
ข้อตกลงในการใช้งาน 
 
 
1. ขอบเขตการใช้ Software ทีก่ าหนดไว้ 
(ก)ขอบเขตการใช้ Software ทีก่ าหนดไว้นี ้–ก าหนดโดยจ ากดัเวลาและไมจ่ ากดัเวลา- ใช้เฉพาะการดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ คือ 

เมื่อสง่มอบ Software -ซึง่เป็นมาตรฐาน-  อนัเป็นสว่นหนึง่หรือสว่นท่ีเก่ียวข้องในการมอบสง่ Hardware  
หรือสง่มอบเฉพาะ Software เพือ่น าไปใช้ และบางครัง้อาจจะมข้ีอมลูติดไปด้วย  ในการนี ้ จะมีโอกาสที่น า Software 
นีไ้ปใช้ในพีซี หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์อื่นๆซึง่มีระบบท างานตา่งๆกนั  เช่น Tablet, Hand Held, Laptop, Smartphone และ 
อื่นๆ หรือดาวน์โลด โดยผา่นอินเทอร์เน็ท(ซึง่ในท่ีนีจ้ะเรียกวา่ “Software”) ขอบเขตการใช้ Software ที่ก าหนดไว้นี ้
ใช้บงัคบัใช้กบั              สนิค้าท่ีสง่ให้ทัง้หมดหากเกิดการละเมดิสทิธ์ิหรือเกิดบกพร่องในการท างานอนัเน่ืองมาจาก 

Software    แตใ่นกรณีอื่นส าหรับ Hardware  ขอให้ใช้ตามข้อก าหนดในการสง่มอบสนิค้าของ Big Dutchman 
หรือข้อตกลงในการสง่มอบสนิค้า 
(ข) สิน้ค้าที่เป็นหนงัภาพยนตร์ ไมถื่อวา่อยู่ในการใช้ Softwareนี ้
(ค) หากในขอบเขตการใช้ Software  นี ้ไมม่ีข้อก าหนดในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  
ก็ขอให้ใช้ตามข้อก าหนดในการสง่มอบสนิค้าของ Big Dutchman หรือข้อตกลงในการสง่มอบสนิค้า 
(ง)  พร้อมการบง่ขอบเขตการใช้ Software ที่ก าหนดไว้นี ้ ถือวา่  Big Dutchman ไมม่ีหน้าที่จดัการในด้านบริการตา่งๆ 
ในการนี ้ จะต้องท าสญัญาแยกออกไป 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
Big Dutchman เป็นผู้มีลขิสทิธ์ิเต็มท่ี และมีสทิธิใช้ข้อมลูเอกสารตา่งๆของ Software โดยไมจ่ ากดั 

