
ข้อตกลงในการท าธุรกจิ (เอจีบี) 
 I.   การใช้บังคับของ เอจีบี 
 1.    ส าหรับสัญญานี้และสัญญาอ่ืนๆท่ีจะตามมาของ บ๊ิก ดัชแมน ซึง่ต่อไปนี้จะเรียกว่า บีดี จะใช้ข้อตกลง 

        เอจีบี ดังกล่าวข้างล่าง โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ข้อตกลง เอจีบีใช้บังคับเช่นเดียวกันส าหรับบริการ 

        ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทท ามาให้และในการให้บริการติดต้ัง แทนท่ีจะรับผลิตภัณฑ์ให้ ถือว่าเป็นผู้รับช่วงผลิตภัณฑ์ 

 ในการรับบริการ ก็ถือว่ารับบริการท่ีให ้

2.    บีดี ไม่มีหนา้ท่ีจะท าตามข้อตกลงลูกค้าซึ่งขัดกับข้อตกลงนี้  บีดี จะใช้บังคับได้แม้ว่าท าให้ลูกค้าโดย 

        ท่ีทราบ ว่าลูกค้าไม่ประสงค์อย่างนั้น ในการนี้ บีดี ไม่จ าเป็นต้องบ่งว่าจุดประสงค์ไม่ตรงกัน  หากบีดี 

        ท าหน้าท่ีอ่ืนเพิ่มให้  ก็ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ 

   II.   การท าสัญญา 
   1.   ลูกค้ารับผิดชอบในการสั่ง สามอาทิตย์ การสัง่ต่างๆรวมท้ังสั่งผ่านผู้ร่วมงาน บีดี และการเปล่ียนแปลงสัญญาภายหลัง 

         จะต้องได้รับค ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบีดี(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าเอบี) หรือโดยการด าเนนิการตามสั่ง 

         ในการปฏิบัติอ่ืนๆหรือปิดบัง ไม่เป็นเหตุผลท่ี บีดีต้องท าหน้าท่ี   ผู้ร่วมงานของบีดี ไม่มีอ านาจท่ีจะไม่ท าตามข้อตกลง  

         เอบี หรือให้ค ามั่นสัญญาท่ีผิดแปลกจากข้อตกลง 

  2.   ข้อความในสัญญาของ เอบี  ถือว่าใช้ได้ หากภายใน 7 วันของวันปฏิทินหลังจากได้รับเอบีแล้ว หากลูกค้าไม่เขียนเป็น 

        ลายลักษณ์อักษรโต้แย้งไปท่ี บีดี 

  III.   หน้าที่ที่จะต้องร่วมงานหากเป็นสัญญาที่มีการติดตั้ง 
         ลูกค้ามีหน้าท่ีจัดการให้มีทางเข้าและท่ีทางเพยีงพอท่ีจะขนของลง และจัดการท่ีทางให้สามารถท าการการติดต้ังได้   

         หน้าหนาว ต้องจัดแจงท าความร้อนในบริเวณท่ีติดต้ัง  ลูกค้ามีหน้าท่ีจัดหาไฟฟ้า น้ า ไฟส่อง และจดัการให้มีการ ทดสอบผลได้ 

  IV.  หน้าที่ของบริษัท บีดี 
  1.   บีดี ไม่มีหนา้ท่ีให้ค าแนะน าลูกค้า ถ้าบริการบางอย่างจ าเป็นต้องมีข้อแนะน า บีดี มีสิทธิ์จะให้ค าแนะน าได้โดย 

       ค านึงถึงความต้องการของตนเองและของลูกค้า  

 2.   กรณีบีดีท าการติดต้ังบกพร่องบีดี มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกค้ารับมอบงานส่วนหนึ่งท่ีท าเสร็จแล้ว  นอกจากนี้บีดี มีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกค้ารับมอบงานท่ีเสร็จแล้ว  กรณีท่ีมีข้อบกพร่องอย่างมาก 

ลูกค้ามีสิทธิ์ไม่ยอมรับงาน(ส่วนหนึง่) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาและตามกฎหมาย ไม่ได้หมดไป หากลูกค้ารับมอบ (ส่วนหนึ่ง)แล้ว และมีข้อบกพร่อง   

