THAILAND GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

ข้ อกําหนดและเงือนไขการซือทัวไปสําหรับประเทศไทย
1. ENTIRE AGREEMENT: These General Terms and Conditions of Purchase (these “General Terms and
Conditions” or this “Purchase Order”) apply to purchases by any direct and indirect subsidiaries, joint ventures
and/or any other affiliated entities of WestRock Company (hereinafter individually and collectively referred to as
“Buyer”). The supplier of goods or services to Buyer is herein referred to as “Seller.” The General Terms and
Conditions herein along with Buyer’s business terms of the transaction (the “Business Terms”), set forth in
Buyer’s written or oral purchase order (the “Purchase Order”), constitute a complete and exclusive statement of
all terms and conditions that shall apply to this transaction. No other agreement shall in any way modify, change,
or add to these General Terms and Conditions unless agreed to in writing by an authorized representative of Buyer
and Seller. EXCEPT FOR PRICES, EQUIPMENT OR PRODUCT IDENTIFICATIONS, SERVICE
TASKS, DELIVERABLES, TIMELINES FOR DELIVERY OR PERFORMANCE, QUANTITIES,
SPECIFICATIONS, OR PERFORMANCE GUARANTEES, IN SELLER’S QUOTES OR PROPOSALS
THAT ARE CONSISTENT WITH THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND ARE
ATTACHED BY BUYER TO OR EXPRESSLY REFERENCED IN BUYER’S PURCHASE ORDER,
ANY TERMS AND CONDITIONS IN SELLER’S QUOTES, PROPOSALS, INVOICES, DELIVERY
RECEIPTS OR OTHER WRITINGS WHEREVER LOCATED THAT ARE OTHERWISE
INCONSISTENT WITH, IN ADDITION TO, OR DIFFERENT FROM THESE GENERAL TERMS AND
CONDITIONS WILL BE DEEMED MATERIAL ALTERATIONS THAT ARE REJECTED BY BUYER
AND OF NO FORCE AND EFFECT. NOTWITHSTANDING ANY PRIOR CUSTOM, PRACTICE OR
COURSE OF DEALING BETWEEN BUYER AND SELLER OR GENERALLY WITHIN THE
INDUSTRY, BUYER MAY INSIST ON STRICT ADHERENCE TO THIS PURCHASE ORDER.

1.
ข้ อตกลงทังหมด: ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปสําหรับการซือเหล่านี (ให้ เรี ยกว่า “ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไป” หรือ “คําสังซือ”)
ให้ ใช้ บงั คับกับการซือโดยบริษัทลูก บริษัทร่วมทุน และ/หรื อ บริษัทย่อยทังทางตรง และทางอ้ อมอืนใดของ บริษัท เวสต์ร๊อค จํากัด
(ต่อไปนีเรี ยกรวมกัน และแยกกันว่า “ผู้ซือ”) ผู้จดั หาซึงสินค้ าและบริการให้ ผ้ ซู ือให้ เรี ยกในเอกสารฉบับนีว่า “ผู้ขาย” ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี
รวมทังข้ อกําหนดทางธุรกิจของผู้ซือสําหรับธุรกรรมนี (“ข้ อกําหนดทางธุรกิจ”) ทีระบุไว้ ในคําสังซือของผู้ซือทังทีเป็ นวาจาและลายลักษณ์อกั ษร
(“คําสังซือ”)
ถือเป็ นข้ อกําหนดและเงือนไขทีครบถ้ วนสมบูรณ์ทีจะใช้ บงั คับกับธุรกรรมนี
จะต้ องไม่มีข้อตกลงอืนใดทีทําให้ เกิดการปรับ
เปลียนแปลง
หรือเพิมเติมข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี
เว้ นเสียแต่วา่ จะได้ มีการตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยตัวแทนทีมีอํานาจของผู้ซือและผู้ขาย
นอกเหนือจากราคา ข้ อมูลจําแนกเครื องมือ หรื อผลิตภัณฑ์ หน้ าทีในการให้ บริ การ เอกสารทีต้ องนําส่ ง กําหนดระยะเวลาส่ งมอบ
หรื อกํ า หนด ระยะเวลาการดํ า เ นิ น งาน ปริ มาณ รายละเอี ย ดจํ า เ พาะ หรื อก ารรั บประกั น ก ารปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ทีกําหนดไว้ ใ นใบเสนอราคา หรื อคําเสนอของผู้ ขายซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี และทีผู้ซือแนบมาพร้ อมกันนี
หรื อทีได้ มีการอ้ างอิงโดยชัด แจ้ งในคําสังซือของผู้ซื อ หากมีข้อกําหนดและเงือนไขใด ๆ ในใบเสนอราคา คําเสนอ ใบแจ้ งหนี
ใ บ รั บ ก า ร ส่ ง ม อ บ ห รื อ เ อ ก ส า ร อื น ใ ด ข อ ง ผู้ ข า ย ไ ม่ ว่ า จ ะ อ ยู่ ณ ที ใ ด ที ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง เ ป็ น ก า ร เ พิ ม เ ติ ม
หรื อ แตกต่ า งไปจากข้ อกํ า หนดและเงื อนไขทั วไปนี ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ในสาระสํ า คั ญ และซึ งผู้ ซื อไม่ ยอมรั บ
และไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใด ๆ ไม่ ว่ าจะเคยมี ธ รรมเนี ย ม แนวปฏิ บั ติ หรื อ วิ ธี ก ารตกลงกั น ระหว่ างผู้ ขายและผู้ ซื ออย่ างไร
หรือทีมีการปฏิบัติโดยทัวไปในอุตสาหกรรมอย่ างไร ผู้ซืออาจยืนยันให้ มีการปฏิบัติตามคําสังซือนีอย่ างเคร่ งครัด
2. ACCEPTANCE: Buyer’s Purchase Order is only an offer to purchase Seller’s goods and/or services (the
“Goods and Services”) and may be accepted by a written (or electronic) expression of acceptance or by the

beginning of performance hereunder. By shipping goods or invoicing after receipt of a Purchase Order, Seller
shall conclusively be bound these General Terms and Conditions. Payment for Goods and/or Services delivered
hereunder shall not constitute acceptance of such Goods or Services. All Goods shall be received subject to
Buyer’s inspection and acceptance or rejection after receipt at Buyer’s premises and subject to all of Buyer’s
rights and remedies under this Purchase Order or under law. Notwithstanding the above, Buyer reserves the right
at any time to make changes in any one or more of the following: (a) specifications, drawings and data
incorporated in this Purchase Order where the items to be furnished are to be specially manufactured for Buyer;
(b) methods of shipment or packing; (c) place of delivery; and (d) time of delivery. No changes are to be made
by Seller in materials, method of manufacture, terms, conditions, prices or deliveries without the written consent
of Buyer. Payment will not be made for extra work, material or services unless covered by a purchase order
change notice issued and signed by Buyer before such extras are incurred. No charges for crating, boxing, packing
or drayage will be allowed unless agreed to in writing by Buyer. By acceptance, Seller shall be deemed to have
inspected and approved all plans, drawings, and specifications applicable to the Goods and Services ordered
hereunder.

2.
การยอมรับ: คําสังซือของผู้ซือถือเป็ นเพียงคําเสนอจะซือซึงสินค้ า และ/หรือ บริการของผู้ขาย (“สินค้ าและบริการ”)
ซึงอาจมีการยอมรับโดยการแสดงออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์) หรื อโดยเริ มการปฏิบตั ิการภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขนี
ผู้ขายต้ องผูกพันตามข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนีเมือการขนส่งซึงสินค้ าและเรียกเก็บเงินหลังจากได้ รับคําสังซือ การชําระเงินซึงสินค้ า และ/หรื อ
บริ การทีได้ มีการส่งมอบไม่ถือเป็ นการยอมรับซึงสินค้ าหรือบริการดังกล่าว การยอมรับซึงสินค้ าทังหมดขึนอยู่กบั การตรวจสอบและการยอมรับ
หรื อการปฏิเสธโดยผู้ซือหลังจากทีได้ รับซึงสินค้ านัน
ณ
สถานทีของผู้ซอื
และอยู่ภายใต้ สิทธิและสิทธิในการได้ รับการเยียวยาทังหมดทีผู้ซอมี
ื ตามคําสังซือหรื อตามกฎหมาย
นอกเหนือจากทีกล่าวไปข้ างต้ น
ผู้ซือขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี ไม่ว่าในเวลาใด ๆ (ก) รายละเอียดจําเพาะ ภาพวาด
และข้ อมูลทีแสดงไว้ ในคําสังซือ หากเป็ นกรณีทีสินค้ าซึงต้ องมีการจัดหาจะต้ องได้ รับการจัดทําขึนโดยเฉพาะสําหรับผู้ซือ (ข) วิธีการขนส่งและบรรจุ
(ค) สถานทีส่งมอบ และ (ง) เวลาส่งมอบ ผู้ขายจะต้ องไม่ทาํ การเปลียนแปลงใด ๆ ทีเกียวข้ องกับวัสดุ วิธีการผลิต ข้ อกําหนด เงือนไข ราคา
หรื อการส่งมอบโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ซือ และจะไม่มีการชําระเงินสําหรับงานทีทําเพิมเติม วัสดุ หรื อบริการ
เว้ นเสียแต่วา่ มีกําหนดไว้ ในคําบอกกล่าวการเปลียนแปลงคําสังซือทีออกและลงนามโดยผู้ซือก่อนทีจะเกิดงานเพิมดังกล่าว
จะต้ องไม่มกี ารเรี ยกเก็บเงินสําหรับการบรรจุลงลัง กล่อง การบรรจุ หรือการลากตู้ เว้ นเสียแต่ว่าจะมีการตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผู้ซือ
เมือมีการยอมรับสินค้ าแล้ ว
ให้ ถือว่าผู้ขายได้ ทาํ การตรวจสอบและอนุมตั ิซึงแผน
ภาพวาด
และรายละเอียดจําเพาะทังหมดทีเกียวข้ องกับสินค้ าและบริการทีมีการสังซือ
3. PACKING AND MARKING: Seller shall pack, crate and brace all Goods to prevent damage or deterioration
and in accordance with Uniform Freight Classification Rules and Regulations and any applicable carrier tariffs,
with no changes being paid by Buyer for packing, crating or bracing. The contents of each shipping container
shall be clearly identified on the outside of the container, and the applicable Purchase Order number for the
contents shall be clearly stated on the outside of each such container.

3.
การบรรจุและทําเครื องหมาย: ผู้ขายต้ องบรรจุ ใส่ลงในลัง และมัดสินค้ าทังหมดเพือป้องกันความเสียหาย หรื อการเสือมสภาพ
และเพือให้ เป็ นไปตามกฎและระเบียบว่าด้ วยการจัดประเภทการขนส่งทีเป็ นแบบแผน (Uniform Freight Classification Rules and Regulations)
รวมถึงอากรการขนส่งใด ๆ ทีมีการใช้ บงั คับ โดยทีผู้ซือไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ในการบรรจุ ใส่ลงลัง หรื อมัดสินค้ าดังกล่าว
โดยต้ องมีการระบุรายการสิงของทีบรรจุอยู่ในตู้บรรจุสินค้ าแต่ละใบอย่างชัดเจนไว้ ภายนอกตู้
และต้ องมีการระบุหมายเลขคําสังซือของสิงของทีบรรจุอยู่ในตู้บรรจุสินค้ าไว้ อย่างชัดเจนภายนอกตู้บรรจุสินค้ าแต่ละใบด้ วย

4. PRESENCE ON BUYER’S PREMISES: If Seller’s performance hereunder requires the presence of Seller,
its agents, employees or subcontractors upon the premises of Buyer, Seller agrees that all work shall be done as
an independent contractor and that the persons doing such work shall not be considered employees of the Buyer.
Seller shall comply with the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998), as amended, Occupational Safety, Health
and Environment Act B.E. 2554 (2011), as amended, and all regulations issued thereunder and otherwise shall
take all necessary precautions to prevent the occurrence of any injury to person or damage to real or personal
property (both tangible and intangible) during the progress of such work. Seller shall abide by Buyer’s onsite
Terms and Conditions in connection with any Services performed by Seller onsite at a Buyer location.

4.
การเข้ าไปยังสถานทีของผู้ซอ:
ื
หากการปฏิบตั ิตามหน้ าทีตามข้ อกําหนดและเงือนไขนีทําให้ ผ้ ขู าย
ตัวแทน
ลูกจ้ าง
หรื อผู้รับเหมาช่วงของผู้ขายต้ องเข้ าไปยังสถานทีของผู้ซอผู
ื ้ ขายตกลงว่างานทังหมดจะต้ องมีการดําเนินการเสมือนกระทําโดยผู้รับเหมาอิสระ
และบุคคลทีปฏิบตั ิงานจะไม่ถือว่าเป็ นลูกจ้ างของผู้ซือ ผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมถึงฉบับแก้ ไข
พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
พ.ศ.
2554
รวมถึงฉบับแก้ ไข
และระเบียบทังหมดทีออกภายใต้ กฎหมายดังกล่าว
และต้ องดําเนินการโดยใช้ ความระมัดระวังตามทีจําเป็ นเพือยับยังการเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิ
นส่วนบุคคล
(ทังทีจับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ )
ในระหว่างการดําเนินงาน
ผู้ขายต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขสําหรับการปฏิบตั งิ านในพืนทีของผู้ซอสํ
ื าหรับการให้ บริการใด
ๆ
ทีผู้ขายเป็ นผู้ดาํ เนินการในสถานทีของผู้ซอื
5. WARRANTY: Seller warrants that: (a) all Goods delivered and Services performed hereunder shall (i)
conform exactly to the description set forth in the Business Terms and to Buyer’s specifications, designs,
operating capacities, and drawings, if any; (ii) be free and clear of all liens, encumbrances and security interests;
(iii) be free from all defects in materials and workmanship; (iv) be merchantable and of highest quality
commensurate with the grade and quality specified hereunder; (v) be safe and not subject to any defects hereunder
or under law, and (vi) be fit and sufficient in all respects for their intended purposes, which purposes Seller
acknowledges; (b) the Goods furnished hereunder do not infringe any patent, design, copyright, trademark or
other intellectual property rights with respect to their use, sale, distribution, ownership or otherwise. Seller hereby
assigns to Buyer any warranties or guaranties provided by each manufacturer or each seller of products
incorporated into the Goods and Services provided by Seller hereunder, but such third party warranties will not
remove or replace Seller’s direct warranty obligations to Buyer under this Agreement, and Buyer may hold Seller
responsible for performance of such warranties. NO ATTEMPT BY SELLER TO DISCLAIM, EXCLUDE,
LIMIT OR MODIFY ANY WARRANTIES SHALL BE OF ANY FORCE OR EFFECT.

