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ขอกําหนด และเงื่อนไขมาตรฐาน 

คําบอกกลาวท่ีบริษัท ม้ีด จอหนสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) 
จํากัดมีถึงผูจัดหาสินคา 

 

ขอกําหนด เงื่อนไข และคําแนะนําตอไปนี้จะใชบังคับกับใบสั่งซื้อปจจบุันท่ีทาน 
(“ผูขาย”) ไดรับจากบริษัท ม้ีด จอหนสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จํากัด 
หรือบริษัทในเครือ (“ผูซื้อ”) ไมวาทานจะไดรับทางไปรษณีย โทรศัพท 
หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก (“ใบสั่งซื้อ”) นับแตวันที่ทานไดรับขอกําหนดนี้ 
จนกระทั่งทานไดรับขอกําหนดและเงื่อนไขที่มีการแกไขปรับปรุงและปรากฏอยูในเ
วบไซตของผูจัดหาสินคาของผูซื้อ 
หรือทานไดรับแจงยกเลิกขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาว  ทั้งนี้ขอกําหนด เงื่อนไข 
และคําแนะนํานี้จะใชบังคับกับธรุกรรมทั้งปวงท่ีทานทํากับผูซื้อจนกวาจะมีการแจง
ใหทราบตอไป 
เวนแตผูซื้อจะไดรับคําโตแยงเปนลายลักษณอักษรจากทานภายในสามสิบ (30) 
วันหลังจากท่ีทานไดรับเอกสารฉบับนี้ 

อนึ่งขอกําหนด เงื่อนไข หรือคําแนะนําเพิ่มเติม 
หรือที่ตางออกไปซึ่งใชบังคับกบัใบสั่งบางฉบับสามารถตกลงกนัเปนลายลักษณอัก
ษร และระบุในขอความของใบสั่งซื้อ  หรือในเอกสารแนบทายใบสั่งซื้อ 
และในกรณีท่ีมีขอขัดแยงประการใด 
ขอกําหนดและเงื่อนไขดังกลาวจะนํามาใชแทนขอกําหนด เงื่อนไข 
และคําแนะนํานี้ ยกเวนขอ 2 การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก 

แมจะมีขอกําหนดประการอื่นในเอกสารนี้ หากผูขาย 
และผูซื้อเขาทําสัญญาซื้อขาย 
หรือสัญญาจัดหาสินคาฉบับมาตรฐานซึ่งใชบังคับกบัการซื้อขายสินคาท่ีระบุไว 
ใหนําขอกําหนดในสัญญาฉบับมาตรฐานดังกลาวมาใชแทนขอกําหนด เงื่อนไข 
และคําแนะนํานี้ โดยใหรวมถึงขอกําหนดเพิ่มเติม 
หรือขอกําหนดที่ตางออกไปซึ่งระบุไวในเอกสารที่ผูขายทําขึ้น 

กรุณาเก็บเอกสารฉบบันี้ไวในแฟมเอกสารของบริษัทของทานเพื่อ
ใชในการอางอิงในภายหนา 
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1. การยอมรบั: 
 การสั่งซื้อของผูซื้อจะจํากัดการยอมรับไวเพียงขอกําหนดและเงื่อนไข
ท่ีระบุไวในเอกสารฉบับนี้ และใบสั่งซื้อที่เกี่ยวของเทานั้น สวนขอกําหนด 
และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอเสนอ ใบเสนอราคา ใบแจงหนี้ ใบรับใบสั่งซื้อ 
หรือเอกสารในลักษณะเดียวกันของผูขายจะไมถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา
ซื้อขายอันเปนผลมาจากการที่ผูขายรับการสั่งซื้อจากผูซื้อ 
เวนแตขอกําหนด 
และเงื่อนไขดังกลาวจะไดระบุไวในคําสั่งของผูซื้ออยางชัดแจงเปนการเฉพ
าะเจาะจง การยอมรับใดที่มีขอกําหนดเพิ่มเติมหรือขอกําหนดที่ตางออกไป 
จะถือเปนการยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ 
แมจะมีขอกําหนดเพิ่มเติมหรือขอกําหนดที่ตางออกไปดังกลาวก็ตาม  
อนึ่งการที่ผูขายสงสินคาหรือเริ่มใหบริการตามที่ผูซื้อสั่งจะถือเปนการตกลง
รับขอกําหนด และเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้    
และขอกําหนดเพิ่มเติม หรือขอกําหนดที่ตางออกไปที่ระบุไวในใบตอบรับ 
หรือใบแจงหนี้ท่ีผูขายสงใหจะไมถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาซื้อขายที่เปนผ
ลมาจากการยอมรับของผูขายและระงับไปโดยเอกสารฉบับนี้  
อนึ่งการซื้อขาย ธรรมเนียมการคา 
และการตกลงเปนวาจาท่ีไมไดทําเปนลายลกัษณอักษร 
และผูซื้อลงนามกํากับไวซึ่งทําขึ้นกอนหนานี้ และแตกตางจาก 
หรือที่แกไขเพิ่มเติม หรือตัดออกจากขอกําหนด และเงื่อนไขในเอกสารนี้ 
จะไมมีผลผูกพันผูซื้อ 

2. การทาํธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิ 

ก. หากผูขาย 
และผูซื้อตกลงจะใชระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิก (ระบบ 
Electronic Data Interchange หรือ EDI) 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขาย 
ไมวาจะโดยการยอมรับใบสั่งซื้อของผูซื้อ 
หรือการจัดสงสินคาหรือเริ่มใหบริการตามใบสั่งซื้อดังกลาว 
ผูขายตกลงดังตอไปนี้ 

(1) ผูขายจะไมโตแยง (ก) 
ความชอบดวยกฎหมายและการมีผลผูกพันของสัญญาซื้อขาย
ท่ีมาจากการทําธุรกรรมผานระบบ EDI หรือการติดตอใดๆ 
ท่ีเกี่ยวของ 
ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของวาสัญญาดังกลาวจะตอ
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งทําเปนลายลักษณอักษร หรือลงนามโดยคูสัญญา (ข) 
การรับฟงพยานหลักฐานเกี่ยวกับสําเนารายการบันทึกของ 
EDI  ตามรายการบันทึกทางธุรกิจ 
เวนแตในเรื่องหลักเรื่องการหามรับฟงพยานบอกเลา 
หลักพยานหลักฐานที่ดีท่ีสุด หรือหลักอื่นในลักษณะเดียวกัน 
เนื่องจากวาหลักฐานดังกลาวไมไดจัดทําหรืออยูในรูปของเอก
สาร 

