เงือ
่ นไขทัว
่ ไปสําหรับการขาย

1.
บททัว่ ไป เงื่อนไขทั่วไปฉบับนี้เปนการกําหนดขอตกลงและเงือ
่ นไข
ในการซื้อขายระหวางคูสัญญา และไมมีผลกระทบตอเงื่อนไขเฉพาะรายที่
ตกลงกันเปนลายลักษณอักษรโดยคูสัญญา
2.

คํานิยาม

2.1 "ผูข
 าย" หมายถึง บริษท
ั มากอตโต จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่ เลขที่ 14 หมู 3
ถนน สุวรรณศร บัวลอย หนองแค สระบุรี 18230 ประเทศไทย (เลขทะเบียน
บริษท
ั 010 553 313 8861)
2.2

"ผูซื้อ " หมายถึง คูสัญญาซึ่งซื้อผลิตภัณฑจากผูขาย

2.3 "เปนลายลักษณอักษร" หมายถึง เอกสารซึ่งลงนามโดยคูสัญญาฝาย
ใดๆ (เชน จดหมาย โทรสาร อิเล็กทรอนิกสเมลล และอื่นๆ)
3.

ราคา

ราคากํ าหนดเปน สกุลเงินบาท โดยเป น ราคาสุ ท ธิ ไม มี สว นลดใดๆ และไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
4.

การชําระราคา

4.1 หนึง่ ในสามของราคาซื้อจะตองชําระเมือ
่ มีการตกลงทําสัญญา และ
อีกหนึ่งในสามของราคาซือ
้ จะตองชําระเมื่อผูข
 ายบอกกลาวแกผูซื้อวา
ผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนสําคัญของผลิตภัณฑพรอมสําหรับการสงมอบ และ
ราคางวดสุดทายตองชําระเมื่อมีการสงมอบผลิตภัณฑ
4.2 การชําระราคาตองกระทําภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ในใบ
เรียกเก็บ
4.3 ไมวาการชําระราคาจะทําดวยวิธีใด จะถือวามีการชําระราคาเมื่อเงิน
ดังกลาวไดนําเขาบัญชีของผูข
 ายอยางสมบูรณและไมมีการเพิกถอน
4.4 หากการสงมอบลาชา เนื่องจากสาเหตุไมวาโดยตรงหรือโดยออมจาก
ผูซ
 ื้อ การชําระราคาตองทําโดยเสมือนวาไมมีสาเหตุดังกลาวเกิดขึ้น
4.5 หากผูซอ
ื้ ไมสามารถชําระราคาตามวันที่ระบุไวในสัญญา ผูขายมี
สิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยจากการชําระราคาลาชาโดยไมจําตองบอกกลาวผูซอ
ื้
อยางเปนทางการ โดยการคิดดอกเบี้ยนั้นใหนับตั้งแตวันที่ถึงกําหนดชําระ
ราคา ทั้งนีผ
้ ซ
ู ื้อตองชําระดอกเบี้ยสําหรับการชําระราคาลาชาดังกลาวใน
อัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน ของจํานวนเงินที่ถึงกําหนดและยังไมไดชําระ
4.6 ในกรณีที่มีการชําระราคาลาชาถึง 10 วัน หรือกวานั้น
นอกเหนือจากดอกเบี้ยจากการชําระราคาลาชา และหลังจากที่ผข
ู ายแจงให
ผูซ
 ื้อทราบเปนลายลักษณอักษร ผูข
 ายอาจระงับการปฏิบัติตามสัญญา
จนกวาจะไดมีการชําระราคาดังกลาว และหากผูซื้อไมชําระราคาดังกลาว
ภายใน 3 เดือน ผูข
 ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาและไดรับการชดใชความ
เสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูขาย โดยผูข
 ายตองสงคําบอกกลาวเปนลาย
ลักษณอักษรใหแกผูซอ
ื้
5.

การสงมอบ

5.1 ระยะเวลาในการสงมอบจะพิจารณาจากวันทีผ
่ ข
ู ายไดสงคํายืนยัน
คําสั่งซื้อใหแกผูซื้อ
5.2

การสงมอบนั้นเปนไปตามขอกําหนด "Ex Works" (EXW) ซึ่งให

หมายความตามขอกําหนดใน Incoterms ที่มีผลบังคับในวันทีท
่ ําสัญญา
5.3

การรับผลิตภัณฑนน
ั้ จะกระทํา ณ สถานทีผ
่ ลิตผลิตภัณฑ

5.4 หากผูซอ
ื้ ไมดําเนินการรับผลิตภัณฑในวันสงมอบ ไมวาอยางไรก็
ตาม ผูซื้อยังคงตองชําระราคาในสวนที่ถึงกําหนดเสมือนวามีการสงมอบ
เกิดขึ้น และผูขายสามารถดําเนินการใดๆ เพื่อเก็บรักษาผลิตภัณฑดงั กลาว
โดยผูซ
 ื้อตองรับภาระในคาใชจายและความเสี่ยงแตเพียงฝายเดียว
5.5