ข้อมลูเอกสารตา่งๆห้ามน าไปให้แก่บคุคลที่สามโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจาก Big Dutchman 
3. สิทธิในการใช้ 
ส าหรับ Software สทิธิการใช้แตกตา่งจากข้อตกลงในสญัญาปกติอื่นๆทัง้หมด  โดยขอท าข้อตกลงดงันี:้ 
(เอ) Big Dutchman ไมไ่ด้มอบสทิธิการใช้ Software ทัง้หมดแก่ลกูค้า  หากไมไ่ด้มีการตกลงอยา่งอื่น  สทิธิการใช้ 
ให้ใช้ตามประเทศที่สง่ Hardware ไปให้ สทิธิการใช้จะมีจ ากดัระยะเวลาตามที่ตกลง  หากมกีารตกลงเร่ืองระยะเวลา  
ก็ถือวา่  
มีสทิธิการใช้โดยไมจ่ ากดัเวลา 
(บี) หากมีการท าข้อตกลงจ ากดัระยะเวลา  ก็จะมีข้อก าหนดเพิม่เติมคือ: ลกูค้ามีสทิธิใช้ Software ร่วมกบัHardware ที ่
Big Dutchman บง่ไว้ในเอกสารวา่ให้ใช้ได้เทา่นัน้ หากวา่ในการนี ้เมื่อสง่สนิค้าHardware ไมไ่ด้มีการบง่ข้อตกลงนีไ้ว้ 
เป็นพิเศษ  การจะใช้ Softwareกบัเคร่ืองอื่นๆ ให้มีสทิธ์ิใช้ได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้สง่ 
(ซี)  หากวา่ในเอกสารสญัญาบง่เคร่ืองไว้หลายๆประเภท  ลกูค้ามสีทิธ์ิใช้ Software 
ในเวลาเดียวกนัโดยใช้เพยีงเคร่ืองใดเคร่ืองหนึง่ที่อินสตอลไว้แล้วหรือที่จดัการให้ใช้ได้(ใบอนญุาตธรรมดา) 
หากวา่ลกูค้าไมไ่ด้มใีบอนญุาตหลายประเภทที่กลา่วไว้ในข้อ 3(เจ) 
(ดี) การมอบ Software ให้ ท าโดยวิธีใช้เคร่ืองอา่นเทา่นัน้(object code) 
(อี) อนญุาตให้ลกูค้าก็อบปี ้Software ได้ครัง้เดียวเพื่อเป็นการเซฟไว้เทา่นัน้(เซฟก็อบปี)้ และนอกเหนือจากนี ้
อนญุาตให้ลกูค้าก็อบปีห้ลายครัง้ตามใบอนญุาตใน3(เจ) 



(เอฟ) นอกจากกรณีในมาตรา 69อี ของกฎหมายลขิสทิธ์ิ (Decompiler)ลกูค้าไมม่ีสทิธ์ิเปลีย่นแปลง Software 
เปลีย่นกลบัหรือแปลหรือลบสว่นหนึง่สว่นใดออก ไมม่ีสทิธ์ิลบเลขล าดบั อกัษร เคร่ืองหมายหรือโค๊ตตา่งๆออก 
ต้องก็อบปีเ้ซฟโดยไมเ่ปลีย่นแปลงข้อมลูใดๆ 
(จี) ในกรณีที่มเีหตผุลส าคญั Big Dutchman ยอมให้สทิธ์ิลกูค้าน าสทิธิการใช้ Software นีไ้ปให้แก่บคุคลที่สาม   
โดยการยินยอมนีเ้รียกคืนได้  หากลกูค้าซือ้เคร่ือง ลกูค้าสามารถน าสทิธิการใช้ Software นีใ้ห้แกบ่คุคลที่สาม 
โดยใช้จากเคร่ือง 
 
 
 
      2 
 
ที่ซือ้เทา่นัน้  เมื่อให้สทิธิการใช้แก่บคุคลที่สาม  ลกูค้าจะต้องแนใ่จวา่บคุคลที่สาม  จะใช้สทิธิใช้ 
Softwareในขอบเขตที่สญัญานีก้ าหนดไว้  และต้องบง่ให้บคุคลทีส่าม  
ใช้ประโยชน์จากSoftwareในขอบเขตที่ก าหนดในสญัญา  ในกรณีนี ้
ลกูค้าจะเก็บก็อบปี ้Software ไว้ไมไ่ด้  ลกูค้าไมม่ีสทิธ์ิจะให้ค าอนญุาตตอ่ผู้ อ่ืน หากลกูค้าให้ Software แก่บคุคลที่สาม  
ลกูค้ามีหน้าที่และรับผิดชอบตอ่การใช้ ทางBig Dutchman จะพ้นจากหน้าที่นี ้

