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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขมำตรฐำนส ำหรบักำรขำย 

กำรเสนอรำคำทัง้ปวงโดย บรษิทั ดเีอม็จ ีมอร ิจ ำกดั หรอืบรษิทัในเครอื (เรยีกรวมกนัว่ำ “ดเีอม็จ ีมอร”ิ) ค ำสัง่ซื้อทัง้
ปวงของผูซ้ือ้ และกำรยนืยนัหรอืรบัทรำบค ำสัง่ซือ้ของผูซ้ือ้ทัง้ปวงโดยดเีอม็จ ีมอร ิจะเป็นขอ้ตกลงทีส่มบูรณ์ระหว่ำงผู้
ซือ้กบัดเีอม็จ ีมอร ิ(“สญัญำ”) กต็่อเมือ่ดเีอม็จ ีมอร ิไดส้ง่หนังสอืยอมรบัและรบัทรำบแลว้เท่ำนัน้ ผูซ้ื้อและดเีอม็จ ีมอร ิ
รบัทรำบและตกลงว่ำสญัญำดงักล่ำวต้องเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขในกำรขำยทีร่ะบุดำ้นล่ำงนี้ ทัง้นี้ ใหค้ ำว่ำ 
“ผูซ้ือ้” ในเอกสำรนี้หมำยถงึผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บัอนุญำตของดเีอม็จ ีมอร ิและลกูคำ้ 

1. รำคำขำย 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ รำคำทัง้หมดตำมทีม่กีำรเสนอรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบ เวน้แต่จะ
ระบุไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ รำคำทัง้หมดเป็นรำคำสนิคำ้รวมคำ่ขนสง่ถงึทำ่เรอืของผูข้ำย รำคำจะไมร่วมภำษกีำรขำย ภำษกีำร
ใช ้ภำษีสรรพสำมติ ภำษีมลูค่ำเพิม่ ภำษีสนิคำ้และบรกิำร ภำษีทีด่นิ หรอืภำษอีื่นในท ำนองเดยีวกนัทีเ่กดิจำกหรอื
เกีย่วขอ้งกบักำรขำยหรอืกำรใชอ้ปุกรณ์ ผูซ้ือ้ตอ้งชดใชแ้ละด ำเนินกำรเพือ่ไมใ่หด้เีอม็จ ีมอร ิตอ้งถูกเรยีบเกบ็หรอืตอ้ง
ช ำระภำษดีงักล่ำว ไมว่่ำจะไดร้ะบุภำษนีัน้ไวใ้นใบแจง้หนี้คำ่อปุกรณ์ทีข่นสง่ใหห้รอืไม ่ดเีอม็จ ีมอร ิอำจใชดุ้ลพนิิจเรยีก
เกบ็ภำษีใดๆ ทีไ่ม่ได้รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ของดเีอ็มจ ีมอริ จำกผูซ้ื้อต่ำงหำกในเวลำใดกไ็ด้ และผู้ซื้อต้องช ำระภำษี
ดงักล่ำว ผูซ้ือ้มสีทิธริะงบักำรช ำระเงนิไดก้ต็่อเมื่อเงนิทีผู่ซ้ ื้อมสีทิธเิรยีกใหด้เีอม็จ ีมอร ิช ำระถงึก ำหนดช ำระและตอ้งมี
กำรช ำระ และไม่มกีำรโตแ้ยง้สทิธดิงักล่ำวของผูซ้ื้อ หรอืศำลได้มคี ำตดัสนิรบัรองสทิธดิงักล่ำวของผูซ้ื้อและค ำตดัสนิ
ดงักล่ำวเป็นทีส่ดุแลว้และไมส่ำมำรถอทุธรณ์ได ้โดยจะระงบักำรช ำระเงนิไดเ้พยีงเทำ่ทีผู่ซ้ ือ้มสีทิธดิงักล่ำวเทำ่นัน้ ผูซ้ื้อ
มสีทิธหิกักลบลบหนี้กบัเงนิทีผู่ซ้ ือ้มสีทิธเิรยีกใหด้เีอม็จ ีมอร ิช ำระ ทีเ่กดิจำกนิตสิมัพนัธ์อื่นใดระหว่ำงดเีอม็จ ีมอร ิกบั
ผูซ้ือ้ ไดก้ต็่อเมือ่เงนิทีผู่ซ้ ือ้มสีทิธเิรยีกใหด้เีอม็จ ีมอร ิช ำระถงึก ำหนดช ำระและตอ้งมกีำรช ำระ และไม่มกีำรโตแ้ยง้สทิธิ
ดงักล่ำวของผูซ้ือ้ หรอืศำลไดม้คี ำตดัสนิรบัรองสทิธดิงักล่ำวของผูซ้ือ้และค ำตดัสนิดงักล่ำวเป็นทีส่ดุแลว้และไมส่ำมำรถ
อทุธรณ์ได ้โดยจะหกักลบลบหนี้ไดเ้พยีงเทำ่ทีผู่ซ้ ือ้มสีทิธดิงักล่ำวเทำ่นัน้ 

