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GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR 

PURCHASE OF NON-PRODUCTION GOODS 

(INCLUDING EQUIPMENT) OR IN-PLANT 

SERVICES  

ข้อกําหนดและเงื�อนไขทั�วไปเกี�ยวกับการซื�อสินค้าที�ไม่ใช่เพื�อการผลิต  
(รวมถึงอุปกรณ์) หรือบริการในโรงงาน  

  
1. Purpose and Use; Defined Terms. 1. วตัถุประสงคแ์ละการใช;้ นิยามของคาํต่างๆ 

1.1 Purpose and Use. These Terms and 
Conditions for Purchase of Non-Production Goods 
(Including Equipment) or In-Plant Services (the 
“Terms”) apply to the purchase of items by Guardian 
Industries Holdings, LLC or its direct or indirect 
subsidiaries, which may include but are not limited to 
SRG Global, LLC or one of its subsidiaries or Guardian 
Glass, LLC or one if its direct or indirect subsidiaries 
(collectively referred to in these Terms as “Guardian”) 
if a Buyer chooses to contract with Seller to purchase 
goods or services, as applicable. Section 2 describes 
how the Parties may enter into a binding contract for the 
Work. The applicable rights, obligations and liabilities 
of each Buyer under a Contract are solely those of such 
Buyer and neither Guardian or any of its Affiliates or 
any other Buyer will be responsible for any obligations 
or liabilities of such Buyer. Under no circumstances, 
will Guardian or any Buyer not party to a particular 
Contract be jointly and severally liable for the 
obligations of others. The Goods or Services, as 
applicable, may be more fully described in the 
Guardian-approved specification referenced in the RFQ, 
Commercial Agreement or Purchase Order, and/or 
Seller’s published specification, regardless of format, to the 
extent that it does not conflict with or is inconstant with the 
specifications that are otherwise referenced in the Contract 
(the “Specification”). Changes to these Terms are not 
part of the Contract unless Buyer expressly agrees to 
them in writing. The terms set forth in the following 
sections will be applicable to Seller and Seller Group at 
all times during the Term whether or not there are any 
Purchase Orders or Commercial Agreements in effect 
between the Parties: Section 4.3(a) (Indemnity); Section 
4.1 (Safety); Section 4.3(d) (Seller’s Insurance); Section 
4.2(c) (Compliance with Laws); Section 8.1 
(Confidentiality); and Section 8.11 (Publicity and Use 
of Names and Marks). 

1.1 วตัถุประสงคแ์ละการใช ้
ขอ้กาํหนดและเงื&อนไขเกี&ยวกบัการซื+อสินคา้ที&ไม่ใช่เพื&อการผลิต 
(รวมถึงอุปกรณ์) หรือบริการในโรงงาน 
("ขอ้กาํหนด") เหล่านี+มีผลบงัคบัใชก้บัการซื+อสินคา้โดย Guardian Industries 
Holdings, LLC หรือบริษทัในเครือโดยตรงและโดยออ้ม 
ซึ&งอาจรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะ SRG Global, LLC 
หรือบริษทัในเครือแห่งใดแห่งหนึ&ง หรือ Guardian Glass, LLC 
หรือบริษทัในเครือโดยตรงและโดยออ้มแห่งใดแห่งหนึ&ง 
(เรียกรวมกนัในขอ้กาํหนดเหล่านี+ว่า "Guardian") 
หากผูซื้+อเลือกทาํสัญญากบัผูข้ายในการซื+อสินคา้หรือบริการตามที&เหมาะสม 
ขอ้ 2 จะอธิบายถึงวิธีการที&ฝ่ายต่างๆ จะเขา้ทาํสัญญาที&มีผลผูกพนัสาํหรับงาน 
สิทธิ ขอ้ผูกพนั 
และความรับผิดที&เกี&ยวขอ้งของผูซื้+อแต่ละรายภายใตสั้ญญาถือเป็นของผูซื้+อดงั
กล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ซึ&งทาง Guardian 
หรือบริษทัในเครือทุกแห่งหรือผูซื้+ออื&นใดจะไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผูกพนัหรือค
วามรับผิดของผูซื้+อดงักล่าว Guardian หรือผูซื้+อใดๆ 
ซึ&งไม่ใช่ฝ่ายที&เกี&ยวขอ้งกบัสัญญาฉบบัใดฉบบัหนึ&งโดยเฉพาะจะไม่รับผิดต่อ
ขอ้ผูกพนัของฝ่ายอื&นๆ ทั+งแบบร่วมกนัและแทนกนัในทุกกรณี 
สินคา้หรือบริการอาจไดรั้บการอธิบายอยา่งสมบูรณ์ยิ&งขึ+นในขอ้กาํหนดที&ผ่าน
การรับรองโดย Guardian ตามที&อา้งอิงไวใ้น RFQ, ขอ้ตกลงการคา้ 
หรือคาํสั&งซื+อ และ/หรือขอ้กาํหนดเฉพาะที&มีการเผยแพร่ของผูข้าย 
โดยไม่คาํนึงถึงรูปแบบ เท่าที&ขอ้กาํหนดเฉพาะดงักล่าวไม่ขดัแยง้ 
หรือไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดเฉพาะที&ถูกอา้งอิงถึงในสัญญา 
("ขอ้กาํหนดเฉพาะ") ตามที&เหมาะสม 
การเปลี&ยนแปลงขอ้กาํหนดเหล่านี+ไม่ถือเป็นส่วนหนึ&งของสัญญา 
เวน้แต่ผูซื้+อจะยอมรับเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้ 
ขอ้กาํหนดที&ระบุไวใ้นขอ้ต่างๆ 
ต่อไปนี+จะมีผลบงัคบัใชก้บัผูข้ายและกลุ่มผูข้ายตลอดระยะเวลาของขอ้กาํหน
ด ไมว่่าจะมีคาํสั&งซื+อหรือขอ้ตกลงการคา้ใดๆ ที&มีผลระหว่างฝ่ายต่างๆ 
อยูห่รือไม่ก็ตาม: ขอ้ 4.3(ก) (การชดใชค้่าเสียหาย); ขอ้ 4.1 (ความปลอดภยั); 
ขอ้ 4.3(ง) (การประกนัภยัของผูข้าย); ขอ้ 4.2(ค) (การปฏิบตัิตามกฎหมาย); 
ขอ้ 8.1 (การรักษาความลบั); และขอ้ 8.11 
(การเผยแพร่และการใชชื้&อและเครื&องหมาย) 
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1.2 Purchases by SRG Global, LLC, and its direct 

and indirect subsidiaries. With respect to purchases by 

SRG Global, LLC and its direct and indirect subsidiaries 

only (collectively, “SRG”), these Terms apply to the 

purchase of items that are not directly used in the 

production of goods supplied to SRG’s customers and 

services and work to be performed at one of SRG’s 

facilities. To the extent Seller is a supplier of production 

components, materials and applicable services directly 

used in the production of goods supplied to SRG’s 

customers, including raw materials, components or 

finished goods such as clips, badges, or fasteners, these 

Terms do not apply and are superseded and replaced in 

their entirety by the SRG Global General Terms and 

Conditions of Purchase of Production Goods (see 

https://www.guardian.com/en/supplier_portal_1). These 

Terms apply to the purchase of all other goods and 

services purchased by SRG, including capital equipment, 

office supplies, information technology services and 

equipment, tooling, dies and for services that will be 

provided at SRG’s facilities. 

1.2 การซื�อโดย SRG Global, LLC 
และบริษัทในเครือโดยตรงและโดยอ้อม เฉพาะในส่วนของการซื�อโดย SRG 
Global, LLC และบริษทัในเครือโดยตรงและโดยอ้อมเท่านั�น (เรียกรวมกันว่า 
" SRG" ) 
ข้อกําหนดเหล่านี�จะมีผลบังคับใช้กับการซื�อสินค้าที�ไม่มีการใช้โดยตรงในการ
ผลิตสินค้าที�จัดหาให้กับลูกค้าของ SRG 
และบริการและงานที�สํานักงานแห่งใดแห่งหนึ�งของ SRG จะเป็นผู้ดําเนินการ 
ภายใต้ขอบเขตที�ผู้ขายเป็นผู้จัดส่วนประกอบ วัตถุดิบ 
และบริการที�เกี�ยวข้องเพื�อการผลิตที�มีการใช้โดยตรงในการผลิตสินค้าที�จัดหา
ให้กับลูกค้าของ SRG ซึ�งรวมถึงวัตถดุิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสําเร็จรูป 
เช่น คลิป ตราสัญลักษณ์ หรือตัวยึดนั�น 
ข้อกําหนดเหล่านี�จะไม่มีผลบังคับใช้และจะถูกแทนที�ทั�งหมดโดยข้อกําหนดแ
ละเงื�อนไขทั�วไปเกี�ยวกับการซื�อสินค้าเพื�อการผลิตของ SRG Global  (ดูที� 
https://www.guardian.com/en/supplier_por tal_1) 
ข้อกําหนดเหล่านี�มีผลบังคับใช้กับการซื�อสินค้าและบริการอื�น  ๆ
ทั�งหมดที�ซื�อโดย SRG ซึ�งรวมถึงอุปกรณ์ทุน อุปกรณ์สํานักงาน 
บริการและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื�องมือ แม่พิมพ์ 
และสําหรับบริการที�จะได้รับการจดัเตรียมให้ที�สถานประกอบการของ SRG 

  
1.3 Certain Defined Terms. “Affiliate” of an entity 
means any other entity that directly or indirectly, through one 
or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is 
under common Control with, such entity. “Buyer” is the 
Guardian entity identified in the Purchase Order or other 
applicable Commercial Agreement of the Parties. 
“Commercial Agreement”, if entered into by the Parties, is a 
written document signed by Buyer and Seller, describing the 
purchased Goods or Services, and setting forth the 
commercial terms for purchase of Goods and Services and 
may be used in lieu of or with a Purchase Order to evidence 
Buyer’s purchase of Goods and Services. The Commercial 
Agreement may be in the form of a SOW. A Commercial 
Agreement is not binding unless it is signed by both Parties. 
The “Contract,” if entered into by the Parties, is comprised of 
(a) these Terms, (b) the applicable Purchase Order and 
applicable Commercial Agreement, (c) the Specifications, if 
applicable, (d) the SOW, if applicable and signed by both 
Parties, (e) the applicable Buyer’s then-current Supplier 
Quality Manual, (f) any other document specifically agreed 
to by the Parties in writing which reference these Terms and, 
(g) with respect to SRG Global only if Tooling is identified 
in the Contract, SRG Global’s Tooling and Equipment 
Integrator Supplier Agreement. “Control” (and with 
correlative meanings, the terms “Controlled by” and “under 
common Control with”) means, with respect to any person or 
entity, the possession, directly or indirectly, of the power to 
direct or cause the direction of the management or policies of 
another person or entity, whether through the ownership or 
voting securities, by contract, or otherwise. “Effective Date” 
is the date when these Terms are signed by Seller or when 
Seller otherwise accepts these Terms via Buyer’s electronic 
procurement system. “Guardian Data” means any 

1.3 นิยามของคาํต่างๆ "บริษทัในเครือ" ขององคก์รหนึ&ง 
หมายถึงองคก์รอื&นใดที&ควบคมุ ถูกควบคมุ 
หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคมุร่วมกนักบัองคก์รนั+น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม 
ผ่านคนกลางหนึ&งรายหรือมากกว่านั+น "ผูซื้+อ" หมายถึงองคก์รของ Guardian 
ตามที&ระบุไวใ้นคาํสั&งซื+อหรือขอ้ตกลงการคา้อื&นๆ 
ที&มีผลบงัคบัใชข้องฝ่ายต่างๆ "ขอ้ตกลงการคา้" 
กรณีที&มีการเขา้ร่วมโดยฝ่ายต่างๆ 
คือเอกสารที&เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ&งลงนามโดยผูซื้+อและผูข้าย 
โดยจะมีการอธิบายเกี&ยวกบัสินคา้หรือบริการที&ซื+อ 
และมีการกาํหนดเงื&อนไขทางการคา้เกี&ยวกบัการซื+อสินคา้และบริการ 
และอาจนาํมาใชแ้ทนหรือร่วมกบัคาํสั&งซื+อเพื&อเป็นหลกัฐานในการซื+อสินคา้แ
ละบริการของผูซื้+อได ้ขอ้ตกลงการคา้อาจอยู่ในรูปของ SOW 
ขอ้ตกลงการคา้จะไมม่ีผลผูกพนั เวน้แต่จะมีการลงนามโดยทั+งสองฝ่าย 
"สัญญา" กรณีที&มีการเขา้ร่วมโดยฝ่ายต่างๆ ประกอบดว้ย (ก) 
ขอ้กาํหนดเหล่านี+  (ข) คาํสั&งซื+อที&เกี&ยวขอ้งและขอ้ตกลงการคา้ที&เกี&ยวขอ้ง (ค) 
ขอ้กาํหนดเฉพาะ (ถา้มี) (ง) SOW (ถา้มีและไดรั้บการลงนามจากทั+งสองฝ่าย) 
(จ) คู่มือคุณภาพสาํหรับผูจ้ดัหาของผูซื้+อฉบบัปัจจุบนัในขณะนั+นที&เกี&ยวขอ้ง 
(ฉ) เอกสารอื&นใดที&ฝ่ายต่างๆ ตกลงไวเ้ป็นการเฉพาะเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซึ&งมีการอา้งอิงขอ้กาํหนดเหล่านี+  และ (ช) มีความเกี&ยวขอ้งกบั SRG Global 
เฉพาะเมื&อมีการระบุระบบเครื&องมือไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงสาํหรับผูรั้บเหม
าวางระบบเครื&องมือและอุปกรณ์ของ SRG Global "ควบคุม" 
(และคาํที&มีความหมายสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ "ถูกควบคุมโดย" และ 
"อยูภ่ายใตก้ารควบคุมร่วมกนั") หมายถึงการที&บุคคลหรือองค์กรใดๆ 
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information in digital format that can be transmitted or 
processed, including, without limitation, process data, 
equipment status data, alarm data, and KPI data, that is 
produced by or inputted into the Goods or Services that are 
the subject of the applicable Contract between Buyer and 
Seller and Personal Data. “Goods” means the goods 
identified in any applicable Purchase Order or other 
applicable Commercial Agreement, which may include 
without limitation equipment, tooling, dies, molds, etc. or 
with respect to SRG only, Tooling. “Party” means Buyer or 
Seller, as applicable. “Personal Data” means any data, 
information or record that directly or indirectly identifies a 
natural person or relates to an identifiable natural person, 
including but not limited to name, address, telephone 
number, email address, government issued identification 
number, date of birth, biometric data, geolocational data, and 
any other personally identifiable information that is stored in 
the Goods or Services that are the subject of the applicable 
Contract between Buyer and Seller. “Purchase Order” is a 
document that may be issued by Buyer to Seller to evidence 
Buyer’s purchase of Goods and/or Services. “Purchase Price” 
means the price for the Work to be paid by Buyer to Seller as 
set forth in the Purchase Order or Commercial Agreement. 
“RFQ” means the request for quotation, request for proposal, 
or similar document, issued by Buyer for the Goods and/or 
Services. “Seller” means the entity from which the Buyer 
purchases Goods or Services. “Seller Group” means Seller, 
its subcontractors, and each of their respective employees, 
subcontractors, agents, representatives and invitees. 
“Services” means the services identified in a Purchase Order, 
Commercial Agreement, Specification, SOW or one of more 
of such documents. “SOW” is a Statement of Work that the 
Parties may use to set out the commercial terms of the 
Services to be performed. A SOW is not binding on the 
Parties unless it signed by both Parties. “Tooling” means 
tools, dies, molds, manifolds, gages, rapid prototype, 
components, or models purchased by SRG to be used to 
manufacture products for SRG’s customers. “Work” means 
the Goods and Services collectively when purchased together 
under the same Contract and individually if purchased under 
separate Contracts. 