(เอช) ส าหรับSoftware ที ่Big Dutchman  มีสทิธิการใช้สว่นหนึง่ และที่ไมใ่ช่ Software ฟรี  (Open Source Software) 
(เป็นสนิค้าแหลง่อื่น)  ให้ใช้ข้อก าหนดในข้อ3 บงัคบัในเร่ืองข้อตกลงระหวา่ง Big Dutchman และผู้ให้อนญุาต 
กรณีที่เก่ียวข้องกบัลกูค้า (เช่น End User License Agreement) Big Dutchman  
ขอแจ้งข้อนีใ้ห้ลกูค้าทราบและเปิดทางให้ลกูค้าเข้าใช้ได้ 
(ไอ) ส าหรับ Open Source Software ในการใช้ประโยชน์ ให้ใช้ข้อก าหนดในการใช้ในข้อ 3 เป็นหลกั อนัเป็นข้อก าหนดของ 
Open Source Software  Big Dutchman จะให้โค๊ตต้นตอแก่ลกูค้าเพยีงเทา่ที่มกี าหนดไว้ในสญัญาการใช้ Open Source 
Software   Big Dutchman จะชีแ้จงให้ลกูค้าทราบถงึข้อก าหนดในการใช้ Open Source Software  
และให้ลกูค้าดเูองได้หากจ าเป็นและมีหน้าที่จะต้องท า 
(เจ) ในการใช้ Software กบัเคร่ืองหลายๆเคร่ือง ลกูค้าจะต้องตกลงสทิธิการใช้แยกออกโดยเฉพาะ  และในการใช้ 
Software ในเน็ทก็เช่นเดียวกนัถงึแม้วา่จะไมม่ีการก๊อบปี้ Software ในกรณีที่กลา่วนี(้ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ 
“ใบอนญุาตหลายประเภท”)  ใช้ข้อบงัคบัในข้อตวัอกัษร (เอเอ) และ(บีบี) และตามมาด้วยข้อ 3(เอ) ถึง(ไอ) : 
(เอเอ) ก่อนจะได้ใบอนญุาตหลายประเภท ผู้น าสง่จะต้องเขียนรับรองให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ ลกูค้ามีสทิธิก็อบปี้ 
Software ได้จ านวนก่ีก็อบปี ้ บง่จ านวนเคร่ือง หรือจ านวนท่ีท างานท่ีอนญุาตให้น า Software ไปใช้ได้ 
ส าหรับใบอนญุาตหลายประเภท ใช้ข้อ 3(จี) ประโยค 2 ก าหนด แตโ่ดยมีข้อแม้วา่ 
ให้แก่บคุคลท่ีสามได้ก็ตอ่เมื่อมอบเคร่ืองทัง้หมดทีม่ี Softwareอยูแ่ก่บคุคลที่สาม 
(บีบี) ลกูค้าต้องรับทราบข้อมลูใบอนญุาตหลายประเภท รวมทัง้สทิธิการก๊อบปีท้ี ่Big Dutchman  แจ้งไว้ 
ลกูค้าจะต้องท ารายการวา่เก็บก๊อบปีท้ัง้หมดไว้ทีใ่ด และน าออกแสดงได้หาก Big Dutchman  ต้องการ 
4. อันตรายเร่ิมแรก 
เพิ่มเติม จากบท IV หน้า 5 ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big Dutchman  ในกรณีสง่สนิค้า มดีงันี:้ 
การสง่ Software ให้โดยทางคอมพิวเตอร์(เช่น อินเทอร์เน็ท) อาจมีอนัตรายผิดพลาดหาก Software 
สง่ออกนอกเขตท าการของผู้สง่(เช่น เวลาดาวน์โหลด) 
5. หน้าที่และความรับผิดชอบความเสียหายของผู้สั่งซือ้ 



