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

1. กำ�รใช้บังคับ
1.1 บรรด�ก�รส่งมอบและบริก�รอื่น ๆ ท่ีดำ�เนินก�รโดยบริษัทฯ และก�รชำ�ระเงินให้แก่บริษัทฯ จะ
อยู่ภ�ยใต้บังคับของข้อกำ�หนดท่ัวไปในก�รส่งมอบและก�รชำ�ระเงินน้ีเท่�น้ัน ห�กไม่มีข้อกำ�หนดท่ี
จะนำ�ม�บังคบัใช้ ให้นำ�ประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิย ์และกฎหม�ยไทยและข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง
อื่น ๆ ม�ใช้บังคับ ห�กคำ�ศัพท์ท�งธุรกิจใด ๆ ของลูกค้�ลูกค้�ต่�งจ�กในข้อกำ�หนดทั่วไปในก�รส่ง
มอบและก�รชำ�ระเงินน้ี บริษัทฯ จะเข้�ผูกพันในโดยคำ�ศัพท์ท่ีแตกต่�งน้ันเฉพ�ะกรณีท่ีบริษัทฯ ได้
รับทร�บโดยชัดแจ้งถึงคำ�ดังกล่�วโดยท�งจดหม�ย หรือโดยท�งโทรส�รแล้ว
1.2 ในก�รรบัมอบสินค�้ และ/หรอืบรกิ�ร ลกูค�้รบัทร�บถึงก�รนำ�ข้อกำ�หนดท่ัวไปในก�รส่งมอบและ
ก�รชำ�ระเงินนี้ม�ใช้บังคับเป็นก�รเฉพ�ะ

2. คำ�เสนอ 
2.1 คำ�เสนอของบริษัทฯ เป็นคำ�เสนอท่ีปร�ศจ�กคำ�มั่นและอ�จเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่คำ�เสนอได้
ระบุระยะเวล�ไว้อย่�งชัดแจ้ง  เอกส�รต่�ง ๆ เกี่ยวกับคำ�เสนอของบริษัทฯ เช่น แบบร่�ง, ภ�พ
ประกอบ, ตวัอย�่ง และรปูแบบ และข้อมลูท่ีเป็นมติ,ิ น้ำ�หนัก, ก�รดำ�เนินง�น และก�รบรโิภคเป็น หรอื
ตวัข้อมลูเองเป็นข้อมลูโดยประม�ณเท่�น้ัน และไมถ่อืว่�เป็นข้อมลูท่ีตกลงกนัโดยเฉพ�ะเจ�ะจง เว้น
แต่กำ�หนดไวโ้ดยประก�รอื่นเปน็ล�ยลักษณอ์ักษร  ทัง้นี ้บริษัทฯ สงวนสทิธิในก�รเปลี่ยนแปลงด้วย
เหตุผลด้�นวิศวกรรม
2.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิในคว�มเป็นเจ้�ของและลิขสิทธิ์ในประม�ณก�รค่�ใช้จ่�ย, แบบร่�ง และ
เอกส�ร อื่น ๆ ท้ังหมด โดยต้องไม่มีก�รเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอก หรือนำ�ม�ใช้เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลภ�ยนอกใดๆ  

3. ก�รรับคำ�สั่งซื้อและสัญญ�เพิ่มเติม
ก�รรบัคำ�สัง่ซ้ือ และคำ�มัน่ใด ๆ  หรอืสัญญ�เพิม่เตมิโดยพนักง�นของบรษิทัฯ ตลอดจนก�รแกไ้ขเพิม่
เติมและก�รเปลี่ยนแปลงประเภทใด ๆ จะไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ จนกว่�บริษัทฯ ได้ยืนยันเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรท�งจดหม�ย หรือโดยท�งโทรส�รแล้ว

4. ร�ค�และเงื่อนไขก�รชำ�ระเงิน; ก�รหักกลบลบหนี้
4.1 ร�ค�ต่�ง ๆ เป็นร�ยก�รร�ค�ท่ีมีผลในวันท่ีส่งมอบ โดยร�ค�ดังกล่�วเป็นร�ค�หน้�โรงง�น  
(EXW [อินโคเทอมส์ฉบับล่�สุด] ซึ่งไม่รวมค่�บรรจุหีบห่อ, ค่�ประกันภัย, ค่�ยกขน ณ โรงง�น และ
ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม ทั้งนี้ จะไม่มีก�รคืนหีบห่อ
4.2 ก�รชำ�ระเงินต้องชำ�ระด้วยเงินสดโดยไม่มีก�รหักเงินใด ๆ นอกจ�กภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ยที่เรียกเก็บ
ในประเทศไทย และโดยไมม่คี�่ใชจ้�่ย ภ�ยใน 30 วันนับจ�กวันท่ีของใบแจง้หน้ี โดยบรษิทัฯ จะเป็น
ผู้ตดัสินใจว่�ก�รเรยีกให้ชำ�ระเงนิ หรอืก�รเรยีกให้ชำ�ระเงนิบ�งส่วนของลกูค�้จะนำ�ม�หักกลบลบหน้ี
กับก�รชำ�ระเงินดังกล่�วหรือไม่
4.3 ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำ�ส่ังซ้ือเน่ืองจ�กเหตุก�รณ์ซึ่งลูกค้�เป็นผู้รับคว�มเส่ียง 
ลูกค้�ต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจ�กก�รดังกล่�ว
4.4 ห�กเกนิกำ�หนดก�รชำ�ระเงนิ บรษิทัฯ มสิีทธเิรยีกเกบ็ดอกเบ้ียผิดนัดในอตัร�รอ้ยละ 15 ตอ่ปี บวก
ค�่ตดิต�มทวงหน้ี ซึง่รวมแลว้อย�่งน้อยรอ้ยละ 12 ตอ่ปี สิทธขิองบรษิทัฯ ต�มข้อน้ีไมถ่อืเป็นก�รตดั
สิทธิในก�รผิดนัดชำ�ระเงินครั้งต่อๆไป
4.5 ก�รท่ีลูกค้�ไม่ส�ม�รถระงับก�รชำ�ระเงิน หรือหักกลบลบหน้ีก�รชำ�ระเงินเหล่�น้ีกับข้อเรียกร้อง
ใดๆ ที่บริษัทฯ โต้แย้งได้ 
4.6 กรณท่ีีลกูค�้เรยีกให้บรษิทัฯ ชำ�ระเงนิใดๆ บรษิทัฯมสิีทธหิกักลบลบหน้ีต�มข้อเรยีกรอ้งดงักล�่ว
กับหนี้ที่ลูกค้�มีอยู่กับบริษัทฯ เมื่อใดได้
4.7 สำ�หรับบริก�รต่�ง ๆ  ที่ดำ�เนินก�รภ�ยใต้สัญญ�ในส่วนที่เกี่ยวกับง�นและวัสดุต่�ง ๆ  (ก�รติดตั้ง, 
ก�รซ่อมแซม, ก�รบำ�รุงรักษ� และง�นอื่น ๆ) บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่�บริก�รเป็นร�ยช่ัวโมงและค่�
วัสดุในอัตร� ณ เวล�ท่ีแล้วเสร็จ รวมถึงค่�บริก�รเพิ่มเติมสำ�หรับก�รทำ�ง�นล่วงเวล�, ก�รทำ�ง�น
เวล�กล�งคืน, ก�รทำ�ง�นในวันอ�ทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์, ก�รเดินท�ง และเวล�ก�รรอ ซึ่งจะ
นับรวมเป็นเวล�ทำ�ง�น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้สำ�หรับค่��ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งและค่�เบี้ย
เลี้ยงร�ยวันและค่�เบี้ยเลี้ยงพักค้�งคืนแยกต่�งห�ก

