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บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เง่ือนไขการซือ้ขาย 

1. ค านิยามและการตีความ 

1.1 ในเงื่อนไขเหล่านี้ ค าต่อไปนี้หมายถึง: 

"บริษัท "  บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จ ากัด (ทะเบียน

เลขที่: 0115546010648) 

"เง่ือนไข" ข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายที่ระบุไว้ในเอกสารน้ี 

"สัญญา"  สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ 

"ลูกค้า"  ลูกค้าของ บริษัท ที่ท าการเสนอค าส่ังซื้ออุปกรณ์ หรือ ลูกค้าที่ค าส่ังซื้อ

อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการยอมรับจากบริษัท หรือ ลูกค้าที่ยอมรับใบเสนอ

ราคาของบริษัทเพ่ือขายอุปกรณ์ (แล้วแต่กรณี) 

"อุปกรณ์"  อุปกรณ์ใด ๆ รวมถึง อะไหล่, ส่วนควบ, ส่วนประกอบ,  อุปกรณ์เสริม 

หรือ วัสดทุี่ระบุไว้ในแบบฟอร์มค าส่ังซื้อ 

"เหตุสุดวิสัย" เหตุการณ์ใดๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 

บริษัท "เหตุสุดวิ สัย"   รวมถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ, น้ าท่วม, 

แผ่นดินไหว, พายุ, ดินถล่ม หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ และสภาพ

อากาศที่ผิดปกติ, การระเบิด, ไฟไหม้, การนัดหยุดงาน, การปิดล้อม

กิจการ, ปัญหาทางแรงงาน หรือ การหยุดชะงักทางอุตสหากรรม ใดๆ, 

สงคราม, การกระท าของการก่อการร้าย, การจลาจล, ความชุลมุน

วุ่นวายทางการเมือง, อุบัติเหตุ, การก่อวินาศกรรม, โรคติดเช้ือการ

ระบาดของโรคติดต่อ, ข้อจ ากัดการเดินทาง หรือ ปรากฎว่ามีการเตือนมิ

ให้เดินทาง อันเนื่องจาก การขาดแคลนวัตถุดิบหรือ  วัสดุ หรืออันตราย

จากทะเล, ความล่าช้าในการขนส่งทางบก, การขนส่งหรือ การส่งผ่าน

แดน, ระเบียบในการน าเข้า หรือ การส่งออก หรือ การส่ังห้าม, ค าส่ัง, 

ระเบียบของรัฐบาลที่มีเขตอ านาจที่เกี่ยวข้องใดๆ และการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายที่มีผลต่อการขายอุปกรณ์นี ้ 

"ค าส่ังซื้อ"   ค าส่ังซื้อของลูกค้าส าหรับอุปกรณ์ตามรายละเอียดในแบบฟอร์มค าส่ังซื้อ 

1.2 "ปี" และ "เดือน" หมายถึง ปีปฏิทินและเดือนปฏิทินในปฏิทินเกรโกรเรียน และ "วัน" 

หมายถึงระยะเวลา 24 ช่ัวโมง   ติดต่อกันเริ่มต้นทันทีหลังเที่ยงคืน 

1.3 “คู่สัญญา" หมายถึง บริษัท หรือลูกค้าและ "คู่สัญญาในรูปพหูพจน์ " หมายถึง คู่สัญญาทั้ง

สองฝ่าย 

1.4 การอ้างอิงถึง บริษัท และลูกค้า ให้หมายรวมถึง ผู้ที่เข้าซื้อ หรือ ผู้สืบทอดกิจการของ

คู่สัญญาด้วย 
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2. การสัง่ซือ้ 

2.1 ค าส่ังซื้อที่ลูกคา้ส่งมาจะถอืเป็นค าเสนอจากลูกคา้ และมีผลผูกพันลูกค้าอยา่งสมบูรณ์ตาม