มีอาํนาจโดยตรงหรือโดยออ้มในการชี+นาํหรือทาํให้เกิดการชี+นาํการบริหารจั
ดการหรือนโยบายของบุคคลหรือองคก์รอื&น 
ไมว่่าจะผ่านทางการเป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นที&มีสิทธิออกเสียง ตามสัญญา 
หรือวิธีการอื&นใดก็ตาม "วนัที&มีผล" 
หมายถึงวนัที&ผูข้ายลงนามในขอ้กาํหนดเหล่านี+  
หรือมิฉะนั+นก็เป็นวนัที&ผูข้ายยอมรับขอ้กาํหนดเหล่านี+ ผ่านทางระบบจดัซื+อแบ
บอิเล็กทรอนิกส์ของผูซื้+อ "ขอ้มูลของ Guardian" หมายถึงขอ้มูลใดๆ 
ที&อยูใ่นรูปแบบดิจิทลัซึ&งสามารถถูกส่งผ่านหรือประมวลผล 
รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัอยูเ่พยีง ขอ้มูลกระบวนการ, ขอ้มูลสถานะอุปกรณ์, 
ขอ้มูลแจง้เตือน และขอ้มูล KPI ซึ&งถูกสร้างขึ+นโดย 
หรือถูกนาํเขา้สู่สินคา้หรือบริการ 
ซึ&งเป็นเนื+อหาของสัญญาที&ใชบ้งัคบัระหว่างผูซื้+อและผูข้าย 
และขอ้มูลส่วนบุคคล "สินคา้" หมายถึงสินคา้ตามที&ระบุในคาํสั&งซื+อใดๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งหรือขอ้ตกลงการคา้อื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง 
ซึ&งอาจรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะอุปกรณ์ ระบบเครื&องมือ แม่พมิพ ์เบา้หลอม 
ฯลฯ หรือเฉพาะระบบเครื&องมือในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบั SRG "ฝ่าย" 
หมายถึงผูซื้+อหรือผูข้ายตามที&เหมาะสม "ขอ้มูลส่วนบุคคล" หมายถึงขอ้มูล, 
สารสนเทศ หรือบนัทึกขอ้มูลใดๆ 
ที&สามารถระบุตวับุคคลธรรมดาโดยตรงหรือโดยออ้ม 
หรือเชื&อมโยงถึงบุคคลธรรมดาที&สามารถระบุตวับุคคลธรรมดาได ้
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัอยูเ่พียงชื&อ, ที&อยู,่ หมายเลขโทรศพัท,์ ที&อยูอี่เมล, 
หมายเลขประจาํตวัที&หน่วยงานราชการออกให้, วนัเดือนปีเกิด, ขอ้มูลชีวภาพ, 
ขอ้มูลที&ตั+งทางภูมิศาสตร์ และขอ้มูลที&ใชใ้นการระบุตวับุคคลอื&นใด 
ซึ&งถูกจดัเก็บไวใ้นสินคา้หรือบริการ 
ซึ&งเป็นเนื+อหาของสัญญาที&ใชบ้งัคบัระหว่างผูซื้+อและผูข้าย "คาํสั&งซื+อ" 
คือเอกสารที&อาจออกโดยผูซื้+อให้กบัผูข้ายเพื&อเป็นหลกัฐานในการซื+อสินคา้แ
ละ/หรือบริการของผูซื้+อ "ราคาซื+อ" 
หมายถึงราคาสาํหรับงานที&ผูซื้+อจะจ่ายให้กบัผูข้ายตามที&กาํหนดไวใ้นคาํสั&งซื+
อหรือขอ้ตกลงการคา้ "RFQ" หมายถึงคาํขอใบเสนอราคา คาํขอขอ้เสนอ 
หรือเอกสารที&คลา้ยกนัที&ออกโดยผูซื้+อสาํหรับสินคา้และ/หรือบริการ "ผูข้าย" 
หมายถึงองคก์รที&ผูซื้+อทาํการซื+อสินคา้หรือบริการ "กลุ่มผูข้าย" หมายถึงผูข้าย 
ผูรั้บเหมาช่วงของผูข้าย และพนักงาน ผูรั้บเหมาช่วง ผูก้ระทาํการแทน 
ตวัแทน และผูไ้ดรั้บเชิญแต่ละรายของผูข้ายและผูรั้บเหมาช่วงของผูข้าย 
"บริการ" หมายถึงบริการตามที&ระบุไวใ้นคาํสั&งซื+อ, ขอ้ตกลงการคา้, 
ขอ้กาํหนดเฉพาะ, SOW หรือเอกสารดงักล่าวฉบบัหนึ&งหรือมากกว่า "SOW" 
คือคาํชี+แจงเกี&ยวกบังานที&ฝ่ายต่างๆ 
อาจใชเ้พื&อกาํหนดเงื&อนไขทางการคา้เกี&ยวกบับริการที&จะดาํเนินการ ทั+งนี+  
SOW ไมม่ีผลผูกพนักบัฝ่ายต่างๆ เวน้แต่จะมีการลงนามโดยทั+งสองฝ่าย 
"ระบบเครื&องมือ" หมายถึงเครื&องมือ แม่พิมพ ์เบา้หลอม ท่อร่วม เครื&องวดั 
ชิ+นงานตน้แบบที&สร้างขึ+นอยา่งรวดเร็ว ส่วนประกอบ หรือแบบจาํลองที& SRG 
ซื+อมาเพื&อใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑส์าํหรับลูกคา้ของ SRG "งาน" 
หมายถึงสินคา้และบริการรวมกนัเมื&อมีการซื+อร่วมกนัภายใตสั้ญญาฉบบัเดียว
กนั และแยกกนัหากมีการซื+อภายใตสั้ญญาคนละฉบบั 
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2. Forming a Contract. 2. การทาํสัญญา 
  
2.1 With RFQ. If Seller has received an RFQ from 
Buyer, this Section 2.1 applies. 

2.1 กรณีที&มี RFQ หากผูข้ายไดรั้บ RFQ จากผูซื้+อ ขอ้ 2.1 
นี+จะมีผลบงัคบัใช ้

  
(a) Submitting Quotations. Seller must submit its 
quotation in writing, and it must be signed by Seller’s 
authorized representative.  

(ก) การส่งมอบใบเสนอราคา 
ผูข้ายตอ้งส่งมอบใบเสนอราคาของตนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และจะตอ้งลงนามโดยตวัแทนผูม้ีอาํนาจของผูข้าย  

(b) Meaning of Quotations. Seller’s quotation is 
deemed to be an offer to sell on precisely the basis set forth 
in these Terms and the Specifications provided as part of the 
RFQ. If Seller wishes to quote on a different basis or to 
change any of the terms, Seller must seek amended 
specifications or conditions from Buyer before Seller submits 
its quotation. Seller’s quotation will be open for acceptance 
for the time specified in the Specifications (if no time is 
specified, for three months). 

(ข) ความหมายของใบเสนอราคา 
ใบเสนอราคาของผูข้ายถือว่าเป็นการเสนอขายตามหลกัเกณฑที์&กาํหนดไวใ้น
ขอ้กาํหนดเหล่านี+และขอ้กาํหนดเฉพาะที&จดัเตรียมไวเ้ป็นส่วนหนึ&งของ RFQ 
อยา่งแน่ชดั 
หากผูข้ายตอ้งการเสนอราคาตามหลกัเกณฑอื์&นหรือตอ้งการเปลี&ยนแปลงขอ้
กาํหนดใดๆ 
ผูข้ายจะตอ้งขอรับขอ้กาํหนดเฉพาะหรือเงื&อนไขฉบบัแกไ้ขจากผูซื้+อก่อนที&ผูข้
ายจะส่งมอบใบเสนอราคาของตน 
ใบเสนอราคาของผูข้ายจะมีการเปิดให้ยอมรับเป็นระยะเวลาตามที&ระบุไวใ้นข้
อกาํหนดเฉพาะ (หากไม่มีการระบุระยะเวลาเอาไว ้
ให้ถือว่ามีระยะเวลาสามเดือน) 

  
(c) Acceptance and Forming a Contract. Buyer 
reserves the right to reject any offer in its sole discretion. 
Seller and Buyer have a binding agreement with respect to 
the Work when Buyer either: (i) accepts Seller’s offer by 
delivering Seller a Purchase Order in response to Seller’s 
quotation and (A) the price on the Purchase Order matches 
the price in the quotation; or (B) the price on the Purchase 
Order is different from the price on the quote and Seller 
confirms Seller’s acceptance of the change by accepting the 
Purchase Order or beginning work; or (ii) enters into a 
Commercial Agreement with Seller in response to Seller’s 
quotation. Seller will be deemed to have accepted the 
Purchase Order if Seller does not reject it in writing within 5 
business days of receipt.  

(ค) การยอมรับและการทาํสัญญา 
ผูซื้+อสงวนสิทธิd ในการปฏิเสธการเสนอใดๆ 
ไดโ้ดยใชดุ้ลพินิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดียว 
ผูข้ายและผูซื้+อมีขอ้ตกลงที&มีผลผูกพนัในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบังานเมื&อผูซื้+อกระ
ทาํสิ&งใดสิ&งหนึ&งดงัต่อไปนี+ : (i) 
ยอมรับการเสนอของผูข้ายดว้ยการส่งคาํสั&งซื+อให้กบัผูข้าย 
อนัเป็นการตอบสนองต่อใบเสนอราคาของผูข้าย และ (ก) 
ราคาในคาํสั&งซื+อตรงกนักบัราคาในใบเสนอราคา; หรือ (ข) 
ราคาในคาํสั&งซื+อแตกต่างจากราคาในใบเสนอราคา 
และผูข้ายยืนยนัการยอมรับการเปลี&ยนแปลงของผูข้ายดว้ยการยอมรับคาํสั&งซื+
อหรือเริ&มตน้ทาํงาน; หรือ (ii) 
เขา้ร่วมขอ้ตกลงการคา้กบัผูข้ายอนัเป็นการตอบสนองต่อใบเสนอราคาของผูข้
าย 
โดยจะถือว่าผูข้ายไดย้อมรับคาํสั&งซื+อหากผูข้ายไม่ทาํการปฏิเสธเป็นลายลกัษ
ณ์อกัษรภายใน 5 วนัทาํการหลงัจากที&ไดรั้บคาํสั&งซื+อ  

  
2.2 Purchase Order – Acceptance and Contract 
Formation. If Seller has not submitted a quotation to Buyer in 
response to an RFQ, this Section 2.2 applies. Seller and 
Buyer have a binding agreement with respect to the Work 
when Seller accepts Buyer’s Purchase Order, which is 
deemed to include these Terms. Purchase Order acceptance 
occurs when Seller (a) begins or continues to perform the 
Work; or (b) accepts the Purchase Order; or (c) enters into a 
Commercial Agreement with Buyer. Seller will be deemed to 

2.2 คาํสั&งซื+อ – การยอมรับและการทาํสัญญา 
หากผูข้ายไม่ส่งมอบใบเสนอราคาให้กบัผูซื้+ออนัเป็นการตอบสนองต่อ RFQ 
ขอ้ 2.2 นี+จะมีผลบงัคบัใช ้
ผูข้ายและผูซื้+อมีขอ้ตกลงที&มีผลผูกพนัในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบังานเมื&อผูข้ายยอม
รับคาํสั&งซื+อของผูซื้+อ ซึ&งถือว่าไดร้วมขอ้กาํหนดเหล่านี+ไวแ้ลว้ 
การยอมรับคาํสั&งซื+อจะเกิดขึ+นเมื&อผูข้าย (ก) เริ&มหรือดาํเนินงานอยา่งต่อเนื&อง; 
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have accepted the Purchase Order if Seller does not reject it 
in writing within 5 business days of receipt. 

หรือ (ข) ยอมรับคาํสั&งซื+อ; หรือ (ค) เขา้ร่วมทาํขอ้ตกลงการคา้กบัผูซื้+อ 
โดยจะถือว่าผูข้ายไดย้อมรับคาํสั&งซื+อหากผูข้ายไม่ทาํการปฏิเสธเป็นลายลกัษ
ณ์อกัษรภายใน 5 วนัทาํการหลงัจากที&ไดรั้บคาํสั&งซื+อ 

  
2.3 Order of Precedence. If there is a conflict between 
any of the documents that comprise the Contract, the order of 
precedence is: (a) the applicable Purchase Order and 
Commercial Agreement, as applicable, (b) the SOW, (c) the 
Specification, (d) these Terms, (e) the Tooling and 
Equipment Integrator Supplier Agreement and (f) the 
applicable Buyer’s then-current Supplier Quality Manual. For 
the avoidance of doubt, a Purchase Order may only 
supplement these terms with respect to pricing, schedule, and 
other specific aspects of the Goods or Services and not as to 
general terms and conditions related to the supply of Goods 
or Services that are otherwise provided for in these Terms. 
Buyer expressly objects to, and does not accept, any changes 
or additions to the Contract that Seller makes and no such 
changes or additions are part of the Contract unless each 
Party expressly agrees to them in writing.  

2.3 ลาํดบัความสําคญั หากมีความขดัแยง้ระหว่างเอกสารใดๆ 
ที&ประกอบรวมเป็นสัญญา ให้เรียงลาํดบัความสาํคญัดงัต่อไปนี+ : (ก) 
คาํสั&งซื+อและขอ้ตกลงการคา้ที&เกี&ยวขอ้ง (ถา้มี) (ข) SOW (ค) ขอ้กาํหนดเฉพาะ 
(ง) ขอ้กาํหนดเหล่านี+  (จ) 
ขอ้ตกลงสาํหรับผูร้ับเหมาวางระบบเครื&องมือและอุปกรณ์ และ (ฉ) 
คู่มือคุณภาพสาํหรับผูจ้ดัหาของผูซื้+อฉบบัปัจจุบนั ในขณะนั+นที&เกี&ยวขอ้ง 
เพื&อหลีกเลี&ยงขอ้สงสัย 
คาํสั&งซื+อจะเป็นส่วนเสริมของขอ้กาํหนดเหล่านี+ เฉพาะในส่วนของการกาํหนด
ราคา กาํหนดเวลา และแง่มุมเฉพาะอื&นๆ ของสินคา้หรือบริการเท่านั+น 
และไม่ถือเป็นขอ้กาํหนดและเงื&อนไขทั&วไปที&เกี&ยวขอ้งกบัการจดัหาสินคา้หรื
อบริการซึ&งมีการกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื&นในขอ้กาํหนดเหล่านี+  
ผูซื้+อจะคดัคา้นและไม่ยอมรับการเปลี&ยนแปลงหรือการเพิ&มเติมใดๆ 
ในสัญญาที&ผูข้ายทาํขึ+นอยา่งชดัแจง้ 
และการเปลี&ยนแปลงหรือการเพิ&มเติมดงักล่าวจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ&งของสัญ
ญา เวน้แต่แต่ละฝ่ายจะตกลงกนัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัแจง้  

  
2.4 Affiliate Adoption. Seller agrees that if any 
Affiliates of Guardian or Buyer wish to purchase Goods or 
Services from Seller by issuing Purchase Orders or entering 
into other Commercial Agreements with Seller (an “Affiliate 
Contract”), these Terms will be incorporated by reference in 
any such Affiliate Contract as if these Terms were separately 
executed by such Affiliate (and solely by such Affiliate) 
without reference to such terms for Guardian companies but 
which must be specifically referenced for any Affiliate that is 
not a Guardian company, provided, however, that (i) such 
Affiliate Contract may contain such additional supplementary 
provisions or amendments to these Terms as Affiliate and 
Seller may agree upon in writing and (ii) if there is a conflict 
between the terms of the Affiliate Contract and these Terms, 
the Affiliate Contract controls. For purposes of such Affiliate 
Contract, the term “Buyer” in these Terms will be deemed to 
apply to such Affiliate. The applicable rights, obligations, 
and liabilities of a Buyer under an Affiliate Contract will be 
solely those of such Buyer and none of the Affiliates or 
Guardian will be responsible for any obligations or liabilities 
of such Buyer under an Affiliate Contract. The applicable 
rights, obligations, and liabilities of the Affiliate Buyer will 
be solely those of the Affiliate, and neither Guardian nor any 
other Buyer will be responsible for any obligation or 
liabilities of the Affiliate Buyer under such Affiliate 
Contract. Under no circumstances will Guardian or any of the 
Affiliates be jointly or severally liable for the obligations of 
others.  

2.4 การรับมาใชข้องบริษทัในเครือ 
ผูข้ายตกลงว่าหากบริษทัในเครือของ Guardian หรือผูซื้+อใดๆ 
แสดงความประสงคใ์นการซื+อสินคา้หรือบริการจากผูข้ายโดยการออกคาํสั&งซื+
อหรือจดัทาํขอ้ตกลงการคา้อื&นๆ กบัผูข้าย  
("สัญญาของบริษทัในเครือ") 
จะมีการรวมขอ้กาํหนดเหล่านี+ไวโ้ดยอา้งอิงไดใ้นสัญญาของบริษทัในเครือใด
ๆ 
ดงักล่าวในลกัษณะที&เสมือนว่าบริษทัในเครือนั+นแยกจดัทาํขอ้กาํหนดเหล่านี+ เ
อง (และบริษทัในเครือนั+นดาํเนินการเองแต่เพียงฝ่ายเดียว) 
โดยไม่มีการอา้งอิงถึงขอ้กาํหนดดงักล่าวสาํหรับบริษทัของ Guardian 
แต่ตอ้งมีการอา้งอิงถึงอยา่งเฉพาะเจาะจงสาํหรับบริษทัในเครือใดๆ 
ที&ไม่ใช่บริษทัของ Guardian โดยทั+งนี+มีเงื&อนไขว่า (i) 
สัญญาของบริษทัในเครือดงักล่าวอาจมีขอ้กาํหนดประกอบหรือการแกไ้ขเพิ&ม
เติมในส่วนของขอ้กาํหนดเหล่านี+ตามที&บริษทัในเครือและผูข้ายอาจตกลงกนัเ
ป็นลายลกัษณ์อกัษร และ (ii) 
หากมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างขอ้กาํหนดในสัญญาของบริษทัในเครือและขอ้กาํหน
ดเหล่านี+  ให้ถือว่าสัญญาของบริษทัในเครือมีสิทธิขาดในการควบคมุ 
ตามวตัถุประสงคข์องสัญญาของบริษทัในเครือดงักล่าว คาํว่า "ผูซื้+อ" 
ในขอ้กาํหนดเหล่านี+จะถือว่าหมายรวมถึงบริษทัในเครือดงักล่าวดว้ย 
สิทธิขอ้ผูกพนั 
และความรับผิดที&เกี&ยวขอ้งของผูซื้+อภายใตสั้ญญาของบริษทัในเครือจะถือเป็
นของผูซื้+อดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดียว ซึ&งทาง Guardian 
หรือบริษทัในเครือทุกแห่งจะไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผูกพนัหรือความรับผิดใดๆ 
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ของผูซื้+อดงักล่าวภายใตสั้ญญาของบริษทัในเครือ สิทธิ ขอ้ผูกพนั 
และความรับผิดที&เกี&ยวขอ้งของผูซื้+อที&เป็นบริษทัในเครือจะถือเป็นของบริษทั
ในเครือดงักล่าวแต่เพียงผูเ้ดียว ซึ&งทาง Guardian 
หรือผูซื้+ออื&นใดจะไม่รับผิดชอบต่อขอ้ผูกพนัหรือความรับผิดใดๆ 
ของผูซื้+อที&เป็นบริษทัในเครือนั+นภายใตสั้ญญาของบริษทัในเครือดงักล่าว 
ทั+งนี+  Guardian หรือบริษทัในเครือใดๆ 
จะไม่ขอรับผิดต่อขอ้ผูกพนัของฝ่ายอื&นๆ 
ทั+งแบบร่วมกนัและแทนกนัในทุกกรณี  

  
3. Communication. If a representative of Buyer is 
identified in the Contract or otherwise identified in writing to 
Seller (“Buyer’s Representative”) that person is Buyer’s first 
point of contact and, except in an emergency (and then only 
to the extent made necessary by the emergency), Seller will 
not act on instructions from anyone else. Buyer may change 
Buyer’s Representative upon written notice or through 
notification via Buyer’s electronic procurement system. 
Seller’s representative as identified in the Contract or 
otherwise in writing (“Seller’s Representative”) is the person 
through whom all communication to Seller’s Group 
regarding the Work will be conducted.  

