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เง่ือนไขทัว่ไปว่าด้วยการขายและการส่งมอบ 
ของแชฟฟ์เลอร ์ประเทศไทย 
 

การขาย การส่งมอบ และการให้บริการของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยให้แก่บคุคล บริษทั องคก์รทางกฎหมายภายใต้กฎหมายมหาชน หรือทรพัยสิ์นเฉพาะ
ภายใต้กฎหมายมหาชน ให้อยู่ภายใต้บงัคบัโดยเฉพาะตามข้อก าหนดและเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี: 
 

I. การเสนอและการยอมรบั/แบบฟอรม์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
1. สญัญำขำยและส่งมอบใด ๆ รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ สญัญำประกอบ และขอ้ตกลงอื่น ๆ จะมผีลผกูพนัคู่สญัญำ ต่อเมื่อไดร้บักำรยนืยนัจำกแชฟฟ์เลอร์ 
ประเทศไทยเท่ำนัน้  
 
2. สญัญำขำยและส่งมอบ รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ สญัญำประกอบ ค ำประกำศบอกเลกิ หรอืค ำประกำศ และค ำบอกกล่ำวอื่น ๆ ตอ้งกระท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
ตรำบเท่ำที่เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดทัว่ไปฉบบัน้ีมไิดก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอื่น ทัง้น้ี ค ำประกำศดงักล่ำวตอ้งกระท ำเป็นเอกสำร หรอืในลกัษณะอยำ่งอื่น ซึ่งเหมำะสม
ส ำหรบักำรท ำซ ้ำอยำ่งาำวรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ดดยระบชชื่อผูจ้ดัท ำค ำประกำศ ลำยมอืชื่อ หรอือื่น ๆ ซึ่งแสดงว่ำค ำประกำศเสรจ็สมบูรณ์ 
 
3. ผูซ้ือ้ยอมรบัเงื่อนไขทัว่ไปว่ำดว้ยกำรขำยและกำรส่งมอบฉบบัน้ี ดดยยนืยนัและ/หรอืยอมรบัสนิคำ้หรอืบรกิำรที่ส ัง่ซือ้ ทัง้น้ี แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะไม่ผกูพนัตำม
ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทัว่ไปของผูซ้ือ้ ซึ่งแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขทัว่ไปฉบบัน้ี ดดยขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่ำงไปจำกน้ีจะไม่าอืเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำ ไม่ว่ำดดย
กำรยอมรบัค ำสัง่ซือ้หรอืกำรกระท ำดดยนยัอยำ่งอื่น 
  
II. ราคา / ค่าด าเนินการ 
 
1. ใหใ้ชร้ำคำและส่วนลด ณ วนัที่ส่งมอบหรอืปฏบิตังิำน ซึ่งรวมภำษมีูลค่ำเพิม่ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
 
2.แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยสำมำราออกใบแจง้หน้ีค่ำด ำเนินกำรเพิม่เตมิ หำกปรมิำณสัง่ซือ้มน้ีอยกว่ำปรมิำณสัง่ซือ้ต ่ำสชดและ/หรอืมูลค่ำสัง่ซือ้ต ่ำสชด ตำมที่ก ำหนดไวใ้น
รำยกำรรำคำที่เกี่ยวขอ้ง 
 
III. ระยะเวลาส่งมอบ / การผิดสญัญา / การด าเนินการตามก าหนด 
 
1. ระยะเวลำส่งมอบจะเริม่ตน้ภำยหลงัจำกกำรยนืยนัค ำสัง่ซือ้ แต่ไม่เกนิวนัที่มขีอ้ตกลงสชดทำ้ยระหว่ำงแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยและผูซ้ือ้ เกี่ยวกบัเรื่องต่ำง ๆ ที่ตอ้ง
ชีแ้จงแกคู่่สญัญำที่ส ัง่ซือ้ ก่อนเริม่กำรผลติ 
 