(2)
 ผูขายจะใชวิธีการรักษาความปลอดภัยท่ีถูกตองเหมาะสมเพื่อป
องกันรายการบันทึกของตนที่อยูในระบบ EDI 
ไมใหมีการเขาถึงโดยมิไดรับอนุญาต 
และเพื่อใหขอมูลที่บันทึกดังกลาวถูกตอง ครบถวน 
และไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง 

(3)
 รายการบนัทึกท่ีผูซื้อเก็บรักษาไวเกี่ยวกับคําสั่งซื้อที่ผูซื้อทําผา
นระบบ EDI จะถูกควบคุมโดยผูซื้อ 

ข. หากผูขาย 
และผูซื้อไดตกลงใหบริการหักบัญชีอัตโนมัติดําเนินการในเรื่องธุรกร
รมการซื้อขาย 
ใหขยายระยะเวลาการชําระเงินตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อออกไปอีกหา 
(5) วัน 

3.  ราคา: คําสั่งซื้อของผูซื้อจะตองเปนไปตามราคาที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ 
หรือต่ํากวาราคาดังกลาว  กรณีท่ีไมมีการระบุราคา 
คําสั่งดังกลาวจะตองเปนไปตามราคาใดราคาหนึ่งตอไปนี้แลวแตวาราคาใด
จะต่ําท่ีสุด (ก) ราคาที่ผูขายแจงครั้งลาสุด (ข) 
ราคาที่ผูซื้อชําระใหผูขายครั้งลาสุด (ค) ราคาตลาดที่ใชอยูในเวลานั้น 
เวนแตตัวแทนซึ่งมีอํานาจของแผนกจัดซื้อของผูซื้อไดพิจารณาเห็นชอบรา
คาท่ีสูงกวานั้นเปนลายลักษณอกัษร 

4.  การแกไขเพิ่มเตมิ: การแกไขเพิ่มเติม ยกเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูซื้อ 
หรือสัญญาซื้อขายอันเปนผลมาจากการยอมรับของผูซื้อจะไมมีผลบังคับ 
เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากตัวแทนซึ่งมีอํานาจขอ
งคูสัญญาท้ังสองฝาย 
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5.  การตรวจสอบสนิคา: 
บรรดาสินคาท่ีจัดสงใหตามท่ีผูซื้อสั่งจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจา
กผูซื้อ แมจะมีการรับของและชําระเงินกอนหนานี้ 
และหากพบวาสินคาไมเปนที่นาพอใจ ก็สามารถคืนสินคาดังกลาวได 
โดยผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการขนสงท้ังขาไปและขากลับ 
ในกรณีนี้ 
ผูซื้อสามารถยึดหนวงคาสินคาดังกลาวไดโดยไมใหถือวาผูซื้อผิดสัญญา 

6.  คาธรรมเนยีม: ผูขายจะทําการบรรจกุลอง 
ลังหรือหีบหอตามที่จําเปนเพื่อการขนสงโดยไมมีคาธรรมเนียม 
เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่นในใบสั่งซื้อ 

7.  การยกเลกิคาํสัง่ซือ้: แมจะมีขอกําหนดประการอื่นระบุไวขางตนก็ตาม 
ผูซื้อมีสิทธิพิจารณายกเลิกใบสั่งซื้อของผูซื้อ 
หรือสัญญาที่เปนผลมาจากการยอมรับของตนไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
หนึ่ง (1) วันหลังจากวันท่ีผูซื้อทําคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรถึงผูขาย 
ในกรณีท่ีมีการยกเลิกดังกลาวผูซื้อไมมีภาระหนาท่ีใดตอผูขาย 
เวนแตภาระหนาท่ีในการชําระคาใชจายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตามจริงกับผูขายก
อนวันท่ีมีการยกเลิกคําสั่งซื้อ 
ท้ังนี้ผูซื้อไมมีหนาท่ีตองชําระเงินเกินกวาจํานวนที่ระบุไวในคําสั่งซื้อของผูซื้
อเปนคาบริการดังกลาว และผูขายจะตองคืนเงินที่ชําระไปลวงหนาดวย 
หากมีการยกเลิกคําสั่งซื้อของผูซื้อ 
หรือสัญญาเนื่องจากการที่ผูขายผิดสัญญา 
ผูซื้อไมมีหนาท่ีตองชําระเงินใหผูขายสําหรับบริการที่ผูขายไดใหบริการตา
มคําสั่งซื้อของผูซื้อหรือสัญญาท่ีเกิดขึ้น 

8.  คาํรบัรองและรบัประกนัทัว่ไป: 
ผูขายขอรับรองวาสินคาท่ีจัดหาใหตามใบสั่งซื้อของผูซื้อไดผลิต ขาย 
สงมอบ และจัดสงโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
ไมวาท่ีเกี่ยวของในการจัดหา และ/หรือ การผลิต และ/หรือ 
การจําหนายสินคาอยางเครงครัด  
ผูขายจะจัดทําและสงมอบเอกสารตามที่หนวยงานราชการกําหนดเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดังกลาว 
นอกจากนี้ผูขายจะสงเอกสารใหผูซื้อตามที่ผูซื้อขอเพื่อเปนหลักฐานของกา
รปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว 
และใหถือเอาบรรดากฎหมายและระเบียบที่เกียวของกับขอตกลงในลักษณะเ
ชนนี้เปนสวนหนึ่งของขอกําหนดนี้ดวย  
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ผูขายจะปองกันไมใหผูซื้อตองไดรับความเสียหายจากการคดีความที่อาจฟ
องรองเอากับผูซื้อ 
หรือความรับผิดใดท่ีอาจบังคับหรือเรียกรองเอากับผูซื้อเนื่องจากการที่ผูขา
ยไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังกลาว  
และนอกจากขอความที่ระบุไวขางตนแลว ผูขายขอรับรองดวยวา 

ก.
 ผูซื้อไดรับอนุญาตโดยถูกตองตามกฎหมายที่จะจําหนายสินคา
ใหแกผูซื้อ 
และไดรับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับการดําเนินการดัง
กลาวอยางถูกตอง 

ข.
 สิ่งของที่จัดสงใหตามที่ผูซื้อสั่งไมไดผลิตขึ้นโดยละเมิดพระราช
บัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 
และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
และฉบับแกไขเพิ่มเติมและระเบียบใดๆที่ออกตามความแหงกฎหมายดั
งกลาว  

