
ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขทัว่ไปของ ESL (บรกิำรจดัซือ้จดัจำ้ง) - 17.02.2021 
 

1. โดยทั่วไป 

1.1. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปเหล่ำนี ้(ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ "GTC") และเอกสำรใบสั่งซือ้ (ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ "PO") 

เป็นขอ้ตกลงทัง้หมด (รวมกนัเรยีกว่ำ "ขอ้ตกลง") ระหว่ำงนิตบิุคคล ESL ทีส่ ั่งซือ้ตำมทีร่ะบุไวใ้นใบสั่งซือ้ 

(ต่อไปนีเ้รยีกว่ำ "ESL", " เรำ”, “พวกเรำ”) และซพัพลำยเออรต์ำมทีก่ ำหนดไวใ้นใบสั่งซือ้ (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่ำ 

“ซพัพลำยเออร”์) ซึง่แต่ละฝ่ำยเรยีกว่ำ “คู่สญัญำีีี้” เรยีกรวมกนัวำ่ “คู่สญัญำ” 

1.2. ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปทีเ่บีย่งเบน ตรงกนัขำ้ม หรอืเพิม่เตมิใดๆ 

ของซพัพลำยเออรจ์ะกลำยเป็นองคป์ระกอบตำมสญัญำก็ต่อเมือ่เรำไดต้กลงอย่ำงชดัแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเท่ำนั้น 

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักำรใหค้วำมยนิยอมโดยชดัแจง้จำกเรำมีผลบงัคบัใชใ้นแต่ละกรณี 

แมว้่ำเรำจะยอมรบักำรใหบ้รกิำรโดยไม่ตอ้งจองในขณะทีร่บัทรำบถงึขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปของซพัพลำยเออรก็์ตำ

ม 

1.3. กำรตดิต่อใดๆ เกีย่วกบั GTC หรอื PO จะตอ้งถูกส่งไปยงัทมี ESL eProcurement 

(ส่งทำงไปรษณียไ์ปที ่eprocurement@eslgaming.com) โดยอำ้งองิถงึ PO เลขทีใ่บสั่งซือ้ 

1.4. โดยกำรเขำ้สู่ขอ้ตกลง ซพัพลำยเออรย์นืยนัว่ำไดท้ ำสญัญำในกำรใชก้ำรคำ้ ธุรกจิ หรอืวชิำชพีของตน 

1.5. ขอ้ตกลงระหว่ำง ESL และซพัพลำยเออรไ์ดข้อ้สรุปอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง: 

- ถำ้หำกซพัพลำยเออรไ์ดร้บั PO ทีไ่ดร้บัอนุญำตพรอ้มหมำยเลข PO เป็นลำยลกัษณอ์กัษร (ทำงไปรษณียห์รอือเีมลหรอื 

- ถำ้หำกใหบ้รกิำรผ่ำนระบบกำรจดัซือ้ของ ESL (พอรท์ลัซพัพลำยเออรข์อง Coupa หรอืฟังกช์ ัน่รำ้นคำ้แบบบรูณำกำร) 
 

1.6. ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีต่อ้งตรวจสอบทำงเทคนิคค ำขอซือ้ ESL ทนัท ีและมีหนำ้ทีต่อ้งรำ่งกำรเบีย่งเบนใด ๆ 

จำกค ำสั่งซือ้ทีเ่กีย่วกบัใบเสนอรำคำหรอืเอกสำรกำรสอบถำมโดยไมช่กัชำ้ 
 

2. ขอบเขตของกำรบรกิำร / ภำระผูกพนัของซพัพลำยเออร ์

2.1. ขอบเขตกำรใหบ้รกิำรและ/หรอืกำรจดัหำสนิคำ้จำกรำยกำรทีร่ะบไุวใ้นใบสั่งซือ้ เอกสำร รำยงำน แนวคดิ ตวัอย่ำง 

และผลลพัธอ์ืน่ๆ ทัง้หมดจำกขอ้ก ำหนดของบรกิำรเป็นส่วนหน่ึงของบรกิำรตำมสญัญำ 

2.2. ซพัพลำยเออรร์บัประกนัว่ำจะใหบ้รกิำรดว้ยควำมระมดัระวงัสูงสุดและค ำนึงถงึวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม่ล่ำสุด 

กฎระเบยีบดำ้นควำมปลอดภยัทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดของหน่วยงำนของรฐัและสมำคมวชิำชพี 

และทีม่ีอยู่หรอืระหว่ำงกำรใหบ้รกิำรทีไ่ดร้บัประสบกำรณแ์ละผลลพัธ ์

รบัประกนักำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทัง้หมด ขอ้ก ำหนดทำงเทคนิคทีต่กลงกนั และขอ้ก ำหนดอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

2.3. ในชว่งระยะเวลำของขอ้ตกลงนี ้ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งใหบ้รกิำรตำมทีต่กลงกนัไวใ้นทีนี่ ้

คู่สญัญำตกลงว่ำซพัพลำยเออรอ์ำจท ำสญัญำรบัชว่งบรกิำรทัง้หมดหรอืบำงส่วนใหก้บับรษิทัในเครอืของตน (พนัธมิตร 

หมำยถงึทีเ่กีย่วขอ้งกบัซพัพลำยเออร ์บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีค่วบคุมโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ถูกควบคุมโดยหรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมรว่มกนัโดยตรงหรอืโดยออ้มของ ซพัพลำยเออร)์ 

หรอืผูร้บัเหมำชว่งของตนก็ต่อเมือ่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้ (อเีมลก็เพียงพอแลว้) ของ ESL 

ในกรณีทีซ่พัพลำยเออรท์ีท่ ำสญัญำรบัชว่งบรกิำร 

ซพัพลำยเออรจ์ะยงัคงตอ้งรบัผิดอย่ำงเต็มทีส่ ำหรบักำรปฏบิตัติำมภำระหนำ้ทีข่องบรษิทัในเครอืและผูร้บัเหมำชว่งใด ๆ 

และส ำหรบักำรกระท ำหรอืกำรละเวน้ใด ๆ ทีก่ระทบต่อกำรปฏบิตังิำนของบรกิำรหรอืทีถ่อืเป็นกำรละเมิด 

ขอ้ตกลงหรอืของกฎหมำยทีบ่งัคบัใชแ้ละจะตอ้งจดัหำใหบ้รษิทัในเครอืหรอืผูร้บัเหมำชว่งทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหน

ดของขอ้ตกลงนี ้

2.4. คู่สญัญำตกลงว่ำหำกไมม่ีขอ้ก ำหนดทีแ่ตกต่ำงกนัของ GTC หรอื PO 

กำรใหบ้รกิำรบำงส่วนถอืเป็นกำรละเมิดผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมำยของ ESL ดงันั้น ESL 

จะมีสทิธิป์ฏเิสธกำรยอมรบักำรด ำเนินกำรบำงส่วนดงักล่ำว เชน่ รวมถงึกำรยุตขิอ้ตกลง (ทัง้หมดหรอืบำงส่วน) 

คู่สญัญำตกลงเพิม่เตมิว่ำ ESL 

จะไม่รบัผิดชอบต่อค่ำใชจ่้ำยหรอืควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้โดยซพัพลำยเออรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิำพบำงส่วนและกำรป

ฏเิสธทีจ่ะยอมรบั 

2.5. ซพัพลำยเออร ์(ไม่ชำ้กว่ำวนัทีจ่ดัส่งหรอืใหบ้รกิำร - เวน้แต่จะตกลงเป็นอย่ำงอืน่) จะจดัเตรยีมแบบแปลน (ถำ้มี) 

และเอกสำรเกีย่วกบับรกิำรและ/หรอืสนิคำ้ตำมที ่ESL ก ำหนด 

ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีร่บัผิดชอบในกำรรบัขอ้มูลทีจ่ ำเป็นทัง้หมดก่อนส่งมอบหรอืใหบ้รกิำร 

2.6. ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีแ่สดงควำมเห็นเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบัองคป์ระกอบของสนิคำ้ทีจ่ดัหำใหโ้ดยไม่ชกัชำ้ 

ถำ้หำก ESL รอ้งขอ 
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2.7. ESL จะไดร้บัอนุญำตใหเ้ปลีย่นขอบเขตของบรกิำรหลงัจำกส่งค ำสั่งซือ้แลว้ ผลทีต่ำมมำของค ำขอเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 

(เชน่ ค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิหรอืลดลง เวลำจดัส่งทีต่่ำงกนั เป็นตน้) จะตอ้งไดร้บักำรตกลงรว่มกนั ESL 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงสถำนทีจ่ดัส่งทีร่ะบไุวส้ ำหรบัเหตุผลทีเ่หมำะสม 

และซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรบัผิดชอบในกำรส่งมอบวสัดุและ/หรอืบรกิำรไปยงัไซตใ์หม่ 

ค่ำขนส่งส ำหรบักำรส่งมอบทีไ่ซตใ์หม่จะถูกก ำหนดรว่มกนัโดยทัง้สองฝ่ำย 

2.8. ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีแ่จง้ขอ้กงัวลใดๆ เกีย่วกบัขอ้ก ำหนดของ ESL 

ส ำหรบักำรส่งมอบสนิคำ้และ/หรอืบรกิำรโดยไม่ชกัชำ้ In this case the Supplier is obliged to suggest 
reasonable changes to comply with the agreed result or any legal requirements. 

กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรอนุมตัเิป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัแจง้จำก ESL 

2.9. เอกสำรใดๆ ทีซ่พัพลำยเออรจ์ดัหำใหเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรใชป้ระโยชนโ์ดย ESL (เชน่ เคร ือ่งหมำย โลโก ้

ตวัอย่ำงหรอืเนือ้หำสือ่ใดๆ) จะตอ้ง: 

- ไมล่ำมกอนำจำรหรอืตอ้งรบัผิดต่อกำรทุจรติของเยำวชน 

- ไม่เป็นอนัตรำยต่อรฐัธรรมนูญประชำธปิไตยหรอืเชดิชคูวำมรุนแรง 

- ไมล่ะเมิดกฎหมำยหรอืสทิธิข์องบุคคลทีส่ำม 

- ไมส่่งผลเสยีต่อชือ่เสยีงของเรำ 

- ไมม่ีโฆษณำหรอืลงิคไ์ปยงัเว็บไซต ์

2.10. ซพัพลำยเออรจ์ะตรวจสอบและทบทวนวสัดุ, ผลติภณัฑ,์ งำน, เอกสำร และขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดร้บัจำก ESL 

ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเป็นส่วนหน่ึงของบรกิำรตำมสญัญำภำยใตข้อ้ตกลงกำรบรกิำร (รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพียงเนือ้หำสือ่ 

แผนผงัและกำรออกแบบ ใบสั่งงำน ตำรำงเวลำ แผนกำรแข่งขนั รำยกำรเนือ้หำ ฯลฯ "เอกสำรกำรบรกิำร") 

เมือ่ส่งมอบหรอืเสรจ็สิน้สิง่เหล่ำนีห้รอืตำมค ำขอทีส่มเหตุสมผลของ ESL และให ้ESL 

พรอ้มรำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรปรบัปรุงวสัดุบรกิำรเหล่ำนีเ้พือ่ใหม้ ัน่ใจว่ำสญัญำของ ESL 

โดยไม่ชกัชำ้แต่ไม่เกนิสำม (3) วนัท ำกำร ซพัพลำยเออรม์ีหนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรกำรบรกิำรทีไ่ดร้บัทนัท ี

และใหข้อ้มูลทีเ่ป็นลำยลกัษณอ์กัษรแก่ ESL ในกรณีทีพ่บขอ้บกพรอ่งใดๆ 

หรอืเมือ่กำรเปลีย่นแปลงจ ำเป็นส ำหรบัประสทิธภิำพทีเ่หมำะสมของ PO กำรขำดขอ้มูลดงักล่ำวภำยในสำม (3) 

วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีไ่ดร้บัเอกสำรกำรบรกิำรจะเท่ำกบักำรยอมรบัวสัดุเหล่ำนั้นและยอมรบัว่ำเหมำะสมอย่ำงเต็มทีส่ ำหร ั

บกำรปฏบิตังิำนทีเ่หมำะสมของ PO 

2.11. เน่ืองจำกประเด็นดำ้นควำมปลอดภยัที ่ESL Event (กจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ ์ESL 

รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะลกี ทวัรน์ำเมนต ์และกำรแข่งขนัที ่ESL เป็นเจำ้ของและด ำเนินกำร) 

ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีร่ำยงำนเจำ้หนำ้ทีซ่พัพลำยเออรท์ัง้หมดทีจ่ ำเป็นในกำรจดัหำ ซือ้บรกิำรหรอืสนิคำ้ 

เมือ่มีกำรรอ้งขอจำก ESL 

จะตอ้งแสดงใบรบัรองกำรกวำดลำ้งของพนักงำนเหล่ำนีโ้ดยออกค่ำใชจ่้ำยของซพัพลำยเออรเ์อง 

เจำ้หนำ้ทีข่องซพัพลำยเออรท์ุกคนอำจถูกคน้ตวัเมือ่เขำ้และออกจำกโรงงำนผลติโดยเจำ้หนำ้ทีร่กัษำควำมปลอดภยัทีไ่ด ้

รบัอนุญำต พนักงำนของซพัพลำยเออรต์อ้งสวมป้ำยทีม่องเห็นไดต้ลอดเวลำ และไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้สู่ส่วนต่ำงๆ 

ตำมระดบักำรกวำดลำ้งบนป้ำยเท่ำนั้น ชีน้ ำผูอ้ืน่เป็นสิง่ตอ้งหำ้ม ระหว่ำงกำรตดิตัง้ 

พนักงำนของซพัพลำยเออรใ์นกำรฝึกซอ้มและร ือ้ถอนจะตอ้งไม่ถ่ำยรูปหรอืภำพยนตรใ์ดๆ จำกไซตก์ำรผลติ 

กำรละเมิดใดๆ อำจส่งผลใหม้ีกำรยดึกลอ้ง/สมำรท์โฟนในทนัทโีดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของ ESL 

และพนักงำนจะถูกไล่ออกจำกสถำนทีผ่ลติ ผลทีต่ำมมำของกำรไล่ออกจะตอ้งตกเป็นภำระของซพัพลำยเออร ์

2.12. พนักงำนของซพัพลำยเออรท์ีต่อ้งกำรใหบ้รกิำรหรอืส่งมอบสนิคำ้ระหว่ำงงำน ESL 

จะไม่มสีทิธิไ์ดร้บัอำหำรจดัเลีย้งใดๆ ที ่ESL จดัหำให ้และตอ้งสวมชดุท ำงำนทีเ่ป็นกลำงและไม่ต่อเน่ืองกนั 

2.13. ภำระผกูพนัของซพัพลำยเออรท์ัง้หมดภำยใตข้อ้ตกลงนีจ้ะมผีลใชโ้ดยตรงกบับรษิทัในเครอืหรอืผูร้บัเหมำทที ำสญัญ

ำรบัชว่งใดๆ และทัง้หมดทีซ่พัพลำยเออรม์ีส่วนรว่มส ำหรบับทบญัญตัขิองภำระผูกพนัตำมสญัญำของตน 

2.14. หำกสนิคำ้หรอืบรกิำรทีจ่ดัหำมีขอ้บกพรอ่งหรอืไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงหรอื PO ESL 

จะแจง้ใหซ้พัพลำยเออรท์รำบถงึสิง่ทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ และอำจโดยไมก่ระทบต่อสทิธิห์รอืกำรเยยีวยำอืน่ ๆ 

ทีม่ีใหก้บัเธอภำยใตข้อ้ตกลงหรอืตำม กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจ: (a) 

ก ำหนดใหซ้พัพลำยเออรป์ฏบิตัติำมภำระผูกพนัตำมสญัญำ (b) 

ขอใหม้ีกำรส่งมอบสนิคำ้ทดแทนส ำหรบัสนิคำ้ทีจ่ดัหำซึง่จะปรำศจำกขอ้บกพรอ่งใด ๆ (c) 

ก ำหนดใหซ้พัพลำยเออรแ์กไ้ขกำรไมป่ฏบิตัติำมโดยกำรซอ่มแซม (ง) 

ถอนตวัจำกขอ้ตกลงหรอืส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงภำยในเจ็ด (7) วนัจำกกำรเปิดเผยขอ้บกพรอ่งหรอืกรณีอืน่ ๆ 

ของกำรไม่ปฏบิตัติำมสนิคำ้ทีม่อบให ้บรกิำรทีไ่ดร้บั; หรอื (จ) 

ลดรำคำตำมสดัส่วนของมลูค่ำของสนิคำ้หรอืบรกิำรทีจ่ดัส่งหรอืด ำเนินกำรแลว้ 

แมว่้ำกำรท ำเชน่นั้นจะส่งผลใหไ้ดร้บัเงินคนืเต็มจ ำนวนตำมรำคำทีจ่่ำยใหก้บัซพัพลำยเออร ์

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรซอ่มแซม เปลีย่น และขนส่งสนิคำ้หรอืบรกิำรทีไ่ม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 



และจะคนืค่ำใชจ่้ำยและค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด (รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงค่ำใชจ่้ำยในกำรตรวจสอบ กำรจดักำร และกำรจดัเก็บ) 

