
 

หนา้ 1 จาก 5 หน้า 

ข้อกาํหนดและเงือนไขทัวไปของการส่งมอบผลติภัณฑ์ 
ฉบบักนัยายน 2564 
 

ขอ้กาํหนดและเงือนไขทีกาํหนดดา้นล่างนีใชก้บัการส่งมอบให้กบัลูกคา้ (ต่อไปนี: “ลูกคา้”) เพือการพิจารณาโดย บ๊อช เร็กซ์รอท ไทยแลนด ์“Bosch Rexroth Thailand” (บริษทั โรเบิร์ต บ๊อช จาํกดั)   

ตงัอยูที่ 7/426 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ประเทศไทย (หลงัจากนีจะเรียกว่า “บ๊อช เร็กซ์รอท” (BOSCH REXROTH), “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)  

ขอ้กาํหนดและเงือนไขเหล่านีสามารถดูเพมิเติมไดท้ ีhttps://www.boschrexroth.com/en/th/legal-notice/ 

ขอ้กาํหนดทางธุรกิจมาตรฐานของลูกคา้จะไม่ถูกนํามาใช้ โดยลูกค้าสามารถปฏิเสธได้อย่างชัดแจง้ โดยขอ้กาํหนดนีจะถูกใช้ในส่วนทีเกียวข้องกับใบสังซือหรือในเอกสารอืนๆ ของลูกค้า โดยจะมีการอา้งอิงถึง

ขอ้กาํหนดทางธุรกิจมาตรฐาน และหาก บ๊อช เร็กซ์รอท ไม่ไดป้ฏิเสธอยา่งชดัแจง้ในกรณีนี 

 

1.  บทบัญญัติทัวไป 

1.1 เฉพาะข้อกาํหนดและเงือนไขต่อไปนีเท่านันทีจะใช้บังคับกับการส่งมอบของเรา ข้อกาํหนดและ

เงือนไขทีขดัแยง้หรือเบียงเบนไปจากขอ้กาํหนดและเงือนไขของเราหรือทีมีความหมายเป็นนัยโดย

การคา้ ธรรมเนียม การปฏิบตัิ หรือแนวปฏิบัติการซือขาย จะไม่มผีลบังคบัใช้ เวน้แต่ว่าเราไดอ้นุมตัิ

การใช้อย่างชัดแจ้ง  โดยเงือนไขต่อไปนีจะมีผลบังคับใช้ด้วย ถึงแม้ว่าเราจะทราบขอ้กาํหนดและ

เงอืนไขของลูกคา้ทีขดัแยง้หรือเบียงเบนไปจากขอ้กาํหนดและเงือนไขของเรา เราดาํเนินการส่งมอบ

ให้กบัลูกคา้โดยไม่มีเงือนไข สําหรับเงือนไขการบริการแยกต่างหากจะใช้กบังานประกอบและงาน

ซ่อม ขอ้กาํหนดและเงือนไขของซอฟตแ์วร์แยกต่างหากสําหรับการให้สิทธิใช้งานซอฟต์แวร์ ซึงจะ

ใชเ้พมิเติมในส่วนทเีกียวกบัซอฟตแ์วร์ทีเราจดัหาให้ แมว่้าซอฟตแ์วร์จะเป็นส่วนหนึงของผลิตภณัฑ์

ทเีราจดัหาให้ก็ตาม 

1.2  ขอ้ตกลงดว้ยวาจาก่อนหรือในขณะทีทาํสัญญา จะตอ้งไดรั้บการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อักษรจากเรา

ก่อน จึงจะมีผลบงัคบัใช ้

1.3  คาํสังขาย ข้อเสนอ และการประมาณการโดย บ๊อช เร็กซ์รอท อาจมีการเปลียนแปลงและมีผลใช้

บงัคบัในระยะเวลาสูงสุด 2 สัปดาห์นับจากวนัทีเสนอราคา ขอ้เสนอ หรือการประมาณการ แลว้แต่

กรณี เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอนืเป็นลายลกัษณอ์กัษรและตกลงอยา่งชัดแจง้ เพือหลีกเลียงขอ้สงสัย

ดงักล่าว การยอมรับใบสังขายจะขึนอยู่กบัสถานะเครดิตของลูกคา้ที บ๊อช เร็กซ์รอท ถือว่าเป็นทีน่า

พอใจ 

1.4  คาํสังซือทียอมรับแลว้จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนแปลงได ้หากไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจาก บ๊อช เร็กซ์รอท โดยทาง บ๊อช ขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดหรือการละเวน้

ใดๆ ทีสาํคญัในขอ้เสนอ ใบสังขาย การยืนยนัคาํสงัซือ หรือใบแจง้หนีดงักล่าว 

บ๊อช เร็กซ์รอท ขอสงวนสิทธิเพิมได้ตลอดเวลา (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) เพือกําหนด

ขีดจาํกดัจาํนวนผลิตภณัฑที์ลูกคา้อาจซือได ้

1.5  สาํหรับการออกแบบส่วนประกอบหรือระบบ ลูกคา้ตอ้งส่งขอ้กาํหนดทางเทคนิคทงัหมดมาให ้

1.6  การวดั การวดับรรจุภณัฑ ์นาํหนัก ภาพประกอบ ผลการจาํลอง และแบบเขียนมีผลผูกพนัสาํหรับการ

สร้างผลิตภณัฑเ์ฉพาะไดรั้บการยืนยนัอยา่งชัดแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านนั 

1.7  มูลค่าการสังซือขนัตาํทีจาํเป็นสําหรับการสังซือหรือผลิตภณัฑ์แต่ละรายการจะระบุไวใ้นใบเสนอ

ราคา 

1.8 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืนในใบเสนอราคา ราคาทีเสนอไม่รวมเครืองมือหรืออุปกรณ์อืนใดที

จาํเป็นในการติดตงั การทดสอบระบบ หรือการผลิตผลิตภณัฑ์ โดยทงัหมดนียงัคงเป็นทรัพยสิ์นของ 

บ๊อช เร็กซ์รอท 

1.9  ขอ้กาํหนดและเงอืนไขเหล่านี (ซึงอาจจะแกไ้ขเป็นครังคราว) จะมีผลบงัคบักบัการส่งมอบทงัหมดใน

อนาคตไปยงัลูกคา้ดว้ย 
 

2. ราคา 

2.1  ใบแจ้งหนีสินค้าจะคาํนวณตามราคาปลีกทีมีผลในวนัทีส่งมอบบวกภาษีมูลค่าเพิม  สําหรับการ

ส่งออกทีเข้าข่ายได้รับการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิม ราคาในใบแจ้งหนีจะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิมตาม

เงอืนไขการยกเวน้ภาษีดงักล่าว 

2.2  ในกรณีทีไม่มีขอ้ตกลงพิเศษใดๆ ราคาจะถือตามข้อกาํหนด FCA (Incoterms® 2010) ของ      บ๊อช 

เร็กซร์อท ไม่รวมค่าบรรจุภณัฑ ์ค่าอากรและ/หรือค่าใช้จ่ายในการชาํระเงินอนืๆ 

2.3  เราขอสงวนสิทธิในการปรับราคาของเราอย่างเหมาะสม ในกรณีทีตน้ทุนลดลงหรือเพิมขึนทีเกิดขนึ

หลังจากทําสัญญา โดยเฉพาะในกรณีทีมีการเปลียนแปลงต้นทุนค่าจ้าง ตัวอย่างเช่น เนืองจาก

ขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน หรือการเปลียนแปลงในราคาวสัดุ โดยเราจะแสดงหลักฐานการ

เปลียนแปลงดงักล่าวต่อลูกคา้ เมือมีการร้องขอจากลูกคา้ 

2.4  อะไหล่และสินคา้ทีไดรั้บการซ่อมแลว้ จะตอ้งจดัส่งโดยคิดราคาตามสมควรสําหรับการขนส่งและ

บรรจุภัณฑ์ บวกกบัค่าบริการทีเราจดัหาให้ ยกเวน้ในกรณีทีไดร้ับความคุม้ครองจากความรับผิดต่อ

ขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ ์

 

 

 

3.  การส่งมอบ ระยะเวลาการส่งมอบ การผิดนัดส่งมอบ 

3.1  เงือนไขเบืองตน้สําหรับการเริมต้นส่งมอบและการปฏิบตัิตามวนัทีส่งมอบทีตกลงกนัไวคื้อหน้าที

ร่วมกนัทีไดด้าํเนินการโดยลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิงการส่งมอบวสัดุทงัหมด เอกสาร การอนุมตัิ การ

ตรวจสอบ และพธีิการผ่านศุลกากรให้ตรงตามเวลาทีกาํหนด ซึงจดัทาํโดยลูกคา้และการปฏิบตัิตาม

เงือนไขการชําระเงินทีตกลงกนัไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิงผลการชาํระเงินมดัจาํทีตกลงกนัไวห้รือ

การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต หากไม่เป็นไปตามเงือนไขเบืองตน้เหล่านีในเวลาทีเหมาะสม วนัที

ส่งมอบจะขยายออกไปตามสมควร โดยข้อนีจะไม่มีผลบังคับใช้ หาก  ซัพพลายเออร์เป็น

ผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับความล่าชา้ดงักล่าว 

3.2  หากการไม่ปฏิบตัิตามวนัทีส่งมอบเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุแทรกแซงอืนๆ ทอียู่นอกเหนือ

การควบคุมของเรา เช่น สงคราม การโจมตีของผูก้่อการร้าย การจาํกัดการนําเขา้หรือส่งออก 