 3.    การท างานให้เสร็จตามก าหนด และการท่ีลูกค้ารับมอบงานได้ช้ากว่าก าหนด เมื่อ (ก) ลูกค้าไม่ได้จดัการร่วมมือท่ีจ าเป็นเพื่อให้เสร็จงาน  (ข) สินค้าท่ีสง่ไปถึงล่าช้าเพราะลูกค้าเป็นสาเหตุ 

(ค) ลูกค้า ไม่จัดหาเอกสาร ใบอนุญาตหรือ เอกสารอนุญาตให้ใช้ทันเวลา  

4.    บีดี มีหน้าท่ีเริ่มด าเนนิงานเมื่อลูกค้าจ่ายเงินล่วงหน้าตามตกลงแล้ว และเมื่อด าเนินการต่างๆอันเป็นหน้าท่ีของลูกค้าแล้ว  กรณีท่ีลูกค้าไม่ท าหน้าท่ีของตนตามตกลง สิทธิต่างๆของบีดี 

จะยังคงมีตามเดิม  กรณีมีวิกฤตภัยซึ่งป็นอุปสรรคก าหนดเวลาส่ง จะเล่ือนไปตามความเหมาะสม 

 5.    กรณีซื้อสินค้า ไม่ว่าใครเป็นผู้จัดส่ง เมื่อสินค้าจากดีบีส่งถงึลูกค้าแล้ว ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในสินค้านั้น หากการสง่เกิดล่าช้าเพราะลูกค้าเป็นเหตุ 

ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้ังวันท่ีก าหนดว่าส่งไปให้ได้  ในการติดต้ัง ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อรับมอบสินค้าแล้ว การรับมอบเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าได้รับมอบแล้ว 

หากลูกค้าไม่มารับมอบตามก าหนดท่ีบีดีบ่งไว้อันเป็นก าหนดเวลาท่ีสมควรอันเป็นก าหนดท่ีลูกค้ามีหน้าท่ีรับมอบหรือลูกค้าจะต้องน าสินค้าออกมาใช้  

ลูกค้าจะปฏิเสธไม่ยอมรับไม่ได้หากสินค้ามีข้อบกพร่องทีไม่ส าคัญ 

6.   ไม่ว่าจะมีการตกลงอย่างอ่ืนไว้อย่างใด โดยเฉพาะอย่างย่ิง การตกลงข้อ-อินโคเทิมส์  บีดี จะไม่มีหนา้ท่ี จัดการส่งสนิค้า  

      จัดประกนัสินค้า  หากไม่บ่งไวแ้นน่นอน จะไม่มหีน้าท่ี จัดหาใบรับรองหรือเอกสารท่ีใช้ส าหรับน าสนิค้าเข้าออก ใบอนุญาต อนุมัติ หรือแบบฟอร์มอ่ืนๆ หรือจัดการเร่ืองภาษีศุลกากร  

จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางราชการต่างๆนอกเฟชท่า ไม่รับผิดชอบระบบขนาดน้ าหนกั หีบห่อ ระเบียบ เครื่องหมาย และข้อหมายเหตุ นอกเฟชท่า หรือรับวัสดุหีบห่อคืนจากลูกค้า   

 V.   ราคาและการจ่าย   
 1.   ในการติดต้ังท่ีตกลงกัน จะต้องจ่ายเงินครบจ านวนวันท่ีรับมอบ ถ้ารับมอบเพียงส่วนหนึ่ง  จะต้องจา่ยเงินส าหรับส่วนท่ีรับมอบนั้น  

 2.   เงินท่ีจ่าย  จา่ยเป็นยูโรตามก าหนดวันท่ีเอบีบ่งไว้ โดยไม่มีการหักค่าเบ้ียเล้ียง  ก าหนดวนัท่ีถือว่าจ่ายภายในก าหนด คือวันท่ีเงินส่งถึงบีดี จะถือว่าส่งเงนิให้ครบตามสัญญา 