2. หำกมเีหตชกำรณ์อนัไม่อำจคำดคะเนและไม่อำจหลกีเลี่ยงไดใ้นกำรผลิต หรอืมอีชปสรรคอื่น ๆ อำทเิช่น เหตชสชดวสิยั ขอ้พพิำทแรงงำน หรอืกำรหยชดชะงกัของธชรกจิ
แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยหรอืของซพัพลำยเออร ์รวมางึกำรส่งมอบที่ล่ำชำ้อนัเน่ืองจำกซพัพลำยเออรข์องแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย ซึ่งอำจขยำยระยะเวลำส่งมอบออกไป
เท่ำกบัระยะเวลำที่เกดิเหตชสชดวสิยัดงักล่ำว แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะแจง้ใหผู้ซ้ือ้ทรำบดดยเรว็ที่สชดเท่ำที่จะเป็นไปได้ างึกำรเริม่ตน้และกำรสิน้สชดของเหตชกำรณ์
ดงักล่ำว 
 
3. ในกรณีที่แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยผดิสญัญำ และผูซ้ือ้ไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรผดิสญัญำดงักล่ำว ผูซ้ือ้สำมำราเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทนจำกกำรผดิสญัญำ
ดงักล่ำวได ้ ในอตัรำศูนยจ์ชดหำ้เปอรเ์ซนต ์ (0.5 %) ส ำหรบัระยะเวลำที่ล่ำชำ้ 1 สปัดำหเ์ตม็ ของมูลค่ำของส่วนที่ส่งมอบทัง้หมดซึ่งไม่สำมำราใชไ้ดต้ำมที่ก ำหนดไวใ้น
สญัญำอนัเน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ แต่ไม่เกนิอตัรำหำ้เปอรเ์ซนต ์ (5 %) ของมูลค่ำดงักล่ำว ทัง้น้ี สทิธต่ิำงๆ เกี่ยวกบัควำมล่ำชำ้ใหอ้ยูภ่ำยใตบ้งัคบัดดยเฉพำะตำมหมวด 
VII ขอ้ 2 และ 3 ของเงื่อนไขฉบบัน้ี ดดยผูซ้ือ้สำมำราบอกเลกิสญัญำตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บญัญตัทิำงกฎหมำยได ้ต่อเมื่อแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยเป็นผูร้บัผดิชอบต่อ
ควำมล่ำชำ้ในกำรส่งมอบ 
 
4. ในกรณีที่แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยไดต้กลงไวก้บัผูซ้ือ้ว่ำ จะส่งมอบสนิคำ้จ ำนวนที่แน่นอนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้(“ระยะเวลำที่ตกลงกนัไว”้) และในกรณีที่ผูซ้ือ้
มสีทิธกิ ำหนดวนัส่งมอบดดยเฉพำะได ้ ผูซ้ือ้ตอ้งแจง้ใหแ้ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยทรำบางึวนัส่งมอบที่ตนตอ้งกำร ไม่น้อยกว่ำสบิสอง (12) สปัดำหก์่อนวนัส่งมอบ
ดงักล่ำว และหำกระยะเวลำที่ตกลงกนัไวส้ิ้นสชดลง แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยสำมำราส่งใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ผูซ้ือ้ส ำหรบัคำ่สนิคำ้ใด ๆ ที่ผูซ้ือ้ยงัไม่ได้รอ้งขอใหส้่งมอบ และ
แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะส่งมอบสนิคำ้ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูซ้ือ้      
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เง่ือนไขทัว่ไปว่าด้วยการขายและการส่งมอบ 
ของแชฟฟ์เลอร ์ประเทศไทย 
 

5. กำรส่งมอบสนิคำ้เป็นบำงส่วนสำมำรากระท ำได ้ตรำบเท่ำที่กำรส่งมอบสนิคำ้เป็นบำงส่วนดงักล่ำวไม่ตกเป็นภำระแก่ผูซ้ือ้ดดยไม่มเีหตชอนัควร 
 