โรคระบาด นาํท่วม รวมถึงเหตุแทรกแซงดงักล่าวทีส่งผลกระทบต่อผูรั้บเหมาช่วง วนัทีส่งมอบ

ทีตกลงกันไวจ้ะขยายออกไปตามระยะเวลาทีเกิดเหตุแทรกแซงดังกล่าว นอกจากนี ข้อนียงั

นาํไปใช้กบัการดาํเนินการหรือการปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมทีส่งผลกระทบต่อเราหรือซัพ

พลายเออร์ของเราดว้ย 

3.3  หากเราผิดนัดในการส่งมอบ ลูกค้าจะตอ้งแจง้รายละเอียดตามคาํขอของเราภายในระยะเวลาที

เหมาะสม ไม่วา่จะเป็นการยืนยนัการส่งมอบหรือการยืนยนัสิทธิตามกฎหมายอนื ๆ  

3.4  ขอ้ 9 จะใชก้บัการใชสิ้ทธิเรียกร้องค่าเสียหายโดยลูกคา้ เนืองจากการจดัส่งล่าชา้ 

3.5  หากลูกคา้ผิดนัดในการตรวจรับสินคา้ หรือหากลูกคา้ไม่ปฏิบตัิหน้าทีในการดาํเนินงานร่วมกนั 

เรามีสิทธิเรียกเก็บเงินลูกคา้สําหรับค่าใช้จ่ายเพมิเติมเป็นจาํนวนเงินร้อยละ 1 ของจาํนวนเงินใน

ใบแจง้หนีสําหรับแต่ละเดือน โดยเริมตงัแต่ 1 เดือนหลงัจากการแจง้ว่าสินคา้มีพร้อมส่ง ลูกค้า

จะต้องแจง้ให้เราทราบทันที หากลูกคา้คาดว่าจะมีความล่าช้าในการตรวจรับการส่งมอบสินค้า 

ณ เวลาการส่งมอบทีตกลงกันไว ้และหากเป็นไปได ้ให้กาํหนดกรอบเวลาใหม่สําหรับการส่ง

มอบ การทีลูกคา้ไม่สามารถตรวจรับการส่งมอบสินคา้ ณ เวลาทีทาํการส่งมอบ ไม่ไดเ้ป็นละเวน้

ให้ลูกคา้ไม่ตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายเพิมเติม ซึงสิงนีจะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของเราในการใช้

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพิมเติม 

3.6  ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า เราอาจดาํเนินการจดัส่งบางส่วน และออกใบแจง้หนีทีเกียวข้องได ้

เว้นแต่ลูกค้าจะแสดงให้ เห็นว่าการกระทํานีจะถือเป็นความยากลําบากและเป็นเรืองทีไม่

สมเหตุสมผลสาํหรับลูกคา้ 
 

4.  การถ่ายโอนความเสียง 

4.1  ความเสียงในผลิตภณัฑ์จะส่งต่อไปยงัลูกค้า ในขณะทีผลิตภณัฑ์นนัเก็บรักษาอยูก่ับลูกคา้หรือ

ตวัแทนหรือผูข้นส่ง ยกเวน้ทีตกลงกนัไวเ้ป็นอยา่งอืนโดยชดัแจง้ 

4.2  ตามการร้องขอและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง เราจะประกันการจัดส่งสําหรับความเสียงในการ

ขนส่งตามแนวปฏิบตัิทวัไป 

5.  การใช้สิทธเิรียกร้องและการแจ้งเตือนข้อบกพร่อง 

5.1  ลูกคา้ตอ้งแจง้ให้เราทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัทีภายใน 15 วนั หลงัจากไดร้ับสินคา้เกียวกบั

ขอ้บกพร่องทีทราบได ้โดยตอ้งระบุฉลากทีติดบนกล่อง ฉลากแสดงสิงทีบรรจุ และใบควบคุมที

แนบมากับของทีต้องจดัส่ง จะตอ้งส่งมาให้เราพร้อมกบัการแจ้งขอ้บกพร่องดงักล่าว โดยการ

แจง้จะตอ้งประกอบดว้ยรายละเอียดของขอ้บกพร่องและ/หรือ (ในกรณีของซอฟต์แวร์) จะตอ้ง

ระบุเวลาทเีกิดขอ้บกพร่องและสถานการณ์โดยละเอียด ลูกคา้ตอ้งแจง้ขอ้บกพร่องอืนๆ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรทนัที หลงัจากพบขอ้บกพร่องดงักล่าว 

5.2  วนัทเีราไดรั้บแจง้ขอ้บกพร่องจะตอ้งกาํหนดว่า การแจง้นนัอยูใ่นเวลาทีเหมาะสมหรือไม่ 
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5.3  หากการแจง้ขอ้บกพร่องนนัถูกพิจารณาว่าไม่สมเหตุผล ทาง บ๊อช เร็กซ์รอท มีสิทธิทีจะเรียกร้อง

ให้ลูกคา้ชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนต่อ บ๊อช เร็กซ์รอท เวน้แต่ลูกคา้สามารถพิสูจน์ได้ว่าการแจ้ง

ขอ้บกพร่องทไีม่สมเหตุผลดงักล่าวไม่ใช่ความผิดของลูกคา้ 

5.4  การใช้สิทธิเรียกร้องเนืองจากขอ้บกพร่องจะถูกยกเวน้ หากเราไม่ไดรั้บการแจง้ขอ้บกพร่องใน

เวลาทเีหมาะสม 
 

6.  การรับสินค้า 

6.1  ลูกคา้ไม่สามารถปฏิเสธทีจะรบัการส่งมอบอนัเนืองมาจากขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยได ้
 

7.  ข้อบกพร่องเนืองจากคุณภาพ/ข้อบกพร่องเรืองสิทธิความเป็นเจ้าของ 

7.1  โดยเฉพาะคาํอธิบายของผลิตภณัฑท์ี บ๊อช เร็กซร์อท จดัหาให้ก่อนทาํขอ้ตกลงสัญญาหรือตกลง

ในเอกสารแยกต่างหาก (เช่น ในเอกสารหรือแคตตาล็อก) เท่านันทีมีผลต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ สิงนีจะครอบคลุมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเฉพาะ รายละเอียดทีอยู่ในนันจะต้องเขา้ใจว่าเป็นขอ้กาํหนดดา้นประสิทธิภาพเท่านันและ

ไม่ถือเป็นการรับประกนั โดยจะไดรั้บการรับประกนัก็ต่อเมือไดรั้บการกาํหนดอย่างชดัเจนโดย บ๊อช 

เร็กซ์รอท เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนทาํขอ้ตกลงสัญญา ไม่มีเรืองคุณภาพใดทีตอ้งรับผิดชอบและเกิด

จากคาํแถลงต่อสาธารณะหรือการโฆษณาโดยบริษทัพนัธมิตรการจดัจาํหน่ายของ บ๊อช เร็กซ์รอท 

เป็นพิเศษ  โดย บ๊อช เร็กซ์รอท ไม่จาํเป็นตอ้งให้บริการใดๆ ทีนอกเหนือไปจากความรบัผิดสําหรับ

ขอ้บกพร่องดงัทีกล่าวมา 

7.2  การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากขอ้บกพร่องจะถูกจาํกดัเวลาหลงัจากระยะเวลา 12 เดือน 

โดยบทบัญญัติขา้งตน้จะไม่ถูกใช้บงัคบั ในกรณีทีมีการกาํหนดระยะเวลาไวน้านกว่าทีระบุไวต้าม

กฎหมายในประเทศทีรบัสินคา้ 

7.3  ระยะเวลาทกีาํหนดสาํหรบัขอ้บกพร่องเริมตน้ดงันี: 

1.        ในกรณีสินคา้สําหรับรถยนตแ์ละอุปกรณเ์ครืองยนต์ในวนัทีนาํผลิตภณัฑไ์ปใช ้เช่น กรณีอุปกรณ์เดิม

ในวนัทีจดทะเบียนรถครังแรก และกรณีอืนๆ เมือมีการติดตงั แต่ไม่เกิน 6 เดือนหลงัจากการส่งมอบ

ผลิตภณัฑ ์(วนัทถ่ีายโอนความเสียง) 

2.        ในกรณีอนืๆ ทงัหมด เมือส่งมอบผลิตภณัฑ ์(วนัทถี่ายโอนความเสียง) 

7.4  หากขอ้บกพร่องดา้นคุณภาพเกิดขึนในระยะเวลาทกีาํหนดซึงมีสาเหตุอยู่แลว้ในวนัทีถ่ายโอนความ

เสียง เราดาํเนินการโดยเฉพาะตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียว โดยการแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือการ

ส่งมอบผลิตภณัฑท์ีไม่มีข้อบกพร่อง ผลิตภณัฑท์ีบกพร่องจะตอ้งถูกส่งไปให้เราเพือทาํการซ่อมหรือ

ไปยงัศูนย์บริการลูกค้าทีใกล้ทีสุดซึงได้รับการยอมรับจาก บ๊อช เร็กซ์รอท สําหรับพืนทีจาํหน่าย

ผลิตภณัฑน์นั ๆ 

7.5  ระยะเวลาทีกาํหนดจะถูกระงบัในช่วงเวลาทีจาํเป็นสําหรับการแกไ้ขผลิตภณัฑ์ทีมีขอ้บกพร่องหรือ

เพือส่งมอบผลิตภณัฑใ์หม่ โดยระยะเวลาทีกาํหนดจะไมเ่ริมตน้นับใหม่อีกครัง อนัเป็นผลมาจากการ

แกไ้ขขอ้บกพร่องแลว้เสร็จ 

7.6  การใช้สิทธิเรียกร้องโดยลูกค้า เนืองจากค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นสําหรับวตัถุประสงค์ในการดาํเนินการ