ทีเ่กดิขึน้ตำมสมควรโดย ESL ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขำ้งตน้ 
 

3. เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 

3.1. รำคำทีก่ ำหนดไวใ้น PO ไดร้บักำรแกไ้ขแลว้ รำคำทีร่วมอยู่แลว้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรจดัส่งฟรถีงึประตูบำ้น ประกนั 

ภำษีศุลกำกร บรรจุภณัฑแ์ละกำรตรวจสอบวสัดุหรอืค่ำธรรมเนียมอืน่ ๆ เชน่กำรท ำงำนล่วงเวลำ 

กำรเรยีกรอ้งเกีย่วกบัค่ำใชจ่้ำยเพิม่เตมิอนัเน่ืองมำจำกเหตุผลขำ้งตน้หรอืเหตุผลอืน่ใดจ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรตกลงใน PO 

แยกต่ำงหำกก่อนทีจ่ะมีกำรจดัหำ กำรเรยีกรอ้งเพิม่เตมิทีสู่งกว่ำรำคำทีร่ะบุใน PO จะไม่ไดร้บักำรยอมรบัจำก ESL 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตใด ๆ จะรวมอยู่ในรำคำ 

3.2. ทีอ่ยู่จดัส่งระบุไวใ้นใบสั่งซือ้ ซพัพลำยเออรต์อ้งประกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรขนส่ง กำรโจรกรรม 

หรอืกำรบรรจุและ/หรอืกำรขนถ่ำยผิดพลำด 

สนิคำ้ทัง้หมดจะตอ้งบรรจุในลกัษณะทีจ่ะหลกีเลีย่งควำมเสยีหำยจำกกำรขนส่งและกำรขนถ่ำย 

ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีร่บัผิดชอบในกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดส ำหรบักำรจดัส่งและวสัดุในกำรขนส่ง 

3.3. กำรน ำเสนอ กำรเจรจำ 

กำรเตรยีมตวัส ำหรบักำรน ำเสนอหรอืใบเสนอรำคำโดยละเอยีดจะไมไ่ดร้บักำรชดเชยหำกไม่ไดร้ะบไุวใ้นค ำสั่งซือ้หรอืส่งใ

บสั่งซือ้เฉพำะส ำหรบับรกิำรดงักล่ำว 

3.4. เฉพำะใบแจง้หนีเ้ท่ำนั้นทีส่ำมำรถด ำเนินกำรไดซ้ึง่เป็นไปตำมระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นภำษีทีเ่กีย่วขอ้งและมีหมำยเลขใบสั่งซื ้

อทีถู่กตอ้งเป็นขอ้มลูอำ้งองิ 

ควำมเสยีหำยหรอืผลทีต่ำมมำจำกกำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้ผูกพนันีเ้ป็นควำมรบัผิดชอบของซพัพลำยเออรแ์ต่เพียงผูเ้ดยีว   

ซพัพลำยเออรไ์ม่มสีทิธิเ์รยีกรอ้งใดๆ ต่อ ESL ในกรณีนี ้

3.5. กำรช ำระเงินแต่ละคร ัง้จะครบก ำหนดสำมสบิ (30) 

วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีใ่บแจง้หนีไ้ดร้บักำรลงทะเบยีนและยอมรบัในระบบใบแจง้หนี ้ESL เงือ่นไขกำรช ำระเงินอืน่ ๆ 

ใชเ้ฉพำะในกรณีทีม่ีกำรตกลงในใบสั่งซือ้ทีส่่งมำ 

กำรช ำระเงินทัง้หมดจะถูกโอนไปยงับญัชธีนำคำรทีซ่พัพลำยเออรร์ะบุไว ้ถำ้หำกว่ำมีกำรตกลงส่งมอบบำงส่วน 

กำรช ำระเงินจะด ำเนินกำรหลงัจำกไดร้บับรกิำรหรอืสนิคำ้ทัง้หมดครบถว้นแลว้ 

3.6.  กำรช ำระเงินใดๆ และทัง้หมดจะท ำในสกุลเงินทีร่ะบไุวใ้น PO ทีเ่กีย่วขอ้ง 

จ ำนวนเงินทีค่รบก ำหนดช ำระทัง้หมดจะตอ้งช ำระเป็นเงินสุทธ ิโดยไมม่ีกำรหกัใดๆ 

ไม่ว่ำจะเน่ืองจำกภำษหีรอืเหตุผลอืน่ใด ซึง่เป็นควำมรบัผิดชอบของซพัพลำยเออรแ์ต่เพียงผูเ้ดยีว  ภำษมีูลค่ำเพิม่ (VAT) 

หำกมี ตอ้งบวกกบัค่ำธรรมเนียมโดยซพัพลำยเออร ์ในกรณีทีม่ีกำรหกัภำษี 

ภำคจี ำเป็นตอ้งสนบัสนุนซึง่กนัและกนัอย่ำงเต็มทีใ่นกำรพยำยำมชดใชภ้ำษีหกั ณ 

ทีจ่่ำยจำกหน่วยงำนดำ้นภำษีของเยอรมนัหรอืต่ำงประเทศโดยยกตวัอย่ำงเชน่ 

ใหคู่้สญัญำอกีฝ่ำยหน่ึงมีใบรบัรองภำษีทีเ่หมำะสม เมือ่มีกำรรอ้งขอจำก ESL ซพัพลำยเออรจ์ะน ำเสนอ ESL 

ทนัทพีรอ้มกบั (i) กำรประเมินภำษีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระเงินภำยใตท้ีนี่ ้(ii) กำรยนืยนัอย่ำงเป็นทำงกำรอืน่ ๆ 

ทีเ่พียงพอเกีย่วกบัจ ำนวนภำษทีีจ่่ำยในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรช ำระเงินและ/หรอื (iii) ใบเสรจ็รบัเงิน ( s) 

ของกำรช ำระภำษีทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งชดใชค่้ำเสยีหำยและปกป้อง ESL 

จำกค่ำใชจ่้ำยใด ๆ และทัง้หมดในรูปแบบของค่ำธรรมเนียม ค่ำแปล 

และ/หรอืค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรจดักำรทีเ่กดิขึน้จำกกำรสนบัสนุนทีไ่ดร้บั และกำรจดัหำใบรบัรองและเอกสำรอืน่ ๆ 

ทีก่ล่ำวถงึขำ้งตน้โดย เอสแอล. 

3.7. ค่ำชดเชยและสทิธิใ์นกำรเก็บรกัษำมีผลกบั ESL ภำยในขอบเขตตำมกฎหมำย 

ค่ำชดเชยและสทิธิใ์นกำรเก็บรกัษำส ำหรบัซพัพลำยเออรจ์ะใชไ้ดเ้ฉพำะในกรณีทีเ่ป็นกำรเรยีกรอ้งทีเ่ถยีงไม่ไดห้รอืมีผลผู

กพนัทำงกฎหมำย ESL 

มีสทิธิล์ดจ ำนวนเงินทีอ่อกใบแจง้หนีต้ำมมลูค่ำของสนิคำ้ทีส่่งคนืหรอืชดเชยกำรเบกิจ่ำยหรอืกำรเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย 
 

4. วนัทีจ่ดัส่ง 

4.1. วนัทีส่่งมอบในใบสั่งซือ้จะตอ้งไดร้บักำรตรวจสอบอย่ำงรอบคอบจำกซพัพลำยเออรแ์ละมีผลผูกพนั 

วนัทีส่่งมอบจะถูกก ำหนดเป็นวนัของสนิคำ้ทีไ่ดร้บัตำมทีอ่ยู่จดัส่งทีร่ะบุ ESL 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปฏเิสธกำรส่งมอบสนิคำ้หำกมีกำรส่งมอบก่อนหรอืหลงัวนัส่งมอบทีร่ะบุและส่งคนืใหก้บัซพัพลำยเออ

รด์ว้ยค่ำใชจ่้ำยของตนเอง อกีทำงหน่ึง ESL ขอสงวนสทิธิใ์นกำรจดัเก็บกำรส่งมอบก่อนก ำหนด 

ถำ้หำกว่ำค่ำใชจ่้ำยส ำหรบักำรจดัเก็บดงักล่ำวเกดิขึน้จำกบุคคลทีส่ำม ESL 

สำมำรถหกัค่ำใชจ่้ำยเหล่ำนั้นออกจำกใบแจง้หนีข้ัน้สุดทำ้ยได ้



4.2. ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีต่อ้งแจง้ ESL เป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยไม่ชกัชำ้ 