IV. การบรรจ ุ/ การขนส่ง / การถ่ายโอนความเส่ียง 
 

1. กำรส่งมอบสนิคำ้ใหใ้ชเ้งื่อนไข EXW (ขอ้ตกลงเงื่อนไขกำรขนส่ง Incoterms 2010) ดดยส่งมอบจำกสาำนที่ที่ก ำหนดไวใ้นค ำเสนอขำยและใบยนืยนักำรสัง่ซือ้  
  
2. วธิกีำรบรรจชและวสัดชที่ใชบ้รรจช ใหอ้ยูภ่ำยใตด้ชลพนิิจของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยแต่เพยีงผูเ้ดยีว  
 

3. ที่วำงสนิคำ้ ตูบ้รรจชสนิคำ้ และบรรจชภณัฑท์ี่น ำกลบัมำใชไ้ดอ้กี ใหา้อืเป็นทรพัยส์นิของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย และผูซ้ือ้ตอ้งส่งกลบัคนืใหศู้นยส์่งมอบสนิคำ้ของ
แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยดดยทนัท ีและออกค่ำใชจ้่ำยเอง ดดยแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะส่งใบแจง้หน้ีค่ำใชจ้่ำยส ำหรบับรรจชภณัฑท์ี่ใช้แลว้ทิง้ และจะไม่รบัคนืบรรจชภณัฑ์
ดงักล่ำว  
 

4. ผูซ้ือ้จะรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้ส ำหรบักำรขนส่งด่วน และค่ำไปรษณียภณัฑส์ ำหรบักำรส่งมอบสนิคำ้ขนำดเลก็ 
 

V. การช าระเงิน 
 

1. ผูซ้ือ้ตอ้งช ำระเงนิดดยไม่มกีำรหกัลดใด ๆ เขำ้บญัชขีองแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยภำยในสำมสบิ (30) วนั นบัจำกวนัที่ระบชไวใ้นใบแจง้หน้ี ใหา้อืว่ำผูซ้ือ้ไดร้บัใบแจง้
หน้ีภำยในสำม (3) วนั นบัจำกวนัที่ส่ง เว้นแต่ผูซ้ือ้จะพสิูจน์เป็นอยำ่งอื่น 
 

2. ใหา้อืว่ำผูซ้ือ้ผดินดัช ำระเงนิ หำกพน้ก ำหนดวนัช ำระเงนิแลว้ เวน้แต่ผูซ้ื้อไม่ไดช้ ำระเงนิ ดว้ยเหตชที่ผูซ้ือ้ไม่ตอ้งรบัผดิชอบ 
 

3. ผูซ้ือ้ไม่อำจชะลอกำรช ำระเงนิ ในกรณีมกีำรฟ้องแยง้หรอืหรอืกำรหกักลบลบหน้ีจำกกำรฟ้องแยง้ เวน้แต่กำรฟ้องแยง้หรอืกำรหกักลบลบหน้ีจำกกำรฟ้องแยง้
ดงักล่ำวไม่สำมำราดตแ้ยง้ได ้หรอืเป็นอนัยชตติำมค ำวนิิจฉัยของตชลำกำร  
 

VI. การยึดหน่วงกรรมสิทธ์ิ 
 

1.แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะยดึหน่วงกรรมสทิธิใ์นบรรดำสนิคำ้ที่แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยเป็นผูส้่งมอบ จนกว่ำจะมีกำรตอบสนองตำมขอ้เรียกร้องจำกควำมสมัพนัธ์
ทำงธชรกจิกบัผูซ้ือ้ (ดดยรวมางึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรช ำระเงนิ ค่ำธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร และค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบับรรจชภณัฑ ์(“สนิคำ้ที่ยดึหน่วง”) และให้าือว่ำสินค้ำ
ที่ยดึหน่วงไวเ้ป็นหลกัประกนัของขอ้เรยีกรอ้งในส่วนที่เหลอื 
 

