
 

 

 

 

 

ขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไขดำ้นกำรจดัซือ้ (“ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข”)  

 

1 ค ำส ัง่ซือ้และกำรตอบรบัค ำส ัง่  

1.1 ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขฉบับน้ีมผีลบังคับใชก้ับกำรจัดซือ้ทัง้หมดทีจั่ดท ำระหวำ่งฝ่ำย 

Diebold Nixdorf ทีล่งรำยกำรบนค ำส่ังซือ้ (“DN”) และผูค้ำ้ส ำหรับกำรส่ังซือ้สนิคำ้ 

และ/หรอืบรกิำรตำมทีล่งรำยกำรบนค ำส่ังซือ้ (“ผูค้ำ้”) ทีเ่กีย่วขอ้ง (“แตล่ะฝ่ำย” 

และเมือ่รวมกันคอื “ทัง้สองฝ่ำย”) ค ำส่ังซือ้ใด ๆ และทัง้หมด (“PO” แตล่ะฉบับ) 

ระหวำ่งทัง้สองฝ่ำยประกอบกบัขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีเมือ่รวมกันแลว้เรยีกว่ำ 

ขอ้ตกลง  

1.2 ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีอำจไดร้ับกำรปรับเปลีย่นโดย DN เป็นครัง้ครำว 

และขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทีม่กีำรปรับเปลีย่นดังกลำ่วจะจัดใหม้กีำรประกำศไวบ้นเว็บไซตข์

อง DN ที ่ www.dieboldnixdorf.com 

และถอืวำ่รวมเขำ้ดว้ยกันในแตล่ะขอ้ตกลงส ำหรับกำรจัดซือ้ผลติภัณฑ ์

และ/หรอืบรกิำรจำกผูค้ำ้  

1.3 กำรจัดซือ้ทัง้หมดถูกก ำกับและอยู่ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไข 

เวน้แตม่กีำรตกลงร่วมกันโดยทัง้สองฝ่ำย หรอืมกีำรระบไุวเ้ป็นอย่ำงอืน่ในทีน้ี่  ในขอบเขตที ่

PO มกีำรก ำหนดทีข่ัดแยง้กับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข จะมกีำรใช ้ PO 

แทนทีโ่ดยค ำนงึถงึกำรก ำหนดดังกลำ่ว 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ีถอืว่ำไดร้ับกำรยอมรับโดยผูค้ำ้เมือ่ไดร้ับ PO เวน้แตผู่ค้ำ้ (i) 

แจง้ DN ใหท้รำบในทันทวีำ่เป็นกำรปฏเิสธขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข และ (ii) 

ไม่มกีำรด ำเนินกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข (รวมถงึกำรปฏบิัตติำมค ำส่ังซือ้)   

1.4 ไม่มกีำรปรับเปลีย่นตอ่ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีโดยผูค้ำ้ทีจ่ะมผีลผูกพัน 

เวน้แตเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรและลงนำมโดยผูแ้ทนผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจของแตล่ะฝ่ำย 

ขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิหรอืทีแ่ตกตำ่งไปทีอ่ำจมกีำรแลกเปลีย่นกันระหวำ่งทัง้สองฝ่

ำย ซึง่รวมถงึ 

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขโดยทั่วไปของคูค่ำ้ทีข่ัดแยง้กับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ี 

ถูกปฏเิสธโดยชดัแจง้ในทีน้ี่ ขอ้ก ำหนดและ/หรอืเงือ่นไขดังกลำ่วใด ๆ จะมผีลผูกพันกับ DN 

เฉพำะเมือ่สอดคลอ้งกับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีเท่ำนัน้ 

หรอืมกีำรลงนำมอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยผูแ้ทนผูไ้ดร้ับมอบอ ำนำจของแตล่ะฝ่ำย 

กำรยอมรับผลติภัณฑห์รอืบรกิำร หรอืกำรช ำระเงนิส ำหรับผลติภัณฑห์รอืบรกิำรโดย DN 

ไม่ถอืวำ่เป็นกำรอนุมัตขิอ้ก ำหนดและ/หรอืเงือ่นไขเพิม่เตมิหรอืทีแ่ตกตำ่งไป 

2 กำรเปลีย่นแปลง  

DN มสีทิธิท์ ำกำรเปลีย่นแปลงแบบรำ่ง จ ำนวน กำรออกแบบ คุณลกัษณะจ ำเพำะ 

วสัดุ กำรบรรจุภณัฑ ์ และคุณลกัษณะในกำรจดัสง่ในเวลำใดก็ตำม 

หำกกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วเป็นเหตุใหเ้กดิกำรเพิม่ข ึน้หรอืลดลงของรำคำหรอืเวล

ำในกำรด ำเนนิกำร 

จะมกีำรปรบัเปลีย่นหรอืปรบัแกท้ียุ่ตธิรรมอยำ่งสอดคลอ้งกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

3 กำรจดัสง่  

3.1 เวลำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรจัดสง่ผลติภัณฑท์ุกรำยกำร   

3.2 กำรจัดสง่ผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิำรตอ้งสอดคลอ้งกับรูปแบบ วธิกีำร 

และสถำนทีใ่นกำรจัดสง่ตำมทีม่กีำรตกลงโดยทัง้สองฝ่ำย 

หำกไม่มกีำรระบวัุนทีใ่นกำรจัดสง่ ทัง้สองฝ่ำยจะตกลงร่วมกันถงึวันทีภ่ำยในหำ้ (5) 

วันท ำกำรของผูค้ำ้ทีไ่ดร้ับ PO ทีเ่กีย่วขอ้ง   

3.3 เวน้แตม่กีำรตกลงไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ 

ผูค้ำ้เป็นผูแ้บกรับคำ่ใชจ่้ำยทัง้หมดในกำรจัดสง่และกำรบรรจุหบีหอ่ 

ผูค้ำ้เป็นผูร้ับภำระคำ่ใชจ่้ำยพเิศษที ่ DN 

กอ่ขึน้อันเน่ืองมำจำกกำรไม่ปฏบิัตติำมคณุลักษณะจ ำเพำะดำ้นกำรจัดสง่  

3.4 ผูค้ำ้ตอ้งท ำกำรบรรจุหบีหอ่ผลติภัณฑต์ำมวธิปีฏบิัตทิีเ่ป็นมำตรฐำนอตุสำหกกรม 

โดยพจิำรณำถงึประเภทของผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หบีหอ่แตล่ะชิน้ทีจั่ดสง่ใหก้ับ DN 

ตอ้งระบหุมำยเลขและตดิฉลำกก ำกับโดยระบถุงึหมำยเลขกำรส่ังซือ้ของ DN, 

หมำยเลขสต็อก, เน้ือหำ, น ้ำหนัก 

และตอ้งประกอบดว้ยใบรำยกำรบรรจุหบีหอ่ทีม่กีำรลงรำยกำรทีม่กีำรสรุปรำยละเอยีดของกำ

รจัดสง่และกำรอำ้งองิถงึ PO ทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.5 ในกรณีทีม่กีำรจัดสง่ไปยังลกูคำ้โดยตรง หรอืโดยผูค้ำ้รำยย่อยของ DN 

ใบรำยกำรบรรจุหบีหอ่ตอ้งระบอุย่ำงถูกตอ้งวำ่เป็นกำรจัดสง่ทีด่ ำเนนิกำรในนำมของ DN  

3.6 DN ไดร้ับสทิธิใ์นกำรก ำหนดวันทีใ่นกำรจัดสง่ใหม่ หรอืยกเลกิ PO 

โดยไม่กอ่ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลง เมือ่มกีำรแจง้อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ณ 

เวลำใดก็ตำม  

3.7 หำกเกดิควำมลำ่ชำ้ในกำรจัดส่งผลติภัณฑห์รอืตอ้งเตรยีมกำรบรกิำรไวล้ว่งหนำ้ 

ผูค้ำ้ตอ้งแจง้ให ้ DN ทรำบในทันทแีละด ำเนินขัน้ตอนทีจ่ ำเป็นเพือ่เร่งกำรจัดสง่ผลติภัณฑ ์

และ/หรอืบรกิำร 

คำ่ใชจ่้ำยพเิศษทีเ่กดิขึน้ส ำหรับกำรเร่งกำรจัดสง่เพือ่ใหต้รงตำมวันทีใ่นกำรจัดสง่ทีร่ะบตุกเ

ป็นภำระของผูค้ำ้ ผูค้ำ้ตอ้งจ่ำยเงนิชดเชยใหก้ับ DN เต็มจ ำนวนส ำหรับมูลคำ่ 

คำ่ใชจ่้ำยและควำมเสยีหำยใด ๆ ทีเ่กดิจำกควำมลำ่ชำ้  

3.8 หำกมกีำรจัดสง่ผลติภัณฑเ์กนิจ ำนวนทีส่ั่ง และ DN 

มไิดเ้ลอืกทีจ่ะจัดซือ้ผลติภัณฑท์ีเ่กนิ ผูค้ำ้ตอ้งสง่กลับผลติภัณฑโ์ดยเป็นผูร้ับภำระคำ่ใชจ่้ำย  

3.9 ผลติภัณฑท์ีจั่ดสง่ทุกรำยกำรขึน้อยู่กับกำรตรวจสอบและกำรอนุมัตขิัน้สดุทำ้ยของ DN  

โดย DN จะใหก้ำรอนุมัตเิป็นลำยลักษณ์อักษรแกผู่ค้ำ้ กำรตอบรับตอ่กำรไดร้ับผลติภัณฑ ์

และ/หรอืบรกิำรโดย DN ในเวลำทีม่กีำรจัดสง่ ตลอดจนกำรช ำระเงนิใด ๆ ทีก่ระท ำโดย DN 

ใหก้ับผูค้ำ้ ไม่ถอืเป็นกำรอนุมัตหิรอืกำรยอมรับผลติภัณฑ ์ และ/หรอืบรกิำร    

หำกไม่มกีำรสง่มอบกำรอนุมัตคิรัง้สดุทำ้ยใหก้ับผูค้ำ้ภำยในสบิหำ้ (15) 