3. การสื&อสาร 
ผูข้ายจะตอ้งไม่กระทาํการตามคาํแนะนาํจากบุคคลอื&น 
หากมีการระบุตวัแทนของผูซื้+อไวใ้นสัญญาหรือมีการระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษ
รไวใ้ห้กบัผูซื้+อแลว้ ("ตวัแทนของผูซื้+อ") 
คือบุคคลที&ผูซื้+อตอ้งติดต่อก่อนเป็นอนัดบัแรก เวน้แต่ในกรณีฉุกเฉิน 
(และเฉพาะในขอบเขตแห่งความจาํเป็นตามความฉุกเฉินเท่านั+น) 
ผูซื้+อสามารถเปลี&ยนตวัแทนของผูซื้+อไดเ้มื&อมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรหรื
อโดยการแจง้ให้ทราบผ่านระบบจดัซื+อแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูซื้+อ 
ตวัแทนของผูข้ายตามที&ระบุในสัญญาหรือในเอกสารที&เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
("ตวัแทนของผูข้าย") 
คือบุคคลผูด้าํเนินการติดต่อสื&อสารที&เกี&ยวขอ้งกบัเรื&องงานทั+งหมดไปยงักลุ่มผู ้
ขาย  

  
 
 
 

4. Seller Responsibilities. 4. หนา้ที&ความรับผิดชอบของผูข้าย 
  
4.1 Safety. Safety is a top priority for Guardian; Seller 
will comply with the following: 

4.1 ความปลอดภยั Guardian 
ให้ความสาํคญัสูงสุดในเรื&องความปลอดภยั; ผูข้ายจะตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนี+ : 

  
(a) Seller Responsible for Safety. Seller is responsible 
for the safety of the employees of Seller Group, as well as 
Buyer’s employees, guests and other contractors who may be 
affected by the Work. Seller will take all necessary steps to 
minimize the risk of harm or accident that may result from 
the Work. Seller will establish and enforce appropriate safety, 
health and work procedures for the jobs being performed, and 
will comply with all applicable laws and regulations and the 
balance of this Section 4. 

(ก) หนา้ที&ความรับผิดชอบของผูข้ายในเรื&องความปลอดภยั 
ผูข้ายมีหนา้ที&รับผิดชอบในเรื&องความปลอดภยัของพนกังานของกลุ่มผูข้าย 
รวมถึงพนกังาน แขก และผูรั้บเหมาอื&นๆ 
ของผูซื้+อซึ&งอาจไดรั้บผลกระทบจากงาน 
ผูข้ายจะดาํเนินการทุกขั+นตอนที&จาํเป็นในการลดความเสี&ยงของการเกิดอนัตร
ายหรืออุบตัิเหตุซึ&งอาจเป็นผลจากงาน 
ผูข้ายจะจดัทาํและบงัคบัใชม้าตรการดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั 
และการทาํงานที&เหมาะสมกบังานที&ดาํเนินการอยู ่
และจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั+งหมดที&บงัคบัใช ้
และส่วนที&เหลือในขอ้ 4 นี+  

(b) Injuries. All injuries must immediately be reported 
to the Buyer project manager or designee, as applicable, and 
the Plant Safety Officer, and an accident report must be 
completed immediately. Seller will provide Buyer with any 

(ข) การบาดเจ็บ 
ตอ้งมีการรายงานผูจ้ดัการโครงการหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั+งจากผูซื้+อตามที&เหม
าะสม 
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information that Guardian or Buyer requests regarding such 
injuries. 

รวมถึงเจา้หนา้ที&ดา้นความปลอดภยัของโรงงานให้ทราบถึงการบาดเจ็บทั+งหม
ดโดยทนัที และจะตอ้งจดัทาํรายงานอุบตัิเหตุให้เสร็จสมบูรณ์ในทนัทีดว้ย 
ผูข้ายจะจดัเตรียมขอ้มูลใดๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งกบัการบาดเจ็บดงักล่าวให้กบัผูซื้+อตามที& Guardian 
หรือผูซื้+อร้องขอ 

(c) Clean Work Site. Seller will protect the place 
where the Work is performed from accumulation of trash or 
debris during the Work. Seller will remove all trash and 
debris so that the work site is left clean and neat during, and 
at the end of each working day and at the end of Seller’s 
performance of the Work. If Seller does not leave the work 
site clean and neat, Buyer may have the work site cleaned, 
and Seller will reimburse Buyer for the reasonable cost of the 
clean-up. Unless otherwise agreed by Buyer, Seller will 
arrange for proper disposal of all trash and debris at Seller’s 
expense. 

(ค) สถานที&ปฏิบตัิงานที&สะอาด 
ผูข้ายจะจดัเตรียมสถานที&ปฏิบตัิงานไม่ใหม้ีเศษซากหรือขยะสะสมในระหว่า
งที&ปฏิบตัิงาน 
ผูข้ายจะกาํจดัขยะและเศษซากทั+งหมดเพื&อให้สถานที&ปฏิบตัิงานสะอาดและเป็
นระเบียบทั+งในระหว่างปฏิบตัิงาน เมื&อสิ+นสุดการทาํงานในแต่ละวนั 
และในตอนทา้ยที&ผูข้ายปฏิบตัิงานเสร็จแลว้ 
หากผูข้ายไม่รักษาสถานที&ปฏิบตัิงานให้สะอาดและเป็นระเบียบ 
ผูซื้+ออาจดาํเนินการทาํความสะอาดสถานที&ปฏิบตัิงานเอง 
และผูข้ายจะตอ้งชาํระเงินค่าทาํความสะอาดที&เหมาะสมคืนให้แก่ผูซื้+อ 
ผูข้ายจะเป็นผูจ้ดัเตรียมกระบวนการกาํจดัขยะและเศษซากทั+งหมดอยา่งเหมา
ะสมโดยผูข้ายจะเป็นผูร้ับผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง 
เวน้แต่ผูซื้+อจะตกลงไวเ้ป็นอยา่งอื&น 

(d) Preventing Property Damage. Seller is responsible 
for the protection of the plant and equipment where Seller is 
working, and all materials, from damage, including damage 
caused by Seller Group. Seller will immediately report to the 
Buyer project manager or designee any property damage 
caused by Seller or a member of Seller Group.  

(ง) การป้องกนัความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น 
ผูข้ายมีหนา้ที&รับผิดชอบในการป้องกนัอุปกรณ์และโรงงานที&ซึ&งผูข้ายปฏิบตัิง
านอยู ่
รวมถึงวตัถดิุบทั+งหมดไม่ให้เกิดความเสียหายซึ&งรวมถึงความเสียหายที&เกิดจา
กกลุ่มผูข้าย 
ผูข้ายจะรายงานผูจ้ดัการโครงการหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั+งจากผูซื้+อให้ทราบโด
ยทนัทีถึงความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นใดๆ 
ที&เกิดจากผูข้ายหรือสมาชิกในกลุ่มผูข้าย  

(e) Specific Safety Rules. In addition to the general 
requirements noted above, and without limiting Seller’s 
overall responsibility for safety, Seller will comply, and 
ensure that all members of Seller Group comply with the 
rules, policies, and guidelines of the Buyer plant where the 
Work is performed and with the following specific rules: 

(จ) กฎความปลอดภยัลกัษณะเฉพาะ 
นอกเหนือจากขอ้กาํหนดทั&วไปที&ระบุไวข้า้งตน้ 
โดยไม่มีการจาํกดัหนา้ที&ความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัโดยรวมของผูข้า
ย 
ผูข้ายจะปฏิบตัิตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มผูข้ายทั+งหมดปฏิ
บตัิตามกฎ นโยบาย 
และแนวทางปฏิบตัิของโรงงานของผูซื้+อซึ&งเป็นสถานที&ปฏิบตัิงาน 
รวมถึงกฎลกัษณะเฉพาะต่อไปนี+ : 

(i) Seller Group will be subject to all provisions of the 
Buyer Contractor Management Standard and any Buyer 
issued Contractor Management Plan (collectively, the “Safety 
Standard”), including without limitation, following all of 
Buyer’s plant and Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) policies and procedures wherever 
applicable and other regulatory policies. Buyer may require 
that a risk assessment be completed before Work begins. The 
risk assessment will either be completed by Seller with 
Buyer’s assistance or by Buyer with Seller’s assistance, as 
determined by Buyer. The results of the risk assessment will 
be comprehensively reviewed with Seller Group before 
engaging in Work. If there is a conflict between the Safety 
Standard and the safety requirement set forth in these Terms, 
the Safety Standard will control and govern.  

(i)
 กลุ่มผูข้ายจะอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดทุกขอ้ตามมาตรฐานการจดัการ
ผูรั้บเหมาของผูซื้+อ รวมถึงแผนการจดัการผูรั้บเหมาใดๆ ที&ออกโดยผูซื้+อ 
(เรียกรวมกนัว่า "มาตรฐานความปลอดภยั") 
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการบริหารดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั (OSHA) ของโรงงานของผูซื้+อทุกขอ้ 
รวมถึงนโยบายระเบียบขอ้บงัคบัอื&นๆ อยา่งเหมาะสม 
ผูซื้+ออาจร้องขอให้มีการประเมินความเสี&ยงให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ&มงาน 
ผูข้ายจะเป็นผูด้าํเนินการประเมินความเสี&ยงให้เสร็จสมบูรณ์โดยรับความช่วยเ
หลือจากผูซื้+อ หรือผูซื้+อเป็นผูด้าํเนินการโดยรับความช่วยเหลือจากผูข้าย 
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ทั+งนี+ เป็นไปตามที&ผูซื้+อกาํหนด 
โดยจะมีการพิจารณาทบทวนผลของการประเมินความเสี&ยงดงักล่าวอยา่งรอบ
ดา้นร่วมกบักลุ่มผูข้ายก่อนเริ&มงาน 
หากมีความขดัแยง้ระหว่างมาตรฐานความปลอดภยัและขอ้กาํหนดดา้นความ
ปลอดภยัที&ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดเหล่านี+  
ให้ถือว่ามาตรฐานความปลอดภยัมีสิทธิขาดในการควบคุมและบงัคบัใช ้ 

(ii) Clear, industrial safety glasses meeting ANSI 
standard Z87 or similar standard applicable in the jurisdiction 
where the Work is performed, with side shields, and safety 
shoes must be worn in the facility always. 

(ii)
 จะตอ้งสวมใส่แว่นตานิรภยัชนิดใสที&มีกะบงัดา้นขา้งสาํหรับใชใ้
นภาคอุตสาหกรรมที&สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ANSI Z87 
หรือมาตรฐานที&คลา้ยคลึงกนัซึ&งใชบ้งัคบัในพื+นที&ที&ปฏิบตัิงานและรองเทา้นิร
ภยัทุกครั+ งเมื&ออยูใ่นสถานประกอบการ 

(iii) No cutting or welding is permitted without the 
approval of the Buyer project manager or designee and the 
maintenance superintendent. 

(iii)
 ไม่อนุญาตให้ทาํการตดัหรือเชื&อมโดยไม่ไดรั้บอนุมตัิจากผูจ้ดักา
รโครงการหรือผูไ้ดร้ับการแต่งตั+งจากผูซื้+อและหวัหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

(iv) Do not alter (disconnect or connect) any electrical 
or other utility service to any part of the plant without the 
approval of the Buyer project manager or designee and the 
maintenance superintendent. 

(iv) ห้ามทาํการปรับเปลี&ยน (ถอนการเชื&อมต่อหรือเชื&อมต่อ) 
บริการดา้นไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคอื&นใดในทุกส่วนของโรงงานโดยไม่ไดร้ั
บอนุมตัิจากผูจ้ดัการโครงการหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั+งจากผูซื้+อและหวัหนา้ฝ่าย
ซ่อมบาํรุง 

(v) Follow Buyer’s Hazardous Materials 
Communication Program and Environmental Program and 
procedures for each and/or such similar regulatory 
requirements that may exist in the jurisdiction where the 
Work occurs. 

(v)
 ปฏิบตัิตามแผนงานดา้นการสื&อสารเกี&ยวกบัวตัถุอนัตรายและแผ
นงานดา้นสิ&งแวดลอ้มของผูซื้+อ รวมถึงมาตรการต่างๆ 
ของกฎระเบียบขอ้บงัคบัแต่ละรายการและ/หรือที&คลา้ยคลึงกนัดงักล่าวที&อาจ
มีการบงัคบัใชใ้นพื+นที&ที&ปฏิบตัิงาน 

(vi) Vehicles of the Seller Group are permitted in the 
Buyer facilities only when dropping off or picking up 
material or equipment. Park in designated areas only. Seller 
Group employees are not permitted in the Buyer’s facility 
outside the area of the Work. Buyer reserves the right to 
check the vehicles entering or leaving Buyer’s facilities.  

(vi)
 อนุญาตให้นาํยานพาหนะของกลุ่มผูข้ายเขา้มาในสถานประกอบ
การของผูซื้+อไดเ้ฉพาะเมื&อทาํการส่งหรือรับวตัถุดิบหรืออุปกรณ์เท่านั+น 
และตอ้งจอดยานพาหนะในพื+นที&ที&กาํหนดไวเ้ท่านั+น 
ไม่อนุญาตใหพ้นกังานของกลุ่มผูข้ายเขา้มาในสถานประกอบการของผูซื้+อใน
ส่วนที&นอกเหนือจากพื+นที&ปฏิบตัิงาน 
ผูซื้+อสงวนสิทธิd ในการตรวจสอบยานพาหนะที&ผ่านเขา้ออกสถานประกอบกา
รของผูซื้+อ  

(vii) The following are not permitted in a Buyer at any 
time: weapons; drugs or alcohol; private radio transmissions; 
aluminum cans (at Guardian float facilities only); smoking; 
short pants; bare shoulders; open toe shoes; torn pants or 
shirts; or other clothing, jewelry, or hairstyles presenting a 
safety hazard. The determination of a safety hazard will be 
made solely by Buyer’s Health and Safety Manager or 
designee. 

(vii)
 ไม่อนุญาตให้ทาํหรือนาํสิ&งของต่อไปนี+ เขา้มาในสถานประกอบก
ารของผูซื้+อไม่ว่าเวลาใด: อาวุธ; ยาเสพตดิหรือสุรา; 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยสุ่วนบุคคล; กระป๋องอะลูมิเนียม 
(เฉพาะสถานประกอบการของ Guardian ที&มีลกัษณะลอยตวัเท่านั+น); 
การสูบบุหรี&; กางเกงขาสั+น; เสื+อเปิดไหล่; รองเทา้ที&เผยให้เห็นนิ+วเทา้; 
กางเกงหรือเสื+อที&ฉีกขาด; หรือเครื&องแต่งกายอื&นๆ ในลกัษณะเดียวกนั 
อญัมณีเครื&องประดบั หรือทรงผมที&เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยั 
ผูจ้ดัการดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั+งจากผูซื้+อมีสิ
ทธิพิจารณาตดัสินชี+ขาดว่าสิ&งใดเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัแต่เพียงผูเ้ดียว 

(viii) Weapons are not permitted on any Buyer property 
at any time (including weapons stored in any vehicle or 
container), regardless of whether an individual has a valid 

(viii) ไม่อนุญาตให้นาํอาวุธเขา้มาในสิ&งปลูกสร้างใดๆ 
ของผูซื้+อไมว่่าเวลาใด 
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permit to carry a weapon. Weapons include firearms, 
explosives, air rifles or pistols, and knives (except small 
pocket knives with blades no longer than three inches). 

