
 

 

ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขาย 

[ขอกําหนดและเง่ือนไขการขายฉบับนี้ (“ขอกําหนดและเงื่อนไข”) ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาขาย เวนแตสัญญาขายไดอางถึงขอกาํหนดและ
เง่ือนไขเฉพาะ ซึ่งในกรณีดังกลาวใหใชขอกาํหนดและเง่ือนไขเฉพาะดังกลาวรวมกับขอกาํหนดและเง่ือนไขที่ระบุไวดังนี]้ 

 

1. ขอตกลง 

ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้เปนการกําหนดขอกําหนดและเง่ือนไขที่
บริษัท (“บริษัท”) ใชในการขายสินคา (“สินคา”) ใหแกผูซื้อรายใดราย
หนึ่ง (“ผูซื้อ”) ซึ่งและเม่ือมีคําสั่งซื้อมาจากผูซื้อและบริษัทไดรับคําสั่งซื้อ
ดังกลาว (“คําส่ังซื้อ”) ทั้งนี้ ในการมีคําสั่งซื้อ ผูซื้อจะตองสงคําเสนอซื้อ
สินคาตามขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ บริษัทจะยังไมถือวามีการรับคํา
เสนอดังกลาว เวนแตและจนกวาบริษัทไดทําการขนสงสินคาไปยังผูซื้อ 
หรือไดรับคําสั่งซื้อเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ แลวแตกรณีใดเกิดขึ้น
กอนกัน บริษัทจะไมผูกพันตอขอกําหนดหรือเง่ือนไขที่เปนมาตรฐาน
หรือที่ผูซื้อไดพิมพและเสนอมา เวนแตขอกําหนดหรือเง่ือนไขนั้นไดรับ
การยอมรับเปนลายลักษณอักษรจากเจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจของ
บริษัท ทั้งนี้ เวนแตบริษัทไดรับการคัดคานโดยชัดแจงเปนลายลักษณ
อักษร ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ตองใชบังคับกับบรรดาคําเสนอ 
คํายืนยันคําสั่งซื้อ การรับคําสั่งซื้อ หรือการขายตางๆ ไมวาบริษัทจะนํา
ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ไปใชในการซื้อคร้ังกอนกับผูซื้อหรือไมก็
ตาม พนักงานหรือตัวแทนใดๆ นอกเหนือจากเจาหนาที่ของบริษัทผูที่
ไดรับมอบอํานาจ ไมมีอํานาจที่จะทําการแทนบริษัทในการใหคํารับรอง
เกี่ยวกับสินคาได และคําวา “สัญญา” หมายถึง ขอกําหนดและเง่ือนไข
ฉบับนี้ และ/หรือสัญญาขาย และ/หรือคําสั่งขายสินคาของบริษัท 

2. ราคา 

ราคาซื้อของสินคา (“ราคา”) และขอกําหนดและเง่ือนไขการขายอื่นใด
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือคํายืนยันการรับคําสั่งซื้อที่ออก
โดยบริษัท เวนแตบริษัทจะตกลงเปนประการอื่นกับผูซื้อเปนลายลักษณ
อักษร ราคาซื้อขายนั้นตองชําระเปนสกุลเงินตราตามที่บริษัทกําหนด  

ในเวลาใดๆ ก็ตาม บริษัทอาจขึ้นราคาซื้อขายโดยมีเหตุผลอันควรได 
โดยบอกกลาวใหผูซื้อทราบตามสมควร  

3. การชําระเงินและเครดิต 

ขอกําหนดวาดวยการชําระเงินใหเปนไปตามที่บริษัทไดกําหนดไวเปน
คร้ังคราว ทั้งนี้ โดยเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญา หากผูซื้อไมชําระ
เงินงวดสําหรับราคาสินคางวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวดเม่ือถึงกําหนด
ตองชําระ หรือหากสถานะทางการเงินของผูซื้อไมเปนที่นาพอใจตอ
บริษัท บริษัทมีสิทธิดําเนินการดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น
ใดที่บริษัทพึงมีภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้หรือตามสัญญา 

(ก) ระงับหรือยกเลิกการสงมอบสินคาที่จะมีในอนาคต (ข) เรียกใหชําระ
เงินสําหรับการสงมอบสินคาในอนาคตเปนเงินสดโดยทันที หรือ (ค) 
เรียกหลักประกันจนเปนที่พอใจกอนดําเนินการสงมอบสินคาในอนาคต 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีจํานวนเงินใดๆ คางชําระเกินกวาสามสิบวัน บริษัทมี
สิทธิเรียกดอกเบ้ียเพ่ิมจากเงินจํานวนดังกลาวนับแตวันที่เงินจํานวนดัง
กลาวถึงกําหนดชําระ ในอัตรา (ก) รอยละ 6 ตอป หรือ (ข) อัตรา