วันท ำกำรของกำรจัดสง่ 

ผูค้ำ้อำจพจิำรณำวำ่กำรจัดสง่ไดร้ับกำรยอมรับแลว้โดยไม่ตอ้งมกีำรแจง้ใหท้รำบเพิม่เตมิจำ

ก DN  ในกรณทีผ่ลติภัณฑห์รอืบรกิำรถูกปฏเิสธ 

ผูค้ำ้ตอ้งใหบ้รกิำรใหม่หรอืสง่มอบผลติภัณฑส์ ำหรับเปลีย่นทดแทนใหก้ับ DN อย่ำงรวดเร็ว 

โดยผูค้ำ้เป็นผูร้ับภำระคำ่ใชจ่้ำยแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

หำกผูค้ำ้ใหบ้รกิำรใหม่อกีครัง้หรอืเปลีย่นทดแทนผลติภัณฑภ์ำยในหำ้ (5) 

วันท ำกำรหลังกำรแจง้ของ DN ทำง DN อำจจัดหำสนิคำ้หรอืบรกิำรดังกลำ่วจำกแหล่งอืน่ 

และผูค้ำ้ตอ้งชดเชยใหก้ับ DN ส ำหรับมูลคำ่ คำ่ใชจ่้ำย 

และควำมเสยีหำยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่มกีำรรอ้งขอ ผูค้ำ้ตอ้งจ่ำยชดเชยใหก้ับ DN 

อย่ำงรวดเร็วส ำหรับคำ่ใชจ่้ำยตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับสนิคำ้หรอืบรกิำรทีถู่กปฏเิสธ  

3.10 กำรผลติ, กำรจัดท ำ, กำรบรรจุหบีหอ่, กำรตดิฉลำก, กำรกระจำย, เน้ือหำ, 

กำรออกแบบ, 

ฝีมอืและคณุภำพของผลติภัณฑต์อ้งสอดคลอ้งในทุกรูปกำรณ์กับขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่ำย 

กับกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง และกับคณุภำพระดับสงูสดุและฝีมอื  ตำมทีใ่ชใ้นทีน้ี่ 

“กฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง” หมำยถงึ กฎหมำยสหพันธรัฐ, ทอ้งถิน่, 

และตำ่งประเทศและระหวำ่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด, กฎ, ขอ้บังคับ, ประมวลกฎหมำย, 

รัฐธรรมนูญ, สัญญำระหวำ่งประเทศ, มำตรฐำน, ขอ้ก ำหนด, แนวทำง, แถลงกำรณ์, 

เอกสำรปกขำว, รำยงำน หรอืกำรสือ่สำรทีค่ลำ้ยคลงึกันของหน่วยงำนภำครัฐ 

ซึง่รวมถงึหน่วยงำนหรอืองคก์รทีใ่หก้ำรบรหิำรจัดกำร, ก ำกับดแูลตนเอง, อตุสำหกรรม, 

กำรคำ้และผูใ้หก้ำรคุม้ครอง ดว้ยอำจมกีำรแกไ้ขและมผีล 

และไม่วำ่จะมผีลบังคับใชต้ำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิำรหรอืผลติภัณฑข์อง PO 

หรอืไม่ก็ตำม 

3.11 

ผลติภัณฑต์อ้งไม่ประกอบดว้ยสิง่ใดทีถู่กส่ังหำ้มตำมกฏหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลติภัณฑต์อ้งมคี ำเตอืน, กำรเปิดเผย และค ำแนะน ำต่ำง ๆ ทัง้หมด 

และตอ้งไดร้ับกำรบรรจุและขนสง่ตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเพยีง สิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกับสำรเคม,ี แบตเตอรี,่ สำรปรอท, น ้ำยำง 

และกฎหมำย Proposition 65 ทีว่ำ่ดว้ยรำยชือ่สำรเคม ี 

ผลติภัณฑแ์ละวัสดบุรรจุภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งไม่ประกอบดว้ยหรอืผลติดว้ยสำรทีท่ ำลำยบรร

ยำกำศชัน้โอโซนทีถู่กส่ังหำ้มโดยองกก์รพทิักษ์สิง่แวดลอ้มของสหรัฐอเมรกิำ (U.S. 

Environmental Protection Agency) ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเพยีง hcfc-21, hcfc-22 และ 

hcfc-31  

ผูค้ำ้ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สนิคำ้ทัง้หมดมกีำรลงทะเบยีนและตดิฉลำกก ำกับไวอ้ย่ำงถูกต ้

อง โดยสอดคลอ้งตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

4 กำรถำ่ยโอนชือ่และควำมเสีย่ง  

4.1 ผูค้ำ้ตอ้งจัดสง่ผลติภัณฑ ์ (รวมถงึวัสด ุ ชิน้สว่น และสว่นประกอบ) 

และใหบ้รกิำรทีไ่ม่มภีำระผูกพันโดยสทิธิข์องบคุคลทีส่ำม  

4.2 ในกรณีทีเ่ป็นกำรจัดสง่โดยไม่มกีำรตดิตัง้หรอืประกอบ 

กำรถ่ำยโอนควำมเสีย่งจะเกดิขึน้เมือ่มกีำรจัดสง่ผลติภัณฑใ์หก้ับ DN 

ตำมวธิกีำรจัดสง่ทีต่กลงไว ้ ในกรณีทีก่ำรจัดสง่รวมถงึกำรตดิตัง้หรอืกำรประกอบ 

ควำมเสีย่งจะถูกถ่ำยโอนเมือ่ผ่ำนกำรทดสอบ, ยอมรับ, 

และมกีำรอนุมัตขิัน้สดุทำ้ยเรยีบรอ้ยแลว้โดย DN และ/หรอืโดยลกูคำ้ตำมควำมเหมำะสม   

5 ใบแจง้หนีแ้ละกำรช ำระเงนิ 

ใบแจง้หน้ีตอ้งระบถุงึกำรอำ้งองิ PO และหมำยเลขของแตล่ะรำยกำร 

ใบแจง้หน้ีตอ้งถูกแสดงและจัดสง่ตำมทีร่ะบโุดย DN DN จะช ำระเงนิตำมใบแจง้หน้ีเกำ้สบิ 

(90) วันรอบกำรช ำระเงนิถัดไป 

ตรำบใดทีใ่บแจง้หน้ีสอดคลอ้งกับสิง่ทีก่ลำ่วมำแลว้กอ่นหนำ้น้ี   

6 กำรบรกิำรหรอืกำรตดิต ัง้งำน 

ในกรณีที ่ PO ตอ้งแสดงผลกำรท ำงำนหรือกำรตดิตัง้ผลติภัณฑโ์ดยผูค้ำ้ ณ สถำนทีข่อง 

DN จะใชข้อ้ก ำหนดดังตอ่ไปน้ี: 

6.1 

ผูค้ำ้ตอ้งใหก้ำรระมัดระวังไวก้อ่นเพือ่ป้องกันสนิทรัพยแ์ละบคุคลจำกควำมเสยีหำยหรอืบำด

เจ็บทีอ่ำจเกดิจำกงำนของตนและตอ้งปฏบิัตติำมกฏระเบยีบของภำครัฐทีเ่กีย่วขอ้งและตำม

นโยบำยหรอืขัน้ตอนของ DN ผูค้ำ้ตอ้งรับผดิชอบตอ่กำรปฏบิัตติำมตำ่ง ๆ 

ของผูร้ับเหมำชว่ง, พนักงำน, ผูแ้ทนและตัวแทนของผูค้ำ้และผูร้ับเหมำชว่งในงำนนัน้ ๆ 

ทัง้หมด ผูค้ำ้ตอ้งท ำกำรจัดหำดว้ยคำ่ใชจ่้ำยของตัวเองและมอบหลักฐำนใหก้ับ DN 

ทีแ่สดงถงึควำมคุม้ครองจำกกำรประกันภัยอย่ำงเพยีงพอทีเ่ป็นทีพ่อใจของ DN 

6.2 งำนยังตกเป็นควำมเสีย่งของผูค้ำ้กอ่นทีจ่ะมกีำรยอมรับอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรโดย 

DN และ/หรอืเจำ้ของโครงกำร 

และผูค้ำ้ตอ้งท ำกำรเปลีย่นทดแทนดว้ยคำ่ใชจ่้ำยของตนเองส ำหรับงำนทัง้หมดทีเ่สยีหำยห

รอืถูกท ำลำยไม่วำ่ดว้ยสำเหตใุดก็ตำม 

6.3 ผูค้ำ้ตอ้งด ำเนนิงำนตอ่ไปดว้ยตนเองเพือ่ใหส้ถำนทีส่ะอำด มรีะเบยีบ 

และปรำศจำกสนมิอยู่ตลอดเวลำ และเมือ่ด ำเนนิงำนเสร็จสมบรูณ์แลว้ 

อปุกรณ์ทัง้หมดและวัสดทุีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนตอ้งถูกน ำออกไปจำกโครงกำร 

6.4 DN มสีทิธิใ์นกำรขับไลบ่คุลำกรผูไ้ม่อดทนตอ่กฎและกำรเลอืกของDN 

ออกไปจำกสถำนทีข่อง DN เพือ่ประกำศถงึกำรผดิสัญญำภำยใตข้อ้ตกลงน้ี 

ผูค้ำ้เป็นผูร้ับผดิแตเ่พยีงผูเ้ดยีวส ำหรับพนักงำน, ผูแ้ทน, 

ผูร้ับเหมำหรอืผูร้ับเหมำชว่งและกำรกระท ำของพวกเขำในขณะทีอ่ยู่ในสถำนทีข่อง DN 

ผูค้ำ้ตอ้งจ่ำยคำ่ชดเชยและใหก้ำรปกป้อง DN จำกกำรสญูเสยี, กำรเรยีกรอ้งสทิธิ,์ 

คำ่ใชจ่้ำย, ควำมเสยีหำยตำ่ง ๆ 

ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืมผีลมำจำกกำรกระท ำหรอืกจิกรรมของพนักงำน, ผูแ้ทน, 