5. ก�รดำ�เนินง�น, ก�รขนส่ง และก�รผิดนัด
5.1 ระยะเวล�ก�รส่งมอบเริ่มตั้งแต่ก�รส่งใบยืนยันคำ�ส่ังซ้ือ ขณะท่ีระยะเวล�ดำ�เนินง�นติดตั้ง ก�ร 
บำ�รุงรักษ� หรือก�รซ่อมแซมเริ่มต้นเมื่อมีก�รส่งมอบอุปกรณ์ อย่�งไรก็ต�ม ไม่ว่�กรณีใด ระยะเวล�
ก�รส่งมอบ หรอืก�รดำ�เนินง�นอ�จส้ินสุดลงเรว็กว่� 14 วันหลงัจ�กท่ีลกูค�้ไดส่้งเอกส�รต�่ง ๆ  (เช่น 
แบบร�่งด�้นวิศวกรรม, แบบ เป็นตน้), ก�รอนุญ�ต หรอืก�รอนุมตัซิึง่ลกูค�้มหีน้�ท่ีรบัผิดชอบในก�ร
จัดให้มี หรือเมื่อมีก�รชำ�ระเงินล่วงหน�้ต�มทีต่กลงกัน ทัง้นี ้ให้ถือว่�ได้มีก�รส่งมอบหรือดำ�เนนิก�ร
ภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�ดงักล�่วห�กบรษิทัฯ ไดแ้จง้ให้ลกูค�้ทร�บถึงคว�มพรอ้มในก�รส่งมอบหรอื
ก�รดำ�เนินก�รก่อนท่ีจะถึงกำ�หนดระยะเวล�ดังกล่�ว ในกรณีท่ีมีข้อตกลงกำ�หนดให้บริษัทฯ ต้องส่ง
มอบ ให้ถือว่�ได้มีก�รส่งมอบหรือดำ�เนินก�รภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�แล้วห�กสินค้�ท่ีส่งมอบหรือ
ดำ�เนินก�รได้จัดส่งออกไปจ�กโรงง�นของบริษัทฯ ก่อนครบกำ�หนดระยะเวล�
5.2 ระยะเวล�ก�รส่งมอบ หรือก�รดำ�เนินง�นจะขย�ยออกไปในช่วงเวล�ที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิด
เหตกุ�รณท่ี์ไมส่�ม�รถค�ดก�รณไ์ด ้ซึง่อยูน่อกเหนือขอบเขตก�รควบคมุของบรษิทัฯ เช่น ก�รหยดุ
ง�น, ก�รข�ดแคลนบุคล�กรหลัก, ก�รนัดหยุดง�นโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย, คว�มล่�ช้�ในก�รจัด
ส่งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบท่ีจำ�เป็น หรือส่ิงท่ีคล้�ยคลึงกัน ตลอดจนโดยพฤติก�รณ์ซ่ึงลูกค้�เป็น
ผู้รบัคว�มเส่ียง จนถงึกรณท่ีีว่�เหตกุ�รณด์งักล�่วเป็นส�เหตสุำ�คญัท่ีทำ�ให้ไมส่�ม�รถดำ�เนินก�รต�ม
กำ�หนดระยะเวล�ได้ ท้ังน้ี  ในกรณีท่ีเกิดเหตุก�รณ์ดังกล่�วจะไม่ถือว่�บริษัทฯ เป็นผู้ผิดนัดซึ่งจะ
ทำ�ให้บริษัทต้องรับผิดใดๆ สำ�หรับช่วงระยะเวล�ที่มีเหตุก�รณ์ดังกล่�วเกิดขึ้น และคว�มรับผิดในค่�
ปรับต�มสัญญ�ที่อ�จจะได้มีก�รตกลงกันจะถือว่�ไม่มีผลใช้บังคับโดยสิ้นเชิง บริษัทฯ จะส่งคำ�บอก
กล่�วโดยทันทีเมื่อมีก�รเริ่มต้นและก�รส้ินสุดของเหตุก�รณ์ดังกล่�ว ท้ังน้ีบริษัทฯ มีสิทธิท่ีจะบอก

GENERAL TERMS OF DELIVERY AND PAYMENT 
valid from 01 December 2016

1.  APPLICABILITY
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 pro- 
visions may be found to be missing therefrom, the Civil and Commercial Code and other re-
levant 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 ex-
clusive applicability of our Terms of Delivery and Payment.

2. OFFERS
2.1 Our offers are without commitment and subject to alteration, unless the offer makes ex- 
press mention of a period of engagement. Documents pertaining to our offers – such as dra-
wings, illustrations, samples and patterns, and dimensional, weight, performance and con-
sumption  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.

3. ACCEPTANCE OF THE ORDER; SUPPLEMENTARY  AGREEMENTS
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.

4. PRICE AND PAYMENT CONDITIONS; OFFSETTING
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 withhol-
ding 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, main-
tenance 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 agree-
ment 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-