ดอกเบ้ียสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตใหเรียกไดแลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
บริษัทจะออกใบเรียกเก็บเงินไปยังผูซื้อ โดยสงผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสอื่น สําหรับการขายที่มี
การจัดสงสินคาในแตละคร้ัง ซึ่งจะมีการสงมอบภายใตคําสั่งซื้อ หากผู
ซื้อไมโตแยงใบเรียกเก็บเงินเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาหน่ึง
เดือนนับแตวันที่มีการจัดสงสินคา ใหถือวาไมมีการโตแยงใบเรียกเก็บ
เงินนั้น ผูซื้อตองชําระราคาสินคาที่มีการสงมอบแตละคร้ังตามที่บริษัทมี
คําสั่งเปนลายลักษณอักษร หรือตามที่ระบุไวเฉพาะในคําสั่งซื้อ โดย
ราคาสินคาจะถึงกําหนดชําระภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกใบเรียก
เก็บเงิน ผูซื้อไมมีสิทธิหักเงินราคาสินคาออกจากเงินจํานวนใดๆ ที่
บริษัทหรือบริษัทในเครือใดๆ ของบริษัทคางชําระกับผูซื้อ ทั้งนี้ ยังไมถือ
วาไดมีการรับชําระเงินจนกวาบริษัทจะไดชําระโดยถูกตองครบถวน การ
ชําระเงินเพียงบางสวนของผูซื้อไมถือวาเปนการที่บริษัทยอมรับและ
พอใจตอการชําระเงินนั้น หรือเปนการชําระเงินที่คางชําระทั้งหมดตาม
ใบเรียกเก็บเงินของบริษัทแลว โดยมิตองพิจารณาถึงหมายเหตุหรือ
ขอความใดๆ ที่สงมาพรอมกับการเรียกเก็บเงินดังกลาว ทั้งนี้ โดยมิตอง
คํานึงถึงขอกําหนดที่กลาวมาแลวขางตนและเม่ือไดมีการบอกกลาวผู
ซื้อตามสมควรแลว บริษัทขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงขอกําหนดวาดวย
การชําระเงิน และ/หรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงขอตกลงวาดวยเครดิต
ใดๆ ที่มีตอผูซื้อได โดยผูซื้อตองชดใชเงินคืนใหแกบริษัทในสวนของ
คาใชจายในการเรียกเก็บเงิน ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงแต เงินคา
ทนายความตามสมควรในกรณีที่ผูซื้อมีเงินคางชําระตอบริษัท ผูซื้อไม
สามารถยึดหนวงหรือหักกลบลบหนี้กับเงินจํานวนใดๆ ที่ตองชําระใหแก
บริษัทกับจากเงินที่ผูซื้อไดรับจากการใชสิทธิเรียกรองตอบริษัท  

4. ภาษี 

ราคาสินคานั้นยังไมรวมภาษีการขาย ภาษีการใช ภาษีเงินได ภาษี
สรรพสามิต ภาษีมูลคาเพ่ิม หรือภาษีอื่นใด หรือเงินคาธรรมเนียมที่
ราชการเรียกเก็บ ซึ่งภาษีที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนความรับผิดชอบของ
ผูซื้อแตเพียงฝายเดียว ทั้งนี้ ภาษีใดๆ หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ทาง
ราชการเรียกเก็บจากบริษัทอันเนื่องมาจากการขาย การสงมอบหรือการ
ใชสินคา เชน ภาษีการขาย ภาษีการใช ภาษีผูประกอบการคาปลีก ภาษี
ใบเสร็จรวม ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีขนสง เปนตน นั้น บริษัทอาจเลือก
ใหบวกเพ่ิมลงไปในราคาก็ได  

5. กรรมสิทธิ์และความเส่ียงภัย 

ก.  การขายภายในประเทศ 

กรรมสิทธ์ิ ความเสี่ยงภัยสําหรับสินคาที่มีการสงมอบนั้นจะโอน
จากบริษัทไปยังผูซื้อในเวลาที่มีการสงมอบสินคาดังกลาว ณ 
สถานที่ที่ตกลงใหมีการสงมอบสินคากัน  

ข.  การขายระหวางประเทศ 
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หากมิไดกําหนดไวโดยชัดแจงเปนประการอ่ืนใดในคําสั่งซื้อ ระยะเวลา
ในการสงมอบไมถือเปนสาระสําคัญ ผูซื้อตองมีหนังสือแจงใหบริษัท
ทราบหากตองการระบุวิธีการขนสงและวันสงมอบสินคา กําหนดการ
ขนสงและการสงมอบสินคาทั้งปวง หรือระยะเวลาที่บริษัทระบุไวนั้น 
เปนการคาดการณเทานั้น และบริษัทไมตองรับผิดตอความลาชาใดๆ ใน
การจัดสง การขนสง หรือการสงมอบสินคา ทั้งนี้ หากมิไดกําหนดไวเปน
ประการอื่นใดในคําสั่งซื้อ ใหบริษัทมีสิทธิเลือกผูขนสงและเสนทางที่ใช
ในการขนสง แตอยางไรก็ดี ในการใชสิทธิเลือกผูขนสงและเสนทางใน
การขนสงดังกลาว บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดสง 
และไมถือวาผูขนสงเปนตัวแทนของบริษัท บริษัทอาจทําการสงมอบ
สินคาเพียงบางสวนหรืออาจยุติการสงมอบสินคาใดๆ ในเวลาใดๆ ก็
ตาม โดยมิตองบอกกลาวใหผูซื้อทราบลวงหนา การสงมอบสินคาจะ
เปนไปตามขอกําหนดที่กําหนดไวในคําสั่งซื้อและตองรับมอบโดย
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจของบริษัทหรือเปนไปตามสัญญา หรือเปนไป
ตาม INCOTERM ฉบับป 2010 (พ.ศ. 2553) ในกรณีที่เปนการขาย
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ หากผูซื้อไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจาก
บริษัท ผูซื้อไมมีสิทธิปฏิเสธที่จะรับมอบ และ/หรือสงคืนสินคาที่ไดทํา
การขนสงและสงมอบโดยบริษัทแลว  