กฎหมาย อยา่งไรก็ตามค าส่ังซื้อจะไม่มีผลผูกพัน บริษัท จนกว่าผู้มอี านาจกระท าแทน

บริษัทจะได้ลงนามในค าส่ังซื้อ 

2.2 บริษัท สามารถปฏิเสธค าส่ังซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนกไ็ด้ ในกรณีที ่

(ก) ลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับหรือปฏิบัติตามเง่ือนไขเหล่านี้ 

(ข) ลูกค้าให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถกูต้อง 

(ค) ในกรณีที่บริษัทร้องขอให้ลูกค้าวางเงินมัดจ า (ตามค านิยามด้านล่าง) หรือ ช าระเงิน

บางส่วน (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในค าส่ังซื้อ แต่ลูกค้าไม่สามารถท าได้ หรือ ไม่สามารถ

จัดให้มีการประกัน หรือ วางหลักประกันได้ 

(ง) เป็นดุลพินิจของ บริษัท โดยมิต้องระบุเหตุผลใดๆ ทั้งส้ิน 

2.3 ถ้าลูกค้าไม่ได้รับส าเนาค าส่ังซื้อที่ลงนามโดย บริษัท หรือ มีการยอมรับ หรือ ยืนยันเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากบริษัท (แล้วแต่กรณี) ภายใน 14 วันนับจากวันที่ระบุในค าส่ังซื้อ ให้

ถือว่าค าส่ังซื้อไม่มีผลบังคับตามกฎหมายและให้ถือว่าเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันและคู่สัญญา

ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่เรียกร้องตามค าส่ังซื้อดังกล่าวต่อกันอีก 

2.4 ค าส่ังซื้อมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ บริษัท ได้ยอมรับค าส่ังซื้อ ("

ระยะเวลาการส่ังซื้อ") เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในค าส่ังซื้อเป็นอย่างอื่น ระยะเวลาการส่ังซื้ออาจ

ขยายตามดุลยพินิจของบริษัท ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

ลูกค้า 
 

3. ราคา 

3.1 ราคาของอุปกรณ์ที่ระบุในค าส่ังซื้อมีผลบังคบัใช้ ณ วันที่ปรากฎในค าส่ังซื้อ และจะยังคงมี

ผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาการส่ังซื้อตามที่กล่าวในข้อ 2.4 ข้างต้น ในกรณีที่ อุปกรณ์มี

ราคาสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก การส่งมอบเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาการส่ังซื้อ ลูกค้าจะต้อง

ช าระเงินเพ่ิมดังกล่าวตามที่บริษัทได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

3.2 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งภาษีใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามกฎหมาย โดยที่

ระหว่างที่ลูกค้าปฏิบัติตามสัญญา หรือ ค าส่ังซื้อ ลูกค้าจะไม่เรียกร้องให้บริษัทจ่าย หรือ 

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเพ่ิมเติม หรือ เรียกให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายใดๆ ดังนี้ราคาตาม

สัญญาที่ปรากฎในค าส่ังซื้อระหว่างบริษัทและลูกค้าจึงเป็นราคาที่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลูก

ต้องรับผิดชอบจากปฏิบัติตามสัญญา หรือ ค าส่ังซื้อ รวมไปถึงภาษีและค่าธรรมเนียม (ซึ่ง

รวมไปถึงภาษี ค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพ่ิมต่างๆ) เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นอย่าง

อื่น  

 

4. เงือ่นไขการช าระเงนิ 

4.1 บริษัทมีสิทธิออกใบแจ้งหนี้เพ่ือเรียกให้ลูกค้าช าระหนี้ค่าสินค้า หรือ บริการ ไม่ว่าทั้งหมด 

หรือบางส่วน เมื่อบริษัทได้ส่งอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ เว้นเสียแต่ว่าคู่สัญญาจะท าการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้า

จะต้องจ่ายเงินตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง หรือ หักลบกลบหนี้

ใดๆ หรือหักเงินใดๆ ภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ในกรณีที่ลูกค้า

