
 
 

เงือ่นไขทัว่ไปสาํหรบัการขาย 

 

1. บททัว่ไป เงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้เปนการกําหนดขอตกลงและเงือ่นไข
ในการซื้อขายระหวางคูสัญญา และไมมีผลกระทบตอเงื่อนไขเฉพาะรายที่
ตกลงกันเปนลายลักษณอักษรโดยคูสัญญา   

2. คํานิยาม 

 2.1 "ผูขาย" หมายถึง  บริษทั มากอตโต จํากัด ซึ่งต้ังอยูที่ เลขที่ 14 หมู 3 
ถนน สุวรรณศร บัวลอย หนองแค สระบุรี 18230 ประเทศไทย (เลขทะเบียน
บริษทั 010 553 313 8861) 

 2.2 "ผูซื้อ" หมายถึง คูสัญญาซึ่งซื้อผลิตภัณฑจากผูขาย 

 2.3 "เปนลายลักษณอักษร" หมายถึง เอกสารซึ่งลงนามโดยคูสัญญาฝาย
ใดๆ (เชน จดหมาย โทรสาร อิเล็กทรอนิกสเมลล และอ่ืนๆ) 

3. ราคา  

ราคากําหนดเปนสกุลเงินบาท โดยเปนราคาสุทธิ ไมมีสวนลดใดๆ และไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

4. การชําระราคา 

 4.1 หนึง่ในสามของราคาซื้อจะตองชําระเมือ่มีการตกลงทําสัญญา และ
อีกหนึ่งในสามของราคาซือ้จะตองชําระเมื่อผูขายบอกกลาวแกผูซื้อวา
ผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนสําคัญของผลิตภัณฑพรอมสําหรับการสงมอบ และ
ราคางวดสุดทายตองชําระเมื่อมีการสงมอบผลิตภัณฑ 

 4.2 การชําระราคาตองกระทําภายในสามสิบ (30) วัน นบัจากวันที่ในใบ
เรียกเก็บ 

 4.3 ไมวาการชําระราคาจะทําดวยวิธีใด จะถือวามีการชําระราคาเม่ือเงิน
ดังกลาวไดนําเขาบัญชขีองผูขายอยางสมบูรณและไมมีการเพิกถอน 

 4.4 หากการสงมอบลาชา เนื่องจากสาเหตุไมวาโดยตรงหรือโดยออมจาก
ผูซ้ือ การชําระราคาตองทําโดยเสมอืนวาไมมีสาเหตุดังกลาวเกิดขึ้น 

 4.5 หากผูซือ้ไมสามารถชําระราคาตามวันที่ระบุไวในสัญญา ผูขายมี
สิทธิที่จะคิดดอกเบ้ียจากการชําระราคาลาชาโดยไมจําตองบอกกลาวผูซือ้
อยางเปนทางการ โดยการคิดดอกเบี้ยนั้นใหนับต้ังแตวันที่ถึงกําหนดชําระ
ราคา ทั้งนีผู้ซ้ือตองชําระดอกเบ้ียสําหรับการชําระราคาลาชาดงักลาวใน
อัตรารอยละ 1.5  ตอเดือน ของจํานวนเงินที่ถึงกําหนดและยังไมไดชําระ   

 4.6 ในกรณทีี่มีการชําระราคาลาชาถึง 10 วัน หรอืกวานั้น 
นอกเหนอืจากดอกเบ้ียจากการชําระราคาลาชา และหลังจากที่ผูขายแจงให
ผูซ้ือทราบเปนลายลักษณอักษร ผูขายอาจระงับการปฏิบัติตามสัญญา
จนกวาจะไดมีการชําระราคาดังกลาว และหากผูซื้อไมชําระราคาดังกลาว
ภายใน 3 เดือน ผูขายมีสิทธทิี่จะเลิกสัญญาและไดรับการชดใชความ
เสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูขาย โดยผูขายตองสงคําบอกกลาวเปนลาย
ลักษณอักษรใหแกผูซือ้ 

5. การสงมอบ 

 5.1 ระยะเวลาในการสงมอบจะพิจารณาจากวันทีผู่ขายไดสงคํายืนยัน
คําส่ังซื้อใหแกผูซื้อ 

 5.2 การสงมอบนั้นเปนไปตามขอกําหนด "Ex Works" (EXW) ซึ่งให

หมายความตามขอกําหนดใน Incoterms ที่มีผลบังคับในวันทีท่ําสัญญา  

 5.3 การรับผลิตภัณฑนัน้จะกระทํา ณ สถานทีผ่ลิตผลิตภัณฑ 

 5.4 หากผูซือ้ไมดําเนินการรับผลิตภณัฑในวันสงมอบ ไมวาอยางไรก็
ตาม ผูซื้อยงัคงตองชําระราคาในสวนที่ถึงกําหนดเสมือนวามีการสงมอบ
เกิดขึ้น และผูขายสามารถดําเนินการใดๆ เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑดงักลาว 
โดยผูซื้อตองรับภาระในคาใชจายและความเส่ียงแตเพียงฝายเดียว 