2. ข้อก ำหนดกำรช ำระเงิน 

เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ กำรช ำระเงนิใหก้ระท ำโดยเลตเตอรอ์อฟเครดติชนิดเพกิถอนไม่ไดห้รอืโดยกำรช ำระเงนิ
ล่วงหน้ำ ก ำหนดกำรช ำระเงนิต้องได้รบักำรยนืยนัเป็นหนังสอืโดยดีเอ็มจี มอร ิก่อนจึงจะมกีำรขนส่งหรอืส่งมอบ
อุปกรณ์ได ้หลงัจำกทีด่เีอม็จ ีมอร ิได้ส่งมอบสนิคำ้แลว้ หำกกำรยอมรบัสนิคำ้โดยผูซ้ื้อ (ซึง่ตอ้งไม่ยบัยัง้กำรยอมรบั
สนิคำ้ไวโ้ดยไมม่เีหตุอนัควร) มคีวำมล่ำชำ้เนื่องจำกเงือ่นไขทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัตวัอุปกรณ์หรอืบรกิำรทีจ่ดัใหโ้ดยดเีอม็จ ี
มอร ิซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกรณีทีก่ำรจดัใหอุ้ปกรณ์หรอืบรกิำรมคีวำมล่ำชำ้เนื่องจำกผูซ้ื้อหรอืผูจ้ดัหำอื่นๆ ผูซ้ื้อ
จะจ่ำยดอกเบี้ยใหแ้ก่ดเีอม็จ ีมอร ิในอตัรำรอ้ยละ 0.4 ต่อสปัดำหข์องจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ตำมใบแจง้หนี้  นับตัง้แต่วนัส่ง
มอบจนถงึวนัที่ผูซ้ื้อยอมรบัสนิคำ้ ใบเสรจ็รบัเงนิและกำรฝำกเงนิดำวน์เขำ้บญัชธีนำคำรในภำยหลงัไม่ถอืเป็นกำร
ยอมรบัค ำสัง่ซือ้จนกว่ำดเีอม็จ ีมอร ิจะยอมรบัค ำสัง่ดงักล่ำวเป็นหนังสอื ในกรณีทีม่กีำรด ำเนินคดเีพื่อบงัคบัสทิธติำม
สญัญำนี้ ผูซ้ือ้ตอ้งชดเชยเงนิใหแ้ก่ดเีอม็จ ีมอร ิส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยและค่ำทนำยควำมตำมสมควร ดเีอม็จ ีมอร ิขอสงวน
สทิธทิีจ่ะยกเลกิและปฏเิสธทีจ่ะด ำเนินกำรใหก้ำรซือ้ของผูซ้ือ้เสรจ็สมบรูณ์หำกดเีอม็จ ีมอร ิเหน็ว่ำผูซ้ื้อยงัไม่ไดจ้ดัใหม้ี
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เครดติเพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดกำรช ำระเงนิตำมค ำสัง่ซื้อได้ทนัท ีผูซ้ื้อจะท ำกำรยอมรบัสนิคำ้และ
ช ำระเงนิส ำหรบัอุปกรณ์ทีส่่งมอบโดยดเีอม็จ ีมอร ิล่ำชำ้โดยอำ้งเหตุว่ำดเีอม็จ ีมอร ิส่งมอบอุปกรณ์เสรมิหรอือุปกรณ์
ประกอบทีไ่ม่มคีวำมจ ำเป็นต่อกำรท ำงำนของอุปกรณ์อื่นทีส่่งมอบนัน้ล่ำชำ้ไม่ได้ โดยในกรณีดงักล่ำว ให้ขอ้ก ำหนด
กำรช ำระเงนิทีร่ะบุไวใ้นขอ้สญัญำนี้ใชบ้งัคบักบัอปุกรณ์ทีม่กีำรสง่มอบใหก้อ่นในวนัทีม่กีำรส่งมอบนัน้ และใชบ้งัคบักบั
กำรส่งมอบอุปกรณ์ทีม่ขี ึน้ในภำยหลงัในวนัทีม่กีำรส่งมอบจรงิ หลงัจำกดเีอม็จ ีมอร ิได้ส่งมอบอุปกรณ์ใหแ้ก่ผูข้นส่ง
เพื่อท ำกำรขนส่งอุปกรณ์ใหแ้ก่ผูซ้ื้อแล้ว ผูซ้ื้อจะเป็นผูร้บัควำมเสีย่งภยัในควำมเสยีหำย โดยตัง้แต่นัน้มำ ใหถ้อืว่ำผู้
ขนสง่กระท ำกำรเพือ่และในนำมของผูซ้ื้อ และกำรทีอุ่ปกรณ์ทีข่ำยเกดิควำมเสยีหำยหรอืถูกท ำลำยไปจะไม่กระทบต่อ
ขอ้ก ำหนดกำรช ำระเงนิส ำหรบัอปุกรณ์นัน้ 

3. กำรส่งมอบ 

ดเีอม็จ ีมอร ิจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเตม็ทีใ่นกำรจดัใหม้กีำรขนส่งและส่งมอบอุปกรณ์ตำมขอ้ก ำหนดและขอ้สญัญำ
ของสญัญำซื้อขำย อย่ำงไรกด็ ีวนัทีท่ ัง้หมดทีด่เีอม็จ ีมอร ิระบุไวเ้ป็นเพยีงวนัทีโ่ดยประมำณเท่ำนัน้ ซึ่งดเีอม็จ ีมอร ิ
ประมำณกำรโดยสุจรติอย่ำงดีที่สุดเท่ำที่ดีเอ็มจี มอร ิสำมำรถกระท ำได้ โดยสอดคล้องกบัก ำหนดเวลำที่สำมำรถ
คำดหมำยได้ และค ำนึงถงึกำรมผีลติภณัฑ์พรอ้มจ ำหน่ำยและกำรขนยำ้ยผลติภณัฑ ์ดเีอม็จ ีมอร ิจะไม่รบัผดิชอบต่อ
กำรสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยใดๆ ซึง่รวมถงึกำรขำดรำยไดแ้ละ/หรอืก ำไร ค่ำเสยีหำยจำกกำรผดิสญัญำ ค่ำเสยีหำย
พเิศษ หรอืค่ำเสยีหำยส ำหรบัควำมเสยีหำยทีเ่ป็นผลสบืเนื่อง ทีเ่กดิจำกควำมล่ำชำ้ของดเีอม็จ ีมอร ิในกำรขนส่งและ
ส่งมอบอุปกรณ์ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดกต็ำม ส ำหรบักรณียกเวน้ทีม่กีำรก ำหนดวนัส่งมอบไวอ้ย่ำงแน่นอนแต่มกีำรส่งมอบ
ล่ำช้ำอนัท ำให้ดีเอ็มจี มอร ิผดินัดและเกดิควำมเสยีหำยต่อผู้ซื้อ ผู้ซื้อมสีทิธิเรยีกรอ้งค่ำชดเชยส ำหรบัควำมล่ำช้ำ
ดงักล่ำวเป็นเงนิเพยีงจ ำนวนเดยีวในอตัรำรอ้ยละ 0.1 ต่อหนึ่งสปัดำหเ์ตม็ทีม่คีวำมล่ำชำ้ ของมลูค่ำของผลติภณัฑ์ส่วน
ทีไ่มส่ำมำรถน ำไปใชไ้ดท้นัเวลำเนื่องจำกควำมล่ำชำ้ในกำรสง่มอบนัน้หรอืไม่สำมำรถน ำไปใชไ้ดอ้ย่ำงเหมำะสมตำมที่
ตกลงไวใ้นสญัญำ อยำ่งไรกด็ ีคำ่ชดเชยดงักล่ำวจะไมเ่กนิไปกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูคำ่ดงักล่ำว ส ำหรบักำรเรยีกรอ้งสทิธิ
ส ำหรบัจ ำนวนทีข่ำดหรอืกำรเรยีกรอ้งสทิธวิ่ำอุปกรณ์ทีส่่งมอบไม่ตรงกบัทีส่ ัง่ซื้อ หรอืกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยส ำหรบั
ควำมเสยีหำยทีม่ขี ึน้ก่อนกำรส่งมอบอุปกรณ์ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหรอืตวัแทนของผูซ้ื้อนัน้จะตอ้งท ำเป็นหนังสอืถงึดเีอม็จ ีมอร ิ
ภำยในสบิหำ้ (15) วนั หลงัจำกอุปกรณ์มำถึงโรงงำนหรอืสถำนประกอบกำรของผูซ้ื้อ ผู้ซื้อต้องยอมรบักำรส่งมอบ
อปุกรณ์ภำยในหนึ่งปีนบัจำกวนัท ำค ำสัง่ซือ้อปุกรณ์นัน้ 