เลกิสัญญ�ฉบับน้ีไมว่่�ท้ังหมดหรอืบ�งส่วนห�กมเีหตกุ�รณด์งักล�่วเกดิข้ึน ในกรณน้ีี ลกูค�้ไมม่สิีทธิ
เรียกร้องค่�เสียห�ยใดๆ ได้ เว้นแต่ลูกค้�จะพิสูจน์ได้ถึงคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรงของบ
ริษัทฯ 
5.3 ห�กกำ�หนดระยะเวล�ส่งมอบหรอืกำ�หนดระยะเวล�ดำ�เนินก�รต�มท่ีตกลงกนั หรอืกำ�หนดก�รท่ี
ไดม้กี�รขย�ยออกไปต�มข้อ 5.2 ข้�งตน้ไดล้�่ช�้เกนิกว่�ส่ีสัปด�ห์ ลกูค�้มสิีทธบิอกเลกิสัญญ�โดย
ส่งเป็นหนังสือบอกกล่�วถึงบริษัทฯ โดยท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้�อย่�งน้อย 14 วัน ในกรณี
น้ี ลูกค้�ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่�เสียห�ยใดๆ ได้ เว้นแต่ลูกค้�จะพิสูจน์ได้ถึงก�รคว�มประม�ทเลินเล่อ
อย่�งร้�ยแรงของบริษัทฯ ลูกค้�
5.4 ห�กลกูค�้ประสบก�รข�ดทุนจ�กคว�มล�่ช�้ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้งรบัผิดชอบ ลกูค�้มสิีทธไิดร้บัเงนิ
ชดเชยในอัตร�ร้อยละ 0.5 ต่อสัปด�ห์ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่�ของสินค้�ท่ีส่งมอบซึ่งไม่
ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้ทันเวล� หรือต�มจุดประสงค์ที่มุ่งหม�ยอันเป็นผลจ�กคว�มล่�ช้� สำ�หรับบริก�ร
อื่น ๆ เงินชดเชยจะเท่�กับอัตร�ร้อยละ 5 ของค่�ตอบแทน  ลูกค้�ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่�เสียห�ยใด ๆ 
นอกเหนือจ�กท่ีกล่�วข้�งต้นได้ รวมถึงค่�เสียห�ยอันเน่ืองม�จ�กคว�มล่�ช้�ของผู้จัดจำ�หน่�ยของ
บรษิทั ท้ังน้ี เว้นแตจ่ะพสูิจน์ไดว่้�คว�มเสียห�ยดงักล�่วเกดิข้ึนจ�กคว�มประม�ทเลนิเลอ่ร�้ยแรงขอ
งบริษัทฯ 
5.5 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีหน้�ท่ีในก�รขนส่งสินค้� บริษัทฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีก�รและเส้น
ท�งก�รขนส่ง  อย่�งไรก็ต�ม ลูกค้�จะเป็นผู้รับคว�มเส่ียงและเป็นผู้รับผิดชอบในค่�ใช้จ่�ยเกิดข้ึน 
ลูกค้� บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพ�ะคว�มเสียห�ยห�กพิสูจน์ได้ว่�บริษัทฯ ประม�ทเลินเล่อร้�ยแรง 
โดยบริษัทฯ จะทำ�ประกันภัยก�รขนส่ง/ก�รแตกหักเสียห�ยต�มคำ�สั่งของ และเพื่อลูกค้�เท่�นั้น 
5.6 บริษัทฯ มีสิทธิทำ�ก�รส่งมอบเพียงบ�งส่วนได้
5.7 หน้�ท่ีในก�รดำ�เนินก�รภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�ส่งมอบจะเกดิข้ึนภ�ยหลงัจ�กท่ีลกูค�้ไดท้ำ�ต�ม
หน้�ที่ต�มสัญญ�ของตนที่ยังคงค้�งอยู่หรือที่ต้องดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว 
5.8 ห�กก�รขนส่งเกิดคว�มล่�ช้�เน่ืองจ�กพฤติก�รณ์ซ่ึงลูกค้�เป็นผู้รับคว�มเส่ียง ลูกค้�จะต้องรับ
ผิดชอบชำ�ระค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมอันเป็นผลต�มม�ทั้งหมด เช่น ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดเก็บ ณ โรงง�นขอ
งบริษัทฯ ท้ังน้ี ค่�ใช้จ่�ยข้ันต่ำ�ต่อเดือนจะอยู่ท่ีอัตร�ร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนเงินต�มใบแจ้งหน้ี  ใน
กรณดีังกล่�ว บรษิัทฯ มีสทิธิกำ�หนดระยะเวล�ผอ่นผนัใหแ้กลู่กค้�สงูสดุ 14 วนั และห�กระยะเวล�นี้
ส้ินสุดลง บรษิทัฯ มสิีทธภิ�ยใตด้ลุพนิิจของบรษิทัฯ เองท่ีจะจดัก�รเป็นอย�่งอืน่กบัสนิค�้ท่ีจะส่งมอบ
และดำ�เนินก�รส่งมอบให้แกล่กูค�้ภ�ยในระยะเวล�ท่ีขย�ยออกไปต�มสมควร หรอืจะบอกเลกิสัญญ�
และเรยีกค�่เสียห�ยอนัเน่ืองม�จ�กก�รผิดสัญญ� ซ่ึงในกรณน้ีี บรษิทัฯ มสิีทธท่ีิจะเรยีกรอ้งค�่ชดเชย
ในอตัร�รอ้ยละ 10 ของค�่ตอบแทนของก�รส่งมอบดงักล�่วไดโ้ดยไมต่อ้งมหีลกัฐ�นใดๆ    อย�่งไร
ก็ต�ม กรณีท่ีมีก�รพิสูจน์ต�มสมควร บริษัทฯ ส�ม�รถเรียกร้องค่�ชดเชยสำ�หรับคว�มเสียห�ยใด ๆ 
ที่สูงกว่�และเกินกว่�อัตร�ดังกล่�วได้
5.9 ในกรณีของสินค้�ท่ีสั่งซ้ือท�งโทรศัพท์ หรือท่ีส่ังผลิตโดยไม่มีคำ�ส่ังให้จัดส่ง ก�รส่งมอบต้อง
ดำ�เนินก�รภ�ยใน 3 เดือน ห�กกำ�หนดเวล�นี้สิ้นสุดลง ให้นำ�ข้อ 5.8 ม�ใช้บังคับ
5.10 สำ�หรับบริก�รต่�ง ๆ ท่ีดำ�เนินก�รภ�ยใต้สัญญ�ในส่วนของง�นและวัสดุ (ข้อ 4.7) ลูกค้�ต้อง
จัดห�อุปกรณ์และวัสดุประกอบท่ีจำ�เป็นให้แก่บริษัทฯ (เช่น เครื่องกว้�น, ร�ง, ไฟฟ้� เป็นต้น) ใน
เวล�ที่เหม�ะสม และโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ไม่ว่�ง�นติดตั้งจะรวมอยู่ในร�ค�แล้ว (ข้อ 4.1) หรือได้มี
ก�รตกลงร�ค�กันในอัตร�เหม�จ่�ยแล้ว  ง�นใด ๆ ท่ีจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รโดยลูกค้�ในก�รเตรียม
คว�มพร้อมในก�รติดตั้ง เช่น ง�นอ�ค�รซ่ึงจะต้องแล้วเสร็จก่อนท่ีช่�งเทคนิคในก�รติดตั้งจะม�ถึง  
นอกจ�กน้ี ลกูค�้จะตอ้งบังคบัใชม้�ตรก�รรกัษ�คว�มปลอดภยัท้ังปวงท่ีจำ�เป็นสำ�หรบัก�รรกัษ�คว�ม
ปลอดภัยสำ�หรับบุคคลและทรัพย์สิน บริษัทฯ ไม่มีคว�มรับผิดใดๆ ต่อสำ�หรับบุคคล�กรผู้ช่วย, 
อุปกรณ์และวัสดุประ-กอบซ่ึงอ�จนำ�ม�ให้บริษัทฯ ใช้ง�น เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่�เป็นคว�มประม�ท
เลินเล่อร้�ยแรงของบริษัทฯ  

6. ก�รโอนคว�มเสี่ยงภัย
6.1 คว�มเส่ียงภยัจะโอนไปยงัลกูค�้ทันทีเมือ่สินค�้ท่ีจะส่งมอบ หรอืสินค�้ซึง่บรษิทัฯ ไดท้ำ�ก�รซอ่ม
บำ�รุง, ซ่อมแซม หรือง�นอื่น ๆ ได้ออกจ�กคลังสินค้� หรือศูนย์บริก�รของบริษัทฯ แล้วต�มลำ�ดับ  
ข้อกำ�หนดดังกล่�วยังนำ�ม�ใช้บังคับกับก�รส่งมอบบ�งส่วน หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ มีหน้�ท่ีชำ�ระค่�
ขนสง่ หรอืทำ�ก�รส่งมอบ, สร�้ง, ประกอบ, ตดิตัง้ หรอืบรกิ�รอืน่ท่ีคล�้ยคลงึกนั  ห�กก�รซ่อมบำ�รงุ, 
ก�รซ่อมแซม หรือง�นอื่น ๆ ดำ�เนินก�รในพื้นท่ีของลูกค้� คว�มเสี่ยงภัยจะโอนไปยังลูกค้�ทันทีท่ี
ลูกค้�ได้รับแจ้งว่�ง�นดังกล่�วเสร็จสิ้นแล้ว
6.2 ห�กเกดิคว�มล�่ช�้ใด ๆ  ในก�รจดัส่ง หรอืก�รส่งมอบสินค�้ดว้ยเหตผุลซึง่บรษิทัฯ ไมต่อ้งรบัผิด 
ชอบ คว�มเส่ียงภยัจะโอนไปยงัลกูค�้ทันทีเมือ่ลกูค�้ไดร้บัแจง้ว่�สินค�้พรอ้มสำ�หรบัก�รส่งมอบแลว้

7. ก�รคงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์และก�รยกเลิก
7.1 บริษัทฯ จะยังคงมีกรรมสิทธิ์ในสินค้�ที่ส่งมอบจนกว่�ลูกค้�จะชำ�ระค่�สินค้�และเงินต�มข้อ
เรียกร้องอื่นใดทั้งหมดที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้�ไม่ว่�ด้วยเหตุใดในท�งกฎหม�ยครบถ้วนแล้ว
7.2 ลูกค้�ได้รับอนุญ�ตให้ข�ยต่อเฉพ�ะสินค้�ที่ส่งมอบแล้วเท่�นั้น ถึงแม้ว่�สินค้�ดังกล่�วจะเชื่อม
ต่อกับสิ่งอื่นหรืออยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รต�มรต�มก�รประกอบธุรกิจปกติของลูกค้� ลูกค้�ตกลงที่
จะปฏิบัติต�มข้อจำ�กัดนี้ถึงแม้ว่�ลูกค้�จะได้ม�ซึ่งกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวต�มกฎหม�ยในสินค้�ที่
ส่งมอบเนื่องจ�กก�รเชื่อมสินค้�ที่ส่งมอบเข้�กับสังห�ริมทรัพย์ของลูกค้� ลูกค้�อย่�งไรก็ต�ม ก�ร
อนุญ�ตนี้จะไม่บังคับใช้ห�กได้มีก�รโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลภ�ยนอกหรือกรรมสิทธิ์ดังกล่�วอยู่
ภ�ยใต้ข้อกำ�หนดก�รห้�มโอน หรือห�กลูกค้�มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือผิดนัดในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�ม
สัญญ�ของตน  ทั้งนี้ ลูกค้�จะไม่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ก�รจำ�หน่�ยในลักษณะอื่นใดก็ต�ม  ในกรณีที่
มีก�รอ�ยัด, ก�รยึด หรือก�รจำ�หน่�ยอื่น ๆ โดยบุคคลภ�ยนอก ลูกค้�ต้องแจ้งเรื่องดังกล่�วให้
บริษัทฯ ทร�บโดยทันที  ค่�ใช้จ่�ยท�งนกฎหม�ยที่เกิดขึ้นโดยบริษัทฯ เกี่ยวกับก�รบังคับต�ม
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ให้ลูกค้�เป็นผู้รับผิดชอบ
7.3 ลูกค้�โอนสิทธิเรียกร้องและสิทธิอื่น ๆ ของตนจ�กก�รข�ยต่อ, ก�รเช่� หรือก�รให้เช่�สินค้�ที่
ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ แล้วแม้ว่�สินค้�ที่ส่งมอบจะเชื่อมต่ออยู่กับสิ่งอื่น หรืออยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร 
โดยลูกค้�จะระบุก�รโอนสิทธิดังกล่�วลงในท�งบัญชีของตน ห�กสินค้�ที่ส่งมอบถูกจำ�หน่�ย หรือ
อยู่ในมือของบุคคลภ�ยนอกเพื่อใช้ง�นพร้อมกับสินค้�อื่น ๆ (โดยไม่คำ�นึงว่�สินค้�ดังกล่�วจะมีก�ร
เชื่อมต่อกับสิ่งใดๆ หรืออยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร) ให้สิทธิเรียกร้องท�งก�รเงินโอนต�มไปด้วยจนถึง

