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ข้อกําหนดและเง่ือนไขทัว่ไปในการให้บริการ 

ข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้("เง่ือนไข") นีจ้ะใช้บงัคบักบัการให้บริการท่ีเกิดขึน้ระหว่างลกูค้ากบั MOTORIMAGE (THAILAND) CO., LTD. ("MIT") 
เก่ียวกบัการซอ่มบํารุงและบํารุงรักษายานพาหนะของลกูค้าโดย MIT โดยทกุด้านท่ีเก่ียวข้องซึง่เกิดขึน้ในระหว่างการซอ่มบํารุงรักษาและหรือการซ่อมบํารุงโดยเฉพาะ การดแูลรถยนต์ของ 
MIE และการให้บริการเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีรถอยู่ภายใต้ศนูย์บริการ หลงัจากท่ีรถยนต์ได้รับการซอ่มแซมบํารุงรักษาและ / หรือดแูลรักษาจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
1. คําจํากดัความและการตีความ 
1.1 ถ้าหากมีการให้บริการท่ีมีเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวข้อง หรือมีความหมายตรงกนัข้ามกบับริบทต่อไปนี ้
"ลกูค้า" บคุคลท่ีร้องขอให้ศนูย์บริการ MIE เพ่ือดําเนินการบริการกบัยานพาหนะของลกูค้า 
"บริการ" คือการให้บริการซอ่มแซมและ / หรือบริการบํารุงรักษาท่ีลกูค้าร้องขอและจะต้องดําเนินการภายใต้ MIE บนยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีจะระบไุว้ในบตัรประจําตวัของ MIE, 
แบบการให้สิทธ์ิการทํางานหรือรายละเอียดในเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีอาจแนบมากบัเง่ือนไขเหล่านี ้หรือ บริการอ่ืนใดท่ีอาจตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแต่ละครัง้ท่ีเข้ารับบริการ ระหว่าง MIE 
กบัลกูค้า และ "ยานพาหนะ" โดยคําดงักล่าว (ไม่ว่าผู้แจ้งซอ่มหรือนํารถเข้ามาจะเป็นเจ้าของโดยลกูค้าหรือไม่) ซึง่ได้รับการบํารุงรักษาและ / หรือซ่อมแซมโดย MIE ตามเง่ือนไขเหล่านี ้
1.2 ในเง่ือนไขเหล่านีเ้ว้นแต่การดําเนินการจะกําหนดเง่ือนไขอย่างอ่ืน: 
(ก) ส่วนหวัข้อนีใ้ช้เพ่ือความสะดวกเท่านัน้และจะไม่มีผลกระทบตอ่การตีความเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนแต่อย่างใด 
(ข) การอ้างอิงถึงข้อตกลงนีเ้ป็นเง่ือนไขเพ่ือเป็นข้อกําหนดในเอกสารชดุนีเ้ท่านัน้ 
(ค) คําท่ีกล่าวหมายถึงชิน้ส่วนอะไหล่ หรืออปุกรณ์ตัง้แต่ 1 ชิน้ หรือมากกว่า 1 ชิน้ 
(ง) บริบทดงักล่าวหมายถึงเพศหญิงและเพศชาย 
(จ) การอ้างอิงถึง "บคุคล" จะรวมถึงบคุคล บริษัท บริษัท หรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเป็นองค์กรหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะจดทะเบียนการค้าหรือบคุคลธรรมดา 
2. การให้บริการของบริษัท 
2.1 ลกูค้าตกลงให้ MIT ดําเนินการให้บริการบนยานพาหนะของและตกลงว่าจะรับบริการโดยเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี ้ลกูค้ารับทราบว่า MIE 