4. กรรมสิทธ์ิ 

โดยหนงัสอืนี้ ดเีอม็จ ีมอร ิขอสงวนไวซ้ึง่กรรมสทิธิใ์นอปุกรณ์ทัง้หมดทีด่เีอม็จ ีมอร ิขำยและส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ื้อ ไม่ว่ำที่
อยู่ในกำรครอบครองของผู้ซื้อในขณะนี้หรือผู้ซื้อจะได้รบัหลังจำกนี้  ตลอดจนกรรมสิทธิใ์นชิ้นส่วนทดแทนและ
สว่นประกอบทัง้หมดของอปุกรณ์ดงักล่ำว พรอ้มทัง้เงนิใดๆ ทัง้ปวงทีไ่ดจ้ำกกำรขำยหรอืกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นินัน้โดย
ประกำรอืน่ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงเงนิสด บญัช ีสทิธติำมสญัญำ และเอกสำรหลกัฐำนหนี้ จนกว่ำจะมกีำรช ำระเงนิ
ส ำหรบัอุปกรณ์นัน้เต็มจ ำนวน ดเีอม็จ ีมอร ิอำจเขำ้ไปในสถำนทีข่องผูซ้ื้อและรื้อถอนทรัพยส์นิทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั
หรอืส่วนใดๆ ของทรพัย์สนิดงักล่ำวกไ็ด้ ผูซ้ื้อตกลงจะช ำระค่ำทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมศำลตำมสมควรใหแ้ก ่
ดเีอม็จ ีมอร ิทีเ่กดิจำกกำรตดิตำมเรยีกเกบ็เงนิใดๆ ที่ต้องช ำระแก่ดเีอม็จ ีมอร ิตำมสญัญำนี้ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้
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จำกกำรกลบัเขำ้ครอบครองทรพัยส์นิ หำกมกีำรยื่นค ำขอใหเ้ป็นบุคคลมหีนี้สนิลน้พน้ตวั ดเีอม็จ ีมอร ิมสีทิธเิพกิถอน
สญัญำและเรยีกใหค้นือปุกรณ์ทีส่ง่มอบไดท้นัท ี

5. กำรยกเลิก 

ค ำสัง่ซือ้ทีไ่ดม้กีำรขนสง่สนิคำ้จำกดเีอม็จ ีมอร ิหรอืบรษิทัในเครอืของดเีอม็จ ีมอร ิแลว้จะไม่สำมำรถยกเลกิได ้“ค ำสัง่
ซือ้พเิศษ” ซึง่เป็นค ำสัง่ซือ้ส ำหรบัสนิคำ้ทีจ่ดัท ำขึน้ส ำหรบัผูซ้ื้อรำยหนึ่งๆ เป็นกำรเฉพำะจะไม่สำมำรถยกเลกิได ้ผูซ้ื้อ
อำจยกเลกิค ำสัง่ซือ้อืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่“ค ำสัง่ซือ้พเิศษ” ทีย่งัไมไ่ดม้กีำรขนสง่สนิคำ้ไดโ้ดยท ำหนังสอืถงึดเีอม็จ ีมอร ิแต่ผูซ้ื้อ
ตอ้งจ่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรยกเลกิหรอืรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดทีเ่กดิขึน้แก่ดเีอม็จ ีมอร ิจำกกำรยกเลกินัน้ แลว้แต่
ว่ำจ ำนวนใดมำกกว่ำ ค ำสัง่ซือ้ทีถ่กูยกเลกิภำยในหนึ่งสปัดำหน์ับจำกวนัท ำค ำสัง่ซื้อ จะมคี่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัรอ้ยละ 10 ของรำคำตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ซื้อทีถู่กยกเลกิเกนิกว่ำหนึ่งสปัดำห์นับจำกวนัท ำค ำสัง่ซื้อและ
เกนิกว่ำ 90 วนักอ่นวนัทีก่ ำหนดไวว้่ำจะท ำกำรขนสง่จำกโรงงำน จะมคี่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิเป็นจ ำนวนเท่ำกบัรอ้ย
ละ 30 ของรำคำตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ซื้อทีถู่กยกเลกิตัง้แต่วนัที ่90 ถงึวนัที ่61 ก่อนวนัทีก่ ำหนดไว้ว่ำจะท ำกำรขนส่ง
จำกโรงงำน จะมคี่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิเป็นจ ำนวนเท่ำกบัรอ้ยละ 50 ของรำคำตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ซื้อทีถู่กยกเลกิ
ตัง้แต่วนัที ่60 ถงึวนัที ่31 กอ่นวนัทีก่ ำหนดไวว้่ำจะท ำกำรขนส่งจำกโรงงำน จะมคี่ำธรรมเนียมกำรยกเลกิเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัร้อยละ 75 ของรำคำตำมค ำสัง่ซื้อ ค ำสัง่ซื้อใดๆ ทีถู่กยกเลกิภำยใน 30 วนัก่อนวนัทีก่ ำหนดไว้ว่ำจะท ำกำร
ขนสง่จำกโรงงำน จะมคีำ่ธรรมเนียมกำรยกเลกิเป็นจ ำนวนเทำ่กบัรอ้ยละ 100 ของรำคำตำมค ำสัง่ซื้อ หำกภำยในหนึ่ง
ปีนบัจำกวนัท ำค ำสัง่ซือ้อปุกรณ์ ผูซ้ือ้ไม่ยอมรบักำรสง่มอบอปุกรณ์หรอืไมช่ ำระรำคำคำ่อปุกรณ์ตำมสญัญำเตม็จ ำนวน 
ดเีอม็จ ีมอร ิอำจถอืว่ำผูซ้ือ้ยกเลกิค ำสัง่ซือ้และเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรยกเลกิ 