ค.  ไมมีสิ่งของ ซอฟตแวร บริการ หรือผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหตามท่ีผูซื้อสั่ง 
รวมทั้งชิ้นงาน (ตามที่จะใหคําจํากัดความไวในเอกสารนี้) 
ผลิตขึ้นโดยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
หรือสิทธิความเปนเจาของอื่นของบุคคลภายนอก 
อยางไรก็ตามผูขายไมขอรับรองการละเมิดสิทธิท่ีเกิดจากการใชสิ่งข
องดังกลาวรวมกับวัสดุอื่น 
เวนแตในกรณีท่ีผูขายทราบเกี่ยวกับการนํามาใชรวมกันดังกลาว 
ผูขายขอรับรองวาเทาท่ีผูขายทราบการใชดังกลาวไมไดละเมิดสิทธิข
องบุคคลภายนอกรายใด 

ง. บรรดาสิ่งของ ซอฟตแวร 
หรือผลิตภัณฑท่ีจัดสงใหตามท่ีผูซื้อสั่งจะขนสงโดยเปนไปตามขอบัง
คับเกี่ยวกับการบรรจหีุบหอ การปดฉลาก การขนสง 
และเอกสารหลักฐาน ซึ่งรวมทั้งขอบังคับเกี่ยวกับวัสดุอันตราย 
สารอันตราย และขยะอันตรายที่กําหนดโดยหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานระหวางประเทศ 
หรือหนวยงานที่มีหนาท่ีกํากับดูแลกลุม 
หรือวิธีการขนสงท่ีใชเพื่อทําการขนสงสิ่งของดังกลาวใหกับผูซื้อ 
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ท้ังนี้วัสดุอันตราย สารอนัตราย และขยะอันตรายจะตองบรรจุ 
ทําเครื่องหมาย และติดฉลาก ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

จ.  สินคาท้ังหมดจะถูกจัดสงใหแกผูซื้อโดยปราศจากความชํารุดบกพรอง 
ตรงตามเวลาที่กําหนด 
และเปนไปตามเงื่อนไขและคุณลักษณะสินคาตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ
ทุกประการ 

ฉ. โดยไมเปนการจํากัดความรับผิดท่ีผูขายมีตอผูซื้อ 
หรือตอบุคคลภายนอกตามเอกสารนี้ 
ผูขายจะทําประกันภัยความรับผิดทางการคาตอสาธารณะเพื่อใหคุมค
รองตามสัญญา 
และความคุมครองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/การประกอบการ 
เพื่อใหเปนไปตามภาระหนาท่ีของตนในการชดใชความเสียหายตามเ
อกสารการสั่งซื้อฉบับนี้ หรือตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
ท้ังนี้ประกันภัยดังกลาวจะตองเปนการประกันภัยชวงแรก 
และไมเกี่ยวของกับประกันภัยอื่นท่ีผูซื้อมี  
นอกจากนี้ผูขายขอรับรองวาจะยื่นคํารองขอคาสินไหมทดแทนที่ทําขึ้
นตามใบสั่งซื้อฉบับนี้ตอผูรับประกันภัยของตนโดยทันที 
และผูขายสัญญาจะชดใชความเสียหาย 
และปองกันไมใหผูซื้อตองไดรับความเสียหายจากความรับผิด 
คาใชจาย คาธรรมเนียม (รวมทั้งคาทนายความ) คาเสียหาย หรือ 
คําตัดสินพิพากษาซึ่งเกิดจากหรือเปนผลมาจากการประพฤติผิดคํารับ
ประกันขางตนนี้ 

 ผูขายขอรับรองวาสิ่งของ 
และวัสดุท้ังปวงที่จัดหาใหตามคําสั่งซื้อจะไมมีภาระติดพัน 
หรือสิทธิยึดหนวงใดทั้งปวง 
และผูขายมีสิทธิตามกฎหมายในสิ่งของดังกลาว 
ท้ังนี้ผูขายสัญญาวาจะปองกันผูซื้อจากความบกพรองของวัสดุ 
และคุณภาพจะเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะ  แบบวาด ตัวอยาง 
หรือรายละเอียดอื่นที่กําหนดไว 
ผูขายขอรับรองวาสิ่งของดังกลาวจะไมมีความบกพรองใดๆ 
คํารับประกนัโดยชัดแจงท่ีระบุไวขางตนเปนคํารับประกันท่ีเพิ่มเติมจา
กคํารับประกันมาตรฐาน 
หรือการรับประกันเกี่ยวกับบริการที่ผูขายใหไวกับผูซื้อ  
ใหตีความคํารับประกนัท้ังปวงวาเปนท้ังเงื่อนไขและคํารับประกัน 
และจะไมถือเปนการรับประกันเพียงประการเดียว 
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ท้ังนี้ผูขายขอรับรองและรับประกันวาจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ
ผูจัดหาสินคาของผูซื้อตลอดเวลา 

9. ความมั่นคงปลอดภัย: 
ผูขายจะตองปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการเขาไปยังสถานประกอบการ 
และมาตรการรักษาความปลอดภัยตางๆ ที่ผูซื้อกําหนดไว 
อีกท้ังผูขายจะควบคุมใหพนักงานของตนปฏิบัติตามนโยบายของผูซื้อเมื่ออ
ยูท่ีสถานประกอบการของผูซื้อ 
หรือสถานประกอบการของบุคคลภายนอกที่ผูซื้อกําหนด 

10. การไมเปดเผยขอมลูที่เปนความลบั: เวนแตท่ีระบุไวในขอ 12 
คูสัญญาจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมใดที่ทําขึ้นระหวางคูสั
ญญา รวมทั้งและไมจํากัดเพียงใบสั่งซื้อ 
หรือสัญญาซื้อขายอันเปนผลเนื่องจากการรับใบสั่งซื้อ 
รวมทั้งการมีสัญญาดังกลาว 
เวนแตจะไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝ
าย 