หำกสงัเกตเหน็ว่ำไม่สำมำรถก ำหนดวนัทีส่่งมอบทีร่ะบุได ้ถำ้หำกว่ำซพัพลำยเออรไ์ม่แจง้ ESL 

เขำจะไม่สำมำรถอำ้งถงึสถำนกำรณเ์หล่ำนีไ้ด ้

4.3. ในกรณีทีม่ีกำรส่งมอบล่ำชำ้อย่ำงน่ำต ำหนิ ESL มสีทิธไิดร้บัค่ำปรบั 0.2% ของมูลค่ำกำรส่งมอบทัง้หมดต่อวนัทีล่่ำชำ้ 

ESL สำมำรถหกัค่ำปรบันีจ้ำกใบแจง้หนีไ้ดสู้งสดุ 10% ของจ ำนวนเงินทัง้หมด 

4.4. ไม่ว่ำในกรณีใด ESL มสีทิธิใ์นกำรยนืยนักำรเรยีกรอ้งทำงกฎหมำย 

กำรยอมรบักำรส่งมอบล่ำชำ้ไม่ใชก่ำรสละสทิธิก์ำรเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทน 

4.5. นอกเหนือจำกสว่นที ่4.3 แลว้ ESL มสีทิธิใ์หบ้รกิำรกบัซพัพลำยเออรร์ำยอืน่และยกเลกิค ำสั่งซือ้เดมิได ้ในกรณีนี ้ESL 

มีสทิธิเ์รยีกรอ้งค่ำใชจ่้ำยส่วนเกนิทีเ่กดิขึน้จำกกำรจดัส่งล่ำชำ้จำกซพัพลำยเออรโ์ดยตรง 
 

5. กำรโอนควำมเสีย่ง 

5.1. กำรโอนควำมเสีย่งจะเป็นไปตำมกำรจดัส่งทีส่ ำเรจ็ไปยงัพนักงำน ESL หรอืบุคคลทีส่ำมทีไ่ดร้บัอนุญำตของ ESL 

ตำมทีอ่ยู่ในกำรจดัส่งทีร่ะบุ กำรจดัส่งรวมถงึกำรขนถ่ำยทีส่ถำนทีจ่ดัส่งทีก่ ำหนด 

5.2. ซพัพลำยเออรม์หีนำ้ทีส่่งหมำยเลข PO ในเอกสำรใดๆ (ใบส่งสนิคำ้ ใบแจง้หนี ้ฯลฯ) ทีเ่ชือ่มโยงกบัค ำสั่งซือ้ 

หำกซพัพลำยเออรไ์มป่ฏบิตัติำมภำระผูกพนันี ้ESL จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมล่ำชำ้ใด ๆ ในกำรประมวลผลเอกสำร 

5.3. เอกสำร รำยงำน แนวคดิ แบบรำ่ง โมเดล ตวัอย่ำง ฯลฯ (“วสัดุ ESL”) 

ทีส่่งมอบใหก้บัซพัพลำยเออรย์งัคงเป็นทรพัยส์นิของ ESL เมือ่เสรจ็สิน้กำรสั่งซือ้ ซพัพลำยเออรจ์ะส่งคนืวสัดุ ESL ใดๆ 

และทัง้หมดไปยงั ESL โดยไม่ชกัชำ้และโดยไม่ตอ้งรอ้งขอเพิม่เตมิจำก ESL วสัดุ ESL 

ทีใ่หม้ำทัง้หมดสำมำรถใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินกำรและด ำเนินกำรตำมค ำสั่งใหเ้สรจ็สิน้เท่ำนั้น 
 

6. กำรรบัประกนัโดยซพัพลำยเออร ์

6.1. ซพัพลำยเออรร์บัประกนั เป็นตวัแทน และด ำเนินกำรกบั ESL ที ่

6.1.1. ไม่ไดเ้ขำ้รว่มและจะไม่ท ำขอ้ตกลงใด ๆ กบับุคคลทีส่ำมทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงนี ้

6.1.2. เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่ำงถูกตอ้งและด ำรงอยู่ไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั 

6.1.3. มีสทิธแิละจะมีสทิธ ิกรรมสทิธิ ์และอ ำนำจอย่ำงเต็มทีใ่นกำรท ำขอ้ตกลงนี ้

และเพือ่ยอมรบัและปฏบิตัติำมภำระหนำ้ที ่ภำระผูกพนั พนัธสญัญำ กำรรบัประกนั กำรรบัรอง 

และขอ้ตกลงตำมทีซ่พัพลำยเออรก์ ำหนดใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงนี ้

6.1.4. ขอ้ตกลงนีไ้ดร้บัอนุญำตอย่ำงถูกตอ้งจำกคณะกรรมกำรของซพัพลำยเออร ์

และไมม่ีกำรด ำเนินกำรอืน่ใดในองคก์รทีจ่ ำเป็นหรอืจะตอ้งใหอ้ ำนำจในกำรลงนำมและกำรเขำ้สู่ขอ้ตกลงนีห้รอื

กำรด ำเนินกำรใดๆ ทีพิ่จำรณำโดยขอ้ตกลงนี ้; 

6.1.5. ณ วนัทีส่รุปขอ้ตกลงนี ้ไม่มีกฎหมำยทีบ่งัคบัใชซ้ึง่ป้องกนัหรอืก ำหนดขอ้จ ำกดัใด ๆ 

เกีย่วกบัซพัพลำยเออรใ์นกำรปฏบิตัติำมภำระหนำ้ทีข่องตนภำยใตข้อ้ตกลงนี ้

และตำมควำมรูแ้ละควำมเชือ่ทีด่ทีีสุ่ดของซพัพลำยเออรห์ลงัจำกทีซ่พัพลำยเออรไ์ดท้ ำครบก ำหนด 

และกำรสอบถำมทีเ่หมำะสม ไมม่ีขอ้จ ำกดัดงักล่ำวทีจ่ะมีผลใชบ้งัคบัในชว่งระยะเวลำของสญัญำ และ 

6.1.6. มนัเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

และตรำบเท่ำทีม่ีกำรใชบุ้คคลทีส่ำมเพือ่ใหบ้รกิำรควำมรว่มมือ 

จะรบัรองกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดและขอ้บงัคบัดงักลำ่ว 

6.1.7. ขอ้มูลและวสัดุทัง้หมดทีจ่ดัหำใหโ้ดยซพัพลำยเออรน์ัน้เป็นควำมจรงิ ถูกตอ้ง 

และไมท่ ำใหเ้ขำ้ใจผิดไม่ว่ำกรณีใดๆ 

6.2. ซพัพลำยเออรร์บัรองและรบัประกนั (i) ทีจ่ะไม่ทำ้ทำยสทิธิใ์ด ๆ ทีไ่ดร้บั หรอื (ii) เพือ่ชกัจูงหรอืสนับสนุนควำมทำ้ทำยใด 

ๆ โดยบุคคลทีส่ำม นอกจำกนี ้ซพัพลำยเออรร์บัรองและรบัรองว่ำไมม่ีลขิสทิธิ ์สทิธิใ์นเคร ือ่งหมำยกำรคำ้ (รวมถงึแบรนด ์

ชือ่โดเมน ไอคอนและสญัลกัษณท์ุกประเภท) 

และ/หรอืสทิธิใ์นทรพัยส์นิทำงปัญญำประเภทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนหรอืไดร้บักำรคุม้ครอง 

ทัง้โดยตวัมนัเองหรอืโดยบุคคลทีส่ำม ทีอ่ำจบั่นทอน (i) 

สทิธิท์ีไ่ดร้บัหรอืสทิธิอ์ืน่ใดทีม่อบใหก้บัซพัพลำยเออรภ์ำยใตข้อ้ตกลง ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งด ำเนินกำรแจง้ ESL 

โดยไม่ชกัชำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเกีย่วกบักำรละเมิดสทิธิด์งักล่ำว 

และ/หรอืกำรเตรยีมกำรหรอืกำรไตรต่รองโดยบุคคลทีส่ำมเพือ่กระท ำกำรอนัเป็นกำรละเมิดดงักล่ำว 

6.3. ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งชดใชค่้ำเสยีหำยและใหก้ำรชดใชค่้ำเสยีหำยแก่ ESL ตลอดจนเจำ้หนำ้ที ่นำยจำ้ง และตวัแทนของ 

ESL จำกกำรเรยีกรอ้ง กำรด ำเนินกำร ควำมเสยีหำย ค่ำใชจ่้ำย ควำมสญูเสยีและ/หรอืค่ำใชจ่้ำยอืน่ ๆ 

ทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำกกำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงนีร้วมถงึ (แต่ไม่จ ำกดัเพียง ) 

กำรละเมิดกำรรบัประกนัของซพัพลำยเออรท์ีก่ ำหนดไวใ้นส่วนที ่6 โดยซพัพลำยเออรเ์มือ่มีกำรรอ้งขอคร ัง้แรก 



ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งชว่ยเหลอื ESL อย่ำงครอบคลมุในกำรป้องกนัทำงกฎหมำยใด ๆ และทัง้หมด 

และรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 
 

7. กำรโอนสทิธแิละภำระผูกพนั 

7.1. ESL มสีทิธทิีจ่ะมอบหมำย อนุญำตชว่ง สญัญำชว่ง 

จ ำน ำหรอืโอนขอ้ตกลงและ/หรอืสทิธิแ์ละ/หรอืภำระผูกพนัทีเ่กดิขึน้ในส่วนนีห้รอืทัง้หมดโดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมจำกซ ั

พพลำยเออรต่์อบรษิทัในเครอืของ ESL (หมำยถงึพนัธมิตร) ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ESL 

บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีค่วบคุมโดยตรงหรอืโดยออ้ม 

ถูกควบคุมโดยหรอือยู่ภำยใตก้ำรควบคุมรว่มกนัโดยตรงหรอืโดยออ้มของ ESL) กำรใหส้ทิธิเ์พิม่เตมิ กำรอนุญำตชว่ง 

กำรท ำสญัญำชว่ง กำรใหค้ ำมั่น หรอืกำรโอนอืน่ใดโดย ESL 

จะตอ้งไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้จำกซพัพลำยเออร ์ซึง่จะไม่ถูกระงบัโดยไมม่ีเหตุผล 

7.2. กำรใหส้ทิธิ ์กำรอนุญำตชว่ง กำรท ำสญัญำชว่ง กำรใหค้ ำมั่น 

หรอืกำรโอนโดยประกำรอืน่โดยซพัพลำยเออรข์องสทิธิท์ีไ่ดร้บัและ/หรอืสทิธิแ์ละ/หรอืภำระผูกพนัอืน่ใดภำยใตข้อ้ตกลง

นีโ้ดยสมบูรณห์รอืบำงส่วนแก่บุคคลทีส่ำมจะตอ้งเขยีนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้ กำรอนุมตัโิดย ESL 
 

8. ระยะและกำรเลกิจำ้ง 

8.1. ขอ้ตกลงนีจ้ะมีผลบงัคบัใชต้ำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 1.5 และเวน้แต่จะตกลงกนัไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ 

จะยงัคงมีผลใชบ้งัคบัจนถงึก่อนหนำ้ของ (i) กำรเสรจ็สิน้ของบรกิำรใด ๆ 

และทัง้หมดโดยซพัพลำยเออรต์ำมวนัส่งมอบล่ำสุดทีร่ะบุไวใ้นใบสั่งซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง (ii) 

ส ำหรบับรกิำรทีเ่กดิซ ำ้โดยมีวนัทีส่่งมอบของกำรส่งมอบทีต่กลงกนัไวล้่ำสุดและส่งมอบอย่ำงสมบูรณ ์(iii) 

ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงยุตขิอ้ตกลงนีต้ำมขอ้ก ำหนดของส่วนที ่8 นี ้("ขอ้ก ำหนด") 

8.2. เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่ำงอืน่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

สทิธขิองฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงในกำรยุตขิอ้ตกลงตำมปกตจิะไดร้บักำรยกเวน้ 

สิง่นีจ้ะไม่กระทบต่อสทิธิข์องฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงในกำรยุตขิอ้ตกลงดว้ยเหตุผลทีด่ ี

เหตุอนัดขีองฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงใหห้มำยควำมรวมถงึ 

- อกีฝ่ำยหน่ึง (i) เขำ้สู่กำรช ำระบญัชไีม่ว่ำจะโดยสมคัรใจหรอืบงัคบั 

หรอืมีผูร้บัหรอืผูดู้แลระบบทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหดู้แลทรพัยส์นิทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญั หรอืในเวลำใดๆ 

ก่อนสิน้สุดขอ้ตกลงนีท้ีจ่ะยุตกิำรด ำเนินธุรกจิดว้ยเหตุผลใดก็ตำม และ (ii) ละเมิดขอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัของขอ้ตกลงนี;้ 

- อกีฝ่ำยหน่ึงละเมิดขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นสำระส ำคญัของขอ้ตกลงนี ้และหำกกำรละเมิดสำมำรถแกไ้ขได ้

จะไม่สำมำรถแกไ้ขกำรละเมิดดงักล่ำวไดภ้ำยในระยะเวลำสบิสี ่(14) 

วนัตำมปฏทินิหลงัจำกไดร้บัแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกอกีฝ่ำยหน่ึงซึง่ก ำหนดใหม้ีกำรละเมิดดงักล่ำว ทีจ่ะแกไ้ข; 

หรอื 

- มำตรกำรทำงกฎหมำยมผีลบงัคบัใชโ้ดยกำรประกำศขอ้ตกลงทัง้หมดหรอืในส่วนทีจ่ ำเป็นใหเ้ป็นโมฆะ ไม่ถูกตอ้ง 

หรอืผิดกฎหมำย 

8.3. กำรแจง้กำรยกเลกิตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร (อเีมลไม่เพียงพอ) 

8.4. ESL มสีทิธิท์ีจ่ะยุตขิอ้ตกลงโดยมีผลทนัท ีในกรณีทีซ่พัพลำยเออร ์พนักงำน 

หรอืบรษิทัในเครอืหรอืผูร้บัเหมำทีท่ ำสญัญำรบัชว่งชว่งของซพัพลำยเออร ์(i) 

ละเมิดกฎหมำยต่อตำ้นกำรตดิสนิบนหรอืต่อตำ้นกำรทุจรติทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื (ii) สญัญำ ขอ้เสนอ กำรให ้

สญัญำผลประโยชนใ์ดๆ (รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะผลประโยชนท์ำงกำรเงินหรอืผลประโยชนใ์นรูปแบบ) แก่พนกังำน 

ESL หรอืบุคคลทีส่ำมทีไ่ดร้บัอนุญำตของ ESL ทีก่ ำลงัจดักำรกบักำรจดัเตรยีม กำรด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้ หรอืเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรของค ำสั่ง. 

8.5. กำรยุตหิรอืกำรหมดอำยุของขอ้ตกลงนีจ้ะไม่กระทบต่อสทิธหิรอืภำระผูกพนัของฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงทีเ่กดิขึน้ก่อนกำรสิน้สุด

หรอืกำรหมดอำยุดงักล่ำว 

8.6. เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสยั 

กำรยุตขิอ้ตกลงนีจ้ะไม่มีผลต่อภำระหนำ้ทีข่องซพัพลำยเออรใ์นกำรด ำเนินกำรบรกิำรทีต่กลงและช ำระเงินโดย ESL แลว้ 

ส ำหรบับรกิำรดงักล่ำว 

ขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงนีจ้ะมีผลใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่ำบรกิำรดงักล่ำวทัง้หมดจะเสรจ็สมบูรณแ์ละสมบรูณ ์
 

9. ควำมรบัผิดและกำรประกนัภยั 

9.1. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะตอ้งรบัผิดในขอบเขตของควำมเสยีหำยทัง้หมดในกรณีทีม่ีพฤตกิรรมโดยเจตนำหรอืประมำทเลนิเล่

ออย่ำงรำ้ยแรงโดยภำคเีองหรอืตวัแทนตวัแทนของตน นอกจำกนี ้

คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะตอ้งรบัผิดอย่ำงเต็มทีใ่นกรณีทีไ่ม่ปฏบิตัติำมกำรรบัประกนั 



ในกรณีของกำรบำดเจ็บทีน่่ำต ำหนิต่อชวีติ รำ่งกำย และสุขภำพ 

และภำยใตบ้ทบญัญตัทิำงกฎหมำยเกีย่วกบัควำมรบัผิดของผลติภณัฑ ์

9.2. ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งชดใชค่้ำเสยีหำยและถอืครอง ESL บรษิทัในเครอืและเจำ้หนำ้ที ่กรรมกำร 

สมำชกิและพนักงำนของตน ("ฝ่ำยทีไ่ดร้บัควำมคุม้ครอง") ใหพ้น้จำกควำมสญูเสยี กำรเรยีกรอ้ง ควำมตอ้งกำร 

ควำมรบัผิด ตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยไม่ว่ำในลกัษณะใดหรอืประเภทใดกต็ำม ไดร้บัควำมเดอืดรอ้นจำก ESL และพนัธมิตร 

ESL ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงนี้์ ควำมรบัผิดของคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยส ำหรบัควำมเสยีหำยทีค่ำดไม่ถงึ 

