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ขอ้กําหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน 

อุปทานของผลติภณัฑ ์

1. การแปลความหมาย 

พนัธมิตร: หมายถงึ เกีย่วกบัคู่สญัญา นิตบิคุคล 
หรอืบรษิทัทีไ่ม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ผ่านตวักลางอย่างน้อยหน่ึงตวั การควบคุม 
ถูกควบคุมโดยหรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุรว่มกนักบัฝ่ายดงั
กล่าว 

วนัทําการ: 
วนัธรรมดาซึง่ไม่ใชว่นัหยุดราชการในสถานทีข่องซพัพลายเออรห์รื
อสถานทีจ่ดัส่งเมือ่ธนาคารเปิดใหบ้รกิาร 

วนัทีเ่ร ิม่ตน้: วนัทีค่าํส ัง่ซือ้กลายเป็นคําส ัง่ซือ้ของ บรษิทั 
หรอืตามทีต่กลงกนัเป็นอย่างอืน่ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่า
ยเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั: มคีวามหมายตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 
15.3 

สญัญา: ขอ้กําหนดและเงือ่นไขเหล่านีแ้ละใบแจง้หนี ้ Proforma 
ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเป็นคร ัง้คราวตามสญัญา 

การควบคุม: 
หมายถงึความสามารถในการกํากบักจิการของบคุคลอืน่ไม่
ว่าจะโดยอาศยัอํานาจในการเป็นเจา้ของหุน้สญัญาหรอือืน่ 
ๆ 

เหตุการณ ์ COVID-19: 
หมายถงึการแพรร่ะบาดหรอืการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรสัในปัจ
จุบนัหรอืการฟ้ืนคนืชพีหรอืคลืน่เพิม่เตมิใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้หลงัจากวนัทีเ่ร ิม่ตน้ (เรยีกรวมกนัว่า "COVID-19") 
รวมถงึ แต่ไม่ จํากดั 
เพียงขอ้กําหนดการกกักนัทัง้หมดหรอืบางส่วนขอ้ จํากดั 
การเดนิทางการแยกทางสงัคมหรอืขัน้ตอนอืน่ ๆ 
เพือ่ควบคุมหรอืป้องกนัการแพรก่ระจายของ COVID-19 
ทีอ่อกหรอืนํามาใชอ้นัเป็นผลมาจากมนัรวมถงึรฐับาลทีบ่งัคบัใช ้ 
หน่วยงานทอ้งถิน่เทศบาลเครือ่งมือทางกฎหมายกฎระเบยีบกฎลาก่
อนกฎหมายคําสั่งรหสัหรอืทศิทางทีมี่การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่ว่าจะ
ก่อนหรอืหลงัวนัเร ิม่ตน้อนัเป็นผลมาจาก COVID-19 

สถานทีจ่ดัส่ง: 
ทีอ่ยูท่ีจ่ะจดัส่งผลติภณัฑต์ามทีก่ําหนดไวใ้นใบแจง้หนี ้ Proforma 
หรอืตามทีต่กลงกนัเป็นอย่างอืน่ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

วนัทีจ่ดัส่งโดยประมาณ: วนัที ่ 
ผูผ้ลติประเมนิว่าผลติภณัฑจ์ะพรอ้มใชง้านสําหรบัการโหล
ดหรอืจะถูกโหลดโดยซพัพลายเออรใ์นนามของลูกคา้ทีโ่รง
งานของซพัพลายเออร ์

คําสั่งซือ้ของ บรษิทั :   
หมายถงึการยอมรบัจากลูกคา้ของใบแจง้หนี ้ Proforma 
ทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้ 3.2 

เหตุสุดวสิยั: เหตุการณ ์ สถานการณ ์
หรอืสาเหตุทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมทีส่มเหตุสมผลของคู่สญัญาฝ่
ายใดฝ่ายหน่ึง 

Incoterm:  หมายถงึ Incoterm ทีต่กลงกนัไวท้ีเ่กีย่วขอ้ง (จากกฎ 
Incoterms® ล่าสุดทีเ่ผยแพร)่ ตามทีก่ําหนดไวใ้นใบแจง้หนี ้
Proforma 

สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา: 
หมายถงึลขิสทิธิส์ทิธบิตัรความรูค้วามลบัทางการคา้เครือ่ง

หมายการคา้ชือ่ทางการคา้สทิธใินการออกแบบสทิธใินการ

ลุกขึน้สทิธใินค่าความนิยมสทิธใินซอฟตแ์วรส์ทิธใินขอ้มู

ลทีเ่ป็นความลบัสทิธใินการประดษิฐส์ทิธใินการฟ้องรอ้งเพื่

อส่งต่อชือ่โดเมนและสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ 
ทัง้หมดและสทิธทิีค่ลา้ยคลงึกนัและในแต่ละกรณี: 

(a) ไม่ว่าจะลงทะเบยีนหรอืไม่ก็ตาม 

(b) รวมถงึแอปพลเิคชนัใด ๆ 
เพือ่ปกป้องหรอืลงทะเบยีนสทิธิด์งักล่าว 

(c) รวมถงึการต่ออายุและการขยายสทิธิห์รอืแอปพลเิคชั
นดงักล่าวทัง้หมด 

(d) ไม่ว่าจะเป็นสทิธทิีอ่าจเกดิขึน้หรอืในอนาคต 

(e) ซึง่ภาคทีีเ่กีย่วขอ้งเป็นหรอือาจมสีทิธิแ์ละ 

(f) ไม่ว่าส่วนใดของโลกทีม่อียู่ 

ขอ้บกพรอ่งแฝง: มคีวามหมายตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 6.4 

นโยบายบงัคบั: นโยบายบงัคบัของซพัพลายเออร ์
สําหรบัสญัญารวมถงึ (แต่ไม่ จํากดั เพียง) 
นโยบายของซพัพลายเออรเ์กีย่วกบัการต่อตา้นการตดิสนิบนการต่
อตา้นการฟอกเงนิการเป็นทาสยุคใหม่การลงโทษและการแข่งขนัทีเ่
ป็นธรรมตามทีก่ําหนดไวใ้นเว็บไซตข์องซพัพลายเออร:์ 
www.benchmarkplc.com/sustainability/esg-download-
centre/ 

คําสั่งซือ้: คําสั่งซือ้สําหรบัผลติภณัฑท์ีลู่กคา้ส่งมาตามขอ้ 3.1 

คู่สญัญา: หมายถงึ 
ซพัพลายเออรแ์ละลูกคา้ตามทีก่ําหนดไวใ้นใบแจง้หนี้ 
Proforma และ คู่สญัญา จะหมายถงึฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ราคา: ราคาสําหรบัผลติภณัฑต์ามทีก่ําหนดไวใ้นใบแจง้หนี ้
Proforma 



 

2 

หรอืตามทีต่กลงกนัเป็นอย่างอืน่ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร 

ผลติภณัฑ:์ ผลติภณัฑ ์ (หรอืส่วนใดส่วนหน่ึง) 
ตามทีอ่ธบิายไวใ้นใบแจง้หนี ้ Proforma 
หรอืตามทีต่กลงกนัเป็นอย่างอืน่ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร  

ใบแจง้หนี ้ Proforma: ใบแจง้หนี ้ proforma 
หรอืใบเสนอราคาเป็นลายลกัษณอ์กัษรทีอ่อกโดยซพัพลาย
เออรต์ามขอ้ 3.2 
ยนืยนัคาํส ัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มีความสําคญัเหนือกว่าขอ้กําหนด
และเงือ่นไขเหล่านีใ้นกรณีทีมี่ความไม่สอดคลอ้งกนัหรอืขดัแยง้กนัเ
วน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่อย่างชดัแจง้ 

ขอ้กําหนดและเงื่อนไข: หมายถงึขอ้กําหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้

VAT: ภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษีการขายทีเ่กีย่วขอ้งเทยีบเท่า 

2. การเร ิม่ตน้และระยะเวลา 

สญัญาจะเร ิม่ตน้ในวนัทีเ่ร ิม่ตน้และจะดําเนินต่อไปจนกว่าคําสั่งของ 
บรษิทั จะสําเรจ็หรอืถูกยกเลกิก่อนหนา้นีต้ามขอ้ 14 

3. คําสั่งซือ้และการคาดการณ ์

ใบ สัง่ 

3.1 คําสั่งซือ้จะตอ้งส่งโดยลูกคา้ไปยงัซพัพลายเออรเ์ป็นลายลกัษณอ์กั
ษร 
คําสั่งซือ้แต่ละคร ัง้จะถอืเป็นขอ้เสนอแยกต่างหากจากลูกคา้ในการซื ้

อผลติภณัฑ ์
ซึง่ซพัพลายเออรมี์อสิระทีจ่ะยอมรบัหรอืปฏเิสธตามดุลยพินิจของต
น 

3.2 หากซพัพลายเออรย์อมรบัคําสั่งซือ้ทีลู่กคา้ส่งมาตามขอ้ 3.1 ขา้งตน้ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัทําใบแจง้หนี ้ Proforma 
ใหก้บัลูกคา้ทีมี่รายละเอยีดเชงิพาณิชยข์องคําสั่งซือ้ดงักล่าวและอา้
งองิขอ้กําหนดและเงือ่นไขเหล่านี ้  หากหลงัจากไดร้บัใบแจง้หนี ้
Proforma 
ของซพัพลายเออรแ์ลว้ลูกคา้ยอมรบัขอ้กําหนดทางการคา้ในนั้นแล
ะขอ้กําหนดและเงือ่นไขเหล่านีลู้กคา้จะตอ้งออกใบสั่งซือ้หรอืการยนื
ยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรอืน่ ๆ เพือ่ระบุการยอมรบัภายใน 10 
วนัทําการนับจากวนัทีอ่อกใบแจง้หนี ้ Proforma 
เมือ่ลูกคา้ยอมรบัใบแจง้หนี ้ Proforma 
และตามขอ้กําหนดและเงือ่นไขเหล่านีค้ําสั่งซือ้จะกลายเป็นคําสั่งซือ้
ทีม่ ั่นคง หากลูกคา้ไม่ยอมรบัใบแจง้หนี ้ Proforma 
เป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน 10 
วนัทําการนับจากวนัทีอ่อกใบแจง้หนี ้ Proforma 