เวนแตจะมีการตกลงไวเปนประการอื่นโดยทําเปนลายลักษณ
อักษรหรือระบุไวในคําสั่งซื้อ ใบเรียกเก็บเงินหรือในสวนใดๆ ก็
ตามในสัญญาขาย กรรมสิทธ์ิจะโอนจากบริษัทไปยังผูซื้อ โดย
เปนไปตาม INCOTERM ฉบับป 2010 (พ.ศ. 2553) 

อยางไรก็ตาม ในกรณีใดๆ ก็ตาม บริษัทสามารถเรียกคืนกรรมสิทธ์ิใน
สินคาที่มีการสงมอบไปแลวหรือที่จะมีการสงมอบใหแกผูซื้อ หากบริษัท
ไมไดรับชําระราคาสินคา คาจางในการวาจางใหทํางานใดๆ ที่เกี่ยวกับ
สินคา และคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ อันเปนผลมาจากการผิดหนาที่
ของผูซื้ออันเนื่องมาจากการขายสินคา โดยครบถวน  

6. การประกันภัย 

ก.  การขายภายในประเทศ 

 หากมิไดกําหนดไวเปนประการอ่ืนในสัญญา  บริษัทจะทํา
ประกันภัยสินคาไปจนกวาจะไดมีการสงมอบสินคา และหลังจาก
นั้นผูซื้อจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการทําประกันภัย
สินคาดังกลาว  

ข.  การขายระหวางประเทศ 

 ผูซื้อ/บริษัทตองรับผิดชอบในการทําประกันภัยสินคา ทั้งนี้ โดย
เปนไปตาม INCOTERM ฉบับป 2010 (พ.ศ.2553) ซึ่งไดระบุไว
ในคําสั่งซื้อ ใบเรียกเก็บเงิน หรือในที่ใดๆ ก็ตามในสัญญาขาย  

อยางไรก็ดี ในกรณีที่กรรมสิทธ์ิในสินคาโอนไปยังผูซื้อแลว แตผูซื้อยัง
ไมไดชําระราคาสินคา ในกรณีเชนวานั้น บริษัทมีสิทธิไดรับสิทธิเรียกรอง
ตอเงินที่เอาประกันภัยไวจากผูรับประกันภัยของผูซื้อ เทากับจํานวนเงิน
ที่คางชําระอยูกับบริษัทเทานั้น  

การประกันภัยที่ผูซื้อจัดหามานั้นตองครอบคลุมถึงบรรดาความเสียหาย 
หรือภยันตรายใดๆ ที่มีตอสินคาโดยเต็มตามจํานวนมูลคาของสินคาที่
เอาประกันภัย 

7. การยกเลิกหรือความลาชา  

ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่บริษัทไดกําหนดไวโดยชัดแจงเปนลายลักษณอักษร 
ผูซื้อไมมีสิทธิ ที่จะยกเลิกคําสั่งซื้อใดๆ ที่ผูซื้อไดสงใหแกบริษัทหรือทํา
การยืดเวลาสงมอบสินคา หากบริษัทยอมใหผูซื้อยกเลิกคําสั่งซื้อใดๆ 
หรือยืดเวลาสงมอบสินคาได ผูซื้อตองชําระบรรดาคาใชจายทั้งปวงที่
เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นตอบริษัท อันเนื่องมาจากการยกเลิกหรือความ
ลาชา ซึ่งรวมถึงคาใชจายในการจัดเรียงสินคาใหม โดยเปนที่เขาใจและ
ตกลงกันระหวางผูซื้อกับบริษัทวา ถาหากขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้
ครอบคลุมไปถึงสินคาที่ตองผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับผูซื้อ (การผลิต
ตามคําสั่ง) และคําสั่งซื้อดังกลาวถูกระงับหรือบอกเลิกไปไมวาดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ผูซื้อตองรับมอบและชําระเงินสําหรับสินคานั้น 
เสมือนหนึ่งวาไดมีการสงมอบโดยครบถวน และถือวาสินคาดังกลาวอยู
ในระหวางการผลิต ณ วันที่บริษัทไดรับการแจงการระงับหรือการบอก
เลิก หากผูซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ไมสามารถรับมอบสินคาที่มี
การผลิตตามคําสั่งได ผูซื้อตองชําระราคาสินคา เสมือนหนึ่งวาไดมีการ
สงมอบสินคาดังกลาวแลวและบริษัทอาจใชดุลพินิจแตเพียงฝายเดียว
เก็บสินคาดังกลาวไวในคลังสินคาในบัญชีของผูซื้อ โดยผูซื้อเปนผูออก
คาใชจาย หรือทําลายหรือจําหนายสินคาดังกลาว แลวแตบริษัทจะเห็น
เหมาะสม  

8. 