2.หำกสนิคำ้ซึ่งาูกยดึหน่วงกรรมสทิธิไ์วก้ลำยเป็นส่วนหน่ึงของสนิคำ้ใหม่ เน่ืองจำกกำรประกอบ และหำกผูซ้ือ้เป็นเจำ้ของสนิคำ้ดงักล่ำว ทัง้สองฝำ่ยตกลงกนัว่ำผูซ้ือ้
จะดอนกรรมสทิธิร่์วมในสนิคำ้ใหม่ใหแ้กแ่ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย และผูซ้ือ้จะท ำหน้ำที่เป็นผูร้บัฝำกทรพัยด์ดยไม่ได้รบัค่ำตอบแทน ทัง้น้ี กำรมกีรรมสทิธิร่์วมใหก้ ำหนด
จำกควำมสมัพนัธข์องมูลค่ำสนิคำ้ซึ่งาูกยดึหน่วงกรรมสทิธิก์บัมูลค่ำของสนิคำ้ใหม ่
 

3. ผูซ้ือ้มสีทิธขิำยสนิคำ้ต่อใหผู้อ้ื่นไดต้ำมกำรด ำเนินธชรกจิตำมปกต ิ ผูซ้ือ้จะดอนสทิธเิรยีกรอ้งต่อลูกคำ้ของตนใหแ้ก่แชฟฟ์เลอร ์ ประเทศไทย จำกกำรขำยสนิคำ้ซึ่งาูก
ยดึหน่วงกรรมสทิธิ ์ดดยแชฟเลอรป์ระเทศไทยยอมรบักำรดอนสทิธดิงักล่ำว และหำกสนิคำ้ซึ่งาูกยดึหน่วงกรรมสทิธิด์งักล่ำวาูกขำยไปพรอ้มกบัสนิคำ้อื่นซึ่งแชฟฟ์เลอร์
ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจำ้ของ ผูซ้ือ้จะดอนสทิธใิหแ้ก่แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยในส่วนที่เรยีกรอ้งจำกกำรขำย เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบัในใบแจง้หน้ีค่ำสนิคำ้ที่าูกยดึหน่วง
กรรมสทิธิ ์ แต่หำกแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยเป็นเจำ้ของเพยีงบำงส่วนในสินคำ้ที่าูกยดึหน่วงกรรมสทิธิแ์ละาูกขำยไป ส่วนที่เรยีกรอ้งจำกกำรขำยซึ่งผูซ้ือ้ดอนสทิธใิหแ้ก่
แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย จะเท่ำกบัจ ำนวนเปอรเ์ซนตก์รรมสทิธิข์องแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยในสนิคำ้ซึ่งาูกยดึหน่วงกรรมสทิธิ ์
  
4. ผูซ้ือ้ยงัคงมสีทิธทิี่มอิำจเพกิาอนได ้ ในกำรรบักำรเรียกรอ้งใด ๆ จำกกำรขำยต่อสนิคำ้ซึ่งาูกยดึหน่วงกรรมสทิธิ ์และหำกไดร้บักำรรอ้งขอ ผูซ้ือ้ตอ้งแจง้ใหลู้กคำ้ตน
ทรำบางึกำรดอนสทิธกิำรเรยีกรอ้ง และส่งมอบบรรดำขอ้มูลและเอกสำรที่จ ำเป็นใหแ้กแ่ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย เพื่อใหม้กีำรบงัคบัใชซ้ึ่งสทิธขิองแชฟฟ์เลอรป์ระเทศ
ไทย  
 

5.แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะาอนหลกัประกนัซึ่งแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยมสีทิธ ิ ตรำบเท่ำที่มูลค่ำของหลกัประกนัดงักล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำเรยีกรอ้งเป็นจ ำนวนมำกกว่ำสบิ
เปอรเ์ซนต ์(10 %) 
 

หน้ำ 2 จำก 5 



           (ค ำแปล) 
 
เง่ือนไขทัว่ไปว่าด้วยการขายและการส่งมอบ 
ของแชฟฟ์เลอร ์ประเทศไทย 
 
6. ผูซ้ือ้จะแจง้ใหแ้ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยทรำบดดยทนัท ีหำกสนิคำ้ที่าูกยดึหน่วงกรรมสทิธิด์งักล่ำวาูกอำยดั หรอืหำกสทิธขิองแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยไดร้บัผลกระทบ
อยำ่งรชนแรงจำกบชคคลอื่นดดยวธิอีื่น ผูซ้ือ้จะแจง้ใหผู้อ้ำยดัทรพัยท์รำบางึกำรยดึหน่วงกรรมสทิธิด์งักล่ำว 
 