6. กำรรบัประกนั 

ผูซ้ื้อขอรบัรองและยอมรบัว่ำ ดีเอม็จี มอริ ไม่เคยให้ค ำรบัรองหรือค ำรบัประกนัใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม และไม่ว่ำโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยำย เก่ียวกบัเร่ืองใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงแบบดีไซน์หรือ
สภำพของส่ิงใดๆ ควำมเหมำะสมของส่ิงนัน้ส ำหรบักำรซ้ือขำยหรือส ำหรบัวตัถปุระสงค์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
โดยเฉพำะ คณุภำพของวสัดหุรือควำมเรียบร้อยในกำรผลิตอปุกรณ์ช้ินใดๆ กำรส่งมอบหรือควำมล่ำช้ำใน
กำรส่งมอบอุปกรณ์ช้ินใดๆ หรือควำมถกูต้องตำมข้อก ำหนดและรำยละเอียดของค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ท่ี
เก่ียวข้อง ดีเอ็มจี มอริ ไม่ต้องรบัผิดชอบต่อผู้ซ้ือหรือบุคคลอ่ืนใดส ำหรบักำรสูญเสีย ควำมเสียหำย กำร
บำดเจบ็ หรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ไม่ว่ำประเภทหรือลกัษณะใดท่ีเกิดขึ้นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมจำกอปุกรณ์หรือ
จำกกำรท่ีอปุกรณ์ไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงปกติ ดีเอม็จี มอริ ไม่ให้กำรรบัประกนั ไม่ว่ำโดยชดัแจ้งหรือโดย
ปริยำย เก่ียวกบัคุณภำพ พื้นผิวช้ินงำน ควำมถกูต้องแม่นย ำหรือควำมทนทำน กำรเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ด้ำนไฟฟ้ำ ไฮดรอลิก นิวเมติก หรือด้ำนควำมปลอดภยัอ่ืนๆ ท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนของรฐัหรือหน่วยงำนก่ึง
รฐัใดๆ หรือเก่ียวกบัควำมมีประสิทธิภำพ ควำมสำมำรถในกำรผลิต หรือสมรรถนะของสินค้ำใดๆ ดีเอม็จี 
มอริ ไม่ให้กำรรบัประกนัใดๆ เก่ียวกบัควำมเหมำะสมส ำหรบักำรซ้ือขำยของอุปกรณ์หรือช้ินส่วนทดแทน
ใดๆ หรือเก่ียวกบัควำมเหมำะสมส ำหรบักำรใช้งำนเป็นกำรเฉพำะ หรือตำมวตัถปุระสงคท่ี์ต้องกำร หรือโดย
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ประกำรอ่ืน ดีเอม็จี มอริ จะไม่รบัผิดชอบส ำหรบัค่ำเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกกำรผิดสญัญำ หรือค่ำเสียหำย
ส ำหรบัควำมเสียหำยท่ีเป็นผลสืบเน่ือง ซ่ึงรวมถึงควำมรบัผิดเดด็ขำดในทำงละเมิด ตรำบเท่ำท่ีกำรจ ำกดั
ควำมรบัผิดดงักล่ำวสำมำรถกระท ำได้ตำมกฎหมำยท่ีใช้บงัคบั ผูซ้ื้อเขำ้ใจและตกลงว่ำ ควำมรบัผดิของดเีอม็จ ี
มอร ิไมว่่ำตำมหลกักำรใดๆ ในกำรชดเชยควำมเสยีหำย จะไม่เกนิไปกว่ำรำคำซื้อ ไม่ว่ำกำรแกไ้ขเยยีวยำจะสำมำรถ
กระท ำไดใ้นสำระส ำคญัหรอืไม ่กำรเริม่ด ำเนินคดใีดๆ เกีย่วกบักำรรบัประกนัของผูผ้ลติใดๆ ทีเ่กีย่วกบัอุปกรณ์จะตอ้ง
ไม่เกนิไปกว่ำสีปี่หลงัจำกกำรส่งมอบอุปกรณ์โดยดเีอม็จี มอร ิหรอืหนึ่งปีหลงัจำกกำรซ่อมแซมเสรจ็สิ้น แล้วแต่ว่ำ
ระยะเวลำใดนำนกว่ำกนั ส ำหรบัอปุกรณ์และชิน้ส่วนทดแทนทีด่เีอม็จ ีมอร ิเป็นผูผ้ลติ ดเีอม็จ ีมอร ิจะโอนสทิธิในกำร
รบัประกนัทีจ่ ำกดัของดเีอม็จ ีมอร ิทีม่ตี่อซพัพลำยเออร์ของดเีอม็จ ีมอร ิใหแ้ก่ผูซ้ื้อ หรอืใหแ้ก่ลูกคำ้ของผูจ้ดัจ ำหน่ำย
ในกรณีทีผู่ซ้ ือ้เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำย ในกรณีดงักล่ำว ผูซ้ือ้มสีทิธริบัรองส ำเนำกำรรบัประกนัดงักล่ำว 