โดยเฉพาะ โดยเฉพาะอยา่งยิงค่าใช้จ่ายในการเคลือนยา้ย การขนส่ง แรงงานและวสัดุ จะอยู่ภายใต้

บทบัญญัติทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม จะต้องยกเวน้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในกรณีทีค่าใช้จ่ายดงักล่าว

เพิมขึน เนืองจากขอ้เท็จจริงทวี่า ผลิตภณัฑท์ส่ีงมอบถูกนาํไปยงัสถานทีอนืทไีมใ่ช่สถานทีตามสญัญา

เดิม เวน้แต่การเคลือนยา้ยดงักล่าวเป็นไปตามการใชง้านทีกาํหนดไวข้องผลิตภณัฑ ์

7.7  ลูกคา้รับทราบและตกลงว่า จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ สําหรับประสิทธิภาพเฉพาะ ในกรณีทีมีการ

เบียงเบนเล็กน้อยจากคุณภาพทีตกลงกันไวห้รือในกรณีทีมีการด้อยค่าเพียงเล็กน้อยต่อการใช้

ผลิตภณัฑ ์สิทธิเพิมเติมจะไม่ไดร้ับผลกระทบในกรณีนี 

7.8  สิงต่อไปนีไม่ถือว่าเป็นขอ้บกพร่อง: 

1)  การสึกหรอตามปกติ 

2)  ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละความเสียหายทีเกิดขึนหลงัจากวนัทถ่ีายโอนความเสียง อนัเนืองมาจากการ

จดัการ การจัดเก็บ หรือการติดตงัทีไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในการติดตงัหรือการ

จดัการ หรือการใช้แรงหรือการใช้งานทีมากเกินไป วิธีการปฏิบตัิงาน การทดสอบระบบ หรือการ

บาํรุงรักษาทไีม่เหมาะสม 

3)  ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือความเสียหายทีเกิดจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์พิ เศษภายนอกที

นอกเหนือจากการคาดการณ์ไวภ้ายใต้เงือนไขของสัญญา หรือเนืองจากการใช้ผลิตภณัฑ์เกินการใช้

งานปกติหรือการใชง้านทีกาํหนดไวภ้ายใตเ้งือนไขของสัญญา 

4) ขอ้ผิดพลาดของซอฟต์แวร์ทีไม่สามารถทาํซําได ้ไม่มกีารใช้สิทธิเรียกร้องเกียวกบัขอ้บกพร่องหาก

ผลิตภณัฑไ์ดรั้บการแกไ้ขโดยบุคคลทสีามหรือเนืองจากการติดตงัชินส่วนทผีลิตโดยบุคคลทีสาม เวน้

แต่ขอ้บกพร่องนนัไม่มสีาเหตุทีเกียวขอ้งกบัการดดัแปลง 

7.9  บ๊อช เร็กซ์รอท ไม่รับผดิชอบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ตามการออกแบบหรือการเลือกใช้วสัดุ ตราบ

เท่าทีลูกคา้เป็นผูก้าํหนดการออกแบบหรือวสัดุ 

7.10  ลูกคา้สามารถใช้สิทธิเรียกร้องกบัเราไดเ้ฉพาะกรณีทีลูกคา้ยงัไม่ไดบ้รรลุขอ้ตกลงใดๆ กบัลูกคา้ของ

ตัวเองเกียวกับสินค้า ในกรณีทีมีการเรียกร้องให้เยียวยาเกินกว่าทีกําหนดไวโ้ดยกฎหมายว่าด้วย

ขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ ์ 

7.11  ลูกคา้จะตอ้งให้เราหรือบุคคลทีสามทเีราว่าจา้งดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัการรับประกนั โดยให้มีเวลา

เพียงพอและสามารถดาํเนินการรับประกนัดงักล่าวได ้ ลูกคา้สามารถดาํเนินการดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง 

หากเราให้ความยินยอมล่วงหน้า โดยเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจาํเป็นสําหรับงานนีในขอบเขตที

ตอ้งอยู่ในสัดส่วนทีสมเหตุสมผลกบัมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในสภาพทีปราศจากขอ้บกพร่อง นัยสาํคญั

ของข้อบกพร่องและ/หรือความเป็นไปได้ของการดําเนินการเพือให้ได้มาซึงผลิตภัณฑ์ทีไม่มี

ขอ้บกพร่องดว้ยวิธีอืน โดยลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเกินกว่านี จะตอ้งรับผิดชอบโดย

ลูกคา้ 

7.12  ขอ้ 7.3, 7.5, 7.6 จะไม่มีผลบังคบัใช้ตราบเท่าทีผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการพิสูจน์แลว้ว่า ลูกคา้หรือ

ลูกคา้ของลูกคา้ไดข้ายให้กบัผูบ้ริโภคโดยไม่ไดรั้บการประมวลผลหรือติดตงัในผลิตภณัฑอ์นื 

7.13  ขอ้ผูกพนัของเราในการชาํระค่าเสียหายจะอยูภ่ายใตข้อ้ 9 สําหรับส่วนอืนๆ ทงัหมด การใชสิ้ทธิ

เรียกร้องหรือการใช้สิทธิเรียกร้องอืนๆ ของลูกคา้เนืองจากขอ้บกพร่องอืนนอกเหนือจากทีไดรั้บ

ความคุม้ครองตามขอ้ 7 นี จะถือเป็นขอ้ยกเวน้ 

7.14  บทบญัญตัิของขอ้ 7 นีจะใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัขอ้บกพร่องของสิทธิความเป็นเจา้ของซึงไม่ได้

เกิดจากการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลทีสามตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 8 
 

8.  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ 

8.1  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้สิทธิเรียกร้องทีเกิดจากการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

บุคคลทีสาม หากสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นของลูกคา้หรือเป็นเจา้ของโดยลูกคา้หรือโดย

องค์กรทีลูกคา้ถือครองหุ้นส่วนใหญ่ (โดยตรงหรือโดยออ้ม) สําหรับสิทธิในการออกเสียงเพือ

การนี สัญญา “สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครืองหมายการค้า 

สิงประดิษฐ์หรือความลบัทางการคา้ ความรู้ สิทธิในการออกแบบ สิทธิในฐานขอ้มูล ชือทางการ

คา้และธุรกิจ ชือโดเมน เครืองหมายและอุปกรณ์ (ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) ซอฟต์แวร์ 

และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอืน ๆ และแอปพลิเคชันสําหรับสิทธิใดๆ เหล่านัน (ซึงแอป

พลิเคชันดังกล่าวสามารถทาํได้) ทังในปัจจุบันและอนาคต ทีได้รับความคุ้มครองในประเทศ

ต่างๆ ทวัโลก 

8.2  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้สิทธิเรียกร้องทีเกิดจากการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

บุคคลทสีาม เวน้แต่ว่าสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทเีป็นปัญหา (ในส่วนทเีกียวกบัสิทธิบตัรหรือ

การออกแบบเท่านัน) ทีได้ประกาศใช้โดยสํานักงานสิทธิบัตรแห่งยุโรปหรือใน ประเทศ

ต่อไปนี: สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี ฝรงัเศส บริเตนใหญ่ ออสเตรีย หรือสหรัฐอเมริกา 

8.3  ลูกค้าต้องแจ้งให้เราทราบทันที หากมีการกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและ

ความเสียงของการละเมิดในส่วนนี ซึงเป็นทีรู้จักและตามคาํขอของเรา (ตราบเท่าทีเป็นไปได)้ 

เพืออนุญาตให้เราดาํเนินการป้องกนัหรือดาํเนินคดี (รวมถึงการดาํเนินการทีไม่ใช่การพิจารณา

คดี) แลว้แต่กรณี 

8.4  เรามีสิทธิ (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียว) ในการดาํเนินการเพือให้ไดร้ับสิทธิในการใช้

งานสําหรับผลิตภณัฑ์ทีละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เพือแก้ไขเพือไม่ให้ละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาอีกต่อไป หรือเพือแทนทีด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนทีเทียบเท่า ซึงไม่ละเมิด

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอีกต่อไป หากไม่สามารถทาํไดภ้ายใตเ้งือนไขทีสมเหตุสมผลหรือ

ภายในระยะเวลาทีเหมาะสมตราบเท่าทีลูกค้าอนุญาตให้เราดาํเนินการแก้ไข  ลูกค้าจะมีสิทธิ

ยกเลิกสัญญาไดต้ามขอบเขตของกฎหมาย ภายใตเ้งือนไขข้างต้นดังกล่าว ซึงเราก็มีสิทธิทีจะ

ยกเลิกสัญญาไดเ้ช่นกนั โดยให้บงัคบัใช้คาํวินิจฉัยในขอ้ 7.9  เราขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการ

ตามขอ้ตกลงของเราภายใตเ้งือนไขของวรรค 1 ของข้อ 8.4  แมว้่าการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางอุตสาหกรรมไม่ไดรั้บการตดัสินโดยศาลทีมีอาํนาจหรือศาลทเีป็นทียอมรับก็ตาม 

8.5  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้สิทธิเรียกร้องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณี

ดงัต่อไปนี: 

1)  ลูกคา้มีหน้าทีรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือหากลูกคา้ไม่สนับสนุน

เราในระดบัทีเหมาะสมในการต่อสู้กบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องโดยบุคคลทีสาม หรือ 

2) ผลิตภณัฑ์ถูกผลิตขึนตามขอ้กาํหนดหรือคาํแนะนาํของลูกคา้ หรือหากถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อืนทีไม่ได้เกิดจากเรา หรือหาก

