Terms of Delivery and Payment have been made in the English and the Thai language. In case of discrepancies between the two versions, the English language version shall
prevail.

12. SPECIAL PROVISIONS FOR SOFTWARE SUPPLIED TOGETHER WITH
ORDERED ITEMS OR SOFTWARE SUPPLIED SEPARATELY
For software delivered together with other items or for software delivered separately
(hereafter “software”) these Terms and Conditions of Delivery and Payment only apply
insofar as these do not deviate from the following conditions or from conditions agreed
upon separately with the Ordering Party.

12.1 SCOPE OF USE
12.1.1 All rights of intellectual property, such as copyright, trademark rights, design rights,
patent rights, utility model rights and know-how, as well as in particular unprotected inventions, commercial experience, trade secrets and such like, independent from the time these
were disclosed to the Ordering Party, shall be reserved at any time by us or our licensors. The
Ordering Party shall have the right to use the software after payment of the agreed sum exclusively for his own purposes in accordance with the acquired number of licences. With the
present contract only the authorization to use the software is acquired. Dissemination by the
Ordering Party shall be excluded in accordance with the copyright law. With a possible participation of the Ordering Party in producing the software no rights other than the specified
usage laid out in Section 12 are acquired. The Ordering Party may only use the software simultaneously on one device, which one is his decision. Usage of the software shall constitute
any long-term or even any temporary duplication (copying) of the software, whether in whole or also only in part, by saving, loading, running or displaying for the purpose of execution
of the software and processing of the data contained therein by the hardware. The Ordering
Party shall not be authorized to copy the user manual.
12.1.2 The Ordering Party shall be permitted to make copies of the software for archival and
data protection purposes on condition that there is no explicit prohibition in the software or
any accompanying material (instruction manual, packaging, etc.) and that all copyright and
proprietary notices are transferred unchanged in these copies. Retranslations of the programme code (decompilation) exceeding the legal provisions shall not be permitted.
12.1.3. If the software is equipped with technical copy protection, the Ordering Party shall in
the case of damage be supplied with a replacement copy after restitution of the data carrier.

12.2 FURTHER RIGHTS
In the event of availability of a new software version the Ordering Party shall be entitled to
exchange the supplied software package for a similar software package of the new version at
our listed update price; the exchange implies the software package as a whole, as it was acquired by the Ordering Party. With the exchange Ordering Party´s permission to use the exchanged software package shall expire. In such an event the Ordering Party shall immediately and completely destroy all copies, partial copies and backup copies as well as altered or
revised versions of the software and the copies, partial copies and backup copies made thereof.

12.3 WARRANTY
12.3.1 The Ordering Party shall note that it is not possible to develop software programmes
in such a manner that these are free from defects for every application condition.
12.3.2 We shall warrant that the supplied software fulfils the agreed functions and has the
expressly guaranteed properties. Requirement for any warranty is usage according to contract.
A defect for which we are responsible shall only be deemed to exist if the software does not
function according to the most recent version of the corresponding performance description/
documentation and if this is reproducible by the Ordering Party. In order to carefully examine possible occurring defects the Ordering Party shall be obliged to support us in the rectification of any defects.
12.3.3 We further shall warrant that the original software is duly recorded onto a tested data
carrier. Excepted here from are previously installed software and third-party software products.
12.3.4 Software defects shall be documented by the user and we shall be notified in writing
with immediate effect; otherwise 8.3 shall apply.
12.3.5 The warranty period shall always be twelve months; the period commences with the
dispatch of the software package.
12.3.6 If the software package is not usable or defect (12.3.2), we shall exchange it primarily
for a new one of the same title or for an adequate alternative solution. If this also proves to
be unusable or defect and if we are not in a position to make it usable with adequate effort