เพิ่มเติม จากบท VII  ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big Dutchman กรณีสง่สนิค้า มีดงันี:้  ลกูค้ามีหน้าที่จดัการ 
ทกุอยา่งเทา่ที่ท าได้เพื่อไมใ่ห้ Software  เสยีหายหรือให้เกิดความเสยีหายน้อยที่สดุ  โดยเฉพาะอยา่ยิ่ง  
ลกูค้าต้องรักษาโปรแกรมและข้อมลูไว้  หากลกูค้าท าผิดข้อตกลงนี ้Big Dutchman  ไมรั่บผิดชอบผลเสยีหายที่เกิดตามมา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีที่ข้อมลูหรือโปรแกรมสญูหายหรือเสยีหาย  การน าหลกัฐานมาแสดง ไมเ่ก่ียวกบัข้อตกลงนี ้
6. สินค้าบกพร่อง 
(1) ในการให้ Software โดยไมม่กี าหนดเวลา  จะเพิ่มเนือ้ความบท VIII ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big Dutchman 
ในการสง่สนิค้าดงันี:้   
เอ) มีสทิธิเรียกร้องกรณีสนิค้าบกพร่อง ภายใน 12 เดือน แตไ่มใ่ช้บงัคบัตามนีห้ากวา่ กฎหมายมาตรา 438 ยอ่หน้า 1  
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เลขที่ 2(สิง่ก่อสร้างและสิง่ของส าหรับก่อสร้าง), 479 ยอ่หน้า 1(สทิธิขอคืน) และ 634เอ ยอ่หน้า 1 เลขที่ 
2(ก่อสร้างบกพร่อง) ของประมวลกฎหมาย ก าหนดระยะเวลานานกวา่นี ้ ทัง้นี ้ในกรณีท าผิดอนัเป็นอนัตรายตอ่ชีวติ 
ร่างกายหรือสขุภาพ ในการท่ีผู้สง่จงใจท าผิดหน้าที่ ปิดบงัข้อบกพร่องโดยประสงค์จะฉ้อฉลและไมท่ าตามที่ประกนัคณุภาพ   
นบัระยะเวลาตัง้แตเ่ร่ิมใช้สนิค้า   ในการนี ้ข้อก าหนดกฎหมายวา่ด้วยเร่ิมเรียกร้องลา่ช้า และเร่ิมนบัระยะเวลาใหม ่
ให้มีผลใช้ตามปกต ิ
 (บี) จะถือวา่สนิค้าบกพร่องก็เฉพาะเมื่อลกูค้ามีหลกัฐานพิสจูน์ได้วา่ เมื่อน าออกใช้ ผลออกมาตา่งจากที่บริษัทบง่ไว้ 
จะไมถื่อวา่สนิค้าบกพร่อง หากในเวอร์ชัน่ลา่สดุของ Softwareที่ลกูค้าได้รับไมม่ข้ีอบกพร่อง และลกูค้าสามารถน าไป 
ใช้การได้ 
(ซี) หากลกูค้าต าหนิวา่มีข้อบกพร่อง จะต้องเขียนแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 
โดยบง่ข้อบกพร่องและข้อมลูที่เกิดผิดพลาดโดยละเอียดแนน่อน 
(ดี) ไมม่ีสทิธิเรียกร้องวา่บกพร่องในกรณีตอ่ไปนี ้
- ข้อแตกตา่งจากคณุสมบตัิที่ตกลงกนั เป็นข้อแตกตา่งที่ไมส่ าคญั 
- เป็นข้อบกพร่องที่ไมส่ าคญัตอ่การใช้ 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากใช้งานโดยผิดพลาดหรือไมร่ะวงั 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากอิทธิพลภายนอกที่ไมเ่ป็นท่ีรับในสญัญา 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากลกูค้าหรือบคุคลที่สามท าการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม 

- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากการท่ี Software ใช้ไมไ่ด้กบัระบบคอมพิวเตอร์ในเขตนัน้ และ 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจาก Software ใช้กบัเคร่ืองอื่นที่ไ Big Dutchman ไมบ่ง่ให้ใช้ได้ 
(อี) หาก Software บกพร่อง ตอนแรก Big Dutchman มีสทิธิแก้ไขภายในก าหนดระยะเวลาที่สมควร  Big Dutchman 
จะเป็นผู้ เลอืกวิธีแก้ไข 
(เอฟ) หาก Big Dutchman ไมเ่ลอืกวิธีแก้ไข จะมีการก าจดัข้อบกพร่องดงันี:้ 
(เอเอ) Big Dutchman จะสง่ Software ใหมแ่ทนให้ โดยเป็น Softwareรุ่นใหม(่Update) หรือเวอร์ชัน่ใหม(่Upgrade) 
ที ่Big Dutchman มีอยูห่รือจดัหามาได้ในราคาที่สมควร  ถ้า Big Dutchman ได้ให้ใบอนญุาตหลายประเภทแก่ลกูค้า 
ลกูค้าก็สามารถใช้ใบอนญุาตหลายประเภทในการใช้  Update หรือ Upgrade ได้ในการก็อบปีจ้ านวนที่ก าหนด 
(บีบี) เพื่อแก้ข้อบกพร่องเฉพาะหน้า ก่อนที่จะสง่ Update หรือ Upgrade ให้  Big Dutchman 
จะแก้ปัญหาชัว่คราวให้ก่อนหากจดัหามาได้ในราคาที่สมควร  เพือ่ให้ลกูค้าปฏิบตังิานท่ีจ าเป็นต้องท าดว่นได้ 