5.
การรับประกัน: ผู้ขายรับประกันว่า (ก) สินค้ าทีมีการส่งมอบ และบริการทีมีการดําเนินการทังหมดภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขฉบับนี:
(1) จะต้ องดําเนินการอย่างเคร่งครัดให้ เป็ นไปตามคําอธิบายทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดทางธุรกิจ และรายละเอียดจําเพาะ งานออกแบบ
กําลังการผลิต และภาพวาดของผู้ซือ (หากมี) (2) จะต้ องไม่อยู่ภายใต้ และปราศจากซึงสิทธิยึดหน่วง ภาระผูกพัน หรือหลักประกันใด ๆ (3)
ไร้ ซงความบกพร่
ึ
องทังในด้ านวัสดุ
และฝี มือ
(4)
สามารถขายได้
และมีคณ
ุ ภาพสูงทีสุดเทียบเท่ากับระดับและคุณภาพทีกําหนดไว้ ในข้ อกําหนดและเงือนไขนี (5) มีความปลอดภัยและไม่มคี วามบกพร่องใด ๆ
ทังตามข้ อกําหนดและเงือนไขนี
และตามกฎหมาย
และ
(6)
มีความเหมาะสมและเพียงพอในทุก
ๆ
ด้ านสําหรับการใช้ งานตามวัตถุประสงค์ซึงผู้ขายรับทราบถึงวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
(ข)
สินค้ าทีมีการจัดหาตามเอกสารฉบับนี
ไม่เป็ นการละเมิดสิทธิบตั ร งานออกแบบ ลิขสิทธิ เครื องหมายการค้ า หรื อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการใช้ ขาย จําหน่าย
เป็ นเจ้ าของ หรือประการอืนใด และด้ วยข้ อกําหนดและเงือนไขฉบับนี ผู้ขายได้ โอนซึงการรับประกัน หรื อการคําประกันจากผู้ผลิตแต่ละราย
หรื อผู้ขายสินค้ าแต่ละชินทีเป็ นส่วนหนึงของสินค้ าและบริการทีจัดหาโดยผู้ขายตามข้ อกําหนดและเงือนไขนีให้ แก่ผ้ ซู ือ
แต่การรับประกันโดยบุคคลทีสามดังกล่าว

ไม่ถือเป็ นการถอดถอนหรื อแทนทีหน้ าทีในการรับประกันทีผู้ขายมีต่อผู้ซือโดยตรงตามสัญญานีและผู้ซืออาจเรียกให้ ผ้ ขู ายต้ องรับผิดชอบในการดํา
เนินการตามการรับประกันดังกล่าว การกระทําของผู้ขายในการไม่ ยอมรับ กีดกัน จํากัด หรื อปรับเปลียนการรับประกันใด ๆ
ให้ ถือว่ าไม่ มีผลบังคับ
6. PAYMENT: Prices reflected in the Purchase Order are complete, and no additional charges of any type shall
be added without Buyer’s express consent. A complete packing list must accompany each shipment. The time
period for payment (and the discount period for any invoice subject to a cash discount, if applicable) shall
commence upon receipt of Seller’s invoice or upon receipt of the Goods or Services, whichever is later. In the
event Buyer makes progress payments to Seller, Buyer shall have title to the Goods to the extent of the progress
payments made. If the Goods or Services are purchased over a period of time, Buyer hereunder reserves the right
to obtain more competitive prices for comparable goods or services. Buyer shall have the right to terminate the
Purchase Order with no liability and to purchase the Goods or Services from such other vendor. Unless otherwise
agreed to in writing, in no event shall Buyer’s payment terms be less favorable than “2%-20, net 90 days” or “net
120 days” and the selection of such payment terms shall be at Buyer’s option and in its sole discretion.

6.
การชําระเงิน:
ราคาทีระบุไว้ ในคําสังซือเป็ นราคาทีสมบูรณ์
และจะไม่มีการเพิมค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมไม่วา่ ในประเภทใด
ๆ
โดยไม่ได้ รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ งของผู้ซือ ต้ องมีการแนบรายการบรรจุหีบห่อทีสมบูรณ์มาพร้ อมกับการขนส่งแต่ละครัง กําหนดเวลาชําระเงิน
(และกําหนดเวลาส่วนลดสําหรับใบแจ้ งหนีทีมีสิทธิได้ รับส่วนลดหากชําระเป็ นเงินสด
(หากมี))
จะเริ มต้ นขึนเมือได้ รับใบแจ้ งหนีจากผู้ขาย
หรื อเมือได้ รับสินค้ าหรือบริการ
แล้ วแต่วา่ อย่างใดจะเกิดขึนภายหลัง
ในกรณีทีผู้ซือชําระเงินให้ กบั ผู้ขายเป็ นงวด
ผู้ซือจะมีกรรมสิทธิในสินค้ าตามจํานวนงวดทีชําระแล้ ว
หากการซือสินค้าหรือบริการเกิดขึนตลอดช่วงระยะเวลาหนึง
ผู้ซือสงวนสิทธิทีจะได้มาซึงราคาทีดีกว่าสําหรับสินค้ าหรือบริการทีใกล้ เคียงกัน
ผู้ซือมีสิทธิทีจะยกเลิกคําสังซือโดยไม่มีความรับผิด
และมีสิทธิทีจะซือสินค้าหรื อบริการจากผู้ขายรายอืนได้
ทังนี
เว้ นเสียแต่ว่าจะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนโดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กําหนดการชําระเงินของผู้ซอจะต้
ื
องไม่ตากว่
ํ า
“2%-20
สุทธิ
90
วัน”
หรื อ
“สุทธิ
120
วัน”
ไม่ว่าใน
กรณีใด ๆ และการเลือกกําหนดเวลาชําระเงินนันให้ เป็ นทางเลือก และเป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้ซือแต่เพียงผู้เดียว
7. TAXES AND PERMITS: Unless otherwise agreed to in writing, Seller agrees to pay and comply with all
contributions, taxes, duties or premiums arising out of the performance of this Purchase Order, and all sales, use
or other duties or taxes of whatever nature levied or assessed against Buyer or Seller arising out of this Purchase
Order, including any interest or penalties. In addition to any other indemnity requirements in this Agreement,
Seller shall indemnify, defend and hold Buyer harmless from any claims or losses related to Seller’s breach of
the obligations in this section. Seller shall obtain and pay for all permits, licenses, fees and certificates of
inspection necessary for the prosecution and completion of Seller’s work hereunder.

7.
ภาษีและใบอนุญาต:
เว้ นแต่จะได้ มกี ารกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนโดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผู้ขายตกลงทีจะชําระและปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดว่าด้ วย เงินสมทบ ภาษี อากร หรื อเงินเพิม ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามคําสังซือนี และภาษีขาย
ภาษีการใช้ ทงหมด
ั
ไม่วา่ ประเภทใด ๆ ทีมีการเรียกเก็บหรือประเมินจากผู้ซือหรื อผู้ขายซึงเกิดขึนจากคําสังซือนี รวมถึงดอกเบียหรือเบียปรับด้ วย
นอกเหนือจากข้ อกําหนดว่าด้ วยการชดใช้ ความเสียหายภายใต้ สญ
ั ญานี
ผู้ขายต้ องชดใช้ ความเสียหาย
ปกป้อง
และคุ้มครองผู้ซือจากข้ อเรี ยกร้ องหรือความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขึนจากการผิดสัญญาของผู้ซือในข้ อนี ผู้ขายจะต้ องได้ มาซึง และชําระค่าใช้ จา่ ยใด ๆ
ทังหมดสําหรับใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียม
และหนังสือรับรองการตรวจสอบทีจําเป็ นเพือการดําเนินการและความสมบูรณ์ของการปฏิบตั ิตามสัญญานีของผู้ขาย
8. PROPRIETARY MATERIALS: Unless otherwise agreed in writing, any confidential or proprietary
information, designs, artwork, blueprints, drawings, specifications, special dies, molds, patterns, fixtures and any
other property furnished or paid for by Buyer for use in the performance hereunder, including any Confidential

Information: (a) shall be and remain the property of Buyer; (b) shall not be reproduced, used for the benefit of or
disclosed by Seller to others without Buyer’s prior written consent; (c) shall be subject to removal upon Buyer’s
instructions; (d) shall be used only in filling orders from Buyer; (e) shall be held at Seller’s risk; and (f) shall be
kept insured by Seller at Seller’s expense while in its custody or control in an amount equal to the replacement
cost thereof with loss payable to Buyer. Certificates of such insurance will be furnished to Buyer on demand.
Upon completion of the Purchase Order or its termination, any such Confidential Information and any such
proprietary or confidential materials shall be delivered to Buyer unless Seller is advised to the contrary in writing.

8.
ทรัพย์ สินซึงผู้ซือมีสทิ ธิเป็ นเจ้าของ: เว้ นแต่จะได้ มีการกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนโดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ข้ อมูล งานออกแบบ
งานศิลป์ พิมพ์เขียว ภาพวาด รายการจําเพาะ สีย้อมพิเศษ แม่พิมพ์ แบบลวดลาย สิงติดตัง และทรัพย์สินอืนใดทีเป็ นความลับ
หรื อทีผู้ซือมีกรรมสิทธิ ซึงได้ รับการจัดหาหรือชําระเงินโดยผู้ซอื เพือการใช้ ปฏิบตั ิตามสัญญานี รวมถึงข้ อมูลซึงเป็ นความลับใด ๆ: (ก)
ให้ เป็ นและยังคงเป็ นทรัพย์สินของ
ผู้ซือ
(ข)
จะต้ องไม่มกี ารทําซํา
ใช้ เพือประโยชน์ของผู้ขาย
หรื อเปิ ดเผยโดยผู้ขายให้ กบั บุคคลอืนใดโดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ซือ (ค) จะต้ องมีการเพิกถอนเมือผู้ซือมีคาํ สัง
(ง) จะต้ องมีการใช้ เพือการทําตามคําสังซือของผู้ซือเท่านัน (จ) ให้ ผ้ ขู ายเป็ นผู้รับความเสียง และ (ฉ) จะต้ องอยู่ภายใต้ ประกันภัยโดยผู้ขาย
และผู้ขายเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย
ในขณะทีอยูใ่ นความครอบครองหรือการควบคุมของผู้ขาย
โดยประกันภัยต้ องมีมลู ค่าเทียบเท่ากับค่าใช้ จา่ ยในการทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว
และค่าเสียหายจะต้ องชําระให้ กบั ผู้ซือ
จะต้ องมีการแสดงหนังสือรับรองการเอาประกันให้ กบั ผู้ซือเมือมีการร้ องขอ
เมือมีการดําเนินการตามคําสังซือโดยสมบูรณ์แล้ ว
หรื อเมือมีการยกเลิกคําสังซือดังกล่าว ข้ อมูลซึงเป็ นความลับใด ๆ และทรัพย์สินทีเป็นกรรมสิทธิของผู้ซอื
หรื อทรัพย์สินใด ๆ
ทีเป็ นความลับจะต้ องส่งมอบคืนให้ กบั ผู้ซือ เว้ นแต่จะมีการกําหนดให้ ผ้ ขู ายดําเนินการอย่างอืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9. CONFIDENTIAL INFORMATION: “Confidential Information” means all Buyer know-how, technical
information, business information, data, designs, specifications, plans, drawings, experience or knowledge
reasonably related to the transaction that is the subject of this Purchase Order, whether transmitted in writing,
orally or electronically, including initial or preliminary discussions, to the extent the same is or are secret or
confidential including without limitation: (a) confidential manufacturing plans, processes, procedures,
operations, reports, drawings, manuals, equipment, engineering information, technical information, and plant and
equipment layouts and configuration; (b) confidential product plans, prototypes, samples, formulae, and
specifications, and information related to confidential project designs, marketing, advertising, quality, costs,
configurations and uses; (c) confidential customer and vendor lists and information, business plans, sales volumes,
profitability figures, financial information or other economic or business information; and (d) confidential
computer software, firmware, data, databases, networks, security procedures, or other confidential information
related directly or indirectly to computer systems or networks. Seller shall not, without express written consent
of Buyer, use or disclose to any person, company or governmental agency any Confidential Information, except
that Seller may disclose Confidential Information to those if its employees or professional advisors who need to
know such information and who are bound to Seller not to disclose the Confidential Information to any other
person, company or governmental agency. If Seller becomes legally compelled (by deposition, interrogatory,
request for documents, subpoena, civil investigative demand or similar process) to disclose any Confidential
Information, Seller will provide Buyer with prompt prior written notice of such requirements so that Buyer may
seek a protective order or other appropriate remedy. If a protective order or other remedy is not obtained, Seller
agrees to furnish only that portion of Confidential Information that Seller, upon written opinion of counsel, is
legally required to disclose, and it agrees to exercise reasonable commercial efforts to obtain assurances that
confidential treatment will be accorded such Confidential Information. Buyer agrees that this section will not
apply to the extent that Seller can demonstrate the Confidential Information: (i) was known by the public prior
to initial disclosure by Buyer or subsequently becomes known to the public after initial disclosure through no act
or omission of Seller in violation of this Purchase Order; (ii) was known by Seller prior to initial disclosure; (iii)
is disclosed to Seller by another person or entity who was under no obligation of confidentiality to Buyer with

respect to the information; or (iv) is independently developed by Seller without access to or use of Confidential
Information, or violation of this Purchase Order.

