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ข้อตกลงและเงือ่นไขการขายสินค้า  (STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE) 

1. การตีความ 
“ผูซ้ื้อ” หมายถึง บุคคลซ่ึงตอบรับใบเสนอราคาของผูข้ายในการซ้ือขายสินคา้หรือในกรณีท่ีค าสั่งซ้ือสินคา้ของบุคคลดงักล่าวไดรั้บการยอมรับโดยผูข้าย 
“ผูข้าย” หมายถึง บริษทั ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั จดทะเบียนเลขท่ี 0105551099040 
“สินคา้” หมายถึง สินคา้ (ซ่ึงรวมถึงสินคา้ท่ีส่งเป็นงวดๆ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของสินคา้) ซ่ึงผูข้ายจะจดัหาตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
“ขอ้ตกลง” หมายถึง ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการขายสินคา้ภายใตเ้อกสารฉบบัน้ี (เวน้แต่จะก  าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน) รวมทั้งขอ้ตกลงและเง่ือนไขพิเศษใดๆท่ีตกลงกนัโดยท าเป็นหนงัสือระหว่าง ผูซ้ื้อและผูข้าย 
“สัญญา” หมายถึง สัญญาส าหรับการซ้ือขายสินคา้ 

2. การขายสินค้าโดยทัว่ไป 
2.1 ผูข้ายตกลงท่ีจะขายและผูซ้ื้อตกลงท่ีช้ือสินคา้ตามท่ีก  าหนดในใบเสนอราคาของผูข้ายซ่ึงไดต้อบตกลงโดยผูซ้ื้อแลว้ หรือค าสั่งซ้ือท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูซ้ื้อท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูข้ายซ่ึงอยู่ภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีโดยบงัคบัใช้

กบัสัญญาท่ีนอกเหนือไปจากขอ้ตกลงและเง่ือนไขอ่ืนๆซ่ึงอยู่ภายใตใ้บเสนอราคาซ่ึงไดรั้บการตอบรับหรือถือว่าไดต้อบรับ หรือค าสั่งซ้ือใดๆท่ีท าข้ึนหรือไดถื้อว่าท าข้ึนโดยผูซ้ื้อ 
2.2 ขอ้ตกลงอ่ืนใดจะไม่ผกูพนัภายใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีเวน้แต่จะไดมี้การตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูแ้ทนผูมี้อ  านาจของผูซ้ื้อและผูข้ายซ่ึงในกรณีของผูข้ายผูมี้อ  านาจคือกรรมการบริษทั 

3. สินค้าที่ๆ ไม่สามารถยกเลกิการส่ัง, คนื, เปลีย่น หรือ เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในการส่งสินค้าได้  
3.1 ในกรณีท่ีสินคา้ถูกระบุหรือเป็นสินคา้ประเภทท่ีไม่สามารถยกเลิกการสั่ง, คืน, เปล่ียน และ/หรือ เปล่ียนแปลงก  าหนดเวลาในการส่งสินคา้ไดต้ามท่ีระบุในใบเสนอราคาหรือค าสั่งซ้ือของผูซ้ื้อ (กรณีท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูข้าย) จะ

กอ่ใหเ้กดิสัญญาและผกูพนัค าสั่งซ้ือส าหรับสินคา้ทั้งหมดท่ีระบุว่าไม่สามารถยกเลิกการสั่งและเปล่ียนแปลงโดยผูซ้ื้อ หรือไม่สามารถเปล่ียนแปลงก  าหนดเวลาในการส่งสินค้าท่ีเกนิไปจากวนัท่ีก  าหนดไว ้โดยผูซ้ื้อไม่สามารถคืน
สินคา้ไดใ้นทุกกรณีซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยู่เฉพาะแค่ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย 

3.2 การปฏิบติัตามสัญญาใดๆหรือความรับผิดใดๆของผูซ้ื้อท่ีมีต่อผูข้ายจะถูกรวมอยู่ในราคาสินคา้เต็มจ านวนโดยไม่ข้ึนอยู่กบัว่า(1) สินคา้จะไดข้นส่งไปยงัผูซ้ื้อแล้วหรือไม่และ/หรือ (2) สินค้ายงัคงถูกเกบ็ไวใ้นโกดังเกบ็สินค้าของ
ผูข้ายหรือไม่ และ/หรือ (3) สินคา้จะถูกผลิตโดยผูผ้ลิตสินคา้ใหผู้ข้ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

4. ค าส่ังซื้อและข้อก าหนดในคุณสมบัติของสินค้า  
4.1 ค าสั่งซ้ือจะไม่ผกูพนัผูข้ายจนกว่าจะไดรับการตอบรับเป็นหนงัสือโดยผูแ้ทนผูมี้อ  านาจของผูข้าย 
4.2 จ านวนในการสั่งซ้ือสินคา้ขั้นต ่าของสินคา้แต่ละรายการถูกก  าหนดเม่ือมีการสอบถามหรือเม่ือมีค าสั่งซ้ือ 
4.3 ผูข้ายสงวนสิทธ์ิในการก  าหนดจ านวนในการสั่งซ้ือสินคา้ขั้นต ่าหรือมูลค่าในการสั่งซ้ือสินคา้ขั้นต ่าของสินคา้แต่ละรายการ 
4.4 ค าสั่งซ้ือท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูข้ายไม่อาจยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงโดยผูซ้ื้อไดเ้วน้แต่จะไดมี้การตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูข้ายท่ีอยู่ภายใตข้อ้ก  าหนดว่าผูซ้ื้อจะชดใชค่้าเสียหายต่างๆซ่ึงรวมถึง การขาดรายได้ ค่าใช้จ่าย (ซ่ึง