หรอืภายในกรอบเวลาอืน่ ๆ 
ทีต่กลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรระหว่างคู่สญัญาจะถอืว่าขอ้กํา
หนดในใบแจง้หนี ้ Proforma 
หมดอายุแลว้และคําสั่งซือ้จะไม่กลายเป็นคําสั่งซือ้ทีม่ ั่นคง 

3.3 ลูกคา้สามารถไดต้ลอดเวลาก่อนทีค่ําสั่งซือ้จะกลายเป็นคําสั่งซือ้ขอ
ง บรษิทั 
แกไ้ขหรอืยกเลกิคําสั่งซือ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัซพัพล
ายเออรโ์ดยไม่ตอ้งรบัผิด  เมือ่คําสั่งซือ้กลายเป็นคําสั่งซือ้ของ บรษิทั 
ลูกคา้สามารถแกไ้ขหรอืยกเลกิคําสั่งซือ้ของ บรษิทั 
ไดโ้ดยไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากซพัพลายเออรเ์
ท่านั้น หากลูกคา้แกไ้ขหรอืยกเลกิคาํสั่งซือ้ของ บรษิทั 
ความรบัผิดต่อซพัพลายเออรจ์ะ จํากดั 
อยู่ทีก่ารชาํระเงนิใหก้บัซพัพลายเออรข์องค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึ ้

นอย่างสมเหตุสมผลโดยซพัพลายเออรใ์นการปฏบิตัติามคําสั่งซือ้ข
อง บรษิทั จนถงึวนัทีถ่อืว่าไดร้บัการแกไ้ขหรอืยกเลกิ 
ลูกคา้รบัทราบและยอมรบัว่าในกรณีทีมี่การแกไ้ขคําสั่งซือ้ของ 
บรษิทั ตามขอ้นีว้นัทีจ่ดัส่งโดยประมาณอาจล่าชา้ตามนั้น 

3.4 ลูกคา้มีหนา้ทีร่บัผิดชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าคําสั่งซือ้นั้นสม
บูรณแ์ละถูกตอ้ง 
ลูกคา้จะตอ้งใหข้อ้มูลทีจ่ําเป็นทัง้หมดแก่ซพัพลายเออรซ์ ึง่ซพัพลาย
เออรต์อ้งการอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ปฏบิตัติามคําสั่งซือ้แต่ละรายกา
ร 

คาด การณ ์

3.5 ลูกคา้จะตอ้งใหก้ารคาดการณผ์ลติภณัฑ ์ 12 
เดอืนทีถ่กูตอ้งและไม่ผูกพนัแก่ซพัพลายเออรใ์นวนัทีเ่ร ิม่ตน้และตล
อดระยะเวลาทีก่ําหนด 
ซึง่ลูกคา้จะอปัเดตการคาดการณด์งักล่าวทุกเดอืน 
ซพัพลายเออรจ์ะไม่ผูกพนัตามการคาดการณใ์ด ๆ ทีลู่กคา้ใหไ้ว ้ 

4. ผลติภณัฑ ์

4.1 ตวัอย่าง ภาพวาด คําอธบิาย หรอืโฆษณาใดๆ 
ทีผ่ลติโดยซพัพลายเออร ์ และคําอธบิายหรอืภาพประกอบใดๆ 
ทีมี่อยู่ในแคตตาล็อกหรอืโบรชวัรข์องซพัพลายเออรผ์ลติขึน้เพื่อวตั
ถุประสงคใ์นการใหแ้นวคดิโดยประมาณเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีอ่ธบิา
ยไวใ้นนั้น 
พวกเขาจะไม่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาและไม่มีผลบงัคบัตามสญัญา
ใด ๆ 

4.2 ซพัพลายเออรห์รอืบรษิทัในเครอืรกัษาสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา
ทัง้หมดในผลติภณัฑ ์ และตวัอย่าง ภาพวาด คําอธบิาย 
หรอืแคตตาล็อกโฆษณาหรอืโบรชวัรท์ีผ่ลติโดยซพัพลายเออรห์รอื
บรษิทัในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเขา 
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5. การส่ง 

5.1 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งส่งมอบผลติภณัฑต์าม Incoterm ทีเ่กีย่วขอ้ง  

5.2 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการส่งมอบผลติภณัฑแ์ต่
ละคร ัง้มาพรอ้มกบัใบส่งของ 

5.3 ซพัพลายเออรจ์ะพยายามจดัส่งผลติภณัฑต์ามวนัทีจ่ดัส่งโดยประมา
ณทีเ่กีย่วขอ้งซึง่กําหนดไวใ้นใบแจง้หนี ้Proforma  

5.4 วนัทีจ่ดัส่งและวนัทีจ่ดัส่งทีจ่ดัหาโดยผูผ้ลติเป็นเพียงค่าประมาณเท่า
นั้น และเวลาในการจดัส่งและ/หรอืการจดัส่งไม่ใชส่าระสําคญั 
ซพัพลายเออรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความล่าชา้หรอืความลม้เหลวในก
ารจดัส่งและ / หรอืการส่งมอบผลติภณัฑใ์ด ๆ ทีเ่กดิจาก: 

(a)  เหตุสุดวสิยั  

(b) ความลม้เหลวของลูกคา้ในการใหค้ําแนะนําในการจดัส่งทีเ่พียง
พอแก่ซพัพลายเออรห์รอืคําแนะนําอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดั
หาผลติภณัฑ ์

(c) การทีลู่กคา้ไม่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัภายใตส้ญัญานี ้

(d) ใบอนุญาตส่งออกหรอืนําเขา้หรอืการอนุญาตหรอืใบอนุญาตที่

จําเป็นอืน่ ๆ 
เพือ่ใหผ้ลติภณัฑส์ามารถส่งมอบไดโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผู ้
ผลติหรอืถูกเพิกถอน หรอื 

(e) เหตุการณก์ารแพรร่ะบาด เชน่ เหตุการณโ์ควดิ-19 

5.5 ความล่าชา้ในการจดัส่งและ / หรอืการส่งมอบคําสั่งซือ้ของ บรษิทั 
จะไม่ใหส้ทิธิลู์กคา้ในการ: 

(a) ปฏเิสธทีจ่ะรบัการส่งมอบคําสั่งซือ้ของ บรษิทั 

(b) เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย หรอื 

(c) บอกเลกิสญัญา 

5.6 แมจ้ะมีขอ้ 5.5 
หากซพัพลายเออรไ์ม่สามารถจดัส่งผลติภณัฑใ์นคําสั่งซือ้ของ 
บรษิทั ภายใน 30 
วนัหลงัจากวนัทีจ่ดัส่งโดยประมาณทีเ่กีย่วขอ้งหรอืวนัอืน่ ๆ 
ทีต่กลงรว่มกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรการเยยีวยาของลูกคา้ 
แต่เพียงผูเ้ดยีวสําหรบัสิง่นีค้อืการยกเลกิคําสั่งซือ้ของ บรษิทั 
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดหรอืบางส่วน 

6. คุณภาพและผลติภณัฑท์ีมี่ขอ้บกพรอ่ง 

6.1 ผลติภณัฑท์ีจ่ดัหาใหก้บัลูกคา้โดยซพัพลายเออรภ์ายใตส้ญัญานีจ้ะ
เป็นไปตามขอ้กําหนดของผลติภณัฑม์าตรฐาน/บตัรทางเทคนิคสํา

หรบัผลติภณัฑท์ีจ่ดัหาใหแ้ก่ลูกคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยผูผ้ลติ 
("การรบัประกนั") 

6.2 ซพัพลายเออรจ์ะใชค้วามพยายามตามสมควรทัง้หมดเพือ่ใหแ้น่ใจว่
าผลติภณัฑไ์ดร้บัการบรรจุหบีห่อและรกัษาความปลอดภยัอย่างเหม
าะสมในลกัษณะทีช่ว่ยใหพ้วกเขาไปถงึปลายทางในสภาพทีด่ ี

6.3 หากลูกคา้แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัซพัพลายเออรภ์ายใน 5 B 
usiness Days  
ของการจดัส่งไปยงัสถานทีจ่ดัส่งว่าผลติภณัฑบ์างส่วนหรอืทัง้ห
มดในคําสั่งซือ้หายไปหรอืมาถงึสถานทีจ่ดัส่งทีเ่สยีหายและลูกคา้ให ้
หลกัฐานของผลติภณัฑท์ีข่าดหายไปหรอืเสยีหาย 
(ตามความเหมาะสม) 
เพือ่ความพึงพอใจตามสมควรของซพัพลายเออร ์ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเปลีย่นผลติภณัฑท์ีข่าดหายไปหรอืเสยีหายหรื
อคนืเงนิในราคาของผลติภณัฑท์ีข่าดหายไปหรอืเสยีหายดงักล่าวเ
ต็มจํานวนตามตวัเลอืกและการแกไ้ขในขอ้นีจ้ะเป็นการเยยีวยาลูกค ้
าแต่เพียงผูเ้ดยีวในส่วนนี ้ หากลูกคา้ไม่แจง้ใหท้ราบตามขอ้ 6.3 นี ้
จะถอืว่าคําสั่งซือ้ไดร้บัการจดัส่งครบถว้นและไม่เสยีหาย 
และซพัพลายเออรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อลูกคา้เกีย่วกบัการจดัส่งนั้น 
ยกเวน้ตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 6.4  

6.4 ภายใตข้อ้ 6.5 หาก: 

(a) ลูกคา้จะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่ผูผ้ลติภายใน 5 B 
usiness Days 
ของการจดัส่งไปยงัสถานทีจ่ดัส่งว่าผลติภณัฑบ์างส่วนหรอืทัง้ห
มดอย่างชดัเจนและไม่สอดคลอ้งกบัการรบัประกนั 
(ยกเวน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัขอ้บกพรอ่งใด ๆ 
ทีไ่ม่ปรากฏในการตรวจสอบทีส่มเหตุสมผล 
("ขอ้บกพรอ่งแฝง"); (ง) 

(b) ซพัพลายเออรไ์ดร้บัโอกาสทีเ่หมาะสมในการตรวจสอบผลติภั
ณฑด์งักล่าว และ 

(c) ลูกคา้ (หากไดร้บัการรอ้งขอจากซพัพลายเออร)์ 
ใหส่้งคนืผลติภณัฑด์งักล่าวไปยงัสถานทีป่ระกอบธุรกจิของซพั
พลายเออรด์ว้ยค่าใชจ้่ายของซพัพลายเออรห์ากมีการจดัตัง้ขึน้
ขอ้บกพรอ่งนั้นเกดิจากการผิดนัดของซพัพลายเออร ์