อาจให้บริการจากศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาตโดย MIT โดยไม่ว่าจะเป็นตวัแทนจําหน่ายท่ีได้รับอนญุาตอย่างเป็นทางการหรือผ่านการว่าจ้างของ MIE หรือไม่ 
2.2 MIT จะตรวจสอบยานพาหนะหลงัจากการตรวจสภาพทัง้หมด โดยลกูค้ายินยอมรับยานพาหนะเพ่ือดําเนินการบริการในสภาพดงักล่าวแล้ว 
ลกูค้าจะได้การรับประกนัว่ายานพาหนะได้รับการจดัส่งให้ศนูย์บริการ MIE ดําเนินการในสภาพดงักล่าวและยานพาหนะนัน้ปราศจากข้อบกพร่องและ / หรือความเสียหายอ่ืน 
ๆก่อนส่งมอบให้ลกูค้าในระยะเวลาท่ีกําหนดตกลงกนั 
2.3 ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ท่ี MIE ค้นพบบนยานพาหนะหลงัจากท่ี MIE ได้รับมอบยานตามข้อ 2.2 ข้างต้นจะได้รับการแจ้งให้ลกูค้าทราบทางโทรศพัท์หรือการทําเป็นเอกสาร 
หลงัจากท่ีได้รับการแจ้งดงักล่าวแล้วลกูค้าอนมุตัิและยินยอมเพ่ือซอ่มแซมความผิดปกติหรือความเสียหายดงักล่าว ซึง่การซอ่มแซมดงักล่าวจะถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของบริการ 
หากลกูค้าเลือกท่ีจะไม่รับบริการและเรียกรถคืน 
โดยไม่ได้มีการซอ่มแซมความผิดพลาดหรือความเสียหายดงักล่าวโดยมีค่าใช้จ่ายตามท่ีประเมินและตกลงกนัไว้จะถกูปรับสําหรับงานเพิ่มเติมท่ีดําเนินการแล้วหรือได้จดัหาวสัดเุพิม่เติมเพ่ือซ่
อมแซมความผิดพลาดหรือความเสียหายดงักล่าวก่อนรับมอบรถไปจากศนูย์บริการ 
หากลกูค้าเรียกคืนยานพาหนะเขาจะต้องรับยอมรับต่อการทํางานท่ีเกิดขึน้หลงัรับรถแล้วและวสัดท่ีุจดัส่งให้กบัยานพาหนะแล้ว 
2.4 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานของบริการ (รวมถึงค่าใช้จ่ายของอะไหล่) 
จะต้องได้รับการอธิบายให้ลกูค้ารับทราบด้วยวาจาต่อหน้าลกูค้าก่อนท่ีจะมีการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึง่ของการให้บริการ 
และลกูค้าจะถือว่าได้ยินยอมให้มีการเรียกเก็บเงินดงักล่าวเว้นแต่จะคดัค้านการเรียกเก็บเงินหรือไม่อนมุตัิรายการท่ีประเมินภายในวนัเดียวกนั 
โดยค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะต้องชําระเม่ือนําเสนอราคา ใบเบิกอะไหล่โดยศนูย์บริการเสนอแก่ลกูค้า 
ค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีลกูค้าต้องจ่ายจะยงัไม่รวมภาษีสินค้าและบริการซึง่จะต้องชําระเพิม่เติมจากลกูค้าก่อนรับมอบรถ 
2.5 MIT อาจเลือกใช้ OEM หรือชิน้ส่วนท่ีเทียบเท่ากนัท่ีได้รับอนญุาตและเทียบเท่ากบัประสิทธิภาพการทํางานของบริการ 
3. พนัธะผกูพนัของลกูค้า 
3.1 ลกูค้าจะต้องให้ความร่วมมือและยอมรับกบัเง่ือนไขท่ี MIT กําหนดขึน้และข้อมลูดงักล่าวเก่ียวกบัยานพาหนะ เง่ือนไขการบนัทกึการบํารุงรักษาและข้อมลูอ่ืน ๆ และความร่วมมือซึง่ MIT 
อาจเห็นว่าจําเป็นและสามารถร้องขอได้อย่างสมเหตสุมผลเพ่ือให้ MIT สามารถให้บริการได้ 
