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ข้อกาํหนดและเงื�อนไขทั�วไปของการขาย (“ เงื�อนไข”) 
        

  

 

1. ขอ้กาํหนดท ั�วไป 

เงื�อนไขตอ่ไปนีใชบ้ังคับตอ่สญัญาทั งหมดที�ทําขึนระหวา่งบรษัิท เฮเฟเล ่(ประเทศไทย) จํากัด 
(“เฮเฟเล่”) กับผูซ้ ือ (“ผูซ้ ือ”) ซึ�งรวมถงึสญัญาในภายหลังใดๆที�ทําขึน แมว้า่เงื�อนไขนันจะไมไ่ด ้
ถกูนําไปผนวกไวห้รอืระบไุวด้ว้ยก็ตาม  ขอ้กําหนดและเงื�อนไขทั�วไปทั งหมดจากผูซ้ ือถกูปฏเิสธ
โดยแจง้ชดัโดยเงื�อนไขนีนอกจากเฮเฟเลจ่ะยนืยันเป็นลายลักษณ์อักษรไวโ้ดยแจง้ชดั 
 

2. ขอ้กาํหนดดา้นราคาและการชําระเงนิ 

2.1 ผูซ้ ือจะตอ้งชาํระราคาเต็มของสนิคา้ใหแ้กเ่ฮเฟเลต่ามขอ้กําหนดที�มอบใหแ้กผู่ซ้ ือใน
ใบแจง้หนีของเฮเฟเล ่ซึ�งเฮเฟเลม่อบใหเ้มื�อสง่มอบสนิคา้  ดว้ยดลุพนิจิของเฮเฟเลแ่ตเ่พยีงผู ้
เดยีว เฮเฟเล่สงวนสทิธทิี�จะขอการชําระเงนิลว่งหนา้เมื�อทําสญัญาหรอืรับใบสั�งซือจากผูซ้ ือ 
 

2.2 เฮเฟเลอ่าจเสนอใหร้ะยะเวลาสนิเชื�อโดยขึนอยูก่ับการประเมนิอันเป็นที�น่าพอใจของ
ความสมควรไดร้ับความเชื�อถอืของผูซ้ ือ  การเสนอใหร้ะยะเวลาสนิเชื�อจะอยูใ่นดลุพนิจิของเฮเฟ
เลแ่ตเ่พยีงผูเ้ดยีว  ถา้มกีารเสนอใหร้ะยะเวลาสนิเชื�อ จะตอ้งจา่ยราคาทั งหมดและภาษีมูลคา่เพิ�ม
และภาษีขายและ/หรอืคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆเขา้บัญชขีองเฮเฟเลภ่ายในระยะเวลาสนิเชื�อ
ดังกลา่วซึ�งจะระบไุวใ้นใบแจง้หนีของเฮเฟเล ่
 

2.3 เฮเฟเลจ่ะมสีทิธ ิโดยไมต่อ้งออกคําเตอืน ที�จะคดิดอกเบียรอ้ยละ 15 ตอ่ปีจากใบ
แจง้หนีที�พน้กําหนดชําระนับจากวันที�ครบกําหนดชําระไปจนถงึวนัที�ไดร้ับชาํระ 
 

2.4 เฮเฟเลม่สีทิธโิดยไมจํ่ากัดที�จะโอนสทิธทิี�เฮเฟเลไ่ดม้าภายใตส้ญัญานี - โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งบลิที�คา้งชาํระ ไปใหแ้กบ่คุคลภายนอกได ้
 

3. ใบส ั�งซื#อ 

3.1 ใบสั�งซือใดๆที�ผูซ้ ือทําขึนตอ้งทําเป็นลายลักษณ์อักษร  เฮเฟเลจ่ะยอมรับใบสั�งซือ
โดยการยนืยันเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน  อยา่งไรก็ตาม สําหรับผูซ้ ือขาจร จะรับใบสั�งซือดว้ย
วธิกีารสง่มอบสนิคา้ที�สั�งซือจรงิจากเฮเฟเลไ่ปใหแ้กผู่ซ้ ือ 
 