(รวมถึงอาวุธที&จดัเก็บอยูใ่นยานพาหนะหรือบรรจุภณัฑใ์ดๆ)  
ทั+งนี+โดยไมค่าํนึงถึงว่าบุคคลนั+นจะมีใบอนุญาตในการพกพาอาวุธอยา่งถูกตอ้
งหรือไม่ก็ตาม อาวุธรวมถึงอาวธุปืน วตัถุระเบิด ปืนยาวหรือปืนพกอดัลม 
และมีด (ยกเวน้มีดพกขนาดเล็กที&มีใบมีดยาวไม่เกินสามนิ+ว) 

(ix) Neither Seller nor any member of Seller Group is 
permitted in the facility outside the Work area.  

(ix)
 ไม่อนุญาตให้ผูข้ายหรือสมาชิกรายใดก็ตามในกลุ่มผูข้ายเขา้มาใ
นสถานประกอบการส่วนที&นอกเหนือจากพื+นที&ปฏิบตัิงาน  

(f) Safety Concerns. If, in Buyer’s sole judgment, any 
member of Seller Group is performing Work or is preparing 
to perform Work in an unsafe manner, including, without 
limitation, failing to follow any safety requirement set forth 
in this Section 4.1, then Buyer may notify Seller or Seller 
Group to immediately stop work. If Buyer gives such notice, 
all of part of Seller Group, as determined by Buyer, will 
immediately stop work, expeditiously resolve the safety 
concern and provide regular updates to Buyer regarding its 
progress. All or part of Seller Group, as determined by 
Buyer, cannot resume work until Seller receives written 
notice from Buyer that, in Buyer’s sole judgment, the safety 
concern is resolved. During the period of stopped work, 
Buyer will have no liability whatsoever to any member of 
Seller Group under the Contract or otherwise and Seller will 
reimburse Buyer for any costs associated with the work 
stoppage.  

(ฉ) ขอ้กงัวลเรื&องความปลอดภยั ตามดุลพินิจของผูซื้+อแต่เพียงผูเ้ดียว 
หากสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผูข้ายปฏิบตัิงานหรือเตรียมการปฏิบตัิงานใน
ลกัษณะที&ขาดความปลอดภยั 
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัที&
ระบุไวใ้นขอ้ 4.1 
ในกรณีนี+ ผูซื้+ออาจแจง้ให้ผูข้ายหรือกลุ่มผูข้ายหยดุการทาํงานโดยทนัที 
หากผูซื้+อทาํการแจง้เตือนในลกัษณะดงักล่าว 
กลุ่มผูข้ายทั+งหมดหรือบางส่วนตามที&ผูซื้+อกาํหนดจะตอ้งหยดุการทาํงานโดย
ทนัที 
แลว้เร่งแกไ้ขขอ้กงัวลดงักล่าวอยา่งรวดเร็วและแจง้ความคืบหนา้ของการแกไ้
ขนั+นให้ผูซื้+อทราบเป็นระยะ 
กลุ่มผูข้ายทั+งหมดหรือบางส่วนตามที&ผูซื้+อกาํหนดไม่สามารถกลบัไปทาํงานไ
ดจ้นกว่าผูข้ายจะไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้+อว่าขอ้กงัวลเรื&องความ
ปลอดภยันั+นไดรั้บการแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ตามดุลพินิจของผูซื้+อแต่เพยีงผูเ้ดียว 
ในช่วงที&การปฏิบตัิงานหยดุลง ผูซื้+อจะไมม่ีความรับผิดใดๆ 
ทั+งสิ+นต่อสมาชิกรายใดก็ตามของกลุ่มผูข้ายภายใตสั้ญญาหรือวธีิการอื&นใด 
และผูข้ายจะตอ้งชาํระเงินคืนให้กบัผูซื้+อสาํหรับค่าใชจ้่ายใดๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งกบัการหยดุปฏิบตัิงาน 

(g) The Environment and Disposal of Hazardous 
Materials. All members of Seller Group must comply with all 
applicable environmental laws and follow the instructions of 
Buyer’s Environmental Manager and designee concerning 
compliance with environmental laws and policies. Seller 
must notify Buyer in advance of, and provide Safety Data 
Sheets for, any hazardous or regulated materials that any 
member of Seller Group brings onto Buyer’s site, including 
any such materials that are incorporated in or part of any 
goods purchased by Buyer. No member of Seller Group is 
permitted to dispose of any hazardous or regulated material, 
or any materials that are suspected of being contaminated by 
chemicals or by hazardous or regulated materials, from a 
Buyer facility without obtaining written clearance in advance 
from Buyer’s environmental manager or designee and 
ensuring that the disposal complies with applicable laws and 
that all necessary regulatory filings and are properly 
completed. Seller will and will cause the applicable member 
of Seller Group to, promptly provide any information 
requested by Buyer related to the creation or disposal of any 
hazardous or regulated material that was generated at or 
obtained from a Buyer site. 

(ช) สิ&งแวดลอ้มและการกาํจดัวตัถุอนัตราย 
สมาชิกทุกคนในกลุ่มผูข้ายจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายดา้นสิ&งแวดลอ้มที&บงัคั
บใชทุ้กฉบบัและตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูจ้ดัการดา้นสิ&งแวดลอ้มและผู ้
ไดรั้บการแต่งตั+งจากผูซื้+อเกี&ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายดา้นสิ&ง
แวดลอ้ม 
ผูข้ายจะตอ้งแจง้ให้ผูซื้+อทราบล่วงหนา้ถึงวตัถุอนัตรายหรือวตัถุควบคุมใดๆ 
ที&สมาชิกในกลุ่มผูข้ายใดๆ จะนาํเขา้มาในสถานที&ของผูซื้+อ 
รวมถึงตอ้งจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลความปลอดภยั (Safety Data Sheet) 
สาํหรับวตัถุดงักล่าวให้กบัผูซื้+อดว้ย 
โดยวตัถุดงักล่าวรวมถึงวตัถุที&เป็นส่วนประกอบในสินคา้หรือเป็นส่วนหนึ&งข
องสินคา้ใดๆ ที&ผูซื้+อซื+อไป 
ห้ามไม่ให้สมาชิกคนใดก็ตามในกลุ่มผูข้ายทาํการกาํจดัวตัถุอนัตรายหรือวตัถุ
ควบคมุ หรือวตัถุใดๆ 
ที&สงสัยว่าปนเปื+ อนสารเคมีหรือปนเปื+ อนดว้ยวตัถุอนัตรายหรือวตัถุควบคมุอ
อกไปจากสถานประกอบการของผูซื้+อโดยไม่ไดรั้บคาํสั&งกาํจดัอยา่งเป็นลายลั
กษณ์อกัษรจากผูจ้ดัการดา้นสิ&งแวดลอ้มหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั+งจากผูซื้+อก่อนล่
วงหนา้ และเมื&อไดรั้บคาํสั&งกาํจดั 
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกาํจดัเป็นไปตามกฎหมายที&บงัคบัใช ้
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รวมถึงมีการจดัทาํเอกสารที&จาํเป็นทั+งหมดตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์แ
ลว้ ผูข้ายจะและจะสั&งให้สมาชิกที&เกี&ยวขอ้งของกลุ่มผูข้ายจดัเตรียมขอ้มูลใดๆ 
ตามที&ผูซื้+อร้องขอซึ&งเกี&ยวขอ้งกบัการสร้างหรือการกาํจดัวตัถุอนัตรายหรือวตั
ถุควบคมุใดๆ ที&ถูกสร้างขึ+นที&หรือไดร้ับมาจากสถานที&ของผูซื้+อโดยทนัที 

(h) Data Protection and Security. If the applicable 
Goods or Services collect, retain or store Guardian Data, the 
provisions set forth in Attachment C to these Terms also 
apply.  

(ซ) การคุม้ครองและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
ในกรณีที&สินคา้หรือบริการเก็บรวบรวม, เก็บรักษา หรือจดัเก็บขอ้มูลของ 
Guardian ไว ้ในกรณีดงักล่าวนี+  ให้นาํขอ้กาํหนดในเอกสารแนบ ค 
ที&แนบทา้ยขอ้กาํหนดเหล่านี+มาใชบ้งัคบั  

  
4.2 Performing the Work: 4.2 การปฏิบตัิงาน: 
  
(a) Quality. All Work that Seller Group performs, and 
the materials furnished will be of the highest quality and 
conform to best practices in the relevant industry. Unless the 
Specifications expressly require otherwise, all materials and 
equipment will be new and of the latest design. The Work 
will comply with the applicable building codes of the federal, 
municipal, state, provincial or other unit of government 
having jurisdiction where the Work is performed and all 
other applicable laws.  

(ก) คุณภาพ 
งานทั+งหมดที&กลุ่มผูข้ายดาํเนินการและวตัถุดิบทั+งหมดที&จดัหาจะมีคุณภาพสูง
สุดและสอดคลอ้งตามแนวทางปฏิบตัิที&ดีที&สุดในอุตสาหกรรมที&เกี&ยวขอ้ง 
วตัถุดิบและอุปกรณ์ทั+งหมดจะตอ้งเป็นของใหม่และเป็นการออกแบบล่าสุด 
เวน้แต่ขอ้กาํหนดเฉพาะจะระบุความตอ้งการเป็นอยา่งอื&นไวอ้ยา่งชดัแจง้ 
งานจะเป็นไปตามประมวลขอ้บงัคบัอาคารที&บงัคบัใชข้ององคก์รปกครองส่ว
นกลาง ระดบัเทศบาล รัฐ จงัหวดั 
หรือหน่วยงานภาครัฐอื&นใดที&มขีอบเขตอาํนาจทางกฎหมายครอบคลุมพื+นที&ที&
มีการปฏิบตัิงานอยู ่รวมถึงตอ้งเป็นไปตามกฎหมายอื&นที&บงัคบัใชท้ั+งหมดดว้ย  

(b) Timeliness; Acceleration of Work.  (ข) การทนัต่อเวลา; การเร่งความเร็วในการทาํงาน  
(i) Timeliness. Seller will deliver the Goods and 
complete the Services expeditiously per the schedule 
included in the Commercial Agreement or one or more of the 
Purchase Order, Specifications or SOW (the “Work 
Schedule”). If Buyer requests, Seller will prepare and submit 
within 5 days after Guardian’s request a definitive progress 
schedule consistent with the Work Schedule. Any extensions 
of the Work Schedule must be agreed to in writing by the 
Parties. Seller will, at its expense, do what is necessary to 
comply with the Work Schedule, including working 
overtime, weekends, or holidays or providing additional 
workers if necessary. If Seller believes that completion of the 
Work will or may be delayed, Seller will promptly notify 
Buyer’s Representative about the delay and the reasons for it 
immediately upon discovery of the delay or threat of delay. 
In addition to other remedies that Buyer may have, Seller will 
pay for, or reimburse Buyer for, at Buyer’s option, expedited 
freight for Work that is delivered late unless the delay is 
caused solely by Buyer or Force Majeure. The Contract may 
include cost offsets for late delivery. If the Contract includes 
a liquidated damages provision, (A) the Parties acknowledge 
and agree that it is difficult or impossible to determine with 
precision the amount of damages that would or might by 
incurred by Buyer as a result of Seller’s failure to adhere to 
the Work Schedule, and (B) it is understood and agreed by 
the Parties that: (I) Buyer will suffer damages by Seller’s 
failure to meet its obligations; (II) any amounts payable 
under the liquidated damages provision are in the nature of 
liquidated damages and not a penalty; and (III) such amounts 
represent a reasonable estimate of the damages that Buyer 
would likely sustain on account of Seller’s failure.  

(i) การทนัต่อเวลา 
ผูข้ายจะส่งมอบสินคา้และดาํเนินการบริการให้เสร็จสมบูรณ์อยา่งรวดเร็วตาม
กาํหนดเวลาที&รวมอยูใ่นขอ้ตกลงการคา้ หรือคาํสั&งซื+อ ขอ้กาํหนดเฉพาะ หรือ 
SOW อยา่งใดอยา่งหนึ&งหรือมากกว่านั+น  
("กาํหนดเวลาการทาํงาน") หากผูซื้+อร้องขอ 
ผูข้ายจะจดัเตรียมและส่งกาํหนดเวลาความคืบหนา้แบบสรุปขั+นสุดทา้ยที&สอด
คลอ้งกบักาํหนดเวลาการทาํงานภายใน 5 วนัหลงัจาก Guardian ร้องขอ 
การเลื&อนกาํหนดเวลาการทาํงานใดๆ 
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายต่างๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ผูข้ายจะดาํเนินการสิ&งที&จาํเป็นเพื&อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกาํหนดเวลาก
ารทาํงาน ซึ&งรวมถึงการทาํงานล่วงเวลา ในวนัหยุดสุดสัปดาห์ 
หรือในวนัหยดุราชการ 
หรือการจดัหาคนงานเพิ&มเติมหากจาํเป็นโดยผูข้ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่า
ยเอง หากผูข้ายเชื&อว่าการทาํงานให้เสร็จสมบูรณ์ จะหรืออาจจะล่าชา้ 
ผูข้ายจะตอ้งแจง้ให้ตวัแทนของผูซื้+อทราบเกี&ยวกบัความล่าชา้ดงักล่าว 
รวมถึงสาเหตุโดยทนัทีที&ทราบถึงความล่าชา้นั+น 
หรือความเสี&ยงที&จะเกิดความล่าชา้นั+น 
นอกเหนือจากการเยียวยาอื&นใดที&ผูซื้+ออาจมีสิทธิอยู ่
ผูข้ายจะชาํระค่าขนส่งแบบเร่งด่วนหรือชาํระค่าใชจ้่ายดงักล่าวคืนให้แก่ผูซื้+อ
สาํหรับงานที&ส่งมอบล่าชา้โดยขึ+นอยูก่บัการตดัสินใจของผูซื้+อ 
เวน้แต่ความล่าชา้นั+นเป็นผลมาจากตวัผูซื้+อเองหรือจากเหตุสุดวิสัย สัญญา 
อาจมีการระบุรวมถึงการชดเชยค่าใชจ้่ายสาํหรับการส่งมอบลา้ชา้ 
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ในกรณีที&สัญญามีการระบุรวมถึงขอ้กาํหนดว่าดว้ยค่าเสียหายที&กาํหนดไวล่้วง
หนา้ (ก) ฝ่ายต่างๆ 
รับทราบและตกลงว่าการพิจารณาตดัสินจาํนวนค่าเสียหายที&แน่ชดัซึ&งจะหรือ
อาจจะเกิดขึ+นกบัผูซื้+ออนัเป็นผลมาจากการที&ผูข้ายไม่สามารถปฏิบตัิงานไดต้า
มกาํหนดเวลาการทาํงานนั+นเป็นเรื&องยากหรือเป็นไปไม่ได ้และ (ข) ฝ่ายต่างๆ 
เขา้ใจและตกลงว่า: (I) 
ผูซื้+อจะไดรั้บความเสียหายหากผูข้ายไม่สามารถปฏิบตัิงานไดต้ามขอ้ผูกพนัข
องตน; (II) จาํนวนเงินใดๆ 
ที&ตอ้งชาํระตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยค่าเสียหายที&กาํหนดไวล่้วงหนา้จะมีลกัษณะเ
ป็นค่าเสียหายที&กาํหนดไวล่้วงหนา้ และมิใช่เบี+ยปรับ; และ (III) 
จาํนวนเงินดงักล่าวเป็นการประมาณค่าความเสียหายอยา่งสมเหตุสมผลที&ผูซื้+อ
มีแนวโนม้ว่าจะไดรั้บภาระในกรณีที&ผูข้ายทาํผิดสัญญา  

(ii) Acceleration of Work. With respect to Work that is 
performed at a Buyer location, if, in Buyer’s judgment, it 
becomes necessary to accelerate the Work or a portion of the 
Work, Seller, when ordered, will reallocate resources to such 
other point or points requiring such accelerated Work. If 
Buyer desires the Work to be performed on a shorter overall 
timeline than is set forth in the Work Schedule, Seller will, 
without affecting the rights of Buyer under the Contract, 
upon receipt of a written order from Buyer’s Representative 
specifically setting forth a request pursuant to this Section 
4.2(b)(ii), do what is necessary to perform the Work in a 
shorter timeline. Only the additional working costs 
attributable to the shortened timeline approved each day by 
Buyer or its designee, will be paid by Buyer to Seller, and no 
overhead, profits, costs, commissions, claims for 
inefficiencies or otherwise, or other costs or claims shall be 
charged or due with respect to use of overtime work or the 
acceleration of performance. This provision will not apply to 
acceleration of performance made necessary by default of 
Seller or a member of Seller Group, the cost of which shall 
be borne solely by Seller. Each member of Seller Group is 
also bound by this Section 4.2(b)(ii).  