11. การรกัษาขอมลูทีเ่ปนความลบั: 
คูสัญญาจะตองรักษาความลับและจะไมเปดเผยขอมูลที่เปนทรัพยสินทางปญ
ญา หรือขอมูลท่ีเปนความลับของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
(รวมทั้งขอมูลของบุคคลภายนอกซึ่งคูสัญญามีหนาท่ีตองรักษาไวเปนความ
ลับ) ซึ่งคูสัญญาแตละฝายอาจสามารถเขาถึงเนื่องจากขอกําหนด 
และเงื่อนไขเหลานี้ คําสั่งของผูซื้อ 
สัญญาซื้อขายเนื่องจากการตกลงรับการสัง่ซื้อ 
หรือการที่พนักงานของคูสัญญาเขาไปในสถานประกอบการของคูสัญญาอีก
ฝาย 
ภาระหนาท่ีในการรักษาความลับนี้จะใชบังคับกับบรรดาขอมูลที่เปนทรัพยสิ
นทางปญญา หรือขอมูลท่ีเปนความลับของคูสัญญาท้ังสองฝาย 
ไมวาขอมูลดังกลาวจะอยูในสภาพเดิม หรือสภาพท่ีดัดแปลงไป 
ซึ่งรวมทั้งผลงานที่ไดมาจากการที่ผูขายปฏิบัติตามคําสั่งของผูซื้อ 
หามคูสัญญาถายภาพงานไมวาจะสวนใดที่ทําขึ้นตามคําสั่ง 
และหามทําสําเนาแบบวาด 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของงานโดยไมไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝา
ยกอน ทั้งนี้ 
ไมใหถือวาขอความใดในขอตกลงนี้มีผลเปนการหามการสื่อสารกับบุคคลอื่
นเกี่ยวกับขอมูลที่เปนทรัพยสินทางปญญา หรือขอมูลท่ีเปนความลับ 
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ซึ่งคูสัญญาฝายที่ไดรับขอมูลสามารถแสดงใหเห็นเปนขอมูลที่ตนหรือตัวแท
นของตนทราบอยูแลวกอนที่จะไดรับจากคูสัญญาฝายที่ทําการเปดเผยขอมู
ลตามเอกสารนี้ 
หรือเปนขอมูลที่คูสัญญาฝายที่ไดรับขอมูลหรือตัวแทนไดมาโดยชอบดวยก
ฎหมายนอกเหนือจากการที่คูสัญญาฝายที่เปดเผยขอมูลไดทําการเปดเผย 
หรือขอมูลท่ีเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปโดยมิไดเกิดจากความผิดของคูสัญ
ญาฝายที่ไดรับขอมูล 

12. การโฆษณาเผยแพร: คูสัญญาไมสามารถประกาศโฆษณาใดๆ โดยใชชื่อ 
หรือรายละเอียดของคูสัญญาอีกฝาย 
(ซึ่งรวมถึงการเปดเผยวามีขอกําหนดและเงื่อนไขนี้) 
หากไมไดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอกัษรอยางชัดแจงจากคูสั
ญญาอีกฝายในแตละกรณี เวนแตเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนด 
ซึ่งหากกฎหมายกําหนดคูสัญญาที่จะขอทําการเปดเผยจะตองจัดสงสําเนาเอ
กสารเกี่ยวกับการเปดเผยเพื่อใหแผนกสื่อสารภายนอกองคกร 
(ฝายประชาสัมพันธ) ของคูสัญญาอีกฝายทําการตรวจพิจารณา 
และใหความเห็น และจะตองใหเวลาอยางนอยหา (5) 
วันทําการเพื่อตรวจสอบพิจารณาเอกสารดังกลาว 
ท้ังนี้ไมวากรณีใดหามใชโลโกของมีด จอหนสันอยางเด็ดขาด 

13. การโอนสทิธ:ิ เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารนี้ 
คูสัญญาไมสามารถมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
หรือโอนสิทธิหรือภาระหนาท่ีของตนตามสัญญา ตามที่ผูซื้อสั่ง 
หรือตามสัญญาซื้อขายที่เกิดจากการที่คูสัญญารับคําสั่งดังกลาวเวนแตจะไ
ดรับความยินยอมลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝาย 
การจะโอนสิทธิซึ่งฝาฝนขอความขางตนจะไมมีผลบังคับแตอยางใด 

15.  การตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา: 
ผูขายตกลงรับวาสินคาบางรายการซึ่งซื้อตามเอกสารนี้อาจรวมเปนสวนหนึ่
งในผลิตภัณฑซึ่งผูซื้อจําหนายใหแกหนวยงานหรือสวนงานของรัฐบาล 
ในกรณีท่ีหนวยงานดังกลาวขอใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทํา
การตรวจสอบโรงงานผลิต 
และบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวของกับสินคาท่ีซื้อตามเอกสารนี้ 
ผูขายตกลงอนุญาตใหทําการตรวจสอบดังกลาว 
และผูขายจะแจงใหผูซื้อทันทีเม่ือไดทราบวามีการกําหนดเวลาที่จะทําการต
รวจสอบ หรือทราบวากําลังจะมีการตรวจสอบดังกลาวเกิดขึ้น 
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16.  กฎหมายทีใ่ชบงัคบั:  ใหคําสั่งซื้อของผูซื้อ 
และสัญญาซื้อขายอื่นอันเปนผลมาจากการรับคําสั่งซือ้ดังกลาวอยูใตบังคับแ
ละตีความตามกฎหมายไทย 

 

หากใ

ขอกาํหนดท

บสัง่ซือ้ฉบบันีเ้กีย่วของกบัซอฟตแวร 
ขอกาํหนดตอไปนีจ้ะนาํมาใชบงัคบัเพิม่เตมิจาก

ี่ระบุไวขางตน 

 

18.  การอนญุาตใหใชสทิธ:ิ ผูขายจะใหอนุญาตผูซื้อ 
และผูซื้อจะรับการอนุญาตดังกลาวตามขอกําหนดและเงื่อนไขตอไปนี้ 
ซึ่งเปนการใหอนุญาตแบบไมผูกขาด ไมสามารถโอนได 
ไมสามารถเพิกถอนได ใชไดในทุกประเทศ มีการชําระเงินครบถวนแลว 
และไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 
(เวนแตจะมีการระบุไวเปนอยางอื่นในใบสั่งซื้อ) 
เพื่อใชซอฟตแวรตามจํานวนของผูใช 
หรือสําเนาของซอฟตแวรท่ีจัดใหเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ 
(“การอนุญาตใหใชสิทธิ”) ท้ังนี้ผูขาย 
และผูซื้อตกลงอยางชัดแจงวาสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ software shrink-
wrap และ click-through software 
จะไมใชบังคับกับซอฟตแวรท่ีซื้อตามใบสั่งซื้อ 
เวนแตผูซื้อจะตกลงเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับสัญญาใหใชสิทธิ 
software shrink-wrap และ click-through software 