9.
ข้ อมูลทีเป็ นความลับ: “ข้ อมูลทีเป็ นความลับ” หมายถึง องค์ความรู้ ข้ อมูลเฉพาะทาง ข้ อมูลทางธุรกิจ ข้ อมูล งานออกแบบ
รายละเอียดจําเพาะ แผน ภาพวาด ประสบการณ์ หรื อความรู้ของผู้ซือ ทีมีความเกียวข้ องตามสมควรกับธุรกรรมภายใต้ คาํ สังซือนี
ไม่ว่าจะได้ มีการถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทางวาจา
หรื อทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการปรึกษาหารื อในช่วงแรกหรื อในเบืองต้ น
ตราบเท่าทีข้ อมูลดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นความลับ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง (ก) แผนการผลิต กระบวนการ วิธีปฏิบตั ิ การดําเนินงาน รายงาน
ภาพวาด คู่มือ อุปกรณ์ ข้ อมูลเชิงวิศวกรรมข้ อมูลเฉพาะทาง และแผนผังโรงงาน และเครื องมือและโครงร่างต่าง ๆ ทีเป็ นความลับ (ข)
แผนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตัวอย่าง สูตร และรายละเอียดจําเพาะ และข้ อมูลทีเป็ นความลับซึงเกียวข้ องกับการออกแบบ การตลาด
การโฆษณา คุณภาพ ค่าใช้ จ่าย โครงร่างและการใช้ ของโครงการซึงเป็ นความลับ (ค) รายการและข้ อมูลลูกค้ าหรื อผู้ขาย แผนธุรกิจ
ปริมาณยอดขาย ตัวเลขกําไร ข้ อมูลทางการเงิน หรื อข้ อมูลทางเศรษฐกิจ หรื อธุรกิจทีเป็ นความลับอืน ๆ และ (ง) ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เฟิ ร์ มแวร์
ข้ อมูล ฐานข้ อมูล เครือข่าย หรือวิธีปฏิบตั ิเพือความปลอดภัยทีเป็ นความลับ หรือข้ อมูลทีเป็ นความลับอืน ๆ ทีเกียวข้ องโดยตรง
หรื อโดยอ้ อมกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย
หากไม่มคี วามยินยอมอย่างชัดแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ซือ
ผู้ขายจะต้ องไม่ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับแก่บคุ คล
บริษัทหรื อหน่วยงานของรัฐใด
ๆ
ยกเว้ นแต่ว่าผู้ขายอาจเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับให้ กบั บุคคลซึงเป็ นลูกจ้ าง
หรื อทีปรึกษาผู้มวี ิชาชีพของผู้ขายซึงเป็ นผู้ทีจําเป็ นต้ องรู้ข้อมูลดังกล่าวและมีความผูกพันต่อผู้ขายทีจะต้ องไม่เปิ ดเผยซึงข้ อมูลทีเป็ นความลับดังกล่
าวแก่บุคคลอืน บริษัท หรื อหน่วยงานของรัฐอืนใด หากผู้ขายโดนบังคับตามกฎหมาย (ไม่วา่ ในโดยการให้ การในฐานะพยาน การสอบปากคํา
การร้ องขอเอกสาร หมายเรี ยก การสืบสวนทางแพ่ง หรื อกระบวนการอืนใดทีคล้ ายคลึงกัน) ให้ ต้องเปิ ดเผยซึงข้ อมูลทีเป็ นความลับ
ผู้ขายจะต้ องแจ้ งข้ อกําหนดดังกล่าว
ให้ ผ้ ซู ือทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ า
เพือให้ ผ้ ซู ือสามารถร้ องขอให้ มีคาํ สังคุ้มครองหรื อการเยียวยาอืนตามสมควรได้
หากไม่สามารถได้ มาซึงคําสังคุ้มครองหรื อการเยียวยาอืนใด
ผู้ขายตกลงทีจะเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นความลับเพียงในส่วนทีผู้ขายมีหน้ าทีตามกฎหมายทีจะต้ องดําเนินการเช่นนัน
ตามความเห็นของทีปรึกษาทีทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และผู้ขายตกลงทีจะใช้ ความพยายามตามสมควรในทางการค้ าเพือให้ ได้ มาซึงการยืนยันว่าจะมีการปฏิบตั ิต่อข้ อมูลดังกล่าวในฐานะข้ อมูลทีเป็ นค
วามลับ
ผู้ซอตกลงว่
ื
าข้ อสัญญาในส่วนนีจะไม่มีผลบังคับ
ตราบเท่าทีผู้ขายสามารถแสดงให้ เห็นได้ ว่าข้ อมูลทีเป็ นความลับ:
(1)
เป็ นข้ อมูลทีสาธารณะทราบอยู่แล้ วก่อนทีจะมีการเปิ ดเผยครังแรกโดยผู้ซอื
หรื อกลายมาเป็นข้ อมูลสาธารณะหลังจากการเปิ ดเผยในครังแรก
แต่ไม่ใช่เพราะการกระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทําของผู้ขายซึงเป็ นการละเมิดคําสังซือนี (2) ผู้ขายทราบอยู่แล้ วก่อนทีจะมีการเปิ ดเผยครังแรก
(3)
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ กบั ผู้ขายโดยบุคคลอืนหรื อหน่วยงานอืน
ซึงไม่ได้ เป็ นผู้มีหน้ าทีในการต้ องรักษาความลับต่อผู้ซือในส่วนทีเกียวข้ องกับข้ อมูลดังกล่าว
หรื อ
(4)
เป็ นข้ อมูลทีพัฒนาขึนโดยอิสระโดยผู้ขายโดยไม่ได้ มีการเข้ าถึงหรือการใช้ ซงข้
ึ อมูลทีเป็ นความลับหรือการละเมิดซึงคําสังซือนี
10. NONDISCLOSURE OF PURCHASES: Without the prior written consent of Buyer in each instance and
in its discretion, Seller may not disclose in any advertisement or promotional materials or in any other manner
that Buyer has purchased Goods and Services from Seller.

10.
การไม่ เปิ ดเผยการสังซือ:
หากไม่มกี ารให้ ความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามดุลยพินิจของผู้ซือในแต่ละคราว
ผู้ขายจะต้ องไม่เปิ ดเผยว่าผู้ซือได้ ทําการสังซือสินค้ าและบริการจากผู้ขาย ไม่วา่ โดยการโฆษณา หรื อสือส่งเสริมการขายใด ๆ หรื อในลักษณะอืนใด
11. DELIVERY: Seller shall deliver the Goods to Buyer on the date(s) indicated the Purchase Order. If Seller
anticipates that it will not deliver the Goods on the date(s) indicated, then Seller shall immediately notify Buyer

by the fastest means available of the anticipated delay and the anticipated delivery date. Notwithstanding the
foregoing, if Seller fails to deliver on the date(s) indicated the Purchase Order, Buyer may terminate the Purchase
Order and pursue other remedies. All Goods shall be delivered F.O.B for domestic shipments, and DDP
(Incoterms) for international shipments, to the destination designated by Buyer in the Purchase Order. Title and
risk of loss shall remain with Seller until the Goods, complete and non-defective, are delivered to Buyer, its
designated consignee or agent, regardless whether Buyer has made prior payment for such Goods. Seller shall
mail bills of lading and shipping notices directly to Buyer’s designated destination on the day of shipment. Bills
of lading shall indicate the applicable Purchase Order number. Buyer may require adherence to its routing
instructions, and any savings resulting from such adherence shall be for the benefit of Buyer. Seller, or the carrier
it uses to deliver the items, shall (a) maintain a “satisfactory” safety rating from relevant bodies as required by
Buyer and shall provide Buyer with written proof of such rating upon request, and (b) shall maintain
comprehensive general liability, personal injury and property damage insurance in at least the amounts required
by the insurance section herein or any greater amounts required by any regulatory agency.

11.
การส่ งมอบ:
ผู้ขายต้ องส่งมอบสินค้าให้ กบั ผู้ซอตามวั
ื
นทีทีระบุไว้ ในคําสังซือ
หากผู้ขายสามารถคาดการณ์ได้ ว่าจะไม่สามารถส่งมอบสินค้ าได้ ในวันทีดังกล่าว
ผู้ขายจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ือทราบทันทีโดยวิธีการทีรวดเร็ วทีสุดถึงความล่าช้ าทีคาดหมายได้
และวันทีซึงคาดว่าจะเกิดการส่งมอบ
ทังนี
หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบตามวันทีกําหนดไว้ ในคําสังซือได้
ผู้ซืออาจยกเลิกคําสังซือ
และใช้ วิธีการเยียวยาอืน
ๆ
สินค้ าทังหมดจะต้ องส่งมอบโดยวิธีการ
F.O.B
สําหรับการส่งมอบภายในประเทศ
และ
DDP
(Incoterms)
สําหรับการส่งมอบระหว่างประเทศไปยังทีหมายทีกําหนดโดยผู้ซอในคํ
ื
าสังซือ
กรรมสิทธิและความเสียงในความเสียหายให้ เป็ นภาระของผู้ขายจนกว่าจะมีการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ผู้ซือ
หรื อตัวแทนรับของ
หรื อตัวแทนของผู้ซือโดยสมบูรณ์และไม่มีข้อบกพร่อง
ไม่ว่าผู้ซือจะได้ ชาํ ระเงินล่วงหน้ าสําหรับสินค้ าดังกล่าวไว้ แล้ วหรื อไม่
ผู้ขายจะต้ องส่งไปรษณีย์ใบตราส่ง
และหนังสือแจ้ งการขนส่งให้ กับผู้ซือโดยตรง
ณ
สถานทีทีผู้ซือกําหนดในวันทีมีการขนส่ง
ใบตราส่งจะต้ องระบุหมายเลขคําสังซือทีเกียวข้ อง
ผู้ซืออาจกําหนดให้ ต้องมีการปฏิบตั ิตามคําสังของผู้ซอว่
ื าด้ วยเส้ นทางการขนส่ง
และค่าใช้ จา่ ยส่วนทีเหลือใด
ๆ
ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามคําสังดังกล่าว
ให้ เป็ นประโยชน์ของผู้ซือ
ผู้ขาย
หรื อผู้ทีผู้ขายใช้ เพือทําการส่งมอบวัตถุใด ๆ จะต้ อง (ก) มีคะแนนความปลอดภัยอยู่ในระดับ “น่าพึงพอใจ” จากหน่วยงานทีผู้ซือกําหนด
และต้ องมีการจัดหาหลักฐานเป็นลายลักษณ์อกั ษรทียืนยันคะแนนดังกล่าวให้ กบั ผู้ซือเมือมีการร้ องขอ
และ
(ข)
ต้ องคงไว้ ซงประกั
ึ
นความรับผิดอย่างกว้ างขวางของผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคลอืน ประกันการบาดเจ็บ และประกันความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
โดยต้ องมีจํานวนอย่างน้ อยตามทีกําหนดไว้ ในข้ อสัญญาว่าด้ วยการประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญานี
หรื อในจํานวนใด
ๆ
ทีมากกว่าตามทีกําหนดไว้ โดยหน่วยงานทีทําหน้ าทีกํากับดูแล
12. REMEDIES: During the period of twelve (12) months from the date of Buyer’s acceptance of Goods or
performance of Services hereunder (or during such other warranty period as is specified in Buyer’s Purchase
Order or otherwise agreed to in writing), Seller shall, at its sole cost and expense, promptly repair or replace
defective or nonconforming Goods by delivering and installing replacements or, in the case of Services, reperform the Services and pay all costs incurred by Buyer with respect to the defective or non-conforming Goods
or Services, including, but not limited to, all costs and expenses of identifying, uncovering, exposing,
reassembling, reconstructing, packing, storing, setting aside and shipping such Goods and, in the case of Services,
all costs and expenses of identifying the non-conforming or defective Services and of any accommodations or
changes taken by Buyer as a result of such non-conforming or defective Services (collectively, “Corrective
Costs”). If Seller fails to promptly repair or replace any defective or non-complying Goods or re-perform such
Services, or if the repair, replacement, or re-performance needs to be made on an emergency basis, Buyer may
repair or replace the Goods or re-perform the Services and hold Seller responsible for all reasonable costs thereof,
including without limitation Corrective Costs. Any repair or replacement of Goods shall be automatically subject
to the same warranties as are set forth in this Purchase Order. All claims for moneys due or to become due from

Buyer shall be subject to deduction by Buyer for any setoff or counterclaim arising out of this or any other of the
Buyer’s Purchase Orders with Seller. Each of Buyer’s rights and remedies specified in this Purchase Order shall
be cumulative and additional to any other or further remedies provided in law or equity, including but not limited
to, Buyer’s right of revocation of acceptance or rejection. The remedies and rights reserved to Buyer herein shall
be cumulative with, and in addition to, all other rights and remedies provided in law or equity. The remedies
and rights reserved to Seller herein shall be Seller’s sole and exclusive rights and remedies available to Seller
hereunder.