ไม่น าเงินมาช าระแก่บริษัทตามก าหนด ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ 15 ต่อปี (หรืออัตราอื่นที่สูงกว่านี้ตามที่กฎหมายก าหนด) ของยอดเงินที่ลูกค้าค้าง
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ช าระ โดยให้ค านวณเป็นรายวันจากวันที่ผิดนัดช าระจนถึงวันที่ลูกค้าได้ช าระหนี้ค่าสินค้า

และบริการแก่บริษัทจนเสร็จส้ิน 

4.2 ลูกค้าตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการช าระเงิน  และระยะเวลาการช าระ

เงินอย่างเคร่งครัด โดยที่ลูกค้าไม่มีสิทธิหักเงิน, ชะลอการจ่ายเงิน หรือ ระงับการจ่ายเงิน 

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 

4.3 ใบแจ้งหนี้ของบริษัท และ / หรือรายการแจ้งยอดบัญชีของบริษัท และ/ หรือ รายการแจ้ง

หนี้สินของบริษัท ที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจ

ของบริษัท เป็นหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันยอดหนี้คงค้างของลูกค้า ในกณีที่ลูกค้าผิดนัด

ไม่ช าระหนี้  ลูกค้าตกลงช าระค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้น

จากการเรียกเก็บเงินดังกล่าว 
 

5. การเกดิขึน้ของสญัญา 

5.1  ค าส่ังซื้อแต่ละค าส่ังซื้อจะมีผลผูกพันเป็นสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของ

ลูกค้าได้ลงนามในค าส่ังซื้อดังกล่าว หรือ บริษัทได้ออกหนังสือเพ่ือตอบรับค าส่ังซื้อ

ดังกล่าวไปยังลูกค้า ในกรณีที่ข้อก าหนดในค าส่ังซื้อมีความแตกต่าง หรือ ขัดแย้งจาก

เง่ือนไขเหล่านี ้บริษัทมีสิทธทิี่จะปฏิเสธไม่รับค าส่ังซื้อของลูกค้าเช่นว่านั้นเสียเลยก็ได้ 

5.2 พนักงานของบริษัทไม่มีอ านาจที่จะท าข้อตกลงใดๆ หรือให้การรับประกันใดๆ ต่อลูกค้า 

ด้วยวาจา นอกเหนือไปจากที่ระบุในเง่ือนไขเหล่านี ้ 
 

6. การสง่มอบ และเหตุสดุวสิยั 

6.1 บริษัทจะท าการส่งมอบอุปกรณ์ ณ สถานที่ส่งมอบอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในค าส่ังซื้อตามที่

ลูกค้า หรือ บริษัทเป็นผู้ก าหนด (แล้วแต่กรณี) ภายใน 7 วัน หรือ ในเวลาระยะเวลาที่

บริษัทแจ้งว่าอุปกรณ์นั้นพร้อมที่จะส่งมอบขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาใดจะเป็นระยะเวลาที่

ยาวนานกว่ากัน เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น 

6.2 วันที่คาดว่าจะสามารถจัดส่งอุปกรณ์ (Expected Delivery Date) ที่ระบุไว้ในค าส่ังซื้อเป็น

เพียงการคาดการณ์วันที่ที่บริษัทอาจสามารถจัดส่งอุปกรณ์ได้เท่านั้น บริษัทไม่ต้องรับผิด

ต่อความสูญเสีย, ความเสียหาย, ราคา หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่

เกิดขึ้นจาก หรือ เกิดมาจากความล่าช้าในการส่งมอบอุปกรณ์ ในกรณีที่ความล่าช้า

ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า หรือ จากเหตุสุดวิสัยใด ๆ และ/หรือสาเหตุอื่นใด 

นอกเหนือความควบคุมของ บริษัท แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งมอบ

อุปกรณ์ หรือ ยกเลิกค าส่ังซื้อ, หรือ บอกเลิกสัญญา หรือ เรียกร้องให้ชดใช้ หรือชดเชย 