7. หำกบทบญัญตัติำมกฎหมำยของประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้งไม่ไดพ้จิำรณำกำรยดึหน่วงกรรมสทิธิต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นหมวด VI ขอ้ 1-6 แต่ก ำหนดรูปแบบกำร
รบัประกนัอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบักำรเรียกรอ้งใหช้ ำระเงินตำมใบแจง้หน้ีของซพัพลำยเออร ์ แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะขอสงวนสทิธดิงักล่ำว ทัง้น้ี ผูซ้ื้อมหีน้ำที่ใหค้วำม
ร่วมมอืกบัแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยในกำรด ำเนินกำรทัง้หลำย ซึ่งแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยอำจเรยีกรอ้งอยำ่งมเีหตชผลใหด้ ำเนินกำร เพื่อปกป้องกรรมสทิธิข์องแชฟฟ์
เลอรป์ระเทศไทย หรอืสทิธทิดแทนในสนิคำ้ที่าูกยดึหน่วงกรรมสทิธิ ์
 
VII. การรบัรอง / การจ ากดัความรบัผิด 
 
1. ผูซ้ือ้อำจเรยีกรอ้งใหม้กีำรแกไ้ขตำมเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี: 
 
ก) ในกรณีที่สนิคำ้ที่ขำยไม่สำมำราใชไ้ดท้ัง้หมดหรอืบำงส่วนเน่ืองจำกขอ้บกพร่อง แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะใชด้ชลพนิิจอยำ่งเหมำะสมในกำรเยยีวยำขอ้บกพร่อง
ดงักล่ำวดดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำยจำกผูซ้ือ้ หรอืส่งมอบสนิคำ้ที่ไมบ่กพร่องใหแ้ก่ผูซ้ือ้ดดยไม่คดิค่ำใชจ้่ำย (ต่อไปน้ีเรยีกรวมกนัว่ำ “กำรด ำเนินกำรเพิม่เตมิ”) ทัง้น้ี แชฟฟ์เลอร์
ประเทศไทยจะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรสกึหรอตำมธรรมชำตใินขณะที่ใชส้นิคำ้ดงักล่ำว 
 
ข) ผูซ้ือ้จะใหร้ะยะเวลำและดอกำสตำมควำมเหมำะสมแก่แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย เพื่อใหม้กีำรด ำเนินกำรเพิม่เตมิ ซึ่งแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะด ำเนินกำรตำมดชลพนิิจ
อนัเหมำะสม ผูซ้ือ้สำมำราด ำเนินกำรพเิศษเพิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง หรอืให้บชคคลอื่นด ำเนินกำรให ้ และขอใหแ้ชฟฟ์เลอรช์ ำระเงนิคนืค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งไดต่้อเมื่อ (i) 
เป็นกรณีฉชกเฉินที่เกี่ยวกบัควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินกำร (ii) เพื่อหลกีเลี่ยงไม่ใหเ้กดิค่ำเสยีหำยจ ำนวนมำกดดยไม่มเีหตชอนัควรหรอื (iii) เมื่อแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย
ผดิสญัญำเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรเพิม่เตมิ ทัง้น้ี ผูซ้ือ้ตอ้งแจง้ใหแ้ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยทรำบดดยทนัท ีหำกเกดิเหตชกำรณ์ใดเหตชกำรณ์หน่ึงขำ้งต้นขึน้ 
 
2. สทิธติำมกฎหมำยเพิม่เตมิของผูซ้ือ้มดีงัต่อไปน้ี: 
 