 5.5 การสงมอบผลิตภัณฑแตบางสวนสามารถทําได 

 5.6 จํานวนผลิตภณัฑนั้นอาจคลาดเคล่ือนไดรอยละ 5 ไมวาจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงก็ตาม 

 5.7  ถาไมสงสินคาภายในกําหนด ผูซือ้มีสิทธทิี่จะไดรับคาปรับจากความผิด

นัดสงสินคา   นับจากวันกําหนดสงสินคา กําหนดคาปรับ รอยละ 0.5 ของ

ราคาซื้อ ตอสัปดาห ที่เลยกําหนดสงสินคา  แตไมเกิน รอยละ5 ของมูลคา
ราคาซื้อ  

6. การมีผลของคําเสนอ 

 คําเสนอมีผลเปนเวลา 30 วัน นับแตไดทําคําเสนอขึ้น 

7. การรับประกัน และการเรียกรอง 

 7.1 ความรับผิดของผูขายจํากัดเพียงความชํารุดบกพรองซึ่งปรากฏ
ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับจากการสงมอบ 

 7.2 ผูซื้อตองบอกกลาวแกผูขายเปนลายลักษณอักษรและโดยไมลาชาถึง
ความชํารุดบกพรองใดๆ ที่ปรากฏ มิเชนนัน้ผูซื้อจะส้ินสิทธิที่จะเรียกรองให
แกไขความชํารุดบกพรองนั้นๆ 

 7.3 ผูขายอาจจะเลือกที่จะเปลี่ยน หรือ ซอมแซมผลิตภัณฑที่ชํารุด
บกพรอง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไมวาในกรณีใดๆ ผูขายไมตอง
รับผิดในความชํารุดบกพรองใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาสองปนับแต
วันที่สงมอบโดยเริม่แรก 

 7.4 ไมมีการรับประกันในการใชงานของผลิตภัณฑ 

 7.5 การซอมแซมจะกระทํา ณ สถานทีท่ีผ่ลติภัณฑนั้นต้ังอยู เวนแตผูขาย
เห็นเหมาะสมใหสงคืนผลิตภัณฑหรอืชิน้สวนทีช่ํารุดบกพรองแกผูขายเพือ่
ทําการซอมแซมหรอืเปลี่ยน โดยผูขายตองรับความเส่ียงและคาใชจายใน
การขนสงผลิตภัณฑเพื่อนํามาซอมแซมความชํารุดบกพรอง ทั้งนีผู้ซือ้ตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูขายเพื่อวัตถุประสงคในการขนสงดังกลาว 

 7.6 หากการดําเนินการดังนี้จําเปนตอการซอมแซมความชํารุดบกพรอง 
ผูซ้ือตองจัดการใหมีการรื้อถอน หรือ การประกอบใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยผูซ้ือตองรับผิดชอบในคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นแตเพียงฝายเดียว 

 7.7 สวนทีช่ํารุดบกพรองซึ่งไดมีการเปลี่ยนทดแทนแลวตองคืนใหกับ
ผูขาย และถือเปนทรัพยสินของผูขาย 

 7.8 หากผูขายไมตองรับผิดในความชํารุดบกพรอง ผูขายมีสิทธิเรียกเงิน
คืนจากผูซื้อในคาใชจายทัง้หมดทีผู่ขายจายไป 

 7.9 ผูขายไมตองรับผิดในความชํารุดบกพรองที่เกิดขึน้จากวัสดุทีผู่ซือ้
จัดหา หรือจากการออกแบบหรือกําหนดโดยผูซ้ือ 

 7.10 ผูขายจะรับผดิเฉพาะความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นจากการใช
ตามปกติตามที่ระบุในสัญญา และเปนการใชอยางเหมาะสมกับผลิตภณัฑ
นั้น ความรับผิดของผูขายไมรวมถึงความชํารดุบกพรองที่เกิดจากความ
ผิดพลาดในการดูแลรักษา การกอสรางอยางไมถูกตอง ความประมาท
เลินเลออยางรายแรง การจงใจกระทําผิด การซอมแซมหรอืดูแลรักษาอยาง
ผิดพลาดของผูซื้อ หรือการดัดแปลงทีก่ระทําโดยปราศจากความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรของผูขาย และความรับผิดของผูขายไมรวมถึงการ
เส่ือมสภาพจากการใชงานปกติ 