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเปลีย่นผลติภณัฑใ์ด ๆ 
ทีพ่บว่ามีขอ้บกพรอ่งหรอืคนืเงนิในราคาของผลติภณัฑท์ีมี่ขอ้บก
พรอ่งดงักล่าวเต็มจํานวนตามตวัเลอืกและการแกไ้ขในขอ้นีจ้ะเป็น
การเยยีวยาลูกคา้แต่เพียงผูเ้ดยีวในส่วนนี ้ 

6.5 หากลูกคา้ไม่แจง้ใหท้ราบตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.4 
ยกเวน้ในส่วนทีเ่กีย่วกบัขอ้บกพรอ่งแฝงผลติภณัฑจ์ะถูกสนันิษฐาน
ว่าสอดคลอ้งกบัการรบัประกนัและดงันั้นลูกคา้จะถอืว่าไดย้อมรบัการ
ส่งมอบผลติภณัฑท์ีเ่ป็นปัญหาและซพัพลายเออรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่
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อลูกคา้เกีย่วกบัการจดัส่งนั้น 
(ยกเวน้ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผิดต่อขอ้บกพรอ่งแฝงใด ๆ ) 

6.6 ในกรณีทีมี่ขอ้บกพรอ่งแฝงระยะเวลา 5 Business Day 
ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.4 
ขา้งตน้จะถูกนับนับจากวนัทีข่อ้บกพรอ่งแฝงปรากฏชดัหรอืควรปรา
กฏใหลู้กคา้ทราบโดยมีเงือ่นไขว่าลูกคา้จะตอ้งแจง้ใหซ้พัพลายเออร ์
ทราบถงึขอ้บกพรอ่งแฝงใด ๆ ภายในหก (6) 
เดอืนของการจดัส่งไปยงัสถานทีจ่ดัส่ง 
ลูกคา้อาจเลอืกทีจ่ะทดสอบผลติภณัฑท์ัง้หมดหรอืบางส่วนตามดุลย
พินิจของตนเพือ่ตรวจสอบการปฏบิตัติามการรบัประกนัและผลลพัธ ์
ใด ๆ 
ทีแ่สดงว่าการไม่ปฏบิตัติามการรบัประกนัจะตอ้งแจง้ใหซ้พัพลายเออ
รท์ราบภายในหก (6) 
เดอืนหลงัจากส่งมอบผลติภณัฑไ์ปยงัสถานทีจ่ดัส่ง 
สําหรบัขอ้บกพรอ่งแฝงหรอืขอ้บกพรอ่งใด ๆ ทีต่รวจพบตามขอ้ 6.5 
นีจ้ะใชข้ัน้ตอนและการแกไ้ขตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 6.4  
หากลูกคา้ไม่แจง้ใหท้ราบตามทีร่ะบุไวต้ามขอ้ 6.5 นี ้
ผูผ้ลติจะไม่รบัผิดชอบต่อลูกคา้เกีย่วกบัการจดัส่งนั้น 

6.7 ซพัพลายเออรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความลม้เหลวของผลติภณัฑใ์นก
ารปฏบิตัติามการรบัประกนัหาก: 

(a) ลูกคา้ใชผ้ลติภณัฑด์งักล่าวต่อไปหลงัจากแจง้ขอ้บกพรอ่งตาม
clause 6.4 

(b) ขอ้บกพรอ่งเกดิขึน้เน่ืองจากลูกคา้ (หรอืผูใ้ชป้ลายทาง) 
ไม่ปฏบิตัติามคําแนะนําเป็นลายลกัษณอ์กัษรของซพัพลายเออ
รเ์กีย่วกบัการจดัเก็บการว่าจา้งการตดิตัง้การใชแ้ละการบํารุงร ั
กษาผลติภณัฑห์รอื (หากไม่มี) 
การปฏบิตัทิางการคา้ทีด่เีกีย่วกบัเร ือ่งเดยีวกนั 

(c) ลูกคา้ (หรอืผูใ้ชป้ลายทาง) 
เปลีย่นแปลงผลติภณัฑด์งักล่าวโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นล
ายลกัษณอ์กัษรจากซพัพลายเออร ์

(d) ขอ้บกพรอ่งเกดิขึน้จากการสกึหรอทีเ่ป็นธรรมความเสยีหายโด
ยเจตนาความประมาทเลนิเล่อหรอืการจดัเก็บหรอืสภาพการทํา
งานทีผ่ิดปกต ิ 

(e) ผลติภณัฑแ์ตกต่างจากคําอธบิายอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่น
แปลงเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทางกฎหมายหรอื
ขอ้บงัคบัทีบ่งัคบัใช ้หรอื 

(f) ขอ้บกพรอ่งใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลมาจากสภาพการเก็บรกัษาหรอืการบรรจุหี
บห่อใหม่ของผลติภณัฑห์ลงัจากส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

6.8 ความรบัผิดของผูผ้ลติต่อลูกคา้เพียงอย่างเดยีวหากผลติภณัฑไ์ม่ป
ฏบิตัติามการรบัประกนัไดร้ะบุไวใ้นclause 6  นี ้

6.9 ขอ้กําหนดของสญัญาจะใชบ้งัคบักบัผลติภณัฑท์ดแทนใด ๆ 
ทีจ่ดัหาโดยซพัพลายเออร ์

7. ชือ่เร ือ่งและความเสีย่ง 

ความเสีย่งในผลติภณัฑจ์ะส่งผ่านไปยงัลูกคา้ตาม Incoterm 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑจ์ะส่งผ่านไปยงัลูกคา้เมือ่ผลติภณัฑถ์ูกส่งไป
ยงัสถานทีจ่ดัส่ง  

8. ราคาและการชาํระเงนิ 

8.1 ลูกคา้จะตอ้งชาํระค่าสนิคา้ตามclause 8  นี ้

8.2 ราคานีไ้ม่รวม: 

(a) ค่าใชจ้่ายในการขนส่งบรรจุภณัฑก์ารประกนัภยัและการขนส่ง
ผลติภณัฑซ์ึง่จะตอ้งออกใบแจง้หนีใ้หก้บัลูกคา้นอกเหนือจากร
าคา และ 

(b) จํานวนเงนิในส่วนทีเ่กีย่วกบัภาษีมูลค่าเพิม่ 
ซึง่ลูกคา้จะตอ้งรบัผดิเพิม่เตมิในการชาํระใหแ้ก่ผูผ้ลติตามอตัร
าปกต ิ (ถา้มี) 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการรบัใบกํากบัภาษีมูลค่าเพิม่ทีถู่กตอ้ง  

8.3 ผูผ้ลติขอสงวนสทิธิใ์นการแกไ้ขราคาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียง
ผูเ้ดยีวตามสมควรเมือ่ลูกคา้แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 30 วนั  

8.4 ลูกคา้จะตอ้งชาํระเงนิตามใบแจง้หนีเ้ต็มจํานวนในเงนิทีเ่คลยีรแ์ลว้ภ
ายในวนัทีช่าํระเงนิทีก่ําหนดไวใ้นใบแจง้หนีท้ีอ่อกโดยซพัพลายเออ
ร ์
การชาํระเงนิจะตอ้งทําไปยงับญัชธีนาคารทีผู่ผ้ลติเสนอชือ่เป็นลายลั
กษณอ์กัษร 

8.5 หากลูกคา้ไม่ชาํระเงนิใด ๆ 
ทีค่รบกําหนดชาํระใหก้บัซพัพลายเออรภ์ายใตส้ญัญาภายในวนัทีค่
รบกําหนดชาํระเงนิดงันั้นโดยไม่จํากดัการเยยีวยาของซพัพลายเออ
รภ์ายใต ้clause 14: 

(a) ลูกคา้จะตอ้งจ่ายดอกเบีย้สําหรบัจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระตัง้แต่วนั
ครบกําหนดจนถงึการชาํระเงนิของจํานวนเงนิทีค่า้งชาํระไม่ว่าจ
ะก่อนหรอืหลงัการตดัสนิ 
ดอกเบีย้ตามขอ้นีจ้ะเกดิขึน้ในแต่ละวนัที ่ 1.5% ต่อเดอืน 
และ/หรอื 

(b) ซพัพลายเออรอ์าจระงบัการจดัส่งเพิม่เตมิทัง้หมดจนกว่าจะมีกา
รชาํระเงนิเต็มจํานวน 
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8.6 จํานวนเงนิทัง้หมดทีต่อ้งชาํระภายใตส้ญัญานีจ้ากลูกคา้ไปยงัซพัพ
ลายเออรจ์ะไดร้บัการชาํระเงนิเต็มจํานวนโดยไม่มีการหกักลบลบหนี้

การหกัเงนิหรอืการหกั ณ ทีจ่่าย 
(นอกเหนือจากการหกัลดหยอ่นหรอืหกัภาษ ี ณ 
ทีจ่่ายตามทีก่ฎหมายกําหนด) ผูผ้ลติอาจหกักลบลบหนีจ้ํานวนใด ๆ 
ทีค่า้งชาํระกบัจํานวนเงนิใด ๆ 
ทีผู่ผ้ลติตอ้งชาํระใหก้บัลูกคา้ไดต้ลอดเวลาโดยไม่ จํากดั เพียงเท่านี ้ 

8.7 หากลูกคา้โตแ้ยง้ใบแจง้หนีห้รอืคําชีแ้จงอืน่ ๆ 
ของเงนิทีค่รบกําหนดลูกคา้จะตอ้งแจง้ใหผู้ผ้ลติทราบเป็นลายลกัษ
ณอ์กัษรทนัท ี
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตอ้งเจรจากนัโดยสุจรติเพือ่พยายามแกไ้ขข ้
อพิพาทโดยทนัท ี
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแสดงหลกัฐานทัง้หมดตามความจําเป็นตามสม
ควรเพือ่ตรวจสอบใบแจง้หนีท้ีมี่ขอ้พิพาทหรอืคําขอชาํระเงนิ 
หากคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายไม่ไดแ้กไ้ขขอ้พิพาทภายใน 30 
วนัหลงัจากทีลู่กคา้แจง้ใหผู้ผ้ลติทราบขอ้พิพาทจะไดร้บัการแกไ้ขต
ามขอ้ 15.14  และ 15.15 
ในกรณีทีมี่การโตแ้ยง้เพียงบางส่วนของใบแจง้หนีจ้ํานวนเงนิทีไ่ม่มี
ปัญหาจะตอ้งชาํระในวนัทีค่รบกําหนดตามทีก่ําหนดไวใ้นขอ้ 8.4  

