9.2.3

ข้ อตกลงและเงือ่ นไขการขายสินค้ า (STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE)
1.

2.

3.

4.

การตีความ
“ผูซ้ ้ื อ”
“ผูข้ าย”
“สิ นค้า”
“ข้อตกลง”
“สัญญา”

9.2.4

หมายถึง บุคคลซึ่ งตอบรับใบเสนอราคาของผูข้ ายในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อในกรณี ที่คาสั่งซื้ อสิ นค้าของบุคคลดังกล่าวได้รับการยอมรับโดยผูข้ าย
หมายถึง บริ ษทั ไอแมกซ์ เทคโนโลจีส์ (ไทยแลนด์) จากัด จดทะเบียนเลขที่ 0105551099040
หมายถึง สิ นค้า (ซึ่ งรวมถึงสิ นค้าที่ส่งเป็ นงวดๆ หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของสิ นค้า) ซึ่ งผูข้ ายจะจัดหาตามข้อตกลงฉบับนี้
หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขการขายสิ นค้าภายใต้เอกสารฉบับนี้ (เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น) รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขพิเศษใดๆที่ตกลงกันโดยทาเป็ นหนังสื อระหว่าง ผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
หมายถึง สัญญาสาหรับการซื้ อขายสิ นค้า

9.2.5
9.2.6

การขายสิ นค้าโดยทัว่ ไป
2.1
ผูข้ ายตกลงที่จะขายและผูซ้ ้ื อตกลงที่ช้ือสิ นค้าตามที่กาหนดในใบเสนอราคาของผูข้ ายซึ่ งได้ตอบตกลงโดยผูซ้ ้ื อแล้ว หรื อคาสัง่ ซื้ อที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูซ้ ้ื อที่ได้รับการตอบรับจากผูข้ ายซึ่ งอยู่ภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้โดยบังคับใช้
กับสัญญาที่นอกเหนือไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆซึ่ งอยู่ภายใต้ใบเสนอราคาซึ่ งได้รับการตอบรับหรื อถือว่าได้ตอบรับ หรื อคาสั่งซื้ อใดๆที่ทาขึ้นหรื อได้ถือว่าทาขึ้นโดยผูซ้ ้ื อ
2.2
ข้อตกลงอื่นใดจะไม่ผกู พันภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างผูแ้ ทนผูม้ ีอานาจของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายซึ่ งในกรณี ของผูข้ ายผูม้ ีอานาจคือกรรมการบริ ษทั
สิ นค้าทีๆ่ ไม่ สามารถยกเลิกการสั่ ง, คืน, เปลีย่ น หรือ เปลีย่ นแปลงกาหนดเวลาในการส่ งสิ นค้าได้
3.1
ในกรณี ที่สินค้าถูกระบุหรื อเป็ นสิ นค้าประเภทที่ไม่สามารถยกเลิกการสั่ง, คืน, เปลี่ยน และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในการส่ งสิ นค้าได้ตามที่ระบุในใบเสนอราคาหรื อคาสั่งซื้ อของผูซ้ ้ื อ (กรณี ที่ได้รับการตอบรั บจากผูข้ าย) จะ
ก่อให้เกิดสัญญาและผูกพันคาสั่งซื้ อสาหรับสิ นค้าทั้งหมดที่ระบุว่าไม่สามารถยกเลิกการสั่งและเปลี่ยนแปลงโดยผูซ้ ้ื อ หรื อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในการส่ งสิ นค้าที่ เกินไปจากวันที่ กาหนดไว้ โดยผูซ้ ้ื อไม่ สามารถคื น
สิ นค้าได้ในทุกกรณี ซ่ ึ งรวมถึงแต่ไม่จากัดอยู่เฉพาะแค่ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย
3.2
การปฏิบตั ิตามสัญญาใดๆหรื อความรับผิดใดๆของผูซ้ ้ื อที่มีต่อผูข้ ายจะถูกรวมอยู่ในราคาสิ นค้าเต็มจานวนโดยไม่ข้ ึนอยู่กบั ว่า(1) สิ นค้าจะได้ขนส่ งไปยังผูซ้ ้ื อแล้วหรื อไม่ และ/หรื อ (2) สิ นค้ายังคงถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บสิ นค้าของ
ผูข้ ายหรื อไม่ และ/หรื อ (3) สิ นค้าจะถูกผลิตโดยผูผ้ ลิตสิ นค้าให้ผขู้ ายไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน
คาสั่ งซื้อและข้ อกาหนดในคุณสมบัติของสิ นค้า
4.1
คาสั่งซื้ อจะไม่ผกู พันผูข้ ายจนกว่าจะไดรับการตอบรับเป็ นหนังสื อโดยผูแ้ ทนผูม้ ีอานาจของผูข้ าย
4.2
จานวนในการสั่งซื้ อสิ นค้าขั้นต่าของสิ นค้าแต่ละรายการถูกกาหนดเมื่อมีการสอบถามหรื อเมื่อมีคาสั่งซื้ อ
4.3
ผูข้ ายสงวนสิ ทธิ์ ในการกาหนดจานวนในการสั่งซื้ อสิ นค้าขั้นต่าหรื อมูลค่าในการสั่งซื้ อสิ นค้าขั้นต่าของสิ นค้าแต่ละรายการ
4.4
คาสั่งซื้ อที่ได้รับการตอบรับจากผูข้ ายไม่อาจยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงโดยผูซ้ ้ื อได้เว้นแต่จะได้มีการตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูข้ ายที่อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดว่าผูซ้ ้ื อจะชดใช้ค่าเสี ยหายต่ างๆซึ่ งรวมถึ ง การขาดรายได้ ค่ าใช้จ่าย (ซึ่ ง
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับแรงงานและวัตถุดิบที่ใช้) ค่าเสี ยหายอื่นๆ ค่าปรับหรื อค่าใช้จ่ายใดๆซึ่ งเป็ นผลมาจากการยกเลิกการคาสัง่ ซื้ อ