3.2 เฮเฟเลส่งวนสทิธทิี�จะแกไ้ขใบสั�งซือที�ผูซ้ ือออกให ้ ในกรณีนี เฮเฟเลจ่ะดําเนนิการ
ใบสั�งซือที�แกไ้ขใดๆก็ตอ่เมื�อหลังจากไดร้ับการยอมรับใบสั�งซือที�แกไ้ขนันเป็นลายลักษณ์อักษร
แลว้เทา่นัน 
 

4. การยกเลกิ/เปลี�ยนแปลงใบส ั�งซื#อและการบอกเลกิสญัญา 

4.1 เฮเฟเลจ่ะมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรณีตอ่ไปนี: 
 

4.1.1 ในกรณีของเหตสุดุวสิยั (“เหตสุดุวสิยั”) ซึ�งจะรวมถงึ แตไ่ม่จํากัดอยูเ่พยีง ภัย
ธรรมชาต ิสงคราม การจลาจล ขอ้พพิาททางอตุสาหกรรม การนัดหยดุงาน อทุกภัย และการปิด
งาน และอปุสรรคที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ซึ�งเหลอืวสิยัที�เฮเฟเลจ่ะควบคมุได ้โดยมขีอ้
แมว้า่เหตกุารณ์เหลา่นีจะตอ้งดําเนนิอยูเ่กนิสามเดอืน หรอืทําใหเ้ฮเฟเลไ่ม่สามารถสง่มอบสนิคา้
ในที�สดุ 
 

4.1.2 ในกรณีที�หลังจากทําสัญญาแลว้ เฮเฟเล่เริ�มทราบถงึพฤตกิารณ์ที�อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ความสมควรเชื�อถอืหรอืความสามารถที�จะชาํระเงนิของผูซ้ ือ  ในกรณีดังกลา่ว เฮเฟเลจ่ะมสีทิธ ิ
ดว้ยดลุพนิจิของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ที�จะปฏเิสธการปฏบิัตติามสัญญาจนกวา่จะไดม้กีารวาง
หลักประกันที�เหมาะสม  ผูซ้ ือจะไมม่สีทิธ ิไมว่า่ในลักษณะใดๆทั งสิน ที�จะเรยีกคา่เสยีหายตอ่เฮเฟ
เลสํ่าหรับความสญูเสยีชนดิใดๆที�เกดิขึนจากการบังคับใชส้ทิธขิองการยดึหน่วงนี 
 

4.1.3 เฮเฟเลม่สีทิธทิี�จะบอกเลกิสญัญาไดถ้า้ผูซ้ ือไมจ่า่ยราคาซือลว่งหนา้ หรอืหาการ
รับประกันชั นหนึ�งมาให ้ภายในหนึ�งสปัดาหห์ลังจากที�เฮเฟเลร่อ้งขอใหทํ้าเชน่นัน 
 

4.2 ทั งเฮเฟเลแ่ละผูซ้ ืออาจบอกเลกิสญัญาหรอืใบสั�งซือที�คา้งคาอยูโ่ดยมสีาเหตไุดโ้ดย
การแจง้ลว่งหนา้ถา้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ�งไดป้ระพฤตผิดิภาระผกูพันของตนภายใตส้ญัญาหรอืใบสั�ง
ซือที�เกี�ยวขอ้งในสาระสําคัญ และมไิดแ้กไ้ขขอ้ผดิสญัญานันภายในสามสบิ (30) วันหลังจากได ้
รับคําบอกกลา่วจากคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�ง  ในกรณีที�เฮเฟเลบ่อกเลกิสญัญาโดยมสีาเหตุ เฮเฟเล่
อาจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยที�สมเหตสุมผลเกี�ยวกับการบอกเลกิสญัญา รวมทั ง แตไ่มจํ่ากัดอยูเ่พยีง 
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึนอันเกี�ยวขอ้งกับการเตมิสนิคา้ใหมแ่ละคา่ใชจ้่ายดา้นธรุการอื�นๆ 
 