9. การช่ัง วัด และกําหนดจํานวน 

การชั่งและ/หรือการวัดใหเปนไปตามที่บริษัทกําหนดและถือวาไดรับการ
ยอมรับจากผูซื้อหากผูซื้อไมไดโตแยงถึงความผิดพลาดในการชัง่น้าํหนกั
ตอบริษัทภายในระยะเวลา 7 วันนับแตวันที่ผูซื้อรับมอบสินคา  

ในกรณีการขนสงเปนจํานวนมากโดยทางเรือ การเรียกรองสําหรับสินคา
ที่ขาดไปใหทําไดหากสินคาที่ขาดไปนั้นไมต่ํากวารอยละ 1.0 ของ
น้ําหนักสุทธิ ในกรณีการขนสงเปนจํานวนมากทางรถบรรทุก หรือการ
ขนสงโดยมีการหีบหอ การเรียกรองสําหรับสินคาที่ขาดไปใหทําไดหาก
สินคาที่ขาดไปนั้นไมต่ํากวารอยละ 0.5 ของน้ําหนักสุทธิ  

ในขณะที่บริษัทใชความพยายามอยางดีที่สุดในการสงมอบสินคาใหมี
จํานวนเต็มตามที่ผูซื้อสั่งซื้อ และการจัดสงและการหยุดพักระหวางทาง
เปนไปตามที่ระบุไวในคําสั่งซื้อ จํานวนในการสงมอบดังกลาวขึ้นอยูกับ
จํานวนสินคาที่มีอยู และบริษัทไมมีความรับผิดใดๆ ตอผูซื้อ ในกรณีที่
จํานวนที่ปรากฏในการสงมอบตามความเปนจริงนั้นแตกตางไปจาก
จํานวนที่ระบุไวในคําสั่งซื้อ ในกรณีการสงมอบสินคาเปนจํานวนมาก 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะสงมอบสินคาไมเกินกวารอยละหา (5%) หรือ
นอยกวารอยละหา (5%) ของจํานวนสินคาที่มีการสั่งซื้อ และจํานวนที่มี
การสงมอบดังกลาวใหถือเปนจํานวนที่มีการสั่งซื้อ  

10. ตูบรรทุกขนสงและอุปกรณการสงมอบ 

ผูซื้อตองขนถายสินคาและสงคืนอุปกรณการสงมอบที่บริษัทจดัหาใหคนื
ใหแกผูขนสงภายในเวลาสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากที่สินคาสงถึงผู
ซื้อ ผูซื้อตองรับผิดชอบคาใชจายในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ
การสงมอบ และจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการใชเกินเวลาหรือการ
ยึดหนวงอุปกรณดังกลาว หากการจัดสง/การสงมอบตองใชตูบรรทุก
ขนสงที่ตองสงกลับคืน กรรมสิทธ์ิในตูบรรทุกขนสงดังกลาวยังคงเปน
ของบริษัทอยูตลอดเวลา และจะตองสงคืนตูบรรทุกขนสงดังกลาวนั้นใน
สภาพที่ดีใหแกบริษัทภายในหกสิบ (60) วันนับแตวันที่มีการจัดสง
สินคา และผูซื้อตองรับผิดชอบคาใชจายในความเสียหายใดๆ ที่มีตอตู

การขนสงและการสงมอบ 
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บรรทุกขนสงดังกลาวและ/หรือคาใชจายในการใชเกินเวลาหรือคาปรับ
อันเกี่ยวกับตูบรรทุกขนสงดังกลาว  

11. คุณลักษณะของสินคา 

ผูซื้อรับรองวา ผูซื้อมีความชํานาญ มีสถานที่ และอุปกรณเคร่ืองมือที่
นํามาใชในการจัดเก็บสินคา การทดสอบ การใช และการจําหนายสินคา
ไดอยางเหมาะสม ผูซื้อและบรรดาพนักงานทั้งหมดของผูซื้อ และบุคคล
อื่นๆ ผูมีหนาที่เกี่ยวกับสินคาเปนผูที่มีความคุนเคยดีกับคุณลักษณะ
ของสินคา และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานทั้งปวงที่
บังคับใชกับการครอบครอง การดําเนินการ การจัดการ หรือการใชสินคา
ดังกลาว ผูซื้อตองปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัท 
ทั้งนี้ แมบริษัทไดแจงขอแนะนําใดๆเกี่ยวกับสินคาใหผูซื้อทราบไวแลวก็
ตาม ผูซื้อตองรับผิดชอบในการดําเนินการใหสินคาไดรับการจัดเก็บ 
ทดสอบ ใช ขาย และ/หรือจําหนายโดยเปนไปตามขอแนะนําของบริษัท 
ตลอดจนแนวทาง มาตรฐาน กฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ ที่ใชบังคับใน
เร่ืองสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม การใชที่ดิน หรือเร่ือง
อื่นๆ อยางเครงครัด  