5.

ราคาสิ นค้า
5.1
ราคาสิ นค้าเป็ นไปตามราคาที่เสนอโดยผูข้ าย การมีผลของราคาที่เสนอจะถือว่ามีความถูกต้องเมื่อเวลาที่มีการออกใบเสนอราคาเท่านั้น ราคาที่เสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลงของจานวนสิ นค้า การผัน
ผวนของค่าเงิน การขายก่อน (prior sale) การแก้ไขราคาของโรงงาน หรื อ การเพิกถอนสิ นค้าโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาจากผูข้ ายโดยไม่ได้แจ้งให้ผซู้ ้ื อทราบล่วงหน้า
5.2
ผูข้ ายสงวนสิ ทธิ ในการเพิ่มราคาสิ นค้าอันเนื่องมาจากเหตุที่ค่าใช้จ่ายต่างๆของผูข้ ายที่เพิ่มขึ้นในกรณี ดงั ต่อไปนี้โดยผูข้ ายจะแจ้งต่อผูซ้ ้ื อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการส่ งมอบสิ นค้า
5.2.1 ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ที่อยู่เหนืออานาจการควบคุมของผูข้ าย (ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ กฎหมายต่างๆที่เกีย่ วกับค่าเงิ น การเปลี่ ยนแปลงที่ เพิ่มขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญของค่าจ้างแรงงาน วัตถุดิบ หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกีย่ วกับการผลิต หรื อ
5.2.2 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดวันส่ งมอบสิ นค้า ปริ มาณและคุณสมบัติของสิ นค้าที่มีการร้องขอโดยผูซ้ ้ื อหรื อการส่ งสิ นค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากคาสั่งของผูซ้ ้ื อที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลและคาสั่งอย่างเพียงพอกับผูข้ าย
5.3
ราคาสิ นค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ซึ่ งผูซ้ ้ื อมีหน้าที่ตอ้ งชาระให้แก่ผขู้ าย

6.

ข้ อกาหนดในการชาระราคาสิ นค้า
6.1
ภายใต้ขอ้ ตกลงพิเศษใดๆที่ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย ผูข้ ายมีสิทธิ ออกใบแจ้งหนี้แก่ผซู้ ้ื อสาหรับราคาของสิ นค้าณ เวลาใดๆเวลาหนึ่งหลังจากที่ได้ทาการส่ งมอบสิ นค้า
6.2
ผูซ้ ้ื อจะต้องชาระราคาค่าสิ นค้าโดยไม่มีการหักเงินใดๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนดในการซื้ อเชื่อที่ผขู้ ายให้กบั ผูซ้ ้ื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผูข้ ายมีสิทธิ ที่จะเรี ยกคืนราคา โดยไม่คานึงว่าจะได้ทาการส่ งมอบสิ นค้านั้นและกรรมสิ ท ธิ์
ในสิ นค้าได้โอนไปยังผูซ้ ้ื อแล้วหรื อไม่ ระยะเวลาในการชาระราคาสิ นค้าถือเป็ นสาระสาคัญของสัญญา
6.3
ถ้าผูซ้ ้ื อไม่ทาการชาระราคาเมื่อถึงกาหนดเวลาชาระ ผูข้ ายมีสิทธิ ดงั ต่อไปนี้โดยประการที่จะไม่กระทบต่อสิ ทธิ ใดๆหรื อการเยียวยาความเสี ยหายใดๆที่มีต่อผูข้ าย
ก.
ยกเลิกสัญญา หรื อระงับการส่ งมอบสิ นค้าใดๆชัว่ คราวแก่ผซู้ ้ื อ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญาเดียวกับสิ นค้าซึ่ งไม่ได้ชาระราคาดังกล่าว หรื อภายใต้สัญญาอื่นใด และ/หรื อ
ข.
จัดสรรเงินจากการชาระค่าสิ นค้า (หรื อค่าสิ นค้าที่จดั หาให้) ของผูซ้ ้ื อ ภายใต้สัญญาอื่นใดระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
6.4
ในกรณี ที่ผซู้ ้ื อไม่กระทาการชาระราคาสิ นค้าตามที่ได้ตกลงไว้ในข้อกาหนดการชาระราคาสิ นค้า ผูข้ ายจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 9 ต่อวันจากยอดค้างชาระ และกรณี น้ ีจะไม่กระทบต่ อสิ ท ธิ อื่นใดของผูข้ ายหรื อการเยียวยาความ
เสี ยหายใดๆที่มีต่อผูข้ ายที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้หรื อตามกฎหมาย
6.5
ผูซ้ ้ื อไม่สามารถหักกลบหรื อหักค่าใช้จ่ายใดๆกับการชาระราคาค่าสิ นค้าเมื่อมีขอ้ เรี ยกร้องที่เกีย่ วกับการผิดการรับประกัน หรื อข้อเรี ยกร้องที่เกีย่ วกับข้อกาหนดใดๆในสัญญา

7.