รวมถึงค่าใชจ่้ายท่ีเกีย่วขอ้งกบัแรงงานและวตัถุดิบท่ีใช้) ค่าเสียหายอ่ืนๆ  ค่าปรับหรือค่าใชจ่้ายใดๆซ่ึงเป็นผลมาจากการยกเลิกการค าสั่งซ้ือ 

5. ราคาสินค้า 
5.1 ราคาสินคา้เป็นไปตามราคาท่ีเสนอโดยผูข้าย การมีผลของราคาท่ีเสนอจะถือว่ามีความถูกตอ้งเม่ือเวลาท่ีมีการออกใบเสนอราคาเท่านั้น ราคาท่ีเสนออาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของจ านวนสินค้า การผนั

ผวนของค่าเงิน การขายกอ่น (prior sale) การแกไ้ขราคาของโรงงาน หรือ การเพิกถอนสินคา้โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงราคาจากผูข้ายโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ซ้ื้อทราบล่วงหนา้ 
5.2 ผูข้ายสงวนสิทธิในการเพ่ิมราคาสินคา้อนัเน่ืองมาจากเหตุท่ีค่าใชจ่้ายต่างๆของผูข้ายท่ีเพ่ิมข้ึนในกรณีดงัต่อไปน้ีโดยผูข้ายจะแจง้ต่อผูซ้ื้อ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงกอ่นท่ีจะมีการส่งมอบสินคา้ 

5.2.1 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนืออ านาจการควบคุมของผูข้าย (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยู่แต่เฉพาะ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศ กฎหมายต่างๆท่ีเกีย่วกบัค่าเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัของค่าจา้งแรงงาน วตัถุดิบ หรือค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกีย่วกบัการผลิต หรือ 

5.2.2 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงก  าหนดวนัส่งมอบสินคา้ ปริมาณและคุณสมบติัของสินคา้ท่ีมีการร้องขอโดยผูซ้ื้อหรือการส่งสินคา้ล่าชา้อนัเน่ืองมาจากค าสั่งของผูซ้ื้อท่ีตอ้งใหข้อ้มูลและค าสั่งอย่างเพียงพอกบัผูข้าย  
5.3 ราคาสินคา้ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมซ่ึงผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีตอ้งช าระใหแ้กผู่ข้าย 

6. ข้อก าหนดในการช าระราคาสินค้า 
6.1 ภายใตข้อ้ตกลงพิเศษใดๆท่ีตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ผูข้ายมีสิทธิออกใบแจง้หน้ีแกผู่ซ้ื้อส าหรับราคาของสินคา้ณ เวลาใดๆเวลาหน่ึงหลงัจากท่ีไดท้  าการส่งมอบสินคา้ 
6.2 ผูซ้ื้อจะตอ้งช าระราคาค่าสินคา้โดยไม่มีการหกัเงินใดๆ ภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดในการซ้ือเช่ือท่ีผูข้ายใหก้บัผูซ้ื้อเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผูข้ายมีสิทธิท่ีจะเรียกคืนราคา โดยไม่ค านึงว่าจะไดท้  าการส่งมอบสินคา้นั้นและกรรมสิทธ์ิ

ในสินคา้ไดโ้อนไปยงัผูซ้ื้อแลว้หรือไม่ ระยะเวลาในการช าระราคาสินคา้ถือเป็นสาระส าคญัของสัญญา 
6.3 ถา้ผูซ้ื้อไม่ท าการช าระราคาเม่ือถึงก  าหนดเวลาช าระ ผูข้ายมีสิทธิดงัต่อไปน้ีโดยประการท่ีจะไม่กระทบต่อสิทธิใดๆหรือการเยียวยาความเสียหายใดๆท่ีมีต่อผูข้าย 

ก. ยกเลิกสัญญา หรือระงบัการส่งมอบสินคา้ใดๆชัว่คราวแกผู่ซ้ื้อ ไม่ว่าจะอยู่ภายใตส้ัญญาเดียวกบัสินคา้ซ่ึงไม่ไดช้ าระราคาดงักล่าว หรือภายใตส้ัญญาอ่ืนใด และ/หรือ 
ข. จดัสรรเงินจากการช าระค่าสินคา้ (หรือค่าสินคา้ท่ีจดัหาให)้ ของผูซ้ื้อ ภายใตส้ัญญาอ่ืนใดระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 

6.4 ในกรณีท่ีผูซ้ื้อไม่กระท าการช าระราคาสินคา้ตามท่ีไดต้กลงไวใ้นขอ้ก  าหนดการช าระราคาสินคา้ ผูข้ายจะคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 9 ต่อวนัจากยอดคา้งช าระ และกรณีน้ีจะไม่กระทบต่อสิทธิอ่ืนใดของผูข้ายหรือการเยียวยาความ
เสียหายใดๆท่ีมีต่อผูข้ายท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือตามกฎหมาย 