12.
การเยียวยา: ภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน นับจากวันทีผู้ซือยอมรับสินค้ า หรือการให้ บริการตามสัญญานี
(หรื อในระหว่างระยะเวลารับประกันตามทีกําหนดไว้ ในคําสังซือของผู้ซือ
หรื อทีได้ ตกลงไว้ เป็ นอย่างอืนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
ผู้ขายจะต้ องซ่อมแซมหรื อเปลียนซึงสินค้ าทีมีข้อบกพร่อง
หรื อมีลกั ษณะไม่ตรงตามทีกําหนดโดยไม่ชกั ช้ า
และให้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยและต้ นทุนของผู้ขายเอง
โดยผู้ขายต้ องส่งมอบและติดตังสินค้ าทดแทน
หรื อในกรณีทีเป็ นการบริการ
ผู้ขายต้ องให้ บริการซําอีกครัง และชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทังหมดทีเกิดขึนแก่ผ้ ซู ืออันเนืองมาจากสินค้ า หรื อบริการทีมีความบกพร่ อง
หรื อไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ค่าใช้ จ่ายและต้ นทุนทังหมดในการจําแนก ค้ นหา เปิ ดเผยประกอบใหม่ ก่อสร้ างใหม่ บรรจุ
จัดเก็บ ยุติ หรื อขนส่งซึงสินค้ าดังกล่าว และในกรณีทเป็
ี นการบริการ ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยและต้ นทุนทังหมดในการระบุซงการบริ
ึ
การทีบกพร่อง
หรื อไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
และการดําเนินการ
หรื อการเปลียนแปลงใด
ๆ
ทีผู้ซือได้ กระทําลง
อันเนืองมาจากบริการทีบกพร่องหรือทีไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ดงั กล่าว
(รวมกันเรี ยกว่า
“ค่าใช้ จา่ ยเพือการแก้ ไข”)
หากผู้ขายไม่ดําเนินการซ่อมแซมหรือเปลียนสินค้ าทีมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
หรือไม่ให้ บริการซําโดยไม่ชกั ช้ า
หรื อหากการซ่อมแซม การเปลียน หรือการให้ บริการซํานันจําเป็ นทีจะต้ องดําเนินการอย่างเร่งด่วน ผู้ซืออาจทําการซ่อมแซม หรือเปลียนสินค้ า
หรื อให้ บริการซํา และเรี ยกให้ ผ้ ขู ายต้ องรับผิดชอบซึงค่าใช้ จา่ ยทังหมดทีเกิดขึนตามสมควรได้ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงค่าใช้ จ่ายเพือการแก้ ไขด้ วย
การซ่อมแซมหรื อการเปลียนสินค้ าใด ๆ ให้ อยู่ภายใต้ การรับประกันเช่นเดียวกันกับทีกําหนดไว้ ในคําสังซือ การเรี ยกร้ องเงินทีถึงกําหนด
หรื อจะถึงกําหนดชําระจากผู้ซือจะต้ องอยู่ภายใต้ การหักเงินโดยผู้ซือเพือการหักกลบลบหนี หรือเพือยุติข้อโต้ แย้ งใด ๆ ทีเกิดขึนจากคําสังซือนี
หรื อคําสังซืออืนใดระหว่างผู้ซือและผู้ขาย
สิทธิและการเยียวยาแต่ละอย่างของผู้ซือทีกําหนดไว้ ในคําสังซือนี
เป็ นสิทธิทีสะสมและเพิมเติมจากการเยียวยาใด
ๆ
ใดทีมีตามกฎหมายหรือความชอบธรรม
ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
สิทธิของผู้ซอในการเพิ
ื
กถอนการยอมรับ หรือการปฏิเสธ การเยียวยาและสิทธิทีสงวนไว้ ของผู้ซือตามข้ อกําหนดและเงือนไขนี ให้ เป็ นสิทธิทสะสม
ี
และเพิมเติมจากสิทธิและการเยียวยาใด
ๆ
ทีมีตามกฎหมายหรือความชอบธรรม
สิทธิและการเยียวยาทีสงวนไว้ แก่ผ้ ขู ายให้ เป็ นเพียงสิทธิและการเยียวยาเพียงอย่างเดียว ทีผู้ขายมีแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ สญ
ั ญานี
13. INDEMNITY; DEFENSE:
a. To the fullest extent permitted by law, Seller shall save and hold Buyer, its affiliates, and their respective
shareholders, members, directors, managers, officers, employees, agents, representatives, successors and assigns
(the “Indemnitees”) harmless, protect, and indemnify such parties against all losses, claims, actions, causes of
action, threats, costs, expenses, demands, and damages of third parties (“Losses”), arising out of or relating to (a)
Seller’s misrepresentation or breach of any obligation, covenant, or warranty in connection with the Purchase
Order; (b) Seller’s violation of any Laws, including without limitation any Laws regarding disposal of materials
and wastes used or generated by Seller; (c) any claim or action by a third party arising out of Seller’s breach or
violation of Seller’s employment or subcontracting arrangements, (d) any third party claim against Buyer for
amounts owed by Seller, in whole or in part, or for which Seller is otherwise responsible; (e) SELLER’S
ACTIONS OR OMISSIONS RESULTING IN PERSONAL INJURY, DEATH OR PROPERTY
DAMAGE, REGARDLESS OF ANY CLAIM OR FINDING THAT AN INDEMNITEE IS PARTIALLY
AT FAULT, but Seller shall have no indemnity obligation for Losses arising under this subsection (a) from any
Indemnitee’s sole or gross negligence or intentional misconduct; and (f) any claim that Goods delivered or
Services performed by Seller infringe any patent, unpatented invention, copyright, design process, trademark,

trade name, brand, slogan, unfair competition, or other adverse rights of any third party. The indemnity
requirements of this section expressly include claims made by any person or entity including, but not limited to,
Buyer’s employees and Seller’s employees, and will not be limited or affected by any workers compensation
Laws.
b. Seller shall also defend at its expense (including attorney fees and other litigation costs) the Indemnitees
from any demands, claims, threats, or causes of action arising out of or related to Seller’s performance or actions
or omissions. The duty to defend is separate from the duty to indemnify. Seller shall not settle or compromise
any claim or legal action without Buyer’s written consent. An Indemnitee may at its expense participate in the
defense, but such participation will not limit or affect Seller’s obligations under this section.

การชดใช้ ความเสียหาย การป้องกันตัว:
ก. ผู้ขายจะต้ องปกป้องและคุ้มครอง และชดใช้ ความเสียหายใด ๆ ให้ มากทีสุดเท่าทีกฎหมายจะอนุญาตแก่ผ้ ูซือ บริ ษัทย่อยของผู้ซือ
และผู้ ถื อ หุ้ น สมาชิ ก กรรมการ ผู้ จั ด การ พนั ก งาน เจ้ าหน้ าที ตัว แทน ผู้ แ ทน ผู้ สื บ ทอด และผู้ รั บ โอนใด ๆ ของบริ ษั ท ย่ อ ยของผู้ ซื อ
(“ผู้ทีได้ รับความคุ้มครอง”) จากความเสียหาย ข้ อเรี ยกร้ อง การดําเนินการ มูลแห่งคดี การข่มขู่ ค่าใช้ จ่าย ต้ นทุน คําสัง และค่าเสียหายใด ๆ
ต่ อ บุ ค ค ล ที ส า ม ( “ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ” ) ที เ กิ ด ขึ น จ า ก ห รื อ ที เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ ( ก ) ก า ร ที ผู้ ข า ย แ ส ด ง ข้ อ ค ว า ม อั น เ ป็ น เ ท็ จ
หรื อ ผิ ด สั ญ ญาในการปฏิ บั ติ ต ามหน้ าที ข้ อผู ก พั น หรื อ การรั บ ประกั น ใด ๆ ที เกี ยวข้ องกั บ คํ า สั งซื อ (ข) การที ผู้ ขายฝ่ าฝื นกฎหมาย
ซึ งรวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย งกฎหมายใด ๆ ที เกี ยวข้ องกั บ การกํ า จั ด วั ส ดุ แ ละของเสี ย ที ผู้ ขายใช้ หรื อสร้ างขึ น (ค) ข้ อเรี ยกร้ อง
หรื อการดําเนินคดีโดยบุคคลทีสามทีเกิดจากการทีผู้ขายผิดสัญญา หรื อฝ่ าฝื นข้ อกําหนดการว่าจ้ างของผู้ขาย หรื อความตกลงรับเหมาช่วง (ง)
ข้ อเรี ยกร้ องจากบุคคลทีสามใด ๆ ทีมีต่อผู้ซอื สําหรับเงินจํานวนทีผู้ขายต้ องชําระ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน หรือทีผู้ขายมีหน้ าทีต้ องรับผิดชอบ (จ)
การกระทําหรื องดเว้ นการกระทําของผู้ขาย ซึ งเป็ นเหตุให้ เกิดการบาดเจ็บแก่ กาย การเสียชีวิต หรื อความเสียหายต่ อทรั พย์ สิน
แ ม้ ว่ า จ ะ มี ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง ห รื อ ก า ร ค้ น พ บ ว่ า ส่ ว น ห นึ ง เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด ข อ ง ผู้ ที ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง
แ ต่ ผู้ ข า ย ไ ม่ มี ห น้ า ที ต้ อ ง ช ด ใ ช้ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที เ กิ ด ขึ น ภ า ย ใ ต้ ข้ อ กํ า ห น ด ย่ อ ย ดั ง นี ( ก )
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที เ กิ ด ขึ น จ า ก ค ว า ม ป ร ะ ม า ท เ ลิ น เ ล่ อ แ ต่ เ พี ย ง ผู้ เ ดี ย ว ห รื อ ค ว า ม ป ร ะ ม า ท เ ลิ น เ ล่ อ อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง
ห รื อ เ จ ต น า ก ร ะ ทํ า ล ะ เ มิ ด ข อ ง ผู้ ที ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ( ฉ ) ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง ว่ า สิ น ค้ า ที ส่ ง ม อ บ
หรื อ การบริ ก ารที มี ก ารดํ า เนิ น การโดยผู้ ขายนั นเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ บัต ร สิ งประดิ ษ ฐ์ ที ไม่ มี สิ ท ธิ บัต ร ลิ ข สิ ท ธิ กระบวนการออกแบบ
เ ค รื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า ชื อ ท า ง ก า ร ค้ า ยี ห้ อ คํ า ข วั ญ ก า ร แ ข่ ง ขั น อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ธ ร ร ม ห รื อ สิ ท ธิ อื น ใ ด ข อ ง บุ ค ค ล ที ส า ม
ข้ อกําหนดว่าด้ วยการชดใช้ ความเสียหายตามข้ อนี ให้ รวมถึงข้ อเรี ยกร้ องทีบุคคลหรื อหน่วยงานใดได้ ทําการเรี ยกร้ อง ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
ลูกจ้ างของผู้ซอหรื
ื อของผู้ขาย และจะไม่ถกู จํากัดหรื อเปลียนแปลงโดยกฎหมายว่าด้ วยกองทุนเงินทดแทน
ข . ผู้ ข า ย ต้ อ ง คุ้ มค ร องผู้ ที ได้ รั บค วา ม คุ้ ม ค รอง จ า ก ข้ อ เรี ยก ร้ อ ง คํ า สั ง ก า ร ข่ ม ขู่ ห รื อมู ล แ ห่ ง ค ดี ใด ๆ ที เ กิ ด ขึ น
ห รื อ ที เ กี ย ว ข้ อ งกั บ ก า รดํ าเ นิ นก า ร ก า รก ระ ทํ า ห รื อ ก ารงด เว้ น ก า รก ระ ทํ าข อ งผู้ ข า ย โด ย ใ ห้ เป็ น ค่ าใ ช้ จ่ า ย ข องผู้ ขา ยเอง
( รว ม ถึ ง ค่ า ทน า ยค วา ม และ ค่ า ดํ า เนิ น ค ดี ) ห น้ า ที ใ น กา รคุ้ ม ครอง นั น แย ก ต่ า งห าก จาก ห น้ า ที ใ น กา รชด ใช้ ค วา มเสี ย หา ย
ผู้ขายจะต้ องไม่ประนีประนอมหรื อยอมตามซึงข้ อเรี ยกร้ อง หรื อการดําเนินคดีใด ๆ โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ซื อ
ผู้ ที ไ ด้ รั บ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง อ า จ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ต่ อ สู้ ค ดี ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ใ ห้ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ฝ่ า ย นั น เ อ ง
แต่การมีส่วนร่วมนันไม่ถือเป็ นการจํากัดหรื อเปลียนแปลงซึงหน้ าทีของผู้ขายภายใต้ ข้อสัญญานี
13.

14. DEFAULT: Seller shall be in breach or default if: (a) Seller is in violation of any of the terms of this
Purchase Order including, but not limited to, Seller’s breach of its warranties, covenants, obligations or promises
hereunder; (b) Seller refuses or fails to provide sufficient and properly skilled workers, adequate supervision or
material of the proper quality; (c) Seller is insolvent or unable to meet its obligations as they become due; (d) a
voluntary or involuntary petition of bankruptcy is filed by or against Seller, and such proceeding is not dismissed

within 30 days after the date of filing; (e) creditors or stockholders or equity owners of Seller institute any legal
proceedings against Seller; (f) a court of competent jurisdiction appoints a receiver for Seller; or (g) any
representation made by the Seller to Buyer pursuant to this Purchase Order is false or misleading. Upon the
happening of any one or more of the above enumerated events, Buyer shall forthwith have the unrestricted right
to cancel, in part, or terminate this Purchase Order without cost or liability on the part of Buyer to Seller. The
acceptance of Goods or performance of Services after the occurrence of any of the events above enumerated shall
not affect the right of the Buyer to cancel its additional obligations.