cific instances shall entirely cease to apply. Immediate notification is to be given of the begin-
ning 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 ac-
cordance 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 purpo-
se as a result of the delay. For other services, the compensation shall be 5% of the remunera-
tion. 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 tran-
sactions.
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 pe-
riod 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 instruc-
tions, 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 com-
bining the article delivered with movables owned by the Ordering Party. However, this per-
mission 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 perfor-
mance of its contractual obligations. No other manner of disposition whatever is permitted 



ร�ค�ซื้อที่ลูกค้�เป็นหนี้อยู่กับบริษัทฯ  ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อก�รเรียกร้องคว�มเสียห�ยใด ๆ ต่อไป
7.4 ลูกค้�จะมีสิทธิในก�รเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใด ในกรณีที่ตนปฏิบัติหน้�ที่ในก�รชำ�ระเงินให้แก่
บริษัทฯ และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วเท่�นั้น
7.5 ห�กลูกค้�กระทำ�ก�รขัดกับข้อกำ�หนดของสัญญ� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ค้�งชำ�ระเงินหรือปฏิบัติ
ผิดหน้�ที่ใดๆ และ/หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว  บริษัทฯ มีสิทธิ โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ  ในก�รบอก
เลิกสัญญ�โดยไม่ให้ระยะเวล�ผ่อนผันใด ๆ หรือห�กยังคงให้สัญญ�มีผลบังคับใช้ต่อไป บริษัทฯ มี
สิทธินำ�สินค้�ที่ส่งมอบกลับม� หรือห้�มมิให้มีก�รใช้ง�นก็ได้  โดยถือว่�ลูกค้�ได้อนุญ�ตให้บริษัทฯ 
เข้�ไปยังสถ�นที่ของลูกค้�และจะให้คว�มช่วยเหลือที่จำ�เป็นต�มสมควรในก�รรวบรวมสินค้�ที่
เกี่ยวข้อง และก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจะไม่ถือเป็นบุกรุก หรือก�รอื่นซึ่งนำ�ไปสู่คว�มรับผิดท�ง
อ�ญ�  บริษัทฯ มีสิทธิข�ยสินค้�ที่นำ�กลับคืนม�ในท้องตล�ดได้ และหลังจ�กหักค่�ดำ�เนินก�รใน
อัตร�ร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับ เงินส่วนที่เหลือจะถูกนำ�ไปหักกลบลบหนี้กับยอดเงินที่ค้�งชำ�ระ
ของลูกค้� ทั้งนี้ ก�รมีก�รระงับก�รส่งคืนสินค้�ในกรณีที่บริษัทฯ บอกเลิกสัญญ� บริษัทฯ จะเรียก
เก็บค่�ใช้ง�นร้อยละ 5 ของมูลค่�เดิมของสินค้� เว้นแต่มูลค่�จริงจะลดลงอย่�งม�ก 