19. การใชซอฟตแวร และเอกสารประกอบ 

ก.  เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของการอนุญาตใหใชสิทธิ 
ผูซื้อสามารถทําสําเนาซอฟตแวร 
และเอกสารประกอบไดเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับซอฟตแวรท่ีไดรับ
อนุญาตและเอกสารประกอบซอฟตแวรดังกลาว 
นอกจากนี้ผูซื้อสามารถทําสําเนาซอฟตแวร 
และเอกสารประกอบสํารองหนึ่ง (1) ชดุ และสําเนาเพื่อเก็บรักษา  
และเวนแตจะกําหนดไวเปนประการอื่นในใบสั่งซื้อ 
ผูซื้อมีสิทธิใชซอฟตแวรกับ 
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หรือเกี่ยวของกับซีพียูซึ่งผูซื้อใชเพื่อทําการประมวลผลขอมูลของตน 
ผูซื้อขอสงวนสิทธิในการใชซอฟตแวรในสถานที่หนึ่งแหงหรือหลาย
แหง 
และขอสงวนสิทธิในการโอนซอฟตแวรดังกลาวเม่ือไดรับความยินยอ
มลวงหนาเปนลายลักษณอักษรจากผูขาย 
ซึ่งจะไมปฏิเสธการใหความยินยอมดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ข. ผูซื้อ ตัวแทน ผูรับจาง ผูรับโอนสิทธิ 
และพนักงานของผูซื้อมีสิทธิใชซอฟตแวร และสิทธิในการใชงาน 
และใชประโยชนซอฟตแวรภายในขอบเขตของการอนุญาตใหใชสิท
ธิ เพื่อประโยชนทางธุรกิจเปนการภายในของผูซื้อเทานั้น 

ค. การอนุญาตใหใชสิทธิตามขอ 20 
หรือตามใบสั่งซื้อจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแตวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ 

20. คาํรบัรองและคาํรบัประกนัเกี่ยวกบัซอฟตแวร 

ก. ผูขายขอรับรองวาในขณะที่มีการสงมอบ 
และในระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบ (90) 
วันหลังจากผูซื้อไดรับซอฟตแวร 
(หรือชุดปรับปรุงของซอฟตแวรดังกลาว) (“ระยะเวลารับประกัน”) 
ซอฟตแวรจะเปนไปตาม และจะสามารถใชงานไดตามคําสั่งซื้อ 
เอกสารประกอบ และขอกําหนดเฉพาะที่ผูขายจัดใหกับผูซื้อ 
ท้ังนี้ผูขายจะไมตองรับผิดหากความผิดพลาดเกิดขึ้นจากกรณีตอไปนี้ 
(ก) 
ผูซื้อไมใชซอฟตแวรตามคําแนะนําท่ีระบุไวในเอกสารประกอบที่ผูขา
ยจัดใหกับผูซื้อ (ข) 
มีการแกไขดัดแปลงซอฟตแวรโดยบุคคลใดนอกจากผูขาย พนักงาน 
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือผูรับจางชวงของผูขาย 
(เวนแตการแกไขดัดแปลงดังกลาวไดรับอนุญาต 
หรือไดรับความยินยอมจากบุคคลที่ระบุไวขางตน) 

ข.
 ผูขายขอรับรองวาผูขายจะบันทึกการทํางานของซอฟตแวรใน
ลักษณะที่สอดคลองกับวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมของธุรกิจพัฒนาซอฟตแว
ร 
และจะใชความระมัดระวังตามสมควรเพื่อใหเอกสารดังกลาวแสดงถึง
การทํางานของซอฟแวรอยางถูกตอง 
และชวยใหบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเต
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อรท่ีมี source code 
ของซอฟแวรอยูในความครอบครองสามารถใชและดูแลรักษาซอฟต
แวรไดอยางครบถวน 

ค. ผูขายจะสงมอบ 
หรือโอนการรับประกนัของบุคคลภายนอกที่ผูขายไดรับเกี่ยวกับผลิต
ภัณฑท่ีขายใหผูซื้อใหกับผูซื้อ 
โดยผูซื้ออาจสงคําบอกกลาวเกี่ยวกับการเรียกรองเอาประกันซึ่งผูซื้อ
ไดทําขึ้นเนื่องจากความบกพรอง และ/หรือขอบกพรองของอุปกรณ 
หรือขอบกพรองในการทํางานของอุปกรณใหกับผูขาย 
และเมื่อไดรับคําบอกกลาวดังกลาว 
ผูขายจะดําเนินการที่จําเปนท้ังปวงเพื่อทําการซอมแซมอุปกรณดังกล
าวทันที 

ง. หากผูซื้อกําหนดใหใหบริการซอมบํารุง 
สัญญาใหบริการซอมบํารุงจะมีผลบังคับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกั
นผลิตภัณฑ 
และจะตออายุออกไปเปนรายปเวนแตผูซื้อจะบอกเลิกสัญญา 
ท้ังนี้ผูขายจะตองแจงใหผูซื้อทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาสาม
สิบ (30) วันกอนวันตอสัญญาดังกลาว แตอยางไรก็ตาม 
การที่ผูซื้อไมไดติดตั้ง หรือใชสวนปรับปรุง สวนที่ทําใหดีขึ้น 
หรือเวอรชั่นท่ีเพิ่งออกใหมของผลิตภัณฑจะไมมีผลกระทบตอการที่ผู
ขายจะใหบริการซอมบํารุงแตอยางใด 
ผูขายขอรับประกันวาผูขายจะจัดใหมีบริการซอมบํารุงสําหรับผลิตภั
ณฑในเวอรชั่นปจจุบนั และเวอรชั่นกอนหนานี้สองเวอรชั่น 
และจะใหบริการซอมบํารุงผลิตภัณฑเวอรชั่นอื่นกอนหนานี้เปนเวลาอ
ยางนอยสอง (2) ปนับแตวันที่ผูซื้อซื้อผลิตภัณฑดังกลาว 
หรือในกรณีท่ีเปนเวอรชั่นใหมท่ีจัดใหตามการซอมบํารุง 
ผูขายจะใหบริการซอมบํารุงเปนเวลาอยางนอยสอง (2) 
ปนับแตวันที่ผูซื้อไดรับเวอรชั่นใหม  
นอกจากนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งของบริการซอมบํารุงผูขายจะมอบชุด 
updates และชุด upgrades 
ของผลิตภัณฑโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม ทั้งนี ้
ใหใชขอตกลงนี้แทนขอตกลงที่ขัดแยงกันซึ่งระบุไวในสัญญาใหบริก
ารซอมบํารุงฉบับอื่นของผูขาย 

จ.
 ผูขายขอรับรองวาการมีขึ้นหรือการใชผลติภัณฑท่ีผูขายจัดสง
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ใหในวันใดๆ 
จะไมมีผลเสียตอการทํางานในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลที่ขึ้นอยูกับวันท่ี 
การคํานวณ ขอมูลที่สงออกมา หรือประโยชนใชสอยอื่น 
(รวมทั้งและไมจํากัดเพียงการคํานวณ การเปรียบเทียบ 
และการเรียงลําดับ) หากผูซื้อรองขอ 
ผูขายจะใหหลักฐานที่พอเพียงเพื่อแสดงวามีการทดสอบผลิตภัณฑอย
างพอเพียงเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับขางตน 