(ii) การเร่งความเร็วในการทาํงาน ในส่วนของงานที&ดาํเนินการ ณ 
สถานที&ของผูซื้+อ 
หากตามดุลพินิจของผูซื้+อเห็นว่ามคีวามจาํเป็นตอ้งเร่งความเร็วการทาํงานหรือ
บางส่วนของการทาํงาน เมื&อไดรั้บคาํสั&งดงันั+นแลว้ 
ผูข้ายจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรใหม่ให้กบัจุดงานหนึ&งหรือจุดงานอื&นๆ 
ที&จาํเป็นตอ้งเร่งความเร็วการทาํงานดงักล่าวนั+น 
หากผูซื้+อมีความประสงคใ์หง้านดาํเนินไปในกรอบเวลาโดยรวมที&สั+นลงกว่าที&
ระบุไวใ้นกาํหนดเวลาการทาํงาน 
เมื&อไดรั้บคาํสั&งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตวัแทนของผูซื้+อซึ&งระบุโดยเจาะจงถึ
งการร้องขอตามขอ้ 4.2(ข)(ii) นี+  
ผูข้ายจะตอ้งดาํเนินการที&จาํเป็นเพื&อให้สามารถปฏิบตัิงานไดใ้นกรอบเวลาที&สั+
นลง 
ผูซื้+อจะชาํระเงินให้กบัผูข้ายเฉพาะส่วนตน้ทุนการทาํงานเพิ&มเติมที&เกี&ยวขอ้งกั
บระยะเวลาที&สั+นลง 
ซึ&งจะไดร้ับการอนุมตัิเป็นรายวนัจากผูซื้+อหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั+งของผูซื้+อ 
และจะไมม่ีการเรียกเก็บหรือแจง้ให้ชาํระค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานทั&วไป 
ผลกาํไร ค่าใชจ้่าย ค่านายหนา้ 
การเรียกร้องค่าเสียหายจากการขาดประสิทธิภาพหรือสาเหตุอื&นใด 
หรือค่าใชจ้่ายหรือการเรียกร้องค่าเสียหายอื&นๆ 
โดยใชก้ารทาํงานล่วงเวลาหรือการเร่งประสิทธิภาพการทาํงานเป็นขอ้อา้ง 
ขอ้กาํหนดนี+จะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัการเร่งประสิทธิภาพการทาํงานที&ผูข้ายหรื
อสมาชิกในกลุ่มผูข้ายเห็นความจาํเป็นและดาํเนินการให้มีขึ+นเอง 
ซึ&งค่าใชจ้่ายส่วนนี+ ผูข้ายจะเป็นผูรั้บภาระเองแต่เพียงผูเ้ดียว 
สมาชิกในกลุ่มผูข้ายแต่ละคนยงัตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 4.2(ข)(ii) นี+ดว้ย  

(c) Complying with Laws; Obtaining Permits. (i) The 
Work and any goods supplied in connection with the Work 
must comply with all applicable federal, state, and local laws, 
rules, and regulations (including but not limited to those 
related to safety and the environment) where the Goods will 
be located, and the Services performed. The Work must be 
free of ozone depleting materials and asbestos. If Seller 
believes that any deviation from the Specifications or SOW is 
necessary to meet legal or regulatory requirements, it will 
notify Buyer in writing and obtain Buyer’s instructions 

(ค) การปฏิบตัิตามกฎหมาย; การขอรับใบอนุญาต (i) งาน 
และสินคา้ใดๆ ที&มีการจดัหาโดยเกี&ยวขอ้งกบังาน จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย 
กฎ และขอ้บงัคบัของรัฐบาลกลาง รัฐ และทอ้งถิ&นที&บงัคบัใชท้ั+งหมด 
(รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะที&เกี&ยวขอ้งกบัความปลอดภยัและสิ&งแวดลอ้ม) 
ซึ&งจะมีการกาํหนดตาํแหน่งที&ตั+งของของสินคา้และสถานที&ดาํเนินบริการ 
งานตอ้งปลอดจากการใชว้ตัถุดิบที&มีสารทาํลายชั+นบรรยากาศโอโซน 
และแร่ใยหิน หากผูข้ายเชื&อว่าเกิดความคลาดเคลื&อนใดๆ 
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before acting. Unless the Contract expressly states otherwise, 
Seller will obtain all necessary permits. (ii) Each member of 
Seller Group will at all times comply fully with all applicable 
laws and regulations in its performance of the Contract, 
including but not limited to safety and the environment, and 
shall neither take nor refrain from taking any action 
impermissible, penalized, and/or that could result in liability 
for either Buyer or Seller under applicable law, including the 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the OECD Anti-Bribery 
Convention or any other applicable anti-bribery law or treaty, 
or those regulations maintained by the U.S. Treasury 
Department’s Office of Foreign Assets Control (31 C. F. R. 
Chapter V) (“OFAC”) or the U.S. Commerce Department’s 
Bureau of Industry and Security (15 C.F.R. Parts 730 et. 
Seq.). Seller’s breach, or the breach by a member of Seller’s 
Group, of the preceding sentence constitutes cause for 
immediate termination of the Contract and any or all 
Purchase Orders. (iii) Upon request, Seller must provide to 
Buyer a set of shipping documents and information including 
but not limited to the Country of Origin (COO) certificates 
and the appropriate export classification codes including, if 
applicable, the Export Control Classification Number 
(ECCN) and the Harmonized Tariff Codes of each and every 
one of the Goods (including Goods that may be provided as 
part of Services performed) supplied pursuant to an Order, 
including in sufficient detail to satisfy applicable trade 
preferential or customs agreements, if any. Upon request, 
Seller agrees to trace and certify, or, if Seller does not 
manufacture the Goods, to require the manufacturer of the 
Goods to trace and certify, the country of origin of products 
purchased by Seller and to promptly provide Buyer with such 
documents and certificates. In all cases where Seller is acting 
as the exporter, Seller must also provide the COO and export 
classification information to Buyer via the packing list and 
the customs invoice, and Seller is responsible for obtaining 
any required licenses or other approvals from the applicable 
customs authorities. (iv) Seller agrees to trace and certify, or, 
if Seller does not manufacture the Goods, to require the 
manufacturer of the Goods to trace and certify, the country of 
origin of minerals used in all materials used by Seller or the 
manufacturer in the Goods or parts of Goods or in the 
manufacture of the Goods or parts of Goods and to promptly 
provide Buyer with such documents and certifications as 
requested by Buyer pursuant to Section 1502 of the Dodd-
Frank Act relating to Conflict Minerals. (v) Seller shall not 
purchase materials from any country sanctioned by OFAC. 
Please consult https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx for the latest 
list. Seller will also communicate and hold all tiers of its 
supply chain to these same standards. (vi) Seller certifies that 
it’s business and supply chain is maintained in a lawful and 
socially responsible way including, among other things, that 
neither human trafficking nor slavery or forced labor takes 
place in any part of Seller’s business, and that Seller does not 
use slavery or forced labor in any of its forms, including 
human trafficking. (vii) During the term of these Terms and 
for 5 years after, Buyer Group shall have the right, upon 
reasonable notice and during normal business hours, to audit 
and review Seller’s records in relation to Seller’s compliance 
with this paragraph. (viii) Where the Goods and/or Services 
procured by Buyer from Seller are in support of a U.S. 
Government end customer or an end customer funded in 

จากขอ้กาํหนดเฉพาะ หรือ SOW 
ที&จาํเป็นต่อการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายหรือขอ้บงัคบั 
ผูข้ายจะตอ้งแจง้ให้ผูซื้+อทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขอรับคาํแนะนาํจากผู ้
ซื+อก่อนดาํเนินการ ผูข้ายจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตที&จาํเป็นทั+งหมด 
เวน้แต่ว่าสัญญาจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอื&นโดยชดัแจง้ (ii) 
สมาชิกในกลุ่มผูข้ายแต่ละคนจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั+งหมดที&มี
การบงัคบัใชต้ลอดเวลาในการดาํเนินงานตามสัญญา 
รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะความปลอดภยัและสิ&งแวดลอ้ม 
และจะไม่ใชห้รือละเวน้จากการกระทาํใดๆ ที&ไม่ไดรั้บอนุญาต 
ตอ้งไดรั้บโทษ 
และ/หรือที&อาจส่งผลให้เกิดความรับผิดต่อผูซื้+อหรือผูข้ายภายใตก้ฎหมายที&บงั
คบัใช ้
ซึ&งรวมถึงพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระทาํอนัเป็นการคอร์รัปชั&นในต่างประเ
ทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), 
อนุสัญญาการต่อตา้นการติดสินบน OECD (OECD Anti-Bribery 
Convention) 
หรือกฎหมายหรือสนธิสัญญาต่อตา้นการติดสินบนอื&นใดที&มีการบงัคบัใช ้
หรือขอ้บงัคบัที&กาํกบัดูแลโดยสาํนกังานควบคุมสินทรัพยต์่างประเทศของกร
ะทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department’s Office of Foreign 
Assets Control) (31 C. F. R. Chapter V) ("OFAC") 
หรือสาํนกังานดา้นอุตสาหกรรมและความปลอดภยัของกระทรวงพาณิชยส์ห
รัฐอเมริกา (U.S. Commerce Department’s Bureau of Industry and Security) 
(15 C.F.R. Parts 730 et. Seq.) 
การละเมิดของผูข้ายหรือการละเมิดโดยสมาชิกในกลุ่มผูข้ายตามประโยคก่อน
หนา้นี+  ถือเป็นสาเหตุของการบอกเลิกสัญญาและคาํสั&งซื+อใดๆ 
หรือทั+งหมดโดยทนัที (iii) 
ผูข้ายจะตอ้งจดัเตรียมชุดเอกสารและขอ้มูลการจดัส่งให้กบัผูซื้+อเมื&อมีการร้อง
ขอ ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะใบรับรองประเทศแหล่งกาํเนิดสินคา้ (COO) 
และรหสัการจาํแนกประเภทการส่งออกที&เหมาะสม 
รวมถึงหมายเลขการจาํแนกประเภทการควบคุมการส่งออก (ECCN) 
และรหสัพิกดัศุลกากร (ถา้มี) สาํหรับสินคา้ทุกรายการ 
(รวมถึงสินคา้ที&อาจจดัเตรียมไวเ้ป็นส่วนหนึ&งของการดาํเนินการบริการ) 
ที&จดัเตรียมขึ+นตามคาํสั&ง 
ซึ&งรวมถึงรายละเอียดที&เพียงพอเพื&อให้เป็นไปตามขอ้ตกลงพิเศษทางการคา้ห
รือทางศุลกากรที&เกี&ยวขอ้ง (ถา้มี) 
ผูข้ายตกลงที&จะตรวจสอบยอ้นกลบัและรับรอง 
หรือหากผูข้ายไม่ไดผ้ลิตสินคา้ก็จะกาํหนดให้ผูผ้ลิตสินคา้ดาํเนินการตรวจสอ
บยอ้นกลบัและรับรองประเทศแหล่งกาํเนิดของผลิตภณัฑที์&ซื+อโดยผูข้ายและ
จดัเตรียมเอกสารและใบรับรองดงักล่าวให้กบัผูซื้+อโดยทนัทีที&มีการร้องขอ 
ในทุกกรณีที&ผูข้ายทาํหนา้ที&เป็นผูส่้งออก ผูข้ายยงัจะตอ้งจดัเตรียมขอ้มูล COO 
และการจาํแนกประเภทการส่งออกให้กบัผูซื้+อผ่านใบรายการบรรจุหีบห่อแล
ะใบกาํกบัสินคา้ของศุลกากร 
และผูข้ายมีหนา้ที&รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตที&จาํเป็นหรือการอนุมตัิอื&นๆ 
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whole or part by the U.S. Government (or any state or 
municipal government that have any required additional 
terms), the additional terms, including FAR (Federal 
Acquisition Regulations), DFAR (Defense Federal 
Acquisition Regulations), C-TPAT (Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism), EU AEO (Authorized 
Economic Operator) requirements shall apply to the Contract. 
Seller acknowledges and agrees that it will comply with such 
terms if applicable and covenants that it has not been 
declared ineligible to contract with the U.S. Government or 
an end customer funded in whole or part by the U.S. 
Government, any state government, or municipality. 

จากหน่วยงานศุลกากรที&เกี&ยวขอ้ง (iv) 
ผูข้ายตกลงที&จะตรวจสอบยอ้นกลบัและรับรอง 
หรือหากผูข้ายไม่ไดผ้ลิตสินคา้ก็จะกาํหนดให้ผูผ้ลิตสินคา้ดาํเนินการตรวจสอ
บยอ้นกลบัและรับรองประเทศแหล่งกาํเนิดของแร่ที&ใชใ้นวตัถุดิบทั+งหมดที&ผู ้
ขายหรือผูผ้ลิตใชใ้นสินคา้หรือบางส่วนของสินคา้หรือที&ใชใ้นการผลิตสินคา้
หรือบางส่วนของสินคา้ 
และจดัเตรียมเอกสารและใบรับรองดงักล่าวให้กบัผูซื้+อโดยทนัทีที&ร้องขอซึ&งเ
ป็นไปตามมาตรา 1502 ของพระราชบญัญตัิดอดด-์แฟรงค ์(Dodd-Frank Act) 
ว่าดว้ยแร่ที&อยูภ่ายใตข้อ้ขดัแยง้ (v) ผูข้ายจะไม่ซื+อวตัถุดิบจากประเทศใดๆ 
ที&ถูกมาตรการลงโทษโดย OFAC ดูรายชื&อล่าสุดไดที้&เวบ็ไซต:์ 
https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx นอกจากนี+  
ผูข้ายจะสื&อสารและกาํกบัดูแลห่วงโซ่อุปทานของตนในทุกระดบัชั+นให้มีมาต
รฐานเดียวกนัดว้ย (vi) 
ผูข้ายรับรองว่ามีการดูแลธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานในลกัษณะที&ถูกตอ้งตามกฎ
หมายและในแนวทางที&มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม 
ซึ&งรวมถึงว่าจะไมม่ีการคา้มนุษยห์รือแรงงานทาสหรือแรงงานบงัคบัเกิดขึ+นใ
นส่วนใดๆ ทั+งหมดของธุรกิจของผูข้าย 
และรับรองว่าผูข้ายจะไม่ใชแ้รงงานทาสหรือแรงงานบงัคบัไม่ว่าจะในรูปแบ
บใดๆ ซึ&งรวมถึงการคา้มนุษยด์ว้ย (vii) 
ในช่วงระยะเวลาของขอ้กาํหนดเหล่านี+และนบัไปอีก 5 ปีหลงัจากนั+น 
กลุ่มผูซื้+อมีสิทธิตรวจสอบและประเมินบนัทึกขอ้มูลของผูข้ายที&เกี&ยวขอ้งกบัก
ารปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดในยอ่หนา้นี+ของผูข้าย 
เมื&อไดรั้บแจง้อยา่งสมเหตุสมผลและในช่วงเวลาทาํการปกติ (viii) 
ในกรณีที&สินคา้และ/หรือบริการที&จดัหาโดยผูซื้+อจากผูข้ายเป็นการสนบัสนุนใ
ห้กบัลูกคา้ปลายทางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือลูกคา้ปลายทางที&ไดรั้บเงิน
ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั+งหมดหรือบางส่วน 
(หรือรัฐหรือรัฐบาลทอ้งถิ&นใดๆ ที&มีขอ้กาํหนดที&จาํเป็นเพิ&มเติมใดๆ) 
ขอ้กาํหนดเพิ&มเติม ซึ&งรวมถึงขอ้กาํหนด FAR (Federal Acquisition 
Regulations), DFAR (Defense Federal Acquisition Regulations), C-TPAT 
(Customs-Trade Partnership Against Terrorism), EU AEO (Authorized 
Economic Operator) จะตอ้งนาํไปใชก้บัสัญญา 
ผูข้ายรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดงักล่าว (ถา้มี) 
และให้คาํมั&นว่าไม่ไดข้าดคุณสมบตัิในการทาํสัญญากบัรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
หรือลูกคา้ปลายทางที&ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนทั+งหมดหรือบางส่วนจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา รัฐบาลแห่งรัฐ หรือรัฐบาลทอ้งถิ&นใดๆ 

(d) Complying with Specifications. The Specifications 
and SOW, as applicable, are intended to describe a finished 
piece of work. Text and drawings included in the 
Specifications or SOW are co-operative, and what is called 
for by either will be as binding as if called for by both. If 
Seller discovers an apparent error or inconsistency in the 
Specifications or SOW, Seller will promptly notify Buyer in 
writing and will not proceed with the Work in uncertainty. If 
Seller wishes to propose substitutes for any materials 
specified in the Specifications or SOW, Seller must submit 

(ง) การปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเฉพาะ ขอ้กาํหนดเฉพาะและ SOW 
มีวตัถุประสงคเ์พื&ออธิบายผลงานที&เสร็จสมบูรณ์ตามที&เหมาะสม 
ขอ้ความและภาพวาดที&ประกอบอยูใ่นขอ้กาํหนดเฉพาะหรือ SOW 
มีผลบงัคบัร่วมกนั 
และการเรียกร้องโดยส่วนใดส่วนหนึ&งจะมผีลผูกพนัเทียบเท่าการเรียกร้องโด
ยทั+งสองส่วน หากผูข้ายพบขอ้ผิดพลาดอยา่งชดัเจน 
หรือความไม่สอดคลอ้งตอ้งกนัในขอ้กาํหนดเฉพาะหรือ SOW 
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the proposal to Buyer in ample time to prevent delays; no 
substitutions are permitted without Buyer’s written consent. 
If Seller believes that any deviation from the Specifications 
or SOW is necessary to meet legal requirements, Seller will 
notify Buyer in writing and obtain its instructions before 
acting (except where immediate action is needed to prevent 
injuries or environmental contamination). 