3.2 ลกูค้าจะต้องนําสิ่งของทัง้หมดท่ีมีมลูค่าและมีความสําคญัออกจากยานพาหนะเม่ือส่งมอบยานพาหนะไปยงั MIT / หรือศนูย์บริการท่ีได้รับอนญุาตเพ่ือหลีกเล่ียงข้อพพิาทใด ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากการสญูหายหรือถกูใส่ผิดท่ีรายการหรือสิ่งของดงักล่าว MIT จะไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสียหรือความไม่ถกูต้องของสิ่งของและสิ่งของดงักล่าว 
.การยกเว้นและการจํากดัความรับผิด 
4.1. MIT ไม่ต้องรับผิดต่อการกระทําท่ีละเมิดในสญัญาในกรณีท่ี: 
(ก) ความเสียหายอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวข้องการการให้บริการ ในขณะท่ียานพาหนะอยู่ในความดแูลภายใต้ MIT  
(ข) การสญูเสียรายได้ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม, กรณีพเิศษหรือเป็นผลสืบเน่ืองของการให้บริการ 
ท่ีเกิดขึน้จากหรือเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานบางสว่นโดยส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตัิงานหรือการไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข 
โดยภายใต้เง่ือนไขเหล่านีอ้าจเกิดจากปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ MIT (ยกเว้นในส่วนท่ีเก่ียวกบัความตายหรือการบาดเจ็บ ของบคุคลากรอนัเป็นผลมาจากความประมาท) 
ปัจจยัดงักล่าวจะถือว่าเป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุท่ีสมเหตสุมผลของ MIT โดยปราศจากข้อกงัขา 
(i) ภยัพบิตัิท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาติ, ระเบิด, พายฝุนหรือไฟไหม้; 
(ii) สงครามหรือภยัคกุคามจากสงครามการก่อวินาศกรรมการจลาจลความวุ่นวายทางการเมืองหรือการเรียกร้องทางการเมือง, การประชมุหรือก่อม็อบ; 
(iii) การกระทําทีส่งผลต่อข้อบทกฎหมาย ข้อบงัคบักฎเกณฑ์ ข้อห้ามหรือมาตรการใด ๆ ในส่วนของหน่วยงานของรัฐบาลรัฐสภาหรือท้องถ่ิน 
(iv) ระเบียบการนําเข้าหรือส่งออกหรือการห้ามนําเข้า 
(v) การประท้วง การปฏิวตัิ หรือการดําเนินการอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ หรือข้อพิพาททางการค้า (ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกบัพนกังานของ MIE หรือของบคุคลท่ีสาม) 
(vi) ความยากลําบากในการได้รับวตัถดุิบแรงงานเชือ้เพลิงชิน้ส่วนหรือเคร่ืองจกัร และ 
(vii) ระบบไฟฟา้ขดัข้องหรือไฟดบัอนัส่งผลต่อเคร่ืองจกัร 
4.2 MIT ขอรับประกนัว่าการให้บริการและวสัดท่ีุจดัให้ มีการรับประกนัตามการดําเนินเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตร (ขึน้อยู่กบัว่าอย่างใดถึงก่อน) 
ยกเว้นการสกึหรอหรือเส่ือมสภาพตามตามการใช้งานปกติของความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในระยะเวลารับประกนันีบ้ริษัทจะรับผิดชอบโดยอ้างอิงอปุกรณ์ตามราคากลางท้องตลาด 
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การแก้ไขหรือการชําระเงินชดเชยดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของ MIT แต่เพียงอย่างเดียวและจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ ท่ี MIT 