14.
การผิดนัด: ผู้ขายจะผิดนัดหรือผิดสัญญาเมือ: (ก) ผู้ขายฝ่ าฝื นข้ อกําหนดใด ๆ ในคําสังซือนี รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
การผิดข้ อสัญญารับประกัน ข้ อผูกพัน หน้ าที หรือคําสัญญาใด ๆ ภายใต้คําสังซือนี (ข) ผู้ขายปฏิเสธทีจะจัดหา หรื อไม่สามารถจัดหาแรงงานฝี มอื
การควบคุมดูแลทีเพียงพอและเหมาะสม
หรือวัสดุทมีี คณ
ุ ภาพเหมาะสม
(ค)
ผู้ขายกลายเป็ นผู้มหี นีสินล้ นพ้ นตัว
หรื อไม่สามารถดําเนินการตามหน้ าทีของตนเมือถึงกําหนดได้
(ง)
มีการยืนขอให้ ผ้ ขู ายเป็ นบุคคลล้ มละลาย
ไม่ว่าเป็ นการยืนโดยสมัครใจหรื อไม่สมัครใจ และกระบวนการดังกล่าวไม่สินสุดลงภายในเวลา 30 วันหลังจากวันทีมีการยืน (จ) เจ้ าหนี หรือผู้ถือหุ้น
หรื อผู้มีส่วนเป็ นเจ้ าของของผู้ขาย ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ขาย (ฉ) ศาลทีมีเขตอํานาจแต่งตังเจ้ าหน้ าทีพิทกั ษ์ทรัพย์ของผู้ขาย หรือ (ช)
การรับรองใด ๆ โดยผู้ขายแก่ผ้ ซู อตามคํ
ื
าสังซือนีไม่เป็ นความจริงหรื อเป็ นเท็จ เมือเกิดเหตุใด ๆ ทีกล่าวข้ างต้ นอย่างหนึงหรือมากกว่า
ผู้ซือมีสิทธิโดยไม่จาํ กัดทีจะระงับบางส่วน
หรื อยกเลิกทังหมดของคําสังซือนีโดยทันที
โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยหรื อความรับผิดในส่วนของผู้ซือ
การยอมรับซึงสินค้ า
หรื อการให้ บริการใดหลังจากทีมีเหตุการณ์ใด
ๆ
ข้ างต้ นเกิดขึน
จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ซือในการยกเลิกหน้ าทีเพิมเติมทีเกิดขึน
15. TERMINATION: In addition to any other rights hereunder or under law, Buyer reserves the right, without
liability to Seller, to cancel, in part, or terminate this Purchase Order in the event that Seller fails or is unable to
comply with any of the terms and conditions hereof. Such cancellation or termination shall not constitute a waiver
of any other right or remedy Buyer may have against Seller (a) for breach of contract or warranty resulting from
acceptance of this Purchase Order or (b) under law. In addition, Buyer shall, at its option and in its sole discretion,
have the right to terminate this Purchase Order or any part thereof for convenience at any time by notice in writing
to Seller. In the event of such termination otherwise than for default of Seller, Buyer may, at its option either:
(1) require delivery of all or part of completed Goods or Services and make payment therefore at the contract
price; or (2) require Seller to complete and deliver all or part of raw or semi-processed or partially completed
Goods or Services at the contract price, or pay to Seller with respect to such raw or semi-processed or partially
completed Goods or Services such proportion of the contract price based on the stage of completion of the Goods
or Services but limited to the value of the Goods or Services at such stage of completion. Inventories of, and
commitments for, raw or semi-processed or partially completed materials for use in fulfilling uncompleted
portions of this Purchase Order shall be determined by allocating on a pro rata basis the total quantity of such
material which Seller has in stock or on firm order to all of Seller’s outstanding and uncompleted orders for which
such materials would be required, subject, however, to the limitation that the amount so allocated to this Purchase
Order shall not exceed the amount necessary to perform the uncompleted portion of this Purchase Order. Except
as herein provided, the Buyer expressly disclaims any other obligations toward Seller, whether express, implied
or statutory.

15.
การเลิกสัญญา:
นอกเหนือจากสิทธิใด
ๆ
ทีกําหนดไว้ ภายใต้ สญ
ั ญานีหรื อตามกฎหมาย
ผู้ซือสงวนสิทธิในการระงับบางส่วนหรื อยกเลิกทังหมดของคําสังซือนี
(โดยไม่เกิดความรับผิดแก่ผ้ ขู าย)
ในกรณีทีผู้ขายไม่ปฏิบตั ิ
หรื อไม่สามารถทีจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรือเงือนไขทีกําหนดไว้ การยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็ นการสละซึงสิทธิ หรือสิทธิทจะได้
ี รับการเยียวยาใด ๆ
ของผู้ซอที
ื มีตอ่ ผู้ขาย (ก) สําหรับการผิดสัญญา หรื อการรับประกันทีเกิดขึนจากการยอมรับคําสังซือนี หรือ (ข) ตามกฎหมาย นอกเหนือจากนี
ผู้ซือมีสิทธิทีจะยกเลิกคําสังซือนีหรื อส่วนใด
ๆ
ของคําสังซือนีตามแต่สะดวกไม่ว่าในเวลาใด
โดยเป็ นทางเลือกและเป็ นดุลยพินิจของผู้ซือแต่เพียงผู้เดียว
โดยต้ องแจ้ งการยกเลิกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ กบั ผู้ขาย

หากการเลิกสัญญาเป็ นไปโดยเหตุผลอืน นอกเหนือจากการผิดสัญญาของผู้ขาย ผู้ซือจะต้ องดําเนินการ โดยเลือกทางใดทางหนึง ดังนี (1)
กําหนดให้ มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการทีเสร็จสมบูรณ์แล้ วทังหมดหรื อบางส่วน และทําการชําระเงินตามมูลค่าทีกําหนดไว้ ในสัญญา หรือ (2)
กําหนดให้ ผ้ ขู ายดําเนินการให้ แล้ วเสร็จและส่งมอบซึงสินค้ าหรือบริการทังหมดหรือบางส่วนทียังไม่ผ่านการแปรรูป
หรือแปรรูปแล้ วบางส่วน
หรื อแล้ วเสร็จบางส่วน
ตามราคาทีกําหนดไว้ ในสัญญา
หรื อชําระเงินให้ กบั ผู้ขายตามสัดส่วนของมูลค่าตามสัญญาสําหรับสินค้ าหรื อบริการทียังไม่ผ่านการแปรรูป
หรือแปรรูปแล้ วบางส่วน
หรื อแล้ วเสร็จบางส่วนนันตามระยะความสมบูรณ์ของสินค้ าหรื อบริการ
แต่ให้ จาํ กัดอยูเ่ พียงมูลค่าของสินค้ าหรื อบริการ
ณ
ระยะความสมบูรณ์นนเท่
ั านัน
สินค้ าคงคลังและความผูกพันทีเกียวข้ องกับวัสดุทยัี งไม่ผ่านการแปรรูป
หรือแปรรูปแล้ วบางส่วน
หรื อแล้ วเสร็จบางส่วนทีจะใช้ ในการเติมเต็มส่วนทียังไม่แล้ วเสร็จของคําสังซือนี
ให้ กําหนดโดยการจัดสรรปริมาณทังหมดของวัสดุดงั กล่าวซึงผู้ขายมีอยู่ในสต๊ อก
หรื อตามคําสังยืนยันสําหรับคําสังทียังคงค้ างและไม่แล้ วเสร็จทังหมดของผู้ขายซึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ วสั ดุดงั กล่าวโดยให้ เป็ นไปตามสัดส่วน ทังนี
ให้ เป็ นไปตามข้ อจํากัดทีว่า
ปริมาณทีมีการจัดสรรสําหรับคําสังซือนีนัน
จะต้ องไม่เกินจํานวนทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีในส่วนทียังไม่แล้ วเสร็จของคําสังซือนี เว้ นแต่ทได้
ี กําหนดไว้ ในข้ อนี ผู้ซือขอปฏิเสธซึงหน้ าทีใด ๆ
ทีมีต่อผู้ขาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้ ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย
16. LIMITATION ON BUYER’S LIABILITY: TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY
LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES WHATSOEVER SHALL BUYER BE RESPONSIBLE OR
LIABLE TO SELLER OR TO ANY THIRD PARTY FOR INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL,
INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR
LOSS OF REVENUE, LOSS OF PROFITS OR LOSS OF GOODWILL) REGARDLESS OF (A)
WHETHER EITHER PARTY HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES
AND (B) THE LEGAL THEORY UPON WHICH SUCH CLAIM IS BASED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THEORIES BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR RELIANCE. UNDER
NO CIRCUMSTANCES SHALL BUYER’S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE FOR
THAT PORTION OF THE GOODS OR SERVICES WITH RESPECT TO WHICH THE CLAIM
RELATES. ANY CLAIM FOR DAMAGES BY SELLER AGAINST BUYER ARISING IN ANY
MANNER OR RELATED IN ANY WAY TO BUYER’S PURCHASE OF GOODS AND SERVICES
HEREUNDER MUST BE COMMENCED WITHIN ONE YEAR AFTER THE CLAIM HAS ACCRUED.

16.
การจํากัดความรับผิดของผู้ซือ: ตราบเท่ าทีกฎหมายจะได้ อนุญาต ผู้ซือไม่ ต้องรั บผิดชอบ หรือมีความรับผิดใด ๆ ต่ อผู้ขาย
หรือบุคคลทีสามใด
ๆ
ไม่ ว่าภายใต้ พฤติการณ์ หรือกรณีใด
ๆ
สําหรับค่ าเสียหายทางอ้ อม
ค่ าเสียหายพิเศษ
ค่ าเสียหายทีเป็ นผลสืบเนืองโดยตรง ค่ าเสียหายทีเป็ นผลสืบเนือง หรือค่ าเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ (รวมถึง แต่ ไม่ จาํ กัดเพียง
ค่ าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ ค่ าเสียหายจากการสูญเสียกําไร หรื อค่ าเสียหายจากการสูญเสียค่ าความนิยม) ทังนี ไม่ ว่า (ก)
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะได้รับทราบถึงความเป็ นไปได้ ทีจะเกิดค่ าเสียหายดังกล่ าวขึนหรือไม่
และ
(ข)
ไม่ ว่าทฤษฎีทางกฎหมายทีเป็ นมูลเหตุของข้ อเรียกร้ องดังกล่ าว
รวมถึงแต่ ไม่ จาํ กัดเพียง
กฎหมายว่ าด้ วยสัญญา
ความประมาทเลินเล่ อ
ละเมิด
หรื อความไว้ วางใจจะกําหนดไว้ อย่ างไร
ทังนี
ไม่ ว่าในกรณีใด
ๆ
ความรับผิดของผู้ซือจะต้องไม่ มากไปกว่ าราคาซือสินค้ าหรือบริการในส่ วนนัน
ๆ
ทีเกียวข้ องกับข้ อเรียกร้ อง
การเรียกร้ องค่ าเสียหายโดยผู้ขายจากผู้ซือไม่ ว่าจะได้ เกิดขึนในรูปแบบใด
หรือเกียวข้ องไม่ ว่าในรูปแบบใดกับการซือสินค้ าและบริการตามสัญญานี
จะต้ องมีการดําเนินการภายในหนึงปี
หลังจากทีเกิดข้ อเรี ยกร้ องขึน
17. COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS: Seller warrants that neither the Goods and
Services provided to Buyer nor their manufacture, fabrication, construction, transportation, delivery, installation,
performance or intended use, shall violate or cause Seller or Buyer to be in violation of any law, code, ordinance,
regulation, standard, rule, requirement or order, including without limitation all applicable Thai Industrial
Standards Institute, National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards of Thailand, Food and Drug
Administration of Thailand, Office of Commodity Standards of Thailand and Office of the Consumer Protection
Board of Thailand rules and regulations (“Laws”). In the event of any conflict between the provisions of any
Laws, the more or most stringent provisions shall apply. Seller shall promptly take, at its expense, all corrective
action necessary to make all Goods and Services comply with the applicable Laws after Seller receives either
from the applicable agency or from Buyer a notice that some violation exists with respect to the Goods and
Services. If Seller fails to promptly take such action, Buyer may take all such action at Seller’s expense. Seller
shall also be liable for the payment of any penalties and/or fines imposed as a result of the failure of any Goods
or Services provided by or for Seller hereunder to comply with all applicable Laws.

17.
การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ: ผู้ขายรับประกันว่า ทังสินค้ าและบริการทีได้ มีการจัดหาให้ กบั ผู้ซือ และการผลิต ขึนรูป ก่อสร้ าง
ขนส่ง
ส่งมอบ
ติดตัง
การดําเนินการ
หรือวัตถุประสงค์การใช้ งานของสินค้ าและบริ การดังกล่าวนัน
จะไม่เป็ นการฝ่ าฝื น
หรื อเป็ นเหตุให้ ผ้ ขู ายหรื อผู้ซือฝ่ าฝื นกฎหมาย ประมวลกฎหมาย ข้ อบัญญัติ ระเบียบ มาตรฐาน กฎ ข้ อกําหนด หรื อคําสังใด ๆ
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
กฎและระเบียบใด
ๆ
ใช้ บงั คับของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
องค์การอาหารและยา
สํานักงานมาตรฐานสินค้ าของประเทศไทย
และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(“กฎหมาย”)
ในกรณีทีมีบทบัญญัติใดของกฎหมายทีขัดแย้ งกัน
ให้ ใช้ บทบัญญัติทีเคร่งครัดมากกว่า
หรื อมากทีสุด
หลังจากทีผู้ขายได้ รับการบอกกล่าวจากหน่วยงานทีเกียวข้ อง
หรื อจากผู้ซอว่
ื าสินค้าและบริการมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ผู้ขายต้ องดําเนินการทังหมดทีจําเป็ นเพือแก้ ไขให้ สินค้ าและบริการทังหมดเป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช้ โดยไม่ชกั ช้ า
และโดยเป็ นค่าใช้ จ่ายของผู้ขายเอง
หากผู้ขายไม่ดําเนินการดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้ า
ผู้ซืออาจดําเนินการดังกล่าวด้ วยตนเองโดยผู้ขายต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ผู้ขายยังต้ องรับผิดชําระเบียปรับ
และ/หรื อ
ค่าปรับทีมีการเรี ยกเก็บอันเป็ นผลมาจากการทีสินค้ าหรือบริการใด ๆ ทีผู้ขายเป็ นผู้จดั หาตามสัญญานี ไม่เป็ นไปตามกฎหมายทีบังคับใช้
18. PROHIBITED TRADE PRACTICES: Seller shall not engage in any bribery, kickbacks, collusive bidding,
price fixing, or other unfair trade practices. Seller (and its partners, employees, representatives and agents), and
the Goods and Services being directly or indirectly provided by Seller, shall comply with the applicable antibribery and anti-corruption laws of Thailand, including without limitation the Organic Act on Anti-Corruption

B.E. 2542 (1999), the Criminal Code (Book II Specific Offences), Notification of National Anti-Corruption
Commission 2000, the Offence of State Organization Staff Act 1959 of Thailand, applicable with respect to the
Goods and Services and Seller’s performance hereunder or in which Seller will provide Goods or perform
Services (“Corrupt Practice Laws”). If Seller learns of or has reason to know of any payment, offer or agreement
relating to the Goods and Services that is contemplated or that has occurred and that represents or could represent
a violation of Corrupt Practices Laws, Seller shall immediately advise Buyer’s General Counsel, in writing, at the
address provided in the notices section of these General Terms and Conditions. Buyer shall be permitted to take
reasonable steps to avoid, mitigate or investigate such an actual or potential violation of Corrupt Practices Laws,
which may include reviewing Seller’s books and records and auditing for these purposes at any time upon
reasonable notice. Buyer may disclose these General Terms and Conditions and any information that it obtains
hereunder to any government agency, regulatory authority or other persons that Buyer has determined, in its
discretion, have a need for such information. In addition to the foregoing, while the Goods and Services are being
provided, Seller must promptly notify Buyer in writing upon learning or forming a reasonable belief that Seller,
directly or through any agent or service provider, paid any bribe that is punishable under Corrupt Practices Laws
(or would be if Seller was subject to that statute). The preceding sentence applies to Seller’s conduct irrespective
of whether the bribe in question relates to or benefits the Goods and Services or Buyer; however, the provision
of such advice shall not represent a breach hereunder unless the actual or suspected bribe relates to the Goods and
Services contemplated hereunder. Seller shall ensure that any subcontractors, representatives and agents acting
on behalf of Seller with respect to the Goods and Services or Seller’s performance hereunder or otherwise for the
benefit of Buyer shall agree in writing to the terms of this section. Neither Seller nor any subcontractor,
representative or agent of Seller may interact with any government agency on behalf of Buyer without the prior
written approval of Buyer.