6.5 ผูซ้ื้อไม่สามารถหกักลบหรือหกัค่าใชจ่้ายใดๆกบัการช าระราคาค่าสินคา้เม่ือมีขอ้เรียกร้องท่ีเกีย่วกบัการผิดการรับประกนั หรือขอ้เรียกร้องท่ีเกีย่วกบัขอ้ก  าหนดใดๆในสัญญา 

7. การส่งมอบสินค้า 
7.1 การส่งมอบสินคา้จะเกดิข้ึนเม่ือผูข้ายหรือผูข้นส่งส่งมอบสินคา้ ณ ท่ีอยู่ของผูซ้ื้อตามท่ีไดแ้จง้ไวเ้ม่ือท าการสั่งซ้ือ หรือโดยดุลยพินิจของผูข้าย การส่งมอบสินคา้อาจกระท าโดยผูซ้ื้อมาท าการรับมอบสินคา้ ณ สถานท่ีท าการของผูข้าย

ภายในเวลาใดๆท่ีผูข้ายแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบว่าสินคา้พร้อมส าหรับการรับมอบแลว้ 
7.2 วนัท่ีระบุไวส้ าหรับการส่งมอบสินคา้เป็นเพียงวนัท่ีคาดหมายเท่านั้น และผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดในความล่าชา้ใดๆในการส่งมอบสินคา้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม 
7.3 ผูซ้ื้อไม่มีสิทธิในการเปล่ียนแปลงก  าหนดเวลาการส่งมอบสินคา้ เวน้แต่ว่าไดร้้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ื้อและไดรั้บการยอมยินยอมจากผูข้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7.4 เม่ือสินคา้ถูกส่งมอบเป็นคร้ังๆ การส่งมอบแต่ละคร้ังจะกอ่ใหเ้กดิสัญญาท่ีแยกต่างหากจากกนั และการท่ีผูข้ายผิดสัญญาในคร้ังใดคร้ังหน่ึงหรือมากกว่าหน่ีงคร้ังข้ึนไป (ไม่ว่าเน่ืองจากการส่งมอบสินคา้ คุณภาพของสินค้า หรือกรณี

อ่ืนใด) ไม่กอ่ใหเ้กดิสิทธิแกผู่ซ้ื้อท่ีจะบอกเลิกสัญญาทั้งปวงท่ีไดท้  าไวก้บัผูข้าย 

8. กรรมสิทธิ์ในสินค้า 
กรรมสิทธ์ิในสินคา้จะยงัไม่โอนไปยงัผูซ้ื้อจนกว่าผูซ้ื้อจะช าระราคาสินคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกีย่วขอ้งแกผู่ข้ายจนครบถว้น 

9. การรับประกนัและความรับผิด 
9.1 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก  าหนดไวด้งัต่อไปน้ีผูข้ายขอรับประกนัว่าสินคา้จะเป็นไปตามขอ้ก  าหนดทั้งปวงท่ีเกีย่วกบัคุณสมบติัของลินคา้ ณ เวลาท่ีท าการส่งมอบสินคา้และปราศจากความบกพร่องในการออกแบบ เน้ือวสัดุ หรือฝีมือการผลิต

เป็นระยะเวลา 7 วนันบัแต่วนัท่ีส่งมอบสินคา้ แลว้แต่ว่าก  าหนดใดจะส้ินสุดกอ่น 
9.2 การรับประกนัดงักล่าวท่ีใหไ้วโ้ดยผูข้ายอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดในกรณีท่ีความบกพร่องของสินคา้เกดิข้ึนจาก  การออกแบบใด การออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือ คุณสมบติัของลินคา้ซ่ึงเกดิจากการจดัหาโดยผูซ้ื้อ หรือจากการใส่บรรจุภณัฑท่ี์ไม่ถูกตอ้ง หรือการจงใจท าให้
เกดิความเสียหาย หรืความประมาทเลินเล่อ หรือจากสภาพการใชง้านท่ีผิดปกติ หรือการไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูข้าย (ไม่ว่าจะดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อษัร) การใช้ท่ีผิดวิธี การดัดแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผูข้าย 

9.2.2 การรับประกนัดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึง ส่วนใดๆของสินคา้ วสัดุ หรือ อุปกรณ์ใดๆท่ีไม่ไดผ้ลิตโดยผูข้ายโดยผูซ้ื้อมีสิทธิท่ีจะไดรั้บประโยชนจ์ากการรับประกนัเท่าท่ีผูผ้ลิตได้ให้การรับประกนัใดๆไวต่้อผูข้ายเท่านั้น ใน
กรณีดงักล่าวผูซ้ื้อเขา้ใจว่าผูข้ายกระท าการเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูข้าย โดยท่ีโรงงานหรือเจา้ของสิทธิในสินคา้จะรับผิดชอบต่อผูซ้ื้อและบุคคลภายนอกในความรับผิดทั้งหลายหรือการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าเสียหาย
ใดๆ หรือหน้ีสินใดๆ หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกดิข้ึนจากสินคา้ดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ผูข้ายจะไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดใดๆต่อผูซ้ื้อหรือบุคคลภายนอกส าหรับ ค่าเสียหายโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือท่ี
เกดิจากภาระภาษี หรือท่ีเป็นผลต่อเน่ือง หรือค่าเสียหายทัว่ไป หรือค่าเสียหายพิเศษ   