ค่าเสียหายใดๆโดยอ้างเหตุแห่งการส่งมอบสินค้าล่าช้าดังกล่าวข้างต้น 

6.3 หากการส่งมอบอุปกรณ์ล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ข้างต้น ให้

ระยะเวลาในการส่งมอบถูกขยายออกไปจนกว่าเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุขัดข้องในการส่ง

มอบดังกล่าวจะส้ินสุดลง ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะท าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันที่ส่งมอบ

ให้ลูกค้าทราบ 

6.4 บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเส่ียงภัยใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหายหรือความ

เสียหายต่ออุปกรณ์ที่ถูกวางไว้นอกเหนือจากจุดส่งมอบที่ระบุใว้ในค าส่ังซื้อ  
 

7. การยกเลกิ, การไมร่บัมอบ และ การละเมดิเงือ่นไข    

7.1 หากลูกค้ายกเลิกค าส่ังซื้อ หรือ ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ก่อนที่จะส่งมอบอุปกรณ์ หรือ ไม่รับ

มอบอุปกรณ์ภายใน 7 วัน หรือภายในช่วงเวลาที่ บริษัทแจ้งให้ทราบแล้วแต่กรณี ลูกค้า
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ตกลงให้บริษัทท าการริบหลักประกัน รวมทั้งเงินที่ลูกค้าช าระแล้วมาบางส่วนโดยทันทีโดย

บริษัทมิต้องท าการบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด  

7.2 ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะท าการตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะท าการเก็บ

อุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดเก็บโดยจะท าการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษรในภายหลัง ลูกค้าจะต้องรับผิดต่อ บริษัท ส าหรับความสูญเสีย, เสียหาย, 

ราคา, ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าจัดเก็บ และ ค่าประกันภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือรอการด าเนินการต่อไป

แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าลูกค้าเป็นผู้รับความเส่ียงภัยที่สินค้าจะสูญหายหรือถูกท าลาย

ทั้งส้ิน  แต่อย่างไรก็ตามแม้บริษัทจะไม่สามารถท าการส่งมอบอุปกรณ์ได้เน่ืองมาจากการที่

ลูกค้าไม่ยอมท าการรับมอบอุปกรณ์ ก็มิได้ตัดสิทธิของบริษัทที่จะออกใบแจ้งหนี้ โดยการที่

บริษัทเก็บสินค้าตามข้อ 7.2 นี้ ให้ถือว่าสินค้าได้มีการส่งมอบและลูกค้าได้รับมอบสินค้า

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

8. ความเสีย่งภยั และกรรมสทิธิ ์ 

8.1 ความเส่ียงในอุปกรณ์จะโอนผ่านไปยังลกูค้า ณ เวลาที่ลูกคา้รับมอบอุปกรณ ์ 

8.2 แม้จะมีการส่งมอบอุปกรณ์ และการโอนผ่านความเส่ียงในอุปกรณ์ให้กับลูกค้าแล้วก็ตาม 

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้กรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของ ของอุปกรณ์จะยังคงอยู่กับ

บริษัท และจะยังจะไม่โอนให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้รับการช าระเงิน และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ (รวมถึง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย) เต็มจ านวน ตามใบแจ้งหนี้ ส าหรับการส่ังซื้ออุปกรณ์ 

8.3 ลูกค้าจะไม่โอน สิทธิ และ/หรือภาระหน้าที่ใดๆ ของตนภายใต้สัญญาต่อบุคคลที่สามและ

ไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามมีสิทธิ และ/หรือภาระผูกพันตามสัญญาโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน ลูกค้ายินยอมที่จะไม่ขาย, ขายเป็นเศษ

ซาก, โอน, ให้เช่า, ให้เช่าซื้อ, จ านอง, จ าน า, น าเป็นใช้เป็นหลักประกัน, ขายฝาก, 