ผูร้ับเหมำหรอืผูร้ับเหมำชว่งของผูค้ำ้ในขณะทีอ่ยู่ในสถำนทีข่อง DN 

7 กำรยุต ิ 

โดยไม่ค ำนงึถงึสทิธิใ์นกำรยุตอิืน่ใดทีม่ใีนขอ้ตกลงฉบับน้ี DN ไดร้ับสทิธิใ์นกำรยุต ิPO ใด ๆ 

พรอ้มกับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีโดยทันทโีดยปรำศจำกสำเหต ุ

ในกรณีทีม่กีำรยุตดิังกลำ่ว 

ผูค้ำ้ไดร้ับสทิธิส์ ำหรับคำ่ชดเชยตำมมูลคำ่ของผลติภัณฑท์ัง้หมดหรอืบรกิำรทีด่ ำเนนิกำร 

ตำมทีม่กีำรตกลงจนถงึวันทีข่องกำรยุต ิ

ผูค้ำ้ไม่ไดร้ับสทิธิส์ ำหรับคำ่ชดเชยอืน่ใดส ำหรับกำรยุตโิดย DN 

http://www.dieboldnixdorf.com/


 

 

 

 

 

8 ซอฟตแ์วร ์ 

8.1 เมือ่มกีำรจดัซือ้และจดัสง่ ผูค้ำ้ยนิยอมใหส้ทิธิท์ ีไ่ม่ผูกขำดตอ่ DN, 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งและฝ่ำยใด ๆ ที ่ DN รอ้งขอ 

โดยไมม่ขีอ้จ ำกดัดำ้นเวลำและสถำนทีใ่นกำรท ำส ำเนำ, ถำ่ยโอน, ท ำกำรตลำด, 

เชำ่, ใหเ้ชำ่, น ำออกใช ้ และยอ่ยสทิธิใ์นกำรเขำ้ใชง้ำนส ำหรบัซอฟตแ์วรท์ีผู่ค้ำ้ให ้

DN เขำ้ใชง้ำนหรอือยูใ่นผลติภ ณฑใ์ด ๆ ทีจ่ดัใหก้บั DN สทิธิน์ีเ้ป็นกำรอนุญำตให ้

DN 

หรอืผูท้ ีก่ลำ่วไวก้อ่นหนำ้นีข้ำ้งตน้ใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่วตัถุประสงคท์ำงธุรกจิหรอืตำม

ทีต่กลงไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ระหวำ่งท ัง้สองฝ่ำย 

9 กำรประกนั  

9.1 ผูค้ำ้ใหก้ำรประกันวำ่ผลติภัณฑท์ัง้หมดทีจั่ดสง่ใหก้ับ DN 

มชีือ่เสยีงทีด่แีละท ำกำรตลำดได ้ ผูค้ำ้ตอ้งสง่มอบผลติภัณฑท์ัง้หมดใหก้ับ DN 

โดยปรำศจำกขอ้ผูกมัดจำกกำรอยู่ภำยใตส้ทิธิใ์นกำรเป็นทรัพยส์นิของผูอ้ืน่และภำระตดิพัน 

ผูค้ำ้ใหก้ำรประกันวำ่ผลติภัณฑห์รอืบรกิำรทัง้หมดจะเป็นไปตำมค ำอธบิำยและคณุลักษณะ

จ ำเพำะตำมทีต่กลงโดยทัง้สองฝ่ำย สำมำรถท ำกำรคำ้ได ้

และปรำศจำกขอ้บกพร่องในกำรออกแบบ, งำนฝีมอืหรือวัสด ุ

ผูค้ำ้ยังใหก้ำรประกันวำ่ผลติภัณฑห์รอืบรกิำรมคีวำมเหมำะสมตอ่วัตถุประสงคใ์นกำรใชง้ำน 

กำรประกันน้ีจะขยำยควำมคุม้ครองตอ่ไปยังลกูคำ้ของ DN 

กำรประกันน้ีเป็นกำรเพิม่เตมิจำกกำรประกันตำมกฎหมำย 

9.2 กำรประกันของผูค้ำ้จะขยำยเป็นระยะเวลำยีส่บิสี ่ (24) เดอืน 

หลังจำกทีม่กีำรสง่มอบรำยกำรและยอมรับโดย DN  

9.3 ผูค้ำ้ตอ้งแกไ้ขขอ้บกพร่องใด ๆ ภำยในสบิสี ่ (14) วันทีม่กีำรแจง้เตอืนจำก DN 

หรอืจำกลกูคำ้ดว้ยกำร (ตำมทำงเลอืกของ DN หรอืลกูคำ้) 

แกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยคำ่ใชจ่้ำยของตนเองหรอืโดยกำรตดิตัง้ผลติภัณฑใ์หม่หรอืใหบ้รกิำรใ

หม่โดยปรำศจำกขอ้บกพร่อง 

ผลติภัณฑท์ีม่ขีอ้บกพร่องอำจถูกสง่กลับคนืไปยังคูค่ำ้และซอ่มแซม 

และ/หรอืเปลีย่นทดแทนโดยคูค่ำ้ดว้ยคำ่ใชจ่้ำยและควำมเสีย่งของตนเอง  

9.4 หำกผูค้ำ้ปฏเิสธ ลม้เหลวหรอืไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

หรอืตดิตัง้ใหม่หรอืใหบ้รกิำรใหม่ได ้DN จะไดร้ับสทิธิใ์นกำร:  

(a) ยุตสัิญญำทัง้หมดหรอืสว่นใด ๆ โดยไม่ตอ้งช ำระคำ่ชดเชย:  

(b) ขอกำรลดรำคำ  

(c) ท ำกำรซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทนดว้ยตนเอง 

หรอืน ำบคุคลทีส่ำมมำร่วมด ำเนนิกำรซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทน 

และกูค้นืมูลคำ่ดังกลำ่วจำกผูค้ำ้ หรอื  

(d) เรยีกรอ้งสทิธิต์อ่ควำมเสยีหำยส ำหรับกำรไม่ปฏบิัตติำมหรอืกำรด ำเนินงำนทีไ่ม่ดตี่

อสัญญำ  

9.5 

ในกรณีทีก่ำรซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทนอย่ำงเร่งดว่นเป็นสิง่จ ำเป็นเพือ่บรรเทำมูลคำ่และ

คำ่ใชจ่้ำย และควำมสญูเสยีและเสยีหำยที ่ DN ไดร้ับ 

และผูค้ำ้ไม่สำมำรถหรอืบง่ชีว้ำ่ไม่สำมำรถท ำกำรซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทนใหอ้ย่ำงเร่งด่

วนได ้DN อำจด ำเนินกำรซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทนดว้ยตนเองหรอืผ่ำนทำงบคุคลทีส่ำม 

และเรยีกคนืคำ่ใชจ่้ำยดังกลำ่วจำกผูค้ำ้  

9.6 ในกรณีทีผู่ค้ำ้ท ำกำรซอ่มแซมผลติภัณฑ ์

ขอ้ผูกพันดำ้นกำรประกันของผูค้ำ้ส ำหรับผลติภัณฑท์ีซ่อ่มจะขยำยไปสบิสอง (12) 

เดอืนโดยเริม่จำกวันทีท่ีม่กีำรซอ่มหรอืเมือ่สิน้สดุกำรประกันเดมิ 

อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ทีม่ำกกวำ่  

10 กำรรบัเหมำชว่ง  

ผูค้ำ้ไม่ไดร้ับอนุญำตใหร้ับเหมำช่วงส ำหรับภำระผูกพันทีส่ ำคัญภำยใตข้อ้ตกลงฉบบัน้ีโดยไ

ม่ไดร้ับกำรอนุมัตเิป็นลำยลักษณ์อักษรกอ่นจำก DN 

กำรละเมดิขอ้ก ำหนดน้ีโดยผูค้ำ้เป็นกำรใหส้ทิธิแ์ก่ DN 

ในกำรยุตขิอ้ตกลงฉบับน้ีทัง้หมดหรอืบำงสว่นและใหส้ทิธิเ์รยีกรอ้งถงึควำมเสยีหำย  

11 กำรใหอ้ ำนำจในกำรจดัหำส ำหรบับรษิทัในเครอื  

ทัง้สองฝ่ำยตกลงกันวำ่บรษัิทในเครอืของ DN 

ไดร้ับสทิธิเ์ช่นเดยีวกันในกำรจัดซือ้ผลติภัณฑ ์

และ/หรอืบรกิำรตำมขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงฉบับน้ี “บรษัิทในเครอื” หมำยถงึบรษัิทใด ๆ 

ทีค่วบคมุโดยตรงหรอืโดยออ้มโดย DN หรอืควบคมุ DN 

หรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคมุทั่วไปดว้ย DN 

โดยกำรควบคมุหมำยถงึกำรเป็นเจำ้ของโดยตรงหรอืโดยออ้มทีอ่ย่ำงนอ้ย 50% 

ในทุนทีก่ ำหนดไว ้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ ๆ 

โดยตรงหรอืโดยออ้มทีไ่ดช้ือ่วำ่ประธำนบรหิำรหรอืบคุคลทีม่ภีำระงำนทีค่ลำ้ยคลงึกันผูซ้ ึง่มี