การส่ งมอบสิ นค้า
7.1
การส่ งมอบสิ นค้าจะเกิดขึ้นเมื่อผูข้ ายหรื อผูข้ นส่ งส่ งมอบสิ นค้า ณ ที่อยู่ของผูซ้ ้ื อตามที่ได้แจ้งไว้เมื่อทาการสั่งซื้ อ หรื อโดยดุลยพินิจของผูข้ าย การส่ งมอบสิ นค้าอาจกระทาโดยผูซ้ ้ื อมาทาการรับมอบสิ นค้า ณ สถานที่ทาการของผูข้ าย
ภายในเวลาใดๆที่ผขู้ ายแจ้งให้ผซู้ ้ื อทราบว่าสิ นค้าพร้อมสาหรับการรับมอบแล้ว
7.2
วันที่ระบุไว้สาหรับการส่ งมอบสิ นค้าเป็ นเพียงวันที่คาดหมายเท่านั้น และผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดในความล่าช้าใดๆในการส่ งมอบสิ นค้าไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
7.3
ผูซ้ ้ื อไม่มีสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาการส่ งมอบสิ นค้า เว้นแต่ว่าได้ร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ ้ื อและได้รับการยอมยินยอมจากผูข้ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7.4
เมื่อสิ นค้าถูกส่ งมอบเป็ นครั้งๆ การส่ งมอบแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดสัญญาที่แยกต่างหากจากกัน และการที่ผขู้ ายผิดสัญญาในครั้งใดครั้งหนึ่งหรื อมากกว่าหนี่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่าเนื่องจากการส่ งมอบสิ นค้า คุณภาพของสิ นค้า หรื อกรณี
อื่นใด) ไม่กอ่ ให้เกิดสิ ทธิ แก่ผซู้ ้ื อที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งปวงที่ได้ทาไว้กบั ผูข้ าย

8.

กรรมสิ ทธิ์ในสิ นค้า
กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นค้าจะยังไม่โอนไปยังผูซ้ ้ื อจนกว่าผูซ้ ้ื อจะชาระราคาสิ นค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่ วข้องแก่ผขู้ ายจนครบถ้วน

9.

การรับประกันและความรับผิด
9.1
ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้ผขู้ ายขอรับประกันว่าสิ นค้าจะเป็ นไปตามข้อกาหนดทั้งปวงที่เกีย่ วกับคุณสมบัติของลินค้า ณ เวลาที่ทาการส่ งมอบสิ นค้าและปราศจากความบกพร่ องในการออกแบบ เนื้อวัสดุ หรื อฝี มือการผลิต
เป็ นระยะเวลา 7 วันนับแต่วนั ที่ส่งมอบสิ นค้า แล้วแต่ว่ากาหนดใดจะสิ้ นสุ ดก่อน
9.2
การรับประกันดังกล่าวที่ให้ไว้โดยผูข้ ายอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
9.2.1 ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดในกรณี ที่ความบกพร่ องของสิ นค้าเกิดขึ้นจาก การออกแบบใด การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรื อ คุณสมบัติของลินค้าซึ่ งเกิดจากการจัดหาโดยผูซ้ ้ื อ หรื อจากการใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรื อการจงใจทาให้
เกิดความเสี ยหาย หรื ความประมาทเลิ นเล่อ หรื อจากสภาพการใช้งานที่ผิดปกติ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูข้ าย (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อษั ร) การใช้ที่ผิดวิธี การดัดแปลงหรื อซ่ อมแซมสิ นค้าโดยไม่ ได้รับ
อนุญาตจากผูข้ าย
9.2.2 การรับประกันดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึง ส่ วนใดๆของสิ นค้า วัสดุ หรื อ อุปกรณ์ใดๆที่ไม่ได้ผลิตโดยผูข้ ายโดยผูซ้ ้ื อมีสิทธิ ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับประกันเท่าที่ผผู้ ลิ ตได้ให้การรั บ ประกันใดๆไว้ต่อผูข้ ายเท่ านั้น ใน
กรณี ดงั กล่าวผูซ้ ้ื อเข้าใจว่าผูข้ ายกระทาการเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายหรื อผูข้ าย โดยที่โรงงานหรื อเจ้าของสิ ทธิ ในสิ นค้าจะรับผิดชอบต่อผูซ้ ้ื อและบุคคลภายนอกในความรั บ ผิดทั้งหลายหรื อการเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหาย หรื อค่ าเสี ยหาย
ใดๆ หรื อหนี้สินใดๆ หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ หรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว ผูข้ ายจะไม่รับผิดชอบหรื อไม่มีความรับผิดใดๆต่อผูซ้ ้ื อหรื อบุคคลภายนอกสาหรับ ค่าเสี ยหายโดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อที่
เกิดจากภาระภาษี หรื อที่เป็ นผลต่อเนื่อง หรื อค่าเสี ยหายทัว่ ไป หรื อค่าเสี ยหายพิเศษ
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9.2.7
9.2.8

การเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆโดยผูซ้ ้ื อซึ่ งเกิดจากความไม่เพียงพอของปริ มาณสิ นค้า หรื อความบกพร่ องในคุณภาพหรื อสภาพของสิ นค้า หรื อความผิดพลาดที่สินค้าไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ (ไม่ ว่าจะได้มีการปฎิ
เสธการส่ งมอบโดยผูซ้ ้ื อหรื อไม่กต็ าม) จะต้องแจ้งต่อผูข้ ายภายใน 7 วันนับแต่ วนั ที่ มีการส่ งมอบสิ นค้า (ในกรณี ที่ข้อบกพร่ องหรื อความผิดพลาดไม่ ปรากฎในขณะที่ ทาการตรวจสอบสิ นค้าโดยสมควร) หรื อภายใน
ระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่มีการค้นพบความบกพร่ องหรื อความผิดพลาด โดยที่ผซู้ ้ื อผูกพันที่จะชาระราคาสิ นค้าโดยถือว่าสิ นค้าได้มีการส่ งตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆที่เกิดขึ้นจากความบกพร่ องของปริ มาณหรื อสภาพของสิ นค้าหรื อความผิดพลาดจากการที่สินค้าไม่เป็ นไปตามคุ ณสมบัติที่กาหนดไว้จะต้องแจ้งแก่ผขู้ ายตามที่ กาหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
ผูข้ ายจะเปลี่ยนสิ นค้า (หรื อในส่ วนที่เป็ นปั ญหา)โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด หรื อโดยภายในดุลยพินิจของผูข้ ายแต่เพียงผูเ้ ดียว
สิ นค้าที่ผซู้ ้ื อส่ งคืนไปยังผูข้ ายจะอยู่ภายใต้ความเสี่ ยงภัยของผูซ้ ้ื อเว้นแต่จะมีสัญญาอื่นที่ตกลงกันก่อนหน้าระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย นอกจากนี้ผซู้ ้ื อมีหน้าที่ที่จะต้องส่ งสิ นค้าที่ส่งคืนโดยบรรจุหีบห่อโดยถูกต้องครบถ้วน
เรี ยบร้อยและรวมถึงเอกสารจาเป็ นที่เกีย่ วข้อง
ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูซ้ ้ื อหรื อไม่ถือว่าเป็ นการผิดสัญญาในกรณี ที่มีความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาที่เกีย่ วข้องกับสิ นค้า หากความล่าช้าหรื อการไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวเกิดขึ้ นนอกเหนื อ
อานาจควบคุมโดยทัว่ ไปของผูข้ าย ซึ่ งรวมถึง (แต่ไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะ) ความล่าช้า การผิดสัญญาหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาในส่ วนของผูจ้ ดั หา หรื อผูจ้ ดั หาชั้นต้น ซึ่ งเป็ นผูจ้ ดั หาสิ นค้าโดยตรงหรื อโดยอ้อมแก่ผขู้ ายเพื่อ
นามาขายต่อให้ผซู้ ้ื ออีกทอด
เว้นแต่ตามที่ได้ตกลงกันในข้อตกลงฉบับนี้ และภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมาย การรั บประกันอื่ นๆโดยชัดแจ้งหรื อการรั บประกันโดยปริ ยายถูกปฏิเสธอย่างชัดแจ้งและไม่ รวมอยู่ในการรั บประกันนี้ ซึ่ งรวมถึ งการ
รับประกันโดยปริ ยาย หรื อ การรับประกันใช้งานตามวัตถุประสงค์ของสิ นค้า รวมถึงหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ
ถ้อยคาหรื อข้อมูลใดๆที่ได้ให้ไว้โดยผูข้ ายว่าผลิตภัณฑ์น้ นั เป็ นไปตามกฎหมายกาหนด (ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะแค่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารตะกัว่ หรื อผลิตภัณฑ์ตามข้อกาหนดสารอันตราย) ซึ่ งได้รับโดยผูจ้ ดั หาจาก
ผูผ้ ลิตหรื อโรงงานและผูจ้ ดั หาไม่รับประกันความถูกต้องและไม่รับผิดต่อความผิดพลาดของกับข้อมูลดังกล่าวโดยผูซ้ ้ื อยินยอมรับความเสี่ ยงในข้อมูลดังกล่าวนั้นเอง

10.