        ก็ต่อเมื่อเงินเข้าบัญชีของบีดีท่ีบ่งไว้ในสัญญา 
      

 3.    บีดี มีสิทธิ์ท่ีจะน าเงนิท่ีจ่ายให้ มาหกักลบลบจากจ านวนท่ีค้างอยู่ตามความเหมาะสม โดยใช้สิทธิของตนหรือสิทธิ 

       ท่ีผู้อ่ืนยกให้  

4.    กรณีลูกค้าจ่ายเงินช้า จะคิดค่าเตือนเป็นจ านวนเฉล่ีย 10 ยูโร โดยยังไม่คิดค่าเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ลูกค้าเป็นผู้รับ 

      ผิดชอบค่าธรรมเนียมนอกและในศาลท่ีด าเนินการทวงหนี้ เป็นจ านวน แต้ม -9 % ท่ีสูงกว่าดอกเบ้ียพื้นฐาน ต่อปี สิทธิอ่ืนๆนอกจากนี้ของบีด ี

       ก็ยังคงมีตามเดิม   

5.    หากลูกค้าจ่ายไม่ครบหรือมีเหตุผลแน่นอนว่าจะไม่จ่าย บีดี มีสิทธิ์ท่ีจะเรียกร้องให้จ่ายเงินค่าสนิค้าท่ีส่งให้แล้วทันที 

      หรือ ในการส่งสินค้าครั้งต่อไป ให้จ่ายเงนิล่วงหน้า หรือจ่ายทันทีเมื่อมอบส่งสินค้า  นอกจากนี้บีดีอาจขอให้จัดการ  

       ประกันการจ่ายอย่างเพียงพอ 

6.   ลูกค้าไม่มีสิทธิ์คิดหักกลบลบเงินจากจ านวนท่ีจะต้องจ่ายให้บีดี นอกจากว่าลูกค้ามีสิทธิ์เรียกร้องจากบีดี หรือมีการ 

       ตัดสินให้สิทธิใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นท่ียอมรับของ บีดี หรือโต้แย้งไม่ได้  ลูกค้ามีสิทธิ์ไม่จ่ายเงิน หรือโต้แย้ง  

       ก็ต่อเมื่อบีดีท าผิดสัญญาอย่างมากและไม่ได้เสนอการประกันท่ีเหมาะสม  

7.  ข้อตกลงต่อไปนี้ ใช้บังคับก็ต่อเมื่อสัญญาค่าจ านวนมากกว่า 500.000,00 ยูโร และระยะเวลาต้ังแต่วนัท าสัญญา 

     ถึงวนัส่งสินค้าแน่นอน นานกว่าเจ็ดเดือน: 

     หากวัสดุท่ีซื้อก่อนคือเหล็ก/วัสดุสังเคราะห์ ราคาสูงข้ึน โดยมีหลักฐานจาก: เหล็ก www.steelbb.com 

     (sheet Metal Flat Products N. Europe domestic HDG- Ex Works)  ส าหรับพลาสติก 

     www.kiwe.de กราฟฟิกราคา (Kl Polymerpreise  PP Copolymere-S.) หากราคาเปล่ียนไปเพียง 10 %  

     ราคาสุทธิของวัสดุท่ีซื้อจะคิดคงเดิม หากในระยะเวลาต้ังแต่วันท าสัญญาถึงวันส่งสนิค้า  ราคาซื้อก่อนส าหรับ 

     เหล็ก/วัสดุสังเคราะห์  สูงข้ึน เกนิกว่า 10 %   จะคิดราคาสุทธิ(ราคาวัสดุสุทธิ) เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน  1.25 %  

     โดยคิดทุกๆ 5 % ท่ีเกินก าหนด 10 % ดังกล่าว  ในท่ีนี้ข้ึนอยู่กับส่วนประกอบของวัสดุ(เหล็ก 66 %, พลาสติก  

     34 % ของราคาซื้อสุทธิของวัสดุท่ีซื้อ) 

     หากวัสดุท่ีซื้อก่อนคือเหล็ก/วัสดุสังเคราะห์ ราคาสูงข้ึนมากกวา่ 15 %  แต่ไม่เกิน 20 % จากราคาท่ีก าหนด 