9.2.3 การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆโดยผูซ้ื้อซ่ึงเกดิจากความไม่เพียงพอของปริมาณสินคา้ หรือความบกพร่องในคุณภาพหรือสภาพของสินคา้ หรือความผิดพลาดท่ีสินคา้ไม่เป็นไปตามคุณสมบติัท่ีก  าหนดไว ้(ไม่ว่าจะได้มีการปฎิ
เสธการส่งมอบโดยผูซ้ื้อหรือไม่กต็าม) จะตอ้งแจง้ต่อผูข้ายภายใน 7 วนันับแต่วนัท่ีมีการส่งมอบสินค้า (ในกรณีท่ีข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดไม่ปรากฎในขณะท่ีท าการตรวจสอบสินค้าโดยสมควร)  หรือภายใน
ระยะเวลาอนัสมควรหลงัจากท่ีมีการคน้พบความบกพร่องหรือความผิดพลาด โดยท่ีผูซ้ื้อผกูพนัท่ีจะช าระราคาสินคา้โดยถือว่าสินคา้ไดมี้การส่งตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญา 

9.2.4 ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆท่ีเกดิข้ึนจากความบกพร่องของปริมาณหรือสภาพของสินคา้หรือความผิดพลาดจากการท่ีสินคา้ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีก  าหนดไวจ้ะต้องแจ้งแกผู่ข้ายตามท่ีก  าหนดไวใ้นข้อตกลงฉบับน้ี 
ผูข้ายจะเปล่ียนสินคา้ (หรือในส่วนท่ีเป็นปัญหา)โดยไม่มีค่าใชจ่้ายใด หรือโดยภายในดุลยพินิจของผูข้ายแต่เพียงผูเ้ดียว  

9.2.5 สินคา้ท่ีผูซ้ื้อส่งคืนไปยงัผูข้ายจะอยู่ภายใตค้วามเส่ียงภยัของผูซ้ื้อเวน้แต่จะมีสัญญาอ่ืนท่ีตกลงกนักอ่นหนา้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย นอกจากน้ีผูซ้ื้อมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งส่งสินคา้ท่ีส่งคืนโดยบรรจุหีบห่อโดยถูกตอ้งครบถว้น
เรียบร้อยและรวมถึงเอกสารจ าเป็นท่ีเกีย่วขอ้ง 

9.2.6 ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดต่อผูซ้ื้อหรือไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาในกรณีท่ีมีความล่าชา้ในการปฏิบติัตามสัญญา หรือการไม่ปฏิบติัตามสัญญาท่ีเกีย่วขอ้งกบัสินคา้ หากความล่าชา้หรือการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวเกดิข้ึนนอกเหนือ
อ านาจควบคุมโดยทัว่ไปของผูข้าย ซ่ึงรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัอยู่แต่เฉพาะ) ความล่าชา้ การผิดสัญญาหรือการไม่ปฏิบติัตามสัญญาในส่วนของผูจ้ดัหา หรือผูจ้ดัหาชั้นตน้ ซ่ึงเป็นผูจ้ดัหาสินคา้โดยตรงหรือโดยอ้อมแกผู่ข้ายเพ่ือ
น ามาขายต่อใหผู้ซ้ื้ออีกทอด 

9.2.7 เวน้แต่ตามท่ีไดต้กลงกนัในข้อตกลงฉบับน้ีและภายใต้ข้อก  าหนดของกฎหมาย การรับประกนัอ่ืนๆโดยชัดแจ้งหรือการรับประกนัโดยปริยายถูกปฏิเสธอย่างชัดแจ้งและไม่รวมอยู่ในการรับประกนัน้ี ซ่ึงรวมถึงการ
รับประกนัโดยปริยาย  หรือ การรับประกนัใชง้านตามวตัถุประสงคข์องสินคา้ รวมถึงหนา้ท่ีและความรับผิดอ่ืนๆ 

9.2.8 ถอ้ยค าหรือขอ้มูลใดๆท่ีไดใ้หไ้วโ้ดยผูข้ายว่าผลิตภณัฑน์ั้นเป็นไปตามกฎหมายก  าหนด (ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัอยู่แต่เฉพาะแค่ผลิตภณัฑท่ี์ปลอดสารตะก ัว่หรือผลิตภณัฑต์ามขอ้ก  าหนดสารอนัตราย) ซ่ึงไดรั้บโดยผูจ้ดัหาจาก
ผูผ้ลิตหรือโรงงานและผูจ้ดัหาไม่รับประกนัความถูกตอ้งและไม่รับผิดต่อความผิดพลาดของกบัขอ้มูลดงักล่าวโดยผูซ้ื้อยินยอมรับความเส่ียงในขอ้มูลดงักล่าวนั้นเอง 