7. กำรรกัษำควำมลบั 

บรรดำรปูวำด กำรออกแบบผลติภณัฑ ์รำยละเอยีดผลติภณัฑ ์คูม่อื โปรแกรม และรำคำ หรอืขอ้มลูอืน่ใดที่ดเีอม็จ ีมอร ิ
จดัใหแ้ก่ผูซ้ื้อ จะต้องคงไวเ้ป็นควำมลบัและจะยงัคงเป็นทรพัยส์นิทีด่เีอม็จ ีมอร ิเป็นเจ้ำของอยู่ต่อไป ผูซ้ื้อตอ้งรกัษำ
ขอ้มูลดังกล่ำวทัง้หมด เว้นแต่ข้อมูลที่อำจเป็นขอ้มูลสำธำรณะ ไว้เป็นควำมลบัอย่ำงเคร่งครดัและไม่เปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอกใดๆ ผูซ้ื้อต้องใชข้อ้มลูดงักล่ำวเพื่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำนี้เท่ำนัน้ ลขิสทิธิแ์ละสทิธอิื่นในวสัดุ
ทัง้หมดทีด่เีอม็จ ีมอร ิจดัใหแ้ก่ผูซ้ื้อจะยงัคงเป็นสทิธขิองดเีอม็จ ีมอร ิต่อไป หน้ำทีใ่นกำรรกัษำควำมลบัในขอ้ 7 นี้จะ
ยงัคงมอียูต่่อไปหลงัจำกทีส่ญัญำนี้สิน้สดุลงและจะยงัมผีลบงัคบัไดต้่อไป 

8. มำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยั 

ผูซ้ือ้ตอ้งจดัใหพ้นกังำนใชอ้ปุกรณ์รกัษำควำมปลอดภยั เครือ่งป้องกนัอนัตรำย และขัน้ตอนกำรปฏบิตัเิพื่อรกัษำควำม
ปลอดภยัทัง้ปวงตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคู่มอืและเอกสำรค ำแนะน ำทีด่เีอม็จ ีมอร ิจดัให ้ผูซ้ื้อต้องไม่รือ้ถอนหรอืดดัแปลง
อปุกรณ์ เครือ่งมอื หรอืป้ำยสญัญำณใดๆ ดงักล่ำว ผูซ้ื้อตอ้งรบัผดิชอบทีจ่ะจดัใหม้วีธิกีำรทุกอย่ำงที่อำจจ ำเป็นในกำร
ป้องกนัพนกังำนทัง้หมดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเพื่อไม่ใหไ้ดร้บับำดเจบ็รำ้ยแรงต่อร่ำงกำยทีอ่ำจเป็นผลมำจำกวธิกีำร
อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งในกำรใชง้ำนอปุกรณ์ กำรท ำงำนของอปุกรณ์ กำรตัง้คำ่อปุกรณ์ หรอืกำรใชบ้รกิำรอปุกรณ์ หำกผูซ้ื้อ
ไมป่ฏบิตัติำมขอ้สญัญำนี้หรอืมำตรฐำนหรอืระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัตำมทีร่ะบุไวก้อ่นหน้ำนี้ ผูซ้ือ้ตอ้งชดใชแ้ละปกป้องไม่ให้
ดเีอ็มจี มอร ิได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรฟ้องร้อง กำรสูญเสยี หรอืค่ำเสยีหำยใดๆ ทัง้ปวงที่เกดิจำกกำรไม่ปฏบิตัิ
ดงักล่ำวตำมขอ้ 16 ของสญัญำนี้ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และกฎเกณฑ์ทัง้หมดในประเทศไทยเป็นควำม
รบัผดิชอบของผูซ้ือ้เอง 

9. กำรละเมิด 

ผูซ้ื้อต้องชดใชแ้ละปกป้องไม่ใหด้เีอม็จี มอร ิได้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรละเมดิสทิธบิตัร เครื่องหมำยกำรคำ้ หรอื
ลขิสทิธิท์ีเ่กดิจำกกำรทีผู่ซ้ ื้อใชอุ้ปกรณ์ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงโดยกำรชดใชต้น้ทุนและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ซึง่รวมถงึค่ำ
ทนำยควำม ทีเ่กดิขึน้แกด่เีอม็จ ีมอร ิจำกกำรฟ้องรอ้งเกีย่วกบักำรละเมดิสทิธ ิ 
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10. ตวัเลขเก่ียวกบัเวลำและค ำบรรยำยอปุกรณ์ 

ตวัเลขเกีย่วกบัเวลำทัง้หมดทีด่เีอม็จ ีมอร ิระบุ เป็นเพยีงกำรประมำณกำรเท่ำนัน้ ซึง่ไดม้ำจำกควำมเขำ้ใจของดีเอม็จ ี
มอร ิเกีย่วกบัควำมถูกต้องแม่นย ำและพื้นผวิชิ้นงำนตำมทีก่ ำหนด ควำมสำมำรถของวสัดุในกำรถูกตดักลงึได้ง่ำย 
ปรมิำณวสัดุทีเ่สยีไปเมือ่ถกูตดักลงึ และเงือ่นไขเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของผูซ้ื้อ ดเีอม็จ ีมอร ิไม่ใหก้ำรรบัประกนัใดๆ 
ทีข่ ึน้อยู่กบัหรอืเกีย่วขอ้งกบัตวัเลขเกีย่วกบัเวลำ น ้ำหนักและกำรวดัค่ำทัง้หมดที่ไดร้ะบุไว้เป็นเพยีงประมำณกำรซึ่ง
ดเีอ็มจี มอร ิพยำยำมให้ถูกต้องทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะกระท ำได้ ค่ำเบี่ยงเบนเพยีงเล็กน้อยใดๆ จะไม่ถือว่ำสนิคำ้ไม่เป็นไป
ตำมทีก่ ำหนด โบรชวัร ์ภำพถ่ำย และภำพอื่นๆ ทีแ่สดงถงึอุปกรณ์ทีเ่สนอขำยนัน้มวีตัถุประสงคเ์พยีงกำรแสดงภำพ
เทำ่นัน้ และจะไมม่ผีลผกูพนัในรำยละเอยีด โบรชวัรแ์ละกำรออกแบบและขอ้ก ำหนดของผลติภณัฑอ์ำจเปลีย่นแปลงได้
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบ 