อทิธพิลอย่ำงมนัียส ำคัญ 

12 เครือ่งมอื วสัดุ และแบบรำ่ง  

12.1 DN รักษำไวซ้ึง่ชือ่และควำมเป็นเจำ้ของในเครือ่งมอืและวัสดตุำ่ง ๆ ทีจั่ดหำโดย DN 

ใหก้ับผูค้ำ้ วัสดดุังกลำ่วตอ้งถูกเก็บแยกตำ่งหำกจำกสนิทรัพยอ์ืน่ ๆ ของผูค้ำ้ 

และตอ้งไดร้ับกำรท ำเครือ่งหมำยไวอ้ย่ำงเหมำะสม ตอ้งและไดร้ับกำรดแูลรักษำ 

และ/หรอืซอ่มแซมโดยไม่มภีำระคำ่ใชจ่้ำยใหก้ับ DN ตอ้งถูกใชง้ำนเฉพำะเมือ่มคี ำส่ังจำก 

DN ทีล่งบันทกึ 

และควำมเสีย่งในกำรสูญเสยีหรอืกำรลดลงของรำคำตกเป็นของผูค้ำ้จนกวำ่จะมกีำรสง่กลับ

มำยัง DN  

12.2 ผูค้ำ้ใหก้ำรประกันวำ่สนิคำ้, วัสด,ุ เครือ่งมอื, แม่พมิพ,์ ตัวอย่ำง, โมเดล, สว่นตำ่ง ๆ, 

แบบร่ำง, มำตรฐำน, เอกสำร และมำตรวัดตำ่ง ๆ ทีจั่ดหำโดย DN 

เพือ่มอบใหก้ับคูค่ำ้จะยังคงปรำศจำกขอ้ผกูมดัจำกกำรอยู่ภำยใตส้ทิธิใ์นกำรเป็นทรัพยส์นิข

องผูอ้ืน่และภำระตดิพันในขณะทีอ่ยู่ในกำรครอบครองของผูค้ำ้  

12.3 

ผูค้ำ้ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรน ำไปใชแ้ละคงมกีำรคุม้ครองทำงกำรประกันอย่ำงเพยีง

พอส ำหรับเครือ่งมอืและวัสดทุีจั่ดหำโดย DN 

ในขณะทีอ่ยู่ในกำรครอบครองและควบคมุโดยผูค้ำ้ DN 

ไดร้ับสทิธิใ์นกำรครอบครองเครือ่งมอืและวัสดดุังกลำ่วในเวลำใดก็ตำม 

ผูค้ำ้ตอ้งปฏบิัตติำมค ำรอ้งขอทัง้หมดจำก DN ในกำรสง่คนืเครือ่งมอืและวัสดดุังกลำ่ว  

12.4 ผูค้ำ้ไม่อำจอนุญำตใหบ้คุคลทีส่ำมใชเ้ครือ่งมอืทีจั่ดหำใหโ้ดย DN 

และ/หรอืโดยปรำศจำกกำรอนุมัตอิย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก DN  

13 กำรรกัษำควำมลบั  

13.1 แตล่ะฝ่ำยใหก้ำรตกลงในทีน้ี่วำ่จะไม่ใช ้ หรอือนุญำตใหใ้ชข้อ้มูลใด ๆ 

ทีสั่มพันธก์ับฝ่ำยอืน่ใดในทีน้ี่ทีจั่ดใหโ้ดยเชือ่มโยงกบัขอ้ตกลงหรอืขอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขเ

หลำ่น้ี ซึง่รวมถงึ อำท ิ ซอฟตแ์วร,์ วัสด,ุ เครือ่งมอื, แม่พมิพ,์ ส่วนต่ำง ๆ, แบบร่ำง, 

มำตรฐำน, มำตรวัด, สว่นประกอบ, คณุลักษณะจ ำเพำะ, ขัน้ตอน, 

ควำมรูเ้ชงิกำรปฏบิัตทิำงเทคนคิ, เอกสำร และวัสดหุรอืขอ้มูลอืน่ ๆ ทัง้หมด (ซึง่โดยรวมคอื 

“ขอ้มูลลับ”) ในลักษณะทีห่รอืเพือ่วัตถุประสงคท์ีก่อ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่ฝ่ำยอืน่ดังกลำ่ว 

หรอืนอกเหนือจำกกำรเชือ่มโยงกับขอ้ตกลงฉบับน้ี และจะไม่เปิดเผย, บอกควำมลับ, 

สง่มอบหรอืท ำใหส้ำมำรถเขำ้ถงึ (โดยรวมคอื “เปิดเผย” หรอื “กำรเปิดเผย”) 

หรอือนุญำตใหท้ ำกำรเปิดเผยถงึขอ้มูลซึง่เป็นควำมลับใด ๆ ตอ่บคุคลหรอืองคก์รใดก็ตำม 

ทีน่อกเหนือไปจำกผูท้ีจ่ ำเป็นตอ้งมคีวำมรูต้ำมทีก่ ำหนดเพือ่ด ำเนินงำนตำมขอ้ผูกพันส ำหรับ

วัตถุประสงค ์

เวน้แตอ่ำจถูกก ำหนดโดยกระบวนตำมกฎหมำยหรอืกระบวนกำรเพือ่กำรบรหิำรจัดกำร 

หรอืตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม สิง่ทีม่ำกอ่นกำรเปิดเผยขอ้มูลลับใด ๆ 

ทีอ่นุญำตหลังจำกน้ี ฝ่ำยทีเ่ปิดเผยตอ้งไดร้ับกำรตกลงจำกผูร้ับกอ่น 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดขอ้ที ่ 13.1 โดยค ำนงึถงึขอ้มูลดังกลำ่ว 

ฝ่ำยทีเ่ป็นผูร้ับตอ้งปกปิดและปฏบิัตติอ่ขอ้มลูลับดว้ยระดับกำรดแูลทีเ่ท่ำเทยีมกับขอ้มูลทีค่

ลำ้ยคลงึกันของตนเอง (ซึง่ไม่มกีรณีใดทีจ่ะนอ้ยไปกวำ่กำรดแูลอย่ำงสมเหตสุมผล) 

เพือ่ป้องกันกำรเปิดเผยใหก้ับหรอืกำรใชโ้ดยไม่ไดร้ับอนุญำตจำกฝ่ำยทีไ่ม่ไดร้ับอนุญำต  

13.2 โดยไม่ค ำนงึถงึสิง่ทีก่ลำ่วมำแลว้กอ่นหนำ้น้ี ค ำวำ่ “ขอ้มูลลับ” 

มไิดห้มำยรวมถงึขอ้มูลใด ๆ 

ทีสั่มพันธก์ับฝ่ำยหนึง่ทีเ่ป็นผ่ำยทีเ่ปิดเผยขอ้มูลทีส่ำมำรถแสดง: (i) 

เป็นสิง่ทีอ่ยู่ในกำรครอบครองกอ่นทีจ่ะมกีำรรับมอบจำกอกีฝ่ำยหนึง่ในทีน้ี่ (ii) 

คอืหรอืหลังจำกนัน้กลำยเป็นสิง่ทีพ่บไดท้ั่วไปในทำงสำธำรณะโดยไม่มคีวำมบกพร่องของฝ่

ำยทีเ่ปิดเผย (iii) 

ไดร้ับแลว้โดยแยกกันจำกฝ่ำยทีเ่ปิดเผยในลักษณะทีไ่ม่มขีอ้จ ำกัดจำกบคุคลผูท้ีไ่ดร้ับสทิธิใ์

หเ้ปิดเผยขอ้มูลดังกลำ่ว หรอื (iv) 

ไดร้ับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นเอกเทศโดยฝ่ำยทีเ่ปิดเผยโดยไม่มกีำรใชข้อ้มูลลับ  

13.3 ขอ้ 13 น้ีจะยังคงอยู่แมม้กีำรยุตขิอ้ตกลงและขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ี 

ควำมรับผดิชอบทัง้หมดทีส่รุปไวข้องฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ทีเ่กีย่วกับขอ้มูลลับ 

ยังคงมผีลตรำบเท่ำทีข่อ้มูลดังกลำ่วยังคงเป็นควำมลับ  

13.4 เมือ่มกีำรรอ้งขอจำกฝ่ำยทีเ่ปิดเผย แตล่ะฝ่ำยตกลงทีจ่ะสง่กลับ 

และ/หรอืลบขอ้มูลลับและส ำเนำตน้ฉบับและส ำเนำทีท่ ำซ ้ำทีเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรทีป่ระกอ

บดว้ยขอ้มูลลับอย่ำงรวดเร็ว  

14 กำรคุม้ครองขอ้มูล  

14.1 

ผูค้ำ้ใหก้ำรตกลงตอ่กำรปฏบิัตติำมกฏหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองขอ้มูลทัง้หมดทีสั่มพันธก์ับก

ำรประมวลผลขอ้มูลลกูคำ้  โดย “ขอ้มูลลกูคำ้” หมำยถงึ (i) ขอ้มูลทัง้หมดทีส่รำ้งขึน้ จัดให ้

หรอืจัดสง่โดย หรอืเป็นเหตใุหส้รำ้งขึน้ จัดให ้ หรอืจัดสง่โดย DN, 

บรษัิทในเครอืหรอืลกูคำ้ของ DN ทีเ่ชือ่มโยงกับบรกิำรทีผู่ค้ำ้ด ำเนนิกำรใหก้ับ DN หรอื PO 

ใด ๆ (ii) ขอ้มูลทัง้หมดทีเ่กีย่วกับธุรกจิ, ลกูคำ้ และลกูคำ้ผูมุ้่งหวังที ่ DN ท ำกำรรวบรวม, 

สรำ้งขึน้ หรอืจัดสง่โดย หรอืเป็นเหตใุหม้กีำรสรำ้งขึน้ จัดให ้ หรอืจัดสง่โดย DN 

และ/หรอืบรษัิทในเครอืและผูร้ับเหมำชว่ง (iii) ขอ้มูลดังกลำ่วทีม่กีำรประมวลผลหรอืจัดเก็บ 

และ/หรอืจัดใหโ้ดย DN โดยเป็นสว่นหนึง่ของกำรบรกิำร ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเพยีง 