8.8 การชาํระเงนิทัง้หมดทีลู่กคา้ตอ้งชาํระใหแ้ก่ซพัพลายเออรภ์ายใตส้ั
ญญานีจ้ะครบกําหนดชาํระทนัทแีละตอ้งชาํระเมือ่สญัญานีถู้กยกเลิ
กหรอืหมดอายุไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  

9. ขอ้จํากดัความรบัผิด 

9.1 ไม่มีสิง่ใดในสญัญาทีจ่ะจํากดัหรอืยกเวน้ความรบัผิดของคู่สญัญาฝ่
ายใดฝ่ายหน่ึงสําหรบั: 

(a) การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บส่วนบุคคลทีเ่กดิจากความประมา
ทเลนิเล่อ  

(b) การฉอ้โกงหรอืการบดิเบอืนความจรงิทีเ่ป็นการฉอ้โกง  

(c) การชดใชค้่าเสยีหายใด ๆ ทีใ่หไ้วภ้ายใตส้ญัญา 

(d) ความสูญเสยีใด ๆ ทีเ่กดิจากการประพฤตมิิชอบโดยเจตนา หรอื 

(e) ความรบัผิดอืน่ใดทีไ่ม่สามารถยกเวน้หรอืจํากดัไดต้ามกฎหมา
ย 

9.2 ภายใตข้อ้ 9.1 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่รบัผิดชอบต่ออกีฝ่ายหน่ึงไม่ว่าจะในสญัญ
าการละเมิด (รวมถงึความประมาทเลนิเล่อ) 
หรอืการชดใชค้่าเสยีหายหรอืการละเมิดหนา้ทีต่ามกฎหมายหรอืกา
รบดิเบอืนความจรงิหรอือืน่ ๆ สําหรบั: (i) (ii) 
การสูญเสยีการขายหรอืธุรกจิ (iii) การสูญเสยีกําไร (iv) 
การสูญเสยีโอกาสทางธุรกจิ (v) การสูญเสยีปลาหรอืสตัว ์

ความเสยีหายหรอืความสูญเสยีพิเศษ โดยออ้ม 
หรอืเป็นผลสบืเน่ืองใดๆ ทีเ่กดิขึน้ภายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญา 

9.3 ภายใตข้อ้ 9.1 
ความรบัผิดทัง้หมดของผูผ้ลติทีเ่กดิขึน้ภายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัสญั
ญาไม่ว่าจะเกดิขึน้ในสญัญาการละเมิด 
(รวมถงึความประมาทเลนิเล่อ) 
หรอืการชดใชค้่าเสยีหายหรอืการละเมิดหนา้ทีต่ามกฎหมายหรอืกา
รบดิเบอืนความจรงิหรอือืน่ ๆ จะ จํากดั 
อยู่ทีจ่ํานวนเงนิทัง้หมดทีลู่กคา้จ่ายใหก้บัซพัพลายเออรสํ์าหรบัการ
สั่งซือ้ของ บรษิทั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผิดทีเ่กดิขึน้ 

10. การชดใชค้่าเสยีหายและการประกนัภยั 

10.1 ลูกคา้จะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้กผู่ผ้ลติจาก
และต่อความสูญเสยีความเสยีหายความรบัผิดค่าใชจ้่าย 
(รวมถงึค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) 
และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยผูผ้ลติอนัเป็นผลมาจากหรอืเกีย่วขอ้งกบั
การละเมิดขอ้ผูกพนัใด ๆ ของลูกคา้ภายใตส้ญัญา 

10.2 ในชว่งระยะเวลาของสญัญานี ้
เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยผูผ้ลติ 
ลูกคา้จะตอ้งมีสญัญาประกนัภยักบับรษิทัประกนัทีมี่ช ือ่เสยีงเพือ่ครอ
บคลุมภาระผูกพนัภายใตส้ญัญา 
เมือ่มีการรอ้งขอลูกคา้จะตอ้งจดัหาหลกัฐานการบํารุงรกัษาประกนัแ
ละเงือ่นไขทัง้หมดเป็นคร ัง้คราวตามสมควร 

11. ใบอนุญาตและการปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั 

11.1 ในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัภายใตส้ญัญา นี ้
ผูผ้ลติและลูกคา้จะตอ้ง:  

(a) ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้บงัคบั 
และรหสัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเป็นคร ัง้คราวทีมี่ผลบงัคบัใช ้และ 

(b) ปฏบิตัติามนโยบายบงัคบั 

โดยมีเงือ่นไขว่าคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่รบัผิดชอบภายใตส้ญัญา
นีห้ากเป็นผลมาจากการปฏบิตัติามดงักล่าวถอืเป็นการละเมิดขอ้ผูก
พนัใด ๆ ภายใตส้ญัญานี ้

ใบอนุญาตการอนุมตัแิละใบอนุญาต 

11.2 ก่อนส่งมอบผลติภณัฑ ์
ลูกคา้จะตอ้งแจง้ใหซ้พัพลายเออรท์ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรถงึควา
มยนิยอม ใบอนุญาต การอนุญาต ใบอนุญาต ฯลฯ 
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ทีจ่ําเป็นทัง้หมดซึง่ซพัพลายเออรอ์าจตอ้งการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัข ้
อกําหนดดา้นกฎระเบยีบทัง้หมดในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่อนุญาตใ
หส่้งออกนําเขา้ขายและใชผ้ลติภณัฑใ์นประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

11.3  
ลูกคา้จะตอ้งไดร้บัและรกัษาไวต้ลอดระยะเวลาของสญัญาความยนิย
อมใบอนุญาตการอนุมตัใิบอนุญาต ฯลฯ 
ทีอ่า้งถงึขา้งตน้และซพัพลายเออรจ์ะตอ้งสนับสนุนลูกคา้ในเรือ่งนีใ้น
ขอบเขตทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลและตามทีลู่กคา้รอ้งขออย่าง
สมเหตุสมผล 

ใบอนุญาตนําเขา้ 

11.4 ลูกคา้จะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตนําเขา้ดงักล่าวและความยนิยอมใบอนุ
ญาตการอนุมตัหิรอืใบอนุญาตอืน่ ๆ 
ทีจ่ําเป็นเป็นคร ัง้คราวเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืเพือ่ปฏบิตัติามภาระผู
กพนัภายใตส้ญัญานี ้  หากผูผ้ลติกําหนด 
ลูกคา้จะตอ้งใหใ้บอนุญาตและความยนิยอมเหล่านั้นแก่ซพัพลายเอ
อรก์่อนการจดัส่งทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหก้ารสนับสนุนทีส่มเหตุสมผลทัง้หมดทีลู่กคา้
รอ้งขอเพือ่ใหไ้ดเ้อกสารดงักล่าวในขอบเขตทีเ่ป็นไปได ้

12. การต่อตา้นการตดิสนิบนและคอรร์ปัช ัน่ 

12.1 ลูกคา้จะตอ้ง: 

(a) ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ ขอ้บงัคบั 
และรหสัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการตดิสนิ
บนและการต่อตา้นการทุจรติ ("ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง") 

(b) ปฏบิตัติามนโยบายบงัคบัของซพัพลายเออรเ์กีย่วกบัการต่อตา้
นการตดิสนิบนและการต่อตา้นการทุจรติ 
("นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง") 

(c) มีและจะคงไวซ้ ึง่นโยบายและขัน้ตอนของสญัญานีเ้พือ่ใหแ้น่ใจว่
าสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งแล
ะจะบงัคบัใชต้ามความเหมาะสม 

(d) รายงานต่อซพัพลายเออรโ์ดยทนัทถีงึคําขอหรอืความตอ้งการใ
ด ๆ สําหรบัขอ้ไดเ้ปรยีบทางการเงนิหรอือืน่ ๆ 
ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืน่าสงสยัของประเภทใด ๆ 
ทีลู่กคา้ไดร้บัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามสญัญานี้ 

(e) แจง้ใหซ้พัพลายเออรท์ราบทนัท ี (เป็นลายลกัษณอ์กัษร) 
หากเจา้หนา้ทีข่องรฐัในอาณาเขตของซพัพลายเออรห์รอืบรษิั
ทในเครอืกลายเป็นเจา้หนา้ทีห่รอืพนักงานของลูกคา้หรอืไดร้บั
ผลประโยชนโ์ดยตรงหรอืโดยออ้มในลูกคา้ 
และลูกคา้รบัประกนัว่าไม่มีเจา้หนา้ทีข่องรฐัดงักล่าวในฐานะเจา้
ของ เจา้หนา้ที ่ หรอืพนักงานทัง้ทางตรงและทางออ้ม ณ 
วนัทีท่ําสญัญานี ้

(f) โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปไดห้ลงัจากวนัทีข่องสญัญานี ้
และเมือ่หลงัจากนั้นซพัพลายเออรร์อ้งขอ 
ใหร้บัรองต่อซพัพลายเออรเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรตามขอ้ 12 นี ้
โดยลูกคา้ 
และลูกคา้จะตอ้งแสดงหลกัฐานสนับสนุนการปฏบิตัติามขอ้กําห
นดดงักล่าวตามทีผู่ผ้ลติอาจรอ้งขออย่างสมเหตุสมผล 

13. ลง โทษ 

13.1 ลูกคา้รบัประกนัว่าทัง้ลูกคา้และบุคคลใด ๆ 
ทีด่ําเนินการในนามของลูกคา้หรอื บรษิทั ในเครอืคอื: (i) (ii) 
ตัง้อยู่หรอืจดัระเบยีบในประเทศหรอืดนิแดนใด ๆ 
ภายใตก้ารควํ่าบาตรทั่วทัง้ประเทศหรอืดนิแดน (iii) 
บุคคลทีซ่พัพลายเออรถ์ูกหา้มไม่ใหมี้ส่วนรว่มดว้ยดว้ยเหตุผลของก
ารควํ่าบาตรใด ๆ หรอืตามคําแนะนําของหน่วยงานลงโทษ หรอื (iv) 
มิฉะนั้นเป็นเร ือ่งของการลงโทษ 
โดยไม่คํานึงถงึสิ่งทีก่ล่าวมาขา้งตน้ลูกคา้รบัรองว่าในขณะทีท่ําสญั
ญานีจ้ะไม่มีการฝ่าฝืนการลงโทษทีบ่งัคบัใชอ้ย่างไรก็ตามในกรณีที่