8. ก�รรับประกัน 
8.1 บริษัทฯ ไม่ให้ก�รรับประกันใด ๆ ในคว�มคล�ดเคลื่อนของขน�ด, น้ำ�หนัก หรือคุณภ�พ (หรือ
ต�มท่ีม�ตรฐ�น OENORM, EN หรือ DIN ยอมได้)  และไม่ให้ก�รรับประกันสำ�หรับข้อมูลเกี่ยวกับ
คว�มเหม�ะสมของสินค้�ที่จะส่งมอบกับวัตถุประสงค์ของลูกค้�หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นก�ร
เฉพ�ะ
8.2 แม้ว่�บริษัทฯ จะรับประกันคว�มถูกต้องของคำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น, คู่มือผู้ใช้ง�น/คู่มือปฏิบัติ
ง�น และก�รบริก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่ลูกค้�ก็ต�ม แต่ลูกค้�ยังคงต้องรับผิดชอบในก�รปฏิบัติต�มข้อ
บังคบัท�งกฎหม�ย หรอืข้อบังคบัอืน่ ๆ  เมือ่ใช้ง�นสินค�้ท่ีส่งมอบ และก�รทดสอบสินค�้เหล�่น้ีต�ม
วัตถปุระสงคท่ี์กำ�หนด บรษิทัฯ จะรบัผิดชอบเฉพ�ะคำ�แนะนำ�ท่ีแตกต�่งจ�กคำ�แนะนำ�ในก�รใช้ง�น, 
คูม่อืผู้ใช้ง�น/คูม่อืปฏบัิตงิ�นท่ีเป็นล�ยลกัษณอ์กัษร ห�กบรษิทัฯ ให้คำ�แนะนำ�ท่ีแตกต�่งกนัดงักล�่ว
โดยชัดแจ้งแก่ลูกค้�เป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยท�งจดหม�ย, โทรส�ร หรืออีเมล์
8.3 สนิค�้ท่ีข�ยหรอืก�รบรกิ�รท่ีดำ�เนินก�รให�้ตอ้งไดร้บัก�รตรวจสอบจ�กลกูค�้โดยทันทีเมือ่ไดม้ี
ก�รส่งมอบแลว้  เมือ่พบคว�มชำ�รดุบกพรอ่งใด ๆ  ตอ้งรแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทร�บโดยทันทีโดยบอกกล�่ว
เป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยท�งจดหม�ย, โทรส�ร หรืออีเมล์ ระบุหม�ยเลขและวันท่ีของใบยืนยันคำ�
ส่ังซือ้, ใบส่งของ หรอืใบแจง้หน้ี และหม�ยเลขประจำ�เครือ่งและหม�ยเลขคอมมชิชัน่  ห�กลกูค�้ไม่
ส่งแจ้งโดยทันที ลูกค้�จะไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเคลมก�รรับประกันใด ๆ หรือเรียกร้องค่�เสียห�ยเพื่อ
คว�มชำ�รุดบกพร่อง หรือก�รเข้�ใจผิดใดๆ เกี่ยวกับ ก�รส่งมอบ หรือบริก�รปร�ศจ�กคว�มชำ�รุด
บกพรอ่ง ท้ังน้ี คำ�บอกกล�่วตอ้งระบุว่�ร�ยก�รสินค�้ท่ีส่งมอบ หรอืบรกิ�รใดบ้�งท่ีชำ�รดุบกพรอ่ง ร�ย
ละเอียดของคว�มชำ�รุดบกพร่อง และคว�มชำ�รุดบกพร่องเหล่�น้ีเกิดข้ึนภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ใด  โดย
ตอ้งอธบิ�ยคว�มชำ�รดุบกพรอ่งแตล่ะร�ยก�ร ลกูค�้ตอ้งชำ�ระคนืค�่ใช้จ�่ยใด ๆ  ท่ีเป็นผลจ�กก�รบอก
กล่�วที่ไม่มีเหตุผล หรือคำ�บอกกล่�วที่แตกต่�งกับเงื่อนไขก�รใช้ง�น
8.4 ในกรณีของง�นซ่อมบำ�รุงเพื่อแก้ไขและป้องกัน ก�รรับประกันของบริษัทฯ จะจำ�กัดเพียงบริก�ร
ต่�ง ๆ ท่ีมีก�รให้บริก�รจริง  บริษัทฯ จะรับประกันเฉพ�ะก�รทำ�ง�นท่ีถูกต้องของก�รติดตั้ง, 
เครื่องจักร, ซอฟท์แวร์ หรือส่ิงท่ีคล้�ยคลึงกันซ่ึงบริษัทฯ เป็นผู้จัดห�ส่วนประกอบ ห�กบริษัทฯ 
ส�ม�รถพิสูจน์ได้  ไม่ว่�ส่วนประกอบบ�งร�ยก�รจะจัดห�โดยลูกค้� หรือโดยบุคคลภ�ยนอก เพื่อ
ทำ�ก�รตดิตัง้ (หรอืเครือ่งจกัร เป็นตน้) ท้ังหมด และห�กก�รทำ�ง�นท่ีบกพรอ่งไมไ่ดเ้กดิจ�กข้อมลูท่ี
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนจ�กลูกค้�
8.5 เว้นแต่ตกลงกันเป็นประก�รอื่น ระยะเวล�รับประกันคือ 24 เดือน  อย่�งไรก็ต�ม จ�กตั้งแต่เดือน
ท่ี 13 ของระยะเวล�ดังกล่�ว ก�รรับประกันของบริษัทฯ จะจำ�กัดเพียงก�รจัดห�ส่ิงของท่ีจำ�เป็น
สำ�หรับก�รแก้ไขคว�มชำ�รุดบกพร่องเป็นครั้งคร�วโดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ย และจ�กระยะเวล�ดังกล่�ว
เป็นตน้ไปก�รเคลมประกนัใด ๆ  นอกจ�กกรณดีงักล�่วข้�งตน้จะไมส่�ม�รถทำ�ได ้ ข้อจำ�กดัระยะเวล�
น้ียงันำ�ม�ใช้บังคบักบัก�รจดัห�สินค�้ท่ีเป็นอสังห�รมิทรพัย ์และก�รทำ�ง�นเกีย่วกบัสินค�้ท่ีเป็น หรอื
ถือว่�เป็นอสังห�ริมทรัพย์  ระยะเวล�รับประกันจะส้ินสุดลงเมื่อมีก�รโอนคว�มเส่ียงภัยต�มข้อ 6   
ท้ังน้ี เป็นหน้�ท่ีของลกูค�้ท่ีจะตอ้งพสูิจน์ว่�คว�มชำ�รดุบกพรอ่งท่ีเกดิข้ึนระหว่�งระยะเวล�รบัประกนั
นั้นมีอยู่แล้ว ณ เวล�ที่มีก�รโอนคว�มเสี่ยงภัย
8.6 โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ และภ�ยในระยะเวล�ต�มสมควรอย่�งน้อย 4 สัปด�ห์ ในกรณีท่ี
บรษิทัฯ ให้ก�รรบัประกนั บรษิทัฯ จะเปลีย่นสินค�้ท่ีชำ�รดุบกพรอ่ง หรอืส่วนประกอบท่ีชำ�รดุบกพรอ่ง 
กับสินค้�หรือส่วนประกอบท่ีปร�ศจ�กคว�มชำ�รุดบกพร่อง หรือแก้ไขคว�มชำ�รุดบกพร่อง หรือลด
ร�ค�ต�มสมควรแล้วแต่ให้แก่ลูกค้� หรือ (เว้นแต่คว�มชำ�รุดบกพร่องดังกล่�วเป็นคว�มชำ�รุด
บกพร่องเพียงเล็กน้อย), ยกเลิกสัญญ�ก็ได้   ท้ังน้ี จะไม่มีก�รขย�ยระยะเวล�รับประกันออกไปอัน
เน่ืองม�จ�กก�รเปลีย่นสินค�้หรอือปุกรณห์รอืส่วนประกอบของสินค�้น้ันๆ อย�่งไรกต็�ม ถ�้ห�กระยะ
เวล�ก�รรบัประกนัส่วนท่ีเหลอืซึง่รวมถงึส่วนของระยะเวล�ระหว่�งท่ีก�รรบัประกนัของบรษิทัฯ จำ�กดั
อยูเ่พยีงก�รจดัห�วัสดท่ีุจำ�เป็นโดยไมเ่สียค�่ใชจ้�่ยต�มข้อ 8.5 มรีะยะเวล�เหลอืน้อยกว่� 12 เดอืน 
ระยะเวล�รบัประกนัสำ�หรบัสินค�้ หรอืชิน้ส่วน หรอืส่วนประกอบท่ีมกี�รเปลีย่นจะขย�ยออกไปเป็น 12 
เดือน โดยสินค้� หรือชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่มีก�รเปลี่ยนจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ   ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไม่มีหน้�ที่ในก�รจ่�ยคืนค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ สำ�หรับก�รแก้ไขจริง หรือก�รพย�ย�มแก้ไขใด ๆ 
ซึ่งคว�มชำ�รุดบกพร่องโดยลูกค้� หรือโดยบุคคลภ�ยนอก
8.7 ในกรณท่ีีจำ�เป็นและต�มท่ีลกูค�้อ�จค�ดก�รณไ์ดต้�มสมควร สินค�้ท่ีจดัส่ง หรอืดำ�เนินก�ร หรอื
ส่วนท่ีชำ�รุดบกพร่องของสินค้�ดังกล่�วจะต้องนำ�ส่ง หรือจัดส่งให้แก่บริษัทฯ โดยทันทีเมื่อบริษัทฯ 
รอ้งขอโดยลกูค�้เป็นผู้รบัผิดชอบในคว�มเส่ียงภยัและค�่ใช้จ�่ยท่ีเกดิข้ึนเองลกูค�้ ก�รไมด่ำ�เนินก�ร
ดังกล่�ว จะทำ�ให้ภ�ระหน้�ที่ในก�รรับประกันใด ๆ และทั้งหมดของบริษัทฯ สิ้นสุดลง
8.8 ลกูค�้ไมม่สิีทธริะงบัก�รชำ�ระเงนิอนัเน่ืองม�จ�กก�รเคลมประกนัน หรอืก�รเรยีกรอ้งแยง้อืน่ ๆ  ท่ี
บริษัทฯ ไม่รับทร�บ
8.9 ก�รเคลมประกนัของลกูค�้ ไมร่วมถงึกรณขีองก�รไมป่ฏบัิตติ�มก�รตดิตัง้, คูม่อืผู้ใชง้�นและคูม่อื
ปฏิบัติง�นท่ีบริษัทฯ จัดห�ให้ หรือท่ีลูกค้�จะร้องขอจ�กบริษัทฯ หรือกรณีท่ีผู้ใช้ง�นไม่ได้มีหน้�ท่ี 
(อย�่งเตม็ท่ี) ท่ีตอ้งปฏบัิตติ�มคำ�แนะนำ�ดงักล�่ว  ห�กลกูค�้ไมไ่ดป้ฏบัิตงิ�นตดิตัง้อย�่งถูกตอ้งและ
ไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีเกี่ยวข้อง และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ห�กไม่ได้ดำ�เนินก�รโดยผู้รับจ้�งท่ีได้
รับอนุญ�ต หรือห�กก�รซ่อมบำ�รุงเพื่อแก้ไข หรือก�รดำ�เนินก�รอื่นๆ กับสินค้�ท่ีส่งมอบ หรือก�ร

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 in- 
solvent – 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 de- 
livered 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 ma-
nuals 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 instruc-
tions 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 com-
mission 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 con-
ditions 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 reason- 
able 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-