12. ความเหมาะสมของสินคา 

การกําหนดความเหมาะสมของสินคาเพ่ือการใชและการนําไปใชซึ่ง
ดําเนินการโดยผูซื้อและบุคคลอื่นๆ ใหถือเปนความรับผิดชอบของผูซื้อ
แตเพียงผูเดียว บริษัทไมไดใหคํารับรองหรือคํารับประกันใดๆ เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการใชซึ่งผูซื้อประสงคจะนําสินคานั้นไปใช 
คําแนะนําใดๆ ที่บริษัทไดใหไวเกี่ยวกับการใชหรือการนําสินคาไปใชนา
เชื่อไดวามีความนาเชื่อถือ แตบริษัทไมไดใหคํารับประกันใดๆ ตอผลที่
จะไดรับ หากเง่ือนไขในการใชหรือนําสินคาไปใชของผูซื้อและของผูอื่น
แตกตางออกไปหรือนอกเหนือไปจากการควบคุมของบริษัท  

13. คํารับประกันและขอปฏิเสธความรับผิดชอบ  

บริษัทไมไดใหคํารับประกันใดๆ ในขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ ไมวา
โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย เวนแตการรับประกันที่จํากัดในเร่ือง
ขอบกพรองของวัสดุตามที่กําหนดไวในวรรคตอไปนี้  

บริษัทรับประกันวาสินคาของบริษัทเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
มาตรฐานตามที่บริษัทไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีผลบังคับ
ใชอยู ณ วันที่มีการสงมอบสินคา  

การรับประกันที่จํากัดซึ่งนํามาใชแทนคํารับประกันอื่นใด ไมวาโดยชัด
แจงหรือโดยปริยาย ซึ่งรวมถึง แตไมจํากัดเพียงการรับประกันโดย
ปริยายเกี่ ยวกับการนํา ไปขายไดห รือความเหมาะสมสําห รับ
วัตถุประสงคเฉพาะ  

สินคาที่ผลิตขึ้นตามสัญญานั้น ไมมีการรับประกันวามีความเหมาะสม
ตอประโยชนที่ผูซื้อตองการนําไปใชโดยเฉพาะ แตเปนอํานาจการ
ตัดสินใจของผูซื้อแตเพียงฝายเดียวที่จะกําหนดวาสินคานั้นมีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคที่ผูซื้อตองการนําไปใชโดยเฉพาะ บริษัทจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในการเลือกหรือหาสินคาที่เหมาะสมตามความตองการ
และวัตถุประสงคเฉพาะของผูซื้อ  

ทั้งนี้ ผูซื้อไมสามารถใชสิทธิเรียกรองในลักษณะใดๆ ก็ตามตอบริษัท 
เกินกวาราคาสินคาที่ไดชําระใหแกบริษัทตามความเปนจริงภายใต
สัญญา โดยที่มูลคาของสิทธิเรียกรองใดๆ นั้น ถูกจํากัดใหไมเกินกวา
จํานวนของราคาสินคาที่ชําระตามคําสั่งซื้อใดๆ และ/หรือราคาของ

สินคาตามจํานวนที่ มีการสงมอบตามความเปนจริงที่ผูซื้อใชสิทธิ
เรียกรอง การเยียวยาตามที่กําหนดในขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ถือ
เปนแนวทางการเยียวยาเพียงประการเดียวโดยเฉพาะที่ผูซื้อจะนํามาใช
เพ่ือการเยียวยาได และสิทธิใดๆ ของผูซื้ออันเนื่องมาจากการขาดทุน 
หรือคาเสียหายพิเศษ คาเสียหายโดยออม คาเสียหายที่เกี่ยวของ 
คาเสียหายเพ่ือการตักเตือน คาเสียหายเพ่ือการลงโทษ หรือคาเสียหาย
ตอเนื่องชนิดใดๆ ก็ตามไมอยูในบังคับแหงขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ 
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชสิทธิเรียกรองใดๆ ไม
อาจนํามาใชกับขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ได เวนแตจะได รับ
ความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจจากบริษัท  

14. ขอจํากัดความรับผิด 

ผูซื้อตองรับเอาความเสี่ยงและความรับผิดทั้งปวงอันเปนผลมาจากการ
ใชสินคา ไมวาเปนการใชสินคานั้นโดยลําพังหรือเปนเปนการใชรวมกับ
วัสดุอื่นๆ  