สถานการณมี์การเปลีย่นแปลงในทางใดทางหน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ควํ่าบาตรและ / หรอืลูกคา้หรอื บรษิทั 
ในเครอืสญัญาอาจถูกยกเลกิทนัทโีดยซพัพลายเออรโ์ดยไม่กระทบ
ต่อการเยยีวยาอืน่ ๆ ทีซ่พัพลายเออรอ์าจมีสทิธิไ์ดร้บัตามสญัญานี ้

13.2 สําหรบัวตัถุประสงคข์องขอ้นี:้  

(a) "การควํ่าบาตร" หมายถงึกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
หรอืการควํ่าบาตรทางการคา้หรอืมาตรการจํากดัทีค่ลา้ยคลงึก ั
นซึง่กําหนด จดัการ 
หรอืบงัคบัใชเ้ป็นคร ัง้คราวโดยหน่วยงานกํากบัดูแลใดๆ  

(b) "รายการควํ่าบาตร" หมายถงึรายชือ่บุคคลหรอืหน่วยงานใด ๆ 
ทีอ่ยู่ภายใตก้ารลงโทษใด ๆ ทีเ่ผยแพรโ่ดยหน่วยงานลงโทษใด 
ๆ เป็นคร ัง้คราว  

(c) "หน่วยงานควํ่าบาตร" หมายถงึรฐับาลสหรฐัฯ 
หรอืหน่วยงานใดๆ ของสหรฐัฯ 
(รวมถงึสํานักงานควบคุมทรพัยส์นิต่างประเทศของกระทรวงกา
รคลงัแห่งสหรฐัอเมรกิา (หรอืผูส้บืทอดตําแหน่งใด ๆ (OFAC) 
กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ กระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ 
หรอืกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ) 
คณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ สหภาพยุโรป 
หรอืประเทศสมาชกิใดๆ  
สหราชอาณาจกัรหรอืรฐัสมาชกิของเขตเศรษฐกจิยุโรป 
หรอืผูมี้อํานาจในการลงโทษในดนิแดนทีมี่การส่งมอบผลติภณั
ฑแ์ละ / หรอืขายใหก้บัลูกคา้ปลายทาง 

13.3 การฝ่าฝืนขอ้ 13 นีใ้หถ้อืว่าเป็นการฝ่าฝืนสาระสําคญัตามขอ้ 
14.2(ก) 
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14. การยุต ิ

14.1 ผูผ้ลติอาจบอกเลกิสญัญาไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งรบัผดิโดยแจง้ใ
หลู้กคา้ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่าสบิ (10) วนัทําการ 

14.2 โดยไม่จํากดัสทิธิห์รอืการเยยีวยาอืน่ ๆ 
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยกเลกิสญัญานีโ้ดยมีผลทนัทโีดยแจง้
ใหอ้กีฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรหาก: 

(a) คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงกระทําการฝ่าฝืนขอ้กําหนดใด ๆ 
ของสญัญาซึง่ไม่สามารถแกไ้ขไดห้รอืหากการละเมิดทีสํ่าคญัดั
งกล่าวสามารถแกไ้ขไดจ้ะไม่สามารถแกไ้ขการละเมิดนั้นไดภ้า
ยใน 14 
วนัหลงัจากทีคู่่สญัญาฝ่ายนั้นไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรให ้
ทําเชน่นั้น 

(b) ความยนิยอม ใบอนุญาต หรอืการอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ 
จะถูกเพิกถอนหรอืแกไ้ขเพือ่ใหคู้่สญัญาทีถู่กเพิกถอนหรอืแกไ้
ขดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตส้ญัญาหรอื
ไดร้บัผลประโยชนใ์ด ๆ ทีคู่่สญัญามีสทิธไิดร้บัอกีต่อไป 

(c) การชาํระบญัชชี ัว่คราวหรอืองคป์ระกอบหรอืขอ้ตกลงใด ๆ 
กบัเจา้หนี ้
(นอกเหนือจากทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัโครงสรา้งตวัทําละลาย) 
การไดร้บัการเลือ่นการชาํระหนีก้ารถูกแผลขึน้ 
(ไม่ว่าจะโดยสมคัรใจหรอืตามคําสั่งของศาลเวน้แต่เพือ่วตัถุประ
สงคใ์นการปรบัโครงสรา้งตวัทําละลาย) 
โดยมีผูร้บัแต่งตัง้ใหท้รพัยส์นิใด ๆ 
ของตนหรอืหยุดดําเนินธุรกจิหรอื  
หากขัน้ตอนหรอืการดําเนินการดําเนินการในเขตอํานาจศาลอื่

นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทีค่ลา้ยคลงึกนัในเขตอํานาจศาลที่

เกีย่วขอ้ง  

(d) คู่สญัญาอกีฝ่ายระงบัหรอืขู่ว่าจะระงบัหรอืยุตหิรอืขู่ว่าจะยุตกิาร
ดําเนินธุรกจิทัง้หมดหรอืส่วนสําคญัของคู่สญัญา หรอื 

(e) ฐานะทางการเงนิของอกีฝ่ายหน่ึงเสือ่มลงจนมีเหตผุลอนัสมควร
ทีจ่ะพิสูจนใ์หเ้ห็นถงึความเห็นว่าความสามารถในการใหผ้ลกบัเ
งือ่นไขของสญัญานีต้กอยู่ในอนัตราย 

14.3 โดยไม่จํากดัสทิธหิรอืการเยยีวยาอืน่ ๆ 
ของผูผ้ลติอาจบอกเลกิสญัญาโดยมีผลทนัทโีดยแจง้ใหลู้กคา้ทราบ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรหากลูกคา้ไม่ชาํระเงนิจํานวนใด ๆ 
ทีค่รบกําหนดตามสญัญาในวนัทีค่รบกําหนดชาํระเงนิและยงัคงผิดนั
ดไม่นอ้ยกว่า 30 
วนัหลงัจากไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ชาํระเงนิดงักล่าว 

14.4 หากลูกคา้ทราบว่ามีเหตุการณใ์ด ๆ 
เกดิขึน้หรอืมีสถานการณอ์ยู่ซ ึง่อาจใหส้ทิธิแ์ก่ซพัพลายเออรใ์นการ

บอกเลกิสญัญาภายใตข้อ้ 14 
นีจ้ะตอ้งแจง้ใหซ้พัพลายเออรท์ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรทนัท ี

14.5 ผูผ้ลติอาจบอกเลกิสญัญาเมือ่ใดก็ไดโ้ดยแจง้ใหลู้กคา้ทราบเป็นลา
ยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่าสีส่ปัดาหห์ากลูกคา้ไดร้บัการเปลีย่นแปลง
การควบคุมหรอืหากคาดการณไ์วต้ามความเป็นจรงิว่าจะไดร้บัการเ
ปลีย่นแปลงการควบคุมภายในสองเดอืน 

14.6 ขอ้กําหนดใด ๆ 
ของสญัญาทีมี่วตัถุประสงคโ์ดยชดัแจง้หรอืโดยนัยทีจ่ะเขา้มาหรอืยงั
คงมีผลบงัคบัใชใ้นหรอืหลงัการยกเลกิจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ย่างสม
บูรณ ์

15. ทั่วไป 

15.1 เหตุสุดวสิยั   
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ละเมิดสญัญานีห้รอืรบัผิดต่อความล่าชา้ใ
นการปฏบิตังิานหรอืความลม้เหลวในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัใด ๆ 
ภายใตส้ญัญานีห้ากความล่าชา้หรอืความลม้เหลวดงักล่าวเป็นผลม
าจากเหตุสุดวสิยั 
หากระยะเวลาของความล่าชา้หรอืการไม่ปฏบิตัติามยงัคงดําเนินต่อ
ไปเป็นเวลา 45 วนั 
คู่สญัญาทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบอาจยกเลกิสญัญานีโ้ดยแจง้เป็นลายลั
กษณอ์กัษร 15 วนัไปยงัฝ่ายทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
ภาคทีีไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัจะใชค้วามพยายามตามสมคว
รทัง้หมดเพือ่บรรเทาผลกระทบของเหตุสุดวสิยัต่อการปฏบิตัติามพั
นธกรณี 

15.2 การมอบหมายและการตดิต่ออืน่ ๆ 

(a) ลูกคา้จะตอ้งไม่มอบหมาย ถ่ายโอน เรยีกเก็บเงนิ รบัเหมาชว่ง 
มอบหมาย 
ประกาศความไวว้างใจหรอืจดัการในลกัษณะอืน่ใดกบัสทิธหิรอื
ภาระผูกพนัใด ๆ 
หรอืทัง้หมดภายใตส้ญัญาโดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลั
กษณอ์กัษรล่วงหนา้จากผูผ้ลติ 

(b) ผูผ้ลติอาจมอบหมาย โอน เรยีกเก็บเงนิ รบัเหมาชว่ง มอบหมาย 
ประกาศทรสัตเ์หนือหรอืจดัการในลกัษณะอืน่ใดกบัสทิธิใ์ด ๆ 
หรอืทัง้หมดภายใตส้ญัญานีไ้ดทุ้กเมือ่ 

15.3 การรกัษาความลบั 

(a) ภาคผีูร้บัรบัรองว่าจะไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัใด ๆ 
ทีเ่ปิดเผยต่อบคุคลทีส่ามโดยฝ่ายทีเ่ปิดเผยเกีย่วกบัธุรกจิหรอืกิ
จการของฝ่ายทีเ่ปิดเผยหรอืสมาชกิใด ๆ 
ของกลุ่มรวมถงึขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินงานกระบวนกา
รแผนขอ้มูลผลติภณัฑค์วามรูก้ารออกแบบ  
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ความลบัทางการคา้ ซอฟตแ์วร ์โอกาสทางการตลาด และลูกคา้ 
("ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั") 
รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทีเ่ปิดเผยกอ่นวนัที่