ผลิตภณัฑถ์กูใช้ในลกัษณะทีเราไม่สามารถคาดการณ์ได ้

8.6  ขอ้ผูกพนัของเราในการชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีทีมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอยู่

ภายใตข้อ้ 9 ในส่วนอืนๆ ทงัหมด 



 

หนา้ 3 จาก 5 หน้า 

8.7  ขอ้ 7.1 และ 7.2 ถูกบงัคบัใช้โดยอนุโลมกบัระยะเวลาทีกาํหนดสําหรับการใช้สิทธิเรียกร้องตาม

การละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

8.8  เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใชสิ้ทธิเรียกร้องการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาทีเกินขอบเขต

ของข้อ 8 นี หรือการใช้สิทธิเรียกร้องอืนๆ นอกเหนือจากการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกค้าทีอยู่

ภายใตข้อ้ 8 นี เนืองจากการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลทีสาม 
 

9.  การใช้สิทธเิรียกร้องค่าเสียหาย 

9.1  ภายใตข้้อ 9.2 และ 9.3 ทาง บ๊อช เร็กซ์รอท จะตอ้งรับผิดเฉพาะความเสียหายโดยตรงทีเกิดขึน

หรือไดรั้บผลกระทบจากลูกคา้ อันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและการ

ประพฤติมิชอบโดยจงใจของ บ๊อช เร็กซ์รอท 

9.2     บ๊อช เร็กซ์รอท รวมถึงพนักงาน ผูแ้ทน ตวัแทน หรือบุคคลทีร่วมงานกบัเรา จะไม่รับผิดชอบต่อ 

ลูกคา้สําหรับความเสียหายทางออ้ม บงัเอิญ บทลงโทษ แบบอยา่ง พเิศษ หรือเป็นผลสืบเนือง ไม่

วา่จะในสัญญาหรือการละเมิดหรือสาเหตุใดๆ ของการกระทาํ ซึงรวมถึง (แตไ่ม่จาํกดัเพียง) การ

สูญเสียรายได ้ขอ้มูล รายรับหรือผลกาํไร ตน้ทุนการลงทุน การสูญเสียชือเสียงหรือโอกาสทาง

ธุรกิจ หรือการประหยดัทีคาดการณ์ไว ้การหยุดชะงกัของธุรกิจหรือการปิดกิจการ การสูญเสีย

การผลิต ตน้ทุนความล่าช้า ตน้ทุนทางการเงินและตน้ทุนการถือครอง ไม่ว่า ความรบัผิดดงักล่าว

จะเกิดขึนโดยตรงหรือนอกเหนือจากการทําสัญญา จากข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ หรือการ

ปฏิบัติงาน หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราในทีนี แม้ว่า บ๊อช เร็กซ์รอท จะได้รับ

คาํแนะนาํ (หรือแมว่้า รับทราบ) ความเป็นไปไดข้องความเสียหายดงักล่าวและ /หรือการขาดทุน

ไวล้่วงหนา้แลว้ก็ตาม 

9.3     ความรับผิดทังหมดของ บ๊อช เร็กซ์รอท ต่อลูกค้าสําหรับการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทีเกิด

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทีจัดหาให้ ต้องอยูใ่นขอบเขตทีกฎหมายอนุญาต โดยจะจํากัดความ

เสียหายเท่ากับจาํนวนเงินรวมของค่าธรรมเนียมทีจ่ายให้กับ บ๊อช เร็กซ์รอท ณ เวลาทีใช้สิทธิ

เรียกร้อง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ ทีจ่ายให้กับเราตามหลักการชําระเงินคืน) สําหรับผลิตภณัฑ์ที

เกียวขอ้งกบัการใชสิ้ทธิเรียกร้องดงักล่าว  

9.4  ค่าเสียหายจากการละเมิดขอ้ผูกพนัตามสัญญาทีเป็นสาระสาํคญันนั ถูกจาํกดัอยูท่ีความเสียหายที

คาดการณ์ได ้(โดยทัวไปสําหรับประเภทของสัญญา) ยกเวน้ในกรณีทีมีเจตนาหรือประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเนืองมาจากการบาดเจ็บถึงแก่ชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายหรือการ

บาดเจ็บตอ่สุขภาพ หรือมีผลกระทบตอ่การรับประกนัคุณภาพ 

9.5  ความรับผิดใดๆ สําหรับความเสียหายทีเกินกว่าทีกาํหนดไวข้อ้ 9 จะถูกยกเวน้ โดยไม่คาํนึงถึง

ลกัษณะทางกฎหมายของการใชสิ้ทธิเรียกร้องทจีดัตงัขึน 

9.6  ตราบเท่าทีความรับผิดสําหรับความเสียหายโดย บ๊อช เร็กซ์รอท ไดรั้บการยกเวน้หรือลดลง ขอ้

นียงัใช้กบัความรับผิดส่วนบุคคลสําหรับความเสียหายของพนักงาน ตวัแทน และของบุคคลที

เกียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั 

9.7  ไม่มีการเปลียนแปลงภาระการพิสูจน์ความเสียหายของลูกคา้ทีเกียวขอ้งกบัคาํวินิจฉัยดงักล่าว 

10.  การคงสิทธิความเป็นเจ้าของ 

10.1  บ๊อช เร็กซ์รอท คงสิทธิความเป็นเจ้าของในสินค้าทีส่งมอบ จนกว่าจะมีการใช้สิทธิเรียกร้อง

ทงัหมดและยงัคงเกิดขึนภายใตค้วามสัมพนัธท์างธุรกิจทไีดรั้บการชาํระเงินอยา่งครบถว้น 

10.2  หากต้องดาํเนินการบาํรุงรักษาและการบริการเกียวกับสินค้าภายใต้การรักษาสิทธิความเป็น

เจา้ของ ลูกคา้จะตอ้งดาํเนินการดงักล่าวในเวลาทีเหมาะสมโดยออกค่าใชจ้่ายเอง 

10.3  ภายในขอบเขตของการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ลูกคา้มีสิทธิในการประมวลผลสินคา้หรือเชือมต่อ

กับผลิตภัณฑ์อืนๆ ซึงลูกค้าได้โอนสิทธิความเป็นเจ้าของร่วมกันไปยงั บ๊อช เร็กซ์รอท ใน

ผลิตภณัฑ์แลว้ ดงันนัจึงถือเป็นหลกัประกนัสําหรับการใช้สิทธิเรียกร้องตามขอ้ .  จาํนวนการ

ถือหุ้นความเป็นเจ้าของร่วมถูกกาํหนดโดยความสัมพนัธ์ระหว่างมูลค่าของสินคา้ (คาํนวณตาม

จาํนวนเงินในใบแจง้หนีขนัสุดทา้ยรวมภาษีมูลค่าเพิม) และมูลค่าของผลิตภณัฑ์ทีสร้างขึนโดย

วธีิการประมวลผลหรือการเชือมต่อในขณะทีมีการประมวลผลหรือการเชือมต่อดงักล่าว  ลูกคา้

จะต้องถือครองผลิตภัณฑ์ที บ๊อช เร็กซ์รอท เป็นเจ้าของร่วมกันโดยการเก็บรักษาไวโ้ดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายเป็นขอ้ผูกพนัตามสัญญาเสริมทีระบุ   

10.4  ลูกค้ามีสิทธิในการขายต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนตามหัวข้อ 4.3 ในการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติทงัเพือแลกกับการชําระเงินทันทีหรือต้องคงสิทธิความเป็นเจ้าของ ในกรณีนี ลูกค้า

โอนสิทธิลูกหนีทงัหมดให้ บ๊อช เร็กซ์รอท พร้อมสิทธิเสริม (อย่างเต็มที) ในกรณีทีเป็นเจา้ของ

ร่วมตามสัดส่วนของหุ้นความเป็นเจา้ของ ลูกหนีทีถูกโอนสิทธิจะถือเป็นหลกัประกันสําหรับ

การใช้สิทธิเรียกร้องของ บ๊อช เร็กซ์รอท ภายใตข้อ้ 4.1 ลูกคา้มีสิทธิทีจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี

ทไีดรั้บมอบหมายตราบ เท่าทลีูกคา้ปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัในการชาํระเงินต่อ บ๊อช เร็กซ์รอท หาก

ลูกค้าผิดนัดชําระเงิน เมือมีการร้องขอโดย บ๊อช เร็กซ์รอท ลูกค้าจะต้องระบุ (เป็นลายลักษณ์

อกัษรโดยไม่ชกัช้าเกินควร) ว่าใครเป็นผูข้ายสินคา้หรือผลิตภณัฑท์ี บ๊อช เร็กซ์รอท เป็นเจา้ของ

หรือเป็นเจา้ของร่วมกนั และของลูกหนีทีลูกคา้มีสิทธิจากการขายต่อดงักล่าว โดยลูกคา้จะตอ้ง

แจง้ให้ลูกหนีแต่ละรายทราบถึงการโอนสิทธิให้แก่ บ๊อช เร็กซ์รอท โดยออกค่าใช้จ่ายเอง ซึงมี

หลกัฐานทีรับรองอย่างเปิดเผยในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการโอนลูกหนี โดยลูกคา้ไม่มีสิทธิทาํการ

จาํหน่ายจ่ายโอนอืนใดของสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ทีเป็นเจา้ของหรือเป็นเจ้าของร่วมกนัโดย บ๊อช 

เร็กซ์รอท หรือในส่วนทีเกียวกบัลูกหนีทโีอนสิทธิให้ บ๊อช เร็กซ์รอท 

10.5  ลูกคา้จะตอ้งแจง้ให้ บ๊อช เร็กซ์รอท ทราบ (โดยไม่ชกัช้าเกินควร) สําหรับการสร้างภาระติดพนั