ฉ. ผูขายขอรับรองและรับประกันวา (1) 
หากไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูซื้อ (2) 
มีความจําเปนตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีชอบดวยกฎหมายตามเอกสารประกอ
บของซอฟตแวร   
ซอฟตแวรท่ีผูขายจัดหาใหกับผูซื้อเพื่อการใชของผูขายหรือผูซื้อจะ
มีลักษณะตอไปนี้ (ก) ไมมีไฟลซอนอยู (ข) ไมทําซ้ํา สงขอมูล 
หรือเริ่มทํางานเองโดยไมไดมีการควบคุมจากบุคคลซึ่งใชอุปกรณคอ
มพิวเตอรท่ีลงซอฟตแวรดังกลาวไว (ค) ไมเปลี่ยนแปลง 
ทําความเสียหายตอขอมูล หรือลบขอมูล 
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยไมไดอยูภายใตความควบคุมของบุคค
ลซึ่งใชงานอุปกรณท่ีลงซอฟตแวรดังกลาวไว (4) ไมมี key, node 
lock, time-out หรือรูปแบบการใชงานอื่น 
ไมวาจะดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก วิธีการทางกลไก 
หรือวิธีการอื่น ซึ่งจํากัด 
หรืออาจจํากัดการใชหรือการเขาถึงโปรแกรม 
หรือขอมูลใดที่พัฒนาขึ้นตามใบสั่งซื้อ 
ตามรูปแบบการตั้งคาท่ีเฉพาะเจาะจงของฮารดแวร 
ความถี่ของระยะเวลาการใช หรือหลักเกณฑขอจํากัดอื่น (“Illicit 
Code”) ทั้งนี้หากโปรแกรมมีลักษณะใดตามที่กลาวขางตน 
และแมจะมีขอกําหนดประการอื่นในใบสั่งซื้อฉบับนี้ก็ตาม 
จะถือวาผูขายผิดขอกําหนดในใบสั่งซื้อนี้ 

ช. นอกจากคาํรับประกันท่ีระบุไวขางตน 
ซอฟตแวรจะอนุญาตใหใชในลักษณะ “ตามสภาพที่เปน” 
และผูขายขอยกเวนคํารับประกนัอื่นใดท้ังปวงไมวาจะเปนคํารับประกั
นอยางชัดแจงหรือโดยปริยาย 
ซึ่งรวมทั้งและไมจํากัดเพียงคํารับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับ ความส
ามารถในการใชงานไดตามวัตถุประสงคท่ีซื้อ  (merchantability) 
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ความ เหมาะแกการใชประโยชนเฉพาะอยาง  
ท้ังนี้ความรับผิดรวมทั้งหมดของคูสัญญาท่ีมีตอคูสัญญาอีกฝาย 
หรือบุคคลภายนอกสําหรับการสูญหาย 
หรือเสียหายท่ีเปนผลมาจากการเรียกรอง การทวงถาม 
หรือการดําเนินการที่เกิดจาก หรือเกี่ยวของกับขอ 20 – ขอ 22 
ของสัญญานี้ 
จะมีจํานวนไมเกินกวาคาธรรมเนียมที่ชําระใหผูขายเพื่อใชซอฟตแวร 
หรือผลิตภัณฑอื่นที่เกี่ยวของ (ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ)  
และไมวาในกรณีใดคูสัญญาไมตองรับผิดตอคูสัญญาอีกฝายตามขอ 
20 – ขอ 22 สําหรับคาเสียหายโดยออม คาเสียหายพิเศษ 
คาเสียหายเพื่อใหเปนเยี่ยงอยาง หรือการสูญเสียกําไร 
แมวาคูสัญญาฝายดังกลาวจะไดรับแจงเกี่ยวกับความเปนไปไดท่ีจะมี
คาเสียหายดังกลาวก็ตาม ทั้งนี้ขอกําหนดเรื่องการจํากัดความรับผิด 
หรือขอกําหนดอื่นซึ่งจํากัดภาระของผูขายตามเอกสารนี้จะไมใชบังคั
บกับการเรยีกรองใดที่บุคคลอื่นนอกเหนือจากผูซื้อทําการเรียกรอง 
อนึ่งผูซื้อขอสงวนสิทธิท้ังปวงที่ตนเองอาจมีกับผูขายในกรณีท่ีมีบุคค
ลหรือนิติบุคคลรายอืน่นอกเหนือจากผูซื้อไดทําการเรียกรองสิทธิ 

21. การยกเลกิการอนญุาตใหใชสทิธ ิ

ก.
 ในกรณีท่ีผูซื้อผิดสัญญาอยางมีสาระสําคัญไมปฏิบัติตามหนาท่ี
ของตนตามใบสั่งซื้อ 
ผูขายสามารถยกเลิกการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการผิดสัญญาอยางมี
สาระสําคัญดังกลาวเม่ือไดสงคําบอกกลาวเปนลายลักษณอักษรลวงห
นาสามสิบ (30) วันใหผูซื้อ 
ท้ังนี้หากผูซื้อไมไดแกไขเยียวยาการผิดสัญญาดังกลาวภายในระยะเ
วลาท่ีทําการบอกกลาวนั้น 
และผูซื้อจะตองหยุดใชสิทธิท่ีมีการยกเลิกดังกลาวภายในสามสิบ 
(30) วันหลังจากการเลิกใบสั่งซื้อนี้ตามขอ 23 (ก) 
ท้ังนี้ผูซื้อจะสงคํารับรองเปนลายลักษณอักษรซึ่งระบุถึงการทําลายสําเ
นาของซอฟตแวรท่ีอยูในความครอบครอง 
หรือควบคุมดูแลของผูซื้อใหผูขาย 

ข.  ในกรณีท่ีผูขายประพฤติผิดคํารับรอง คํารับประกนั 
หรือภาระของผูขายตามใบสั่งซื้อ ผิดขอกําหนดและเงื่อนไขนี้ 
หรือสัญญาใหบริการซอมบํารุง 
ผูซื้อสามารถบอกเลิกการใชสิทธิตลอดจนบริการซอมบํารุงท่ีเกี่ยวขอ
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ง หรือบอกเลิกเฉพาะบริการซอมบํารุง (หากมี) เพียงอยางเดียว 
เม่ือสงคําบอกกลาวลวงหนาสามสิบ (30) 
วันถึงผูขายหากผูขายไมไดทําการแกไขการผิดสัญญาดังกลาวภายใ
นระยะเวลาที่ทําการบอกกลาวนั้น 