ของสญัญานี้ 

(b) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของอกีฝ่าย
หน่ึง: 

(i) ต่อพนักงาน เจา้หนา้ที ่ ตวัแทน 
หรอืทีป่รกึษาทีจ่ําเป็นตอ้งทราบขอ้มูลดงักล่าวเพือ่วตัถุประ
สงคใ์นการใชส้ทิธขิองคู่สญัญาหรอืปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัภ
ายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญานี ้
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงาน 
เจา้หนา้ที ่ ตวัแทน 
หรอืทีป่รกึษาของตนซึง่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่
สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงปฏบิตัติามclause 15.3 นี ้(ง) 

(ii) ศาลทีมี่เขตอํานาจหรอืหน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานกําก ั
บดูแลหรอืตามกฎหรอืประกาศทีอ่อกโดยตลาดหลกัทรพัย ์
หรอืหน่วยงานจดทะเบยีนใด ๆ 

(c) คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ใชข้อ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่สญัญา
อกีฝ่ายหน่ึงเพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากการใชส้ทิธิแ์ล
ะปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัภายใตห้รอืเกีย่วขอ้งกบัสญัญานี ้

(d) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายขอสงวนสทิธิใ์นขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของตน 
ไม่มีการอนุญาตหรอืภาระผูกพนัในส่วนทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลทีเ่ป็น
ความลบัของคู่สญัญานอกเหนือจากทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัแจง้ในสญั
ญาใหก้บัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงหรอืโดยนัยจากสญัญา 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่มีใบอนุญาตใด ๆ 
ทีไ่ดร้บัโดยตรงหรอืโดยออ้มภายใตส้ทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญ
าใด ๆ 
ทีถ่อืทําไดร้บัหรอืไดร้บัอนุญาตจากฝ่ายทีเ่ปิดเผยในขณะนีห้รอื
ในอนาคต 

15.4 การบรรจุหบีห่อใหม ่
ลูกคา้ไม่ไดร้บัอนุญาตใหบ้รรจุผลติภณัฑใ์หม่ 
เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูผ้ลติตามดุล
ยพินิจของผูผ้ลติแต่เพียงผูเ้ดยีว 
ลูกคา้จะตอ้งชดใชค้่าเสยีหายและปกป้องผูผ้ลติสําหรบัความสูญเสยี
ทัง้หมด (ทางตรงและทางออ้ม) ตน้ทุน ความเสยีหาย 
และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้โดยผูผ้ลติอนัเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนของลู
กคา้ในขอ้นี ้

15.5 ความรว่มมอืการฝึกอบรมและการรบัรอง 
ในขอบเขตทีเ่สนอในประเทศทีเ่กีย่วขอ้งลูกคา้อาจไดร้บัโอกาสในก
ารเขา้รว่มการรบัรองและ / 
หรอืโครงการฝึกอบรมของซพัพลายเออร ์ การเป็นสมาชกิใด ๆ 
ของการรบัรองและ / 

หรอืรูปแบบการฝึกอบรมของซพัพลายเออรข์ึน้อยู่กบัลูกคา้ทีช่าํระใ
บแจง้หนีเ้ต็มจํานวนตามขอ้กําหนดของสญัญา 

15.6 การปกป้องขอ้มูล 
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีบ่งัคบัใช ้
ตลอดเวลา 
คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะไม่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัภายใตส้ญัญาในลกั
ษณะทีจ่งใจทําใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายละเมิดขอ้ผูกพนัใด ๆ 
ของตนภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีบ่งัคบัใช ้
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ายทราบทนัทใีนกรณีทีท่ราบว่
ามีการละเมิดกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลทีบ่งัคบัใชซ้ึง่การละเมิดดงักล่
าวเป็นหรอือาจเกีย่วขอ้งกบัสญัญาในทางใดทางหน่ึง 

15.7 ขอ้ตกลงทัง้หมด 

(a) สญัญานีถ้อืเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายแล
ะแทนทีแ่ละดบัขอ้ตกลงสญัญาการรบัประกนัการรบัประกนัการ
รบัรองและความเขา้ใจก่อนหนา้นีท้ ัง้หมดระหว่างพวกเขาไม่ว่าจ
ะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืดว้ยวาจาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาระสําคญั  

(b) คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าจะไม่มีการเยยีวยาใด ๆ 
เกีย่วกบัคําแถลงการเป็นตวัแทนการรบัประกนัหรอืการรบัประกั
นใด ๆ (ไม่ว่าจะทําโดยไรเ้ดยีงสาหรอืประมาทเลนิเล่อ) 
ทีไ่ม่ไดก้าํหนดไวใ้นสญัญานี ้
คู่สญัญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าจะไม่มีการเรยีกรอ้งสําหรบัการบดิเ
บอืนความจรงิทีไ่รเ้ดยีงสาหรอืประมาทเลนิเล่อหรอืการพูดผิดโ
ดยประมาทตามขอ้ความใด ๆ ในสญัญานี ้ 

15.8 การอยู่รอด  
เมือ่สญัญานีส้ิน้สุดลงหรอืหมดอายุขอ้สญัญาต่อไปนีจ้ะยงัคงมีผลบั
งคบัใชต้่อไป: 

(a) ขอ้ 9 (ขอ้จํากดัความรบัผิด) 

(b) ขอ้ 15.3 (การรกัษาความลบั) 

(c) ขอ้ 15.14 (การระงบัขอ้พิพาท) (ง) 

(d) ขอ้ 15.15 (กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอํานาจศาล) 

การบอกเลกิหรอืหมดอายุของสญัญานี้จะไม่ส่งผลกระทบต่
อสทิธิก์ารเยยีวยาภาระผูกพนัหรอืความรบัผดิใด ๆ 
ของคู่สญัญาทีเ่กดิขึน้จนถงึวนัทีส่ิน้สุดหรอืหมดอายุรวมถงึ
สทิธิใ์นการเรยีกรอ้งค่าเสยีหายสําหรบัการละเมดิสญัญาใด 
ๆ ทีม่อียู ่ณ หรอืก่อนวนัทีส่ิน้สุดหรอืหมดอายุ 

15.9 การเปลีย่นแปลง   
การเปลีย่นแปลงของสญัญานีจ้ะไม่มีผลเวน้แต่จะเป็นลายลกัษณอ์กั
ษรและลงนามโดยคู่สญัญา (หรอืตวัแทนทีไ่ดร้บัอนุญาต) 
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15.10 การสละสทิธิ ์ คู่สญัญาฝ่ายใด 
ฝ่ายหน่ึงไม่ลม้เหลวหรอืล่าชา้ในการใชส้ทิธิห์รอืการเยยีวยาใด ๆ 
ทีใ่หไ้วภ้ายใตส้ญัญาหรอืตามกฎหมายจะถอืเป็นการสละสทิธิห์รอืก
ารเยยีวยานั้นหรอืสทิธหิรอืการเยยีวยาอืน่ใดและจะไม่ป้องกนัหรอื 
จํากดั การใชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาอืน่ ๆ ต่อไป 
หา้มมิใหใ้ชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาดงักล่าวเพียงฝ่ายเดยีวหรอืบางส่ว
นเพือ่ป้องกนัหรอืจํากดัการใชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาดงักล่าวต่อไป 

15.11 การแยกส่วน  หากขอ้กําหนดหรอืขอ้กําหนดบางส่วนใด ๆ 
ของสญัญาเป็นโมฆะผิดกฎหมายหรอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดจ้ะถอืว่
ามีการแกไ้ขในขอบเขตขัน้ต่ําทีจ่ําเป็นเพือ่ใหถู้กตอ้งถกูกฎหมายแ
ละบงัคบัใชไ้ด ้
หากไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หถ้อืว่าขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งหรอืขอ้กาํห
นดบางส่วนถูกลบ 
การแกไ้ขหรอืลบขอ้กําหนดหรอืขอ้กําหนดบางส่วนภายใตข้อ้นีจ้ะไ
ม่ส่งผลกระทบต่อความถูกตอ้งและการบงัคบัใชข้องส่วนทีเ่หลอืของ
สญัญา 

15.12 ประกาศ 

(a) คําบอกกล่าวความยนิยอมคําขอคําขอการอนุมตัหิรอืการสือ่สา
รอืน่ ๆ 
ทีจ่ําเป็นโดยสญัญาทีจ่ะมอบใหก้บัคู่สญัญาภายใตห้รอืเกีย่วขอ้
งกบัสญัญาจะตอ้งส่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรส่งถงึฝ่ายนั้น ณ 
สํานักงานจดทะเบยีนหรอืทีอ่ยู่อืน่ ๆ 
ตามทีคู่่สญัญาฝ่ายนั้นอาจระบุใหอ้กีฝ่ายทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรตามขอ้นี ้ 
และจะตอ้งจดัส่งเป็นการส่วนตวัหรอืส่งโดยบรกิารจดัส่งล่วงหน้
าในวนัทําการถดัไปหรอืผูจ้ดัส่งเชงิพาณิชย ์

(b) บทบญัญตัขิองขอ้นีจ้ะไม่ใชก้บัการใหบ้รกิารของการดําเนินกา
รใด ๆ หรอืเอกสารอืน่ ๆ ในการดําเนินการทางกฎหมายใด ๆ 

15.13 ความม ัน่ใจเพิม่เตมิ     
ดว้ยค่าใชจ้่ายของตนเองคู่สญัญาแต่ละฝ่ายจะตอ้งและจะใชค้วามพ
ยายามตามสมควรทัง้หมดเพือ่จดัหาว่าบุคคลทีส่ามทีจ่ําเป็นจะตอ้งดํ
าเนินการและส่งมอบเอกสารดงักล่าวโดยทนัทแีละดําเนินการตามที่

จําเป็นเพือ่วตัถุประสงคใ์นการใหส้ญัญานีมี้ผลอย่างสมบูรณ ์

15.14 การระงบัขอ้พิพาท 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่โดยชดัแจง้ในสญัญาในส่วนทีเ่กีย่วกบัก
ารเรยีกรอ้งขอ้พิพาทและเร ือ่งทีแ่ตกต่างกนัทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากหรื
อเกีย่วขอ้งกบัสญัญานีส้าระสําคญัการเจรจาหรอืการก่อตวั 
(ไม่ว่าจะเป็นสญัญาหรอืไม่ใชส่ญัญาในธรรมชาต)ิ ("ขอ้พิพาท") 
คู่สญัญาจะตอ้งพยายามแกไ้ขขอ้พิพาทดงักล่าวอย่างเป็นมิตรระหว่
างตวัแทนอาวุโสของแต่ละฝ่ายภายใน 30 
วนันับจากวนัทีมี่การแจง้ขอ้พิพาท 
คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงจะตอ้งแจง้ขอ้พิพาทเป็นลายลกัษณอ์กัษรแกอ่กีฝ่