     ไว้เดิม ราคาซื้อสุทธิของวัสดุท่ีซื้อ จะเพิ่มเป็น 2,5 %  ของ 66 % หรือ 34 % ของราคาซื้อสุทธิของวัสดุท่ีซื้อ 

 

  VI.      การส่งซอฟท์แวร์ให้  
    1.         เมื่อสินค้าท่ีส่งไปให้ลูกค้า  ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ใช้ซอฟแวร์และเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในการนี้ ซึ่งไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของลูกค้าคนเดียว และลูกค้า 

ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในซอฟท์แวร์นี้ให้ผู้อ่ืน  ลูกค้าไม่มีสิทธิท าส าเนาไว้  นอกจากจะเป็นส าเนาท่ีเก็บไว้กันหาย ข้อความท่ีแสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของ  

หมายเลขซีรี่ และข้อมูลต่างๆท่ีแสดงไว้เป็นเอกลักษณ์ของซอฟท์แวร์ ห้ามลบออกหรือเปล่ียนแปลง 

  2.        ลูกค้ามีหน้าท่ีจัดการป้องกันอันเหมาะสมเพือ่ไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าใช้ซอฟท์แวร์และเอกสารต่างๆประจ าซอฟท์แวร์  ป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาใช้เครื่องและ 

     เอกสารโดยเก็บไว้ในท่ีปลอดภัย ขอให้แจ้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงข้อตกลงข้อนี้ในสัญญาและข้อตกลงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ 

  3.       กรณีข้อมูลสูญหายหรือเปล่ียนแปลงไป บีดีจะรับผิดชอบเท่าท่ีค่าใช้จ่ายท่ีจะเกืดข้ึนเพื่อน าข้อมูลกลับ โดยน าข้อมูลกลับจากส าเนาปกติท่ีท าไว้ 
  

VII. ความเป็นเจ้าของ   
 1.  บีดี ประกันต่อลูกค้าหากเกิดข้อบกพร่อง  โดยมีมาตรการดังนี้ :  

 2.  คุณภาพไม่ดีหรือสินค้าข้อบกพร่อง รวมท้ังด้านจ านวน ในการนี้ถือข้อมูลในสัญญาเอบีเป็นหลักวัด  หากบีดีให ้

      ความเห็นต่อสาธารณชนหรือผู้ร่วมงานบีดี หรือบุคคลท่ีสาม ให้ความเห็นในคุณภาพสินค้า  ไม่ถือวา่เป็นเหตุผลท่ีใช้ 

      พิจารณา  ผู้ร่วมงานของบีดีไม่มีสิทธิ์ให้ถ้อยค าประกัน  ให้ข้อมูลเรื่องคุณภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เป็นประโยชน์   

3.   ในกรณีทีลู่กค้าท าผิดสัญญาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจ่ายเงนิช้า  

บีดมีสีทิธิท์ี่จะถอนตวัออกจากสัญญาเมือ่ผ่อนผันเวลาให้แล้วและน าสินค้าทใีหไ้ว้กลบัคนื   

4.    บดีี มีหน้าทีใ่ห้ประกันหากค่าของสินค้ามากกว่าค าเรียกร้องของบีดีเกิน 120%  บีดีจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะให้ประกนัเมื่อไร 
 5.  ในการส่งของโดยวิธีตามกฎหมายอื่นซึง่ไม่รกัษาสิทธิของเจ้าของตามระเบียบการของกฎหมายของสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี  

ลูกค้าจะจะต้องให้สิทธ์ิแกบ่ีดตีามกฎหมายนั้นดว้ย  ในการนี ้ หากต้องมีการจัดการอืน่ๆที่จะท าใหบ้ีดีรกัษาสิทธ์ิดงักลา่ว  
ก็ขอใหลู้กค้าด าเนินการจัดการนี ้  ลูกค้าจะร่วมท าทุกอย่างที่จ าเปน็เพื่อให้เกดิมาตรการที่จะท าให้บีดรีักษาสิทธ์ิไวไ้ด้ 