10. การตรวจสอบสินค้าและการคนืสินค้า 
10.1 ผูซ้ื้อจะตอ้งตรวจสอบสินคา้ทนัทีท่ีไดรั้บสินคา้และปฏิเสธการรับสินคา้ท่ีเสียหาย บกพร่อง หรือสินคา้ไม่เป็นไปตามคุณสมบติัท่ีก  าหนดไว ้ในการปฏิเสธการรับสินคา้ผูซ้ื้อจะต้องแจ้งผูข้ายเป็นหนังสือถึงการปฏิเสธการรับสินค้า

ภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บสินคา้และด าเนินการขอ หมายเลขในการอนุมติัใหคื้นสินคา้ (RMA) จากผูข้าย มิฉะนั้นจะถือว่าสินคา้ไดรั้บไวโ้ดยผูซ้ื้อเวน้แต่ผูซ้ื้อจะได้ท  าการแจ้งการปฏิเสธการรับสินค้าพร้อมทั้งเหตุผลเป็นลาย
ลกัษณ์อษัรไปยงัผูข้ายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ภายใน10 วนันบัจากท่ีไดรั้บ RMA เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผูซ้ื้อจะตอ้งส่งสินคา้คืนแกผู่ข้าย โดยผูซ้ื้อเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการขนส่งและตอ้งแสดง RMA ให้ปรากฎชัดเจนภายนอก
บรรจุภณัฑโ์ดยผูข้ายสงวนสิทธ์ิในการรับสินคา้ท่ีถูกปฏิเสธการรับในกรณีท่ีไม่ปรากฎ RMA 

10.2 ถา้สินคา้ท่ีเตรียมโดยผูข้ายไม่เป็นไปตามสัญญา ผูข้ายจะตอ้งรับผิดต่อผูซ้ื้อภายใตท้างเลือกใดทางเลือหน่ึงโดยอาจเปล่ียนสินคา้ หรือคืนเงิน หรือคืนเงินเข้าบัญชีผูซ้ื้อภายใต้เง่ือนไขท่ีว่า (ก) ผูข้ายจะต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากผูซ้ื้อภายในเวลาท่ีก  าหนดไวถึ้งรายละเอียดซ่ึงอธิบายถึงความบกพร่องหรือความผิดพลาดดงักล่าว (ข) สินคา้ดงักล่าวตอ้งถูกส่งคืนไปยงัผูข้าย และ (ค) การตรวจสอบสินค้าดังกล่าวโดยผูข้ายได้เปิดเผยจนเป็นท่ีพอใจแก่
ผูข้ายถึงความบกพร่องหรือความผิดพลาดท่ีมีอยู่และไม่ไดเ้กดิจากอุบติัเหตุ หรือการใชท่ี้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อหรือ การดดัแปลงสินค้า ความเสียหายท่ีเกดิจาการขนส่ง การปฏิบัติท่ีผิดวิธี การติดตั้งท่ีไม่เหมาะสม การ
ซ่อมแซม หรือการทดสอบท่ีไม่ถูกตอ้ง 

11. การชดใช้ค่าเสียหาย 
11.1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายต่อผูซ้ื้อในกรณีท่ีการใชสิ้นคา้หรือการขายสินคา้กอ่ใหเ้กดิการล่วงละเมิดต่อสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ การออกแบบผลิตภณัฑ ์เคร่ืองหมายการค้า หรือสิทธิตามสัญญาใด ๆของบุคคลอ่ืน  ผูข้ายจะต้องชดใช้ใน

ความสูญเสียใดๆท่ีเกดิข้ึน ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกดิข้ึน ตามค าพิพากษาหรือท่ีเกดิข้ึนต่อผูข้าย หรือท่ีผูข้ายไดจ่้ายเพ่ือท าการตกลงในการเรียกร้องค่าเสียหายภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ีจน
เป็นท่ีพอใจของผูข้าย 
11.1.1 ผูข้ายจะเป็นผูค้วบคุมในการด าเนินการหรือเจรจาต่อรองในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกดิข้ึน 
11.1.2 ผูซ้ื้อจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือผูข้ายตามสมควรเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการหรือเจรจาต่อรอง 
11.1.3 ผูข้ายมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องใหผู้ซ้ื้อด าเนินการใดตามสมควรโดยการท าใหน้อ้ยลงหรือลดความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายใดๆ หรือค่าใชจ่้ายซ่ึงผูข้ายจะตอ้งรับผิดในการชดใชใ้หแ้กผู่ข้ายภายใตเ้ง่ือนไขขอ้น้ี และ 
11.1.4 ผูซ้ื้อยินยอมใหผู้ข้ายมีสิทธิในผลประโยชน ์ดงันั้นผูซ้ื้อจะตอ้งใหผ้ลประโยชนแ์กผู่ข้ายส าหรับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆท่ีผูซ้ื้อได้รับตามค าพิพากษา (โดยความยินยอมไม่สามารถเพิกถอนได้) โดยเกีย่วเน่ืองกบัการ

เรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าว ซ่ึงจ่ายโดยบุคคลภายนอก 
11.2 ผูข้ายไม่รับผิดต่อการสูญเสียรายได ้ค่าเสียโอกาส ความเสียหายอนัเกดิแกพ่ฤติการณ์พิเศษ ค่าปรับ ภาระภาษี ค่าเสียหายโดยออ้ม ความสูญเสียหรือความเสียหายทางเศรษฐกจิไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ท่ีเกดิข้ึนจากเหตุการณ์

ดงัต่อไปน้ี หรือเหตุการณ์หรือสาเหตุอ่ืนใดท่ีไม่ไดก้  าหนดในสัญญาน้ี 
11.2.1 การส่งมอบท่ีล่าชา้ไปกว่าวนัท่ีก  าหนดในการส่งมอบสินคา้ 
11.2.2 การเขา้กนัไม่ไดข้องสินคา้กบัอุปกรณ์/ช้ินส่วนอ่ืนๆท่ีผูซ้ื้อตอ้งการใชร่้วมกนักบัสินคา้ท่ีซ้ือจากผูข้าย 
11.2.3 ความตายหรือการบาดเจ็บท่ีเกดิข้ึนต่อบุคคลหรือความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเกดิจากการใชสิ้นคา้ 
11.2.4 การผิดสัญญาหรือการท าละเมิดหรือประมาทหรือความผิดพลาดใดๆท่ีเกดิโดยผูข้ายหรือลูกจา้งของผูข้าย 
11.2.5 การผิดสัญญาหรือการท าละเมิดหรือความผิดพลาดใดๆซ่ึงเป็นผลมาจากผูซ้ื้อเน่ืองจากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ 
11.2.6 ความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องในคุณภาพ ปริมาณหรือสภาพของสินคา้หรือการท่ีสินคา้ไม่เป็นไปตามท่ีก  าหนดไว  ้

12. การผิดสัญญา/การผิดนัด 
เหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีกอ่ใหเ้กดิการผิดสัญญาโดยผูซ้ื้อ 
12.1 ผูซ้ื้อฝ่าฝืนหนา้ท่ีภายใตข้อ้ตกลงและ/หรือสัญญา และไม่ท าการแกไ้ขภายในสิบหา้ (15) วนันบัจากผูข้ายไดแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
12.2 ผูซ้ื้อจดัหาหรือน ามาหรือกอ่ใหมี้การจดัหาหรือน ามาซ่ึงขอ้ความหรือขอ้มูลอนัเป็นเท็จแกผู่ข้ายท่ีอาจท าใหว้ตัถุประสงคข์องธุรกรรมใดๆตามสัญญาน้ีนั้นเสียไปหรือมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติัของผูข้ายภายใต้

ขอ้ตกลงและ/หรือตามสัญญาน้ี 
12.3 ผูซ้ื้อไม่ช าระราคาตามใบแจง้หน้ีหรือใบแจง้ราคาสินคา้ 
12.4 ผูซ้ื้อเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัหรือเขา้สู่การช าระบญัชีหรือย่ืนค าขอลม้ละลายหรือย่ืนค าขอฟ้ืนฟกูจิการหรือไดรั้บค าสั่งใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือค าสั่งชัว่คราวหรือเป็นอนัส้ินสุดท่ีคลา้ยกนั โดยความสมคัรใจหรือไม่กต็าม 
12.5 ธุรกจิของผูซ้ื้อถูกระงบัชัว่คราวหรือเลิกประกอบการซ่ึงออกเป็นค าสั่งจากหน่วยงานราชการหรือค าสั่งศาล 
12.6 การกระท าของผูซ้ื้อกอ่ใหค้วามเสียหายหรือมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงของผูข้าย หรือ 
12.7 ผูซ้ื้อหยุดด าเนินการประกอบธุรกจิหรือมีเหตุท่ีอาจท าให ้(threatens) หยุดด าเนินการประกอบธุรกจิ ในทางการคา้ปกติ หรือละท้ิงธุรกจิในส่วนท่ีส าคญัไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ละท้ิงภาระหนา้ท่ีหรือทรัพยสิ์นซ่ึงผูข้ายเห็นว่าการ

กระท านั้นอาจกระทบในทางลบต่อธุรกรรมท่ีก  าหนดภายใตแ้ละตามสัญญาน้ี 

13. การเลกิสัญญา  
13.1 ผูข้ายอาจบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีผูซ้ื้อท าผิดขอ้ตกลงหรือสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขเป็นเวลาสิบหา้ (15) วนัหลงัจากวนัท่ีไดมี้การบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูซ้ื้อ หรือ ถ้าการท าผิดข้อตกลงหรือสัญญาเช่นนั้น

ไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควรภายในสิบหา้ (15) วนั ถา้หากผูซ้ื้อไม่ไดย้อมรับภาระท่ีส าคญัและใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือเร่ิมแกไ้ขขอ้ท่ีผิดสัญญานั้นภายในเวลาสิบหา้ (15) วนั 
13.2 การเลิกสัญญาจะไม่ท าใหเ้ส่ือมสิทธิใดๆหรือกระทบต่อสิทธิ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆของผูข้ายและความรับผิดใดๆของลูกหน้ีตามขอ้ตกลงและสัญญา 