ขอ้มูลทีอ่ยูใ่นแบบฟอรม์, รำยงำน และเอกสำรในท ำนองเดยีวกันทีจั่ดใหโ้ดย DN 

โดยเป็นสว่นหนึง่ของกำรบรกิำร และ (iv) ขอ้มูลสว่นตัว 

“กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล” หมำยถงึ กฎระหวำ่งประเทศ, สหพันธรัฐ, รัฐและระดับทอ้งถิน่, 

ระเบยีบขอ้บังคบัและหลักกำรในกำรก ำกับดแูลตนเอง 

และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรรักษำควำมปลอดภัยของขอ้มูล, ควำมเป็นสว่นตัว 

และกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นตัวของบคุคล “ขอ้มูลสว่นตัว” คอืขอ้มูลใด ๆ 

ทีส่ำมำรถบง่ชีโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม สัมพันธก์ับ อธบิำยถงึ เชือ่มโยงกับ 

หรอืสำมำรถเชือ่มโยงกับเฉพำะบคุคลอย่ำงสมเหตผุล ผูค้ำ้ตอ้งท ำให ้ DN มขีอ้มูลใด ๆ ที ่

DN 

รอ้งขออย่ำงสมเหตผุลเพือ่แสดงถงึกำรปฏบิัตติำมขอ้ผูกมัดของผูค้ำ้ภำยใตก้ฎหมำยคุม้ครอ

งขอ้มูล    

14.2 ผูค้ำ้ตอ้งแจง้ตอ่ลกูคำ้อย่ำงปรำศจำกควำมลำ่ชำ้และภำยในเวลำตำมสมควร 

แตไ่ม่เกนิสำม (3) วันท ำกำร หำกไดร้ับค ำขอ กำรสอบถำมหรอืกำรรอ้งทุกข ์ (“ค ำรอ้ง”) 

จำกบคุคลอันเกีย่วเน่ืองกับกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นตัวของบคุคลนัน้ ๆ 

ผูค้ำ้ตอ้งไม่ตอบสนองตอ่ค ำรอ้งดังกลำ่วใด ๆ 

เวน้แตไ่ดร้ับค ำแนะน ำใหก้ระท ำกำรเชน่นัน้ไดโ้ดย DN หรอืตอ้งปฏบิัตติำมกฎหมำย  

หำกไดร้ับค ำแนะน ำจำก DN 

ผูค้ำ้ตอ้งลบขอ้มูลสว่นตัวทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลทีไ่ดร้ับกำรก ำหนดโดย DN, 

ใหข้อ้มูลทีร่อ้งขอโดย DN อันเกีย่วกับกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นตัวของบคุคล 

หรอืด ำเนินกำรอืน่ตำมทีร่อ้งขออย่ำงสมเหตผุลโดย DN 

14.3 ระหวำ่งทัง้สองฝ่ำย ขอ้มูลลกูคำ้จะเป็นและคงเป็นสนิทรัพยข์อง DN  

ผูค้ำ้ไม่อำจใชข้อ้มูลลกูคำ้เพือ่วัตถุประสงคใ์ด ๆ ทีน่อกเหนือไปจำกจำกใหบ้รกิำร  

ไม่มขีอ้มูลลกูคำ้ใดทีอ่ำจถูกจ ำหน่ำย, มอบหมำย, ใหเ้ชำ่ 

หรอืน ำออกสูบ่คุคลทีส่ำมหรอืใชป้ระโยชน์ในทำงกำรคำ้โดย หรอืในนำมของผูค้ำ้ 

(หรอืผูร้ับเหมำชว่ง)  

ไม่มผีูค้ำ้หรอืผูร้ับเหมำชว่งทีอ่ำจครอบครองหรอืถอืสทิธิใ์นกำรยดึทรัพยห์รอืสทิธิอ์ ืน่จำก 

หรอืตอ่ขอ้มูลลกูคำ้  หำกผูค้ำ้น ำผูร้ับเหมำชว่งมำเขำ้ร่วมในกำรประมวลผลขอ้มูลลกูคำ้ 

ผูค้ำ้ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูร้ับเหมำชว่งนัน้อยู่ภำยใตข้อ้ตกลงทีเ่ป็นลำยลักษณ์อักษร 

ทีข่อใหผู้ร้ับเหมำชว่งยดึตำมขอ้ก ำหนดอย่ำงนอ้ยเพือ่ใหก้ำรป้องกันเท่ำทีก่ลำ่วในทีน้ี่ 



 

 

 

 

 

ทีสั่มพันธก์ับกำรคุม้ครองขอ้มูลลกูคำ้ 

ผูค้ำ้คงรับผดิโดยสมบรูณ์ส ำหรับกำรประมวลผลขอ้มูลลกูคำ้ใด ๆ 

โดยผูร้ับเหมำชว่งทีน่ ำมำเขำ้ร่วม 

14.4 ผูค้ำ้จะใชแ้ละรักษำไวซ้ึง่กำรควบคมุ, แนวทำงปฏบิัต,ิ เทคโนโลย,ี กำรฝึกอบรม 

และขัน้ตอนตำมจ ำเป็นเพือ่ปกป้องกำรรักษำควำมปลอดภัย, กำรรักษำควำมลับ, 

กำรบรูณำกำร และควำมพรอ้มใชง้ำนขอ้มูลลับของ DN, ขอ้มูลลกูคำ้ และระบบของผูค้ำ้  

ผูค้ำ้ตอ้งน ำมำใชแ้ละรักษำไวซ้ึง่โปรแกรมส ำหรับกำรจัดกำรดำ้นกำรละเมดิขอ้มูล  

“กำรละเมดิขอ้มูล” หมำยถงึกำรเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัอนุญำต, เขำ้ถงึ, 

กำรเผยหรอืกำรสญูหำยของขอ้มูลลกูคำ้ทีม่กีำรประมวลผลหรอืจัดเก็บโดยผูค้ำ้ 

หรอืสำมำรถเขำ้ถงึไดผ้่ำนกำรบรกิำร  ในกรณีทีเ่กดิกำรละเมดิขอ้มูล 

หรอืในกรณีทีผู่ค้ำ้สงสัยว่ำมกีำรละเมดิขอ้มูล ผูค้ำ้ตอ้ง (i) แจง้ให ้ DN 

ทรำบภำยในสีส่บิแปด (48) ชัว่โมงทำงโทรศัพทแ์ละอเีมล และ (ii) ร่วมมอืกับ DN 

ในกำรไตส่วนและแกป้้ญหำกำรละเมดิขอ้มูล ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเพียง 

ใหก้ำรชว่ยเหลอืตอ่ DN อย่ำงสมเหตผุลในกำรแจง้ขอ้มูลบคุคลทีส่ำมทีเ่ป็นผูเ้สยีหำย  

ผูค้ำ้ตอ้งไม่สือ่สำรกับบคุคลทีส่ำม 

(ซึง่รวมถงึบคุคลทีไ่ดบ้ผลกระทบหรอืหน่วยงำนดำ้นกฎระเบยีบ) 

ทีเ่กีย่วกับกำรละเมดิขอ้มูล 

เวน้แตแ่ละจนกวำ่ไดร้ับค ำแนะน ำโดยชดัแจง้ใหก้ระท ำกำรเชน่นัน้โดย DN คูค่ำ้ตอ้งให ้DN 

เขำ้ถงึบันทกึใด ๆ 

ทีสั่มพันธก์ับกำรละเมดิขอ้มูลไดอ้ย่ำงรวดเร็วเมือ่ลกูคำ้อำจรอ้งขออย่ำงสมเหตผุล 

โดยบันทกึดังกลำ่วนัน้ตอ้งเป็นขอ้มูลลับของผูค้ำ้ 

และผูค้ำ้จะไม่ถูกขอใหม้อบบันทกึทีเ่ป็นของ หรอืลดทอนควำมปลอดภัยของลกูคำ้รำยอืน่ ๆ 

ใหก้ับ DN  ขอ้ก ำหนดในสว่นน้ีไม่เป็นกำรจ ำกัดสทิธิห์รอืกำรแกไ้ขควำมเสยีหำยอืน่ ๆ ของ 

DN หำกม ีอันเป็นผลจำกกำรละเมดิขอ้มูล 

15 กำรประกนัและกำรชดใชท้รพัยส์นิทำงปัญญำ  

15.1 ผูค้ำ้ใหก้ำรประกันวำ่ 

เป็นเจำ้ของผูไ้ดร้ับผลประโยชน์อย่ำงแทจ้รงิในสทิธบิัตรทัง้หมดตำมกฎหมำย 

และสทิธิใ์นทรัพยส์นิทำงปัญญำอืน่ในผลติภัณฑ ์และ/หรอืบรกิำร หรอืสว่นใด ๆ ของสิง่นัน้ 

และผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิำรทีจั่ดหำไม่มกีำรละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทำงปัญญำใดทีเ่ป็นข

องบคุคลทีส่ำม และ DN 

ไดร้ับสทิธิใ์นกำรใชง้ำนและจ ำหน่ำยผลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิำรทั่วโลก  

15.2 ผูค้ำ้ตอ้งแกต้ำ่งและชดใชใ้หก้ับ DN และบรษัิทในเครอื, ผูร้ับเหมำ, ผูร้ับเหมำชว่ง, 

ลกูคำ้ และผูส้บืทอดตำมล ำดับ และก ำหนด (“ฝ่ำยทีไ่ดร้ับกำรคุม้ครอง”) 

จำกกำรเรยีกรอ้งสทิธิแ์ละกำรสญูเสยี และตอ้งชดใชต้อ่ควำมเสยีหำยทัง้หมด 

(ซึง่รวมถงึคำ่ธรรมเนียมตำมกฎหมำยตำมสมควร) 

อันเป็นผลมำจำกกำรเรยีกรอ้งสทิธิโ์ดยตรงและโดยออ้มทีสั่มพันธก์ับกำรละเมดิ 

หรอืกำรละเมดิทีถู่กกลำ่วหำ สทิธิใ์นทรัพยส์นิทำงปัญหำของบคุคลทีส่ำมใด ๆ 

อันมเีหตมุำจำกกำรใช,้ กำรจัดท ำ, กำรจ ำหน่ำย 

หรอืกำรแยกย่อยสทิธิก์ำรใชง้ำนในผลติภัณฑ ์ และ/หรอืบรกิำรของผูค้ำ้ 

ซึง่อยู่ภำยใตเ้งือ่นไขดังตอ่ไปน้ี:   