18.
แนวปฏิบัติทางการค้ าทีต้องห้าม: ผู้ขายจะต้ องไม่มีส่วนเกียวข้ องกับการติดสินบน การได้ สว่ นแบ่งจากการกระทําทุจริต การฮัวประมูล
การตรึงราคาใด ๆ หรื อแนวปฏิบตั ิทางการค้ าทีไม่เป็ นธรรมอืน ๆ ผู้ขาย (และหุ้นส่วน ลูกจ้ าง ผู้แทน และตัวแทน)
และสินค้ าและบริการทีผู้ขายเป็ นผู้จดั หาไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม
จะต้ องปฏิบตั ติ าม
และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตของประเทศไทยที ใช้ บงั คับ
รวมถึงและไม่จาํ กัดเพียง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต. พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายอาญา
(ส่วนที
2
ความผิดอาญา)
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ.
2543
พระราชบัญญัติว่าด้ วยความผิดของพนักงานในองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2502
ทีมีผลบังคับใช้ เกียวเนืองกับสินค้ าและบริการ
และการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้ขายทีกําหนดไว้ ณ ทีนี หรื อทีเกียวเนืองกับวิธีการจัดหาสินค้า หรือให้ บริการ (“กฎหมายว่ าด้ วยแนวปฏิบัตทิ ีทุจริต”)
หากผู้ขายได้ รับรู้ถึง หรื อมีเหตุให้ รับรู้ถึงการชําระเงิน การเสนอ หรื อการตกลงใด ๆ ที เกียวข้ องกับสินค้ าและบริการทีได้ มีการพิจารณา
หรื อทีได้ เกิดขึนแล้ ว
และเป็ นการแสดงถึง
หรื ออาจแสดงถึงการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิทีทุจริต
ผู้ขายต้ องแจ้ งให้ ทีปรึกษาทัวไปของผู้ซือทราบในทันทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามทีอยู่ทีกําหนดในข้ อสัญญาว่าด้ วยการบอกกล่าวในข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปฉบับนี ผู้ซือสามารถดําเนินการใด ๆ ตามสมควรเพือหลีกเลียง
บรรเทาผลกระทบ หรือสืบสวนการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยแนวปฏิบตั ิทีทุจริตทีเกิดขึนแล้ ว หรื อทีอาจเกิดขึน ซึงอาจรวมถึงการตรวจดูบญ
ั ชี
และบันทึกของผู้ขาย
และทําการตรวจสอบ
ณ
เวลาใด
ๆ
หลังจากทีได้ มกี ารบอกกล่าวล่วงหน้ าตามสมควร
ผู้ซืออาจเปิ ดเผยข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี
และข้ อมูลอืนใด ทีผู้ซือได้ มาตามสัญญานี แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกํากับดูแล
หรื อบุคคลอืนใดทีผู้ซือเห็นว่ามีความจําเป็ นต้ องได้ รับข้ อมูลดังกล่าวตามดุลยพินิจของผู้ซือ
นอกเหนือจากทีกล่าวไปข้ างต้น
ในขณะทีมีการจัดหาสินค้าและบริการ
ผู้ขายต้ องบอกกล่าวแก่ผ้ ซู ือโดยไม่ชกั ช้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เมือผู้ขายทราบว่า
หรื อมีเหตุให้ เชือได้ ว่าผู้ขายได้จ่ายสินบนทีเป็ นความผิดซึงมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยแนวปฏิบตั ิทีทุจริต
(หรือทีอาจมีโทษหากผู้ขายอยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายดังกล่าว)
ไม่ว่าโดยตรง
หรื อผ่านตัวแทนหรื อผู้ให้ บริ การ
ข้ อความก่อนหน้ านีใช้ บงั คับกับการกระทําของผู้ขาย โดยไม่คาํ นึงว่าการติดสินบนดังกล่าวเกียวข้ องกับ หรือเกิดประโยชน์ต่อสินค้ าและบริ การ

หรื อผู้ซอหรื
ื อไม่ อย่างไรก็ดี การบอกกล่าวดังกล่าวไม่ให้ ถือว่าเป็ นการผิดสัญญา เว้ นเสียแต่วา่ การติดสินบนทีเกิดขึนแล้ว หรื อทีสงสัยว่าเกิดขึนนัน
เกียวข้ องกับสินค้ าและบริการตามสัญญานี
ผู้ขายต้ องดําเนินการให้ มนใจว่
ั า
ผู้รับเหมาช่วง
ผู้แทน
และตัวแทนใด
ๆ
ทีทําการในนามของผู้ขายในส่วนทีเกียวข้ องกับสินค้ าและบริการ หรือการปฏิบตั ิตามสัญญานีของผู้ขาย หรื อทําการใด ๆ เพือประโยชน์ของผู้ซอื
จะต้ องตกลงตามข้ อกําหนดในส่วนนีโดยทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ห้ ามไม่ให้ ผ้ ขู าย
หรื อผู้รับเหมาช่วง
ผู้แทน
หรื อตัวแทนของผู้ขายติดต่อกับหน่วยงานของรัฐใด ๆ ในนามของผู้ซือ โดยไม่ได้ รับความยินยอมของผู้ซือล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

19. CONFLICT MINERALS: Pursuant to Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act and the conflict minerals rule adopted by the SEC in August 2013, Seller will not provide tin,
tantalum, tungsten or gold pursuant to these General Terms and Conditions that were sourced from the Democratic
Republic of the Congo or Angola, Burundi, Central African Republic, Congo Republic, Rwanda, South Sudan,
Tanzania, Uganda, and Zambia without the prior written approval of Buyer.

19.
แร่ ทีมีข้อขัดแย้ ง: ตามข้ อที 1502 ของ Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
และกฎว่าด้วยแร่ทมีี ข้อขัดแย้ ง
(conflict
minerals)
ทียอมรับโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริ กาเมือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ผู้ขายจะต้ องไม่จดั หา ดีบกุ
แทนทาลัม
ทังสเตน
หรื อทองคําภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขทัวไปฉบับนี
ทีมีแหล่งทีมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
หรื อประเทศแองโกลา ประเทศบุรุนดี สาธารณรัฐแอฟริ กากลาง สาธารณรัฐคองโก ประเทศรวันดา ประเทศเซาท์ซูดาน ประเทศแทนซาเนีย
ประเทศยูกนั ดา และประเทศแซมเบีย โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ซือ
20. EQUAL EMPLOYMENT AND NONDISCRIMINATION: Seller hereby agrees that the provisions of
Labour Protection Act B.E. 2541 (1998), as amended, Empowerment of Persons with Disabilities Act B.E. 2550
(2007), as amended, are hereby incorporated by reference into the Purchase Order, with the same force and effect
as if they were given in full text. The full text is available upon request. Seller hereby agrees that it will comply
with such provisions as are applicable, or when otherwise required by the relevant authorities. In that event, Seller
shall certify such compliance as requested.
These regulations prohibit discrimination against qualified
individuals on the basis of sex and disability, and require affirmative action by covered prime contractors and
subcontractors to employ and advance in employment qualified individuals with disabilities.

20.
การจ้ างงานอย่ างเท่ าเทียม และการไม่ เลือกปฏิบัติ: ผู้ขายตกลงว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
รวมถึงฉบับแก้ ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
พ.ศ.
รวมถึงฉบับแก้ ไข
ได้ รับการผนวกไว้ ในคําสังซือนีผ่านการอ้ างอิง โดยให้ มีผลบังคับเสมือนได้ ระบุไว้ เป็ นฉบับเต็ม โดยจะมีการจัดหาฉบับเต็มเมือมีการร้ องขอ
ผู้ขายตกลงว่าจะปฏิบตั ติ ามบทบัญญัติทีมีการใช้ บงั คับ
หรือเมือมีการกําหนดโดยหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ในกรณีนี
ให้ ผ้ ขู ายทําการรับรองการปฏิบตั ิตามเมือมีการร้ องขอ
กฎระเบียบเหล่านีห้ ามการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วน
โดยอ้ างปัจจัยด้ านเพศและความทุพพลภาพ
และต้ องมีการกระทําเพือยืนยันโดยกําหนดให้ ผ้ รู ับเหมาหลักและผู้รับเหมารองต้ องว่าจ้ างบุคคลผู้ทพุ พลภาพทีมีคุณสมบัติครบถ้ วน
21. WORKER REQUIREMENTS: Seller shall only utilize laborers who have a legal right to work in the
country in which they are located. Under no circumstances shall Seller utilize (a) labor of individuals less than
15 years of age, or the legal minimum age if higher; or (b) forced labor in any form, including slave, prison,
indentured or bonded labor.

21.
ข้ อกําหนดการทํางาน:
ผู้ขายจะต้ องใช้ แรงงานทีมีสิทธิโดยชอบด้ วยกฎหมายในการทํางานในประเทศทีแรงงานเหล่านันพํานักอยู่
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ขายต้ องไม่ใช้ (ก) แรงงานของบุคคลทีอายุตากว่
ํ า 15 ปี หรื ออายุขนตํ
ั าตามกฎหมาย หากกฎหมายกําหนดไว้ สงู กว่านัน (ข)
แรงงานบังคับ ไม่วา่ ในลักษณะใด ๆ รวมถึงการเอาคนลงเป็ นทาส การกักขัง แรงงานขัดหนี
22. DEMONSTRATION OF COMPLIANCE: Upon request, Seller shall demonstrate to Buyer’s reasonable
satisfaction Seller’s compliance with the requirements of these General Terms and Conditions concerning
workplace and product safety, prohibited trade practices, and undocumented, child or forced labor. Buyer expects
its vendors and suppliers to develop and implement appropriate internal business processes to insure compliance
with these principles. Seller shall also cooperate with third parties that Buyer may engage to investigate such

compliance. Buyer shall have the right to terminate the Purchase Order if Seller cannot demonstrate such
compliance.

22.
การแสดงให้ เห็นการปฏิบัตติ าม:
เมือมีการร้ องขอ
ผู้ขายต้ องแสดงให้ เห็นจนเป็ นทีพอใจของผู้ซือว่า
ผู้ขายได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปฉบับนี
ทีเกียวข้ องกับความปลอดภัยในสถานทีทํางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
แนวปฏิบตั ิทางการค้ าทีต้ องห้ าม
และแรงงานไม่มีเอกสาร
แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ
ผู้ซือคาดหวังให้ ผ้ ขู ายและผู้จดั หาวัตถุดิบของผู้ซือต้ องจัดทํา
และบังคับใช้ ซงกระบวนการภายในทางธุ
ึ
รกิจ
เพือรับประกันการปฏิบตั ติ ามหลักการเหล่านี
ผู้ขายยังต้ องประสานงานกับบุคคลทีสามทีผู้ซืออาจจัดหามาเพือทําการสืบสวนการปฏิบตั ิตามดังกล่าว
ผู้ซือมีสิทธิยกเลิกคําสังซือ
หากผู้ขายไม่สามารถแสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิตามเช่นนันได้
23. GOVERNING LAW; MEDIATION AND LITIGATION: The validity, construction and performance of
this Purchase Order shall be governed by the laws of Thailand. The parties agree that the terms of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply to this Purchase
Order. Any controversy, claim or dispute arising out of or relating to this Purchase Order may, at Buyer’s
exclusive option, be submitted for mediation in an effort to amicably resolve such controversy, claim or dispute.
In the event that mediation is not elected by Buyer or, if elected, does not result in a resolution, then the dispute
shall be subject to resolution by litigation in the court of justice Thailand. Seller agrees, without challenge, to
submit to the jurisdiction and venue in such courts.

23.
กฎหมายทีบังคับใช้
การไกล่ เกลีย
และการดําเนินคดี:
ความมีผลสมบูรณ์
โครงสร้ าง
และการปฏิบตั ิหน้ าทีตามคําสังซือนีให้ อยู่ภายใต้ บงั คับของกฎหมายไทย
คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่า
ข้ อกําหนดของอนุสญ
ั ญาสหประชาติว่าด้ วยสัญญาซือขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG)) จะไม่นํามาใช้ กับคําสังซือนี อาจมีการร้ องขอ (โดยเป็ นทางเลือกของผู้ซือแต่เพียงผู้เดียว) ให้ มกี ารไกล่เกลียความขัดแย้ ง
ข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อพิพาทใด ๆ ทีเกิดขึนจาก หรื อทีเกียวข้ องกับคําสังซือนี เพือให้ สามารถยุติ ความขัดแย้ ง ข้ อเรียกร้ อง
หรื อข้ อพิพาทดังกล่าวได้ โดยสันติวิธี
หากผู้ซือไม่เลือกวิธีการไกล่เกลีย
หรื อผู้ซือเลือกแต่ไม่สามารถยุตขิ ้ อพิพาทได้
ให้ ข้อพิพาทดังกล่าวได้ รับการพิจารณาตัดสินโดยการดําเนินคดีในศาลยุติธรรมของประเทศไทย
ผู้ขายตกลงโดยไม่มกี ารโต้ แย้ งว่าจะยอมตามเขตอํานาจและทีตังของศาลดังกล่าว
24. ASSIGNMENT: Except for the right to receive payment, Seller shall not assign, in whole or in part, any or
all of its rights, interests, duties or obligations under this Purchase Order without the prior written consent of
Buyer and any such attempted assignment shall be void. Lower-tier subcontracts are subject to the provisions of
this Purchase Order, and Seller shall insert in Seller’s subcontracts all provisions necessary to enable Seller to
comply with the terms hereof. Subcontracting by Seller shall not relieve Seller of any obligation under this
Purchase Order. This Purchase Order or any of the duties or obligations of Buyer hereunder may be performed
by and/or assigned or delegated to, in whole or in part, and all rights hereunder against Seller and any interests
herein may be enforced by or assigned to, in whole or in part, Buyer or any one or more of Buyer’s present or
future subsidiaries, affiliates, joint ventures, transferees, assignees, subcontractors or delegees, without the
consent of Seller. These General Terms and Conditions, and the rights, interests, duties and obligations hereunder,
shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and
permitted assigns.