14. ข้อจ ากดัความรับผิด 
ความรับผิดของผูข้ายส าหรับขอ้เรียกร้องใด ๆ ส าหรับผลิตภณัฑใ์ด หรือส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซ่ึงเกดิข้ึนจากหรือเกีย่วเน่ืองกบัหรือเป็นผลมาจากสัญญา หรือจากการปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงน้ี จะต้อง
ไม่เกนิจ านวนราคาของค่าสินคา้และบริการ โดยไม่รวมถึงการสูญเสียรายได ้ค่าเสียโอกาส ความเสียหายอนัเกดิแกพ่ฤติการณ์พิเศษ ค่าปรับ ภาระภาษี ค่าเสียหายโดยออ้ม ความสูญเสียทางเศรษฐกจิ  

15. การไม่สละสิทธิ 
ผูซ้ื้อจะตกลงและยืนยนัว่าการท่ีผูข้ายมิไดด้ าเนินการใชสิ้ทธิหรืออ านาจภายในระยะเวลาท่ีก  าหนดภายใตส้ัญญาใดๆไม่เป็นการสละสิทธิดงักล่าวของผูข้ายและการใช้สิทธิหรืออ านาจบางส่วนโดยผูข้ายภายใต้ข้อตกลงน้ี ไม่เป็นการท าให้
ผูข้ายเสียสิทธิหรืออ านาจอ่ืนใดหรือท าใหสิ้ทธิส้ินไปในการใชสิ้ทธอนัใด 

16. กฎหมายทีใ่ช้บังคบั 
16.1 สัญญาและขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีจะอยู่ภายใตบ้งัคบัและตีความใหเ้ป็นไปตามกฎหมายไทย  โดยไม่รวมถึงบทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมายและ คู่สัญญาจะตอ้งฟ้องคดีภายในเขตอ านาจศาลไทยเท่านั้นบทบัญญัติ

ของอนุสัญญาของสหประชาชาติเร่ืองสัญญาส าหรับการซ้ือขายสินคา้ระหว่างประเทศจะไม่น ามาใชบ้งัคบักบัขอ้ตกลงฉบบัน้ีและสัญญา 



IMT(TH)-SLS-FORM-02 
REV00, 28-MAR-11 

16.2 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีผูซ้ื้อจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายไทยเวน้แต่จะก  าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ผูซ้ื้อจะตอ้งป้องกนั ชดใช ้หรือไม่กอ่ใหเ้กดิเสียหายต่อผูข้าย กรรมการ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน หรือตวัแทน ของผูข้ายหรือไม่
กอ่ใหเ้กดิความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายในศาล ค่าทนายความซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีผูซ้ื้อไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

16.3 สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดใดๆของคู่สัญญา ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย การตีความ การปฏิบติัตามสัญญา ผลทางกฎหมายของสัญญาและขอ้ตกลงจะอยู่ภายในบงัคบัและตีความตามกฎหมายไทยและคู่สัญญาจะตอ้งฟ้องคดีภายใน
เขตอ านาจศาลไทยเท่านั้น  

17. การมีหนีสิ้นล้นพ้นตัว 
ขอ้ตกลงขอ้น้ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
17.1 ผูซ้ื้อยินยอมเขา้ท าสัญญากบัเจา้หน้ี (โดยอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษทั) หรือกลายเป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือ (ในกรณีท่ีเป็นบริษทั) ไดรั้บค าสั่งทางปกรองใหด้ าเนินการช าระบญัชี (นอกเหนือจากวตัถุประสงคใ์นการรวมกจิการ

หรือการฟ้ืนฟกูจิการ) หรือ 
17.1.1 ถูกยึดทรัพย ์ถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือ  
17.1.2 ผูซ้ื้อหยุดด าเนินการประกอบธุรกจิหรือมีเหตุท่ีอาจท าให ้(threatens) หยุดด าเนินการประกอบธุรกจิ หรือ 
17.1.3 ผูข้ายไดรั้บทราบถึงเหตการณ์ดงักล่าวท่ีเกดิข้ึนต่อผูซ้ื้อและไดแ้จง้แกผู่ซ้ื้อถึงเหตุดงักล่าว 

17.2 ถา้ขอ้ตกลงขอ้น้ีใชบ้งัคบัผูข้ายมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือระงบัการส่งการส่งสินคา้ชัว่คราวโดยปราศจากความรับผิดใดต่อผูซ้ื้อโดยประการท่ีจะไม่กอ่ใหเ้ส่ือมสิทธิใดๆหรือการเยียวยาความเสียหายใดๆท่ีมีต่อผูข้าย และในกรณี
ท่ีมีสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบไปยงัผูซ้ื้อแลว้แต่ยงัไม่ไดช้ าระราคาสินคา้ดงักล่าวใหก้  าหนดเวลาในการช าระราคาสินคา้ถึงก  าหนดช าระและผูซ้ื้อตอ้งช าระแกผู่ข้ายโดยทนัทีโดยไม่ค านึงขอ้สัญญาอ่ืนท่ีก  าหนดไวต่้างกนั 