(a) DN ตอ้งแจง้ใหผู้ค้ำ้ทรำบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงไม่ลำ่ชำ้เกนิควร 

ถงึขอ้กลำ่วหำใด ๆ ตอ่กำรละเมดิพวกเขำหรือฝ่ำยทีไ่ดร้ับกำรคุม้ครองอืน่ ๆ  

(b) DN ตอ้งไม่ยอมรับกำรเขำ้โดยไม่ไดร้ับกำรยนิยอมกอ่นลว่งหนำ้จำกผูค้ำ้ 

เวน้แตผู่ค้ำ้ไม่มกีำรด ำเนินกำรใด ๆ 

ภำยในระยะเวลำตำมสมควรเมือ่มกีำรรอ้งขอดังกลำ่วจำก DN  

(c) เมือ่รอ้งขอจำกผูค้ำ้ DN ตอ้งอนุญำตใหผู้ค้ำ้ด ำเนินกำร 

และ/หรอืยุตกิำรเจรจำและกำรฟ้องรอ้งทัง้หมด 

และตอ้งใหค้วำมชว่ยเหลอืทัง้หมดตำมสมควรแกผู่ค้ำ้ 

คำ่ใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้หรอืเรยีกคนืในกำรเจรจำและกำรฟ้องรอ้งจะช ำระโดยผูค้ำ้  

15.3 หำกในเวลำใดก็ตำม 

มกีำรฟ้องรอ้งกำรละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทำงปัญญำของบคุคลทีส่ำมเกดิขึน้ 

หรอืผูค้ำ้เห็นว่ำมแีนวโนม้ทีจ่ะเกดิขึน้ 

ผูค้ำ้ตอ้งรับภำระคำ่ใชจ่้ำยดว้ยตนเองและตำมกำรเลอืกของตน:  

a) ปรับแกห้รอืเปลีย่นทดแทนชิน้สว่นของผลติภัณฑ ์ และ/หรอืบรกิำรนัน้ ๆ 

เมือ่เห็นว่ำจ ำเป็นตอ่กำรหลกีเลีย่งกำรละเมดิ กำรเปลีย่นทดแทนใด ๆ 

ตอ้งเสนอกำรด ำเนินงำนทีเ่ท่ำเทยีมกัน 

และไม่ละเมดิสทิธิใ์นทรัพยส์นิทำงปัญญำของบคุคลทีส่ำมใด ๆ หรอื 

b) จัดหำใหไ้ดม้ำซึง่สทิธิส์ ำหรับ DN เพือ่ใหใ้ชผ้ลติภัณฑแ์ละ/หรอืบรกิำรตอ่ไป  

16 กำรชดใช ้ 

ผูค้ำ้ตอ้งชดใชใ้หแ้ก ่ DN และให ้ DN ไดร้ับกำรชดเชยจำกกำรสญูเสยี, มูลคำ่, 

กำรเรยีกรอ้งสทิธิ,์ กำรรอ้งขอ, 

รำงวัลและคำ่ใชจ่้ำยโดยองิตำมกำรเรยีกรอ้งสทิธิท์ีสั่มพันธก์ับสิง่ตำ่ง ๆ ตอ่ไปน้ี: 

        (a) กำรฉอ้ฉล กำรประมำทเลนิเลอ่อย่ำงรำ้ยแรง 

หรอืกำรประพฤตมิชิอบโดยเจตนำของคูค่ำ้หรอืตัวแทน  

        (b) กำรเรยีกรอ้งสทิธิใ์ด ๆ ของบคุคลทีส่ำมตอ่ DN 

ส ำหรับจ ำนวนหน้ีทีก่อ่โดยคูค่ำ้ทัง้หมดหรอืบำงสว่น หรอืมเิช่นนัน้ 

ทีผู่ค้ำ้เป็นผูร้ับผดิชอบ  

       (c) กำรเรยีกรอ้งสทิธิใ์ด ๆ 

ของบคุคลทีส่ำมทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเชือ่มโยงกับกำรละเมดิของคูค่ำ้ตอ่ขอ้ผูกพันภำยใต ้

ขอ้ 9 (กำรประกัน), ขอ้ 13 (กำรรักษำควำมลับ) หรอืขอ้ 14 (กำรคุม้ครองขอ้มูล)  

       (d) กำรเรยีกรอ้งสทิธิใ์ด ๆ 

โดยผูร้ับเหมำชว่งของผูค้ำ้ทีเ่กดิขึน้จำกกำรทีผู่ค้ำ้ละเมดิหรอืฝ่ำฝืนตอ่กำรเตรยีมกำรณ์

ของผูร้ับเหมำชว่งของผูค้ำ้ 

17 ควำมรบัผดิ  

17.1 ผูค้ำ้ตอ้งรับผดิตอ่กำรละเมดิใด ๆ ตอ่ขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยผูร้ับเหมำ, 

พนักงำน, ผูแ้ทนหรอืตัวแทนของตน 

17. 2 เท่ำทีก่ฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับพงึอนุญำตสงูสดุ ควำมรับผดิโดยรวมของ DN 

(ซึง่รวมถงึคำ่ธรรมเนียมทนำยควำมทีจ่่ำยตอบแทนภำยใตข้อ้ตกลง) 

ตอ่ผูค้ำ้ส ำหรับกำรเรยีกรอ้งสทิธิใ์ด ๆ โดยผูค้ำ้หรอืฝ่ำยทีส่ำมใด ๆ ภำยใตข้อ้ตกลง 

จะถูกจ ำกัดไวท้ีค่ำ่ธรรมเนียมทีช่ ำระโดย DN ส ำหรับสบิสอง (12) เดอืนกอ่นหนำ้ 

โดยหำกเหตกุำรณ์ดังกลำ่วกอ่ใหเ้กดิควำมรับผดิในระหวำ่งสบิสองเดอืนแรกภำยหลังจำกวั

นทีท่ีม่ผีลบังคับใช ้

ควำมรับผดิจะถูกจ ำกัดจ ำนวนเท่ำกับคำ่ใชจ่้ำยโดยรวมทีจ่ะตอ้งช ำระใหก้ับผูค้ำ้ตำมขอ้ตกล

งฉบับน้ีส ำหรับกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสมระหวำ่งชว่งระยะเวลำสบิสองเดอืนดังกลำ่ว 

17.3 โดยไม่ค ำนงึถงึสิง่ใดทีต่รงกันขำ้มในขอ้ตกลงฉบบัน้ี ภำยใตส้ถำนกำรณ์ใด ๆ DN 

จะไม่รับผดิตอ่ผูใ้หบ้รกิำรส ำหรับกำรสญูเสยีก ำไร, ผลทีส่บืเน่ืองตำมมำ, 

ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้โดยบังเอญิ, พเิศษ, เป็นกำรลงโทษ 

หรอืควำมเสยีหำยโดยออ้มทีเ่กดิขึน้จำกหรอืสัมพันธก์ับขอ้ตกลงฉบับน้ี หรอืธุรกรรมตำ่ง ๆ 

ทีม่กีำรพจิำรณำหลังจำกน้ี แมว้ำ่ DN 

ไดร้ับกำรบอกกลำ่วแลว้ถงึควำมเป็นไปไดข้องควำมเสยีหำยดังกลำ่ว 

17.4 

โดยไม่จ ำกัดขอบเขตของกำรอำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยโดยตรงภำยใตก้ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้

ง 

สิง่ตอ่ไปน้ีจะไดร้ับกำรพจิำรณำวำ่เป็นควำมเสยีหำยโดยตรงและไม่ถอืวำ่เป็นควำมเสยีหำย

ทีต่ำมมำในภำยหลัง 

ในขอบเขตทีเ่ป็นผลโดยตรงและใกลเ้คยีงจำกควำมลม้เหลวของผูค้ำ้ในกำรปฏบิัตติำมขอ้ผู

กพันตำมขอ้ตกลงฉบับน้ี (i) คำ่ใชจ่้ำยภำยนอกในกำรสรำ้งใหม่หรอืโหลดใหม่ขอ้มูลของ 

DN ใด ๆ ทีส่ญูหำยหรอืเสยีหำย (ii) 

คำ่ใชจ่้ำยภำยนอกในกำรใชว้ธิแีกปั้ญหำชัว่ครำวในแง่ของควำมลม้เหลวภำยใตข้อ้ตกลงฉบั

บน้ี (iii) คำ่ใชจ่้ำยในกำรเปลีย่นทดแทนอปุกรณ์ทีส่ญูหำยหรอืเสยีหำย 

และซอฟตแ์วรห์รอืวัสด ุ และ (iv) 

มูลคำ่และคำ่ใชจ่้ำยภำยนอกทีเ่กดิขึน้เพือ่จัดหำมำซึง่ผลติภัณฑ ์ สิง่สง่มอบ 

และ/หรอืบรกิำรจำกแหลง่ทำงเลอืก 

17.5 

ไม่มสีิง่ใดในสว่นน้ีทีจ่ะถูกตคีวำมวำ่เป็นกำรจ ำกัดหรอืปรับเปลีย่นกำรแกไ้ขควำมเสยีหำยตำ

มขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำย ภำยใตข้อ้ตกลงฉบับน้ีหรอืขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ี 

18 เหตุสุดวสิยั  

ไม่มฝ่ีำยใดทีต่อ้งรับผดิส ำหรับควำมลม้เหลวในกำรปฏบิัตติำมภำระผูกพันภำยใตข้อ้ตกลงฉ

บับน้ี หำกควำมลม้เหลวดังกลำ่วเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ทีอ่ยู่เหนือกำรควบคมุตำมสมควร 