ผิดปกตแิละโดยออ้ม ตลอดจนกำรสูญเสยีผลก ำไรไมไ่ดร้บักำรยกเวน้ 

9.3. คู่สญัญำด ำเนินกำรในกรณีทีเ่กดิควำมเสยีหำยขึน้หรอืไดเ้กดิขึน้แลว้เพือ่แจง้ใหอ้กีฝ่ำยหน่ึงทรำบเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

และใชค้วำมพยำยำมทีจ่ ำเป็นทัง้หมด 

หรอืจดัใหม้ีควำมพยำยำมดงักล่ำวโดยไม่ชกัชำ้เพือ่จ ำกดัควำมเสยีหำยและผลกระทบใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด 

9.4. ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยของตนเองและตลอดเวลำในชว่งระยะเวลำของขอ้ตกลงนี ้

ด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำกำรประกนัภยัทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมทัง้หมดกบับรษิทัประกนัภยัทีม่ีชือ่เสยีง 

ซึง่ครอบคลุมควำมเสีย่งทัง้ภำครฐัและเอกชนตำมปกตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของซพัพลำยเออรแ์ละใน 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใหบ้รกิำร 

รวมถงึในส่วนทีเ่กีย่วกบัควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกซพัพลำยเออรแ์ละ/หรอืบุคลำกรของซพัพลำยเออรต่์อ ESL 

บรษิทัในเครอื ESL บุคคลทีส่ำม และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.5. ไม่ว่ำในกรณีใด ESL จะไม่รบัผดิชอบต่อซพัพลำยเออรส์ ำหรบัควำมเสยีหำยทีป่ระหยดั โดยบงัเอญิ หรอืเป็นผลสบืเน่ือง 

กำรสูญเสยีผลก ำไร กำรสูญเสยีธุรกจิ กำรสญูเสยีกำรผลติ กำรสญูเสยีเงินออม 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรซือ้หรอืกำรออกใบอนุญำตผลติภณัฑท์ดแทน กำรหยุดชะงกัของธุรกจิ หรอืควำมเสยีหำยพิเศษ 

กำรลงโทษ หรอืทีเ่ป็นแบบอย่ำง ไม่ว่ำจะอำ้งสทิธิภ์ำยใตส้ญัญำ กำรละเมิด หรอืทฤษฎทีำงกฎหมำยอืน่ใด 

แมว้่ำซพัพลำยเออรจ์ะไดร้บัค ำแนะน ำถงึควำมเป็นไปไดข้องควำมเสยีหำยดงักล่ำว  
 

10. สทิธใินทรพัยส์นิทำงปญัญำ 

10.1. โดยทั่วไป ESL ใหส้ทิธิแ์ละ/หรอืผลประโยชนใ์นส่วนทีเ่กีย่วกบัเคร ือ่งหมำยกำรคำ้ เคร ือ่งหมำยบรกิำร กำรออกแบบ 

โลโก ้ลขิสทิธิ ์ฐำนขอ้มูล ควำมรู ้ควำมลบัทำงกำรคำ้ และขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบั ("IPR") 

เฉพำะในกรณีทีแ่ละในขอบเขตทีต่กลงกนัอย่ำงชดัแจง้ใน เป็นลำยลกัษณอ์กัษรระหว่ำงคู่สญัญำในขอ้ตกลงแยกต่ำงหำก 

ดงันั้น เวน้แต่จะมีกำรตกลงอย่ำงชดัแจง้เป็นอย่ำงอืน่เป็นลำยลกัษณอ์กัษร ESL จะเป็นเจำ้ของและรกัษำ IPR ใดๆ 

และทัง้หมดที ่ESL เป็นเจำ้ของแต่แรกเร ิม่ หรอืเกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบับรกิำรตำมสญัญำของ ESL 

ภำยใตข้อ้ตกลงกำรบรกิำร ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งละเวน้จำกกำรกระท ำและควำมประพฤตใิด ๆ 

ทีอ่ำจขดัแยง้กบัควำมเป็นเจำ้ของทีไ่ม่มีเงือ่นไขของ IPR ของ ESL 

10.2. สทิธิใ์นทรพัยส์นิทัง้หมด (สือ่ โซเชยีลมีเดยี แพลตฟอรม์เว็บ ฯลฯ) จะยงัคงอยู่กบั ESL 

เมือ่มีกำรรอ้งขอเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้จำกซพัพลำยเออร ์ESL 

จะใหส้ทิธิเ์หล่ำนั้นแก่ซพัพลำยเออรส์ ำหรบักำรใชง้ำนภำยในเท่ำนั้น หำ้มใชส้ทิธิใ์นทรพัยส์นิของ ESL ในเชงิพำณิชย ์

สำมำรถท ำขอ้ตกลงสทิธิก์ำรใชง้ำนพิเศษไดห้ำกซพัพลำยเออรต์อ้งกำรใชเ้พือ่วตัถุประสงคท์ำงกำรคำ้   
 

11. กำรรกัษำควำมลบัและกำรประกำศ 

11.1. เวน้แต่กฎหมำยจะก ำหนด ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไม่ประกำศสำธำรณะใดๆ 

เกีย่วกบัขอ้ตกลงโดยไมไ่ดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรล่วงหนำ้จำก ESL ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งแจง้ ESL 

เป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงนอ้ยเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประกำศดงักล่ำว และจดัเตรยีมถอ้ยค ำของประกำศทีเ่สนอให ้ESL 

และพิจำรณำค ำขอหรอืค ำแนะน ำใดๆ ของ ESL เมือ่รำ่งประกำศ 

11.2. ฝ่ำยทีไ่ดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบั ("ฝ่ำยทีไ่ดร้บั") ของฝ่ำยทีเ่ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัแก่อกีฝ่ำยหน่ึง 

("ฝ่ำยทีเ่ปิดเผย") จะปฏบิตัต่ิอขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัทัง้หมดของฝ่ำยทีเ่ปิดเผยเป็นควำมลบัอย่ำงเครง่ครดั 

และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวต่อบุคคลทีส่ำม เวน้แต่ 

11.2.1. ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัดงักล่ำวไดร้บัมำโดยชอบดว้ยกฎหมำยจำกบุคคลทีส่ำมซึง่ไม่ถูกจ ำกดัไม่ใหเ้ปิดเผยข ้

อมูลทีเ่ป็นควำมลบัดงักล่ำวโดยกฎหมำยหรอืระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืโดยภำระผูกพนัตำมสญัญำ 

11.2.2. ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัดงักล่ำวไดร้บักำรพฒันำอย่ำงอสิระโดยฝ่ำยทีไ่ดร้บัโดยไม่ใชห้รอืประโยชนข์องขอ้มูล

ทีเ่ป็นควำมลบัของฝ่ำยทีเ่ปิดเผย 

11.2.3. ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัดงักล่ำวเป็นสำธำรณสมบตั ิ

หรอืต่อมำกลำยเป็นส่วนหน่ึงของสำธำรณสมบตัโิดยปรำศจำกกำรละเมิดโดยฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงตำมภำระหนำ้ทีข่อง

ตนภำยใตม้ำตรำ 11 นี ้

11.2.4. ตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรระหว่ำงคู่ภำค ีหรอื 

11.2.5. กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งเปิดเผยขอ้มลู 



11.3. ฝ่ำยทีไ่ดร้บัอำจเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัแก่บรษิทัในเครอืและ/หรอืเจำ้หนำ้ทีแ่ละพนักงำนของบรษิทัในเครอื 

นำยหนำ้ ผูใ้หกู้ ้ผูป้ระกนัตน ตวัแทนตวัแทน 

และ/หรอืทีป่รกึษำมืออำชพีทีผู่กพนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษรตำมภำระผูกพนัในกำรรกัษำควำมลบัภำยใตข้อ้ตกลงนี ้

กฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้หำกมีประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบักำรเปิดเผยดงักล่ำว 

11.4. ภำระผูกพนัของคู่สญัญำตำมมำตรำ 11.2 

จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกระยะเวลำตำมสญัญำและจะยงัคงมีผลบงัคบัอย่ำงสมบูรณเ์ป็นเวลำสอง (2) 

ปีหลงัจำกสิน้สุดระยะเวลำตำมสญัญำ 
 

12. กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอ ำนำจศำล 

12.1. ขอ้ตกลงทัง้หมด (รวมถงึ GTC เหล่ำนี)้ 

จะถูกควบคุมโดยแต่เพียงผูเ้ดยีวและตคีวำมตำมกฎหมำยของประเทศของนิตบิุคคล ESL ทีส่ ั่งซือ้ตำมทีร่ะบไุวใ้น PO 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ยกเวน้อนุสญัญำสหประชำชำตวิ่ำดว้ยกำรขำยสนิคำ้ระหว่ำงประเทศและขอ้ก ำหนดทัง้หมดเกีย่วกบั 