แลกเปลี่ยน หรือ ให้ หรือ อนุญาตให้ มีภาระผูกพันในอุปกรณ์ หรือ อนุญาตให้บุคคลอื่น

ครอบครอง หรือ ใช้อุปกรณ์ในระหว่างที่กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์ยังเป็นของบริษัท และ 

บริษัทยังไม่ได้รับช าระเงินเต็มจ านวน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

จากบริษัทเสียก่อน 
 

9. การซือ้ขายแลกเปลีย่น 

9.1 ในกรณีที่ลกูค้าน าเครือ่งจกัรมาแลกเปลี่ยนกับอปุกรณ์ ลูกคา้รับประกันว่าเครือ่งจักรของ

ลูกค้าปราศจากภาระผูกพันทั้งส้ิน และลูกค้ามีช่ือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้รบัการจด

ทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมาย บริษัทมีอ านาจตัดสินใจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะท าการ

ประเมินมูลค่าของเครื่องจกัรที่ลูกคา้น ามาแลกเปลี่ยน ในกรณีที่เครื่องจักรมีมลูค่าน้อยกว่า

อุปกรณ์ที่ลกูค้าต้องการจะซ้ือ ลูกค้าจะต้องช าระราคาค่าอุปกรณใ์นส่วนที่ขาดให้แก่

บริษัทด้วย   

9.2 ลูกค้าจะต้องส่งมอบเครื่องจักร และเงินส่วนที่ขาดแล้วแต่กรณี (พร้อมเอกสารการจด

ทะเบียน, ประวัติการใช้งาน และ กุญแจเปิดการท างานของเครื่องจักร) ให้กับบริษัทใน

สภาพเดียวกันกับที่บริษัทได้เข้าไปตรวจสอบ ในกรณีที่เครื่องจักรที่น ามาแลกเปลี่ยนนั้น 

อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทหลุดพ้นจากหน้าที่ใน

การรับมอบเครื่องจักร  หรือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใดๆต่อลูกค้า และ ลูกค้าจะต้อง

รับผิดชอบช าระเงินค่าอุปกรณ์เต็มจ านวนให้แก่บริษัทด้วยเงินสด 

9.3 ในกรณีที่อุปกรณ์มาถึงล่าช้า หรือ ไม่พร้อมที่จะส่งมอบตามระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรือ 

เกินไปกว่ามาตราฐานระยะเวลาการส่งมอบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ

เครื่องจักรอีกครั้ง เพ่ือที่จะท าการประเมินสภาพของเครื่องจักรใหม่ รวมทั้งประเมินราคา
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ของเครื่องจักรที่น ามาแลกเปลี่ยนเสียใหม่ ลูกค้าจะต้องช าระเงินค่าเส่ือมราคา หรือ ค่า

ด าเนินนการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาอุปกรณ์ (ถ้ามี) ให้แก่บริษัท ตามที่บริษัท

ได้ท าการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันส่งมอบอุปกรณ์ 
 

10. การรับประกัน, การยกเว้นการรับประกัน และ การจ ากัดความรับผิด 

10.1 ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ ("การรับประกัน") เป็นไปตามที่ระบุในใบ

รับประกันอุปกรณ์ซึ่งเป็นการรับประกันการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น 

10.2 บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในกรณคีวามเสียหาย จากเหตุการณ์พิเศษ, โดยตรง, โดย

อ้อม ความเสียหายสืบเนื่องที่ตามมาภายหลัง (รวมถึงการสูญเสียผลก าไร หรือ การสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจอื่นๆ) หรือความเสียหายในลักษณะใด หรือด้วยเหตุใด ๆ และ/หรือ 

ค่าใช้จ่าย หรือ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ไม่ว่าจะจากสัญญา, หรือจากการละเมิด 

หรือเหตุอื่นใด ) ที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวเน่ืองกับค าส่ังซื้อ หรือ การปฏิบัติตามสัญญา เว้น

แต่ จะได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกัน และในเง่ือนไขเหล่านี้  