12.1 ขอบเขตการใช้

12.1.1 บริษัทฯ หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในบรรดาสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาทั้งหมด เช่น ลิขสิทธิ์, สิทธิในเครื่องหมายการค้า, สิทธิในการออกแบบ, สิทธิบัตร, สิทธิใน
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ และโนว์ฮาวด์ รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับการ
คุ้มครอง, ประสบการณ์ทางการค้า, ความลับทางการค้า และสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกันตลอดเวลาไม่
ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่คำ�นึงถึงว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นให้แก่ลูกค้าเมื่อใดลูกค้า ลูกค้าจะมี
สิทธิใช้ซอฟต์แวร์หลังจากชำ�ระเงินตามจำ�นวนที่ตกลงกันการใช้งานของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวตาม
จำ�นวนการอนุญาตที่ได้รับลูกค้า จากสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันเฉพาะการใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้นที่ต้อง
ได้รับการอนุญาต ลูกค้าจะได้รับยกเว้นให้เผยแพร่ข้อมูลได้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ลูกค้า ในการที่
ลูกค้าอาจมีส่วนร่วมในการผลิตซอฟต์แวร์ ลูกค้าจะไม่มีสิทธิใดนอกจากการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อ
12 ลูกค้าอาจใช้ซอฟต์แวร์พร้อมกันบนอุปกรณ์ 1 ชิ้นซึ่งลูกค้าจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้บนอุปกรณ์ใด
การใช้งานซอฟต์แวร์จะถือว่าเป็นการทำ�สำ�เนา (ลิขสิทธิ์) ระยะยาว หรือชั่วคราว ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วน โดยผ่านการบันทึก, การโหลด, การใช้งาน หรือการแสดงผล เพื่อวัถุประสงค์ในการ
ทำ�งานของซอฟต์แวร์ และการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในซอฟต์แวร์โดยใช้ฮาร์ดแวร์ ทั้งนี้ ลูกค้าจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ�สำ�เนาคู่มือผู้ใช้งาน
12.1.2 ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้ทำ�สำ�เนาซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บและการป้องกัน
ข้อมูลเว้นแต่จะมีข้อห้ามโดยชัดเจนในซอฟต์แวร์หรือในวัสดุใด ๆ ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (คู่มือ
การใช้งาน, หีบห่อ เป็นต้น) ทั้งนี้ จะต้องมีการโอนลิขสิทธิ์และข้อความแจ้งสิทธิความเป็นเจ้าของ
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสำ�เนาเหล่านี้ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ทำ�การแปลกลับรหัสโปรแกรม
(การแปลกลับ) ที่เกินกว่าข้อกำ�หนดของกฎหมาย
12.1.3 หากซอฟต์แวร์มีการติดตั้งการป้องกันการคัดลอกข้อมูลทางเทคนิกไว้ ในกรณีที่เกิดความ
เสียหาย ลูกค้าจะได้รับสำ�เนาทดแทนหลังจากส่งคืนอุปกรณ์บรรจุข้อมูล

12.2 สิทธิเพิ่มเติม

ในกรณี ที่ มี ซ อฟต์ แ วร์ รุ่ น ใหม่ ลู ก ค้ า มี สิ ท ธิ ข อเปลี่ ย นชุ ด ซอร์ ฟ แวร์ ที่ ข ายไปกั บ ชุ ด ซอฟต์ แ วร์ ที่
คล้ายคลึงกันรุน
่ ใหม่ในราคาล่าสุดทีก
่ �ำ หนดโดยบริษท
ั ฯ ทัง้ นี้ การเปลีย
่ นดังกล่าวหมายถึงการเปลีย
่ น
ชุดซอฟท์แวร์ทั้งชุดที่ลูกค้าได้ซื้อไป ด้วยการเปลี่ยนชุดซอฟต์แวร์ จะทำ�ให้สิทธิของลูกค้าในการ
ใช้ชด
ุ ซอฟต์แวร์ทข
ี่ อเปลีย
่ นสิน
้ สุดลง ในกรณีดงั กล่าว ลูกค้าตกลงจะทำ�ลายสำ�เนาทัง้ หมด, สำ�เนา
บางส่ ว น, สำ � เนาสำ � รองโดยทั น ที แ ละโดยสิ้ น เชิ ง ตลอดจนซอฟต์ แ วร์ รุ่ น ที่ มี ก ารแก้ ไ ขหรื อ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสำ�เนา, สำ�เนาบางส่วน และสำ�เนาสำ�รองที่ทำ�ขึ้นของซอฟต์แวร์ดังกล่าว