ผูข้ายจะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูซื้+อทราบโดยทนัทีและตอ้งไม่ดาํเนิ
นงานไป ดว้ยความคลุมเครือ 
หากผูข้ายประสงคที์&จะเสนอตวัเลือกทดแทนวตัถุดิบใดๆ 
ที&ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดเฉพาะหรือ SOW 
ผูข้ายจะตอ้งยื&นขอ้เสนอดงักล่าวให้กบัผูซื้+อโดยเผื&อเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอเพื&อป้
องกนัการล่าชา้; ไม่อนุญาตให้ใชต้วัเลือกทดแทนใดๆ 
โดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้+อ 
หากผูข้ายเชื&อว่าการเบี&ยงเบนใดๆ ไปจากขอ้กาํหนดเฉพาะหรือ SOW 
นั+นจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 
ผูข้ายจะแจง้เรื&องดงักล่าวให้ผูซื้+อทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและขอคาํแนะนาํ
จากผูซื้+อก่อนกระทาํการใดๆ 
(เวน้แต่ในกรณีที&จาํเป็นตอ้งดาํเนินการโดยทนัทีเพื&อป้องกนัการบาดเจ็บหรือ
การปนเปื+ อนสู่สิ&งแวดลอ้ม) 

(e) Know the Workplace; Leave it as Seller Found it. 
Seller represents to Buyer that Seller is thoroughly familiar 
with the conditions under which the Work is to be done, and 
that Seller has informed itself of the nature and extent of the 
Work and has made all studies necessary to quote the project 
and to perform the Work on schedule and for the agreed-upon 
price, including, without limitation, fully determining the 
costs and availability of workers, equipment, materials, 
subcontractors and other elements or resources necessary to 
perform the Work. No claim for either additional 
compensation or extension of time due to alleged changed, 
concealed or unknown conditions will be allowed or 
recognized by Buyer. If Seller needs plans or other 
documents from Buyer, Seller must request them in time to 
maintain the Work Schedule. Seller will leave the areas 
around the Work as it found them. 

(จ) การตระหนักถึงสถานที&ปฏิบตัิงาน; เมื&องานเสร็จสิ+น 
ผูข้ายจะดแูลสถานที&ให้เหมือนกบัในวนัแรกที&เจอ 
ผูข้ายรับรองต่อผูซื้+อว่าผูข้ายมคีวามเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งเงื&อนไขที&ควบคุมกา
รปฏิบตัิงาน 
และผูข้ายไดท้าํความเขา้ใจถึงลกัษณะและขอบเขตของงานรวมถึงไดศ้ึกษาทุก
แง่มมุที&จาํเป็นในการเสนอราคาโครงการและดาํเนินงานตามกาํหนดเวลาในร
าคาที&ตกลงกนัไว ้
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะการพิจารณาตดัสินอยา่งรอบดา้นถึงค่าใชจ้่ายและ
ความพร้อมของคนงาน อุปกรณ์ วตัถุดิบ ผูรั้บเหมาช่วง 
รวมถึงองคป์ระกอบหรือทรัพยากรอื&นๆ ที&จาํเป็นในการปฏิบตัิงาน 
ผูซื้+อจะไม่อนุญาตหรือยอมรับการเรียกร้องใดๆ 
ไมว่่าจะเป็นการเรียกค่าชดเชยเพิ&มเติมหรือการขอขยายระยะเวลาอนัเนื&องมาจ
ากเงื&อนไขที&อา้งว่ามีการเปลี&ยนแปลง ปกปิด หรือไม่ทราบล่วงหนา้มาก่อน 
หากผูข้ายจาํเป็นตอ้งใชแ้บบแปลนหรือเอกสารอื&นใดจากผูซื้+อ 
ผูข้ายจะตอ้งร้องขอเอกสารนั+นให้ทนัต่อเวลาเพื&อรักษากาํหนดเวลาการทาํงาน
เอาไว ้เมื&องานเสร็จสิ+น 
ผูข้ายจะดแูลพื+นที&โดยรอบสถานที&ทาํงานให้เหมือนกบัในวนัแรกที&เจอ 

(f) Working with Other Contractors. Seller will, and 
will cause Seller Group to, conduct the Work so as not to 
interfere with Buyer’s general operations or with other 
contractors that may be at the Buyer location. Buyer or its 
designee will coordinate the activities of its own employees 
and each contractor it hires at the location. Seller will, and 
will cause Seller Group to, participate with Buyer and other 
contractors by review and coordinating construction 
schedules (including storage of materials and equipment). If 
part of the Work depends on proper execution by Buyer or 
another contractor, Seller will, prior to proceeding with the 
Work, report to Buyer any discrepancies, defects or delays 
that would make it impossible for Seller to complete the 
Work or which may result in a change in the Work Schedule.  

(ฉ) การทาํงานร่วมกบัผูรั้บเหมารายอื&นๆ 
ผูข้ายจะและจะทาํให้กลุ่มผูข้ายดาํเนินงานเพื&อไม่ให้รบกวนการดาํเนินงานทั&ว
ไปของผูซื้+อหรือกบัผูรั้บเหมารายอื&นๆ ที&อาจอยูใ่นสถานที&ตั+งของผูซื้+อ 
ผูซื้+อหรือผูไ้ดรั้บการแต่งตั+งจากผูซื้+อจะประสานการดาํเนินกิจกรรมของพนกั
งานของตนเองและผูรั้บเหมาแต่ละรายที&ไดรั้บการว่าจา้งเขา้มาในสถานที&ตั+งข
องผูซื้+อ ผูข้ายจะทาํให้กลุ่มผูข้ายเขา้ร่วมกบัผูซื้+อและผูรั้บเหมารายอื&นๆ 
โดยการตรวจสอบและการประสานกาํหนดเวลาการก่อสร้างต่างๆ 
(ซึ&งรวมถึงการจดัเก็บวตัถุดิบและอุปกรณ์) 
หากงานบางส่วนตอ้งอาศยัการดาํเนินการที&เหมาะสมจากทางผูซื้+อหรือผูรั้บเห
มาอีกรายหนึ&ง ก่อนที&จะดาํเนินงานต่อไป 
ผูข้ายจะรายงานให้ผูซื้+อทราบถึงขอ้แตกต่าง ขอ้บกพร่อง หรือความล่าชา้ใดๆ 
ที&อาจส่งผลให้ผูข้ายไม่สามารถดาํเนินงานให้เสร็จสิ+นไดห้รือที&อาจส่งผลให้
กาํหนดเวลาการทาํงานเปลี&ยนแปลง  
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(g) Employees and Subcontractors; Immigration and 
Labor Requirements. Seller will employ only qualified 
personnel in the performance of the Work. Except where the 
Contract provides otherwise, Seller will select its own 
subcontractors. Notwithstanding anything to the contrary in 
the Contract, Buyer reserves the right to approve or reject 
subcontractors selected by Seller. Seller is fully responsible 
to Buyer and to third parties for the actions and omissions of 
all members of Seller Group, all of which will be deemed the 
actions and omissions of Seller, and Seller will indemnify 
and hold Buyer harmless from all consequences of their 
actions and omissions. Seller must follow and must cause all 
members of Seller Group to follow, Buyer’s personal conduct 
policies, including but not limited to Buyer’s safety policies 
and procedures, Buyer’s Policy Against Harassment and 
prohibitions against weapons, alcohol and drugs on Buyer’s 
premises and while dealing with Buyer employees or agents. 
At Buyer’s request, Seller will promptly replace on the site 
any employee or subcontractor who fails to follow Buyer’s 
policies or procedures. If any member of Seller Group uses 
employees and contractors for the Work that are not citizens 
of the country of Buyer’s plant where the Work is performed, 
Seller represents and covenants that all applicable 
immigration and labor requirements are met for members of 
Seller Group, and that its contractors are appropriately 
licensed to provide the relevant services.  

(ช) พนกังานและผูรั้บเหมาช่วง; 
ขอ้กาํหนดเกี&ยวกบัการตรวจคนเขา้เมืองและแรงงาน 
ผูข้ายจะจา้งบุคลากรที&มีคุณสมบตัิเหมาะสมเท่านั+นในการดาํเนินงาน 
ผูข้ายจะเลือกผูร้ับเหมาช่วงของตวัเอง 
ยกเวน้ในกรณีที&สัญญากาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื&น 
ถึงแมว้่าจะมีสิ&งใดก็ตามที&ตรงกนัขา้มในสัญญา 
ผูซื้+อสงวนสิทธิd ในการอนุมตัิหรือปฏิเสธผูรั้บเหมาช่วงที&ผูข้ายเลือกมา 
ผูข้ายมีหนา้ที&รับผิดชอบโดยตรงต่อผูซื้+อและบุคคลที&สามสาํหรับการกระทาํแ
ละการละเวน้การกระทาํของสมาชิกทุกคนในกลุ่มผูข้าย 
โดยจะถือว่าผูข้ายไดก้ระทาํและละเวน้การกระทาํทั+งหมดนั+นเอง 
และผูข้ายจะชดใชค้่าเสียหายและปกป้องผูซื้+อไม่ให้ไดรั้บความสูญเสียใดๆ 
จากผลพวงทั+งหมดของการกระทาํและการละเวน้การกระทาํเหล่านั+น 
ผูข้ายจะตอ้งปฏิบตัิตามและตอ้งทาํให้สมาชิกในกลุ่มผูข้ายทุกคนปฏิบตัิตามน
โยบายเกี&ยวกบัการปฏิบตัิส่วนบุคคลของผูซื้+อ 
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะนโยบายและมาตรการดา้นความปลอดภยัของผูซื้+
อ นโยบายของผูซื้+อว่าดว้ยการต่อตา้นการคุกคามข่มขู่และการห้ามใชอ้าวุธ 
สุรา 
และยาเสพติดในสถานประกอบการของผูซื้+อและในขณะที&ติดต่อกบัพนกังาน
หรือตวัแทนของผูซื้+อ เมื&อมีการร้องขอจากผูซื้+อ 
ผูข้ายจะดาํเนินการแทนที&พนกังานหรือผูรั้บเหมาช่วงใดๆ 
ที&ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายหรือมาตรการของผูซื้+อในสถานประกอบการโดยทนั
ที 
หากสมาชิกในกลุ่มผูข้ายคนใดก็ตามใชพ้นักงานและผูรั้บเหมาสาํหรับงานที&ไ
ม่ไดเ้ป็นพลเมืองของประเทศที&ตั+งโรงงานของผูซื้+อที&มีการดาํเนินงานอยู ่
ผูข้ายจะรับรองและให้คาํมั&นว่าสมาชิกในกลุ่มผูข้ายไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเ
กี&ยวกบัการตรวจคนเขา้เมืองและแรงงานทั+งหมดที&บงัคบัใช ้
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูรั้บเหมาของตนไดร้ับใบอนุญาตที&เหมาะสมในกา
รจดัหาบริการที&เกี&ยวขอ้งแลว้  

(h) Drawings, Documentation & Packaging.  (ซ) ภาพวาด เอกสารประกอบ และบรรจุภณัฑ์  
(i) Drawings. If the Contract requires drawings, then: 
(i) Seller will submit drawings or sets of prints in an orderly 
fashion per the guidelines of the Contract for review by 
Buyer’s Representative when required by the Work Schedule 
and in a format acceptable to Buyer. If Buyer returns any 
prints without approval, Seller will make the requested 
revisions and will promptly resubmit the corrected prints; (ii) 
Seller will provide certified copies of each approved print or 
as specified in the Contract before starting the work 
described on the approved print. 

(i) ภาพวาด หากสัญญาจาํเป็นตอ้งมีภาพวาดประกอบ กาํหนดให้:  
(i) 
ผูข้ายจะตอ้งส่งภาพวาดหรือชุดของภาพพมิพที์&จดัเรียงเป็นลาํดบัตามแนวทาง
ปฏิบตัิของสัญญาให้ตวัแทนของผูซื้+อพิจารณาเมื&อร้องขอ 
โดยทั+งนี+จะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดเวลาการทาํงานและอยูใ่นรูปแบบที&ผูซื้+อยอ
มรับได ้หากผูซื้+อส่งภาพพิมพใ์ดๆ คืนโดยไม่มีการอนุมตัิ 
ผูข้ายจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขตามที&ร้องขอและส่งภาพพิมพที์&แกไ้ขแลว้ใหม่อี
กครั+ งโดยทนัที; (ii) 
ผูข้ายจะจดัเตรียมสาํเนาที&ผ่านการรับรองแลว้ของภาพพิมพที์&อนุมตัิแต่ละภาพ
หรือตามที&ระบุไวใ้นสัญญาก่อนเริ&มงานที&อธิบายไวใ้นภาพพิมพที์&อนุมตั ิ

(ii) Documentation.  (ii) เอกสารประกอบ  
(1) Seller will provide, upon completion of the Work 
or as otherwise provided in the Contract, complete 
documentation necessary for the operation, maintenance and 
repair of the Work, and any additional documentation 
required by the Contract, in the English language and in the 

(1) เมื&องานเสร็จสิ+นหรือตามที&ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื&นในสัญญา 
ผูข้ายจะจดัเตรียมเอกสารประกอบฉบบัสมบูรณ์ที&จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงา
น การบาํรุงรักษา และการซ่อมบาํรุงงาน รวมถึงเอกสารประกอบเพิ&มเติมใดๆ 
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format requested by Buyer, which documentation may 
include, but is not limited to, as-built drawings, plans, 
construction lay out drawings, working drawings, sketches 
and specifications (the “Documentation”). The 
Documentation will also include all documentation necessary 
for the operation, maintenance, repair, and replacement of all 
components that Seller obtains from third parties.  

ตามที&กาํหนดไวใ้นสัญญาเป็นภาษาองักฤษและอยูใ่นรูปแบบตามที&ผูซื้+อร้องข
อ โดยเอกสารประกอบอาจรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะแบบที&ไดก่้อสร้างจริง 
แบบแปลน แบบเคา้โครงการก่อสร้าง แบบสั&งงาน แบบร่าง 
และขอ้กาํหนดเฉพาะ  
 ("เอกสารประกอบ") 
เอกสารประกอบยงัหมายรวมถึงเอกสารประกอบทั+งหมดที&จาํเป็นสาํหรับการ
ดาํเนินงาน การบาํรุงรักษา  การซ่อมบาํรุง 
และการเปลี&ยนทดแทนส่วนประกอบทั+งหมดที&ผูข้ายไดรั้บมาจากบุคคลที&สาม  

(2) With respect to equipment purchases, unless the 
Contract requires otherwise, at the end of equipment design 
Seller will provide to Buyer a list of spare part components 
for the equipment which will include the following: the part 
description, spare part no., the manufacturer’s part no., 
manufacturer name, lead time, the list price, the pack 
quantity, and Buyer’s price. As soon as possible, but no later 
than the beginning of equipment commissioning, Seller will 
provide a list of the spare parts that are critical for the 
equipment to operate per the Specification (the “Critical 
Spare Parts”).  

(2) ในส่วนของการซื+ออุปกรณ์ 
ผูข้ายจะจดัเตรียมรายการส่วนประกอบอะไหล่สาํหรับอุปกรณ์ให้กบัผูซื้+อในต
อนทา้ยของการออกแบบอุปกรณ์ เวน้แต่สัญญาจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื&น 
ซึ&งรายการดงักล่าว จะประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปนี+ : 
ชื&อและคาํอธิบายอะไหล่ หมายเลขอะไหล่ หมายเลขอะไหล่จากทางผูผ้ลิต 
ชื&อผูผ้ลิต ระยะเวลารอคอยอะไหล่ ราคาขายปลีกที&แนะนาํ ปริมาณบรรจุ 
และราคาสาํหรับผูซื้+อ 
ผูข้ายจะจดัเตรียมรายการอะไหล่ที&สาํคญัสาํหรับการทาํงานของอุปกรณ์ตามข้
อกาํหนดเฉพาะ  
("อะไหล่สาํคญั") โดยเร็วที&สุด แต่ตอ้งไมช่า้กว่าก่อนเริ&มตน้ใชง้านอุปกรณ์  

(iii) Seller will comply with all packaging instructions 
in the Purchase Order or issued separately by Buyer and that 
are required by law. In any event, Seller will: (a) mark each 
package with quantity, applicable Buyer part number (if any), 
date of manufacture and/or expiration and any tracking 
information; (b) include in each package a packing slip 
showing Seller, quantity, applicable Buyer part number (if 
any), description of contents, purchase order number, shipper 
number and whether the shipment is complete or partial; and 
(c) consecutively number multiple packages comprising a 
single shipment. Seller will ensure that all documentation, 
labelling and other written materials are in the English 
language, legible and complete. 