ดำ�เนินง�นโดยปร�ศจ�กคว�มยินยอมจ�กบริษัทฯ หรือห�กมีก�รปฏิบัติง�น หรือใช้ง�นโดยไม่ถูก
ต้อง หรือใช้ง�นขณะท่ีคุณสมบัติก�รป้องกันของสินค้�ดังกล่�วบกพร่อง หรือมีก�รนำ�ออกไป
ภ�ยนอกอ�ณ�เขตต�มสัญญ�โดยปร�ศจ�กคว�มยินยอมของบริษัทฯ หรือนำ�ม�ใช้ง�นไม่ตรงต�ม
คำ�แนะนำ�ของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช้วัตถุประสงค์ของสินค้�ดังกล่�ว หรือห�กคว�ม
ชำ�รุดบกพร่องมีส�เหตุม�จ�กส่ิงแปลกปลอม, ผลท�งเคมี, ไฟเกิน, ก�รดำ�เนินก�รโดยบุคคล
ภ�ยนอก หรือเหตุสุดวิสัย นอกจ�กน้ี ให้นำ�ข้อกำ�หนดดังกล่�วม�ใช้บังคับเกี่ยวกับกรณีของก�ร
สึกหรอต�มธรรมช�ติด้วย
8.10 ก�รรับประกันของบริษัทฯ ไม่รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ได้รับก�รว่�จ้�งให้ดำ�เนินก�รต�มคำ�สั่งให้
ซ่อมแซม เพื่อแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่ใช้ง�นไปแล้ว หรือเพื่อจัดห�สิ่งดังกล่�ว
8.11 สุดท้�ยแล้ว ก�รเคลมประกันท้ังหมดจะถูกยกเว้น ห�กลูกค้�มีก�รติดตั้งส่วนประกอบ หรือช้ิน
ส่วนท่ีเป็นของบุคคลภ�ยนอกเข้�กับสินค้�หรือบริก�รท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งหรือจัดห�ให้ โดย ไม่ได้มี
คำ�แนะนำ�โดยชัดแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กบริษัทฯ ก่อนก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว
8.12 นอกจ�กสิทธขิองลกูค�้ต�มข้อ 8.6 เกีย่วกบัก�รส่งมอบเครือ่งแปลงไฟสำ�หรบัระบบระบบเซลล์
แสงอ�ทิตย์ ให้นำ�ก�รรับประกันต�มเงื่อนไขก�รรับประกันของฟรอนิอูสม�ใช้บังคับ ซึ่งได้จัดให้มีไว้
สำ�หรับลูกค้�และซึ่งส�ม�รถด�วโหลดได้ที่ www.fronius.com/solar/garantie

9. ค่�เสียห�ยและคว�มรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ 
9.1 บริษัทฯ จะรับผิดแบบไม่จำ�กัดสำ�หรับคว�มเสียห�ยประเภทใด ๆ ก็ต�มเฉพ�ะในกรณีท่ีลูกค้�
พิสูจน์ได้ว่� บริษัทฯ เป็นผู้ทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยดังกล่�วโดยบริษัทฯทร�บอยู่แล้ว และโดยจงใจ 
หรือโดยประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง  ห�กลูกค้�พิสูจน์ได้ว่� บริษัทฯ ได้ก่อคว�มเสียห�ยใน
ลักษณะของก�รประม�ทเลินเล่นเล่อโดยท่ัวไป ภ�ระหน้�ท่ีของบริษัทฯ ในก�รชดใช้คว�มเสียห�ย
จะจำ�กัดเพียงคว�มเสียห�ยท่ีเกิดข้ึนจริง และเป็นจำ�นวนรวมสูงสุดไม่เกินมูลค่�รวมต�มคำ�ส่ังซื้อ  
นอกจ�กน้ี ก�รเรียกร้องประเภทน้ีจะบังคับได้ต�มกฎหม�ยห�กแสดงสิทธิภ�ยใน 12 เดือนนับจ�ก
ได้ทร�บถึงคว�มเสียห�ยดังกล่�ว
9.2 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ถูกบุคคลภ�ยนอกดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย ลูกค้�ตกลงจะชดใช้และปกป้องบ
ริษัทฯ ห�กบริษัทฯ ได้ทำ�ก�รผลิตและสง่มอบสนิค้�ต�มแบบร่�ง, ก�รออกแบบ, รุ่น หรือเอกส�รอื่น 
ๆ ที่ลูกค้�เป็นผู้จัดห�ม�ให้
9.3 เมื่อมีก�รใช้ก�รติดตั้ง, เครื่องจักร และสินค้�อื่นที่ส่งมอบโดยบริษัทฯ ลูกค้�มีหน้�ที่ต้องปฏิบัติ
ต�มบรรด�ข้อกำ�หนดด�้นคว�มปลอดภยั, กฎเกณฑท์�งเทคนิค, ข้อหนดก�รตดิตัง้, คำ�แนะนำ�ในก�ร
ดำ�เนินก�ร และคูม่อืผู้ใช้ง�น และโดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ บรรด�ข้อบังคบัท่ีนำ�ม�ใช้กบัง�นด�้นวิศวกรรม
ไฟฟ้� และให้อนุญ�ตเฉพ�ะบุคล�กรที่เชี่ยวช�ญซึ่งได้รับอนุญ�ตใช้ง�นอุปกรณ์เท่�นั้น
9.4 บรษิทัฯไมต่อ้งรบัผิดใด ๆ  ตอ่คว�มเสียห�ยท่ีมสี�เหตจุ�กก�รตดิตัง้หรอืก�รใชง้�นสว่นประกอบ
ของบุคคลภ�ยนอก หรือชิ้นส่วนทดแทนกับสินค้�ท่ีส่งมอบของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับคำ�แนะนำ�โดย
ชัดแจ้งจ�กบริษัทฯ  
9.5 บรษิทัฯ ไมต่อ้งรบัผิดสำ�หรบัคว�มเสียห�ยโดยออ้ม หรอืคว�มเสยีห�ยตอ่เน่ือง โดยเฉพ�ะอย�่ง
ยิ่งแต่ไม่จำ�กัดเพียง ก�รสูญเสียกำ�ไร หรือโอก�สท�งธุรกิจ 

10.  คว�มยินยอมในก�รปกป้องข้อมูล 
ลกูค้�ตกลงว่� บรษิทั ฟรอนอูิส (ประเทศไทย) จำ�กดั รวมทัง้ ฟรอนอูิส อินเตอร์เนชัน่แนล จี
เอ็มบีเอช และบริษัทย่อยอ�จทำ�ก�รรวบรวม, ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ, ที่
อยู่, อีเมล์แอดเดรส) ห�กใช้ได้สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รของผู้ให้บริก�ร เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
ก�รส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริก�รประเภทใด ๆ (เช่นโดยท�งไปรษณีย์, อีเมล์, 
จดหม�ยข่�ว และอ่ืน ๆ) ทั้งนี้ ก�รเผยแพร่ข้อมูลต่อบุคคลภ�ยนอกเกินกว่�วัตถุประสงค์ที่
ระบขุ�้งต้นจะไม่เกดิขึน้ (เว้นแต่เปน็ภ�ระหน�้ทีต่�มกฎหม�ย หรือหน�้ทีต่�มคำ�สัง่ศ�ลทีจ่ะ
ต้องเปิดเผยข้อมูล) อย่�งไรก็ต�ม อ�จมีก�รยกเลิกก�รให้คว�มยินยอมเม่ือได้ก็ได้โดยทำ�
เป็นล�ยลักษณ์อักษร นอกจ�กนี้ ในจดหม�ยข่�วจะมีลิงค์สำ�หรับก�รยกเลิกก�รรับข้อมูล
ข่�วส�ร