ายหน่ึงโดยกําหนดลกัษณะและรายละเอยีดทัง้หมด (" 
ประกาศขอ้พิพาท") พรอ้มกบัเอกสารประกอบทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากขอ้พิพาทไม่ไดร้บัการแกไ้ขภายใน 30 
วนันบัจากวนัทีมี่การแจง้ขอ้พิพาทหรอืกรอบเวลาอืน่ ๆ 
ตามทีคู่่สญัญาตกลงกนัขอ้พิพาทอาจถูกส่งต่อไปยงัศาลตามขอ้ 
15.15 ของสญัญานี้ 

15.15 กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอํานาจศาล 
เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ในใบแจง้หนี ้ Proforma 
หรอืตามทีต่กลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยคู่สญัญาสญัญานี้และ
ขอ้พิพาทใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากหรอืเกีย่วขอ้งกบัมนัหรอืสาระสําคญัหรอืการก่อตวัขอ
งมนัจะถูกควบคุมโดยและตคีวามตามกฎหมายขององักฤษและเวลส ์
และขอ้พิพาทใด ๆ จะถูกส่งต่อไปยงัอนุญาโตตุลาการภายใตก้ฎ 
LCIA,  ซึง่กฎจะถอืว่าถูกรวมไวโ้ดยการอา้งองิในขอ้นี ้
จํานวนอนุญาโตตุลาการจะเป็นหน่ึง. ทีน่ั่ง, 
หรอืสถานทีต่ามกฎหมาย, ของอนุญาโตตุลาการจะเป็นลอนดอน. 
ภาษาทีจ่ะใชใ้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะตอ้งเป็นภาษาองัก
ฤษ. ไม่มีสิง่ใดในขอ้ 15.15 
ทีจ่ะจํากดัสทิธขิองซพัพลายเออรใ์นการดําเนินคดใีนศาลของประเ
ทศทีมี่เขตอํานาจใด ๆ รวมถงึในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูห้นี ้
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	6.1 ผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับลูกค้าโดยซัพพลายเออร์ภายใต้สัญญานี้จะเป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์มาตรฐาน/บัตรทางเทคนิคสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้แก่ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ผลิต ("การรับประกัน")
	6.2 ซัพพลายเออร์จะใช้ความพยายามตามสมควรทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุหีบห่อและรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมในลักษณะที่ช่วยให้พวกเขาไปถึงปลายทางในสภาพที่ดี
	6.3 หากลูกค้าแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังซัพพลายเออร์ภายใน 5 B usiness Days  ของการจัดส่งไปยังสถานที่จัดส่งว่าผลิตภัณฑ์บางส่วนหรือทั้งหมดในคําสั่งซื้อหายไปหรือมาถึงสถานที่จัดส่งที่เสียหายและลูกค้าให้หลักฐานของผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายไปหรือเสียหาย (ตามความเหม...
	6.4 ภายใต้ข้อ 6.5 หาก:
	(a) ลูกค้าจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ผลิตภายใน 5 B usiness Days ของการจัดส่งไปยังสถานที่จัดส่งว่าผลิตภัณฑ์บางส่วนหรือทั้งหมดอย่างชัดเจนและไม่สอดคล้องกับการรับประกัน (ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในการตรวจสอบที่สมเหตุสมผล...
	(b) ซัพพลายเออร์ได้รับโอกาสที่เหมาะสมในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
	(c) ลูกค้า (หากได้รับการร้องขอจากซัพพลายเออร์) ให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสถานที่ประกอบธุรกิจของซัพพลายเออร์ด้วยค่าใช้จ่ายของซัพพลายเออร์หากมีการจัดตั้งขึ้นข้อบกพร่องนั้นเกิดจากการผิดนัดของซัพพลายเออร์

	6.5 หากลูกค้าไม่แจ้งให้ทราบตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.4 ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องแฝงผลิตภัณฑ์จะถูกสันนิษฐานว่าสอดคล้องกับการรับประกันและดังนั้นลูกค้าจะถือว่าได้ยอมรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาและซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าเกี่ยวกับการจั...
	6.6 ในกรณีที่มีข้อบกพร่องแฝงระยะเวลา 5 Business Day ที่ระบุไว้ในข้อ 6.4 ข้างต้นจะถูกนับนับจากวันที่ข้อบกพร่องแฝงปรากฏชัดหรือควรปรากฏให้ลูกค้าทราบโดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะต้องแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบถึงข้อบกพร่องแฝงใด ๆ ภายในหก (6) เดือนของการจัดส่งไปยัง...
	6.7 ซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ในการปฏิบัติตามการรับประกันหาก:
	(a) ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไปหลังจากแจ้งข้อบกพร่องตามclause 6.4
	(b) ข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้า (หรือผู้ใช้ปลายทาง) ไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษรของซัพพลายเออร์เกี่ยวกับการจัดเก็บการว่าจ้างการติดตั้งการใช้และการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์หรือ (หากไม่มี) การปฏิบัติทางการค้าที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน
	(c) ลูกค้า (หรือผู้ใช้ปลายทาง) เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากซัพพลายเออร์
	(d) ข้อบกพร่องเกิดขึ้นจากการสึกหรอที่เป็นธรรมความเสียหายโดยเจตนาความประมาทเลินเล่อหรือการจัดเก็บหรือสภาพการทํางานที่ผิดปกติ
	(e) ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคําอธิบายอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือ
	(f) ข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากสภาพการเก็บรักษาหรือการบรรจุหีบห่อใหม่ของผลิตภัณฑ์หลังจากส่งมอบให้กับลูกค้า

	6.8 ความรับผิดของผู้ผลิตต่อลูกค้าเพียงอย่างเดียวหากผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามการรับประกันได้ระบุไว้ในclause 6  นี้
	6.9 ข้อกําหนดของสัญญาจะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ทดแทนใด ๆ ที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์

	7. ชื่อเรื่องและความเสี่ยง
	ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านไปยังลูกค้าตาม Incoterm ที่เกี่ยวข้อง กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านไปยังลูกค้าเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปยังสถานที่จัดส่ง

	8. ราคาและการชําระเงิน
	8.1 ลูกค้าจะต้องชําระค่าสินค้าตามclause 8  นี้
	8.2 ราคานี้ไม่รวม:
	(a) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งบรรจุภัณฑ์การประกันภัยและการขนส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งจะต้องออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้านอกเหนือจากราคา และ
	(b) จํานวนเงินในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งลูกค้าจะต้องรับผิดเพิ่มเติมในการชําระให้แก่ผู้ผลิตตามอัตราปกติ (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการรับใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้อง

	8.3 ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวตามสมควรเมื่อลูกค้าแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน
	8.4 ลูกค้าจะต้องชําระเงินตามใบแจ้งหนี้เต็มจํานวนในเงินที่เคลียร์แล้วภายในวันที่ชําระเงินที่กําหนดไว้ในใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยซัพพลายเออร์ การชําระเงินจะต้องทําไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ผลิตเสนอชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร
	8.5 หากลูกค้าไม่ชําระเงินใด ๆ ที่ครบกําหนดชําระให้กับซัพพลายเออร์ภายใต้สัญญาภายในวันที่ครบกําหนดชําระเงินดังนั้นโดยไม่จํากัดการเยียวยาของซัพพลายเออร์ภายใต้ clause 14:
	(a) ลูกค้าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยสําหรับจํานวนเงินที่ค้างชําระตั้งแต่วันครบกําหนดจนถึงการชําระเงินของจํานวนเงินที่ค้างชําระไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการตัดสิน ดอกเบี้ยตามข้อนี้จะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่ 1.5% ต่อเดือน และ/หรือ
	(b) ซัพพลายเออร์อาจระงับการจัดส่งเพิ่มเติมทั้งหมดจนกว่าจะมีการชําระเงินเต็มจํานวน

	8.6 จํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องชําระภายใต้สัญญานี้จากลูกค้าไปยังซัพพลายเออร์จะได้รับการชําระเงินเต็มจํานวนโดยไม่มีการหักกลบลบหนี้การหักเงินหรือการหัก ณ ที่จ่าย (นอกเหนือจากการหักลดหย่อนหรือหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด) ผู้ผลิตอาจหักกลบลบหนี้จํานวน...
	8.7 หากลูกค้าโต้แย้งใบแจ้งหนี้หรือคําชี้แจงอื่น ๆ ของเงินที่ครบกําหนดลูกค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ผลิตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจากันโดยสุจริตเพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาทโดยทันที ซัพพลายเออร์จะต้องแสดงหลักฐานทั้งหมดตามความจําเป็นตาม...
	8.8 การชําระเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชําระให้แก่ซัพพลายเออร์ภายใต้สัญญานี้จะครบกําหนดชําระทันทีและต้องชําระเมื่อสัญญานี้ถูกยกเลิกหรือหมดอายุไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

	9. ข้อจํากัดความรับผิด
	9.1 ไม่มีสิ่งใดในสัญญาที่จะจํากัดหรือยกเว้นความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสําหรับ:
	(a) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
	(b) การฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อโกง
	(c) การชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่ให้ไว้ภายใต้สัญญา
	(d) ความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการประพฤติมิชอบโดยเจตนา หรือ
	(e) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจํากัดได้ตามกฎหมาย

	9.2 ภายใต้ข้อ 9.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือการชดใช้ค่าเสียหายหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายหรือการบิดเบือนความจริงหรืออื่น ๆ สําหรับ: (i) (ii) การสูญเสียการขายหรือธุรกิจ (ii...
	9.3 ภายใต้ข้อ 9.1 ความรับผิดทั้งหมดของผู้ผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญาไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือการชดใช้ค่าเสียหายหรือการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายหรือการบิดเบือนความจริงหรืออื่น ๆ จะ จํากัด อยู่ที่จํานว...