อาจมีต่อลกูค้าหรือบคุคลท่ีสามและจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดในส่วนใดท่ีนอกเหนือจากการตีราคาอปุกรณ์นัน้ๆ MIT 
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้กบัวสัดท่ีุให้มาภายในระยะเวลารับประกนันีห้าก: 
(I) ใช้ยานพาหนะผิดประเภท เช่นนําเข้าแข่งขนั, ทดสอบความสมรรถนะ, การทดสอบความเร็วหรือการนําไปลากจงู 
(ii) ยานพาหนะท่ีไม่ได้ขบัข่ีโดยผู้ มีใบอนญุาตขบัข่ี 
(iii) ความเสียหายเกิดจากการสกึหรอตามธรรมชาติ 
4.3 MIT จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ 
ท่ีเกิดขึน้หากลกูค้าส่งมอบชิน้ส่วนและอปุกรณ์อะไหล่ของตนเองสําหรับบริการยกเว้นกรณีท่ีเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อของ MIT และส่งผลให้ 
ความตายหรือเกิดการบาดเจ็บต่อบคุคล ระยะเวลาการรับประกนัตามข้อ 4.2 จะไม่มีผลบงัคบัใช้หากลกูค้าจดัหาชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์ ของเหลวสําหรับการให้บริการ 
4.4 ความรับผิดใด ๆ ของ MIT สําหรับความเสียหายท่ีเกิดกบัยานพาหนะและ/หรือลกูค้าจะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีลกูค้าได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ MIT 
ในส่วนท่ีเก่ียวกบับริการครัง้ล่าสดุ 
4.5 MIT อาจจะแก้ไขความเสียหายทัง้หมดให้รายการความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในขณะท่ีรถอยู่ในความดแูลและภายใต้บริษัท MIT หรือจ่ายเงินสดมลูค่ายตุธิรรม (มลูค่าตลาด) 
สําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีรถอยู่ในศนูย์บริการ การดแูลรักษาหรือการควบคมุของ MIT การแก้ไขหรือวิธีการชําระเงินชดเชย ดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของ MIT 
แต่เพียงผู้ เดียวและจะต้องจะไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ท่ี MIT อาจมีต่อลกูค้าและ / หรือบคุคลท่ีสามและจะไม่รวมถึงการรับหรือรับผิดใด ๆ ส่วนหนึง่ของ MIE 
5. พนัธะสญัญา 
5.1 ยานพาหนะจะส่งมอบให้ลกูค้าต้องได้รับชําระเงินเต็มจํานวนของค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากวสัดท่ีุจดัหามาให้และค่าบริการท่ีดําเนินการทัง้หมดรวมภาษีมลูค่าเพิม่ 
5.2 MIT ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บรักษาไว้ซึง่ยานพาหนะท่ีศนูย์บริการเว้นเสียแต่ว่าลกูค้าได้ชําระค่าใช้จ่ายและจํานวนเงินท่ีค้างชําระทัง้หมดและจะต้องจ่ายให้แก่ MIT ตามเง่ือนไข 
6. การแจ้งเตือน และ การบริการ      
6.1 การแจ้งเตือนทัง้หมด คําแนะนํา และ การส่ือสารอ่ืนท่ีถกูส่งให้โดยทางจดหมาย โทรสาร แฟกซ์ หรือ ทางอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ (รวมไปถึงอีเมล) จะต้องมีการระบถุึงท่ีอยู่ หรือ 