หรือการดอ้ยค่าอนืๆ ตอ่สิทธิในสินคา้หรือผลิตภณัฑซึ์ง บ๊อช เร็กซ์รอท เป็นเจา้ของโดยสมบูรณ์

และ/หรือต่อลูกหนี โดยลูกคา้จะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทงัหมดทีตอ้งใช้เพือยกเลิกการสร้าง

ภาระตดิพนัทรัพยสิ์นของบุคคลทีสาม โดยเฉพาะอยา่งยิงเป็นผลมาจากบทบญัญตัิของขอ้ 4 ท ี 

บ๊อช เร็กซ์รอท ยงัคงไวซึ้งสิทธิความเป็นเจา้ของหรือถือไวเ้ป็นหลกัทรัพยแ์ละจะเปลียนแทนที 

หากไม่สามารถรวบรวมจากบุคคลทีสามได ้

10.6  หากมูลค่าหลกัทรัพยท์ีถือโดย บ๊อช เร็กซ์รอท เกินกว่าลูกหนีรวมกนัมากกว่าร้อยละ 10 ซึงทาง 

บ๊อช เร็กซ์รอท จะปลดเปลืองหลกัทรัพยใ์นขอบเขตนีตามดุลยพนิิจของ บ๊อช เร็กซ์รอท เอง 

11.  การยกเลิกสัญญา 

11.1  ในกรณีทีลูกคา้ละเมิดสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีผดินัดชาํระเงิน ทาง บ๊อช เร็กซ์รอท มี

สิทธิ (โดยไม่คาํนึงถึงสิทธิตามสัญญาและตามกฎหมายอืนๆ) ในการยกเลิกสัญญาหลังจาก

สินสุดระยะเวลาผ่อนผนัเพิมเติมทีเหมาะสม 

11.2  บ๊อช เร็กซ์รอท มีสิทธิยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องกําหนดระยะเวลาผ่อนผนัเพิมเติม ในกรณี

ต่อไปนี 

1)  ลูกคา้ไดย้ตุิการชาํระเงินแลว้ 

2)        สถานการณ์ทางการเงินของลูกคา้มีแนวโน้มว่าจะแย่ลงหรือถูกคุกคามให้แย่ลง และเป็นผลให้

การปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัในการชาํระเงินแก่ บ๊อช เร็กซ์รอท ตกอยูใ่นสถานการณ์ทีเสียง 

3) ลูกค้าได้ยืนคาํร้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการดาํเนินการชําระหนีทีเทียบได ้ซึงจะ

เกิดขึนในส่วนทีเกียวกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ หรือ 

4)  ลูกคา้มีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑก์ารลม้ละลายหรือหนีสินลน้พน้ตวั 

11.3  หลังจากที บ๊อช เร็กซ์รอท แจ้งยกเลิกสัญญา ลูกค้าจะต้องอนุญาตให้ บ๊อช เร็กซ์รอท หรือ

ตวัแทนของ บ๊อช เร็กซ์รอท เขา้ถึงสินคา้โดยจะตอ้งคงสิทธิความเป็นเจา้ของไวโ้ดยไม่ชกัชา้และ

จะต้องมอบของดงักล่าว หลงัจากไดรั้บแจง้ทีเกียวขอ้งในเวลาทีเหมาะสม บ๊อช เร็กซ์รอท อาจ

รับทราบว่าสินค้านันอยูภ่ายใตก้ารคงความเป็นเจา้ของตามข้อ 4 เพือเป็นการรับชาํระหนีของ บ๊

อช เร็กซ์รอท ทคีา้งชาํระจากลูกคา้ 

11.4  ลูกค้าจะลบสือข้อมูลทังหมด สําเนาของซอฟต์แวร์ รวมถึงสําเนาสํารองตามข้อ 18.2 และ

เอกสารทีให้ไวส้ําหรับการใช้งาน หรือทาํลายสิงเหล่านี และยืนยนัสิงนีเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง 

บ๊อช เร็กซ์รอท เมือมีการร้องขอ เช่นเดียวกนัจะใชใ้นกรณีของการจดัหาทีตามขอ้ 8.4 

11.5  สิทธิตามกฎหมายและการใชสิ้ทธิเรียกร้องไม่ไดถู้กจาํกดัโดยบทบญัญตัิทีมีอยูใ่นขอ้ 11 นี 

12.  คําสังควบคุมการส่งออก 

12.1  การส่งมอบและบริการ (การปฏิบติัตามสัญญา) จะตอ้งอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดว่า ไม่มีอุปสรรคใน

การปฏิบตัิงาน อนัเนืองมาจากขอ้บงัคบัการควบคุมการส่งออกในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิงการห้ามส่งสินคา้หรือมาตรการลงโทษอืนๆ ลูกค้าตกลงทีจะให้ขอ้มูลและ

เอกสารทงัหมดทีจาํเป็นสาํหรับการส่งออกและการจดัส่ง ความล่าชา้เนืองจากการตรวจสอบการ

ส่งออกหรือขนัตอนการอนุมัติจะทาํให้กาํหนดเวลาและวนัทีส่งมอบไม่เป็นไปตามทีกาํหนด 

หากจาํเป็น การอนุมัติทีไม่ไดร้ับการยินยอมหรือหากการส่งมอบและบริการไม่สามารถไดรั้บ

การอนุมตัิ ให้ถือวา่สัญญาจะยงัไม่มีขอ้สรุปในส่วนทีไดร้ับผลกระทบ 

12.2  เรามีสิทธิทีจะยตุิสัญญาโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ หากการยกเลิกดงักล่าวเป็นสิงทีเราจาํเป็นตอ้ง

ทาํ เพอืให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

12.3  ในกรณีทีมีการยกเลิกสัญญาตามขอ้ 12.2 ลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือใช้สิทธิร้องเรียน

อนืใดอนัเนืองมาจากการยกเลิกสัญญา 

12.4  เมือส่งต่อผลิตภัณฑ์ทีจัดส่งโดยเรา (ฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์และ/หรือเทคโนโลยีและ

เอกสารทีเกียวข้อง โดยไม่คาํนึงถึงลักษณะทีมีให้) และงานและบริการทีดําเนินการโดยเรา 

(รวมถึงการสนับสนุนด้าน เทคนิคทุกประเภท) ไปยงับุคคลทีสามในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ลูกค้าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติทีเกียวขอ้งตามลําดับของกฎหมายควบคุมการ

ส่งออก (ตอ่) ในประเทศและระหวา่งประเทศ 



 

หนา้ 4 จาก 5 หน้า 

 

 

13.  การรักษาความลับ 

13.1  ขอ้มูลทางธุรกิจและข้อมูลทางเทคนิคทงัหมดทีมาจาก บ๊อช เร็กซ์รอท (รวมถึงคุณลักษณะที

สามารถอนุมานไดจ้ากสินค้าหรือซอฟต์แวร์ทีจดัส่ง และความรู้หรือประสบการณ์อืนๆ) จะถูก

เก็บไวเ้ป็นความลบัโดยลูกคา้ในส่วนทีเกียวกบับุคคลทีสาม หาก (และตราบเท่าทีขอ้มูลดงักล่าว) 

ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความรู้สาธารณะหรือเปิดเผยดว้ยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

ล่วงหน้าจากเรา และอาจมีให้เฉพาะบุคคลทีวา่จา้งหรือมีส่วนร่วมกบัลูกคา้เท่านันซึงจาํเป็นตอ้ง

รวมอยู่ในการใช้งานดงักล่าวและผูท้ีอยู่ภายใตข้อ้ผูกพนัในการรักษาความลบัเช่นเดียวกนั โดย

ภายใตข้อ้นี ขอ้มูลจะยงัคงเป็นทรัพยสิ์นเฉพาะของเรา หากไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์

อกัษรล่วงหนา้จากเรา ขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ถูกทาํซาํหรือนาํไปใชใ้นเชิงพาณิชย ์ตามคาํขอของเรา 

ขอ้มูลทังหมดทีเกิดจากเรา (รวมถึงสําเนาหรือสําเนาทีจัดเตรียมไว ้ถ้ามี) และสินคา้ทีมีให้ยืม

จะตอ้งส่งคืนให้เราทนัทีอย่างสมบูรณ์ หรือทาํลายโดยไม่ชกัช้า การทาํลายดงักล่าวจะไดรั้บการ

รับรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยลูกคา้ 

13.2  บ๊อช เร็กซ์รอท ขอสงวนสิทธิทังหมดในข้อมูลทีเป็นความลับตามทีระบุในข้อ 13.1 (รวมถึง

ลิขสิทธิและสิทธิในการใชสิ้ทธิเรียกร้องในทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น สิทธิบตัร การคุม้ครองสาร

กึงตวันาํ เป็นตน้) 

14.  เงือนไขการชําระเงิน 

14.1  เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นอย่างอืน การชาํระเงินจะดาํเนินการโดยลูกคา้ภายใน 

30 วนันับจากวนัทีในใบแจง้หนีเป็นอย่างช้าทีสุดโดยไม่มีการหักเงินใดๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจ

ทําการจัดส่งแบบมี เงือนไขเมือชําระเงินพร้อมกัน (เช่น เงินสดในการจัดส่งหรือเมือขายที

เคานเ์ตอร์หรือบริการหักบญัชีธนาคารของเรา) หรือการชาํระเงินล่วงหนา้ 

14.2  เรามีสิทธิทจีะหักเงินจากการใชสิ้ทธิเรียกร้องทถีึงกาํหนดชาํระทีเก่าทีสุด 

14.3  ในกรณีทีการชําระเงินล่าช้า เรามีสิทธิคิดดอกเบียผิดนัดในอัตราร้อยละ 9 เทียบจากอัตรา