11. กำรใช้ซอฟตแ์วร ์

หำกและเพยีงเท่ำทีอุ่ปกรณ์ทีส่่งมอบนัน้รวมถงึซอฟต์แวรด์ว้ย ผูซ้ื้อจะได้รบัมอบสทิธอินัไม่ใช่สทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวใน
กำรใช้อุปกรณ์ที่ส่งมอบนัน้พรอ้มกบัซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ทีจ่ดัใหน้ัน้ต้องใช้กบัอุปกรณ์ที่ส่งมอบเพื่อวตัถุประสงค์
ตำมทีก่ ำหนดเทำ่นัน้ หำ้มใชซ้อฟตแ์วร์กบัระบบมำกกว่ำหนึ่งระบบ ผูซ้ื้อจะท ำส ำเนำ ปรบัเปลีย่น ดดัแปลง หรอืแปล
ซอฟตแ์วร ์หรอืแปลงซอฟตแ์วรจ์ำกรหสัจุดหมำย (object code) เป็นรหสัตน้ฉบบั (source code) ไดเ้พยีงทีก่ฎหมำย
อนุญำตใหก้ระท ำเท่ำนัน้ ผูซ้ื้อรบัรองว่ำจะไม่ลบหรอืดดัแปลงขอ้มลูใดๆ ของผูผ้ลติ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงขอ้ควำม
สงวนลขิสทิธิ ์เวน้แต่จะไดร้บัควำมยนิยอมอย่ำงชดัแจ้งจำกผูจ้ดัหำซอฟต์แวร์ก่อน สทิธอิื่นทัง้ปวงในซอฟต์แวร์และ
เอกสำรต่ำงๆ รวมถงึส ำเนำของเอกสำรดงักล่ำว จะยงัคงเป็นทรพัยส์นิของผูจ้ดัหำซอฟตแ์วรต์่อไป กำรอนุญำตช่วงไม่
สำมำรถกระท ำได ้

12. กำรส่งออก 

สญัญำทัง้หมดอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขว่ำตอ้งไดร้บัใบอนุญำตส่งออกจำกรฐับำลแห่งประเทศญีปุ่่น หรอืหำกอุปกรณ์นัน้ผลติ
ในประเทศอืน่ จำกรฐับำลแหง่ประเทศอืน่นัน้ ผูซ้ือ้ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยญีปุ่น่หรอืกฎหมำยและระเบยีบของประเทศ
อืน่นัน้ทีใ่ชบ้งัคบักบักำรสง่ออกอปุกรณ์นี้หรอืกำรสง่อปุกรณ์นี้กลบัออกไปนอกรำชอำณำจกัร อุปกรณ์นี้ตอ้งอยู่ภำยใต้
ขอ้จ ำกดักำรส่งออกทีก่ ำหนดโดยประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ และผูซ้ื้อจะไม่ส่งออกหรอือนุญำตให้มกีำรส่งออก
อุปกรณ์ไปยงัที่ใดๆ เว้นแต่จะได้รบักำรอนุญำตอย่ำงถูกต้องจำกรฐับำล ผู้ซื้อจะไม่ส่งออก ส่งกลับออกไปนอก
รำชอำณำจกัร ส่งผ่ำน หรอืจดัใหม้กีำรส่งออก ส่งกลบัออกไปนอกรำชอำณำจกัร หรอืส่งผ่ำนอุปกรณ์หรอืซอฟต์แวร์
ใดๆ ออกไปยงัประเทศ บุคคล บรษิทั องคก์ร หรอืนิตบิุคคลใดๆ ทีม่กีำรจ ำกดัหรอืหำ้มมใิหส้ง่ออก สง่กลบัออกไปนอก
รำชอำณำจกัร หรอืส่งผ่ำนไปให้ ซึ่งรวมถึงประเทศ บุคคล บรษิัท องค์กร หรอืนิติบุคคลใดๆ ที่ถูกสหประชำชำต ิ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลงั หรอืกระทรวงพำณิชย์แห่งสหรฐั สหภำพยุโรป หรอืหน่วยงำนของรฐัอื่น
ใดทีเ่กีย่วขอ้ง คว ่ำบำตรหรอืหำ้มสง่สนิคำ้ไปให ้เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้กีำรสง่อปุกรณ์ไปยงับุคคลหรอืประเทศทีเ่ป็นภยัต่อ
ควำมมัน่คงระหว่ำงประเทศ อำจมกีำรติดตัง้ “ระบบป้องกนักำรเคลื่อนย้ำยเครื่องจกัร” ไว้บนอุปกรณ์เพื่อตดักำร
ท ำงำนของอุปกรณ์โดยอตัโนมตัิหำกมกีำรเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์หลังกำรติดตัง้ ในกรณีที่อุปกรณ์ถูกตดักำรท ำงำน
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ดงักล่ำว ตอ้งมกีำรตดิต่อดเีอม็จ ีมอร ิหรอืผูแ้ทนจ ำหน่ำยของดเีอม็จ ีมอร ิจงึจะท ำใหอุ้ปกรณ์นัน้สำมำรถท ำงำนไดอ้กี
ครัง้ ดเีอม็จ ีมอร ิอำจปฏเิสธทีจ่ะท ำใหอ้ปุกรณ์นัน้สำมำรถท ำงำนไดอ้กีครัง้หำกดเีอม็จ ีมอร ิเหน็ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำว
อำจเป็นกำรส่งออกเทคโนโลยโีดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืเป็นกำรฝำ่ฝืนขอ้จ ำกดักำรส่งออกทีใ่ชบ้งัคบัโดยประกำรอื่น 
ดเีอม็จ ีมอร ิไม่มหีน้ำทีใ่นกำรท ำใหอุ้ปกรณ์นัน้สำมำรถท ำงำนไดอ้กีครัง้และไม่มคีวำมรบัผดิจำกกำรกระท ำดงักล่ำว 
(รวมถงึควำมรบัผดิส ำหรบักำรขำดก ำไรหรอืกำรหยุดชะงกัของธุรกจิ หรอืควำมรบัผดิตำมกำรรบัประกนับรกิำรอย่ำง
จ ำกดั)  