ผูซื้อตองรับผิดชอบในการวิเคราะหตรวจสอบสินคา และบริษัทไมตอง
รับผิดใดๆ  หากผูซื้อใชสินคาที่ ไม เปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ
มาตรฐานที่บริษัทกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรซึ่งมีผลใชบังคับ ณ 
วันที่มีการสงมอบ ทั้งนี้ ผูซื้อตองสงหนังสือแจงใหบริษัททราบในกรณีที่
สินคาไมมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในคุณลักษณะเฉพาะที่บริษัทกําหนด
ไว ภายในหาวันหลังจากผูซื้อไดตรวจพบการขาดคุณสมบัติดังกลาว 
ทั้งนี้ ตองเปดโอกาสใหแกบริษัทพอสมควรที่จะไดตรวจสอบสินคาที่มี
ปญหาดังกลาว ในกรณีที่บริษัทเห็นวามีสินคาใดๆ ที่ไมเปนไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ การแกไขเยียวยาใหแกผูซื้อนั้นเปนดุลพินิจเฉพาะ
ของบริษัทแตเพียงฝายเดียว ที่จะหาสินคามาทดแทนสินคาที่ขาด
คุณสมบัตินั้นหรือคืนเงินคาราคาสินคาตามจํานวนที่ผูซื้อไดชําระใหแก
บริษัทตามความเปนจริงสําหรับสินคาที่ขาดคุณสมบัตินั้น และบริษัทไม
ตองรับผิดไมวาในกรณีใดๆ ที่มีการเรียกรองสิทธิเกินกวาจํานวน
ดังกลาว  การเ รียกรองสิทธิเกี่ยวกับสินคาที่ขาดคุณสมบัติตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากการตรวจพบการ
ขาดคุณสมบัติดังกลาวนั้น สวนการใชสิทธิเรียกรองประการอ่ืนใดทั้ง
ปวงตองดําเนินการภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากไดรับ
มอบสินคาที่มีการใชสิทธิเรียกรอง หรือหากเปนกรณีการไมสงมอบ
สินคา ใหดําเนินการใชสิทธิเรียกรองหลังจากวันที่กําหนดใหมีการสง
มอบสินคานั้น  หากผูซื้อไมสงหนังสือแจงใหบริษัททราบภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูซื้อสละสิทธิในการเรียกรองดังกลาวโดย
สิ้นเชิงและโดยไมมีเง่ือนไข ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตาม ผูซื้อไมสามารถ
ดําเนินการการฟองรองคดีตอบริษัทไดหากเกินกวาระยะเวลา 90 วัน
ภายหลังจากเหตุแหงการฟองรองนั้นเกิดขึ้น  

15. การชดใชคาเสียหาย 

ผูซื้อรับรองวาผูซื้อมีความคุนเคยตอลักษณะของสินคาและรับเอาความ
รับผิดชอบและความรับผิดทั้งปวง และจะชดใชคาเสียหายและปดปอง
ความเสียหายใหแกบริษัทจากความสูญเสีย หรือการบาดเจ็บใดๆ ทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการกับ การ
ใช หรือมีไวในครอบครองซึ่งสินคาที่มีการสงมอบใหแกผูซื้อ นอกจากนี้ผู
ซื้อตองตอสูคดี ชดใชคาเสียหาย และปดปองความรับผิดเพ่ือบริษัทและ
ลูกจางของบริษัทใหปลอดจาก การใชสิทธิเรียกรอง ความรับผิด คํา
พิพากษา ความสูญเสียตางๆ ความเสียหายตอทรัพยสินและการไดรับ
บาดเจ็บตอรางกาย ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือคาใชจายตางๆ (ซึง่
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รวมถึงคาทนายความตามสมควร) อันเกี่ยวของกับ แตมิไดจํากัด
เพียงแต (ก) การปฏิบัติของบริษัทเพ่ือใหบรรลุผลตามสัญญานี้ (ข) การ
ใชสินคาของผูซื้อ (ค) การที่ผูซื้อ ลูกจาง ตัวแทน หรือลูกคาของผูซื้อ 
ดําเนินการหรือดัดแปลงสินคาในลักษณะใดๆ (ง) การฝาฝนกฎหมาย
หรือระเบียบตางๆ ไมวาโดยเจตนาหรือโดยประมาท หรือการดําเนินการ
แทนโดยไมมีอํานาจของผูซื้อ ลูกจางหรือตัวแทนของผูซื้อ ในการใช ขาย 
จําหนายจายแจก หรือดําเนินการใดๆ กับสินคา และ (จ) การฝาฝนใดๆ
หรือการละเมิดสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการ
คา หรือประโยชนทางทรัพยสินอื่นใดซึ่งเปนของบุคคลภายนอก ในกรณี
ที่มีการใชสิทธิเรียกรองเชนวาตอบริษัทเม่ือบริษัทรองขอ ผูซื้อตองตอสู
คดีใหกับบริษัท โดยผูซื้อเปนผูออกคาใชจาย 