การตรวจสอบสิ นค้าและการคืนสิ นค้า
10.1 ผูซ้ ้ื อจะต้องตรวจสอบสิ นค้าทันทีที่ได้รับสิ นค้าและปฏิเสธการรับสิ นค้าที่เสี ยหาย บกพร่ อง หรื อสิ นค้าไม่เป็ นไปตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ ในการปฏิเสธการรับสิ นค้าผูซ้ ้ื อจะต้องแจ้งผูข้ ายเป็ นหนังสื อถึ งการปฏิเสธการรั บสิ นค้า
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสิ นค้าและดาเนินการขอ หมายเลขในการอนุมตั ิให้คืนสิ นค้า (RMA) จากผูข้ าย มิฉะนั้นจะถือว่าสิ นค้าได้รับไว้โดยผูซ้ ้ื อเว้นแต่ ผซู้ ้ื อจะได้ทาการแจ้งการปฏิเสธการรั บ สิ นค้าพร้ อมทั้งเหตุ ผลเป็ นลาย
ลักษณ์อษั รไปยังผูข้ ายดังที่กล่าวมาแล้วภายใน10 วันนับจากที่ได้รับ RMA เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผูซ้ ้ื อจะต้องส่ งสิ นค้าคืนแก่ผขู้ าย โดยผูซ้ ้ื อเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและต้องแสดง RMA ให้ปรากฎชัดเจนภายนอก
บรรจุภณ
ั ฑ์โดยผูข้ ายสงวนสิ ทธิ์ ในการรับสิ นค้าที่ถูกปฏิเสธการรับในกรณี ที่ไม่ปรากฎ RMA
10.2 ถ้าสิ นค้าที่เตรี ยมโดยผูข้ ายไม่เป็ นไปตามสัญญา ผูข้ ายจะต้องรับผิดต่อผูซ้ ้ื อภายใต้ทางเลือกใดทางเลือหนึ่งโดยอาจเปลี่ยนสิ นค้า หรื อคืนเงิ น หรื อคื นเงิ นเข้าบัญชี ผซู้ ้ื อภายใต้เงื่ อนไขที่ ว่า (ก) ผูข้ ายจะต้องได้รั บแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผูซ้ ้ื อภายในเวลาที่กาหนดไว้ถึงรายละเอียดซึ่ งอธิ บายถึงความบกพร่ องหรื อความผิดพลาดดังกล่าว (ข) สิ นค้าดังกล่าวต้องถูกส่ งคืนไปยังผูข้ าย และ (ค) การตรวจสอบสิ นค้าดังกล่ าวโดยผูข้ ายได้เปิ ดเผยจนเป็ นที่ พอใจแก่
ผูข้ ายถึงความบกพร่ องหรื อความผิดพลาดที่มีอยู่และไม่ได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ หรื อการใช้ที่ผิดวิธีหรื อความประมาทเลินเล่อหรื อ การดัดแปลงสิ นค้า ความเสี ยหายที่ เกิดจาการขนส่ ง การปฏิบ ัติที่ผิดวิธี การติ ดตั้งที่ ไม่ เหมาะสม การ
ซ่ อมแซม หรื อการทดสอบที่ไม่ถูกต้อง

11.

การชดใช้ ค่าเสี ยหาย
11.1 ในการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายต่อผูซ้ ้ื อในกรณี ที่การใช้สินค้าหรื อการขายสิ นค้าก่อให้เกิดการล่วงละเมิดต่อสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่ องหมายการค้า หรื อสิ ทธิ ตามสัญญาใด ๆของบุ คคลอื่ น ผูข้ ายจะต้องชดใช้ใน
ความสูญเสี ยใดๆที่เกิดขึ้น ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น ตามคาพิพากษาหรื อที่เกิดขึ้นต่อผูข้ าย หรื อที่ผขู้ ายได้จ่ายเพื่อทาการตกลงในการเรี ยกร้ องค่ าเสี ยหายภายใต้เงื่ อนไขดังต่ อไปนี้ จน
เป็ นที่พอใจของผูข้ าย
11.1.1 ผูข้ ายจะเป็ นผูค้ วบคุมในการดาเนินการหรื อเจรจาต่อรองในเรื่ องที่เกีย่ วกับการเรี ยกร้อ งค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
11.1.2 ผูซ้ ้ื อจะต้องให้ความช่วยเหลือผูข้ ายตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการหรื อเจรจาต่อรอง
11.1.3 ผูข้ ายมีสิทธิ ที่จะเรี ยกร้องให้ผซู้ ้ื อดาเนินการใดตามสมควรโดยการทาให้นอ้ ยลงหรื อลดความสูญเสี ย ค่าเสี ยหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ หรื อค่าใช้จ่ายซึ่ งผูข้ ายจะต้องรับผิดในการชดใช้ให้แก่ผขู้ ายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้ และ
11.1.4 ผูซ้ ้ื อยินยอมให้ผขู้ ายมีสิทธิ ในผลประโยชน์ ดังนั้นผูซ้ ้ื อจะต้องให้ผลประโยชน์แก่ผขู้ ายสาหรับค่าเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆที่ ผซู้ ้ื อได้รับ ตามคาพิพากษา (โดยความยินยอมไม่ สามารถเพิกถอนได้ ) โดยเกีย่ วเนื่ องกับการ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายดังกล่าว ซึ่ งจ่ายโดยบุคคลภายนอก
11.2 ผูข้ ายไม่รับผิดต่อการสูญเสี ยรายได้ ค่าเสี ยโอกาส ความเสี ยหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ ค่าปรับ ภาระภาษี ค่าเสี ยหายโดยอ้อม ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายทางเศรษฐกิจไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ที่ เกิดขึ้ นจากเหตุ การณ์
ดังต่อไปนี้ หรื อเหตุการณ์หรื อสาเหตุอื่นใดที่ไม่ได้กาหนดในสัญญานี้
11.2.1 การส่ งมอบที่ล่าช้าไปกว่าวันที่กาหนดในการส่ งมอบสิ นค้า
11.2.2 การเข้ากันไม่ได้ของสิ นค้ากับอุปกรณ์/ชิ้นส่ วนอื่นๆที่ผซู้ ้ื อต้องการใช้ร่วมกันกับสิ นค้าที่ซ้ื อจากผูข้ าย
11.2.3 ความตายหรื อการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรื อความเสี ยหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้สินค้า
11.2.4 การผิดสัญญาหรื อการทาละเมิดหรื อประมาทหรื อความผิดพลาดใดๆที่เกิดโดยผูข้ ายหรื อลูกจ้างของผูข้ าย
11.2.5 การผิดสัญญาหรื อการทาละเมิดหรื อความผิดพลาดใดๆซึ่ งเป็ นผลมาจากผูซ้ ้ื อเนื่องจากเหตุดงั กล่าวข้างต้น
11.2.6 ความไม่เพียงพอหรื อความบกพร่ องในคุณภาพ ปริ มาณหรื อสภาพของสิ นค้าหรื อการที่สินค้าไม่เป็ นไปตามที่กาหนดไว้