10.3 การรับประกันอุปกรณ์นี้ให้เป็นไปตามการรับประกันที่ถูกระบุโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทมี

อ านาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ หาอุปกรณ์อื่นมาทดแทน

ในกรณีที่ (ก) ลูกค้าได้แจ้งให้บริษัททราบว่าอุปกรณ์ไม่เป็นตามที่บริษัทรับประกันภายใน

ระยะเวลาในการรับประกัน และ (ข) บริษัทรับว่าเกิดความช ารุดบกพร่องภายใต้

ข้อก าหนดในการรับประกันจริง โดยในกรณีที่บริษัทน าอุปกรณือื่นมาทดแทนให้

ระยะเวลาการรับประกันเหลืออยู่เท่ากับระยะเวลาในการรับประกันของอุปกรณ์เดิม 
 

11. การชดใชค้า่เสยีหาย 

ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อ ความรับผิด

ใดๆ, ค่าเรียกร้องใดๆ,ความสูญหาย หรือ เสียหาย, ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น หรือ ได้รับ

โดยบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความเสียหายต่อทรัพย์สิน, การเสียชีวิต หรือ การบาดเจ็บ

ของบุคคลใดๆ หรือ การเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม จากการซื้อ หรือ ใช้อุปกรณ์ 

หรือ การฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้โดยลูกค้า หรือ  ลูกจ้าง, ตัวแทน, และ ผู้รับเหมาของลูกค้า 

 

12. เงือ่นไขการขายและการส่งออก 

12.1 ลูกค้าจะต้องไม่ส่งออกอุปกรณ์ให้กับบุคคลที่สาม หากอุปกรณ์ดังกล่าวมีระยะเวลาการ

ท างานน้อยกว่า 2,000 ช่ัวโมง (ไม่รวมระยะเวลาในการเคลื่อนย้าย) ที่ปรากฎในในระบบ

คอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์นั้น หรือ ถูกใช้งานไม่ถึงสิบสอง (12) เดือน ในประเทศไทยนับ

จากวันที่ส่งมอบ (แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) * 1 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อก าหนด

นี้ลูกค้าตกลงและรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจ านวน ร้อยละ 20 ของราคา

อุปกรณ์ไม่ว่าความเสียหายหรือ สูญหายจะเกิดขึ้นจริง หรือ สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ก็

ตาม 

12.2  ลูกค้าจะต้องระบุต าแหน่ง หรือสถานที่ที่แน่นอนของอุปกรณ์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ

พิสูจน์ยืนยัน และ / หรือการตรวจสอบภายใน 7 วัน ตามที่บริษัทร้องขอ ในช่วงระยะเวลา 

2,000 ช่ัวโมงแรกของการท างานของอุปกรณ์ หรือ 12 เดือนแรกนับจากวันที่ส่งมอบ

อุปกรณ์ (แล้วแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าการตรวจสอบ

อุปกรณ์หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามค าขอของบริษัท ให้ถือว่าอุปกรณ์

ดังกล่าวไม่อยู่ในประเทศไทยและถูกได้ส่งออกไปจากประเทสไทย โดยมีเวลาระยะการ

ท างานน้อยกว่า 2,000 ช่ัวโมงและ / หรือได้ใช้งานน้อยกว่า 12 เดือน * 1 ในกณีที่ลูกค้า
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ไม่ปฏิบัติตามค าขอดังกล่าว ลูกค้าตกลงจะจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่ากับร้อยละ 50 ของราคา

ที่ซื้อขาย และให้ถึงก าหนดช าระทันทีที่ได้รับการทวงถามจากบริษัท 

12.3 คู่สัญญารับทราบว่าการส่งออกอุปกรณ์ การท าเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง และ เอกสาร

หลักฐานใดๆที่ได้จัดท าขึ้นภายใต้สัญญานี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วย

การควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ของประเทศไทย หรือ ตาม

กฎหมายที่บังคับใช้กับเหตุการณ์ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะส่งออกสินค้า

ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการน าเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศต้นทาง