16. เหตุสุดวิสัย  

บริษัทไมตองรับผิดตอการไมสงมอบหรือความลาชาในการปฏิบัติหนาที่
ตามสัญญา หรือในการสงมอบหรือขนสงสินคา หรือในความสูญเสีย
หรือเสียหายที่ผูซื้อไดรับอันเนื่องมาจากความลาชาดังกลาว หากความ
ลาชานั้นเปนผลโดยตรงหรือโดยออม หรือเกิดขึ้นในลักษณะใดๆก็ตาม 
จากเหตุการณและสาเหตุตางๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท 
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงแต อุบัติเหตุ ปรากฏการณธรรมชาติ การ
กระทําและการละเวนไมกระทําการของหนวยงานราชการใดๆ สงคราม
ที่มีการประกาศและไมมีการประกาศ การกอการราย เหตุระเบิด การ
ประทวง หรือกรณีพิพาททางแรงงานอ่ืนใด อัคคีภัย และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอื่น ๆ (ซึ่งรวมถึง อุทกภัย แผนดินไหว วาตภัย และโรคระบาด) 
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและความลาชาในการไดรับ (หรือไม
สามารถไดรับ) แรงงาน วัสดุ หรือการบริการตางๆ ผานแหลงแรงงาน 
วัสดุ หรือการบริการตามปกติของบริษัทในราคาตามปกติ ตลอดจนการ
จลาจล การสั่งหามเรือเขาออกจากทา ความลาชาหรือความไมสามารถ
ไดรับเชื้อเพลิง พลังงาน วัสดุ หรืออุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ความลาชา
หรือการผิดนัดของผูขนสงที่ใชบริการตามปกติ ความลาชาในการขนสง 
หรือ (ทั้งนี้ โดยมิไดจํากัดแตเพียงเหตุตางๆ ที่ไดกลาวไปแลวขางตน
เทานั้น) เหตุอื่นใด ไมวาจะมีลักษณะคลายคลึงกันกับเหตุตางๆที่ได
กลาวไปแลวขางตนหรือไมก็ตาม ซึ่งเปนเหตุที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ตามสมควร ในกรณีเกิดเหตุดังกลาวขางตน บริษัทมีสิทธิเพ่ิมเติมเพียง
ฝายเดียวที่จะเลือกใชสิทธิยกเลิกคําสั่งซื้อใดๆ หรือสวนใดๆ ของคําสั่ง
ซื้อ โดยไมตองรับผิดตอผลใดๆ หรือเลือกที่จะขยายระยะเวลาการสง
มอบสินคาออกไปเทากับเวลาที่เสียไปจริงอันเนื่องมาจากความลาชา
นั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถผลิตสินคาไดเพียงพอตอคํา
สั่งซื้อที่สงมาไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิอันเปน
สิทธิของบริษัทแตเพียงฝายเดียวในการจัดสรรสินคาในระหวางลูกคา
รายตางๆ ของบริษัท  

17. 

18. การโอนสิทธิ 

ผูซื้อตองไมโอนสิทธิหรือหนาที่ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนภายใตคาํสัง่ซือ้
ใดๆ หรือภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ ใหแกบุคคลหรือองคกรใดๆ 
โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน ซึ่งความ
ยินยอมดังกลาวถือเปนดุลพินิจฝายเดียวของบริษัท หากมีการพยายาม
โอนสิทธิหรือหนาที่ดังกลาวไปโดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทกอน 
การโอนสิทธิหรือหนาที่ดังกลาวถือเปนโมฆะ บริษัทอาจโอนสิทธิใดๆ 
ของตนภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ได โดยไมตองไดรับความยินยอม
จากผูซื้อกอน ในกรณีที่บริษัททําการปรับโครงสรางกิจการ รวมหรือควบ
รวมบริษัทเขากับบริษัท หางหุนสวน องคการ หรือองคกรอื่นใด หรืออาจ
โอนสงมอบทรัพยสินหรือสินทรัพยทั้งหมดหรือสวนใหญของบริษัทใหแก
บริษัท หางหุนสวน องคการ หรือองคกรอื่นใด ทั้งนี้ บริษัทอาจโอนสิทธิ
ของตนภายใตสัญญาและและอยูภายใตบังคับแหงขอกําหนดในสญัญา  

19. การแยกสวน 

หากมีคําตัดสินชี้ขาดใดๆ โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ วาขอกําหนดใดๆ ใน
ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ไมมีผลสมบูรณหรือไมมีผลบังคับใช ความ
สมบูรณของขอกําหนดอื่นๆ ในขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้จะไมไดรับ
ผลกระทบตามไปดวย 

20. การบอกกลาวและการส่ือสาร 

การบอกกลาวใดๆ และการสื่อสารอื่นๆ ที่คูสัญญาฝายใดก็ตามที่ทําขึ้น
ภายใตคําสั่งซื้อสินคาหรือสัญญาขายใดๆ ตองทําเปนลายลักษณอักษร
และใหจัดสงไมวาโดยคนนําสาร ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร 
หรือโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ตาม โดยจัดสงไปยังบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการติดตอตามที่ระบุไวขางตน หรือจัดสงโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสอื่นใด  