12.

การผิดสั ญญา/การผิดนัด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้กอ่ ให้เกิดการผิดสัญญาโดยผูซ้ ้ื อ
12.1 ผูซ้ ้ื อฝ่ าฝื นหน้าที่ภายใต้ขอ้ ตกลงและ/หรื อสัญญา และไม่ทาการแก้ไขภายในสิ บห้า (15) วันนับจากผูข้ ายได้แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
12.2 ผูซ้ ้ื อจัดหาหรื อนามาหรื อก่อให้มีการจัดหาหรื อนามาซึ่ งข้อความหรื อข้อมูลอันเป็ นเท็จแก่ผขู้ ายที่อาจทาให้วตั ถุประสงค์ของธุ รกรรมใดๆตามสัญญานี้น้ นั เสี ยไปหรื อมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อการปฏิบตั ิของผูข้ ายภายใต้
ข้อตกลงและ/หรื อตามสัญญานี้
12.3 ผูซ้ ้ื อไม่ชาระราคาตามใบแจ้งหนี้หรื อใบแจ้งราคาสิ นค้า
12.4 ผูซ้ ้ื อเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัวหรื อเข้าสู่การชาระบัญชีหรื อยื่นคาขอล้มละลายหรื อยื่นคาขอฟื้ นฟูกจิ การหรื อได้รับคาสั่งให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อคาสั่งชัว่ คราวหรื อเป็ นอันสิ้ นสุ ดที่คล้ายกัน โดยความสมัครใจหรื อไม่กต็ าม
12.5 ธุ รกิจของผูซ้ ้ื อถูกระงับชัว่ คราวหรื อเลิกประกอบการซึ่ งออกเป็ นคาสั่งจากหน่วยงานราชการหรื อคาสั่งศาล
12.6 การกระทาของผูซ้ ้ื อก่อให้ความเสี ยหายหรื อมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อภาพลักษณ์หรื อชื่อเสี ยงของผูข้ าย หรื อ
12.7 ผูซ้ ้ื อหยุดดาเนินการประกอบธุ รกิจหรื อมีเหตุที่อาจทาให้ (threatens) หยุดดาเนินการประกอบธุ รกิจ ในทางการค้าปกติ หรื อละทิ้งธุ รกิจในส่ วนที่สาคัญไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ละทิ้งภาระหน้าที่หรื อทรั พย์สินซึ่ งผูข้ ายเห็นว่าการ
กระทานั้นอาจกระทบในทางลบต่อธุ รกรรมที่กาหนดภายใต้และตามสัญญานี้

13.

การเลิกสั ญญา
13.1 ผูข้ ายอาจบอกเลิกสัญญาในกรณี ที่ผซู้ ้ื อทาผิดข้อตกลงหรื อสัญญาข้อใดข้อหนึ่งซึ่ งยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็ นเวลาสิ บห้า (15) วันหลังจากวันที่ได้มีการบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูซ้ ้ื อ หรื อ ถ้าการทาผิดข้อตกลงหรื อสัญญาเช่ นนั้น
ไม่สามารถแก้ไขได้โดยมีเหตุอนั สมควรภายในสิ บห้า (15) วัน ถ้าหากผูซ้ ้ื อไม่ได้ยอมรับภาระที่สาคัญและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเริ่ มแก้ไขข้อที่ผิดสัญญานั้นภายในเวลาสิ บห้า (15) วัน
13.2 การเลิกสัญญาจะไม่ทาให้เสื่ อมสิ ทธิ ใดๆหรื อกระทบต่อสิ ทธิ หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องใดๆของผูข้ ายและความรับผิดใดๆของลูกหนี้ตามข้อตกลงและสัญญา

14.