4.3 สนิคา้ที�ผลติขึนตามสั�งเมื�อผูซ้ ือรอ้งขอหรอืที�นําเขา้จําเพาะสําหรับใบสั�งซือของผูซ้ ือ
จะมเีครื�องหมายตัว “C” กําหนดไวใ้นใบกํากับสนิคา้  ในกรณีที�ผูซ้ ือยกเลกิการสั�งซือสนิคา้ที�มี
เครื�องหมายตัว “C” ดังกลา่ว ผูซ้ ือจะตอ้งรับผดิสําหรับตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยใดๆที�เกี�ยวขอ้งกับการ
ยกเลกิการสั�งซือดังกลา่ว รวมทั ง แตไ่มจํ่ากัดอยูเ่พยีง คา่อากรการนําเขา้ ค่าผา่นพธิกีารศลุกากร 
คา่ธรรมเนยีมดา้นธรุการ คา่ธรรมเนยีมการเก็บสนิคา้ในคลัง คา่ขนสง่ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้ง 
 

4.4 เฮเฟเลไ่มต่อ้งรับผดิสําหรับการสญูหายหรอืความเสยีหายใดๆ รวมทั งการสญูหาย
หรอืความเสยีหายสบืเนื�องซึ�งเกดิขึนจากการบอกเลกิสญัญาหรอืใบสั�งซือ 
 

5. ขอ้กาํหนดของการสง่มอบ 

5.1 นอกจากผูซ้ ือจะรอ้งขอเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอยา่งอื�น เฮเฟเลจ่ะสง่มอบสนิคา้ไป
ยังที�อยูซ่ ึ�งระบไุวใ้นสญัญา ใบสั�งซือ หรอืเอกสารที�เหมอืนกันนี  จะทําการสง่มอบในวนัที�ซ ึ�งแสดง
ไวใ้นใบยนืยันคําสั�งซือของเฮเฟเล ่ จะขยายระยะเวลาการสง่มอบเป็นเวลาที�เหมาะสมในกรณีที�
เกดิเหตสุดุวสิยั 
 

5.2 ถา้เฮเฟเลไ่มส่ามารถสง่มอบสนิคา้ไดเ้นื�องจากพฤตกิารณ์และ/หรอืการกระทําที�เกดิ
จากผูซ้ ือ เฮเฟเลจ่ะมสีทิธเิก็บและรักษาสนิคา้ไวใ้นบรเิวณสถานที�ของเฮเฟเลจ่นกวา่จะถงึเวลาที�
สง่มอบได ้แลว้ผูซ้ ือจะตอ้งรับผดิคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกับการเก็บรกัษาดังกลา่ว  ในกรณีนี ความ
เสี�ยงของสนิคา้จะผ่านไปสูผู่ซ้ ือนับจากวันที�ของการแจง้ใหท้ราบวา่พรอ้มที�จะสง่สนิคา้ไดแ้ลว้ 
 

5.3 การสง่มอบสนิคา้เป็นบางสว่นสามารถทําไดถ้า้ผูซ้ ือออกคา่ใชจ้า่ยสําหรับการสง่มอบ
ครั งตอ่ๆไปถัดจากการสง่มอบครั งแรก 
 

5.4 ขอ้กําหนดพเิศษของการสง่มอบอยูใ่ตบ้ังคับของความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
ระหวา่งคูส่ญัญาทั งสองฝ่าย 
 
 
 

6. สทิธเิรยีกรอ้งและการรบัประกนั 

6.1 ใหนํ้าเงื�อนไขการรับประกันทั�วไปแบบจํากัดของเฮเฟเลฉ่บับลา่สดุที�เฮเฟเลต่พีมิพ์
เผยแพรม่าใชบ้ังคับ ซึ�งสามารถดไูดท้ี�เว็บไซต ์www.hafele.co.th 
 

6.2 ผูซ้ ือมภีาระตอ้งตรวจสอบโดยทันททีี�สนิคา้มาถงึวา่คณุภาพของสนิคา้ที�เฮเฟเลจั่ดหา
ใหนั้นไมม่สีาเหตใุหค้ัดคา้นได ้ ถา้ผูซ้ ือพบวา่สนิคา้ที�จัดหาใหนั้นมขีอ้บกพรอ่ง ผูซ้ ือจะตอ้ง
รายงานเรื�องนีตอ่เฮเฟเลโ่ดยไมช่กัชา้ 
 