17.3 โดยไม่ค านึงขอ้สัญญาอ่ืนท่ีก  าหนดไวต่้างกนัถา้ผูข้ายเห็นว่าในกรณีใดกรณีหน่ึงสภาพทางการเงินของผูซ้ื้อไม่อาจท าใหมี้การด าเนินการขนส่งสินคา้ใหแ้กผู่ซ้ื้อได ้ผูข้ายอาจเรียกใหผู้ซ้ื้อช าระราคาสินคา้ล่วงหนา้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

18. การปฏบิัติตามข้อบังคบัการส่งออก 
18.1 ผูซ้ื้อจะตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีอยู่ภายใตก้ารน าเขา้ของประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางในการช าระค่าภาษีท่ีเกดิข้ึนหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฏหมายท่ีเกีย่วขอ้ง 
18.2 การช าระเงินหรือจ านวนเงินท่ีจะตอ้งช าระแกผู่ข้ายจะตอ้งช าระเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารหรือโดยค าสั่งของธนาคารซ่ึงเป็นธนาคารในประเทศไทยโดยความยินยอมของผูข้ายกอ่นท่ีจะมีการส่งมอบสินคา้ 

19. ข้อตกลงทั้งปวง 
19.1 ขอ้ตกลงฉบบัน้ีรวมถึงราคา ปริมาณ และ รายการของสินคา้ในใบแจง้หน้ีท่ีเก ีย่วขอ้งกบัสินคา้และบริการตามท่ีไดก้  าหนดไวก้อ่ใหเ้กดิเป็นขอ้ตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเร่ืองท่ีเกีย่วกบัการจัดหาสินค้าและบริการ

ดงักล่าวซึงไม่อาจบอกลา้งหรือบอกเลิกไดโ้ดยผูซ้ื้อเวน้แต่จะเป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 
19.2 ขอ้ก  าหนดในขอ้ตกลงทั้งหมดใหใ้ชแ้ทนท่ีความตกลงท่ีมีกอ่นหนา้ทั้งหมดท่ีไดท้  าดว้ยวาจา เป็นลายลกัษณ์อกัษร สัญญาและความเขา้ใจของคู่สัญญาอนัเกีย่วกบัเน้ือหาภายในขอ้ตกลงท่ีมีมากอ่นหน้าน้ี โดยผูข้ายอาจแกไ้ขเพ่ิมเติม

ง่ือนไขฉบบัน้ีโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูซ้ื้อ  
19.3 หากขอ้ก  าหนดขอ้หน่ึงขอ้ใดของขอ้ตกลงฉบบัน้ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบงัคบัไม่ได ้โดยอ านาจศาลท่ีอยู่ภายใตเ้ขตอ านาจ ขอ้ตกลงดังกล่าวให้แยกส่วนออกจากข้อตกลงฉบับน้ี ความชอบด้วยกฎหมาย หรือการบังคับได้ของ

ขอ้ความส่วนท่ีเหลือมิใหถู้กกระทบหรือเส่ือมเสียไปแต่อย่างใดโดยยงัคงมีผลและบงัคบัต่อไปโดยสมบูรณ์ 
19.4 ผูซ้ื้อไม่อาจใหห้รือโอนสิทธิหรือหนา้ท่ีใดๆของผูซ้ื้อภายใตส้ัญญาท่ีท าระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายเวน้แต่จะไดต้กลงกบัผูข้ายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
19.5 ผูซ้ื้อเขา้ใจและยอมรับว่าขอ้ตกลงและเง่ือนไขใดท่ีตกลงและก  าหนดไวใ้นใบสั่งซ้ือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีย่ืนโดยผูซ้ื้อซ่ึงแตกต่างหรือขดัแยง้กบัข้อตกลงหรือเง่ือนไขใดๆในข้อตกลงฉบับน้ีจะถูกปฏิเสธผูข้ายและจะถูกแทนท่ีโดย

ขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขใดๆในขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

20. เหตุสุดวิสัย 
ผูข้ายไม่ตอ้งรับผิดในกรณีท่ีมีความล่าชา้ในการปฏิบติัตามสัญญาน้ีอนัเป็นผลมาจากเหตุท่ีเกดิข้ึนหรือเหตุการณ์ใดท่ีอยู่เหนืออ านาจการควบคุมของผูข้าย ซ่ึงรวมถึงโดยไม่จ ากดัอยู่แต่เฉพาะ การกระท าของธรรมชาติ การกระท าของศัตรู การ
กอ่การร้าย การกระท าหรือไม่กระท าการใดๆของผูข้าย ขอ้ก  าหนดของกฎหมาย หรือภายใตอ้  านาจของกองทพั ขอ้ก  าหนดของหน่วยราชการ การนดัหยุดงาน การปิดงานหรือความยุ่งยากด้านแรงงาน พายุเฮอริเคน พายุไซโคลน พายุหมุน 
หรือภยัธรรมชาติอย่างอ่ืนท่ีใกลเ้คียง แผ่นดินไหว อคัคีภยั อุทกภยั โรคระบาด การหา้มเรือเขา้หรือออกจากท่าเรือ สงคราม การจลาจล  
หรือค่าเสียหายทัว่ไป หรือค่าเสียหายพิเศษ   

 