(iii)
 ผูข้ายจะปฏิบตัิตามคาํแนะนาํในการบรรจุหีบห่อทั+งหมดที&มีใน
คาํสั&งซื+อหรือหนงัสือที&ออกแยกต่างหากโดยผูซื้+อ 
รวมถึงคาํแนะนาํตามที&กฎหมายกาํหนด ผูข้ายจะดาํเนินการดงันี+ ในทุกกรณี: 
(ก) มีป้ายกาํกบับรรจุภณัฑแ์ต่ละรายการโดยมขีอ้มูลปริมาณ 
หมายเลขอะไหล่ผูซื้+อที&เกี&ยวขอ้ง (ถา้มี) วนัที&ผลิต 
และ/หรือวนัหมดอายแุละขอ้มูลการตรวจติดตามใดๆ; (ข) 
แนบใบส่งสินคา้ที&แสดงขอ้มูลผูข้าย ปริมาณ หมายเลขอะไหล่ผูซื้+อ (ถา้มี) 
คาํอธิบายสิ&งของในบรรจุภณัฑ ์หมายเลขคาํสั&งซื+อ หมายเลขผูจ้ดัส่ง 
และรายละเอียดที&บอกว่าการจดัส่งนี+ครบถว้นสมบูรณ์แลว้หรือเป็นการจดัส่ง
บางส่วน มาพร้อมกนักบับรรจุภณัฑแ์ต่ละรายการ; และ (ค) 
กาํหนดหมายเลขตามลาํดบัให้กบับรรจุภณัฑท์ั+งหลายที&รวมกนัมาในการจดัส่
งครั+ งเดียว ผูข้ายจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารประกอบ การทาํป้ายกาํกบั 
และขอ้มูลรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรอื&นๆ ไดรั้บการจดัทาํเป็นภาษาองักฤษ 
ชดัเจน อ่านออกง่าย และมีใจความครบถว้นสมบูรณ์ 

(i) Changes. Buyer may request changes in the Work, 
but Seller should only act on changes that are requested in 
writing from Buyer’s Representative and signed by Buyer 
and Seller’s authorized representative. If any change that 
Buyer requests requires a change in the price of the Work or 
the Work Schedule, Seller must provide a written quotation 
showing the price and effect on the schedule of all changes. 
Unless the quotation is accepted in writing by Buyer’s 
Representative, no change in the price or the schedule will be 
permitted. If a change Buyer requests reduces the cost or time 
required for the Work, Seller will promptly make an 
equitable adjustment in the price or the delivery schedule. If 
Seller plans to make any change in the manufacturing or 
packaging process, Seller will promptly notify Buyer before 
making such change. 

(ฌ) การเปลี&ยนแปลง ผูซื้+ออาจร้องขอการเปลี&ยนแปลงต่างๆ ในงาน  
แต่ผูข้ายจะดาํเนินการเปลี&ยนแปลงตามการร้องขอที&เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก
ตวัแทนของผูซื้+อซึ&งมีการลงนามโดยตวัแทนผูม้ีอาํนาจของผูซื้+อและผูข้ายเท่า
นั+น หากการเปลี&ยนแปลงใดๆ 
ที&ผูซื้+อร้องขอตอ้งมีการเปลี&ยนแปลงราคางานหรือกาํหนดเวลาการทาํงาน 
ผูข้ายจะตอ้งจดัเตรียมใบเสนอราคาเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ&งแสดงราคาและผล
กระทบของการเปลี&ยนแปลงทั+งหมดที&มีตอ่กาํหนดเวลา 
ทั+งนี+จะไม่อนุญาตใหม้ีการเปลี&ยนแปลงราคาหรือกาํหนดเวลา 
เวน้แต่ตวัแทนของผูซื้+อยอมรับใบเสนอราคาอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หากคาํขอเปลี&ยนแปลงของผูซื้+อลดค่าใชจ้่ายหรือเวลาที&ตอ้งใชใ้นการดาํเนินง
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าน ผูข้ายจะทาํการปรับราคาหรือกาํหนดเวลาส่งมอบอยา่งยตุิธรรมโดยทนัที 
หากผูข้ายวางแผนที&จะทาํการเปลี&ยนแปลงใดๆ 
ในขั+นตอนการผลิตหรือการบรรจุหีบห่อ 
ผูข้ายจะแจง้ให้ผูซื้+อทราบโดยทนัทีก่อนทาํการเปลี&ยนแปลงนั+น 

(j) Tools and Materials. If any designs, sketches, 
drawings, blueprints, patterns, dies, molds, masks, models, 
tools, gauges, equipment, or special appliances are made or 
procured by Seller especially for producing the equipment or 
performing the Services and Buyer pays for such items, then 
they will become Guardian’s property immediately upon 
manufacture or procurement and Seller will maintain a 
current inventory of those items. 

(ญ) เครื&องมือและวตัถุดิบ หากผูข้ายจดัทาํหรือจดัหางานออกแบบ 
แบบร่าง ภาพวาด พิมพเ์ขยีว แม่แบบ แม่พมิพ ์เบา้หลอม หนา้กาก 
แบบจาํลอง เครื&องมือ เครื&องวดั อุปกรณ์ หรือเครื&องใชพ้ิเศษใดๆ 
สาํหรับใชใ้นการสร้างอุปกรณ์หรือดาํเนินการบริการโดยเฉพาะ 
และผูซื้+อชาํระเงินสาํหรับรายการต่างๆ ดงักล่าว 
ยอ่มถือว่ารายการเหล่านั+นจะกลายเป็นกรรมสิทธิd ของ Guardian 
โดยทนัทีเมื&อมีการผลิตหรือจดัซื+อจดัหา 
และผูข้ายจะดูแลบญัชีสิ&งของเหล่านั+นให้เป็นปัจจุบนั 

(k) Identification of Goods. Seller will, immediately 
upon Buyer’s request, segregate all materials, work in 
process and completed parts of the Goods, mark all the 
property that has been paid for through progress payments or 
otherwise as the property of Buyer, and execute any 
confirmation or other documents that Buyer may request to 
protect Buyer’s interest in the property whether such property 
is at Seller’s site or an off-site location. 

(ฎ) การระบุสินคา้ ทนัทีที&ผูซื้+อร้องขอ ผูข้ายจะจาํแนกวตัถุดิบ 
งานที&กาํลงัดาํเนินอยู ่
และชิ+นส่วนของสินคา้ที&เสร็จสมบูรณ์แลว้ทั+งหมดออกจากกนั 
ทาํเครื&องหมายกาํกบัทรัพยสิ์นทั+งหมดที&ไดรั้บการเบิกจ่ายแลว้ผ่านรอบการชาํ
ระตามความคืบหน้าของงาน หรือมิฉะนั+นกาํกบัเป็นทรัพยสิ์นของผูซื้+อ 
และดาํเนินการยืนยนัหรืองานดา้นเอกสารอื&นใดที&ผูซื้+ออาจร้องขอเพื&อปกป้อง
สิทธิประโยชน์ของผูซื้+อในทรัพยสิ์นนั+น 
ไมว่่าทรัพยสิ์นนั+นจะอยูใ่นหรือนอกสถานที&ปฏิบตัิงานของผูข้ายก็ตาม 

(l) Product Support; Spare Parts; Critical Spare Parts. (ฏ) การสนับสนุนผลิตภณัฑ;์ อะไหล่; อะไหล่สาํคญั 
(i) Seller will make product support for the Goods, 
including subassemblies, spare parts, and service, available to 
Guardian during the operational life of the Goods or ten (10) 
years after the acceptance date, whichever is later. If Seller 
stops selling the Goods, subassemblies, or spare parts, or 
service, and does not provide for another qualified source, 
Seller will make available to Buyer all drawings, 
specifications, and know-how which will enable Buyer to 
service, and to make, have made or procure the items 
(including components obtained from third parties) and 
service under a royalty-free license that is hereby granted. 
The Parties agreement regarding where Critical Spare Parts 
will be kept and the payment terms for such Critical Spare 
Parts, if any, will be specified in the Contract.  

(i) ผูข้ายจะดาํเนินการสนบัสนุนผลิตภณัฑส์าํหรับสินคา้ซึ&งรวมถึง 
ชุดประกอบยอ่ย อะไหล่ และบริการให้กบั Guardian 
ตลอดช่วงอายกุารใชง้านของสินคา้หรือเป็นเวลาสิบ (10) 
ปีนบัจากวนัที&ยอมรับ ซึ&งแลว้แตว่่าช่วงเวลาใดจะสิ+นสุดหลงัสุด 
หากผูข้ายยตุิการขายสินคา้ ชุดประกอบยอ่ย หรืออะไหล่ หรือบริการ 
และไมไ่ดจ้ดัเตรียมอีกแหล่งหนึ&งที&มคีุณสมบตัิเหมาะสมไวใ้ห้ 
ผูข้ายจะตอ้งมอบสิทธิการใช้แบบภาพวาด ขอ้กาํหนดเฉพาะ 
และองคค์วามรู้ทั+งหมดให้กบัผูซื้+อ ซึ&งจะช่วยให้ผูซื้+อสามารถซ่อมบาํรุง 
รวมถึงจดัสร้าง ดาํเนินการ หรือจดัซื+อจดัหาสินคา้ 
(ซึ&งรวมถึงส่วนประกอบที&ไดรั้บมาจากบุคคลที&สาม) 
และบริการโดยไม่เสียค่าสิทธิการใชง้าน 
ทั+งนี+จะมีการระบุขอ้ตกลงของฝ่ายต่างๆ 
เกี&ยวกบัเรื&องของสถานที&ที&จะใชจ้ดัเก็บอะไหล่สาํคญัและเงื&อนไขการชาํระเงิ
นสาํหรับอะไหล่สาํคญัดงักล่าว (ถา้มี) ไวใ้นสัญญา  

(ii) If during the Warranty Period, Seller makes any 
upgrades or improvements to the design or functionality of 
the Goods, Seller will notify Buyer of such upgrades or 
improvements and Buyer has the option to have such 
upgrades or improvements made to the Goods free of charge. 

(ii) หากระหว่างช่วงรับประกนั 
ผูข้ายทาํการยกระดบัหรือปรับปรุงงานออกแบบหรือประโยชน์ใช้สอยใดๆ 
ของสินคา้ ผูข้ายจะแจง้ให้ผูซื้+อทราบถึงการยกระดบัหรือปรับปรุงดงักล่าว 
และผูซื้+อสามารถเลือกใชก้ารยกระดบัหรือปรับปรุงนั+นกบัสินคา้ไดโ้ดยไม่เสี
ยค่าใชจ้่าย 

(m) Grant of Security Interest and Bank Guarantees. 
With respect to work performed in the United States, Seller 
grants Buyer a security interest in any of the Work that has 
not been delivered, to the extent of any payments that Buyer 
has made, and Seller authorizes Buyer to sign and file a 

(ฐ)
 การมอบสิทธิประโยชน์ที&มีหลกัประกนัและหนังสือคํ+าประกนัข
องธนาคาร ในส่วนของงานที&ดาํเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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financing statement perfecting that security interest and to 
send any notification required to perfect a purchase money 
security interest. In addition, the Contract may require that 
Seller provide a bank guaranty in a form satisfactory to 
Guardian in relation to (a) any advance payment for the Work 
(Advance Payment Guarantee) and/or (b) the Work that has 
been performed and accepted, which guarantee will be valid 
for the warranty period (Performance Bond).  

ผูข้ายจะมอบสิทธิประโยชน์ที&มีหลกัประกนัให้กบัผูซื้+อในงานใดๆ 
ที&ไม่ไดส่้งมอบถึงขอบเขตของการชาํระเงินใดๆ ที&ผูซื้+อไดด้าํเนินการไป 
และผูข้ายมอบอาํนาจให้ผูซื้+อลงนามและยื&นจดทะเบียนหลกัประกนัซึ&งทาํให้ 
สิทธิประโยชน์ที&มีหลกัประกนันั+นสมบูรณ์ รวมถึงส่งการแจง้เตือนใดๆ 
ที&จาํเป็นในการทาํให้สิทธิประโยชน์ที&มีหลกัประกนัประเภทที&มีบุริมสิทธิใน
มูลหนี+ค่าซื+อสินคา้นั+นสมบูรณ์ นอกจากนี+  
สัญญาอาจกาํหนดให้ผูข้ายจดัเตรียมหนังสือคํ+าประกนัของธนาคารในรูปแบ
บที&ทาง Guardian พึงพอใจในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบั (ก) 
การชาํระเงินล่วงหนา้ใดๆ สาํหรับงาน 
(หนงัสือคํ+าประกนัการชาํระเงินล่วงหนา้) และ/หรือ (ข) 
งานที&ไดด้าํเนินการและยอมรับแลว้ซึ&งหนงัสือคํ+าประกนัจะใชไ้ดใ้นช่วงรับป
ระกนั (หนงัสือคํ+าประกนัการปฏิบตัิตามสัญญา)  

(n) Software. To the extent the Work includes the sale, 
delivery, modification, or creation of any computer software 
proprietary to the Seller or any third-party subcontractor or 
sub-supplier of the Seller (the “Software”): 

(ฑ) ซอฟตแ์วร์ ภายใตข้อบเขตของงานรวมถึงการขาย การส่งมอบ  
การแกไ้ข หรือการสร้างซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ใดๆ 
ในกรรมสิทธิd ของผูข้ายหรือบุคคลที&สามที&เป็นผูร้ับเหมาช่วงหรือผูจ้ดัหาที&รับ
ช่วงต่อใดๆ ของผูข้าย  
("ซอฟตแ์วร์"): 

(i) Seller hereby grants to Buyer an irrevocable, 
nonexclusive, worldwide, fully paid up, royalty-free license 
to use, execute, maintain, reproduce, modify, display, and 
perform copies of the Software in connection with the portion 
of the Work and/or Goods containing the Software. 
Notwithstanding anything to the contrary in the Contract, the 
license set forth in this section will remain in effect 
perpetually for the full useful life of the portion of the Work 
containing the Software. 

(i) ดว้ยเหตุนี+  ผูข้ายจึงมอบสิทธิในลกัษณะที&เพิกถอนไม่ได ้
ไม่เป็นสิทธิที&จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว ใชไ้ดท้ั&วโลก 
ถือว่าไดช้าํระค่าใชสิ้ทธิแลว้และปราศจากค่าใชสิ้ทธิใดอีก 
ให้กบัผูซื้+อเพื&อให้สามารถใช้ ดาํเนินการ เก็บรักษา ผลิตซํ+า แกไ้ข จดัแสดง 
และทาํสาํเนาซอฟตแ์วร์ที&เกี&ยวขอ้งกบัส่วนของงานและ/หรือสินคา้ที&มีซอฟต์
แวร์เป็นส่วนประกอบได ้ถึงแมว้่าจะมีสิ&งใดก็ตามที&ตรงกนัขา้มในสัญญา 
สิทธิที&ระบุไวใ้นขอ้นี+จะยงัคงมผีลไปตลอดอายกุารใชง้านเต็มในส่วนของงาน
ที&มีซอฟตแ์วร์เป็นส่วนประกอบ 

(ii) If applicable, Buyer may copy the Software as 
necessary to efficiently utilize the same. Without limiting the 
generality of the previous sentence, such rights include the 
same copying rights as are granted to “owners of copies” 
under federal copyright laws of the United States 
(irrespective of whether such copyright laws would otherwise 
govern), plus copying: (A) for backup, archive or emergency 
restart purposes; (B) for disaster recovery and disaster 
recovery testing purposes; (C) to migrate the Software for use 
on other computers and/or hardware (but not to other units of 
Goods); and (D) to store the Software at any off-site location 
that Buyer uses for storage purposes. Buyer may also permit 
third-party access to, or use of, the Software to allow such 
third parties to assist in the activities described in this Section 
4.2(n), if Guardian makes efforts reasonable under the 
circumstances to prevent such third parties from using and/or 
disclosing such Software for purposes other than the 
fulfilment of their obligations to Buyer. 

(ii) ผูซื้+ออาจทาํสําเนาซอฟตแ์วร์ (ถา้มี) 
ไดต้ามที&จาํเป็นเพื&อให้สามารถใชง้านในรูปแบบเดียวกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภ
าพ โดยมไิดจ้าํกดัหลกัเกณฑท์ั&วไปตามความของประโยคก่อนหนา้นี+  
สิทธิดงักล่าวรวมถึงสิทธิในการทาํสาํเนาแบบเดียวกนักบัที&มอบให้กบั 
"เจา้ของสาํเนา" 
ตามกฎหมายลิขสิทธิd ของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(โดยไมค่าํนึงว่ากฎหมายลิขสิทธิd ดงักล่าวนั+นจะบงัคบัใชเ้ป็นอยา่งอื&นหรือไม่
ก็ตาม) พร้อมดว้ยการทาํสาํเนา: (ก) เพื&อวตัถุประสงคใ์นการสาํรองขอ้มูล 
การเก็บบนัทึกเขา้คลงั หรือการเริ&มตน้ระบบใหม่ในกรณีฉุกเฉิน; (ข) 
เพื&อวตัถุประสงคใ์นการกูค้ืนขอ้มูลเมื&อเกิดภยัพิบตัิและการทดสอบการกูค้ืนข้
อมูลเมื&อเกิดภยัพิบตัิ; (ค) 
เพื&อโอนยา้ยซอฟตแ์วร์ไปใชบ้นคอมพวิเตอร์และ/หรือฮาร์ดแวร์เครื&องอื&น 
(แต่มไิดร้วมถึงการโอนยา้ยไปยงัหน่วยสินคา้อื&นๆ); และ (ง) 
เพื&อจดัเก็บซอฟตแ์วร์ ณ ตาํแหน่งนอกสถานที&ใดๆ 
ที&ผูซื้+อใชเ้พื&อวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ นอกจากนี+  
ผูซื้+ออาจอนุญาตให้บุคคลที&สามเขา้ถึงหรือใชซ้อฟตแ์วร์เพื&อให้บุคคลที&สามนั+
นสามารถช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ที&อธิบายไวใ้นขอ้ 4.2(ฑ) นี+ได ้หาก 
Guardian พิจารณาว่าการดาํเนินการนั+น 
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สมเหตุผลภายใตเ้งื&อนไขที&ป้องกนัไม่ให้บุคคลที&สามดงักล่าวใชแ้ละ/หรือเปิด
เผยซอฟตแ์วร์ดงักล่าวสาํหรับวตัถุประสงคอื์&นใดที&นอกเหนือไปจากการดาํเนิ
นงานตามขอ้ผูกพนัที&มีต่อผูซื้+อให้เสร็จสมบูรณ์ 

(iii) Except as expressly permitted by the Contract, 
Buyer agrees that it will not: (A) lease, loan, resell, 
sublicense, or otherwise distribute the Software to parties 
who are not Affiliates of Guardian; (B) reverse engineer, 
disassemble, or decompile the Software; or (C) remove any 
identification or notices contained on the Software.  