 

VIII.  รบัประกนัและรบัผดิชอบคา่เสยีหาย 

1.    หากมีข้อบกพร่อง บดีีรับผิดชอบค่าเสยีหายในกรณีต่อไปนี ้
2.   ข้อบกพร่องเกิดขึน้จากบดีีเอง รวมทัง้ข้อบกพร่องเกิดจากข้อมลูที่บดีีให้ไว้ในการสัง่สนิค้า  ค าแถลงอย่างเปิดเผยของ 
     บดีีหรือผู้ ร่วมงานหรือของบคุคลที่สามเกี่ยวกบัข้อบกพร่องของสนิค้า ไม่มีผลเข้ามีสว่นพิจารณาต่อการบริการที่บกพร่อง 
       ผู้ ร่วมงานของบดีีไม่มีสทิธ์ิท่ีจะให้ถ้อยค าต่างๆนอกเหนือไปจากในสญัญาสัง่ซือ้ อนัเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัการรับประกนั คณุลกัษณะ 
       ของสนิค้าหรือข้อมลูเกี่ยวกบัผลทางเศรษฐกิจในการใช้สนิค้า 
3.    บดีีจะเป็นผู้ รับประกนั(มาตรา 443 ของประมวลกฎหมาย)หากกบ่งไว้ในสญัญาสัง่ซือ้เท่านัน้  ค าแถลงอื่นๆของบีดีหรือ 
       ผู้ ร่วมงานของบดีี ไม่ถือว่าเป็นค ารับรองการรับประกนั 
4.   เมือ่ได้รับมอบสนิค้าแล้ว  ลกูค้ามีหน้าที่ตรวจดูสนิค้าทกุครัง้ทนัทีในด้านที่ว่า มีข้องบกพร่องในกรณีต่างๆหรือไม่   
      รวมทัง้ข้อผิดพลาดโดยไม่ถกูต้องตรงสญัญา   หากลกูค้าตรวจพบว่า มีสิง่ไม่ถกูต้องตรงสญัญา   ลกูค้ามีหน้าที่ต้องแจ้งเป็น 
      ลายลกัษณ์อกัษรให้บดีีทราบทนัที 
5.   ถ้าสนิค้าท่ีสง่ให้ มีเพียงสว่นหนึ่งบกพร่อง ลกูค้าไม่มีสทิธ์ิขอสนิค้าทัง้หมดใหม่ 
6.     หากลูกค้าพยามแก้ไขก าจัดข้อบกพร่องเองโดยไม่ได้แจ้งให้บีดีทราบภายในก าหนดให้ทันเวลา  จนท าให้แกไ้ขภายใน 

        ก าหนดไมไ่ด้ เวลาบีดีจะไม่รับประกันในข้อบกพร่องนั้น        

7.    หากมีข้อบกพร่องจริงๆ บีดีจะเป็นผู้เลือกว่าจะแก้ไขให้หรือส่งสินค้าอ่ืนแทน  กรณีท่ีสุดท้าย บีดีไม่สามารถแก้ไขได้ ลูกค้ามีสิทธิ ์

       ขอลดราคาหรือเลิกสัญญา  

8. ส าหรับการจ่ายค่าเสียหาย  หากเกิดจากประกนับกพร่องหรือเกิดเสียหายถงึแก่ชีวติ ร่างการบาดเจ็บ หรอืเสียสุขภาพ  

     บีดี จะจ่ายค่าเสียหายโดยไม่จ ากัด  และเช่นเดียวกนักับในกรณีที่บดีีจงใจ หรือประมาทซึ่งบีดีเองรบัเปน็ผู้ประกันความเส่ียง  

    ในกรณีประมาทสถานเบา บีดีจะรับผิดชอบหากมกีารบกพรอ่งข้อส าคญัๆเมื่อท าตามสัญญาเพื่อบรรลุจุดหมายสัญญา   

    การไม่ท าตามหน้าที่ดังกล่าว ท าช้ากว่าก าหนดและท าไมไ่ด ้บีดีจะจ่ายค่าเสียหายให้เฉพาะกรณีนั้นๆอนัเป็นกรณีธรรมดา 