และเกดิขึน้โดยปรำศจำกควำมผดิหรอืควำมประมำท ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเพยีง น ้ำท่วม, 

แผ่นดนิไหว และภัยธรรมชำตอิืน่ ๆ, สงครำม, กำรจลำจล, กำรกระท ำของผูก้อ่กำรรำ้ย, 

กำรกระท ำของรัฐบำลหรอืหน่วยงำนภำครัฐ, กำรกอ่ควำมไม่สงบ, 

ควำมวุน่วำยเกีย่วกับพลเมอืง, เพลงิไหม,้ กำรระเบดิ, กำรประทว้ง, 

กำรปิดกจิกำรโดยเจำ้ของกจิกำรเมือ่เกดิกำรประทว้งและกำรด ำเนนิกำรทำงอตุสำหกรรม 

(“เหตุสดุวสัิย”) 

โดยฝ่ำยทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้อ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยหนึง่ทรำบอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 

โดยระบถุงึสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิเหตสุดุวสัิย พรอ้มกับหลักฐำนทีส่ำมำรถมอบใหไ้ดต้ำมสมควร 

และระบถุงึชว่งเวลำโดยประมำณทีก่ำรป้องกันนัน้จะด ำเนินตอ่ไป  

19 จรรยำบรรณ  

ผูค้ำ้ตอ้งคอยตรวจกำรและปฏบิัตติำมจรรยำบรรณผูจั้ดหำของ DN 

และตอ้งผูกมัดผูร้ับเหมำชว่งของตนใหป้ฏบิัตติำมน้ี DN 

จะจัดใหม้ขีอ้มูลวำ่ดว้ยจรรยำบรรณผูจั้ดหำบนเว็บไซตท์ี:่ www.dieboldnixdorf.com 

กำรไม่ปฏบิัตติำมจรรยำบรรณผูจั้ดหำถอืว่ำเป็นกำรละเมดิสำระส ำคัญของขอ้ตกลงฉบับน้ี 

ซึง่เป็นกำรใหส้ทิธิแ์ก ่DN ในกำรยุตขิอ้ตกลงทัง้หมดหรอืบำงสว่น  

20 กำรประกนัภยั  

ผูค้ำ้ตอ้งรักษำกำรประกันภัยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ซึง่รวมถงึกำรประกันภัยควำมรับผดิจำกผลติภัณฑ ์

ทีร่ับประกันโดยบรษัิทประกันภัยทีม่ชีือ่เสยีงในจ ำนวนทีเ่พยีงพอตอ่กำรคุม้ครองกำรเรยีกรอ้

งสทิธิห์รอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเชือ่มโยงกบัค ำส่ังซือ้ทีส่ง่หรอืผลติภัณฑแ์ละบรกิ

ำรทีจั่ดหำโดย DN  

21 RoHS/REACH/WEEE 

21.1 ผูค้ำ้รับทรำบวำ่ กำรขำยหรอืใชง้ำนผลติภัณฑใ์นบำงประเทศอำจอยู่ภำยใตบ้ังคับแหง่ 

Directive 2011/65/EU ของรัฐสภำยุโรปและสภำเมือ่วันที ่ 8 มถิุนำยน 2011 

วำ่ดว้ยกำรจ ำกัดกำรใชส้ำรทีเ่ป็นอันตรำยบำงประเภทในผลติภัณฑไ์ฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์

 (RoHS-II) และ Directive 2012/19/EC ของรัฐสภำยุโรปและสภำเมือ่วันที ่ 27 มกรำคม 

2003 วำ่ดว้ยซำกเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ (WEEE) 

และกำรขนยำ้ยตำมล ำดับสูก่ฎหมำยของประเทศ 

21.2 ดังนัน้ ผูค้ำ้ตอ้งท ำใหแ้น่ใจวำ่ผลติภัณฑท์ีจั่ดหำใหก้ับ DN (ซึง่รวมถงึเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

อะไหล ่ สว่นประกอบหรอืองคป์ระกอบ ฯลฯ) 

ไม่ไดป้ระกอบดว้ยจ ำนวนทีม่ำกไปกวำ่สำรทีเ่ป็นอันตรำยตำมทีร่ะบไุวใ้น Directive 

2011/65/EC เมือ่วันที ่8 มถิุนำยน 2011 (RoHS-II) และกฎหมำยของประเทศตำมล ำดับ 

21.3 

ผูค้ำ้ตอ้งท ำใหแ้น่ใจวำ่มกีำรตดิฉลำกก ำกับบนผลติภัณฑด์ว้ยเครือ่งหมำยกำรรับรองมำตรฐำ

น CE และมำพรอ้มกับใบรับรอง EU Declaration of Conformity 

21.4 ดว้ยค ำนงึถงึ EU Regulation 2006/1907 “REACH” 

ผูค้ำ้ตอ้งปฏฺบัตติำมภำระผูกพันทัง้หมดทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงดำ้นควำมรับผดิชอบทำงสิง่แ

วดลอ้มทีแ่ยกตำ่งหำก 

21.5 ในเรือ่ง สนิคำ้อันตรำย/สำรเคมทีีเ่ป็นอันตรำย 

เอกสำรประกอบตอ่ไปน้ีจะไดร้ับกำรอัปเดตอย่ำงนอ้ยทุกสอง (2) ปี 

และจะไดร้ับกำรจัดท ำเพือ่ให ้DN พรอ้มใชง้ำนเมือ่มกีำรรอ้งขอ:  

http://www.dieboldnixdorf.com/


 

 

 

 

 

       (a) ส ำหรับแบตเตอรีห่รอืเซลลท์ีน่อกเหนือจำกแบตเตอรีล่เิธยีมหรอืเซลล ์

              (i) (Material) Safety Data Sheet (MSDS) 

              (ii) Technical Data Sheet (TDS) 

     (b) ส ำหรับแบตเตอรีล่เิธยีมหรอืเซลลโ์ดยเฉพำะ: 

              (i) UN 38.3 Test Summary Report (TSR) 

              (ii) Technical Data Sheet (TDS) 

     (c) ผลติภัณฑอ์ืน่ (ยกเวน้แบตเตอรี)่ 

ทีอ่ยู่ภำยใตก้ฎระเบยีบทำงกฎหมำยเกีย่วกบัสนิคำ้อันตรำย (เช่น โชค๊แก๊ส (Gas 

Spring), แก๊สกระป๋อง, เชือ้ประทุ):  

             (i) (Material) Safety Data Sheet (MSDS) 

             (ii) Technical Data Sheet (TDS) 

     (d) ส ำหรับสำรเคมทีีเ่ป็นอันตรำย (สำร, สว่นผสมของสำร): 

             (i) Safety Data Sheet (MSDS) 

22 อะไหลแ่ละบรกิำร 

22.1 ผูค้ำ้จะรักษำผลติภัณฑท์ีจั่ดสง่และให ้ DN 

เขำ้ถงึเวอรช์ันทีป่รับปรุงแลว้เป็นเวลำอย่ำงนอ้ยสอง (2) ปี 

จำกกำรจัดสง่ผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งลำ่สดุ กำรบ ำรุงรักษำน้ีตอ้งรวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเพยีง 

กำรปรับปรุงขอ้ผดิพลำดของโปรแกรม 

กำรปรับเปลีย่นฟังกช์ันกำรท ำงำนและกำรเพิม่เตมิฟังกช์ันใหม่ 

22.2 ผูค้ำ้ตกลงทีจ่ะด ำเนินกำรจัดสง่ผลติภัณฑแ์ละบรกิำรตอ่ไปเป็นเวลำอย่ำงนอ้ยหำ้ (5) 

ปี เริม่ตน้ดว้ยวันทีท่ีม่กีำรจัดสง่ครัง้แรก 

23 กำรมอบหมำย  

ผูค้ำ้จะไม่มอบหมำยผลประโยชน์ของตนทัง้หมดหรอืสว่นใด ๆ ภำยใตข้อ้ตกลง 

และ/หรอืขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีระหว่ำงทัง้สองฝ่ำยโดยไม่ไดร้ับกำรยนิยอมเป็นลำย

ลักษณ์อักษรจำก DN กอ่น  

24 กำรโฆษณำ  

ไมม่กีำรโฆษณำหรอืกำรประชำสมัพนัธสู์ส่ำธำรณะชนทีม่หีรอืประกอบดว้ยกำรอำ้ง

องิใด ๆ ถงึ DN ทีท่ ำโดยผูค้ำ้โดยไมไ่ดร้บักำรยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำก DN 

กอ่น 

25 ควำมแตกแยก  

หำกกำรก ำหนดใดของขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไขเหลำ่นีถู้กพบวำ่ไม่ถูกตอ้ง, 

ท ำใหเ้ป็นโมฆะได,้ ไมส่ำมำรถบงัคบัใชไ้ดห้รอืขดัตอ่กฎหมำย 

กำรก ำหนดน ัน้จะถูกเพกิเฉยในกำรกระท ำหรอืกำรตคีวำมของขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไ

ขเหลำ่นี ้ กำรก ำหนดน ัน้จะถูกแทนทีโ่ดยกำรก ำหนดทีถู่กตอ้งและบงัคบัใชไ้ด ้

ทีส่ะทอ้นอยำ่งใกลเ้คยีงทีสุ่ดถงึเจตนำและจุดประสงคข์องขอ้ก ำหนดเดมิเทำ่ทีใ่หก้ำ

รอนุญำตตำมกฎหมำย 

โดยสว่นทีเ่หลอืของขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไขยงัคงมผีลบงัคบัใช ้

26 กำรสละสทิธิ ์ 

ควำมลม้เหลวโดย DN ในกำรบังคับใชก้ำรก ำหนดของขอ้ก ำหนดและเงือ่นใขเหลำ่น้ีใด ๆ 

และ/หรอืขอ้ตกลงระหวำ่งทัง้สองฝ่ำยจะไม่ไดร้ับกำรพจิำรณำวำ่เป็นกำรสละสทิธิใ์นกำรก ำ