ควำมขดัแยง้ของกฎหมำย 

12.2. ในกรณีทีม่ีขอ้พิพำทเกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกบัขอ้ตกลงหรอืควำมสมบรูณข์องขอ้ตกลง ใหบ้งัคบัใชส้ิง่ต่อไปนี:้ 

12.2.1. ESL ในฐำนะผูร้อ้งเรยีนมีสทิธเิลอืกว่ำ 

- ขอ้พิพำทจะไดร้บักำรแกไ้ขโดยศำลภูมิภำคของส ำนักงำนจดทะเบยีนของหน่วยงำนทีส่ ั่งซือ้ตำมทีร่ะบุไวใ้น PO 

- ESL อำจยืน่ค ำรอ้งทีส่ ำนักงำนใหญ่ของซพัพลำยเออร ์หรอื 

- ขอ้พิพำทจะถูกตดัสนิในทีสุ่ดโดยศำลอนุญำโตตุลำกำรโดยไม่ตอ้งขอควำมชว่ยเหลอืจำกศำลยุตธิรรมสำมญัดงัต่อไ

ปนี ้

ขอ้พิพำททัง้หมดจะไดร้บักำรแกไ้ขในทีสุ่ดตำมกฎอนุญำโตตุลำกำรของสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรทีม่ีอ ำนำจซึง่ตัง้อ

ยู่ในประเทศของหน่วยงำน ESL 

ทีส่ ั่งซือ้ในเวลำทีไ่ดร้บักำรเรยีกรอ้งอนุญำโตตุลำกำรโดยสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรดงักล่ำวโดยไม่ตอ้งขอควำมชว่ยเ

หลอืจำกศำลยุตธิรรมทั่วไป . เมือ่มีกำรรอ้งขอ 

ค ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำรทีเ่ขำ้มำสำมำรถประกำศบงัคบัใชโ้ดยศำลแห่งชำตไิด ้

สถำนทีอ่นุญำโตตุลำกำรจะเป็นทีต่ ัง้ของสถำบนัอนุญำโตตุลำกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมส่ำมำรถอุทธรณค์ ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำรได ้

ค ำชีข้ำดของอนุญำโตตุลำกำรจะตอ้งตดัสนิใจเกีย่วกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินคดรีวมถงึค่ำใชจ่้ำยของอนุญำโตตุลำ

กำรดว้ย คณะอนุญำโตตุลำกำรประกอบดว้ยอนุญำโตตุลำกำรสำมคน กฎหมำยทีส่ ำคญัของนิตบิคุคล ESL 

ทีส่ ั่งซือ้ตำมทีร่ะบุไวใ้น PO นั้นมีผลบงัคบัใชก้บัขอ้พิพำท คู่สญัญำตกลงว่ำศำลระดบัภมูิภำคของหน่วยงำน ESL 

ทีส่ ั่งยงัคงรบัผิดชอบมำตรกำรคุม้ครองช ัว่ครำว 

12.2.2. ภำษำของกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรคอืภำษำองักฤษ 

12.2.3. ซพัพลำยเออรท์ีเ่ป็นผูร้อ้งเรยีนจะมสีทิธิย์ืน่ค ำรอ้งทีศ่ำลภูมิภำคของส ำนักงำนทีจ่ดทะเบยีนของนิตบิุคคล 

ESL ทีส่ ั่งซือ้ตำมทีร่ะบุไวใ้นใบสั่งซือ้เท่ำนั้น 

เวน้แต่คู่สญัญำจะตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรว่ำขอ้พิพำทจะไดร้บักำรตดัสนิในทีสุ่ดโดยศำลอนุญำโตตุลำ

กำรโดยไมต่อ้งขอควำมชว่ยเหลอื ศำลยุตธิรรมทั่วไป 
 

13. ปฏญิญำต่อตำ้นกำรใหส้นิบนและกำรคอรร์ปัช ัน่ 

13.1. ESL และซพัพลำยเออรป์ระณำมกำรทุจรติในทุกรูปแบบ ดงันั้น 

คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยไดป้ฏบิตัตินตลอดเวลำตลอดอำยุสญัญำตำมกฎหมำยและตำมมำตรฐำนสูงสุดทำงจรยิธรรมและ

ศลีธรรม 

13.2. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยตกลงและรบัรองว่ำในกำรปฏบิตัติำมควำมรบัผิดชอบภำยใตข้อ้ตกลงหรอืเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมทำ

งธุรกจิอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่สญัญำอกีฝ่ำยหน่ึง ฝ่ำยนั้นหรอืเจำ้หนำ้ที ่กรรมกำร พนกังำน 

ตวัแทนหรอืบุคคลภำยนอกทีก่ระท ำกำรในนำมของตนจะปฏบิตัติำม 

ดว้ยและจะไมล่ะเมิดกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจรติทีบ่งัคบัใชห้รอืมำตรฐำนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติระหว่ำงประเทศ  ภำคแีต่

ละฝ่ำยจะตอ้งด ำเนินกำรทีจ่ะไม่จ่ำย เสนอ หรอืสญัญำว่ำจะจ่ำย หรอือนุญำตใหช้ ำระเงินใด ๆ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ ๆ 

ของมูลค่ำใหก้บัหรอืรบัจำกบุคคลใด ๆ 

เพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่กำรรกัษำหรอืควบคุมธุรกจิหรอืเพือ่รกัษำควำมไดเ้ปรยีบทีไ่ม่เหมำะสมอืน่ ๆ 

ในกำรด ำเนินธุรกจิหรอืกำรท ำธุรกรรมกบัอกีฝ่ำยหน่ึง 

13.3. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยหน่ึงทรำบทนัททีีท่รำบถงึกำรละเมิดหรอืกำรละเมิดขอ้ก ำหนดใด ๆ ขำ้งตน้ 

ซพัพลำยเออรร์บัรองต่อ ESL ว่ำจะจดัหำใหบ้รษิทัในเครอืของตนหรอืผูร้บัจำ้งทีท่ ำสญัญำรบัชว่งใดๆ 

ของซพัพลำยเออร ์ในระหว่ำงระยะเวลำนี ้

จะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรทุจรติ/ต่อตำ้นกำรตดิสนิบนทีบ่งัคบัใชใ้ดๆ และทัง้หมด 



 

14. กำรป้องกนัขอ้มลู 

เมือ่คู่สญัญำของขอ้ตกลงไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ จำกอกีฝ่ำยหน่ึง 

จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและเกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลเพือ่

ปฏบิตัติำมภำระผูกพนัภำยใตส้ญัญำเท่ำนั้น 

คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะตอ้งชดใชค่้ำเสยีหำยใหอ้กีฝ่ำยหน่ึงส ำหรบักำรละเมิดกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลซึง่ท ำใหฝ่้ำยหลงัตอ้งรบัผิด

ส ำหรบัตน้ทุน กำรเรยีกรอ้งหรอืค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนด 

คู่สญัญำจะเขำ้สู่ขอ้ตกลงกำรประมวลผลขอ้มลูแยกต่ำงหำก 
 

15. เหตุสุดวสิยั 

หำกฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดร้บักำรป้องกนัหรอืล่ำชำ้จำกกำรปฏบิตัหินำ้ทีภ่ำยใตข้อ้ตกลงนีเ้น่ืองจำกเหตุกำรณ ์เชน่ สงครำม 

อุทกภยั ไฟไหม ้ไตฝุ้่ น พำยุ และแผ่นดนิไหว โรคระบำด โรคระบำด และโรครำ้ยแรง (กำรประเมินภยัคุกคำมของ WHO 

“สูงมำก”) กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหรอืค ำสั่งของรฐับำล กฎ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสั่ง หรอืกำรกระท ำของพระเจำ้ 

เหตุกำรณอ์ืน่ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมอย่ำงสมเหตุสมผลของคู่สญัญำหรอืในกรณีอืน่ ๆ 

ทีท่ ัง้สองฝ่ำยสำมำรถยอมรบัไดต้ำมหลกัปฏบิตัริะหว่ำงประเทศว่ำเป็นเหตุสุดวสิยั (แต่ละ "เหตุสุดวสิยั") 

ทัง้สองฝ่ำยจะไมร่บัผิดชอบต่ออกีฝ่ำยหน่ึงส ำหรบัควำมลม้เหลวในกำรปฏบิตัติำมภำระผูกพนัทีเ่กดิจำกสถำนกำรณท์ีอ่ยู่นอกเ