    ที่อาจเกิดข้ันเมือ่ท าตามสัญญา การรับผิดชอบตามกฎหมายก าหนดเมือ่สินค้าบกพรอ่งไมน่ับรวมในทีน่ี้  ก่อนท าสัญญา  

    ลูกค้ามีหน้าที่ช้ีแจงเปน็ลายลักษณ์อกัษรต่อบ ีถงึข้อที่เส่ียงเป็นพิเศษในการนี้  

9.  ก าหนดระยะเวลาประกนั 24 เดือนหากสินค้าที่บกพร่องถกูน าไปใช้ตามวธีิปกตใินการดิดตัง้และเกิดบกพร่อง  หากการบกพร่อง 

    เกิดจากการดิดตัง้จะมีระยะประกนัหา้ปี การให้ระยะประกนัท าตามมาตรฐานของ VOB/B สิทธ์ิข้อนี ้หมายรวมถึงความเสียหาย 

    ที่เกิดข้ึนเนื่องจากสินค้าบกพรอ่งขณะท าการติดตั้งที่ไม่ได้รบัอนญุาตดัวย  เริม่นบัเวลาประกนัเมื่อส่งสินค้าให ้ การลดจ านวน 

    ระยะประกนัไม่ใช้กบักรณีบีดีชดเชยค่าเสียหายโดยไม่จ ากัดอนัเกิดเสียหายเนื่องจากบกพรอ่งด้านประกนัหรือท าให้เกิด 

    อนัตรายถงึชีวิต อนัตรายตอ่ร่างกายและสุขภาพ เกิดจากจงใจหรอืประมาท หรือสินค้าบกพร่อง หรอืกรณีทีบ่ีดี เป็นผู้รับประกนั 

    การเส่ียงในการจัดหา  หากว่าบีดีแถลงถอ้ยค าในการนี้เมือ่ลูกค้าเรียกร้องสิทธ์ิ จะไมถ่ือว่า ค าแถลงที่ให้นัน้เปน็จุดเริ่มการตกลง 

    ชดใช้ต่อลูกค้า หรอืเป็นข้อความใหเ้หตุผลในการเรียกรอ้ง 

10.   การงดไมร่ับประกันค่าเสียหายและข้อจ ากัดข้างบนนี ้ มีผลใช้รวมถงึการรับประกนัในตัวบุคคล ผู้ร่วมงาน ผู้แทน และผู้เข้าช่วย 

       ในการงานนี้ของบีดีดว้ย 

11.   บีดีไม่รับประกันในข้อท่ีว่า สินค้าจะน าไปใช้ได้เหมาะสมตามจุดประสงค์ของลูกค้าหรือไม่ และ/หรือถูกต้องตามกฎหมายของ 
          ประเทศของลูกค้าหรือไม่  ลูกค้ามีหน้าท่ีจัดหาใบอนุมัติและใบอนุญาตส าหรับประเทศนั้นๆและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ อันเป็น 

          ใบอนุญาตในการใช้ การสง่ และ/หรือการติดต้ังท่ีต้องด าเนินงาน  บีดีไม่รับประกันว่า สินค้าจะน าไปใช้ได้เหมาะสมตามจดุประสงค์ 

          ของลูกค้าของลูกค้าหรือไม่หาก ลูกค้าไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อัษรบ่งไว้ในสัญญา 

IX.  รบัผิดชอบการเสียหายของผลติภณัฑ ์

1. ลูกค้าจะไม่เปลี่ยนแปลงสินค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะไม่ดึงค าเตอืนออกหรือเปลี่ยนแปลง อันเปน็ค าเตือนอนัตรายหากใช้สินค้าไมถู่กวิธี 

หากไม่ท าหน้าที่นี ้ลูกค้าจะบ่งใหบ้ีดี ไม่ต้องรบัผิดชอบต่อบุคคลที่สามเมื่อเกิดเสียหาย  นอกเสียจากว่า 