12.3 การรับประกัน

12.3.1 ลูกค้ารับทราบว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่สามารถทีจ
่ ะพัฒนาโดยปราศจากความชำ�รุดบกพร่อง
สำ�หรับการใช้งานทุกแบบลักษณะได้
12.3.2 บริษัทฯ รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ขายให้นั้นสามารถใช้งานได้ตามที่ตกลงกันและมีการรับ
ประกันสรรพคุณอย่างชัดเจน เงือ
่ นไขสำ�หรับการรับประกันคือจะต้องมีการใช้งานตามสัญญา บริษท
ั ฯ
จะรับผิดชอบในความชำ�รุดบกพร่องเพียงในกรณีที่ซอฟต์แวร์ไม่ทำ�งานตามรายละเอียดการทำ�งาน/
เอกสารกำ�กับล่าสุด และในกรณีที่ลูกค้าสามารถทำ�ซ้ำ�ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความชำ�รุด
บกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ ลูกค้ามีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทฯ ในการแก้ไขความชำ�รุดบก
พร่องใดๆ
12.3.3 บริษัทฯ ให้การรับประกันด้วยว่า ซอฟต์แวร์เดิมได้มีการบันทึกไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่
ผ่านการทดสอบแล้ว ยกเว้นซอฟต์ฟแวร์ที่มีการติดตั้งไว้ก่อนหน้าและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ
บุคคลภายนอก
12.3.4 ผู้ใช้งานต้องระบุความชำ�รุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทฯ ต้อง
ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที มิฉะนั้น ให้นำ�ข้อ 8.3 มาใช้บังคับ
12.3.5 ระยะเวลารับประกันคือ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการจัดส่งชุดซอฟต์แวร์
12.3.6 หากชุดซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือชำ�รุดบกพร่อง ข้อ 12.3.2) บริษัทฯ จะเปลี่ยน
กับซอฟต์แวร์ชุดใหม่ซึ่งเป็นแบบเดียวกันให้ หรือจัดให้มีการแก้ไขทางอื่นที่เพียงพอ หากพิสูจน์ได้
ว่าชุดซอฟต์แวร์ไม่สามารถใช้งานได้ หรือชำ�รุดบกพร่อง และหากบริษัทไม่อยู่ในสถานะที่จะทำ�ให้
ชุดซอฟต์แวร์ดังกล่าวใช้งานได้ด้วยความพยายามอย่างเพียงพอภายในระยะเวลาที่สมควรได้ซึ่ง
อย่างน้อยงภายใน 4 สัปดาห์ ลูกค้าอาจขอให้มีการลดหรือเปลี่ยนราคาได้ บริษัทฯ จะไม่จำ�ต้อง
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขความชำ�รุดบกพร่องโดยลูกค้าหรือโดยบุคคลภายนอก
12.3.7 กรณีนอกเหนือจากนี้ (ข้อ 12.3.6) บริษัทฯ จะไม่ให้การรับประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ใช่
กรณีที่ซอฟต์แวร์ที่ขายไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดพิเศษของลูกค้า หรือผู้ใช้งาน และไม่ใช่ซอฟต์แวร์
เวอร์ชน
ั่ ทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง หรือแก้ไข (ข้อ 12.1.2) เว้นแต่ลก
ู ค้าจะสามารถพิสจ
ู น์ได้วา่ ความชำ�รุด
บกพร่องไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไข ทั้งนี้ ลูกค้าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
สำ�หรับการเลือก, การติดตั้ง และการใช้งานซอฟต์แวร์ ตลอดจนผลลัพธ์ที่มุ่งหมาย
12.3.8 ในกรณีที่มีการแจ้งความชำ�รุดบกพร่องของซอฟท์แวร์โดยไม่มีเหตุผล บริษัทฯ มีสิทธิเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าได้ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลลูกค้า
12.3.9 การรับประกันจะไม่รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ขั้นปลาย (End-User)

12.4 ค่าชดเชย

12.4.1 บรรดาการเรียกร้องต่อไปทัง้ หมดของลูกค้า หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรียก
ร้องค่าชดเชยสำ�หรับความเสียหายประเภทใด ๆ จะไม่สามารถดำ�เนินการได้ เว้นแต่ฝา่ ยทีไ
่ ด้รบ
ั ความ
เสียหายสามารถพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าโดยเจตนาหรือ
เนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
12.4.2 กรณีอื่นให้นำ�ข้อ 9 มาใช้บังคับ

within an adequate time, but at least within a period of four weeks, the Ordering Party may
demand a price reduction or a change. Costs of defect rectification by the Ordering Party or
a third person shall not be compensated by us.
12.3.7 In excess of this (12.3.6) we shall not provide warranty, in particular not in the case of
the supplied software not meeting the special requirements of the Ordering Party or user, and
also not for altered or revised versions of the software (point 12.1.2), unless the Ordering
Party can prove that the defects are not connected to the alterations or revisions. The Ordering
Party itself is solely responsible for the selection, installation and usage of the software as well
as for the results intended therewith.
12.3.8 In the event of unjustified assertion of defects in the software we shall be entitled to
charge the Ordering Party with any incurred costs according to valid cost rates.
12.3.9 A change of the end-user shall exclude any warranty claims.

12.4 COMPENSATION
12.4.1 All further claims of the Ordering Party or third persons, in particular claims for compensation for damages of any kind, shall be excluded, unless the injured party can prove that
the damage was caused by us either intentionally or due to gross negligence.
12.4.2 Otherwise Point 9 shall apply accordingly.

Acknowledged and Accepted by the Ordering Party:
รับทราบและยอมรับโดยลูกค้าลูกค้า

___________________________________
Date, Place
วันที่, สถานที่

____________________________________________________________________
Signed - Authorized Representative
(company seal, if any)
ลงนาม – ผู้แทนรับมอบอำ�นาจ
(ตราประทับบริษัท, หากมี)
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