	10. การชดใช้ค่าเสียหายและการประกันภัย
	10.1 ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ผลิตจากและต่อความสูญเสียความเสียหายความรับผิดค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้ผลิตอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของลูกค้าภายใต้สัญญา
	10.2 ในช่วงระยะเวลาของสัญญานี้ เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ผลิต ลูกค้าจะต้องมีสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงเพื่อครอบคลุมภาระผูกพันภายใต้สัญญา เมื่อมีการร้องขอลูกค้าจะต้องจัดหาหลักฐานการบํารุงรักษาประกันและเงื่อนไ...

	11. ใบอนุญาตและการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
	กฎหมายที่ใช้บังคับ
	11.1 ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญา นี้ ผู้ผลิตและลูกค้าจะต้อง:
	(a) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และรหัสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นครั้งคราวที่มีผลบังคับใช้ และ
	(b) ปฏิบัติตามนโยบายบังคับ

	11.2 ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความยินยอม ใบอนุญาต การอนุญาต ใบอนุญาต ฯลฯ ที่จําเป็นทั้งหมดซึ่งซัพพลายเออร์อาจต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมดในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้ส...
	11.3  ลูกค้าจะต้องได้รับและรักษาไว้ตลอดระยะเวลาของสัญญาความยินยอมใบอนุญาตการอนุมัติใบอนุญาต ฯลฯ ที่อ้างถึงข้างต้นและซัพพลายเออร์จะต้องสนับสนุนลูกค้าในเรื่องนี้ในขอบเขตที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลและตามที่ลูกค้าร้องขออย่างสมเหตุสมผล
	ใบอนุญาตนําเข้า
	11.4 ลูกค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตนําเข้าดังกล่าวและความยินยอมใบอนุญาตการอนุมัติหรือใบอนุญาตอื่น ๆ ที่จําเป็นเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้  หากผู้ผลิตกําหนด ลูกค้าจะต้องให้ใบอนุญาตและความยินยอมเหล่านั้นแก่ซัพพ...

	12. การต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชั่น
	12.1 ลูกค้าจะต้อง:
	(a) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และรหัสที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต ("ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง")
	(b) ปฏิบัติตามนโยบายบังคับของซัพพลายเออร์เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต ("นโยบายที่เกี่ยวข้อง")
	(c) มีและจะคงไว้ซึ่งนโยบายและขั้นตอนของสัญญานี้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องและนโยบายที่เกี่ยวข้องและจะบังคับใช้ตามความเหมาะสม
	(d) รายงานต่อซัพพลายเออร์โดยทันทีถึงคําขอหรือความต้องการใด ๆ สําหรับข้อได้เปรียบทางการเงินหรืออื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือน่าสงสัยของประเภทใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญานี้
	(e) แจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบทันที (เป็นลายลักษณ์อักษร) หากเจ้าหน้าที่ของรัฐในอาณาเขตของซัพพลายเออร์หรือบริษัทในเครือกลายเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของลูกค้าหรือได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมในลูกค้า และลูกค้ารับประกันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว...
	(f) โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากวันที่ของสัญญานี้ และเมื่อหลังจากนั้นซัพพลายเออร์ร้องขอ ให้รับรองต่อซัพพลายเออร์เป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 12 นี้ โดยลูกค้า และลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกําหนดดังกล่าวตามที่ผู้ผลิตอาจร้องขออ...


	13. ลง โทษ
	13.1 ลูกค้ารับประกันว่าทั้งลูกค้าและบุคคลใด ๆ ที่ดําเนินการในนามของลูกค้าหรือ บริษัท ในเครือคือ: (i) (ii) ตั้งอยู่หรือจัดระเบียบในประเทศหรือดินแดนใด ๆ ภายใต้การคว่ําบาตรทั่วทั้งประเทศหรือดินแดน (iii) บุคคลที่ซัพพลายเออร์ถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมด้วยด้วย...
	13.2 สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อนี้:
	(a) "การคว่ําบาตร" หมายถึงกฎหมาย ข้อบังคับ หรือการคว่ําบาตรทางการค้าหรือมาตรการจํากัดที่คล้ายคลึงกันซึ่งกําหนด จัดการ หรือบังคับใช้เป็นครั้งคราวโดยหน่วยงานกํากับดูแลใดๆ
	(b) "รายการคว่ําบาตร" หมายถึงรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การลงโทษใด ๆ ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานลงโทษใด ๆ เป็นครั้งคราว
	(c) "หน่วยงานคว่ําบาตร" หมายถึงรัฐบาลสหรัฐฯ หรือหน่วยงานใดๆ ของสหรัฐฯ (รวมถึงสํานักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา (หรือผู้สืบทอดตําแหน่งใด ๆ (OFAC) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ หรือกระทรวงการคลังสหรัฐฯ...

	13.3 การฝ่าฝืนข้อ 13 นี้ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสาระสําคัญตามข้อ 14.2(ก)

	14. การยุติ
	14.1 ผู้ผลิตอาจบอกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสิบ (10) วันทําการ
	14.2 โดยไม่จํากัดสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกสัญญานี้โดยมีผลทันทีโดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหาก:
	(a) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดใด ๆ ของสัญญาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้หรือหากการละเมิดที่สําคัญดังกล่าวสามารถแก้ไขได้จะไม่สามารถแก้ไขการละเมิดนั้นได้ภายใน 14 วันหลังจากที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําเช่นนั้น
	(b) ความยินยอม ใบอนุญาต หรือการอนุญาตที่เกี่ยวข้องใด ๆ จะถูกเพิกถอนหรือแก้ไขเพื่อให้คู่สัญญาที่ถูกเพิกถอนหรือแก้ไขดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาหรือได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่คู่สัญญามีสิทธิได้รับอีกต่อไป
	(c) การชําระบัญชีชั่วคราวหรือองค์ประกอบหรือข้อตกลงใด ๆ กับเจ้าหนี้ (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างตัวทําละลาย) การได้รับการเลื่อนการชําระหนี้การถูกแผลขึ้น (ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือตามคําสั่งของศาลเว้นแต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างตั...
	(d) คู่สัญญาอีกฝ่ายระงับหรือขู่ว่าจะระงับหรือยุติหรือขู่ว่าจะยุติการดําเนินธุรกิจทั้งหมดหรือส่วนสําคัญของคู่สัญญา หรือ
	(e) ฐานะทางการเงินของอีกฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงจนมีเหตุผลอันสมควรที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงความเห็นว่าความสามารถในการให้ผลกับเงื่อนไขของสัญญานี้ตกอยู่ในอันตราย

	14.3 โดยไม่จํากัดสิทธิหรือการเยียวยาอื่น ๆ ของผู้ผลิตอาจบอกเลิกสัญญาโดยมีผลทันทีโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากลูกค้าไม่ชําระเงินจํานวนใด ๆ ที่ครบกําหนดตามสัญญาในวันที่ครบกําหนดชําระเงินและยังคงผิดนัดไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากได้รับแจ้งเป็นลา...
	14.4 หากลูกค้าทราบว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นหรือมีสถานการณ์อยู่ซึ่งอาจให้สิทธิ์แก่ซัพพลายเออร์ในการบอกเลิกสัญญาภายใต้ข้อ 14 นี้จะต้องแจ้งให้ซัพพลายเออร์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
	14.5 ผู้ผลิตอาจบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์หากลูกค้าได้รับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมหรือหากคาดการณ์ไว้ตามความเป็นจริงว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในสองเดือน
	14.6 ข้อกําหนดใด ๆ ของสัญญาที่มีวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่จะเข้ามาหรือยังคงมีผลบังคับใช้ในหรือหลังการยกเลิกจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

	15. ทั่วไป
	15.1 เหตุสุดวิสัย   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ละเมิดสัญญานี้หรือรับผิดต่อความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้สัญญานี้หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย หากระยะเวลาของความล่าช้าหรือการไม่ปฏิ...
	15.2 การมอบหมายและการติดต่ออื่น ๆ
	(a) ลูกค้าจะต้องไม่มอบหมาย ถ่ายโอน เรียกเก็บเงิน รับเหมาช่วง มอบหมาย ประกาศความไว้วางใจหรือจัดการในลักษณะอื่นใดกับสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้สัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ผลิต
	(b) ผู้ผลิตอาจมอบหมาย โอน เรียกเก็บเงิน รับเหมาช่วง มอบหมาย ประกาศทรัสต์เหนือหรือจัดการในลักษณะอื่นใดกับสิทธิ์ใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ได้ทุกเมื่อ

	15.3 การรักษาความลับ
	(a) ภาคีผู้รับรับรองว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยฝ่ายที่เปิดเผยเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการของฝ่ายที่เปิดเผยหรือสมาชิกใด ๆ ของกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานกระบวนการแผนข้อมูลผลิตภัณฑ์ความรู้การออกแบบ ...
	(b) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายหนึ่ง:
	(i) ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือที่ปรึกษาที่จําเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิของคู่สัญญาหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือที่ป...
	(ii) ศาลที่มีเขตอํานาจหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกํากับดูแลหรือตามกฎหรือประกาศที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานจดทะเบียนใด ๆ

	(c) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้สิทธิ์และปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้
	(d) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่เป็นความลับของตน ไม่มีการอนุญาตหรือภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญานอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือโดยนัยจากสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใบอนุญ...

	15.4 การบรรจุหีบห่อใหม่ ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิตตามดุลยพินิจของผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องผู้ผลิตสําหรับความสูญเสียทั้งหมด (ทางตรงและทางอ้อม) ต้นท...
	15.5 ความร่วมมือการฝึกอบรมและการรับรอง ในขอบเขตที่เสนอในประเทศที่เกี่ยวข้องลูกค้าอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการรับรองและ / หรือโครงการฝึกอบรมของซัพพลายเออร์ การเป็นสมาชิกใด ๆ ของการรับรองและ / หรือรูปแบบการฝึกอบรมของซัพพลายเออร์ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ชํา...
	15.6 การปกป้องข้อมูล คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ตลอดเวลา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาในลักษณะที่จงใจทําให้คู่สัญญาอีกฝ่ายละเมิดข้อผูกพันใด ๆ ของตนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ คู่สัญ...
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