ข้ อจากัดความรับผิด
ความรับผิดของผูข้ ายสาหรับข้อเรี ยกร้องใด ๆ สาหรับผลิตภัณฑ์ใด หรื อสาหรับความสูญเสี ยหรื อความเสี ยหายซึ่ งเกิดขึ้นจากหรื อเกีย่ วเนื่องกับหรื อเป็ นผลมาจากสัญญา หรื อจากการปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อไม่ ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ จะต้อง
ไม่เกินจานวนราคาของค่าสิ นค้าและบริ การ โดยไม่รวมถึงการสูญเสี ยรายได้ ค่าเสี ยโอกาส ความเสี ยหายอันเกิดแก่พฤติการณ์พิเศษ ค่าปรับ ภาระภาษี ค่าเสี ยหายโดยอ้อม ความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจ

15.

การไม่ สละสิ ทธิ
ผูซ้ ้ื อจะตกลงและยืนยันว่าการที่ผขู้ ายมิได้ดาเนินการใช้สิทธิ หรื ออานาจภายในระยะเวลาที่กาหนดภายใต้สัญญาใดๆไม่เป็ นการสละสิ ทธิ ดงั กล่าวของผูข้ ายและการใช้สิทธิ หรื ออานาจบางส่ วนโดยผูข้ ายภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ เป็ นการทาให้
ผูข้ ายเสี ยสิ ทธิ หรื ออานาจอื่นใดหรื อทาให้สิทธิ สิ้นไปในการใช้สิทธอันใด

16.

กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
16.1 สัญญาและข้อตกลงทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้บงั คับและตีความให้เป็ นไปตามกฎหมายไทย โดยไม่รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายและ คู่สัญญาจะต้องฟ้ องคดีภายในเขตอานาจศาลไทยเท่ านั้นบทบัญญัติ
ของอนุสัญญาของสหประชาชาติเรื่ องสัญญาสาหรับการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างประเทศจะไม่นามาใช้บงั คับกับข้อตกลงฉบับนี้และสัญญา

16.2
16.3

ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้ผซู้ ้ื อจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายไทยเว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ผูซ้ ้ื อจะต้องป้ องกัน ชดใช้ หรื อไม่กอ่ ให้เกิดเสี ยหายต่อผูข้ าย กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรื อตัวแทน ของผูข้ ายหรื อไม่
ก่อให้เกิดความสูญเสี ย ความรับผิด ความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายใดๆซึ่ งรวมถึงค่าใช้จ่ายในศาล ค่าทนายความซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่ผซู้ ้ื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดใดๆของคู่สัญญา ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย การตีความ การปฏิบตั ิตามสัญญา ผลทางกฎหมายของสัญญาและข้อตกลงจะอยู่ ภายในบังคับและตีความตามกฎหมายไทยและคู่สัญญาจะต้องฟ้ องคดีภายใน
เขตอานาจศาลไทยเท่านั้น

17.

การมีหนีส้ ิ นล้นพ้ นตัว
ข้อตกลงข้อนี้จะมีผลบังคับใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
17.1 ผูซ้ ้ื อยินยอมเข้าทาสัญญากับเจ้าหนี้ (โดยอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ) หรื อกลายเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อ (ในกรณี ที่เป็ นบริ ษทั ) ได้รับคาสั่งทางปกรองให้ดาเนินการชาระบัญชี (นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวมกิจการ
หรื อการฟื้ นฟูกจิ การ) หรื อ
17.1.1 ถูกยึดทรัพย์ ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อ
17.1.2 ผูซ้ ้ื อหยุดดาเนินการประกอบธุ รกิจหรื อมีเหตุที่อาจทาให้ (threatens) หยุดดาเนินการประกอบธุ รกิจ หรื อ
17.1.3 ผูข้ ายได้รับทราบถึงเหตการณ์ดงั กล่าวที่เกิดขึ้นต่อผูซ้ ้ื อและได้แจ้งแก่ผซู้ ้ื อถึงเหตุดงั กล่าว
17.2 ถ้าข้อตกลงข้อนี้ใช้บงั คับผูข้ ายมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญาหรื อระงับการส่ งการส่ งสิ นค้าชัว่ คราวโดยปราศจากความรับผิดใดต่อผูซ้ ้ื อโดยประการที่จะไม่กอ่ ให้เสื่ อมสิ ทธิ ใดๆหรื อการเยียวยาความเสี ยหายใดๆที่มีต่อผูข้ าย และในกรณี
ที่มีสินค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบไปยังผูซ้ ้ื อแล้วแต่ยงั ไม่ได้ชาระราคาสิ นค้าดังกล่าวให้กาหนดเวลาในการชาระราคาสิ นค้าถึงกาหนดชาระและผูซ้ ้ื อต้องชาระแก่ผขู้ ายโดยทันทีโดยไม่คานึงข้อสัญญาอื่นที่กาหนดไว้ต่างกัน
17.3 โดยไม่คานึงข้อสัญญาอื่นที่กาหนดไว้ต่างกันถ้าผูข้ ายเห็นว่าในกรณี ใดกรณี หนึ่งสภาพทางการเงินของผูซ้ ้ื อไม่อาจทาให้มีการดาเนินการขนส่ งสิ นค้าให้แก่ผซู้ ้ื อได้ ผูข้ ายอาจเรี ยกให้ผซู้ ้ื อชาระราคาสิ นค้าล่วงหน้าทั้งหมดหรื อบางส่ วน

18.