13. กำรโอนสิทธิ 

สญัญำระหว่ำงดเีอม็จ ีมอร ิกบัผูซ้ื้อฉบบันี้ไม่อำจโอนไปยงัผูอ้ื่นได้ เว้นแต่จะได้รบัควำมยนิยอมเป็นหนังสอือย่ำงชดั
แจง้จำกคูส่ญัญำทัง้สองฝำ่ยของสญัญำฉบบันี้ กำรพยำยำมโอนสทิธหิรอืมอบหมำยหน้ำทีใ่ดๆ จะตกเป็นโมฆะเวน้แต่
จะมกีำรก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่  

14. กำรป้องกนักำรให้สินบน 

ผูซ้ื้อตกลงว่ำ ผูซ้ื้อ รวมถงึบุคคลใดๆ ทีผู่ซ้ ื้อว่ำจ้ำง จะปฏบิตัติำมกฎหมำยทัง้ปวงทีใ่ชบ้งัคบั ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดั
เพยีงกฎหมำยซึง่หำ้มกำรทุจรติในภำครฐัและกำรใหส้นิบนในทำงธุรกจิ หำ้มน ำเงนิส่วนใดๆ ทีไ่ดร้บัช ำระไปใชเ้พื่อ
วตัถุประสงคใ์ดทีอ่ำจเป็นผลใหด้เีอม็จ ีมอร ิกระท ำผดิต่อกฎหมำย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกฎหมำยป้องกนักำรให้
สนิบนของประเทศหรอืเขตปกครองใดๆ 

15. กำรก ำจดักลุ่มผูก้ระท ำกำรอนัไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

ดเีอม็จ ีมอร ิและผูซ้ือ้ต่ำงรบัรองว่ำ ณ เวลำทีจ่ดัท ำสญัญำนี้ ตนไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรรกัษำใหค้งอยูห่รอืกำรบรหิำร
ของกลุ่มผูก้ระท ำกำรอนัไม่ชอบด้วยกฎหมำย (เช่น องค์กรอำชญำกรรม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์กรอำชญำกรรม 
กลุ่มบุคคลผูห้ำเงนิจำกกำรกระท ำอนัไมช่อบดว้ยกฎหมำยทีแ่สดงออกว่ำตนด ำเนินกจิกรรมทำงกำรเมอืง กลุ่มอำชญำ-
กรทีจ่ดัตัง้เป็นองคก์รและสมำชกิใดๆ ของกลุ่มดงักล่ำว เป็นตน้) ผูซ้ือ้ตอ้งไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบักลุ่มผูก้ระท ำกำรอนัไม่
ชอบด้วยกฎหมำยใดๆ หรอืใหค้วำมร่วมมอืในกำรบรหิำรจดักำรของกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้ ผูซ้ื้อตอ้งไม่จดัใหเ้งนิทุนหรอื
เงนิไมว่่ำในรปูแบบใด (รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรใหกู้)้ แก่กลุ่มผูก้ระท ำกำรอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืรบัเงนิทุน
หรอืเงนิในรปูแบบใดจำกกลุ่มผูก้ระท ำกำรอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมำย เพื่อควำมชดัเจน กำรกระท ำทีผ่ดิขอ้สญัญำนี้ถอื
เป็นกำรผดิสญัญำในสำระส ำคญัของสญัญำนี้ 

16. กำรชดใช้ควำมรบัผิดทัว่ไป 

โดยสญัญำนี้ ผูซ้ื้อตกลงว่ำจะชดใชแ้ละปกป้องดเีอม็จ ีมอร ิตลอดจนกรรมกำร เจ้ำหน้ำที ่พนักงำน ตวัแทน ผูแ้ทน 
บริษัทในเครือ ผู้สืบสิทธิ และผู้รบัโอนสิทธิของดีเอ็มจี มอริ ไม่ให้ได้รบัควำมเสียหำยจำกกำรฟ้องร้องคดี กำร
ด ำเนินคด ีหรอืกระบวนพจิำรณำตำมกฎหมำยใดๆ ทัง้ปวง (รวมถงึตน้ทนุ คำ่ใชจ้่ำย และคำ่ทนำยควำมตำมสมควร ที่
เกิดขึ้นเนื่องมำจำกกำรสู้คดีใดๆ ดังกล่ำว) และจำกกำรเรียกร้อง กำรทวงถำม ควำมเสียหำย ผลกำรตัดสินคด ี
คำ่เสยีหำย ตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำย หรอืควำมรบัผดิใดๆ ทัง้ปวง ต่อบุคคลใดกต็ำม (รวมถงึพนักงำนของผูซ้ื้อและพนักงำน



(ค ำแปล) 
7/7 

 

 
 
ดีเอม็จี มอริ 
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขมำตรฐำนส ำหรบักำรขำย 
ฉบบัแก้ไขวนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 
 