ลูกค้าไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึน 

2. กรณีผลิตภัณฑ์บกพร่อง เปน็เหตุใหบ้ีดีตอ้งเรียกสินค้ากลับคืน หรือออกค าเตือน  

ลูกค้ามีหน้าที่ด าเนนิการทุกอย่างที่จ าเป็นและตรงจุดหมายเพื่อช่วยเหลอืบีดใีนการนี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการสืบหาข้อมูลลูกค้าที่ตอ้งใช้  

ลูกค้าเปน็ผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียกสินค้ากลับคืน หรือออกค าเตือน   

นอกเสียจากว่าลูกค้าไม่ได้เป็นผู้ท าใหสิ้นค้าเสียหายหรือท าให้เกิดเสียหายตามข้อก าหนดทัว่ๆไปของกฎหมาย   

ส่วนการเรียกร้องสิทธ์ิอืน่ๆ ของบีดี ยังคงมอีย่างเดิม 

3. ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บดีีทราบโดยทนัทหีากทราบถึงความเส่ียงในการใช้ผลิตภัณฑ์และข้อบกพร่องของผลติภัณฑ์ทีอ่าจมี  

โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษร 

X.  การเลิกสัญญา 

บีดีมีสิทธ์ิเลิกสัญญา โดยไมต่้องสละสิทธิที่มตีามกฎหมายอืน่ๆ โดยไม่ตอ้งมหีนา้ที่จ่ายค่าเสียหายทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่ลูกค้า 

หากลูกค้าท าการขัดตอ่ข้อตกลงทางธุรกิจทั่วๆไป หากสภาพทางการเงนิของลกูค้าเลวลงอย่างมากหรือย่ืนค ารอ้งให้เปิดคดีลม้ละลาย  

หรือคดใีนด้านนี ้หรือผู้ส่ังซื้อขาดทรพัย์สิน หรือเมื่อลกูค้าไมท่ าตามข้อตกลงที่ให้ไว้แกบ่ีดีหรือบคุคลที่สามโดยไม่แสดงเหตุผลเพียงพอ 

หรือลกูค้าไมใ่ห้ข้อมูลที่ถกูตอ้งเกี่ยวกับความสามารถในการจ่าย หรือส่ังเป็นจ านวนมากเกนิจะส่งให้ หรอืลูกค้าไมใ่หข้้อมูลที่ถกูตอ้งเกี่ยวกับ 

ก าลังจ่ายหรือบีด ีไม่ส่งสินค้าทีถู่กต้องหรือส่งไมท่นัเวลาโดยไมไ่ด้เปน็ฝ่ายผิด หรือบีด ีไม่สามารถท าตามหน้าทีสัญญาด้วยเหตุผลอื่นๆ 

โดยดูเหตุผลด้านของตนเอง และเหตุผลเพื่อลูกค้า หรือด้วยเหตุผลตามข้อตกลงในสัญญา 

XI.  วกิฤตการณ ์

1. หากเนื่องด้วยเหตุวกิฤตการณ์ ท าให้บีดไีม่สามารถท าตามข้อตกลงในสัญญาได ้ บีดีไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในระหว่างระยะเวลานี้ 

และก าหนดเวลาก็จะยืดต่อออกไประหว่างนีโ้ดยไมต่้องชดใช้ค่าเสียหายให้ลกูค้า  และบีดีสามารถเรียกร้องเงนิส าหรับบริการที่ท าไวใ้ห้แล้ว  

หากวิกฤตการณ์ยาวนานกว่าหกเดือน บีดีสามารถปฏิเสธที่จะท าตามข้อตกลงในสัญญาได ้ กรณีนี้ 

หมายรวมถงึการทีบ่ีดีเปน็ผู้ปฏิบตัิการลา่ช้าเอง 

2.  วิกฤตการณ์ เกดิข้ึนโดยเฉพาะวกิฤตการณ์ทางธรรมชาติ(แผ่นดินไหว, อทุกภัย พายุ ฯลฯ) กรณีที่เกิดจากสังคม(สงคราม, ประท้วงหยุดงาน, 