การสงมอบผลิตภัณฑแตบางสวนสามารถทําได

5.6 จํานวนผลิตภัณฑนั้นอาจคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ไมวาจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงก็ตาม
5.7 ถาไมสงสินคาภายในกําหนด ผูซอ
ื้ มีสิทธิที่จะไดรับคาปรับจากความผิด
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 ความรับผิดของผูข
 ายจํากัดเพียงความชํารุดบกพรองซึ่งปรากฏ
ภายในระยะเวลาหนึ่งปนับจากการสงมอบ
7.2 ผูซ
 ื้อตองบอกกลาวแกผ ูขายเปนลายลักษณอักษรและโดยไมลาชาถึง
ความชํารุดบกพรองใดๆ ที่ปรากฏ มิเชนนัน
้ ผูซื้อจะสิน
้ สิทธิที่จะเรียกรองให
แกไขความชํารุดบกพรองนั้นๆ
7.3 ผูข
 ายอาจจะเลือกที่จะเปลี่ยน หรือ ซอมแซมผลิตภัณฑที่ชํารุด
บกพรอง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และไมวาในกรณีใดๆ ผูขายไมตอง
รับผิดในความชํารุดบกพรองใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาสองปนับแต
วันที่สงมอบโดยเริม
่ แรก
7.4

ไมมีการรับประกันในการใชงานของผลิตภัณฑ

7.5 การซอมแซมจะกระทํา ณ สถานทีท
่ ผ
ี่ ลิตภัณฑนั้นตั้งอยู เวนแตผข
ู าย
เห็นเหมาะสมใหสง คืนผลิตภัณฑหรือชิน
้ สวนทีช
่ ํารุดบกพรองแกผข
ู ายเพือ
่
ทําการซอมแซมหรือเปลี่ยน โดยผูข
 ายตองรับความเสี่ยงและคาใชจายใน
การขนสงผลิตภัณฑเพื่อนํามาซอมแซมความชํารุดบกพรอง ทั้งนีผ
้ ูซอ
ื้ ตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูข
 ายเพื่อวัตถุประสงคในการขนสงดังกลาว
7.6 หากการดําเนินการดังนี้จําเปนตอการซอมแซมความชํารุดบกพรอง
ผูซ
 ื้อตองจัดการใหมีการรื้อถอน หรือ การประกอบใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑไมวาโดยตรงหรือโดยออม โดยผูซ
 ื้อตองรับผิดชอบในคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นแตเพียงฝายเดียว
7.7 สวนทีช
่ ํารุดบกพรองซึ่งไดมีการเปลี่ยนทดแทนแลวตองคืนใหกับ
ผูข
 าย และถือเปนทรัพยสินของผูข
 าย
7.8 หากผูขายไมตองรับผิดในความชํารุดบกพรอง ผูข
 ายมีสท
ิ ธิเรียกเงิน
คืนจากผูซื้อในคาใชจายทัง้ หมดทีผ
่ ข
ู ายจายไป
7.9 ผูข
 ายไมตองรับผิดในความชํารุดบกพรองที่เกิดขึน
้ จากวัสดุทผ
ี่ ูซอ
ื้
จัดหา หรือจากการออกแบบหรือกําหนดโดยผูซ
 ื้อ
7.10 ผูข
 ายจะรับผิดเฉพาะความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นจากการใช
ตามปกติตามที่ระบุในสัญญา และเปนการใชอยางเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
นั้น ความรับผิดของผูข
 ายไมรวมถึงความชํารุดบกพรองที่เกิดจากความ
ผิดพลาดในการดูแลรักษา การกอสรางอยางไมถูกตอง ความประมาท
เลินเลออยางรายแรง การจงใจกระทําผิด การซอมแซมหรือดูแลรักษาอยาง
ผิดพลาดของผูซื้อ หรือการดัดแปลงทีก
่ ระทําโดยปราศจากความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรของผูข
 าย และความรับผิดของผูข
 ายไมรวมถึงการ
เสื่อมสภาพจากการใชงานปกติ
7.11 ผูซ
 ื้อไมมส
ี ิทธิเรียกใหผข
ู ายรับผิดหรือชดใชใดๆ ในความเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการผลิต การสูญเสียกําไร การขาดประโยชน การสูญเสีย
สัญญา หรือความเสียหายหรือความสูญเสียโดยออมหรือที่ตามมาใดๆ
7.12 ผูข
 ายมีสิทธิที่จะระงับการปฏิบัติหนาทีใ่ ดตามสัญญา หากปรากฏ
อยางชัดแจงวา ผูซอ
ื้ ไมสามารถหรือไมอาจปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา
ได ทั้งนีผ
้ ข
ู ายตองบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรแกผูซอ
ื้
8.