7. การคนืสนิคา้ 

7.1 ผูซ้ ืออาจคนืสนิคา้ใหเ้ฮเฟเลไ่ดใ้นกรณีที�มขีอ้บกพรอ่งหรอืเสยีหายอยา่งมนัียสําคัญ 
ซึ�งผูซ้ ือไดร้ะบตุอ่เฮเฟเลแ่ลว้ภายในหนึ�งสปัดาหห์ลังจากไดร้ับสนิคา้  ในกรณีอื�นๆ เฮเฟเลอ่าจ
วนิจิฉัยดว้ยดลุพนิจิของตนเองที�จะปฏเิสธการคนืสนิคา้ก็ได ้
 

7.2 นอกเหนอืจากนันแลว้ ผูซ้ ืออาจคนืสนิคา้ที�มอียูใ่นรายการสนิคา้ปัจจบุันและยังมขีาย
อยูใ่หแ้เฮเฟเลไ่ด ้ เฮเฟเล่จะไมย่อมรับสนิคา้ที�เสยีหาย ถา้ความเสยีหายนันไมไ่ดม้สีาเหตเุกดิจาก
เฮเฟเลอ่ยา่งชดัเจน และ/หรอืไมอ่ยูใ่นสภาพที�สามารถขายได ้หรอืสนิคา้ที�อยูใ่นรายการขาย
เลหลัง 
 

7.3 เมื�อคนืสนิคา้ที�ยอมรับคนื ผูซ้ ือจะไดร้ับการใชค้นืราคาซือ  อยา่งไรก็ตาม เฮเฟเลอ่าจ
หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับความเสื�อมคา่ของสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยที�ระบไุวใ้นขอ้ 7.4 
 

7.4 ผูซ้ ือตอ้งรับผดิสําหรับตน้ทนุ คา่ใชจ้่าย และคา่ธรรมเนยีมใดๆที�เกี�ยวขอ้งกับการคนื
สนิคา้ รวมทั ง แตไ่มจํ่ากัดอยูเ่พยีง คา่ใชจ้า่ยดา้นธรุการ ค่าธรรมเนยีมการเตมิสนิคา้ใหม ่คา่ขนสง่ 
และคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ถา้ไมไ่ดต้กลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

7.5 เงนิใชค้นืเนื�องจากสนิคา้คนืจะขึนอยูก่ับราคาของสนิคา้ที�แสดงไวใ้นใบกํากับการขาย 
หักคา่ใชจ้า่ยและค่าเสื�อมราคาที�เกี�ยวขอ้งของสนิคา้คนื ถา้ม ี
 

7.6 สนิคา้ตอ่ไปนีไมม่สีทิธคินืและไมไ่ดร้ับเงนิใชค้นื:  สนิคา้ที�ทําตามสั�งตามคําขอของผู ้
ซือหรอืนําเขา้จําเพาะสําหรับการสั�งซือของผูซ้ ือ  สนิคา้ดังกลา่วมเีครื�องหมายตัว “C” กํากับไวใ้น
ใบกํากับสนิคา้  สทิธขิองผูซ้ ือเกี�ยวกับสนิคา้ชาํรดุบกพรอ่งจะยังคงไมเ่สื�อมเสยีไป 
 

8. ขดีจํากดัความรบัผดิ 

 เฮเฟเลจ่ะไมต่อ้งรับผดิ โดยไมม่ขีอ้จํากัด สําหรับการกระทําผดิหนา้ที�โดยเจตนาหรอื
ดว้ยความประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง ตลอดจนสําหรับคา่เสยีหายที�เกดิจากความเสยีหายตอ่
ชวีติ รา่งกาย หรอืสขุภาพของบคุคลใด  ในดา้นอื�นๆทั งหมด เฮเฟเลจ่ะรับผดิก็ตอ่เมื�อการกระทํา
ผดิหนา้ที�ตามสัญญานันมคีวามสําคัญอยา่งยิ�งเพื�อรักษาไวซ้ ึ�งจดุประสงคข์องสญัญา และตาม
เกณฑจํ์ากัดไมเ่กนิวงเงนิโดยเฉลี�ยของความเสยีหายที�สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ไดว้า่จะเกดิขึน
ตามปกตเิทา่นัน แตไ่มเ่กนิราคาของสนิคา้แตล่ะรายการที�แสดงไวใ้นใบกํากับสนิคา้  อยา่งไรก็
ตาม โดยทั�วไปแลว้ เฮเฟเลจ่ะเปลี�ยนหรอืซอ่มสนิคา้ที�จัดหาใหนั้น ถา้เป็นไปได ้ดว้ยดลุพนิจิของ
เฮเฟเลแ่ตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