11. ข้อกำ�หนดสุดท้�ย 
11.1 ให้ถอืว่�สถ�นประกอบก�รของ บรษิทั ฟรอนิอสู (ประเทศไทย) จำ�กดัเป็นสถ�นท่ีในก�รส่งมอบ 
ก�รดำ�เนินก�รให้บริก�ร และก�รชำ�ระเงิน และให้ศ�ลแห่งประเทศไทยเป็นศ�ลท่ีมีเขตอำ�น�จแต่
เพียงผู้เดียวในก�รพิจ�รณ�ข้อพิพ�ทใดๆ  อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ส�ม�รถใช้สิทธิต�มกฎหม�ย
ดำ�เนินคดีกับคู่สัญญ�ฝ่�ยท่ีส่ังซ้ือ ณ ศ�ลอื่นท่ีท่ีมีเขตอำ�น�จเหนือภูมิลำ�เน�ท�งก�รค้� หรือสถ�น
ที่อยู่อ�ศัยของลูกค้�ได้
11.2 คูสั่ญญ�ฝ่�ยท่ีสัง่ซ้ือทร�บว่�ในท�งก�รค�้ระหว่�งประเทศ เป็นหลกัปฏบัิตท่ัิวไปท่ีอ�จมกี�รทำ�
ข้อตกลงเกี่ยวกับเขตอำ�น�จพิจ�รณ�คดี เพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่�งเป็นท�งก�รได้ อันเป็นผลจ�ก
ก�รยอมรับโดยปริย�ย หรือก�รไม่ตอบจดหม�ยยืนยันท�งธุรกิจ เช่น ใบยืนยันคำ�ส่ังซื้อท่ีระบุก�ร
อ�้งองิถงึสถ�นท่ีท่ีมเีขตอำ�น�จพจิ�รณ�คด ี ท้ังน้ี คูสั่ญญ�ฝ่�ยท่ีสัง่ซือ้มคีว�มคุน้เคยกบัหลกัปฏบัิติ
ดงักล�่ว โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ในธรุกจิของบรษิทั ฟรอนิอสู (ประเทศไทย) จำ�กดั และมกี�รดำ�เนินก�ร
เป็นปกติ
11.3 ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ยที่เกิดขึ้นจ�กสัญญ�อยู่ภ�ยใต้บังคับของกฎหม�ยไทย และหลักปฏิบัติ
ท�งธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่คำ�นึงถึงหลักในก�รเลือกกฎหม�ย  ท้ังน้ี จะไม่มีก�รนำ�อนุสัญญ�
ขององค์ก�รสหประช�ช�ติว่�ด้วยสัญญ�ซื้อข�ยสินค้�ระหว่�งประเทศม�ใช้บังคับ
11.4 ข้อกำ�หนดในก�รส่งมอบและชำ�ระเงินน้ีได้จัดทำ�ข้ึนเป็นภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ไทย ห�กมี
คว�มไมส่อดคลอ้งใดๆในระหว่�งสัญญ�ท้ังสองภ�ษ�น้ี ให้สัญญ�ฉบับภ�ษ�องักฤษมผีลบังคบัใช้ใน
ทุกกรณี

12. ข้อกำ�หนดพิเศษสำ�หรับซอฟต์แวร์ที่ข�ยพร้อมกับสินค้�ที่สั่งซื้อ หรือ
ซอฟต์แวร์ที่ข�ยแยกต่�งห�ก
สำ�หรบัซอฟตแ์วรท่ี์ข�ยพรอ้มกบัสนิค�้อืน่ ๆ  หรอืสำ�หรบัซอฟตแ์วรท่ี์ข�ยแยกต�่งห�ก (ตอ่ไปน้ีเรยีก
ว่� “ซอฟตแ์วร)์ ใหน้ำ�ข้อกำ�หนดและเงือ่นไขในก�รส่งมอบและก�รชำ�ระเงนิน้ีม�ใชบั้งคบัเฉพ�ะเท่�
ที่ไม่ต่�งจ�กเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หรือจ�กเงื่อนไขตกลงกับลูกค้�เห็นชอบ

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 li-
censed 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 ter-
ritory 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 repair-
orders, 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 gua-
rantee 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 deli-
vered 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 Or-
dering Party is obliged to painstakingly observe all safety regulations, technical rules, instal-
lation 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 re-
commended 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 (ex-
cluded are legal or judicial obligations to provide information). The consent may be objec-
ted 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 Or-
dering 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 



12.1 ขอบเขตก�รใช้ 
12.1.1 บริษัทฯ หรือผู้อนุญ�ตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในบรรด�สิทธิในทรัพย์สินท�ง
ปัญญ�ทั้งหมด เช่น ลิขสิทธิ์, สิทธิในเครื่องหม�ยก�รค้�, สิทธิในก�รออกแบบ, สิทธิบัตร, สิทธิใน
ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ และโนว์ฮ�วด์ รวมถึงโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับก�ร
คุ้มครอง, ประสบก�รณ์ท�งก�รค้�, คว�มลับท�งก�รค้� และสิ่งอื่นใดที่คล้�ยคลึงกันตลอดเวล�ไม่
ว่�ในเวล�ใดๆ โดยไม่คำ�นึงถึงว่�ได้มีก�รเปิดเผยข้อมูลเหล่�นั้นให้แก่ลูกค้�เมื่อใดลูกค้� ลูกค้�จะมี
สิทธิใช้ซอฟต์แวร์หลังจ�กชำ�ระเงินต�มจำ�นวนที่ตกลงกันก�รใช้ง�นของลูกค้�แต่เพียงผู้เดียวต�ม
จำ�นวนก�รอนุญ�ตที่ได้รับลูกค้� จ�กสัญญ�ที่มีอยู่ในปัจจุบันเฉพ�ะก�รใช้ซอฟต์แวร์เท่�นั้นที่ต้อง
ได้รับก�รอนุญ�ต  ลูกค้�จะได้รับยกเว้นให้เผยแพร่ข้อมูลได้ต�มกฎหม�ยลิขสิทธิ์ลูกค้�  ในก�รที่
ลูกค้�อ�จมีส่วนร่วมในก�รผลิตซอฟต์แวร์ ลูกค้�จะไม่มีสิทธิใดนอกจ�กก�รใช้ง�นที่ระบุไว้ในข้อ 
12 ลูกค้�อ�จใช้ซอฟต์แวร์พร้อมกันบนอุปกรณ์ 1 ชิ้นซึ่งลูกค้�จะต้องตัดสินใจว่�จะใช้บนอุปกรณ์ใด  
ก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์จะถือว่�เป็นก�รทำ�สำ�เน� (ลิขสิทธิ์) ระยะย�ว หรือชั่วคร�ว ไม่ว่�ทั้งหมดหรือ
เพียงบ�งส่วน โดยผ่�นก�รบันทึก, ก�รโหลด, ก�รใช้ง�น หรือก�รแสดงผล เพื่อวัถุประสงค์ในก�ร
ทำ�ง�นของซอฟต์แวร์ และก�รประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในซอฟต์แวร์โดยใช้ฮ�ร์ดแวร์ ทั้งนี้ ลูกค้�จะ
ไม่ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�สำ�เน�คู่มือผู้ใช้ง�น
12.1.2 ลูกค้�จะได้รับอนุญ�ตให้ทำ�สำ�เน�ซอฟท์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รจัดเก็บและก�รป้องกัน
ข้อมูลเว้นแต่จะมีข้อห้�มโดยชัดเจนในซอฟต์แวร์หรือในวัสดุใด ๆ ที่ม�พร้อมกับซอฟต์แวร์ (คู่มือ
ก�รใช้ง�น, หีบห่อ เป็นต้น) ทั้งนี้ จะต้องมีก�รโอนลิขสิทธิ์และข้อคว�มแจ้งสิทธิคว�มเป็นเจ้�ของ 
โดยไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสำ�เน�เหล่�นี้  ทั้งนี้ ไม่อนุญ�ตให้ทำ�ก�รแปลกลับรหัสโปรแกรม 
(ก�รแปลกลับ) ที่เกินกว่�ข้อกำ�หนดของกฎหม�ย
12.1.3  ห�กซอฟต์แวร์มีก�รติดตั้งก�รป้องกันก�รคัดลอกข้อมูลท�งเทคนิกไว้ ในกรณีที่เกิดคว�ม
เสียห�ย ลูกค้�จะได้รับสำ�เน�ทดแทนหลังจ�กส่งคืนอุปกรณ์บรรจุข้อมูล   

12.2 สิทธิเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ีมีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ลูกค้�มีสิทธิขอเปลี่ยนชุดซอร์ฟแวร์ท่ีข�ยไปกับชุดซอฟต์แวร์ท่ี
คล�้ยคลงึกนัรุน่ใหมใ่นร�ค�ล�่สุดท่ีกำ�หนดโดยบรษิทัฯ ท้ังน้ี ก�รเปลีย่นดงักล�่วหม�ยถึงก�รเปลีย่น
ชุดซอฟท์แวร์ท้ังชุดท่ีลูกค้�ได้ซ้ือไป  ด้วยก�รเปลี่ยนชุดซอฟต์แวร์ จะทำ�ให้สิทธิของลูกค�้ในก�ร
ใช้ชุดซอฟตแ์วรท่ี์ขอเปลีย่นสิน้สุดลง  ในกรณดีงักล�่ว ลกูค�้ตกลงจะทำ�ล�ยสำ�เน�ท้ังหมด, สำ�เน�
บ�งส่วน, สำ�เน�สำ�รองโดยทันทีและโดยส้ินเชิง ตลอดจนซอฟต์แวร์รุ่นท่ีมีก�รแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงสำ�เน�, สำ�เน�บ�งส่วน และสำ�เน�สำ�รองที่ทำ�ขึ้นของซอฟต์แวร์ดังกล่�ว