(1)
 หากผูซื้อบอกเลิกสิทธิและบริการซอมบํารุงเนื่องจากการ
ผิดสัญญาดังกลาว 
ผูขายตกลงจะคืนเงินที่ผูซื้อชําระตามเอกสารนี้เปนคาธรรมเนี
ยมการอนุญาตใหใชสิทธิ 
และคาบริการซอมบํารุงตามสวนใหแกผูซื้อ 
และผูซื้อจะหยุดใชสิทธิดังกลาวภายในสามสิบ (30) 
วันหลังจากการยกเลิกใบสั่งซื้อตามขอ 23 (ข) (1) 
ท้ังนี้ผูซื้อตกลงจะสงคํารับรองเปนลายลักษณอักษรซึ่งระบุถึงก
ารทําลายสําเนาของซอฟตแวรท่ีอยูในความครอบครอง 
หรือควบคุมดูแลของผูซื้อใหผูขาย 

(2) หากผูซื้อยกเลิกเฉพาะบริการซอมบํารุงเทานั้น  
ผูขายตกลงจะคืนเงินที่ผูซื้อชําระเปนคาบริการซอมบํารุงดังกล
าวคืนใหกับผูซื้อตามสวน 
โดยผูซื้อจะยังคงถือครองสิทธิท้ังปวงของตนตามการอนุญาตใ
หใชสิทธินั้น 

ค.
 ขอตกลงอื่นในใบสั่งซื้อและขอกําหนดและเงื่อนไขนี้จะยังคงมี
ผลบังคับตอไปแมการอนุญาตใหใชสิทธิจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม 

 

หาก
การติดตั้ง บริก

อกําหนดที่ระบุไวข

คําสั่งซื้อนี้เกี่ยวของกับการที่ผูซื้อใหบริ
ารบํารงุรักษา หรือบริการอืน่ 

ขอกําหนดตอไปนี้จะใชบังคับเพิ่มเติมจากข
างตน 

 

23. แรงงานทีผู่ขายจดัให: ผูขายตกลงรับรองวาในการใหบริการตางๆ 
ผูขายจะกระทําการในฐานะผูรับจางอิสระแตเพียงผูเดียว 
และไมใหถือวาผูขายหรือพนักงาน ที่ปรึกษาท่ีเกี่ยวของ 
ผูรับจางชวงของผูขาย หรือพนักงานของที่ปรึกษา 
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หรือผูรับจางชวงรายดังกลาวเปนพนักงาน 
หรือตัวแทนของผูซื้อเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ท้ังนี้ ภายใตบังคับของขอ 26 
บุคคลทั้งปวงที่ผูขายวาจางใหใหบริการจะถือเปนพนักงานของผูขาย 
โดยผูขายจะเปนผูจายเงินเดือนของพนักงานดังกลาวเอง 
ตลอดจนจะทําการชําระเงินท่ีตามกฎหมายกําหนดที่เกี่ยวของกับการวาจาง
บุคคลดังกลาว 

24. ผูรบัจางชวง: 
ผูขายตกลงจะไมใชผูรับจางชวงหากไมไดรับคํายินยอมลวงหนาเปนลายลกั
ษณอักษรจากผูซื้อ 
และภายใตบังคับของขอกําหนดขางตนหากผูขายจะใชผูรับจางชวง 
ผูขายจะรับผิดชอบในบริการที่ผูรับจางชวงดําเนินการอยางเต็มท่ีเสมือนวา
ผูขายเปนผูใหบริการดังกลาวเองโดยตรง 

25. การตรวจรบับรกิาร: 
ผูขายจะทําบันทึกการขอใหมีการบริการซอมบํารุงทุกครั้งโดยทําเปนใบสั่งง
านซึ่งตัวแทนของผูซื้อลงนามกํากับไว 
และสงใหพรอมกับใบแจงหนี้ของผูขาย 
ซึ่งงานที่สงมอบตามใบสั่งซื้อจะตองผานการตรวจรบัโดยผูซื้อเพื่อตรวจสอบ
วาของที่สงมอบดังกลาวเปนไปตามขอกําหนดของงานที่สงมอบซึ่งผูซื้อแจง
ตอผูขาย หากผูซื้อพบวาไมเปนไปตามขอกําหนดภายในเกาสิบ (90) 
วันหลังจากวันท่ีสงของ 
และผูซื้อไดแจงใหผูขายทราบเกี่ยวกับการไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว 
ผูขายจะแกไขความผิดพลาดดังกลาวโดยไมคิดคาธรรมเนียมเพิ่มเติมและเห
มาะสมตามหลักวิชาชีพโดยทันที หรือ (ในกรณีท่ีผูซื้อพิจารณากําหนด) 
คืนเงินท่ีผูซื้อชําระใหเปนคาบริการที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 
หรือไดรับผลจากของที่สงมอบซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนด 

26. การประกนัภยัความรบัผิด:  หากผูขายจะใหบริการในสถานที่ของผูซื้อ 
ผูขายจะทําประกันภัยความรับผิดโดยจะใหมีผลบังคับตลอดระยะที่ใหบริกา
รดังกลาว และมีจํานวนเงินไมต่ํากวาวงเงินความรับผิดท่ีระบุไวตอไปนี้ 
(หรือในสกุลเงินอื่นท่ีเทียบเทา) 

เงินทดแทน -
ด 

ับผดตอบุคคลภาย
จ็บ 

 2,000,
เหรียญ 

ตามที่กฎหมายกําหน

ความร ิ
นอก –  การบาดเ

- 000 
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หรือทรัพยสินเสียหาย 

สียหาย 
- 10,000,000 เหรียญ 

ความรับผิดจากวิชาชีพ - 1,000,000 เหรียญ 

 

27. : 
ตัวแทน 

าก
คาใชจายตางๆ รวมทั้งคาทนายความ 

ย
รทวงถามตางๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบาดเจ็บ 

ินท่ีเกิดจากการ

ตัวแทน 

ือคาเสียหายดังกลา

หรือการกระทําผิดโดยจงใจของผูซื้อ พนักงาน หรือตัวแทนของผูซื้อ 

28. 
รับรองวาทรัพยสินขอ ากสิทธิยึดหนวงจากก

ําระเงินใหกับพนักงาน ผูจัดหาสินคา 
หรือผูรับจางชวงของผูขาย 

29. 
รับทราบวาบริการที่ผูขายจัดใหตามเอกสารฉบับนี้เปนทรัพยสินข

ยางชัดแจงในสิทธิท
หนดข

(ตอกรณี) 