และประเทศปลายทาง รวมทั้งการขออนุญาต หรือ การขอใบอนุญาตใดๆ ด้วยค่าใช้จ่าย

ของลูกค้าเอง  
 

13. ผลจากการผดิสญัญา 

ในกรณีที่ลูกค้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในข้อสัญญาซื้อขาย หรือตามใบส่ังซื้อ หรือ ตาม

สัญญาซื้อขายไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ ลูกค้าไม่ท าการช าระเงินที่บริษัทเรียกเก็บตาม

ใบแจ้งหนี้ภายในก าหนดระยะเวลาในการช าระหนี้  (ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เหตุก

การณ์การละเมิดสัญญา”) บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกด าเนินการตามมาตราการข้อใดข้อหนึ่ง 

หรือ หลายข้อรวมกันตามที่บริษัทเห็นสมควรแต่ที่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้  

(ก) ชะลอการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ 

(ข) บังคับเอากับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยทนัที โดยไมก่ระทบถึงสิทธิอื่นๆ

ตามเง่ือนไขของสัญญาซือ้ขายนี้ และ/หรือ 

(ค) เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี (หรืออัตราอื่นที่สูงกว่านี้ตามที่กฎหมาย

ก าหนด) ของยอดเงินที่ลูกค้าค้างช าระ โดยให้ค านวณเป็นรายวันจากวันที่ผิดนัด

ช าระจนถึงวันที่ลูกค้าได้ช าระหนี้ค่าสินค้าและบริการแก่บริษัทจนเสร็จส้ิน 
 

14. การบอกลิกสัญญา  

14.1 นอกเหนือไปจากสิทธิใดๆที่ระบุไว้ในข้อไว้ในข้อสัญญาซื้อขายข้ออื่นๆ บริษัทยังมีสิทธิที่

จะบอกเลิกสัญญาได้โดยทันทีในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก) ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งหรือหลายงวด  

(ข) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา ปรากฎว่าลูกค้าเสียชีวิตและไม่มีการจัดการให้

บุคคลที่สามซึ่งบริษัท เห็นว่าสามารถรับรองสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าต่อบริษัทได้ 

ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าเสียชีวิต หรือ กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ 

คนเสมือนไร้ความสามารถตามค าส่ังศาล 

(ค) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ปรากฎว่าลูกค้ามีหนี้สินล้นพ้นตัว 

หรือ ถูกตัดสินว่าเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

(ง) ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากยังช าระไม่ครบถ้วนตามสัญญา 

ลูกค้าตกลง หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นแก้ไข, เปลี่ยนแปลง, ติดต้ัง หรือ ด าเนินการใด 

ๆ ที่บริษัทเห็นว่าเป็นการท าให้อุปกรณ์เ ส่ือมสภาพ หรือ เส่ือมราคา เกินไปกว่า

มาตราฐาน ของอัตราการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา หรือ กระท าการดังกล่าว

ตามมาตราฐานที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

(จ) ลูกค้าตกลง หรือ ยินยอมให้กระท าการใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสิทธิของบริษัทที่มีต่อ

อุปกรณ์ หรือ ตามสัญญา 

(ฉ) ลูกค้าท าให้ หลักประกันที่มอบไว้ให้กับบริษัท ด้อยค่า หรือ เส่ือมราคาลงไป (ถ้ามี) 

หรือ ท าข้อตกลงให้หลักประกัน(ถ้ามี) กับบุคคลที่สาม ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของ
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ลูกค้าตามสัญญาตกเป็นโมฆะ หรือ ไม่สามารถบังคับเอาได้ระหว่างระยะเวลาตาม

สัญญา 

14.2 ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยไม่ตัดสิทธิที่บริษัทจะได้รับการเยียวยาตาม

ข้อก าหนดอื่นๆ บริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะ เข้าครอบครองอุปกรณ์ โดยทันที 