ของดเีอม็จ ีมอร ิหรอืบุคคลภำยนอกใดๆ) หรอืจำกควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิใดๆ (รวมถงึทรพัยส์นิของผูซ้ื้อ) อนัเกดิ
จำกหรอืเกีย่วขอ้งโดยประกำรใดกบักำรทีผู่ซ้ ื้อใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิำรทีด่เีอม็จ ีมอร ิจดัใหต้ำมสญัญำนี้ หำกผูซ้ื้อไม่
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่ดๆ ตำมขอ้สญัญำนี้หรอืตำมสญัญำนี้ใหค้รบถว้น ผูซ้ือ้ตกลงจะช ำระเงนิ คำ่ใชจ้่ำย และคำ่ทนำยควำมทัง้
ปวงทีด่เีอม็จ ีมอร ิตอ้งรบัภำระเพื่อด ำเนินกำรใหด้เีอม็จ ีมอร ิมสีทิธหิรอืบงัคบัสทิธขิองดเีอม็จ ีมอร ิตำมขอ้สญัญำนี้
หรอืตำมสญัญำนี้ใหแ้กด่เีอม็จ ีมอร ิควำมในขอ้สญัญำนี้ก ำหนดขึน้เป็นกำรเพิม่เตมิจำกสทิธหิรอืหน้ำทีอ่ื่นใดทีก่ ำหนด
ไวใ้นสญัญำนี้ 

17. เหตสุดุวิสยั 

ดเีอม็จ ีมอร ิจะไม่รบัผดิชอบส ำหรบักำรไม่ปฏบิตัิหน้ำทีใ่ดๆ ตำมสญัญำนี้ หรอืควำมล่ำชำ้ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่ดๆ 
ตำมสญัญำนี้ อนัเนื่องมำจำกค ำสัง่ ระเบยีบ และ/หรอืขอ้บญัญตัขิองรฐับำล เหตุสุดวสิยั สงครำม กำรปิดกัน้กำรขนส่ง
สนิคำ้ กำรจลำจล กำรระดมพล หรอืจำกสำเหตุหรอืสภำพกำรณ์อื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมของดเีอม็จ ีมอร ิใน
กรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัเกดิขึน้ ดเีอม็จ ีมอร ิอำจเลอืกทีจ่ะขยำยระยะเวลำกำรปฏบิตัิหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบในระหว่ำง
ชว่งเวลำทีเ่กดิเหตุสดุวสิยันัน้อยู ่หรอืเลอืกทีจ่ะยกเลกิค ำสัง่ซือ้กไ็ด ้

18. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบัและอนุญำโตตลุำกำร 

สญัญำระหว่ำงผูซ้ื้อกบัดเีอม็จ ีมอร ิฉบบันี้ ใหต้คีวำมตำมกฎหมำยแห่งประเทศญีปุ่่น ขอ้สญัญำของสญัญำนี้สำมำรถ
แยกออกจำกกนัไดแ้ละควำมไมส่มบรูณ์หรอืกำรบงัคบัใชไ้มไ่ดข้องขอ้สญัญำใดๆ ขอ้หนึ่งหรอืหลำยขอ้ในสญัญำนี้จะไม่
มผีลกระทบต่อควำมสมบูรณ์ของสญัญำนี้ เมื่อไม่มขีอ้สญัญำทีไ่ม่สมบูรณ์หรอืบงัคบัใชไ้ม่ได้นัน้รวมอยู่ดว้ย บรรดำขอ้
พพิำท ควำมขดัแยง้ หรอืควำมเหน็ต่ำงทีอ่ำจเกดิขึน้ระหว่ำงคูส่ญัญำทัง้สองฝำ่ยเกีย่วกบัหรอืเกีย่วเนื่องกบัสญัญำนี้ให้
อนุญำโตตุลำกำรทีโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่น เป็นผูต้ดัสนิชีข้ำดตำมกฎว่ำดว้ยอนุญำโตตุลำกำรทำงพำณิชย์ของสมำคม
อนุญำโตตุลำกำรทำงพำณิชยแ์หง่ประเทศญีปุ่น่ กำรฟ้องคดใีดๆ เพือ่ใหม้กีำรบงัคบัสทิธติำมสญัญำนี้จะตอ้งเริม่กระท ำ
ภำยในก ำหนดหนึ่งปีนบัจำกวนัทีม่กีำรกระท ำผดิสญัญำตำมทีก่ล่ำวอำ้ง 

19. สญัญำเบด็เสรจ็ 

ขอ้ตกลงทัง้หมดตำมสญัญำนี้ปรำกฏอยู่ในหนังสอืฉบบันี้ โดยไม่มคีวำมเขำ้ใจ ขอ้ตกลง ค ำรบัรอง หรอืกำรรบัประกนั
ใดๆ ไมว่่ำดว้ยวำจำหรอืเป็นหนังสอื ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิำร รวมถงึถอ้ยค ำทีม่รีะหว่ำงกำรเจรจำในอดตี
หรอืกำรกระท ำทีเ่ขำ้ใจไดโ้ดยนัยจำกกำรเจรจำในอดตี ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวอ้ย่ำงชดัแจง้ในสญัญำนี้ ขอ้ควำมใดๆ ทีเ่กดิขึน้
หลงัจำกกำรยอมรบัค ำสัง่ซื้อเพื่อพยำยำมแกไ้ขขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขดงักล่ำวจะไม่มผีลผกูพนั เว้นแต่เจำ้หน้ำทีผู่ม้ ี
อ ำนำจโดยชอบของดเีอม็จ ีมอร ิจะไดใ้หค้วำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวใ้นเอกสำรทีร่ะบุถงึค ำสัง่ซื้อดงักล่ำวไว้
โดยเฉพำะ 

20. เร่ืองท่ีต้องปรึกษำหำรือร่วมกนั 

ส ำหรบัเรือ่งใดๆ ทีไ่ม่ไดก้ล่ำวไวใ้นสญัญำนี้ หรือกรณีทีม่คีวำมสงสยัใดๆ ในกำรตคีวำมสญัญำนี้ คู่สญัญำทัง้สองฝำ่ย
จะปรกึษำหำรอืรว่มกนัโดยสจุรติเพือ่หำขอ้ยตุใินเรือ่งดงักล่ำว 