21. กรณีที่มีความขัดแยงในขอกําหนด 

ในกรณีที่มีความขัดแยงหรือความไมสอดคลองกันระหวางขอกําหนดใน 
1) สัญญาขาย 2) ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ 3) คําสั่งซื้อ และ 4) 
เอกสารหรือหนังสือโตตอบอื่นๆ  ใหถือเอาขอกําหนดในเอกสาร
ดังตอไปนี้เปนหลักและใหถือเปนหลักในการตีความกรณีที่มีความ
ขัดแยงหรือความไมสอดคลองกันในขอกําหนดใดๆ ดังกลาว ตามลําดับ
ดังนี้ 1) สัญญาขาย 2) ขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ 3) คําสั่งซื้อ และ 
4) เอกสารหรือหนังสือโตตอบอื่นๆ  

22. สถานะของผูซื้อ 

 ไมมีขอกําหนดใดๆ แหงขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้หรือในคําสั่งซื้อ 
หรือในสัญญาซื้อที่กอใหเกิดหรือไดรับการตีความใหเปนการกอใหเกิด
หางหุนสวน กิจการรวมคา สัญญาจางแรงงานหรือความสัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจาง หรือความสัมพันธระหวางตัวการกับตัวแทน 
เกิดขึ้นระหวางผูซื้อกับบริษัท 

การสละสิทธิ 

การที่บริษัทผอนผันการผิดสัญญาของผูซื้อตอขอกําหนดและเง่ือนไข
ใดๆในเอกสารนี้ หรือการที่บริษัทดําเนินการลาชาหรือไมดําเนินการใดๆ 
เพ่ือบังคับตามสิทธิหรือบังคับใหมีการแกไขเยียวยาใดๆ ไมถือวาเปน
สละสิทธิในการดําเนินการตอการผิดสัญญาใดๆ ที่มีลักษณะอยาง
เดียวกันหรือการกระทําผิดตอขอกําหนดหรือเง่ือนไขอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ทั้งนี้ ในขอกําหนดและเง่ือนไขฉบับนี้ไมมีการกําหนดถึงการ
จํากัดการแกไขเยียวยาใหแกบริษัท  ในกรณีที่ผูซื้อกระทําผิดตอ
ขอกําหนดและเง่ือนไขนี้ 

23. ขอมูลความลับ 

ผูซื้อตองเก็บรักษาขอมูลทั้งปวงที่ไดรับจากบริษัทไวเปนความลับอยาง
เครงครัด และตองไมใชขอมูลใดๆดังกลาว เพ่ือวัตถุประสงคอื่นใด
นอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดใหใชได โดยปราศจากความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอน ผูซื้อตองปกปองขอมูล
ดังกลาวไวเปนความลับดวยความระมัดระวังในระดับเดียวกันกับความ
ระมัดระวังที่ผูขายใชกับขอมูลความลับของตน แตทั้งนี้ ตองไมนอยกวา
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มาตรฐานความระมัดระวังตามควร ทั้งนี้ เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงความ
สับสนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ราคาสินคาใหถือเปนขอมูลความลับตาม
วัตถุประสงคแหงขอ 23 นี้ดวย  

ผูซื้อตกลงวาอาจเปนเร่ืองยากที่จะประเมินความเสียหายใดๆ ที่บริษัท
ไดรับ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูซื้อผิดคําม่ันหรือจะดําเนินการอันเปนการ
ผิดคําม่ันที่ใหไวในขอ 23 และในกรณีดังกลาวคาเสียหายที่เปนตัวเงิน
อาจไมเพียงพอตอการเยียวยาการผิดตอคําม่ันดังกลาวได ดังนั้น ผูซื้อ
ตกลงวา นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นใดทั้งปวงที่บริษัทอาจมี บริษัทมี
สิทธิที่จะขอรับความคุมครองชั่วคราวหรือการบรรเทาดวยวิธีการอื่นที่
เหมาะสมที่มีลักษณะเทียบเทากันเพ่ือยับยั้งการที่ผูซื้อกระทําผิดหรือ
การจะทํากระทําผิดตอคําม่ันใดๆ ตามที่กําหนดในขอ 23 โดยไม
จําเปนตองมีการพิสูจนความเสียหายที่แทจริงและโดยไมตองมีการวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักประกันใดๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุดังกลาวขางตน ผูซื้อตกลง
อีกดวยวาจะชดใชคาทนายความและคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของใหแก
บริษัท  

24. กฎหมายที่ใชบังคับ 

ขอกําหนดและเง่ือนไข สัญญาขาย และคําสั่งซื้อ ตลอดจนขอพิพาท
หรือขอเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับขอกําหนดและเง่ือนไข 
สัญญาขาย และคําสั่งซื้อ หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับสาระสําคัญหรือ
การจัดทําขอกําหนดและเง่ือนไข สัญญาขาย และคําสั่งซื้อ (ซึ่งรวมถึง
ขอพิพาทหรือขอเรียกรองที่ไมไดเกิดจากสัญญาดวย) ใหอยูภายใต
บังคับและตีความตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ โดยมิตองคํานึงถึงกรณี
กฎหมายขัดกัน บรรดาขอพิพาททั้งปวงใหนําขึ้นสูกระบวนพิจารณาของ
ศาลในกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 