(ซีซ)ี หากเคร่ืองเก็บข้อมลูหรือข้อมลูประกอบบกพร่อง  ลกูค้าจะมสีทิธิเรียกร้องให้ Big Dutchman น าเคร่ืองอื่นท่ีไมม่ี 
ข้อบกพร่องมาแทน 
(ดีด)ี การขจดัข้อบกพร่อง Big Dutchman เป็นผู้ เลอืกวิธีโดยไปหาลกูค้าหรือท าที่บริษัทหรือท าโดยสง่ข้อมลูทางไกล 
หรือให้ผู้ติดตัง้ของ Big Dutchman จดัการ  ถ้า Big Dutchman เลอืกวิธีโดยไปหาลกูค้า  ลกูค้าจะต้องเตรียม Hardware 
และ Software(รวมทัง้เวลาคอมพิวเตอร์ทีจ่ าเป็น)โดยมีบคุคลที่สามารถในด้านนีอ้ยูด้่วย 
หาก Big Dutchman เลอืกวิธีแก้ไขโดยสง่ข้อมลูทางไกล  ลกูค้าจะต้องเตรียมระบบติดตอ่และออน์ไลน์เข้าสู ่Hardware 
ที่ซือ้ และเตรียมโดยมีบคุคลที่สามารถในด้านนีใ้ห้อยูด้่วยเพื่อตรวจสอบการใช้งานตามที่ Big Dutchman 
บอกให้ด าเนินการ  ลกูค้าทีต้่องการให้ Big Dutchman ขจดัข้อบกพร่อง มีหน้าที่เตรียมเอกสาร 
ข้อมลูตา่งๆที่จ าเป็นในการนีไ้ว้ หรือยอมให้ตดิตอ่ทางออน์ไลน์ได้ 
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(อีอี) หากลกูค้าต้องการ Big Dutchman จะจดัการดแูลทางไกลให้ได้ และจดัการดแูลตา่งๆ เช่น 
ป้องกนัข้อมลูตามกฎหมายเยอรมนัตามระเบียบการดแูลทางไกล ของ Big Dutchman   
(จี) หากไมส่ามารถขจดัข้อบกพร่องได้  ลกูค้าสามารถ -นอกจากเรียกร้องคา่เสยีหายตามมาตรา VII 
ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big Dutchman ในการสง่สนิค้า- เลกิสญัญาได้ หรือให้ลดราคาได้ 
(เอช) หากมีข้อบกพร่อง ลกูค้าจะงดจา่ยเงินเป็นจ านวนหนึง่ได้ ท่ีเหมาะสมกบัข้อบกพร้องที่เกิดขึน้  
ลกูค้าจะงดจ่ายเงินเป็นจ านวนหนึง่ได้เมื่อพบวา่มีข้อบกพร่องทีเ่กิดขึน้อยา่งแนน่อน  ถ้าไมไ่ด้มีข้อบกพร่องเกิดจริงๆ Big 
Dutchman  มีสทิธิเรียกร้องคา่ตรวจสอบจากลกูค้า 
(ไอ) ในการเรียกร้องคา่เสยีหายเนื่องจากข้อบกพร่อง ให้ท าตามมาตรา VII ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big 
Dutchman  การเรียกร้องคา่เสยีหายอื่นๆนอกจากนีห้รือตามก าหนดในข้อ 6 ตอ่ Big Dutchman  หรือผู้ช่วย 
ไมส่ามารถน าใช้บงัคบัในการนีแ้ตอ่ยา่งใด 
(2) ส าหรับ Software ที่ให้ใช้โดยมีก าหนดระยะเวลา ไมใ่ช้ข้อตกลงตามมาตรา VII ของสญัญาท าธรุกิจโดยทัว่ไปของ  
Big Dutchman วา่ด้วยการสง่สนิค้า แตม่ีข้อก าหนดดงันี:้ 
(เอ) ถือวา่ Software มีข้อบกพร่อง ก็เมื่อลกูค้าพิสจูน์ได้และมีข้อแตกตา่งจากเวอร์ชัน่ท่ีซือ้   จะไมถื่อวา่มีข้อบกพร่อง  
หากวา่ไมม่ีสว่นผิดพลาดในเวอร์ชัน่ท่ีได้รับเป็นครัง้สดุท้าย และสามารถใช้การได้พอควร 
(บี) ลกูค้าจะต้องบง่ข้อบกพร่องเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที  ต้องอธิบายการปฏิบตัิงานข้อมลูอื่นๆโดยละเอียดเทา่ที่จะท าได้  
(ซี)  จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องในเร่ืองบกพร่องในกรณีตอ่ไปนี ้
- ข้อแตกตา่งจากคณุสมบตัิที่ตกลงกนั เป็นข้อแตกตา่งที่ไมส่ าคญั 
- เป็นข้อบกพร่องที่ไมส่ าคญัตอ่การใช้ 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากใช้งานโดยผิดพลาดหรือไมร่ะวงั 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากอิทธิพลภายนอกที่ไมเ่ป็นท่ีรับในสญัญา 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากลกูค้าหรือบคุคลที่สามท าการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม 

- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจากการท่ี Software ใช้ไมไ่ด้กบัระบบคอมพิวเตอร์ในเขตนัน้ และ 
- เป็นข้อบกพร่องทีเ่กิดจาก Software ใช้กบัเคร่ืองอื่นที่ Big Dutchman ไมบ่ง่ให้ใช้ 
(ดี) หาก Software บกพร่อง ตอนแรก Big Dutchman มีสทิธิแก้ไขภายในก าหนดระยะเวลาที่สมควร  Big Dutchman 
จะเป็นผู้ เลอืกวิธีแก้ไข 