(ก) ไม่สำมำราเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยไม่ว่ำกรณีใดกต็ำม เวน้แต่ควำมเสยีหำยอนัเน่ืองจำกกำรประพฤตผิดิดดยเจตนำ หรอืควำมประมำทเลนิเล่ออยำ่งร้ำยแรงของแชฟฟ
เลอรป์ระเทศไทย หรอืกำรประพฤติผดิดดยเจตนำ หรอืควำมประมำทเลนิเล่ออยำ่งรำ้ยแรงของของคู่สญัญำที่ช่วยเหลอืในกำรช ำระหน้ี  
 
(ข) ไม่มกีำรยกเวน้ควำมรบัผดิในกรณีที่มกีำรเรียกรอ้งจำกกำรไม่ปฏบิตัหิน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ และหำกแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยกระท ำผดิหน้ำที่ตำมสญัญำ
ดดยประมำทเลนิเล่อ ควำมรบัผดิของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะจ ำกดัเพยีงกำรจ่ำยค่ำเสยีหำยที่สำมำราคำดคะเนไดต้ำมปกต ิ
 
(ค)  ควำมรบัผดิต่อกำรบำดเจบ็ของบชคคลและต่อสนิคำ้ยงัคงมอียูต่่อไป 
 
(ง) หำกมกีำรยกเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบัผดิของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย ให้ยกเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบัผดิดงักล่ำวกบัลูกจำ้ง ตวัแทน และบชคคลที่ช่วยเหลอืในกำรช ำระ
หน้ีของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยเช่นกนั 
 
(จ)  ผูซ้ือ้ตอ้งแจง้ใหแ้ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดดยทนัท ีหรอืจดัหำเอกสำรเกี่ยวกบัค่ำใชจ้่ำยและค่ำเสยีหำยต่ำง ๆ ซึ่งแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย
ตอ้งจ่ำยคนื  
 
3.   แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยได้รบัยกเว้นไม่ตอ้งรบัผดิ เวน้แต่จะระบชไวเ้ป็นอยำ่งอื่นในหมวด III ขอ้ 3 หรอืหมวด VII ขอ้ 1 หรอื 2  
 
4. ผูซ้ือ้ตอ้งแจง้ใหแ้ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยทรำบดดยทนัทีเมื่อพบขอ้บกพร่อง แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะเกบ็รกัษำสนิคำ้ที่ส่งมอบซึ่งมขีอ้บกพร่อง และจะรบัผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งสนิคำ้ดงักล่ำวมำใหแ้ชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย ต่อเมื่อแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยรอ้งขอใหผู้ซ้ือ้ส่งสนิคำ้ดงักล่ำวมำเท่ำนัน้ 
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เง่ือนไขทัว่ไปว่าด้วยการขายและการส่งมอบ 
ของแชฟฟ์เลอร ์ประเทศไทย 
 
5. ผูซ้ือ้มหีน้ำที่พสิูจน์ขอ้กล่ำวหำของตน ในกรณีที่กล่ำวหำว่ำแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยกระท ำผดิหน้ำที่ รวมทัง้มหีน้ำที่พสิูจน์กำรประพฤตผิดิดดยเจตนำหรอืควำม
ประมำทเลนิเล่อของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทย 
 
6. กำรเรยีกรอ้งเกี่ยวกบัขอ้บกพร่องมกี ำหนดระยะเวลำ 12 เดอืน นบัจำกวนัที่มกีำรส่งมอบสนิคำ้ เวน้แต่มขีอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยซึ่งก ำหนดระยะเวลำไวน้ำนกว่ำนัน้ 
  
7. หำกไม่มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบัระยะเวลำในกำรใชส้ทิธใินกำรบอกเลกิตำมกฎหมำย คู่สญัญำอกีฝำ่ยอำจระบชระยะเวลำเหมำะสมซึ่งมสีทิธทิี่จะบอกเลกิ  ทัง้น้ี สทิธใิน
กำรบอกเลกิดงักล่ำวจะหมดไป หำกไม่มคี ำประกำศบอกเลกิก่อนสิน้สชดระยะเวลำดงักล่ำว 
 