การบาดเจ็บ 
หรือทรัพยสินเ
(รวมทั้งหมด) 

การชดใชความเสียหาย  ผูขายสัญญาจะรับผิดชดใช 
และปองกันไมใหผูซื้อ กรรมการ เจาหนาท่ี 
และพนักงานของผูซื้อไดรับความเสียหายใดที่เกิดจ การเรียกรอง 
การทวงถาม คาเสียหาย 
และคาฤชาธรรมเนียม 
คาใชจายและคาปว การสําหรับพยานผูเชี่ยวชาญที่เกิดจากการฟองรอง 
การเรียกรองสิทธิ และกา
หรือเสียชีวิตของบุคคลใด 
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยส กระทํา ความผิดพลาด 
หรือการละเวนท่ีจะกระทําของผูขาย ผูรับจางชวงของผูขาย 
ตลอดจนเจาหนาท่ี 
หรือพนักงานของผูขายและผูรับจางชวงรายดังกลาว 
ท้ังนี้ผูขายไมตองรับผิดตอผูซื้อหากการเรียกรองสิทธิหร
วเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง 

สิทธยิึดหนวง: 
ผูขายตกลง งผูซื้อจะปลอดจ ารไ
มชําระเงิน (mechanic’s lien) 
เนื่องจากการที่ผูขายผิดนัดช

กรรมสิทธใินวสัด:ุ 
ผูซื้อตกลง
องผูขาย 
และผูขายขอสงวนสิทธิอ ั้งปวงในบริการซึ่งไมไดมอบใ
หกับผูซื้อตามเอกสารนี้ นอกจากขอกํา างตนแลว 
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ผูขายมีสิทธิถือครองและสงวนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา กรรมสิทธิ 
และผลป
วิธีการ 
และเทคนิคซึ่งผูขายเป
บริการตามเอกสารนี้ 
หรือซึ่งเกิดจากบริการที่ผูขายไดใหบริการแตผูเดียวโดยไมไดรับความชวยเ
หลือหรือคําแนะนําจากผูซื้อในระหวางใหบริการตาม
วัสดุท่ีพัฒนาขึ้นโดยหรือในนามของผูขายกอนหนา 
หรือพัฒนาขึ้นแตเพียงลําพังเกี่ยวกับการใหบริการตามเอกสารนี้      
แตอยางไรก็ตาม หถือวาผูซื้อเปนเจาของรายงาน แ บแปลน รายละเอียด 
ขอมูล แบบวาด ซอฟตแวรคอมพิวเตอร การแปล ตัวอยาง ตัวตนแบบ 

ระโยชนในสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ (ก) ความคิด แนวคิด วิทยาการ 

นเจาของกอนหนาหรือแตเพียงลําพังเกี่ยวกับการให

เอกสารนี้ (ข) 

ใ บ

หรืองานอื่นท่ีผูขายสรางใหกับผูซื้อเกี่ยวกับบริการที่ใหบริการตามเอกสารนี้  

30.
ี่เ
และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  

ายจะเปนผูรับผิดชอ
วแตเพียงผูเดียว 

ลิตขึ้น
รกโดยผูขาย หร

ผูขายเปนเจาของ 
ธ
เครือ่งหมายการคา 

ปนไปตา

ูข
ับจางชวงของผูขายซึ่งมีลักษณะตอไปน

ิ์ 
างท่ีบุคคลดังกลาวเป

 

 ผูขายจะดําเนินการท หมาะสมตามสมควรเพื่อดูแลใหบริการที่จะใหบ
ริการเปนไปตามที่ผูซื้อสั่ง 
ผูขายจะจัดหาใบอนุญาต 
และการอนุญาตใหใชสิทธิท้ังปวงท่ีจําเปนในการใหบริการ 
และจะจัดใหมีการตรวจสอบที่กําหนดไวท้ังปวงโดยผูข
บคาใชจายในการดําเนินการดังกลา
หากผูซื้อไมไดสั่งไวเปนประการอื่น 
ผูขายขอรับรองดวยวาบรรดาวัสดุท่ีใชในบริการจะเปนของใหม  
และผูขายรับรองวาชิน้งานที่ผ ตามใบสั่งซื้อฉบับนี้จะเปนการพัฒนาท่ี
ทําขึ้นเปนครั้งแ ือผูขายสามารถอนุญาตใหใชสิทธิได 
(ตามแตกรณี) และผูขายขอรับรองวาบรรดาชิ้นงาน 
และทรัพยสินที่ผูขายอนุญาตใหใชสิทธิ หรือที่
และใชในการทํางานตามใบสั่งซื้อฉบับนี้ไมไดละเมิดสิท ิ 
หรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการคา 
หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นของบุคคลภายนอก 
ผูขายสัญญาวาจะใหบริการตามใบสั่งซื้อฉบับนี้อยางเหมาะสมและเ
มหลักวิชาชีพอีกท้ังจะใหบริการอยางละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว 
ผูขายขอรับรองวาผ ายมีสัญญาเปนลายลักษณอักษรที่มีผลบังคับตามกฎห
มายกับพนักงาน และผูร ี้ (1) 
โอนกรรมสิทธิในสิทธิบัตร ลิขสิทธ
และสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นท่ีเกิดขึ้นในระหว น
พนักงานหรือไดรับการวาจางใหกับผูขาย (2) 
หามพนักงานดังกลาวไมใหใช หรือเปดเผยสิทธิท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา

0-v1\\ 17



(คําแปล) 

หรือขอมูลท่ีรับทราบหรือไดมาในระห ไดรับการวาจา
งซึ่งรวมทั้งและไมจํากัดเพียงชิ้นงาน และขอมูลอื่นใด
โดยเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อ

วางท่ีเปนพนักงานหรือ
 

นไขซึ่งมีขอจํากัดไมนอยกวาขอกําหนดแ
ละเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารน

คําแนะนํา 

ี้  

การระบุหมายเลข 

• ระบุหมายเลขใบสั่งซื้อของผูซื้อบนสินคาทุกกลอง 

• นะบรรจุทุกกล ภาช องจะตองระบุขอความตอไปนี้ 

ของผูซื้อ 

 

- - ประเทศที่เปนแหลงกําเนิดของสินคา  

 

 - - ชื่อผูผลิต 

 - - ชื่อผลิตภัณฑ

 - - น้ําหนักสุทธิ 

 - - หมายเลขหีบหอ

     ทั้งหมดที่ขนสง 
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