(อี)หาก Big Dutchman ไมเ่ลอืกวิธีแก้ไข จะมีการก าจดัข้อบกพร่องดงันี:้ 
(เอเอ) Big Dutchman จะสง่ Software ใหมแ่ทนให้ โดยเป็น Softwareรุ่นใหม(่Update) หรือเวอร์ชัน่ใหม(่Upgrade) 
ที ่Big Dutchman มีอยูห่รือจดัหามาได้ในราคาที่สมควร  ถ้า Big Dutchman ได้ให้ใบอนญุาตหลายประเภทแก่ลกูค้า 
ลกูค้าก็สามารถใช้ใบอนญุาตหลายประเภทในการใช้  Update หรือ Upgrade ได้ในการก็อบปีจ้ านวนที่ก าหนด 
(บีบี) เพื่อแก้ข้อบกพร่องเฉพาะหน้า ก่อนที่จะสง่ Update หรือ Upgrade ให้  Big Dutchman 
จะแก้ปัญหาชัว่คราวให้ก่อนหากจดัหามาได้ในราคาที่สมควร  เพือ่ให้ลกูค้าปฏิบตังิานท่ีจ าเป็นต้องท าดว่นได้ 
(ซีซ)ี หากเคร่ืองเก็บข้อมลูหรือข้อมลูประกอบบกพร่อง  ลกูค้าจะมสีทิธิเรียกร้องให้ Big Dutchman น าเคร่ืองอื่นท่ีไมม่ี 
ข้อบกพร่องมาแทน 
(ดีด)ี การขจดัข้อบกพร่อง Big Dutchman จะเป็นผู้ เลอืกวิธีโดยไปหาลกูค้าหรือท าที่บริษัทหรือท าโดยสง่ข้อมลูทางไกล 
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หรือให้ผู้ติดตัง้ของ Big Dutchman จดัการ  ถ้า Big Dutchman เลอืกวิธีโดยไปหาลกูค้า  ลกูค้าจะต้องเตรียม Hardware 
และ Software(รวมทัง้เวลาคอมพิวเตอร์ทีจ่ าเป็น)โดยมีบคุคลที่สามารถในด้านนีอ้ยูด้่วย ลกูค้าที่ต้องการให้  
Big Dutchman ขจดัข้อบกพร่องมีหน้าที่เตรียมเอกสาร ข้อมลูตา่งๆที่จ าเป็นในการนีไ้ว้  หาก Big Dutchman 
เลอืกวิธีแก้ไขโดยสง่ข้อมลูทางไกล  ลกูค้าจะต้องเตรียมบคุคลท่ีสามารถในด้านนีไ้ว้เพื่อให้ตรวจการท างานในท่ีนัน้    
(อีอี) Big Dutchman จะสามารถจดัการให้ดแูลทางไกลได้ หากต้องการ 
(เอฟ) หากไมส่ามารถขจดัข้อบกพร่องได้  ลกูค้าสามารถ -นอกจากเรียกร้องคา่เสยีหายตามมาตรา VII 
ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big Dutchman ในการสง่สนิค้า- เลกิสญัญาโดยทนัที หรือให้ลดราคาได้ 
(จี) ในการเรียกร้องคา่เสยีหายเนื่องจากข้อบกพร่องให้ท าตามมาตรา VII ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big 
Dutchman ส าหรับสนิค้าที่สง่ให้  การเรียกร้องคา่เสยีหายอื่นๆนอกจากนีห้รือตามก าหนดในข้อ 6 ตอ่ Big Dutchman  
หรือผู้ช่วย ไมส่ามารถน าใช้บงัคบัในการนีแ้ตอ่ยา่งใด 
7. ป้องกนัสทิธิด าเนินกิจการและลิขสิทธ์ิ ; บกพร่องทางกฎหมาย 
ข้อก าหนดเพิ่มเติมในมาตรา VII ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big Dutchman ส าหรับสนิค้าที่สง่ให้  มีดงันี:้ 
(1) ถ้าไมม่ีการตกลงอยา่งอื่น  Big Dutchman 
มีหน้าที่สง่สนิค้าในประเทศอนัเป็นสนิค้าที่ไมม่ีการป้องกนักรรมสทิธ์ิด าเนินกิจการและลขิสทิธ์ิของบคุคลท่ีสาม(ตอ่ไปนีเ้รีย
กวา่: ป้องกนัสทิธิ) หากมีบคุคลท่ีสามเรียกร้องสทิธิตอ่ลกูค้าทีใ่ช้สนิค้าที่  
Big Dutchman สง่ให้ตามสญัญา  และสทิธิเรียกร้องถกูต้อง Big Dutchman 
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในช่วงระยะเวลาอายคุวามหากเป็นกรณีที่สง่ Software ให้ใช้โดยไมก่ าหนดเวลา 
โดยรับผิดชอบระยะเวลาเช่นเดียวกบักรณีของบกพร่อง 
ในกรณีที่สง่สนิค้าให้ใช้โดยก าหนดเวลา ระยะเวลารับผิดชอบจะเป็นไปตามกฎหมายก าหนดดงันี:้ 
(ก)  Big Dutchman จะเป็นผู้ เลอืกวิธีรับผิดชอบสนิค้าท่ีสง่ให้โดยเสยีคา่ใช้จา่ยเองเพ่ือให้มีสทิธ์ิใช้  หรือเพ่ือให้ไมล่ะเมดิ 
การป้องกนัสทิธิ  หรือเปลีย่นสนิค้าให้  หาก Big Dutchman ท าตามข้อแม้ไมไ่ด้  
ลกูค้ามีสทิธ์ิถอนสญัญาหรือขอลดราคาตามกฎหมาย ก าหนด  
(บี) หน้าที่ผู้สง่สนิค้าที่ต้องรับผิดชอบคา่เสยีหายให้ท าตามมาตรา VII ของสญัญาท าธุรกิจโดยทัว่ไปของ Big Dutchman 
ส าหรับสนิค้าที่สง่ให้ 