โดยที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ ความสูญเสีย หรือ ความ

เสียหายที่บริษัทได้รับจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว 
 

15. การสงวสิทธ ิ

การที่บริษัท เพิกเฉย หรือ ไม่บังคับใช้สิทธิ หรือ ใช้สิทธิภายใต้เง่ือนไขเหล่านี ้อย่างล่าช้า 

และ/หรือ  ไม่บังคับให้ลูกค้าด าเนินการหรือปฏิบัติตามข้อก าหนดใดๆ ในค าส่ังซื้อและ

สัญญา ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของบริษัท ที่จะบังคับให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อก าหนด

เดียวกันน้ี ตามสิทธิของบริษัทที่เกิดขึ้นมาภายหลัง 
 

16. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอ านาจศาล 

สัญญาจะถูกใช้และตีความตามกฎหมายไทย การด าเนินการใด ๆ ที่เกดิขึ้นจากค าส่ังซื้อ

และสัญญาจะอยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลไทยเป็นการเฉพาะ ลูกค้าตกลงว่าศาลไทยจะมีเขต

อ านาจเหนือการกระท าใดๆของลกูค้า 
 

17. การสง่หนงัสอืบอกกลา่ว และ ผลผกูพัน 

17.1 ค าบอกกล่าวใด ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดท า ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะต้องจัดท า

เป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องส่งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในค าส่ังซื้อ 

หรือ ที่อยู่อื่นที่อาจได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในระยะเวลา

นั้นๆ 

17.2 เง่ือนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันผู้ที่เข้าซื้อ หรือ ผู้สืบทอดกิจการของคู่สัญญาด้วย 
 

18. ขอ้สญัญาทัว่ไป 

18.1 การติดต่อส่ือสารระหว่างลูกค้าและ บริษัท ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร

ก่อนหน้าวันที่ที่ปรากฎในค าส่ังซื้อให้ถูกแทนที่โดยเงื่อนไขของข้อสัญญาซื้อขายเหล่านี้  

การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงใดๆใน ค าส่ังซื้ออุปกรณ์ หรือในสัญญาจะต้องจัดท าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนผู้มีอ านาจของบริษัทและลูกค้า เวลาเป็นสาระส าคัญ

ในการปฏิบัติตามหน้าที่ลูกค้าตามสัญญา 

18.2 ลูกค้ายินยอมให้บริษัท ใช้, ด าเนินการ, จัดการ และ เก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศของ

ลูกค้าที่ให้ไว้กับ บริษัท เพ่ือวัตถุประสงค์ของค าส่ังซื้อและการปฏิบัติตามสัญญา การส่ง

ค าส่ังซื้อของลูกค้า ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

แล้ว 

18.3 ลูกค้าจะแจ้งข้อมูล และ ส่งมอบเอกสารใดๆให้แก่บริษัท ตามที่บริษัทร้องขอ ในกรณีที่

บริษัทต้องการยืนยันข้อเท็จจริง หรือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องซึ่ง รวมถึง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 

18.4 สิทธิและการเยียวยาตามเง่ือนไขเหล่านี้มีมากกว่า และไม่จ ากัดเพียงสิทธิหรือการเยียวยา

ตามที่กฎหมายก าหนด 
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18.5 หากข้อก าหนดใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี ้ถูกตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจว่าเป็นโมฆะ หรือ 

ไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน ข้อก าหนดดังกล่าวจะถูกตีความ, จ ากัด หรือ 

ในกรณีที่จ าเป็นให้ถูกยกเลิกเพ่ือท าให้ ความโมฆะ หรือ การไม่สามารถบังคับใช้ได้

ดังกล่าวหมดไป  ทั้งนี้ความสมบูรณ์ของข้อก าหนดอื่นๆ ตามเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ได้รับ

ผลกระทบ และจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ 

 

* 1     3,000 ช่ัวโมงการท างาน โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาการท างานของเครื่องจักรที่ส่งออกไป

ยัง อเมริกาเหนือ,อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ 

 

 