24.
การโอน:
นอกเหนือจากสิทธิในการได้ รับชําระเงินแล้ ว
ผู้ขายจะต้ องไม่โอนซึงสิทธิ
ประโยชน์
หน้ าทีตามกฎหมาย
หรื อหน้ าทีตามสัญญาไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนภายใต้คําสังซือนี
โดยไม่ได้ รับความยินยอมล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ซือ
และความพยายามใด
ๆ
ในการโอนให้ ตกเป็ นโมฆะ
ผู้รับเหมาช่วงลําดับรองจะต้ องอยู่ภายใต้ บงั คับของข้ อกําหนดในคําสังซือนี
และผู้ขายต้ องระบุบทบัญญัติทงหมดที
ั
จําเป็ นไว้ ในสัญญารับเหมาช่วงของผู้ขายด้ วย
เพือให้ ผ้ ขู ายสามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดนีได้
การรับเหมาช่วงโดยผู้ขาย ไม่เป็นการปลดเปลืองผู้ขายจากหน้ าทีใด ๆ ภายใต้ คาํ สังซือนี คําสังซือนีหรื อหน้ าทีตามกฎหมาย หรือตามสัญญาใด ๆ

ของผู้ซอที
ื กําหนดไว้ ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน อาจมีการปฏิบตั ิโดย และ/หรื อ โอน หรื อมอบหมายแก่ ผู้ซือเอง หรือบริษัทลูก บริษัทย่อย
บริษัทร่ วมทุน
ผู้รับโอน
ผู้รับเหมาช่วง
หรื อผู้รับมอบหมายของผู้ซอในปั
ื
จจุบนั หรื อในอนาคตไม่ว่าหนึงรายหรื อมากกว่า
และสิทธิทงหมดที
ั
มีต่อผู้ขาย และผลประโยชน์ใด ๆ ทีกําหนดไว้ อาจมีการบังคับใช้ โดย หรื อโอนไปไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนแก่ ผู้ซือเอง
หรื อบริษัทลูก บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน ผู้รับโอน ผู้รับเหมาช่วง หรื อผู้รับมอบหมายของผู้ซือในปั จจุบนั หรื อในอนาคตไม่ว่าหนึงรายหรื อมากกว่า
โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ขายก่อน ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี และสิทธิ ผลประโยชน์ หน้ าทีตามกฎหมาย และตามสัญญานี
ให้ มีผลผูกพัน และเป็ นไปเพือประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา และผู้สืบทอด และผู้รับโอนทีได้ รับอนุญาต
25. CHANGES: By written instruction to Seller, Buyer may from time to time require changes in any of the
specifications for Goods or Services or work ordered hereunder, or require additional Goods or Services, and
Seller shall immediately notify Buyer of any increases or decreases in costs caused by such changes and an
equitable adjustment of prices or other terms hereof shall be agreed upon in a written amendment to this Purchase
Order. Seller’s failure to notify Buyer in writing within seven days after receipt of Buyer’s change order shall
constitute Seller’s agreement to conform to such change without an increase in price or extension of the time for
delivery or performance.

25.
การแก้ ไขเปลียนแปลง:
ผู้ซืออาจกําหนดให้ ต้องมีการแก้ ไขเปลียนแปลงรายละเอียดจําเพาะของสินค้ าหรือบริการ
หรื องานทีมีคาํ สังให้ ทําตามสัญญานี
หรือกําหนดสินค้ าหรือบริการเพิมเติมเป็ นครังคราว
โดยมีคําสังเป็ นลายลักษณอักษรถึงผู้ขาย
และผู้ขายต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ือทราบทันทีถึงค่าใช้ จา่ ยทีเพิมขึน
หรื อลดลงอันเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงดังกล่าว
การปรับเปลียนราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อการแก้ ไขเปลียนแปลงข้ อกําหนดอืน ๆ ในคําสังซือนีจะต้ องมีการตกลงแก้ ไขเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หากผู้ขายไม่บอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ผ้ ซู ือภายในเจ็ดวันหลังจากได้ รับคําสังเปลียนแปลงจากผู้ซือ
ให้ ถือว่าผู้ขายตกลงทีจะปฏิบตั ิตามการเปลียนแปลงดังกล่าว โดยไม่มีการเพิมราคา หรื อขยายระยะเวลาการส่งมอบหรื อการให้ บริการ
26. WAIVER: The waiver by Buyer of any of its rights under this Purchase Order in any one or more instances
shall not constitute a waiver by Buyer of any other rights hereunder or of such rights on a future occasion. No
waiver of rights shall be binding upon Buyer unless in writing.

26.
การสละสิทธิ: การสละสิทธิภายใต้ คําสังซือนีโดยผู้ซือไม่วา่ หนึงหรือหลายคราว ไม่ถือว่าเป็ นการสละสิทธิอืน ๆ ภายใต้ คาํ สังซือนี
หรื อสิทธิทอาจมี
ี
ขึนในอนาคตของผู้ซือ การสละสิทธิใด ๆ ไม่ให้ มีผลผูกพันกับผู้ขายเว้ นแต่จะได้ ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
27. CREDIT HISTORY: As part of this transaction, Buyer may investigate Seller’s credit history. Buyer
reserves the right to cancel and terminate this Purchase Order if it reasonably believes that it could be insecure
with respect to any payments made by Buyer prior to delivery of the Goods or performance of the Services.

27.
ประวัติด้านเครดิต:
ผู้ซืออาจทําการสืบสวนประวัติด้านเครดิตของผู้ขายได้
โดยเป็ นส่วนหนึงของธุรกรรมนี
ผู้ซือสงวนซึงสิทธิในการระงับหรือยกเลิกคําสังซือนี
หากมีเหตุอนั ควรเชือว่าจะมีความไม่ปลอดภัยในการชําระเงินใด
ๆ
ของผู้ซอก่
ื อนการส่งมอบสินค้า หรือการให้ บริ การ
28. BUSINESS INFORMATION: Buyer may request and collect from Seller certain business contact
information, including but not limited to personal names, company names, addresses, telephone numbers and
email addresses. Once collected, Buyer may transmit this information outside of the Seller’s home country to its
internal servers, including those located in the United States. This information will be held securely as Buyer’s
business information and used only for Buyer’s business purposes.

28.
ข้ อมูลธุรกิจ: ผู้ซืออาจร้ องขอ และเก็บรวบรวมข้ อมูลติดต่อทางธุรกิจจากผู้ขาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงชือบุคคล ชือบริษัท ทีอยู่
เบอร์โทรศัพท์
และทีอยู่อเี มล
เมือเก็บรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว
ผู้ซืออาจส่งต่อข้ อมูลดังกล่าวไปนอกประเทศของผู้ขาย
ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ภายในของผู้ซือ
รวมถึงทีตังอยู่ในประเทศสหรัฐฯ
ด้ วย
ข้ อมูลดังกล่าวจะได้ รับการเก็บรักษาไว้ อย่างปลอดภัยเสมือนเป็ นข้ อมูลทางธุรกิจของผู้ซือเอง
และจะมีการใช้ เพียงเพือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของผู้ซือ

29. NOTICES: All notices and other communications between the parties which must or may be given pursuant
to this Purchase Order will be deemed to have been sufficiently given when delivered by personal service or sent
by recognized overnight courier service or written telecommunication to the addressee party at the following
address:
If to SELLER, to:

Name and address on front of Purchase Order

If to BUYER, to:

WestRock (Thailand) Limited
43 Thai CC Tower, 19th Floor, Room 192
South Sathorn Road, Sathorn, Yanawa
Bangkok 10120, Thailand
Attn: [insert name or position]

With a copy to:

WestRock Company
1000 Abernathy Road, NE
Atlanta, Georgia 30328
Attn: General Counsel

or to such other address or person as the addressee party may designate in writing from time to time in accordance
with this paragraph. All such communication will be deemed to be effective on the earlier of (a) actual receipt or
(b) if sent by courier service, on the second day following the date presented to the courier service for delivery to
the other party, or (c) if sent by written telecommunication, on the sending date (subject to confirmation of receipt
in complete legible form).

29.
การบอกกล่ าว:
การบอกกล่าวและการติดต่อสือสารทังหมดระหว่างคู่สญ
ั ญา
ทีอาจมีขึนตามคําสังซือนี
ให้ ถือว่ามีการบอกกล่าวอย่างเพียงพอเมือเป็ นการส่งคําบอกกล่าวโดยตัวบุคคล
หรื อการส่งโดยบริการขนส่งข้ ามคืนทีเชือถือได้
หรื อโดยการติดต่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ กบั ผู้รับทางโทรคมนาคม ตามทีอยู่ดงั ต่อไปนี
หากเป็ นการส่งถึงผู้ขาย ส่งไปที:

ชือและทีอยู่ตามด้ านหน้ าคําสังซือ

หากเป็ นการส่งถึงผู้รับ ส่งไปที:

บริษัท เวสต์ร๊อค (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน 19 ห้ อง 192
ถนนสาทรใต้ สาทร ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
ส่งถึง: [ระบุชือหรื อตําแหน่ง]

สําเนาถึง:

WestRock Company
1000 Abernathy Road, NE
Atlanta, Georgia 30328
ส่งถึง: General Counsel

หรื อ ณ ที อยู่ อื นใด หรื อบุ ค คลใด ๆ ที คู่ สั ญ ญาฝ่ ายที เป็ นผู้ รั บ เป็ นผู้ กํ า หนดเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเป็ นครั งคราวตามย่ อ หน้ านี
ก า ร ติ ด ต่ อ สื อ ส า ร ทั ง ห ม ด ใ ห้ ถื อ ว่ า มี ผ ล เ มื อ ( ก ) เ มื อ มี ก า ร ไ ด้ รั บ แ ล้ ว ห รื อ ( ข )
วัน ที สองหลัง จากวัน ที ระบุ ต่ อ บริ ษั ท ขนส่ ง เพื อการขนส่ ง ไปยัง คู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง หากเป็ น การส่ ง โดยบริ ก ารขนส่ ง หรื อ (ค) วัน ที ส่ ง
หากส่งโดยวิธีการทางโทรคมนาคมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (โดยขึนอยู่กบั การยืนยันการได้ รับในแบบฟอร์ มทีกําหนดและสามารถอ่านได้ )
30. INSURANCE: Seller will, at its own expense, procure and maintain in full force and effect, for a period of
no less than two (2) years following the supply of Goods or completion of Services, or both if applicable, through
companies and agencies satisfactory to Buyer, the following insurance coverage, unless varied by an applicable
written amendment executed by both parties:
(a) Workers’ Compensation Insurance in Seller’s name with limits that satisfy the state requirements
where the Services are being performed.
(b) Employer’s Liability Insurance with limits not less than $1,000,000 per occurrence.
(c) Comprehensive General liability insurance, including Contractual Liability Insurance in Seller’s name
and Broad Form Property Damage, with not less than $2,000,000 per occurrence Combined Single Limit.
Exclusions for explosion, collapse and underground property (X, C, and U) shall be deleted.
(d) Automobile Liability Insurance with an employer’s Non-Ownership Liability Endorsement in Seller’s
name, with not less than $1,000,000 per occurrence Combined Single Limit.
The insurance policies described in (c) and (d) above shall name Buyer as an additional insured and shall afford
Buyer with primary coverage, irrespective of other coverage maintained by Buyer or Seller, and Seller’s selfinsurance retention in (c) and (d) above shall not exceed $100,000. Seller shall be responsible for maintaining
insurance covering its personal property used by it in its work and shall be solely responsible for damage to or
loss of same from any cause. Seller hereby waives, and shall cause it insurers to waiver, all rights of subrogation
against Buyer. BEFORE SELLER BEGINS WORK HEREUNDER, A CERTIFICATE EVIDENCING
THE ABOVE DESCRIBED INSURANCE COVERAGE SHALL BE DEPOSITED WITH BUYER
MARKED FOR THE ATTENTION OF: PURCHASING AGENT, BUYER, AT THE ADDRESS OF THE
ORDERING FACILITY. Such certifications of insurance shall require at least thirty (30) day’s prior written
notice to Buyer before cancellation, termination, or modification of the coverage specified therein. Seller must
further certify to the aforementioned Purchasing Agent of Buyer that it has obtained similar Certificates of
Insurance from each of its subcontractors before their work commences and, upon request of Buyer, copies of the
declaration pages of Seller and such subcontractor. Each subcontractor must be covered by insurance of the same
character and in the same amounts as Seller unless Buyer and Seller mutually agree that reduced coverage is
adequate due to the nature of the particular subcontract work.