9. การเปลี�ยนแปลงโครงสรา้ง & การไดร้บัอนญุาตในการกอ่สรา้ง 

ขอ้กําหนดที�ควรทราบ: ทางบรษัิท เฮเฟเล ่(ประเทศไทย) จํากัด ไมไ่ดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ หรอื 
ออกแบบโครงสรา้ง ยกเวน้ในกรณีพเิศษที�ไดต้กลงกันไว ้และ อยูใ่นขอบขา่ยการทํางานที�ระบไุว ้
ในสญัญา โดยผูซ้ ือจะตอ้งดําเนนิการอยา่งถกูตอ้ง มกีารตรวจสอบการปฏบิัตติามกฎระเบยีบ
อาคารและมกีารตรวจสอบโครงสรา้งที�จําเป็นและการคํานวณการกอ่สรา้ง ดําเนนิการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบยีบที�ใชบ้ังคับในประเทศไทย 
 

การไดร้ับอนุญาตกอ่สรา้ง: สําหรับการกอ่สรา้งในกรณีที�จําเป็นตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากทางการ
หรอืหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ผูซ้ ือจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบดําเนนิการใหผ้า่นตาม
ขอ้กําหนดทางกฏหมายที�จําเป็นทั งหมดกอ่นการดําเนนิการสรา้งโดย ทางบรษัิทเฮเฟเลฯ่ จะไม่
เป็นผูดํ้าเนนิการขอใบอนุญาต และสามารถปฏเิสธความรับผดิชอบตอ่การเกดิขอ้ผดิพลาดจากการ
ดําเนนิการโดยไมม่ใีบอนุญาตหรอืใบอนุญาตที�ผดิประเภท 
 

10. กฎหมายและการระงบัขอ้พพิาท 

10.1 บรรดาเงื�อนไขเหลา่นีใหอ้ยูใ่ตบ้ังคับของและตคีวามตามกฎหมายของราชอาณาจักร
ไทย 
 

10.2 ถา้คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไมพ่อใจกับการปฏบิัตหินา้ที�ของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�ง ให ้
สง่รายละเอยีดของปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรถงึคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ�ง หรอืใหคู้ส่ัญญาทั งสอง
ฝ่ายใชค้วามพยายามโดยสจุรติใจเพื�อแกไ้ขปัญหานันผา่นการไกลเ่กลี�ยโดยไมม่ขีอ้ผกูมดั 
 

10.3 ถา้ไมส่ามารถแกไ้ขประเด็นปัญหานันไดภ้ายในสามสบิ (30) วันนับจากวันที�สง่
รายละเอยีดของปัญหา คูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายอาจนําปัญหาขึนสูก่ารพจิารณาตัดสนิชีขาดโดยศาล
ยตุธิรรมทั�วไปในประเทศไทย 
 

11. การแยกออกจากกนัไดแ้ละภาษาที�ใชบ้งัคบั 
 

 ถา้บทบัญญัตใิดของเงื�อนไขเหลา่นีหรอืการใชบ้ังคับของเงื�อนไขดังกลา่วถกูถอืวา่ไม่
สมบรูณ์ตามกฎหมาย ความไมส่มบรูณ์ดังกลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บทบัญญัตอิื�นๆหรอืการใช ้
บังคับของเงื�อนไขที�สามารถใหผ้ลไดโ้ดยปราศจากบทบัญญัตหิรอืการใชบ้ังคับที�ไมส่มบรูณ์นัน 
และดว้ยเหตุนี จงึประกาศวา่เงื�อนไขเหลา่นีสามารถแยกออกจากกันได ้
 

 เงื�อนไขเหลา่นีทําขึนเป็นสองภาษา คอืภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ในกรณีของการ
ตคีวามและคําศัพทเ์ฉพาะทางที�แตกตา่งกัน ใหถ้อืตามภาษาอังกฤษเป็นสําคัญ 
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