VIII. การรบัประกนั/ความเส่ียงในการจดัหา 
 

1. ในกำรรบัประกนัและควำมเสี่ยงในกำรจดัหำ จะตอ้งมกีำรสนันิษฐำนดดยเฉพำะางึควำมเสี่ยงซึ่งก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัแจง้ เพื่อใหก้ำรสนันิษฐำนเป็นไปอยำ่งมเีหตชผล 
 
2. กำรสนันิษฐำนเกี่ยวกบักำรรบัประกนัหรอืควำมเสี่ยงในกำรจดัหำใด ๆ จะตอ้งจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจงึจะมผีลใชบ้งัคบั 
 
3. ผูซ้ือ้ตกลงว่ำ ไม่ว่ำกรณีใดและไม่ว่ำเมื่อใดกต็ำม ขอ้ควำมในแคตตำลอ็ก วสัดชตพีมิพ ์ ดบรชวัร ์ และขอ้มูลทัว่ไปอื่น ๆ เป็นกำรรบัประกนัหรอืเป็นขอ้สนันิษฐำนของ
ควำมเสี่ยงในกำรจดัหำ 
  

IX. การใช้ซอฟทแ์วร ์
 

ตำมขอบเขตของกำรส่งมอบรวมทัง้ซอฟทแ์วร ์ แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยใหอ้นชญำตแก่ผูซ้ือ้ดดยไม่จ ำกดัแต่เพยีงผูเ้ดยีวและไม่สำมำราดอนได ้ ใหผู้ซ้ือ้สำมำราใช้
ซอฟทแ์วรแ์ละเอกสำรประกอบซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัสนิคำ้ที่ส่งมอบ ภำยในระยะเวลำจ ำกดัตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรส่งมอบเฉพำะ อยำ่งไรกต็ำม ผูซ้ือ้ไม่สำมำราใช้
ซอฟทแ์วรก์บัสนิคำ้ที่ส่งมอบมำกกว่ำ 1 รำยกำร และผูซ้ือ้จะอนชญำตช่วงให้บชคคลอื่นไม่ได ้ 

 
ผูซ้ือ้สำมำราท ำซ ้ำ แกไ้ข แปล หรอืเปลี่ยนแปลงซอฟทแ์วรจ์ำกรหสัจชดหมำย (object code) เป็นรหสัตน้ฉบบั (source code) ภำยในขอบเขตที่กฎหมำยอนชญำต
เท่ำนัน้ ผูซ้ือ้ไม่สำมำราลบขอ้มูลของผูผ้ลติ ดดยเฉพำะอยำ่งยิง่ฉลำกหรอืค ำบอกกล่ำวเกี่ยวกบัลขิสทิธิ ์ หรอืเปลี่ยนแปลงแกไ้ขอื่น ๆ ดดยไม่ไดร้บักำรยนิยอมเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัแจง้จำกแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยเสยีก่อน แชฟฟ์เลอร ์ประเทศไทยขอสงวนสทิธต่ิำง ๆ ในซอฟทแ์วรแ์ละเอกสำรประกอบรวมทัง้ส ำเนำ 
 

X. ความลบั 
 

ผูซ้ือ้และแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะเกบ็รกัษำบรรดำขอ้มูลที่ได้รบัจำกคู่สญัญำอกีฝำ่ยไวเ้ป็นควำมลบั และขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมลบัน้ีจะยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปหลงัจำก
มกีำรบอกเลกิสญัญำส่งมอบแลว้ หน้ำที่ในกำรเกบ็รกัษำควำมลบัน้ีจะไม่ใชก้บัขอ้มูลซึ่ง (i) ฝำ่ยที่ไดร้บัขอ้มูลไดร้บัขอ้มูลดงักล่ำวอยูแ่ลว้ดดยาูกตอ้งตำมกฎหมำย ณ 
เวลำที่เปิดเผยขอ้มูล ทัง้น้ี ขอ้มูลดงักล่ำวจะตอ้งไม่อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัหน้ำที่ในกำรรกัษำควำมลบั หรอื (ii) ฝำ่ยที่ไดร้บัขอ้มูลไดร้บัขอ้มูลดดยอสิระ
และดดยาูกตอ้งตำมกฎหมำยในภำยหลงั ดดยไม่มหีน้ำที่ในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลดงักล่ำวไวเ้ป็นควำมลบั หรอื (iii) ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นที่รูก้นัดดยทัว่ไป ดดยไม่เป็นกำรผดิ
สญัญำของคู่สญัญำฝำ่ยหน่ึง 
 