30.
ประกันภัย:
ผู้ขายจะต้ องจัดหา
และคงไว้ ซงความคุ
ึ
้มครองภายใต้ ประกันภัยดังต่อไปนี
(เว้ นแต่จะได้ มีการแก้ ไขเปลียนแปลงโดยการแก้ ไขเปลียนแปลงทีได้ ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ าย)
ทีมีผลบังคับสมบูรณ์ ตลอดระยะเวลาไม่ตํากว่าสอง (2) ปี หลังจากการจัดหาซึงสินค้ า หรือการสินสุดการให้ บริการ หรื อทังสองกรณี
โดยเป็ นการจัดหาโดยค่าใช้ จา่ ยของผู้ขาย ผ่านบริษัทและตัวแทนทีเป็ นทีพึงพอใจของผู้ซือ:
(ก)
ประกันเงินทดแทนสําหรับพนักงานทีทําในชือของผู้ขาย โดยมีวงเงินทีเป็ นไปตามข้ อกําหนดของรัฐทีมีการให้ บริการอยู่
(ข)
ประกันความรับผิดของลูกจ้ าง ทีมีวงเงินไม่ตํากว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับหนึงเหตุการณ์
(ค)
ประกันความรับผิดอย่างกว้ างขวางของผู้ประกอบธุรกิจต่อบุคคลอืน
ซึงรวมถึง
การประกันความรับผิดตามสัญญาในชือของผู้ขาย
และประกันความเสียหายต่อทรัพย์สนิ อย่างกว้ างทีมีวงเงินไม่ตํากว่า
2,000,000

ดอลลาร์สหรัฐสําหรับหนึงเหตุการณ์ในวงเงินความคุ้มครองชดใช้ รวม ให้ ลบข้ อความทีไม่รวมการระเบิด ตึกถล่ม และทรัพย์สินใต้ดินออก (ข้ อ X, C
และ U)
(ง)
ประกันภัยรถยนต์เพือบุคคลทีสามทีทําในชือผู้ขาย
โดยมีใบสลักหลังว่ายานพาหนะไม่ใช่ของตนโดยพนักงาน
โดยมีวงเงินไม่ตํากว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐสําหรับหนึงเหตุการณ์ในวงเงินความคุ้มครองชดใช้ รวม
กรมธรรม์ประกันภัยทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ค) และ (ง) ข้ างต้ น ให้ ระบุผ้ ซู ือเป็ นผู้เอาประกันภัยเพิมเติม และให้ ผ้ ซู ือเป็ นผู้ได้ รับความคุ้มครองลําดับต้ น
ไม่ว่าจะได้ มีความคุ้มครองอย่างอืนของผู้ซือ หรื อผู้ขายหรื อไม่ และวงเงินในการประกันตนของผู้ขายเองในข้ อ (ค) และ (ง) ต้ องไม่เกิน 100,000
ดอลลาร์ ส หรั ฐ ผู้ข ายมี ห น้ า ที ต้ อ งคงไว้ ซึงความคุ้ม ครองตามประกัน ภัย สํา หรั บ ทรั พ ย์ สิน ส่ ว นบุ ค คลของตนที ใช้ ใ นการปฏิบัติ ง านของตน
แ ล ะ ผู้ ข า ย ต้ อ ง เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บแ ต่ เ พี ย ง ผู้ เ ดี ย ว ต่ อ ค ว า ม เ สี ย ห า ย ห รื อ สู ญ ห า ย ไม่ ว่ า จ า ก ส า เ ห ตุ ใ ด ๆ ผู้ ข า ย ส ละ สิ ท ธิ
และต้ องใ ห้ ผู้ รั บ ประกั น ของผู้ ขา ย สละสิ ท ธิ ใน กา รสวมสิ ท ธิ ข องผู้ ซื อ ก่ อ น ที ผู้ ข า ย จ ะ เ ริ ม ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ต า ม สั ญ ญ า นี
ต้ อ งมี ก ารส่ ง ใบรั บ รองซึ งเป็ นหลัก ฐานความคุ้ม ครองตามประกัน ภัย ทังหมดตามทีกล่ าวข้ างต้ น ให้ กับ ผู้ ซื อ โดยระบุ ว่ าส่ ง ให้ :
ตั ว แ ท น สั ง ซื อ
ผู้ ซื อ
ต า ม ที อ ยู่ ข อ ง ส ถ า น ที ที มี คํ า สั ง
เอกสารรั บ รองการมีป ระกัน ภัย จะต้ อ งกํ า หนดว่ า ต้ องมีก ารบอกกล่ า วล่ วงหน้ า เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรอย่า งน้ อ ยสามสิ บ (30) วัน ไปยัง ผู้ซือ
ก่ อ นการระงั บ ยกเลิ ก หรื อแก้ ไขเปลี ยนแปลงความคุ้ ม ครองที ระบุ ไ ว้ ผู้ ขายต้ องมี ก ารรั บ รองเพิ มเติ ม ต่ อ ตั ว แทนสั งซื อของผู้ ซื อว่ า
ผู้ ข า ย ไ ด้ ม า ซึ ง ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร มี ป ร ะ กั น ภั ย ที ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น จ า ก ผู้ รั บ เ ห ม า ช่ ว ง แ ต่ ล ะ ร า ย ก่ อ น ก า ร เ ริ ม ง า น
แ ล ะ ทํ า สํ า เ น า ห น้ า ที มี ก า ร แ ถ ล ง ก า ร ณ์ ข อ ง ผู้ ข า ย แ ล ะ ผู้ รั บ เ ห ม า ช่ ว ง ดั ง ก ล่ า ว ต า ม ที ผู้ ซื อ ร้ อ ง ข อ
ผู้ รั บ เ ห ม า ช่ ว ง แ ต่ ล ะ ร า ย ต้ อ ง อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม คุ้ ม ค ร อ ง ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ที มี ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ จํ า น ว น เ ท่ า กั น กั บ ผู้ ข า ย
เว้ นแต่ว่าผู้ซอและผู
ื
้ ขายจะเห็นตรงกันว่าขอบเขตความคุ้มครองทีลดลงนันเพียงพอสําหรับลักษณะของงานทีมีการรับเหมาช่วงดังกล่าว
31. FORCE MAJEURE DELAYS: Buyer’s obligations hereunder shall be excused and Buyer shall have no
liability to Seller for the failure to perform under these General Terms and Conditions due to any of the following
and during the period when any of the following conditions exists: (a) strikes, work stoppages, or other labor
troubles, difficulties, disruptions or disturbances of any kind; (b) fires, floods, earthquakes, inclement weather,
explosions, or other natural or man-made disasters or acts of God; (c) riots, war, sabotage, foreign or domestic
terrorism (including cyber-terrorism or cyber-attacks), act of a public enemy, national emergency, epidemic,
pandemic, disease outbreak, quarantine, or other disturbances of the peace; (d) breakdowns, shutdown,
destruction, or failure of any kind of Buyer’s equipment or facilities necessary for performance hereunder arising
from any cause whatsoever, or accidents at Buyer’s facilities; (e) transportation embargoes or delays, reductions,
shortages, curtailment, disruption or cessation of equipment, facilities, power, labor or other factors of production
or performance; (f) governmental actions, legislation, regulations, rules or orders, or Buyer’s voluntary or
involuntary participation in any plan of general public interest, any of which adversely affect performance
hereunder; (g) any other cause beyond the reasonable control of Buyer, whether or not similar to the causes
or occurrences enumerated above; or (h) the escalation or worsening of any of the foregoing. In the event of
any such delay or failure in performance, Buyer shall have such additional time within which to perform its
obligations hereunder as may reasonably be necessary under the circumstances.

31.
ความล่ าช้ าจากเหตุสดุ วิสัย:
หน้ าทีของผู้ซอภายใต้
ื
สญ
ั ญานีให้ ถือว่ายุติลง
และผู้ซอจะไม่
ื
มคี วามรับผิดต่อผู้ขายจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี
เนืองมาจากสาเหตุดงั ต่อไปนี
และตลอดระยะเวลาทีเงือนไขข้ อใดข้ อหนึงดังต่อไปนียังคงมีอยู:่ (ก) การประท้ วงหยุดงาน การหยุดงานหรื อปั ญหา อุปสรรค การหยุดชะงัก
หรื อเหตุรบกวนด้านแรงงานใด
ๆ
(ข)
อัคคีภยั
อุทกภัย
แผ่นดินไหว
สภาพอากาศทีรุนแรง
เหตุระเบิด
หรื อภัยพิบตั ิทเกิ
ี ดขึนจากฝี มือมนุษย์หรือตามธรรมชาติ
หรือเหตุสดุ วิสยั
(ค)
จลาจล
สงคราม
การก่อวินาศกรรม
การก่อการร้ ายในต่างประเทศหรือภายในประเทศ
(รวมถึงการก่อการร้ ายไซเบอร์
และการจู่โจมทางไซเบอร์)
การกระทําของศัตรูของรัฐ
เหตุฉกุ เฉินระดับประเทศ โรคระบาดในวงกว้ าง โรคระบาดใหญ่ทวโลก
ั
โรคระบาดเล็ก การกักตัวหรือ เหตุรบกวนความสงบอืน ๆ (ง) การพังทลาย

การยุตกิ ารทํางาน การทําลาย หรือการไม่สามารถใช้ งานได้ ของอุปกรณ์หรื อสถานทีใด ๆ ของผู้ซอที
ื จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญานี
ทีเกิดขึนไม่ว่าจากสาเหตุใด หรืออุบตั ิเหตุทีเกิดขึน ณ สถานประกอบการของผู้ซือ (จ) การห้ ามการขนส่ง หรือความล่าช้ า การลดลง การขาดแคลน
หรื อการหยุดชะงักของอุปกรณ์ สถานทีทํางาน ไฟฟ้า แรงงาน หรือปั จจัยด้ านการผลิต หรือการให้ บริ การ (ฉ) การดําเนินการของรัฐบาล กฎหมาย
ระเบียบ
กฎ
หรือคําสัง
หรื อการมีสว่ นร่วมทังทีสมัครใจและไม่สมัครใจโดยผู้ซอในแผนการใด
ื
ๆ
เพือประโยชน์ส่วนรวม
ซึงเป็ นเหตุให้ กระทบต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างร้ ายแรง
(ช)
สาเหตุอืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมตามสมควรของผู้ซือ
ไม่วา่ จะมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับสาเหตุทีได้กล่าวไปข้ างต้ นหรือไม่ (ซ) ความรุนแรงทีเพิมขึน หรือสถานการณ์ทยํี าแย่ลงของเหตุใด ๆ ทีได้ กล่าวข้ างต้ น
หากมีเหตุให้ ล่าช้ าหรื อไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาได้
ผู้ซือจะได้ รับเวลาเพิมเติมสําหรับการปฏิบตั ิตามหน้ าทีของผู้ซอในสั
ื ญญานีตามเท่าทีจําเป็ นและตามสมควรตามพฤติการณ์
32. RELATIONSHIP OF PARTIES: This Purchase Order is not intended to create, nor should it be construed
as creating, an agency, joint venture, partnership or similar relationship between the parties. Each party will act
solely as an independent contractor and neither party will have the right to act for or bind the other party in any
way or to represent that the other party is in any way responsible for any acts or omissions of such party. It is
understood and agreed that each party shall be solely responsible for the wages and benefits of its employees.

32.
ความสัมพันธ์ ของคู่สัญญา:
คําสังซือนีไม่มเี จตนาทีจะก่อให้ เกิด
และไม่ควรถูกตีความว่าเป็ นการก่อให้ เกิดสํานักงานผู้แทน
บริษัทร่ วมทุน หุ้นส่วน หรือความสัมพันธ์อืนใดทีคล้ ายคลึงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายดําเนินการด้ วยตนเองในฐานะผู้รับเหมาอิสระ
และไม่มีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายไหนทีมีสิทธิในการทําการในนาม
หรื อทําการผูกพันคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงไม่ว่าในลักษณะใด
หรื อเพือแสดงให้ เห็นว่าคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงต้ องรับผิดชอบสําหรับการกระทํา
หรืองดเว้ นการกระทําใด
ๆ
ของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน
เป็ นทีเข้ าใจและยอมรับว่า คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายต้ องรับผิดชอบค่าจ้ างและผลประโยชน์ของลูกจ้ างของตนแต่เพียงผู้เดียว
33. HEADINGS: The headings in the paragraphs and subparagraphs of this Purchase Order have been added
for the convenience of the parties and are not to be deemed a part of this Purchase Order.

33.
ชือหัวข้ อ: ชือหัวข้ อในย่อหน้ าหลัก และย่อหน้ ารองของคําสังซือนี มีไว้ เพือความสะดวกของคู่สญ
ั ญา และไม่ให้ ถือว่าเป็ นส่วนหนึงของ
คําสังซือนี
34. SEVERABILITY: If any provision of these General Terms and Conditions shall be adjudicated to be invalid
or unenforceable, such provision shall be deemed amended to delete therefrom the portion thus adjudicated to be
invalid or unenforceable. All remaining portions shall be deemed enforceable. Any clause required by any
applicable law, order or administrative regulation, to be included in a contract of the type evidenced by these
General Terms and Conditions shall be deemed to be incorporated herein.

34.
ความมีผลของสัญญา: หากมีข้อใดในข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนี ทีได้ รับการตัดสินว่าไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับได้
ให้ ถือว่าข้ อกําหนดดังกล่าวได้ รับการแก้ ไขเพือลบส่วนทีไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับนันออก ส่วนทีเหลืออยู่ให้ ถือว่ามีผลบังคับ ข้ อสัญญาใด ๆ
ทีกฎหมาย
คําสัง
หรื อคําสังทางปกครองกําหนดให้ ต้องระบุไว้ ในสัญญาประเภททีเป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขฉบับนี
ให้ ถือว่าได้ รับการกําหนดไว้ ในสัญญานี
35. INTEGRATION: This Purchase Order is the sole and entire understanding and agreement of the parties
with respect to its subject matter and supersedes all other such prior or contemporaneous oral and written
agreements and understandings.

35.
ความเป็ นหนึงเดียวของสัญญา:
คําสังซือนี
เป็ นความเข้ าใจและความตกลงทังหมดเพียงหนึงเดียวของคู่สญ
ั ญา
ทีเกียวข้ องกับประเด็นสําคัญของสัญญา และให้ มีผลแทนทีความตกลงใด ๆ ทางวาจาและลายลักษณ์อกั ษรทีมีมาก่อนหน้ านี
36. LANGUAGE: This General Terms and Conditions is made in bilingual, English and Thai version, in case
there is any discrepancy between the English and Thai text, the English text shall prevail and any interpretation
under this General Terms and Conditions shall be based on the English text of this General Terms and
Conditions.

36.
ภาษา:
ข้ อกําหนดและเงือนไขทัวไปนีทําขึนสองภาษา
ในกรณีทีมีความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
และการตีความของข้ อกําหนดและเงือนไขนีให้ เป็ นไปตามภาษาอังกฤษ

เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ให้ ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
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