(ซี) ผู้สง่สนิค้ามีหน้าที่ตามที่บง่ข้างบน ก็ตอ่เมื่อลกูค้าแจ้งให้ Big Dutchman  ทราบโดยทนัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ 
บคุคลที่สามอ้างสทิธิ และไมย่อมรับวา่ละเมิดการป้องกนัสทิธิและให้ Big Dutchman 
เป็นผู้จดัมาตรการตอ่สู้หรือประนปีระนอม  หากลกูค้าเลกิใช้สนิค้าเพราะมีข้อบกพร่องหรือด้วยเหตผุลอื่น ลกูค้า  
มีหน้าที่ท่ีจะแจ้งให้บคุคลที่สามถงึการหยดุใช้สนิค้านี ้และไมถื่อวา่เป็นการยอมรับวา่ละเมิดการป้องกนัสทิธิ 
(2) ผู้สัง่สนิค้าไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆ หากตนเองเป็นผู้ ละเมิดการป้องกนัสทิธิ 
(3) ผู้สัง่สนิค้าไมม่ีสทิธิเรียกร้องใดๆเช่นกนั ถ้าผู้สัง่สนิค้าปฏิบตัิการพิเศษที่ไมไ่ด้อยูใ่นความคาดหมายของ Big Dutchman   
หรือเป็นต้นเหตใุห้ให้เกิดการละเมิด โดยเปลีย่นแปลงสนิค้าหรือน าไปใช้กบัผลติภณัฑ์อื่นท่ี Big Dutchman ไมใ่ช่ผู้สง่ให้ 
(4) ในกรณีละเมิดการป้องกนัสทิธิ ให้ใช้ข้อก าหนดเลข 7 หมายเลข 1(เอ) วา่ด้วยสทิธิเรียกร้องของผู้สัง่ซือ้ 
ตามเนือ้ความเลข 6 เลขท่ี 1(เอช) และ เลข 6 เลขที่ 1(อ)ี ประโยค 1 
(5) หากมข้ีอบกพร่องทางสทิธิอืน่ๆ ให้ใช้ข้อความในเลข 6 ก าหนด 
(6) สทิธิเรียกร้องของผู้สัง่ซือ้อื่นๆนอกจากนี ้หรือที่ตา่งจากข้อ 7 ทีม่ีตอ่ Big Dutchman และผู้ช่วยจ ากดัข้อบกพร่อง 
 เป็นอนัหมดไป 
 