หนดดังกลำ่วหรอืสทิธิ ์ 

27 กำรปฏบิตัติำม  

27.1 ผูค้ำ้ใหก้ำรตกลง, แสดงใหเ้ห็นว่ำ, สัญญำ 

และใหก้ำรประกันวำ่ผูค้ำ้และผูอ้ืน่ทีด่ ำเนินกำรภำยใตท้ศิทำง, อ ำนำจ, หรอืกำรควบคมุ 

ซึง่รวมถงึบคุลำกร, บรษัิทในเครอื และบคุคลทีส่ำม (“ตัวแทนของผูค้ำ้”) 

จะปฏบิัตติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บังคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเพยีงกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคับดำ้นกำรน ำเขำ้/สง่ออก, 

กำรตอ่ตำ้นกำรผูกขำด, กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ, กำรตอ่ตำ้นกำรตดิสนิบน 

และกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ัปชั่น อำท ิ กฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทุจรติในตำ่งประเทศของสหรัฐฯ 

(U.S. Foreign Corrupt Practices Act) 

และกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบนของสหรำชอำณำจักร (UK Bribery Act)  

นอกเหนือจำกน้ี ผูค้ำ้และผูแ้ทนของผูค้ำ้จะไม่ท ำ, น ำเสนอ 

หรอืเรยีกรอ้งกำรช ำระเงนิอันไม่สมควร เพือ่กำรแลกเปลีย่นทำงธุรกจิ 

หรอือนุญำตใหท้ ำกำรช ำระเงนิ น ำเสนอ หรือเรยีกรอ้งผ่ำนทำงบคุคลทีส่ำม   

27.2 ในกรณีทีเ่กดิกำรละเมดิหรอืสงสัยวำ่เกดิกำรละเมดิใด ๆ ของสว่นน้ี 

หรอืจรรยำบรรณผูจั้ดหำโดยผูค้ำ้หรอืผูแ้ทนของผูค้ำ้ ทำงผูค้ำ้จะแจง้ให ้ DN 

ทรำบอย่ำงรวดเร็วถงึกำรละเมดิหรอืกำรละเมดิทีต่อ้งสงสัย   

27.3 ผูค้ำ้หรอืผูแ้ทนของผูค้ำ้ใหก้ำรตกลง, สัญญำ, แสดงวำ่ 

และประกันว่ำจะปฏบิัตติำมกฎหมำย, ระเบยีบขอ้บังคบั, สัญญำระหวำ่งประเทศ 

และขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขำย, กำรจัดสง่, กำรน ำเขำ้, กำรสง่ออก 

และกำรสง่ออกซ ้ำผลติภัณฑห์รอืบรกิำรใด ๆ 

ทีจั่ดเตรยีมภำยใตข้อ้ตกลงฉบับน้ีกับประเทศใด ๆ 

ทีอ่ำจตอ้งใชก้ฎหมำยและระเบยีบขอ้บังคับวำ่ดว้ยกำรคำ้ของสหรัฐอเมรกิำ (โดยรวมคอื 

“กฎหมำยกำรคำ้”)  กฎหมำยดังกลำ่วอำจหำ้มกำรโอนยำ้ยผลติภัณฑไ์ปยังประเทศ, องคก์ร 

หรอืบคุคล ซึง่ในปัจจุบันรวมถงึ ควิบำ, อหิร่ำน, ซเีรยี, สำธำรณรัฐไครเมยี และเกำหลเีหนือ 

และบคุคลทีป่รำกฏรำยนำมใน EAR Denied Parties or Entity หรอืใน OFAC Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons หรอื Foreign Sanctions Evaders หรอื 

Sectoral Sanctions Identification หรือส ำหรับกำรใชง้ำนทีสั่มพันธก์ับกำรแพร่กระจำย  

ส ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ ผูค้ำ้ควรศกึษำจำกเว็บไซต ์ BIS (http://www.bis.doc.gov) และ 

OFAC (http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx) 

31  

27.4 ผูค้ำ้ยังใหก้ำรตกลง, สัญญำ, แสดงวำ่, และประกันวำ่: 

(a) ผูค้ำ้และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หลำยอยู่ในสถำนะทีด่ใีนทุกเขตอ ำนำจศำลทีร่วมเขำ้

ดว้ยกัน, ด ำเนนิธุรกจิ 

และ/หรอืแสวงหำแนวทำงด ำเนนิธุรกจิตำมทีบ่ังคับโดยกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(b) ผูค้ำ้จะด ำเนินกำรสอบทำนธุรกจิเพือ่ตอ่ตำ้นกำรคอรร์ัปชัน่ตำมสมควรกับบคุคลทีส่ำ

มกอ่นทีจ่ะน ำมำเขำ้ร่วมในขอ้ตกลง และ/หรือขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ี 

และจะจัดหำใหไ้ดม้ำซึง่กำรประกันตำมสมควรอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบคุค

ลทีส่ำม 

ทีแ่สดงถงึควำมเขำ้ใจและตกลงทีจ่ะปฏบิัตติำมกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรคอรร์ัปชั่นทัง้ห

มดทีเ่กีย่วขอ้งและนโยบำยดโีบลด ์นกิซด์อรฟ์ (Diebold Nixdorf) 

และแสดงวำ่บคุคลทีส่ำมมนีโยบำย, แนวทำงปฏบิัต ิ

และกำรควบคมุทีเ่พยีงพออยู่พรอ้ม เพือ่ใหแ้น่ใจไดถ้งึกำรปฏบิัตติำมดังกลำ่ว 

27.5 ผูค้ำ้จะใหก้ำรรับผดิขอบเพยีงผูเ้ดยีวตอ่กำรปฏบิัตติำมสว่นน้ี 

และจะจ่ำยชดเชยและชดใชต้อ่ DN จำกกำรแทรกแซง, คำ่ปรับ, กำรจับกมุ 

หรอืกำรด ำเนินกำรของรัฐบำลอืน่ใด ๆ และทัง้หมด 

อันเป็นผลมำจำกควำมลม้เหลวในกำรปฏบิัตติำมสว่นน้ีโดยผูค้ำ้หรอืผูแ้ทนของผูค้ำ้ 

28 กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและเขตอ ำนำจศำล  

ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ีและค ำส่ังทัง้หมดทีด่ ำเนินกำรภำยใตข้อบเขตจะไดร้ับกำรก ำกั

บโดยกฎหมำยของประเทศที ่ DN พ ำนัก 

โดยปรำศจำกกำรอำ้งองิถงึควำมขัดแยง้ของหลักกำรทำงกฎหมำย 

เงือ่นไขกำรสง่มอบสนิคำ้ (Incoterms) 2010 จะไดร้ับกำรน ำมำใช ้

อนุสัญญำสหประชำชำตวิำ่ดว้ยสัญญำซือ้ขำยสนิคำ้ระหวำ่งประเทศ (The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ปี 1980 

จะไม่มกีำรน ำมำใช ้ เวน้แตต่กลงไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ 

ทัง้สองฝ่ำยตกลงสง่ขอ้โตแ้ยง้ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเชือ่มโยงกับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข

เหลำ่น้ี และค ำส่ังทัง้หมดทีก่ระท ำ 

ใหก้ับศำลทีม่ขีอบเขตในกำรตัดสนิคดทีั่วไปของประเทศที ่DN พ ำนักอยู่ 

29 คำ่ธรรมเนยีมทนำยควำม  

ในค ำรอ้งใดหรอืหรอืกำรด ำเนนิกำรเพือ่บังคับใชข้อ้ก ำหนด เงือ่นไข 

หรอืพันธสัญญำใดในทีน้ี่ หรอืเพือ่กูค้นืควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรละเมดิใด ๆ 

ตอ่สัญญำฉบับน้ี ผูค้ำ้จะจ่ำยคำ่ธรรมเนียมทนำยควำมใหก้ับ DN อย่ำงสมเหตสุมผล 

และคำ่ใชจ่้ำยอืน่ ๆ ทัง้หมดซึง่อำจเกดิขึน้โดย DN ส ำหรับค ำรอ้งใดหรอืกำรกระท ำใด 

และส ำหรับกำรทบทวนในเรือ่งนัน้และกำรอุทธรณ์จำกเหตุนัน้ในกรณีที ่ DN 

เป็นคูค่วำมผูช้นะคด ี 

30 สทิธิข์องบุคคลทีส่ำม  

บคุคลผูท้ีไ่ม่ใชฝ่่ำยทีเ่กีย่วกับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีไม่มสีทิธิภ์ำยใตข้อ้ก ำหนดและเ

งือ่นไขเหลำ่น้ีในกำรบังคับใชข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขใด ๆ เหลำ่น้ี 

31 กำรแกไ้ขควำมเสยีหำย  

สทิธิแ์ละกำรแกไ้ขควำมเสยีหำยใด ๆ ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีเป็นแบบทวขีึน้ 

ไม่จ ำกัดแตเ่พยีงผูเ้ดยีว และเพิม่เตมิจำกสทิธิอ์ ืน่และกำรแกไ้ขควำมเสยีหำยอืน่ใด ๆ 

ทีม่ตีำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

32 กำรตคีวำม  

ค ำบรรยำยและขอ้ควำมสว่นหัวทีใ่ชใ้นขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ีเป็นไปเพือ่ควำมสะดวก

ของทัง้สองฝ่ำยแตเ่พยีงประกำรเดยีว 

และจะไม่ถูกใชใ้นกำรตคีวำมของขอ้ควำมของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ี 

แตล่ะฝ่ำยไดอ้ำ่นและใหก้ำรตกลงตอ่ภำษำจ ำเพำะของขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหลำ่น้ี 

โดยไม่มคีวำมขัดแยง้, คลมุเครอื 

หรอืกำรตคีวำมทีเ่คลอืบแคลงใจทีจ่ะถูกตคีวำมขัดกับผูร้่ำง 

http://www.bis.doc.gov/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