ดอกเบียพนืฐาน รวมถึงสิทธิในการยืนยนัการใชสิ้ทธิเรียกร้องเนืองจากความเสียหายเพิมเติม 

14.4  การชาํระเงินดว้ยตวัแลกเงินสามารถทาํไดต้ามขอ้ตกลงก่อนหนา้กบัเราเท่านัน การชาํระเงินดว้ย

ตวัแลกเงินหรือเช็คไม่ถือเป็นการชาํระเงินจนกวา่จะไดรั้บการจ่ายเงินจากธนาคาร โดยค่าใช้จ่าย

ในการแลกตวัแลกเงินหรือเช็คเป็นภาระของลูกคา้ 

14.5    หากลูกคา้คา้งชาํระเงิน เรามีสิทธิทีจะเรียกร้องให้ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนทงัหมดทีเกิดขึน

จากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในทันทีซึงถึงกาํหนดชําระและไม่มีขอ้พิพาท นอกจากนี เรายงัมี

สิทธิดาํเนินการส่งมอบทีค้างอยูเ่ฉพาะกบัการชาํระเงินล่วงหน้าหรือการจดัเตรียมหลักประกัน

เท่านนั โดยสิทธินีจะไม่ถูกระงบัโดยการเลือนการชาํระเงินหรือโดยการยอมรับตวัแลกเงินหรือ

เช็ค 

14.6  ลูกคา้มีสิทธิทีจะหักลบกลบหนีการแยง้สิทธิเรียกร้องตราบเท่าทีการแยง้สิทธิเรียกร้องของลูกคา้

ไม่มีขอ้โตแ้ยง้โดยเราหรือถูกตดัสินโดยศาลยตุิธรรม 

14.7  ลูกคา้มีสิทธิทีจะระงบัการชาํระเงินไดเ้ฉพาะในขอบเขตทีการแยง้สิทธิเรียกร้องของลูกคา้ไม่มี

ขอ้โตแ้ยง้โดยเราหรือถูกตดัสินโดยศาลยติุธรรม 

15.  เบ็ดเตล็ด 

15.1  หากบทบญัญติัใดควรเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ผลของการบงัคบัใช้ของบทบญัญติั

ทเีหลือจะยงัคงไม่ไดรั้บผลกระทบในกรณีนี บทบญัญติัทเีป็นโมฆะจะถูกแทนทดีว้ยคาํตดัสินที

ยอมรับไดซึ้งใกลเ้คียงกบัวตัถุประสงค์ทางเศรษฐกิจของบทบัญญติัเดิมทีเป็นโมฆะให้มากทสุีด 

ซึงจะใชก้บักรณีทีมีช่องว่างใดๆ เกิดขึนในขอ้กาํหนดและเงือนไข 

 15.2  ศาลของประเทศไทยจะมีเขตอํานาจศาล หรือโดยการเลือกของ บ๊อช เร็กซ์รอท ให้ศาลที

สาํนกังานจดทะเบียนของสถานทีประกอบธุรกิจดาํเนินการตามคาํสัง ในกรณีทลีูกคา้เป็น 

1)  ผูค้า้จดทะเบียน นิติบุคคลกฎหมายมหาชน กองทุนพิเศษกฎหมายมหาชน หรือ 

2)  ไม่มีเขตอาํนาจศาลทวัไป หรือ 

3)  ไดย้า้ยภูมิลาํเนาหรือถินทีอยู่ตามปกติไปต่างประเทศหลงัจากทาํสัญญาแลว้ หรือหากไม่ทราบ

ภูมิลาํเนาหรือทพีาํนกัปกติ 

 ศาลทีมีเขตอาํนาจศาลอยู่ทีสํานักงานจดทะเบียนของสถานประกอบการทีดาํเนินการตามคาํสัง

นนั ให้มีเขตอาํนาจและสถานที นอกจากนีเรายงัมีสิทธิดาํเนินการทางกฎหมายทีศาลทีมีเขต

อาํนาจศาลทีสาํนกังานจดทะเบียนหรือสาํนักงานสาขาของลูกคา้ 

 15.3  ความสัมพนัธ์ทางกฎหมายทงัหมดระหว่างเราและลูกคา้จะผูกพนัและตีความตามกฎหมายของ

ราชอาณ าจักรไทยเท่านัน ยกเว้นกฎเกียวกับความขัดแย้งของก ฎหมายและอนุสัญญา

สหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาซือขายสินคา้ระหว่างประเทศ (CISG) 

 15.4  ขอ้กาํหนดและเงือนไขนีมีให้และมีผลผูกพนัทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในกรณีทีมีความไม่

ตรงกนั ให้ถือเอาฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

 15.5  ลูกคา้ยืนยนัว่าไดรั้บทราบและตกลงตามเนือหาของ “หลกัจรรยาบรรณสําหรับหุ้นส่วนธุรกิจ” 

(“หลกัจรรยาบรรณสําหรับหุ้นส่วนธุรกิจ”) ของบ๊อช เร็กซ์รอท และเป็นส่วนหนึงของเงือนไข

ของสัญญา สามารถดูสําเนาหลักจรรยาบรรณสําหรับหุ้นส่วนธุรกิจได้ที www.bosch.com/ 

company/sustainability/responsibility/ ลูกคา้จะตอ้งปฏิบตัิตามตลอดเวลา และจะจัดหาพนักงาน 

ตวัแทน ผูแ้ทน และบุคคลภายนอกทงัหมดทีลูกคา้วา่จา้ง (หากมี) เพือปฏิบตัิตามเนือหาของหลัก

จรรยาบรรณสาํหรับหุ้นส่วนธุรกิจ  

15.6  ลูกคา้จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่ผูบ้ริหาร พนกังาน ตวัแทน ผูแ้ทน และบุคคลภายนอกทงัหมด

ทีบริษทัว่าจา้งไดรั้บการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริตอย่างเพียงพอ ลูกคา้จะต้องรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมดงักล่าว 

 15.7  หากลูกค้าสังเกตหรือสงสัยว่า มีการประพฤติมิชอบหรือการละเมิดหลักจรรยาบรรณสําหรับ

หุ้นส่วนธุรกิจโดยพนกังานหรือตวัแทนของ บ๊อช เร็กซ์รอท ลูกคา้จะตอ้งรายงานการประพฤติมิ

ชอบหรือการละเมิดดงักล่าวไปยงั บ๊อช เร็กซ์รอท ผ่านทางสายด่วนผูแ้จง้เบาะแสการปฏิบตัิตาม

ข้อ กํ าห น ด ข อ ง บ๊ อ ช  ที  https://www.bkms-system.net/bosch-compliance ก ารป ฏิ บัติ ต า ม

ขอ้กาํหนดของ บ๊อช เกียวกบัสายด่วนแจง้เบาะแสการปฏิบตัิตามกฎระเบียบสามารถเขา้ถึงไดท้ ี  

 www.bosch.com/company/sustainability/responsibility/ 

 15.8  โดยไม่คาํนึงถึงสิทธิในการยกเลิกสัญญาใด ๆ ทีระบุไวใ้นหลักจรรยาบรรณสําหรับหุ้นส่วน

ธุรกิจ เรามีสิทธิทีจะยกเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ตอ้งรับผิดในกรณีทีมี

การละเมิดทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามทเีกิดขนึจริงหรือทีน่าสงสัยดงักล่าว 

เงือนไขเพิมเติมสําหรับซอฟต์แวร์ 

16.  เรืองของใบอนุญาต/ซอฟต์แวร์ 

16.1  คาํอธิบายของซอฟตแ์วร์มีระบุไวใ้นเอกสารซึงลูกคา้จะไดร้ับตามคาํขอก่อนทาํสัญญา 

16.2  ซอฟต์แวร์ประกอบดว้ยโค้ดโปรแกรมปฏิบัติการและเอกสารทีเกียวข้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เท่าทีเป็นไปได ้และคาํแนะนาํในการติดตงั เวน้แต่ซอฟต์แวร์จะติดตงัดว้ยตวัเอง ตามขอ้ 17.1 รหัส

ทมีาไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึงของสาระสําคญัของสัญญา 

17.  ฟอสส์ (FOSS) 

17.1  ซอฟตแ์วร์ประกอบด้วย ฟอสส์ ลูกคา้จะไดร้ับรายการล่าสุดของ ฟอสส์ ทีมีอยูแ่ละขอ้กาํหนดสิทธิใช้

งาน ฟอสส์ ทีเกียวขอ้ง เมือมีการร้องขอก่อนเขา้ทาํสัญญา อย่างไรก็ตาม อย่างช้าทีสุดเมือมีการส่ง

มอบซอฟตแ์วร์ หากซอฟต์แวร์มีส่วนประกอบ ฟอสส์ การจดัการของลูกคา้กบัส่วนประกอบ ฟอสส์ 

ดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้ารอนุญาตของ ฟอสส์ ทเีกียวขอ้งเป็นหลกั ซึงลูกคา้ตอ้งปฏิบตัิตาม 

17.2  บ๊อช เร็กซ์รอท ขอสงวนสิทธิในการนาํ ฟอสส์ ใหม่เขา้มาใช้งานหรืออปัเดตลงในซอฟต์แวร์ตลอด

ระยะเวลาของการปรับปรุง โดยใบอนุญาต ฟอสส์ ทีเกียวขอ้งจะไดร้ับอยา่งชา้ทีสุดพร้อมกบัการส่ง