หนือกำรควบคุมทีเ่หมำะสม ในกรณีของเหตุสุดวสิยัดงักล่ำว 

ภำคจีะหำรอืเกีย่วกบักำรปรบัก ำหนดกำรหรอืมำตรกำรทำงเลอืกอืน่ ๆ โดยสุจรติใจในกำรแกไ้ขเหตุกำรณเ์หตุสุดวสิยั 

ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำได ้

คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งตกลงตำมสมควรทีจ่ะเปิดเผยภำระผูกพนัตำมสญัญำของตนเกีย่วกบัเหตุกำรณท์ีไ่ดร้บัผลกระทบจำ

กเหตุสุดวสิยั 
 

ฝ่ำยทีอ่อกใบแจง้หนีจ้ะตอ้งพิสูจนว่์ำไดใ้ชค้วำมพยำยำมทีส่มเหตุสมผลในเชงิพำณิชยเ์พือ่ลดผลกระทบจำกเหตุสุดวสิยัดงักล่ำ

วต่อกำรปฏบิตัติำมภำระผูกพนัตำมสญัญำ 

คู่สญัญำดงักล่ำวจะตอ้งแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรแกคู่สญัญำอกีฝ่ำยหน่ึงโดยไม่ชกัชำ้เกนิควรเกีย่วกบัมำตรกำรทีใ่ชเ้พือ่บรรเ

ทำผลกระทบดงักล่ำว 

และตอ้งแจง้ใหคู่้สญัญำอกีฝ่ำยหน่ึงทรำบถงึระยะเวลำทีค่ำดว่ำควำมลม้เหลวหรอืควำมล่ำชำ้ดงักล่ำวจะด ำเนินต่อไป 
 

ในกรณีทีผ่ลกระทบของสิง่กดีขวำงหรอืเหตุกำรณท์ีเ่รยีกนั้นเกดิขึน้ช ัว่ครำว 

ผลทีต่ำมมำทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้จะใชบ้งัคบัเฉพำะตรำบเท่ำทีแ่ละตรำบเท่ำทีส่ิง่กดีขวำงหรอืเหตุกำรณท์ีร่ะบไุวเ้ป็นอุปสรรคต่อก

ำรปฏบิตังิำนโดยฝ่ำยทีเ่รยีกขอ้นีข้องภำระผูกพนัตำมสญัญำ เมือ่สิน้สุดเหตุกำรณเ์หตุสุดวสิยั 

กำรด ำเนินกำรตำมภำระผูกพนัหรอืหนำ้ทีใ่ดๆ ทีร่ะงบัไวจ้ะไดร้บักำรแนะน ำโดยไม่ชกัชำ้ 
 

16. เบ็ดเตล็ด 

16.1. ภำคใีหค้ ำมั่นต่อกนัในกำรเคำรพซึง่กนัและกนั มีพฤตกิรรมทีด่ ีและควำมจงรกัภกัด ี

คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชนท์ีช่อบดว้ยกฎหมำยของอกีฝ่ำยหน่ึง 

16.2. กำรอำ้งองิเวลำในขอ้ตกลงจะอำ้งองิถงึเขตเวลำของทีอ่ยู่ในกำรจดัส่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

16.3. ในกรณีทีข่อ้ตกลง (รวมถงึ GTC เหล่ำนี)้ ก ำหนดใหต้อ้งมีแบบฟอรม์ทีเ่ป็นลำยลกัษณอ์กัษร โทรสำร 

หรอือเีมลพรอ้มไฟลแ์นบ PDF ทีส่แกนมำ อเีมลเพียงฉบบัเดยีว (แบบฟอรม์ขอ้ควำม) จะไม่เพียงพอ 

เวน้แต่จะถอืว่ำทัง้สองฝ่ำยมีเจตนำทีแ่ตกต่ำงกนั 

16.4. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยจะตอ้งแบกรบัตน้ทนุและค่ำใชจ่้ำยของตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเพือ่กำรป

ฏบิตัติำมภำระผูกพนัตำมสญัญำของตน เวน้แต่จะระบุเป็นอย่ำงอืน่ไวอ้ย่ำงชดัเจน 

16.5. ถำ้หำกไม่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก ESL ก่อน 

ซพัพลำยเออรจ์ะตอ้งไม่ยนืยนัสทิธิใ์นกำรเก็บรกัษำหรอืหกัลำ้ง 

เวน้แต่ขอ้เรยีกรอ้งแยง้จะไม่มปีัญหำหรอืกลำยเป็นค ำสั่งศำล 

16.6. ถำ้หำกว่ำขอ้ก ำหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงเป็นหรอืจะกลำยเป็นโมฆะหรอืไมส่ำมำรถบงัคบัใชไ้ดท้ัง้หมดหรอืบำงส่วน 

จะไม่กระทบต่อควำมถูกตอ้งของบทบญัญตัทิีเ่หลอืของขอ้ตกลง เวน้แต่กำรด ำเนินกำรตำมขอ้ตกลง 

โดยพิจำรณำจำกบทบญัญตัต่ิอไปนีด้ว้ย 

น ำเสนอควำมยำกล ำบำกทีไ่ม่สมเหตุผลส ำหรบัฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงหรอืทัง้สองฝ่ำย สิง่นีจ้ะมีผลบงัคบัใชเ้ชน่กนั 

หำกพบว่ำหลงัจำกขอ้ตกลงสิน้สุดลง พบว่ำมีชอ่งโหว่ทีจ่ ำเป็นตอ้งกรอก 

คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยจะแทนทีข่อ้ก ำหนดหรอืชอ่งโหว่ทีไ่ม่ถูกตอ้ง/เป็นโมฆะ/ไม่สำมำรถบงัคบัใชไ้ดซ้ ึง่ก ำหนดใหม้ีกำ

รกรอกโดยขอ้ก ำหนดทีถู่กตอ้งซึง่สอดคลอ้งกบัเนือ้หำทำงกฎหมำยและทำงเศรษฐกจิของขอ้ก ำหนดหรอืชอ่งโหว่ทีไ่

ม่ถูกตอ้ง/เป็นโมฆะ/ไมส่ำมำรถบงัคบัใชไ้ด ้



16.7. ขอ้ตกลงนีป้ระกอบขึน้เป็นควำมเขำ้ใจทัง้หมดระหว่ำงคู่สญัญำในส่วนทีเ่กีย่วกบัประเด็นในทีนี่ ้

และแทนทีแ่ละแทนทีบ่นัทกึควำมเขำ้ใจ เอกสำรระยะเวลำ ขอ้ตกลงแบบสัน้ 

กำรอภปิรำยหรอืสิง่ทีค่ลำ้ยคลงึกนัระหว่ำงคู่สญัญำ ซึง่ปิดก่อนหนำ้นีใ้นหวัขอ้ดงักล่ำว กำรรบัรอง 

เงือ่นไขและกำรรบัประกนัทัง้หมด ทัง้ทำงวำจำหรอืลำยลกัษณอ์กัษร โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย 

นอกเหนือจำกทีม่ีอยู่ในทีนี่ ้หรอืในกำรแจง้กำรแกไ้ขทีอ่อกใหใ้นทีนี่ ้ไดร้บักำรยกเวน้โดยชดัแจง้ 

16.8. บทบญัญตัทิีข่ดัหรอืขอ้ก ำหนดหรอืกำรประกำศโดยซพัพลำยเออรท์ีผิ่ดไปจำกบทบญัญตัทิีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงนีใ้ชไ้ม่

ได ้นอกจำกนีย้งัใชห้ำกมีกำรชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ก ำหนดหรอืค ำประกำศดงักล่ำวโดย ESL อย่ำงชดัแจง้ 

16.9. ควำมลม้เหลวของ ESL ในกำรใชส้ทิธิห์รอืสทิธิใ์ดๆ ที ่ESL มสีทิธิไ์ดร้บัภำยใตข้อ้ตกลงนี ้

หรอืเพือ่ด ำเนินกำรเรยีกรอ้ง ไมถ่อืเป็นกำรสละสทิธิ ์กำรใหส้ทิธิห์รอืกำรเรยีกรอ้ง หรอืกำรสละสทิธิ ์สทิธิ ์

หรอืกำรเรยีกรอ้งอืน่ใด 

16.10. เวน้แต่จะตกลงกนัไวเ้ป็นอย่ำงอืน่ในทีนี่ ้ซพัพลำยเออรจ์ะไม่มีตวัเลอืกใด ๆ ภำยใตข้อ้ตกลงนี ้เชน่ สทิธใินกำรจบัคู่ 

สทิธใินกำรเจรจำคร ัง้แรกหรอืสทิธใินกำรปฏเิสธคร ัง้แรกหรอืคร ัง้สุดทำ้ย 

16.11. โดยขอ้ตกลงนีจ้ะไมม่ีกำรสรุปกำรรว่มทุนระหว่ำงคู่สญัญำ 
 

 