โรคระบาด, ความไม่สงบ, กักสถานที่ ฯลฯ) กรณีทางกฎหมาย(ค าส่ัง, เอกสารอื่นๆที่ตคี่าทีท่างหน่วยราชการของประเทศ ของหนว่ยปกครอง 

หรือการจ ากัดการน าเงนิเข้า, ไม่ยอมรบั, จ ากัดหรือห้ามน าสินค้าเข้าออกตามสัญญาของประเทศเกี่ยวกับสินค้า ฯลฯ 

3. บีด ีจะตอ้งแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบโดยเนิน่ๆถงึระยะเวลาทีค่าดว่าจะมีและจะจบส้ินวิกฤตการณ์ 

4. ถือว่าวิกฤตการณ์มีผลต่อผูร้บัหน้าทีน่ าส่ง หรอืผู้ช่วยของบีดีด้วย 

 

XII  การป้องกันข้อมูล/สงวนสิทธิ 



1.    บีดีมีสิทธิน าข้อมูลต่างๆท่ีได้มาจากการท าธุรกิจมาเก็บและด าเนินงานได้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเก็บข้อมูลของยุโรป 

      ลงวันที ่25 พฤษภาคม 2018 หากจ าเป็นเพือ่ท าตามสัญญา 

2.  บีดี มีสิทธ์ิที่จะน าข้อมูลทีไ่ด้จากมาผลิตภัณฑ์ของตน(เช่น ระบบภาษ ีหรือระบบจัดการบริษทั) มาสะสมเพื่อใช้ในจุดหมายอื่นๆ   

เพื่อใช้เพื่อประเมนิค่า เช่น เพื่อปรับปรงุผลิตภัณฑ ์ ปรับปรงุการบริการ และเพื่อขยายขอบเขตการใช้งาน  หากข้อมูลเป็นข้อมูล 

ของบคุคล บีด ีก็จะท าเป็นข้อมูลนรินามตามกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันข้อมลูก่อนที่จะน ามาใช้หรือประเมนิค่า 
3.   บีดีสงวนสิทธิของภาพ ภาพเขียน การคิดจ านวน และหลักฐานต่างๆ รวมท้ังสงวนสิทธิอ่ืนๆในด้านการด าเนินกจิการ  และ โนว-์เฮา ข้อมูลจะต้อง 

     เก็บเป็นความลับต่อบุคลท่ีสาม และจน าไปใช้ไดต้ามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น   

 
 

XIII.  รากฐานทั่วๆไปในการท าสัญญา  
  1. สถานท่ีให้บริการ  จ่าย และท าส าเร็จลุล่วง อันเป็นหน้าท่ีในสัญญานี้ คือเฟชท่า การนัดหมายตกลงกัน 

     ข้อก าหนดของอินโคเทิร์ม  ไม่เกี่ยวข้องในการนี ้ 

  2.   สิทธิและการเรียกร้องท่ีมีในสัญญานี้ ท าตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาลผู้มีอ านาจ ตัดสินคือศาล เฟชท่า  

 3.   ในกรณีเกิดพิพาททุกกรณีท้ังในและนอกสัญญาท่ีเป็นด้านการซื้อขาย ตกลงกันว่า ท้ังๆท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีอ่ืนหรือนานาชาติ  

       ศาลผู้มีอ านาจตัดสนิคือศาล เฟชท่าเท่านั้น การก าหนดเขตอ านาจศาลนี้ เป็นการตัดอ านาจศาลอ่ืน 

        ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในเรื่องตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน ลูกค้าเองไม่มีสิทธิ์ท่ีจะท าการฟ้องกลับ น าเรือ่งคิดหักกลบ  

        แจ้งการพิพาท หรือเรื่องยึดเก็บไว้ น าย่ืนต่อศาลอ่ืน  นอกจากศาล เฟชท่าเท่านั้น   

        แต่บีดีมีสิทธิในบางกรณีท่ีจะย่ืนฟ้องศาลในเขตสถานท่ีท าธุรกิจของลูกค้า  หรือต่อศาลอ่ืนตามท่ีกฎหมายต่างประเทศก าหนดให้ 

       เป็นศาลท่ีมีอ านาจว่าความ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