ท่ีท่ีจะให้ส่งถึง อย่างในกรณีของท่ีอยู่ของทาง MIT เองก็จะต้องมีการระบถุึงเวลาในการส่งด้วย และ สําหรับของลกูค้า ก็จะมีการแจ้งเตือนถึงท่ีอยู่ท่ีทางลกูค้าได้มอบไว้ตลอดเวลา 
6.2 การแจ้งเตือนทัง้หมด หรือ การส่ือสารใดๆท่ีถกูส่งให้โดย MIT ไปยงัลกูค้าดงัท่ีกล่าวไปจะต้องมีการยืนยนัถึงการได้รับไม่ว่าจะเป็นการส่งให้ถึงมือลกูค้าหรือ ในกรณีอ่ืนๆก็ตาม 
6.3 การแจ้งข่าวสารต่างๆ หรือ การส่ือสารเพ่ือจดุประสงค์อ่ืนๆท่ีถกูส่งให้ระหว่างลกูค้าและ MIT จะไม่เป็นผลจนกว่าจะมีเอกสารต้นฉบบัมาถึง MIT 
ซึง่เก่ียวข้องกบัการแจ้งเตือนท่ีเกิดจากการบนัทกึข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (รวมไปถึงอีเมล) โดยการแจ้งเตือนประเภทนัน้จะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ยกเว้นว่าจะส่งไปยงัท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ ข้อความ (รวมไปถึงอินเตอร์เน็ต อีเมล) ท่ีเป็นช่องทางติดต่อของเว็บไซต์ของ MIT อย่างเป็นทางการโดยตรง 
7. เบ็ดเตล็ด        
7.1 MIT นัน้อาจจะกระทําภาระผกูพนัตามข้อสญัญานีผ้่านตวัแทนใดๆ หรือ พนกังานสญัญาจ้างท่ีได้นดัหมายไว้สําหรับจดุประสงค์แต่ละอย่างได้ 
7.2 ในกรณียกเว้นสําหรับข้อกําหนดท่ีกล่าวไว้ในข้อ 7.1 สญัญาต่างๆเหล่านีจ้ะเป็นเฉพาะสําหรับบคุคลในกลุ่มเฉพาะ และ จะติองมีการเขียนการยินยอมถึงงานต่างๆท่ีมอบหมาย 
ภายใต้ข้อตกลงท่ีเป็นภาระผกูพนัภายใต้สญัญานี ้
7.3 ไม่มีข้อตกลงใดๆในสญัญานีท่ี้จะก่อให้เกิด หรือ ส่งผลให้เกิดการเป็นหุ้นส่วน ระหว่างกลุ่มขึน้ 
7.4 ถ้าหากสญัญาน่ีไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทัง้หมดท่ีผิดกฎหมาย หรือ ไม่สามารถยอมรับได้ เง่ือนไขต่างๆเหล่านัน้จะต้องไม่นํามารวมไว้ในสญัญาด้วย และ 
จะต้องมีการตรวจสอบเพ่ือยืนยนัด้วยว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อเง่ือนไขข้อต่างๆท่ีเหลือ 
7.5 ความล้มเหลวหรือการล่าช้าท่ีเกิดขึน้โดย MIT ในการบริหารจดัการสิ่งต่างๆภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนด จะไม่ถกูปัดความรับผดิชอบไปยงัสาขาย่อยต่างๆของ MIT  
7.6 ยกเว้นว่าจะมีการเขียนข้อตกลงอ่ืนๆระหว่างกลุ่มตามเง่ือนไขเหล่านี ้(รวมไปถึงเอกสารต่างๆท่ีแนบ) จะต้องมีการทําให้เกิดการเห็นพ้องกนัทัง้กลุ่ม โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการเจรจา อภิปราย 
ต่อรอง ต้องเห็นพ้องกนั หรือ เข้าใจ และ จะต้องมีลายเซน็ของทกุคนท่ีเก่ียวข้องกํากบัอยู่ด้วยในเอกสารข้อตกลงต่างๆ 
7.7 ใครก็ตามท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขในสญัญาเหล่านีจ้ะไม่มีสิทธ์ิ หรือ ได้รับผลประโยชน์ใดๆในการร่างสญัญานีใ้นทกุประการ  
7.8 เง่ือนไขต่างๆเหล่านีจ้ะได้รับการบญัญตัิ และ ตีความตามกฎหมายไทย โดยการกระทําใดๆก็ตามท่ีเก่ียวกบัทางกฎหมาย หรือ การยกเง่ือนไขเหล่านีข้ึน้มา ฝ่าฝืนกฎ 
จะต้องผ่านกระบวนการตดัสินตามการตดัสินของศาล 