สิท ธิยึด หนวงและความเสี่ยง

8.1 ผลิตภัณฑยังคงเปนทรัพยสินของผูข
 ายจนกวาการชําระราคาจะ
ครบถวนสมบูรณ
หากผูขายรองขอ ผูซ
 ื้อตองชวยเหลือผูข
 ายในการดําเนินการใดๆ ใน
ประเทศที่เกี่ยวของอันจําเปนเพื่อปกปองกรรมสิทธิ์ของผูข
 ายในผลิตภัณฑ
8.2 การยึดหนวงไวซึ่งกรรมสิทธิน
์ ั้นไมกระทบถึงการโอนความเสี่ยง
ตามที่ระบุในขอ 5 ขางตน
9.

ทรัพยสินทางป ญญา แบบจําลอง และขอมูลในผลิตภัณฑ

9.1 ผูซื้อตกลงยอมรับซึง่ ทรัพยสินทางปญญาใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑที่ขาย และการทีผ
่ ข
ู ายขายผลิตภัณฑใหแกผูซื้อนั้นไมเปนการ
โอนหรืออนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
9.2 ผลิตภัณฑไดผลิตขึน
้ ตามแบบจําลองซึ่งเปนทรัพยสินของผูขายแต
เพียงผูเดียว
9.3 ขอมูลอันเกี่ยวดวยกับผลิตภัณฑ รวมถึงแผนพับและตารางราคา จะ
ผูกพันคูสัญญาถาไดมีการกลาวถึงในสัญญาโดยชัดเจน
10.

เหตุสุดวิสัย และขอขัดของ

10.1ผูขายมีสิทธิที่จะระงับการปฏิบัติตามขอผูกพันตามทีร่ ะบุไวในสัญญา
หากวาการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวนั้นถูกขัดขวาง หรือ กอใหเกิดภาระ
เกินสมควร ในสถานการณตอไปนี้: กรณีมข
ี อพิพาททางอุตสาหกรรม และ
สถานการณอื่นใดทีน
่ อกเหนือการควบคุมของผูข
 าย อาทิเชน ไฟไหม
สภาพอากาศที่เลวราย ภัยสงคราม การระดมพล การจลาจล การชุมนุม
เรียกรอง การจับกุม การหามเรือเขาออกจากทา ขอจํากัดในการใช
พลังงาน และความชํารุดบกพรองหรือความลาชาในการสงมอบของผูรับ
สัญญาชวง หรือ ผูจัดจําหนาย อันเปนเหตุมาจากสถานการณดังกลาว
สถานการณตามที่ระบุในขอนี้ ไมวาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังจากการทํา
สัญญา จะกอใหเกิดสิทธิที่จะระงับการปฏิบัติตามสัญญาก็เฉพาะแตในกรณี
ที่สถานการณดังกลาวมีผลตอการปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญาที่ไมอาจ
คาดเห็นไดในขณะทําสัญญา
10.2 คูสัญญาฝายใดๆ ยอมมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาไดหากการปฏิบัติหนาที่
ตามสัญญาของตนไดระงับเกินกวาหกเดือน
11.

กฎหมายที่ใชบัง คับและขอพิพาท

11.1 สัญญานี้บังคับตามกฎหมายของสถานที่ซงึ่ เปนที่ตงั้ ของสํานักงาน
ใหญจดทะเบียนของผูข
 าย
11.2 ขอพิพาทใดๆ ระหวางคูสัญญา อันเกี่ยวดวยกับการบังคับใช การ
ตีความ การปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งไมอาจตกลงกันไดอยางฉันท
มิตรภายในระยะเวลาที่เหมาะสม จะอยูในเขตอํานาจศาลทีผ
่ ข
ู ายมี
สํานักงานใหญจดทะเบียนตั้งอยู ทั้งนี้ หากผูขายรองขอ ขอพิพาทอาจนํา
ขึ้นสูศาลทีม
่ ีเขตอํานาจสํานักงานจดทะเบียนของผูซ
 ื้อตั้งอยู