12.3 ก�รรับประกัน
12.3.1 ลกูค�้รบัทร�บว่�โปรแกรมซอฟตแ์วรไ์มส่�ม�รถท่ีจะพัฒน�โดยปร�ศจ�กคว�มชำ�รดุบกพรอ่ง
สำ�หรับก�รใช้ง�นทุกแบบลักษณะได้
12.3.2 บริษัทฯ รับประกันว่� ซอฟต์แวร์ท่ีข�ยให้น้ันส�ม�รถใช้ง�นได้ต�มท่ีตกลงกันและมีก�รรับ
ประกนัสรรพคณุอย�่งชัดเจน เงือ่นไขสำ�หรบัก�รรบัประกนัคอืจะตอ้งมกี�รใช้ง�นต�มสัญญ� บรษิทัฯ 
จะรับผิดชอบในคว�มชำ�รุดบกพร่องเพียงในกรณีที่ซอฟต์แวร์ไม่ทำ�ง�นต�มร�ยละเอียดก�รทำ�ง�น/
เอกส�รกำ�กับล่�สุด และในกรณีท่ีลูกค้�ส�ม�รถทำ�ซ้ำ�ได้ ท้ังน้ี เพื่อเป็นก�รตรวจสอบคว�มชำ�รุด
บกพร่องท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ ลูกค้�มีหน้�ท่ีให้คว�มช่วยเหลือแก่บริษัทฯ ในก�รแก้ไขคว�มชำ�รุดบก
พร่องใดๆ 
12.3.3 บริษัทฯ ให้ก�รรับประกันด้วยว่� ซอฟต์แวร์เดิมได้มีก�รบันทึกไว้บนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ี
ผ่�นก�รทดสอบแล้ว  ยกเว้นซอฟต์ฟแวร์ท่ีมีก�รติดตั้งไว้ก่อนหน้�และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ
บุคคลภ�ยนอก
12.3.4 ผู้ใช้ง�นต้องระบุคว�มชำ�รุดบกพร่องของซอฟต์แวร์เป็นล�ยลักษณ์อักษร และบริษัทฯ ต้อง
ได้รับแจ้งเป็นล�ยลักษณ์อักษรโดยทันที มิฉะนั้น ให้นำ�ข้อ 8.3 ม�ใช้บังคับ
12.3.5 ระยะเวล�รับประกันคือ 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อมีก�รจัดส่งชุดซอฟต์แวร์
12.3.6 ห�กชุดซอฟต์แวร์ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ หรือชำ�รุดบกพร่อง ข้อ 12.3.2) บริษัทฯ จะเปลี่ยน
กับซอฟต์แวร์ชุดใหม่ซึ่งเป็นแบบเดียวกันให้ หรือจัดให้มีก�รแก้ไขท�งอื่นท่ีเพียงพอ ห�กพิสูจน์ได้
ว่�ชุดซอฟต์แวร์ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ หรือชำ�รุดบกพร่อง และห�กบริษัทไม่อยู่ในสถ�นะท่ีจะทำ�ให้
ชุดซอฟต์แวร์ดังกล่�วใช้ง�นได้ด้วยคว�มพย�ย�มอย่�งเพียงพอภ�ยในระยะเวล�ที่สมควรได้ซึ่ง
อย่�งน้อยงภ�ยใน 4 สัปด�ห์ ลูกค้�อ�จขอให้มีก�รลดหรือเปลี่ยนร�ค�ได้  บริษัทฯ จะไม่จำ�ต้อง
ชดใช้ค่�ใช้จ่�ยในก�รแก้ไขคว�มชำ�รุดบกพร่องโดยลูกค้�หรือโดยบุคคลภ�ยนอก
12.3.7 กรณีนอกเหนือจ�กนี้ (ข้อ 12.3.6) บริษัทฯ จะไม่ให้ก�รรับประกัน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ไม่ใช่
กรณีที่ซอฟต์แวร์ที่ข�ยไม่เป็นไปต�มข้อกำ�หนดพิเศษของลูกค้� หรือผู้ใช้ง�น และไม่ใช่ซอฟต์แวร์
เวอรช์ัน่ท่ีมกี�รเปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข (ข้อ 12.1.2) เว้นแตล่กูค�้จะส�ม�รถพสูิจน์ไดว่้�คว�มชำ�รดุ
บกพร่องไม่เกี่ยวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงหรือก�รแก้ไข  ท้ังน้ี ลูกค้�จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
สำ�หรับก�รเลือก, ก�รติดตั้ง และก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์ ตลอดจนผลลัพธ์ที่มุ่งหม�ย
12.3.8 ในกรณีท่ีมีก�รแจ้งคว�มชำ�รุดบกพร่องของซอฟท์แวร์โดยไม่มีเหตุผล บริษัทฯ มีสิทธิเรียก
เก็บค่�ใช้จ่�ยใดๆ ที่เกิดขึ้นจ�กลูกค้�ได้ต�มอัตร�ค่�ใช้จ่�ยที่สมเหตุสมผลลูกค้�
12.3.9 ก�รรับประกันจะไม่รวมถึงกรณีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ขั้นปล�ย (End-User)

12.4 ค่�ชดเชย 
12.4.1 บรรด�ก�รเรยีกรอ้งตอ่ไปท้ังหมดของลกูค�้ หรอืบุคคลภ�ยนอก โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ก�รเรยีก
รอ้งค�่ชดเชยสำ�หรบัคว�มเสียห�ยประเภทใด ๆ  จะไมส่�ม�รถดำ�เนินก�รได ้เว้นแตฝ่่�ยท่ีไดร้บัคว�ม
เสียห�ยส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่� บริษัทฯ เป็นผู้ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยดังกล่�วไม่ว่�โดยเจตน�หรือ
เนื่องจ�กคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง
12.4.2 กรณีอื่นให้นำ�ข้อ 9 ม�ใช้บังคับ

an agreement regarding the place of jurisdiction can also be entered into, in a formally effec-
tive 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 jurisdic-
tion. 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 lan-
guage. 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 inven-
tions, 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 ex-
clusively 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 parti-
cipation 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 si-
multaneously 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 who-
le 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 program-
me 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 ac-
quired by the Ordering Party. With the exchange Ordering Party´s permission to use the ex- 
changed software package shall expire. In such an event the Ordering Party shall immediate-
ly 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 exami-
ne possible occurring defects the Ordering Party shall be obliged to support us in the rectifi-
cation 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 pro-
ducts.
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 



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 com-
pensation 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:
รับทร�บและยอมรับโดยลูกค้�ลูกค้�

___________________________________
Date, Place
วันที่, สถ�นที่

____________________________________________________________________
Signed - Authorized Representative (company seal, if any)
ลงน�ม – ผู้แทนรับมอบอำ�น�จ (ตร�ประทับบริษัท, ห�กมี)
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Further information about all Fronius products and our global sales partners and representatives can be found at www.fronius.com

WE HAVE THREE DIVISIONS AND ONE PASSION: SHIFTING THE LIMITS OF POSSIBILITY.
/ Whether welding technology, photovoltaics or battery charging technology − our goal is clearly defined: to be the innovation leader. With around 
3,700 employees worldwide, we shift the limits of what’s possible - our record of over 800 granted patents is testimony to this. While others progress 
step by step, we innovate in leaps and bounds. Just as we’ve always done. The responsible use of our resources forms the basis of our corporate policy. 
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บริษัท ฟรอนิอูส (ประเทศไทย) จำ�กัด
789/193 หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองข�ม
อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี 20230
ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 33047421
Sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th
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Fronius (Thailand) Ltd.
Pinthong Industrial Estate I
789/193 Moo 1, Sriracha, Chonburi 20230
Building: P17/B1
Thailand
Tel: +66 33 047 421
Sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th