การปฏิบัติตามข้ อบังคับการส่ งออก
18.1 ผูซ้ ้ื อจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่อยู่ภายใต้การนาเข้าของประเทศที่เป็ นจุดหมายปลายทางในการชาระค่าภาษีที่เกิดขึ้นหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฏหมายที่เกีย่ วข้อง
18.2 การชาระเงินหรื อจานวนเงินที่จะต้องชาระแก่ผขู้ ายจะต้องชาระเป็ นเงินสดหรื อโอนผ่านธนาคารหรื อโดยคาสั่งของธนาคารซึ่ งเป็ นธนาคารในประเทศไทยโดยความยินยอมของผูข้ ายก่อนที่จะมีการส่ งมอบสิ นค้า

19.

ข้ อตกลงทั้งปวง
19.1 ข้อตกลงฉบับนี้รวมถึงราคา ปริ มาณ และ รายการของสิ นค้าในใบแจ้งหนี้ที่เกีย่ วข้องกับสิ นค้าและบริ การตามที่ได้กาหนดไว้กอ่ ให้เกิดเป็ นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายในเรื่ องที่ เกีย่ วกับการจัดหาสิ นค้าและบริ การ
ดังกล่าวซึ งไม่อาจบอกล้างหรื อบอกเลิกได้โดยผูซ้ ้ื อเว้นแต่จะเป็ นไปตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
19.2 ข้อกาหนดในข้อตกลงทั้งหมดให้ใช้แทนที่ความตกลงที่มีกอ่ นหน้าทั้งหมดที่ได้ทาด้วยวาจา เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สัญญาและความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกีย่ วกับเนื้อหาภายในข้อตกลงที่ มีมาก่อนหน้านี้ โดยผูข้ ายอาจแก้ไขเพิ่มเติ ม
งื่อนไขฉบับนี้โดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูซ้ ้ื อ
19.3 หากข้อกาหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อบังคับไม่ได้ โดยอานาจศาลที่อยู่ภายใต้เขตอานาจ ข้อตกลงดังกล่ าวให้แยกส่ วนออกจากข้อตกลงฉบับ นี้ ความชอบด้วยกฎหมาย หรื อการบังคับ ได้ของ
ข้อความส่ วนที่เหลือมิให้ถูกกระทบหรื อเสื่ อมเสี ยไปแต่อย่างใดโดยยังคงมีผลและบังคับต่อไปโดยสมบูรณ์
19.4 ผูซ้ ้ื อไม่อาจให้หรื อโอนสิ ทธิ หรื อหน้าที่ใดๆของผูซ้ ้ื อภายใต้สัญญาที่ทาระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ ายเว้นแต่จะได้ตกลงกับผูข้ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
19.5 ผูซ้ ้ื อเข้าใจและยอมรับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขใดที่ตกลงและกาหนดไว้ในใบสั่งซื้ อหรื อเอกสารอื่นใดที่ยื่นโดยผูซ้ ้ื อซึ่ งแตกต่างหรื อขัดแย้งกับ ข้อตกลงหรื อเงื่ อนไขใดๆในข้อตกลงฉบับ นี้ จะถูกปฏิเสธผูข้ ายและจะถูกแทนที่ โดย
ข้อตกลงหรื อเงื่อนไขใดๆในข้อตกลงฉบับนี้

20.

เหตุสุดวิสัย
ผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดในกรณี ที่มีความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามสัญญานี้อนั เป็ นผลมาจากเหตุที่เกิดขึ้นหรื อเหตุการณ์ใดที่อยู่เหนืออานาจการควบคุมของผูข้ าย ซึ่ งรวมถึงโดยไม่จากัดอยู่แต่เฉพาะ การกระทาของธรรมชาติ การกระทาของศัตรู การ
ก่อการร้าย การกระทาหรื อไม่กระทาการใดๆของผูข้ าย ข้อกาหนดของกฎหมาย หรื อภายใต้อานาจของกองทัพ ข้อกาหนดของหน่วยราชการ การนัดหยุดงาน การปิ ดงานหรื อความยุ่งยากด้านแรงงาน พายุเฮอริ เคน พายุไซโคลน พายุหมุ น
หรื อภัยธรรมชาติอย่างอื่นที่ใกล้เคียง แผ่นดินไหว อัคคีภยั อุทกภัย โรคระบาด การห้ามเรื อเข้าหรื อออกจากท่าเรื อ สงคราม การจลาจล
หรื อค่าเสี ยหายทัว่ ไป หรื อค่าเสี ยหายพิเศษ
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