มอบทเีกิดขึนจริง นอกจากนีจะตอ้งปฏิบตัิให้สอดคลอ้งกบัขอ้ 18.1 ดว้ย 

17.3  ฟอสส์ ทรีวมอยูใ่นซอฟตแ์วร์ไม่มีผลกระทบต่อราคาขายของซอฟต์แวร์ และจะถูกจดัเตรียมโดยไม่มี

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือค่าตอบแทนทางการเงินอืนๆ 

17.4  นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัสิทธิใชง้านของตนเองทีเกิดจาก ฟอสส์ ทีรวมอยู่ บ๊อช เร็กซ์

รอท ไม่ไดใ้ห้บริการสนบัสนุนใดๆ ทีทาํหนา้ทีปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัในใบอนุญาตของลูกคา้ทีเกิดจาก 

ฟอสส์ ทรีวมอยู ่

17.5  หากมีการจดัหาผลิตภณัฑซ์อฟต์แวร์จากผูใ้ห้บริการภายนอกดว้ย และไม่เกียวขอ้งกบั ฟอสส์ ทาง บ๊

อช เร็กซ์รอท ขอสงวนสิทธิในการโอนผลิตภณัฑ์เหล่านีภายใตข้้อกาํหนดและเงือนไขพิเศษเฉพาะ

ของผูใ้ห้บริการบุคคลทีสาม ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วร์เหล่านีสามารถใชร่้วมกบัผลิตภณัฑเ์ท่านนั 

18. สิทธใินการใช้งาน 

18.1  เมือส่งมอบซอฟต์แวร์ ลูกค้าจะได้รับสิทธิทีไม่ผูกขาดโดยไม่จํากัดเวลา เพือใช้ซอฟต์แวร์ตาม

ประเภทใบอนุญาตทีเกียวข้องและเป็นไปตามข้อกาํหนดของเอกสารตามข้อกาํหนดและเงือนไข

เหล่านี โดยอนุญาตให้ใชเ้ฉพาะในประเทศปลายทางทีตกลงกนัไว ้ในกรณีทีไม่มีขอ้ตกลงทีชดัเจน ก็

จะเป็นประเทศทลูีกคา้มีสาํนกังานบริหาร 

18.2  ลูกค้าอาจจดัเตรียมและใช้สําเนาสํารองของซอฟต์แวร์ตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 69d (2) 

พระราชบญัญตัิลิขสิทธิของเยอรมนี (UrhG) โดยสําเนาสํารองจะตอ้งระบุเครืองหมายไวเ้ช่นนนั และ

ตอ้งมีเครืองหมายแจง้ลิขสิทธิของซอฟต์แวร์ดงัเดิมเท่าทีเป็นไปได ้ลูกคา้มีข้อผูกพนักับข้อกาํหนด

และเงือนไขเหล่านีดว้ยเกียวกบัการใชส้าํเนาสาํรอง 
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18.3  ลูกคา้สามารถว่าจา้งบุคคลทีสามเพือดาํเนินการตามมาตรการตามข้อ 18.2 ซึงไม่ใช่คู่แข่งของ  บ๊อช 

เร็กซ์รอท เวน้แต่ลูกคา้จะแสดงให้เห็นวา่ มีความเสียงในการเปิดเผยขอ้มูลทเีป็นความลบัทีสําคญั ไม่

รวมขอ้มูลของ บ๊อช เร็กซ์รอท 

18.4  หาก บ๊อช เร็กซ์รอท ให้การอปัเดตแก่ลูกคา้ (รวมถึงการอัปเกรด การอัปเดต และ/หรือโปรแกรม

แกไ้ขหรือการแกไ้ขขอ้บกพร่อง) และ/หรือซอฟต์แวร์เวอร์ชนัใหม่ สิงเหล่านีจะอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนด

ของข้อกาํหนดและเงือนไขเหล่านีดว้ย ยกเวน้ในขอบเขตทีเป็นส่วนหนึงของ ขอ้ตกลงแยกต่างหาก 

เมือติดตงัซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่แลว้ สิทธิของลูกค้าในเวอร์ชนัก่อนหน้าจะสินสุดลงหลงัจากช่วง

การเปลียนแปลง 1 เดือน โดยขอ้ 11.4 จะใชบ้งัคบัในกรณีทีมีการส่งคืนซอฟตแ์วร์ 

18.5  ลูกคา้ไม่สามารถให้ใบอนุญาตย่อยได ้แต่อย่างไรก็ตาม ลูกคา้อาจโอนสิทธิการใช้งานทีไดร้ับไปยงั

บุคคลทีสาม ในขณะทีหยดุใชง้านของตวัเอง เมอืปฏิบตัิตามเงือนไขต่อไปนี: 

1)  หากซอฟต์แวร์ถูกซือมาพร้อมกบัอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป้าหมาย ซอฟต์แวร์อาจถูกส่งต่อไปยงับุคคลที

สามเพือใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์เป้าหมายเท่านัน สิงนีใช้กับใบอนุญาตแบบลอย (ข้อ 21.5 3)) โดยอยู่

ภายใตเ้งือนไขว่าลูกค้าสามารถโอนสิทธิเหล่านีไปยงับุคคลทีสามไดก็้ต่อเมือลูกคา้โอนทงัหมด และ 

(ถา้มี) ร่วมกบัอุปกรณฮ์าร์ดแวร์เป้าหมายแต่ละเครืองทซีอฟตแ์วร์อาจนาํไปใช ้

2)  ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคลทีสามไม่ได้รับสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์เพิมเติม

นอกเหนือจากทีลูกคา้ไดรั้บภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขเหล่านี และ (อยา่งน้อย) ขอ้ผูกพนัทีเกิดขนึ

จากขอ้กาํหนดและเงอืนไขเหล่านีเกียวกบัซอฟต์แวร์จะถูกกาํหนดในบุคคลทีสาม ในกรณีทสิีทธิใน

การใช้งานถูกโอนไปยงับุคคลทีสาม ลูกคา้มีหน้าทีต้องมอบสําเนาทังหมดทีลูกคา้ให้หรือสร้างขึน

หรือลบทิงทงัหมด หากลูกคา้โอนสิทธิในการใช้ซอฟตแ์วร์ ลูกคา้จะตอ้งมอบเอกสารให้บุคคลทีสาม

ดว้ย 

18.6  สิทธิเพิมเติมทงัหมดในซอฟตแ์วร์ทีไม่ไดรั้บการอนุญาตอย่างชดัแจง้ รวมถึงโดยเฉพาะอยา่งยิง สิทธิ

ทงัหมดในเครืองหมายการคา้และทรัพยสิ์นทางปัญญาอนืๆ ในซอฟตแ์วร์จะยงัคงเป็นของ บ๊อช เร็กซ์

รอท การระบุซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิง ประกาศเกียวกบัลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้ หมายเลข

ผลิตภณัฑ ์และอืนๆ ในทาํนองเดียวกนั ไม่อาจลบออก เปลียนแปลง หรือลบลา้งได ้

19.     ภาระหน้าทีของลูกค้าในการทํางานและให้ข้อมูลร่วมกนั 

19.1  ลูกคา้มีหน้าทีรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนด

ของระบบของซอฟต์แวร์ ในกรณีทีมีข้อสงสัย ลูกคา้จะตอ้งไดร้ับคาํแนะนาํจาก      บ๊อช เร็กซ์รอท 

และ/หรือจากผูเ้ชียวชาญบุคคลทสีามก่อนทีจะทาํสัญญา 

19.2  เป็นไปไดท้ีว่าจะใช้ซอฟต์แวร์บางส่วน เพือสร้างอิทธิพลหรือควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน 

เมือพิจารณาถึงการวเิคราะห์ความเสียงแลว้ ซอฟตแ์วร์อาจใช้งานได ้(และหากจาํเป็นตอ้งติดตงั) โดย

บุคลากรผูเ้ชียวชาญทีผ่านการรับรองเท่านนั 

19.3  ลูกคา้จะตอ้งแจง้ให้ บ๊อช เร็กซ์รอท ทราบถึงขอ้ผิดพลาดทีอาจเกิดขึนในซอฟตแ์วร์โดยไม่ชักช้า ใน

บริบทนี ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลทีจาํเป็นทงัหมดตามคําร้องขอของ บ๊อช เร็กซ์รอท ลูกค้าจะต้อง

อนุญาตให้ บ๊อช เร็กซ์รอท เขา้ถึงซอฟตแ์วร์ เพอืแกไ้ขปัญหาและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดโดยการเลือกของ 

บอ๊ช เร็กซ์รอท การดาํเนินการนีจะอยูใ่นสถานทีและ/หรือโดยการเขา้ถึงจากระยะไกล 

19.4  ลูกคา้จะตอ้งรักษาความปลอดภยัซอฟตแ์วร์ไม่ให้ถูกเขา้ถึงโดยบุคคลทีสามทีไม่ไดรั้บอนุญาตโดยใช้

มาตรการทเีหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิงการจดัเก็บสาํเนาสาํรองทงัหมดของซอฟตแ์วร์และเอกสารไว้

ในทีปลอดภยั 

19.5  บ๊อช เร็กซ์รอท มีสิทธิตรวจสอบว่า มีการใชซ้อฟต์แวร์ตามประเภทใบอนุญาตหรือไม่ ดว้ยเหตนีุ บ๊

อช เร็กซ์รอท อาจตอ้งการขอ้มูลจากลูกคา้ และตรวจสอบหนงัสือและเอกสาร รวมถึงสภาพแวดลอ้ม

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของลูกค้า ซึงผลก็คือ สามารถหารายละเอียดเกียวกับขอบเขตการใช้งาน