คู่สญัญำแต่ละฝำ่ยจะรกัษำกรรมสทิธิแ์ละสทิธทิัง้หลำยในบรรดำเอกสำรหรือสื่ออื่น ๆ ที่คู่สญัญำอกีฝำ่ยมอียู ่ ทัง้น้ี เอกสำรดงักล่ำวหรอืสื่ออื่น ๆ อำจท ำขึน้ใหม่ ท ำ
ส ำเนำ หรอืดอนไปใหบ้ชคคลอื่นได ้ดดยตอ้งไดร้บัอนชญำตจำกคู่สญัญำฝำ่ยที่จดัท ำขอ้มูลหรอืสื่อดงักล่ำว 
 
XI. เบด็เตลด็ 
 

1. สาำนที่ส่งมอบสนิคำ้ของแชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยาอืเป็นสาำนที่ปฏบิตังิำน 
 
2.สาำนที่ที่มเีขตอ ำนำจ ไดแ้ก่ กรชงเทพ ประเทศไทย ทัง้น้ี แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยมสีทิธดิ ำเนินกระบวนกำรพจิำรณำตำมกฎหมำย ณ ส ำนกังำนใหญข่องผูซ้ือ้เช่นกนั 
ดดยไม่ค ำนึงางึขอ้ควำมที่ไดก้ล่ำวมำแลว้ก่อนหน้ำน้ี 
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           (ค ำแปล) 
 
เง่ือนไขทัว่ไปว่าด้วยการขายและการส่งมอบ 
ของแชฟฟ์เลอร ์ประเทศไทย 
 
3. ควำมสมัพนัธต์ำมสญัญำจะอยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยประเทศไทย เวน้แต่จะอยูภ่ำยใตก้ฎเกณฑว่์ำดว้ยกำรขดักนัแห่งกฎหมำย ทัง้น้ี อนชสญัญำว่ำดว้ยกำรซือ้
ขำยสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ (ซีไอเอสจ)ี ไดร้บักำรยกเวน้อยำ่งชดัแจง้ 
 
4. กำรไม่ยนืยนัในสทิธใิด ๆ ทัง้หมดหรอืบำงส่วนตำมสญัญำส่งมอบน้ี หรือกำรยนืยนัสทิธดิงักล่ำวล่ำชำ้กว่ำที่ก ำหนด จะไม่ตคีวำมเป็นกำรสละสทิธดิงักล่ำวหรอืสทิธิ
อื่นใด 
 
5. หำกขอ้ก ำหนดของเงื่อนไขทัว่ไปว่ำดว้ยกำรขำยและกำรส่งมอบฉบบัน้ีไม่มผีลใชบ้งัคบั ใหข้อ้ก ำหนดอื่น ๆ ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป ทัง้น้ี ใหแ้ชฟฟ์เลอรป์ระเทศ
ไทยและผูซ้ือ้ใชข้อ้ก ำหนดที่มบีทบญัญตัใินเชงิพำณิชยซ์ึ่งใกลเ้คยีงกบัขอ้ก ำหนดที่ไม่มผีลใชบ้งัคบัแทน  
 
6. แชฟฟ์เลอรป์ระเทศไทยจะเกบ็รกัษำและประมวลผลขอ้มูลส่วนบชคคลเพื่อกำรด ำเนินธชรกจิ และจะปฏบิตัติำมระเบยีบขอ้บงัคบัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยควำมเป็นส่วนตวั
ของขอ้มูล 
 
 

บรษิทั แชฟฟ์เลอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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