 7.11 ผูซ้ือไมมสีิทธิเรียกใหผูขายรับผิดหรือชดใชใดๆ ในความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการผลิต การสูญเสียกําไร การขาดประโยชน การสูญเสีย
สัญญา หรือความเสียหายหรือความสูญเสียโดยออมหรือที่ตามมาใดๆ  

 7.12 ผูขายมีสิทธทิี่จะระงับการปฏิบัติหนาทีใ่ดตามสัญญา หากปรากฏ
อยางชัดแจงวา ผูซือ้ไมสามารถหรือไมอาจปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา
ได ทั้งนีผู้ขายตองบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกผูซือ้  

8. สิทธิยึดหนวงและความเสี่ยง 

   8.1 ผลิตภัณฑยังคงเปนทรัพยสินของผูขายจนกวาการชําระราคาจะ
ครบถวนสมบูรณ 

 หากผูขายรองขอ ผูซื้อตองชวยเหลือผูขายในการดําเนนิการใดๆ ใน
ประเทศท่ีเก่ียวของอันจําเปนเพื่อปกปองกรรมสิทธิ์ของผูขายในผลิตภัณฑ 

 8.2 การยึดหนวงไวซึ่งกรรมสิทธิน้ั์นไมกระทบถึงการโอนความเส่ียง
ตามที่ระบุในขอ 5 ขางตน 

9. ทรัพยสินทางปญญา แบบจําลอง และขอมูลในผลิตภัณฑ   



 
 

 9.1 ผูซื้อตกลงยอมรับซึง่ทรพัยสินทางปญญาใดๆอันเก่ียวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑที่ขาย และการทีผู่ขายขายผลิตภัณฑใหแกผูซื้อนั้นไมเปนการ
โอนหรืออนุญาตใหใชสิทธใินทรพัยสินทางปญญา 

 9.2 ผลิตภัณฑไดผลิตขึน้ตามแบบจําลองซึ่งเปนทรัพยสินของผูขายแต
เพียงผูเดียว 

 9.3 ขอมูลอันเก่ียวดวยกับผลิตภัณฑ รวมถึงแผนพับและตารางราคา จะ
ผูกพนัคูสัญญาถาไดมีการกลาวถึงในสัญญาโดยชัดเจน 

10. เหตุสุดวิสัย และขอขัดของ 

 10.1ผูขายมีสิทธทิี่จะระงับการปฏิบัติตามขอผูกพนัตามทีร่ะบุไวในสัญญา
หากวาการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวนั้นถูกขัดขวาง หรอื กอใหเกิดภาระ

เกินสมควร ในสถานการณตอไปนี้: กรณีมขีอพิพาททางอุตสาหกรรม และ
สถานการณอ่ืนใดทีน่อกเหนอืการควบคุมของผูขาย อาทิเชน ไฟไหม 
สภาพอากาศที่เลวราย ภัยสงคราม การระดมพล การจลาจล การชุมนุม
เรียกรอง การจับกุม การหามเรือเขาออกจากทา ขอจํากัดในการใช
พลังงาน และความชํารุดบกพรองหรือความลาชาในการสงมอบของผูรับ
สัญญาชวง หรือ ผูจัดจําหนาย อันเปนเหตุมาจากสถานการณดังกลาว 

 สถานการณตามที่ระบุในขอนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังจากการทํา
สัญญา จะกอใหเกิดสิทธทิี่จะระงับการปฏิบัติตามสัญญาก็เฉพาะแตในกรณี
ที่สถานการณดังกลาวมผีลตอการปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาที่ไมอาจ
คาดเห็นไดในขณะทําสัญญา 

 10.2 คูสัญญาฝายใดๆ ยอมมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาไดหากการปฏิบัติหนาที่
ตามสัญญาของตนไดระงับเกินกวาหกเดือน 

11. กฎหมายที่ใชบังคับและขอพิพาท 

 11.1 สัญญานี้บังคับตามกฎหมายของสถานที่ซึง่เปนที่ต้ังของสํานักงาน
ใหญจดทะเบียนของผูขาย 

 11.2 ขอพิพาทใดๆ ระหวางคูสัญญา อันเก่ียวดวยกับการบังคับใช การ
ตีความ การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งไมอาจตกลงกันไดอยางฉันท
มิตรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม จะอยูในเขตอํานาจศาลทีผู่ขายมี
สํานักงานใหญจดทะเบียนต้ังอยู ทั้งนี้ หากผูขายรองขอ ขอพพิาทอาจนํา
ขึ้นสูศาลทีม่ีเขตอํานาจสํานักงานจดทะเบียนของผูซ้ือต้ังอยู  

 

 