ซอฟต์แวร์ได ้เพือจุดประสงคนี์ ทาง บ๊อช เร็กซ์รอท จะไดร้ับอนุญาตให้เขา้ถึงสถานทีประกอบธุรกิจ

ของลูกคา้ในช่วงเวลาทาํการปกติ หลังจากไดร้ับการแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ลูกค้าจะตอ้ง

ประกนัในขอบเขตทีสามารถคาดหวงัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่า การตรวจสอบสามารถดาํเนินการโดย 

บ๊อช เร็กซ์รอท และจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ บ๊อช เร็กซ์รอท จะใชข้อ้มูลทงัหมดทีไดรั้บ

ในระหว่างการตรวจสอบเท่านนั เพือตรวจสอบการปฏิบตัิตามประเภทใบอนุญาตเท่านัน ลูกคา้อาจ

เรียกร้องให้มีการดาํเนินการตรวจสอบในสถานทีทาํงานโดยตวัแทนของ บ๊อช เร็กซ์รอท ทีมุง่มนัใน

การรักษาความลบัอย่างมืออาชีพ    บ๊อช เร็กซ์รอท เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ เวน้แต่

การตรวจสอบจะพบว่ามีความคุ้มครองใบอนุญาตระยะสัน ในกรณีนี ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบ 

19.6  ในกรณีของความคุ้มครองใบอนุญาตระยะสัน ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนทียงัไม่ได้ชําระตาม

รายการราคาทวัไปทีถูกตอ้งสาํหรับบริการทีเทียบเคียงได ้ณ เวลาทีตรวจพบความคุม้ครองใบอนุญาต

ระยะสันบวกกับค่าเสียหายทีชําระแล้วเป็นจํานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าความคุ้มครอง

ใบอนุญาตระยะสัน ลูกคา้อาจพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนันตาํกว่า นอกจากนี ลูกคา้จะต้องยตุิความ

คุม้ครองใบอนุญาตระยะสันทุกรายการโดยไม่ชกัชา้ 

19.7  ลูกคา้ต้องใช้มาตรการป้องกนัตามสมควร ในกรณีทซีอฟต์แวร์ทาํงานไม่ถูกต้องไม่ว่าทงัหมดหรือ

บางส่วน (เช่น โดยการสํารองขอ้มูลรายวนั การวินิจฉัยความผิดปกติ ตรวจสอบผลการประมวลผล

ขอ้มูลเป็นประจาํ) เวน้แต่ลูกคา้จะระบุอยา่งชดัเจนเป็นอย่างอืนล่วงหน้า ทาง บอ๊ช เร็กซ์รอท อาจเชือ

ไดว้่า มีการสาํรองขอ้มูลทงัหมดของลูกคา้ซึง บอ๊ช เร็กซ์รอท สามารถขอดูขอ้มูลได ้

20.  ซอฟต์แวร์วิศวกรรม 

20.1  ข้อมูลและการแสดงภาพกราฟิกทีจัดเก็บไวใ้นซอฟต์แวร์วิศวกรรม ใช้เพืออธิบายผลิตภัณฑ์ที

เกียวขอ้งเท่านัน และอาจจะไม่ไดม้ีความถูกตอ้งใช้ได ้เมือผลิตภณัฑ์ทีแสดงและ/หรือเอกสารทาง

เทคนิคทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง อย่างไรก็ตาม เมือเวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์วิศวกรรมได้

เปิดตวัใชง้าน ขอ้มูลและการแสดงภาพกราฟิกทีเก็บไวใ้นซอฟต์แวร์วิศวกรรม ไม่ไดม้ีวตัถุประสงค์

เพือการสร้างหรือการพฒันาใดๆ ทีเป็นอสิระจากผลิตภณัฑ ์

20.2  ซอฟต์แวร์วิศวกรรมไม่ไดต้รวจสอบผลลพัธ์ทีสร้างขึนเกียวกบัความถูกตอ้งของการคาํนวณหรือของ

ซอฟต์แวร์ทีสร้างหรือเปลียนแปลงและ/หรือความสามารถในการดาํเนินการและความเหมาะสม

สําหรับการใช้งาน ความรับผิดชอบในการเลือกและการวัดขนาดและ/หรือการกําหนดค่าของ

ผลิตภัณฑ์ และ/หรือสําหรับซอฟต์แวร์ทีสร้างหรือเปลียนแปลงดว้ยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์

ทางวิศวกรรมจึงตกอยู่ทีลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดียว คาํสงัซือผลิตภณัฑ ์      จะขึนอยูก่บัรายละเอียดแคตตาล็

อกและเอกสารทีเป็นของผลิตภณัฑเ์ท่านนั 

20.3  หากมีการสร้างเนือหาทมีีลิขสิทธิสาํหรับลูกคา้อนัเป็นผลมาจากการเปลียนแปลง/สร้างซอฟตแ์วร์โดย

ใช้ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรม หรือหากลูกคา้สมัคร/ไดร้ับสิทธิในทรัพยสิ์นตามการเปลียนแปลง/การ

สร้างขา้งตน้ ลูกค้าจะตอ้งแจง้ บ๊อช เร็กซ์รอท โดยไม่ชักช้าและให้สิทธิแก่ บ๊อช เร็กซ์รอท แบบไม่

ผูกขาดและไม่สามารถเพิกถอนได้โดยไม่จาํกดัเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม ซึงให้สิทธิแก่ บ๊อช 

เร็กซ์รอท ในการให้ใบอนุญาตช่วงในส่วนทีเกียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์น ลูกคา้จะตอ้งให้ใบอนุญาตแก ่

บ๊อช เร็กซ์รอท ในสัญญาแยกต่างหากภายใตเ้งือนไขของตลาดตามธรรมเนียมปฏิบตัิ 

21. คําจํากัดความ 

21.1    เอกสารป ระกอบ: ข้อมูลทังหมดทีจําเป็น เพือให้สามารถทํ างานกับซอฟต์แวร์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ทีกําหนด 

21.2  ซอฟต์แวร์วิศวกรรม: ซอฟต์แวร์ทีสามารถเลือก คาํนวณ กาํหนดขนาด และ/หรือกาํหนดค่า

ผลิตภัณฑ์บางอย่าง และ/หรือกล่องเครืองมือทีประกอบด้วยส่วนประกอบซอฟต์แวร์และ

สภาพแวดลอ้มการพฒันาเพือรองรับลูกคา้ เมือสร้าง/เปลียนแปลงซอฟตแ์วร์ 

21.3  ฟอสส์: ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและฟรี และซอฟต์แวร์บุคคลทีสามภายใตล้ิขสิทธิแบบปลอด

ค่าลิขสิทธิ 

21.4  ข้อมูลทีเป็นความลับ: ข้อมูลตามข้อ 2 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้าของ

เยอรมนี (GeschGehG) 

21.5  ประเภทใบอนุญาต: กําหนดขอบเขตของการใช้ซอฟต์แวร์และจาํนวนผู ้ใช้ บ๊อช เร็กซ์รอท 

สามารถจาํแนกระหว่างประเภทใบอนุญาตต่อไปนี: 

1)  ใบอนุญาตเดียว/เวร์ิกสเตชนั: ซอฟตแ์วร์อาจใชก้บัอุปกรณฮ์าร์ดแวร์เป้าหมายเครืองเดียวได ้

2) ใบอนุญาตปริมาณมาก/หลากหลาย/หลายใบอนุญาต: มีการระบุจํานวนการใช้ในแต่ละ

ใบอนุญาตโดยเฉพาะ  

3)  ใบอนุญาตเครือข่าย/เซิร์ฟเวอร์/สําเนาหรือใบอนุญาตทีเพิมสิทธิไดต้ามความจาํเป็น: ซอฟตแ์วร์

อาจถูกติดตงับนเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายและ/หรือบนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป้าหมายจาํนวนเท่าใดก็ไดท้ี

รวมอยู่ในเครือข่ายท้องถิน ในกรณีนี ซอฟต์แวร์อาจใช้พร้อมกันได้บนอุปกรณ์และ/หรือ

เวิร์กสเตชนัเป้าหมายจาํนวนหนึงเท่านนั  

4)  ใบอนุญาตองค์กร: ซอฟต์แวร์อาจใช้ทีสถานประกอบการทีตกลงกนัไวส้ําหรับการดาํเนินการ

ของลูกคา้ 

21.6  การขาดความคุม้ครองใบอนุญาต : การใชซ้อฟตแ์วร์นอกเหนือจากสิทธิการใชง้านทีตกลงกนัไว ้

21.7  ผลิตภณัฑ:์ สินคา้และ/หรือซอฟตแ์วร์ 

21.8  ค่าเสียหาย: ค่าเสียหายและการชดใช้ค่าใชจ้่ายทีไร้ประโยชน์ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 284 แห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนั (BGB) 

21.9  สิทธิในทรัพยสิ์น: สิทธิในทรัพยสิ์นทางอุตสาหกรรมหรือลิขสิทธิของบุคคลทีสาม 

21.10  ซอฟต์แวร์: ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนทีอยู่ในขอบเขตของการส่งมอบจาก บ๊อช เร็กซ์รอท 

หรือซอฟตแ์วร์ทแีฟลชบนสินคา้หรือฮาร์ดแวร์เป้าหมาย 

21.11  สินคา้: รายการวสัดุสาํหรับการส่งมอบทีอยูใ่นขอบเขตของการส่งมอบ บ๊อช เร็กซ์รอท 

21.12  ฮาร์ดแวร์เป้าหมาย: สินคา้หรืออุปกรณ์ของลูกคา้ทีติดตงัซอฟตแ์วร์ไว ้

 