(iii) เวน้แต่สัญญาจะอนุญาตไวอ้ยา่งชดัแจง้น ผูซื้+อตกลงว่าจะไม่:  
(ก) ปล่อยเช่า ปล่อยยืม ขายต่อ อนุญาตให้ใชสิ้ทธิช่วง 
หรือเผยแพร่ซอฟตแ์วร์ให้กบัฝ่ายที&ไม่ใช่บริษทัในเครือของ Guardian; (ข) 
ดาํเนินกระบวนการวิศวกรรมยอ้นกลบั แยกโครงสร้าง 
หรือแปลซอฟตแ์วร์ยอ้นกลบั; หรือ  
(ค) ถอนขอ้มูลการระบุหรือประกาศใดๆ ที&มีในซอฟตแ์วร์ออก  

(iv) Seller will pass through to Buyer the applicable 
licenses for any third-party software provided with the Goods 
or Services. Seller will provide to Buyer all applicable terms 
and conditions of such software licenses and will assist and 
cooperate with Buyer in negotiating any modifications to 
such licenses that Buyer may require. 

(iv) ผูข้ายจะส่งผ่านสิทธิที&เกี&ยวขอ้งในซอฟตแ์วร์ใดๆ 
ของบุคคลที&สามที&มาพร้อมกบัสินคา้หรือบริการให้กบัผูซื้+อ 
ผูข้ายจะจดัเตรียมขอ้กาํหนดและเงื&อนไขที&เกี&ยวขอ้งทั+งหมดของสิทธิการใชง้า
นซอฟตแ์วร์ดงักล่าวให้กบัผูซื้+อ 
รวมถึงจะช่วยเหลือและร่วมมือกบัผูซื้+อในการเจรจาต่อรองเกี&ยวกบัการแกไ้ข
ใดๆ ในสิทธิดงักล่าวที&ผูซื้+ออาจร้องขอ 

(v) Any license for the Software arising out of the 
Contract are freely assignable, at Buyer’s discretion, to any 
bona fide purchaser for value of the Work containing the 
Software. In addition, nothing in these Terms or any other 
document comprising the Contract will prevent Buyer from 
permitting third party contractors’ access to, or use of, the 
Software to the extent necessary for the operation, repair, 
maintenance, or modification of the Goods.  

(v) ผูซื้+อมีสิทธิใชดุ้ลพินิจในการมอบหมายสิทธิใดๆ 
ในซอฟตแ์วร์ที&เป็นผลมาจากสัญญาไดอ้ยา่งเสรีให้กบัผูซื้+อโดยสุจริตสาํหรับง
านที&มีซอฟตแ์วร์เป็นส่วนประกอบ นอกจากนี+  ไม่มีความใดๆ 
ในขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือเอกสารอื&นใดที&ประกอบในสัญญาที&จะห้ามไม่ให้ผูซื้+
ออนุญาตให้ผูรั้บเหมาซึ&งเป็นบุคคลที&สามเขา้ถึงหรือใชง้านซอฟตแ์วร์ในขอบ
เขตที&จาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงาน การซ่อม การบาํรุงรักษา 
หรือการดดัแปลงสินคา้  

(vi) With respect to the Software, the Seller warrants 
that: (A) if such Software is owned by a third party, the Seller 
has obtained all rights and licenses necessary to provide 
Buyer the right to use the Software with the Goods as 
intended, including the right for Buyer to transfer the 
Software without fees or consents, as part of a sale of the 
Goods or of the affected facility; and (B) the Software does 
not and will not contain any lock, clock, timer, counter, copy 
protection feature, replication device or defect (“virus” or 
“worm” as such terms are commonly used in the computer 
industry), CPU serial number reference, or other device that 
might: (i) lock, disable or erase the Software; (ii) prevent 
Buyer from fully using the Software for its intended 
functions per the Contract; or (iii) require action or 
intervention by the Seller or any other person or entity to 
allow Buyer to use the Software. In no event will the Seller 
insert, activate, or operate, nor attempt to insert, activate, or 
operate, any such device. 

(vi) ในส่วนของซอฟตแ์วร์ ผูข้ายรับประกนัว่า: (ก) 
หากซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นกรรมสิทธิd ของบุคคลที&สาม 
ผูข้ายไดรั้บสิทธิและสิทธิการใชง้านทั+งหมดที&จาํเป็นในการจดัเตรียมให้ผูซื้+อไ
ดรั้บสิทธิการใชง้านซอฟตแ์วร์ร่วมกบัสินคา้ตามที&ประสงคเ์รียบร้อยแลว้ 
ซึ&งรวมถึงสิทธิสาํหรับผูซื้+อ 
ในการถ่ายโอนซอฟตแ์วร์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือไมต่อ้งมคีาํยินยอม 
ซึ&งถือเป็นส่วนหนึ&งของการขายสินคา้หรือของสถานประกอบการที&เกี&ยวขอ้ง; 
และ (ข) ซอฟตแ์วร์ไมม่ีและจะไม่มีการบรรจุตวัล็อค นาฬิกา ตวัจบัเวลา 
ตวันบั คุณสมบตัิป้องกนัการทาํสาํเนา อุปกรณ์ผลิตซํ+า หรือขอ้บกพร่อง 
("ไวรัส" หรือ "หนอนเวิร์ม" 
ซึ&งคาํดงักล่าวมกัใชเ้รียกกนัในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์) 
การอา้งอิงหมายเลขผลิตภณัฑข์อง CPU หรืออุปกรณ์อื&นใดที&อาจ: (i) ล็อค 
ปิดใชง้าน หรือลบซอฟตแ์วร์ทิ+ง; (ii) 
ป้องกนัผูใ้ชไ้ม่ให้สามารถใชง้านซอฟตแ์วร์ในฟังกช์นัการทาํงานต่างๆ 
ตามวตัถุประสงคข์องสัญญาไดอ้ยา่งเต็มที&; หรือ (iii) 
ร้องขอการดาํเนินการหรือการแทรกแซงจากผูข้ายหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื&
นใดก่อนจึงจะยอมให้ผูซื้+อใชง้านซอฟตแ์วร์ได ้ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม 
ผูข้ายจะไม่สอดแทรก เปิดการทาํงาน หรือดาํเนินการ 
หรือพยายามที&จะสอดแทรก เปิดการทาํงาน หรือดาํเนินการอุปกรณ์ใดๆ 
ดงักล่าว 
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(vii) The term “Software” is deemed to include 
subsequent changes, corrections, releases, improvements, 
general enhancements, updates, upgrades, patches, and/or 
bug fixes made to such Software, which Seller agrees to 
promptly provide at no additional cost. 

(vii) คาํว่า "ซอฟตแ์วร์" ถือว่ารวมถึงการเปลี&ยนแปลง การแกไ้ข 
การเผยแพร่ การปรับปรุง การเสริมประสิทธิภาพทั&วไป 
การปรับให้เป็นปัจจุบนั การยกระดบั การซ่อมแซมจุดบกร่อง (แพตช์) 
และ/หรือการแกไ้ขขอ้บกพร่องที&ดาํเนินการให้กบัซอฟตแ์วร์ดงักล่าวต่อมาใน
ภายหลงั ซึ&งผูข้ายตกลงที&จะจดัเตรียมให้ในทนัทีโดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิ&มเติม 

  
4.3 Indemnity; Risk of Loss: Insurance; Injury and 
Damage. Seller has general authority for execution of the 
Work within the terms of the Contract and Seller is fully 
responsible for the Work and the actions of the Seller Group.  

4.3 การชดใชค้่าเสียหาย; ความเสี&ยงต่อการสูญเสีย: การประกนัภยั; 
การบาดเจ็บและความเสียหาย 
ผูข้ายมีอาํนาจโดยทั&วไปในการดาํเนินงานภายใตข้อ้กาํหนดในสัญญาและผูข้า
ยมีหนา้ที&รับผิดชอบโดยตรงต่องานและการกระทาํต่างๆ ของกลุ่มผูข้าย  

(a) Indemnity. Seller will indemnify Guardian, Buyer 
and their subsidiaries and Affiliates, and each of their 
respective directors, officers, agents and employees 
(collectively, the “Indemnitees”) and hold them harmless 
against any claim, damage, liability, cost, and other loss of 
any kind (including reasonable fees and expenses of 
attorneys) (“Losses”) arising from, related to or in connection 
with: (i) the actions or omissions of Seller Group; (ii) 
personal injury or damage to property caused by Seller Group 
in connection with, arising from or related to the Work, 
including, without limitation, damage to the environment; or 
(iii) failure of Seller or Seller Group to comply with law, 
including, without limitation, environmental laws, 
immigration laws, labor requirements, social security laws, 
minimum wage laws and false self-employment and/or 
disguised employee leasing. Seller’s obligations set forth in 
this Section 4.3(a) will survive the expiration or termination 
of this Contract. Guardian will have the right to control the 
defence of any claim made against Guardian. 

(ก) การชดใชค้่าเสียหาย ผูข้ายจะชดใชค้่าเสียหายให้ Guardian ผูซื้+อ 
และบริษทัสาขาและบริษทัในเครือ รวมถึงผูอ้าํนวยการ เจา้หนา้ที& ตวัแทน 
และพนกังานแต่ละคนของพวกเขา (เรียกรวมกนัว่า "ผูเ้รียกร้องค่าเสียหาย") 
และจะปกป้องพวกเขาต่อการเรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผิด ค่าใชจ้่าย 
และการสูญเสียอื&นใดทุกประเภท 
(รวมถึงค่าธรรมเนียมอนัสมเหตุผลและค่าใชจ้่ายของทนายความ) 
("การสูญเสีย") ที&เกิดขึ+นจาก มีความเกี&ยวขอ้ง หรือเชื&อมโยงกบั:  (i) 
การกระทาํหรือการละเวน้การกระทาํของกลุ่มผูข้าย; (ii) 
การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายตอ่ทรัพยสิ์นที&เกิดจากกลุ่มผูข้ายที&เชื&
อมโยงกบั ที&เกิดขึ+นจาก หรือมีความเกี&ยวขอ้งกบังาน 
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะความเสียหายต่อสิ&งแวดลอ้ม; หรือ (iii) 
การที&ผูข้ายหรือกลุ่มผูข้ายไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะกฎหมายสิ&งแวดลอ้ม 
กฎหมายเกี&ยวกบัการตรวจคนเขา้เมือง ขอ้กาํหนดดา้นแรงงาน 
กฎหมายประกนัสังคม 
กฎหมายว่าดว้ยเรื&องค่าแรงขั+นตํ&าและการจา้งงานพนักงานประจาํแต่อา้งเท็จว่า
เป็นพนกังานชั&วคราวหรือพนกังานอิสระ 
และ/หรือการเช่ายืมตวัพนกังานที&ปลอมแปลงขึ+นมา 
ขอ้ผูกพนัของผูข้ายที&ระบุไวใ้นขอ้ 4.3(ก) 
นี+จะยงัคงมีผลอยูห่ลงัจากที&สัญญานี+หมดอายลุงหรือมีการบอกเลิกสัญญา 
Guardian จะมีสิทธิควบคุมการปกป้องการเรียกร้องใดๆ ที&เกิดขึ+นกบั 
Guardian 

(b) Risk of Loss. Notwithstanding the Incoterm (2020) 
selected by the Parties, risk of loss of or damage to the Goods 
passes to Buyer (i) when the Goods are completely unloaded 
at Buyer’s facility if Buyer will install the Goods or (ii) upon 
completion of installation at Buyer’s facility if Seller Group 
will install the Goods. If Buyer requests that goods be 
segregated under Section 4.2(k) above, risk of loss will pass 
when it makes the request.  

(ข) ความเสี&ยงต่อการสูญเสีย ไม่ว่าฝ่ายต่างๆ จะเลือก Incoterm 
(2020) ไวอ้ยา่งไรก็ตาม 
ความเสี&ยงต่อการสูญเสียสินคา้หรือความเสียหายต่อสินคา้จะส่งต่อไปยงัผูซื้+อ 
(i) เมื&อมีการขนถ่ายสินคา้โดยสมบูรณ์ ณ 
สถานประกอบการของผูซื้+อในกรณีที&ผูซื้+อจะทาํการติดตั+งสินคา้หรือ (ii) 
เมื&อเสร็จสิ+นการติดตั+ง ณ 
สถานประกอบการของผูซื้+อในกรณีที&กลุ่มผูข้ายจะทาํการติดตั+งสินคา้ 
หากผูซื้+อร้องขอให้จาํแนกสินคา้ตามขอ้ 4.2(ฎ) ขา้งตน้ 
ความเสี&ยงต่อการสูญเสียจะส่งต่อไปเมื&อผูซื้+อทาํการร้องขอ  

(c) Insurance for the Goods. Seller will keep the Goods 
insured against loss or damage with an insurer reasonably 
acceptable to Buyer until the risk of loss of the Goods has 

(ค) การประกนัภยัสําหรับสินคา้ 
ผูข้ายจะทาํประกนัภยัคุม้ครองสินคา้จากความสูญเสียหรือความเสียหายกบัผูร้ั
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passed to Buyer, in an amount equal to the total price under 
the Contract. 

บประกนัภยัรายที&ผูซื้+อยอมรับไดต้ามเหตุผลอนัสมควรซึ&งจะครอบคลุมไปจน
กระทั&งความเสี&ยงต่อการสูญเสียสินคา้จะส่งต่อไปยงัผูซื้+อ 
ในมูลค่าเทียบเท่ากบัราคารวมทั+งหมดตามสัญญา 

(d) Seller’s Insurance. Unless the Contract specifically 
provides otherwise, Seller will provide the insurance 
coverage for Seller and members of Seller Group involved in 
the Work or in supporting the Work as listed in Attachment 
A.  

(ง) การประกนัภยัของผูข้าย 
ผูข้ายจะให้ความคุม้ครองประกนัภยัสาํหรับผูข้ายและสมาชิกในกลุ่มผูข้ายที&เ
กี&ยวขอ้งในงานหรือในการสนับสนุนงานตามที&ระบุไวใ้นเอกสารแนบ ก 
เวน้แต่สัญญาจะระบุไวเ้ป็นอย่างอื&นโดยเฉพาะ  

  
5. Inspection, Acceptance, Price and Payment. 5. การตรวจสอบ การยอมรับ ราคา และการชาํระเงิน 
  
5.1 Inspection and Delivery. 5.1 การตรวจสอบและการส่งมอบสินคา้ 
  
(a) Inspection. Buyer and its representatives may 
inspect the Work while it is in progress, including while the 
Goods are being fabricated at Seller’s facilities, upon request 
during normal business hours. Such inspection does not 
preclude Buyer from making claims regarding the Work. 
Buyer will inspect the Goods for apparent defects within a 
reasonable time after delivery. 

(ก) การตรวจสอบ 
ผูซื้+อและตวัแทนของผูซื้+อสามารถตรวจสอบงานขณะกาํลงัดาํเนินอยู ่
รวมถึงขณะกาํลงัผลิตสินคา้ ณ 
สถานประกอบการของผูข้ายตามที&ร้องขอในระหว่างเวลาทาํการปกติได ้
การตรวจสอบดงักล่าวจะไมต่ดัสิทธิผูซื้+อในการเรียกร้องสิทธิเกี&ยวกบังาน 
ผูซื้+อจะตรวจสอบสินคา้เพื&อหาขอ้บกพร่องที&เห็นไดช้ดัเจนภายในระยะเวลาอั
นสมควรหลงัจากการส่งมอบสินคา้ 

(b) Delivery. Notwithstanding the Incoterm (2020) 
selected by the Parties, the Goods will be considered to have 
been delivered when all Goods have been uncrated in 
Buyer’s facility and have been preliminarily checked by 
Buyer for damage in transit or unloading and for apparent 
defects. 

(ข) การส่งมอบสินคา้ อยา่งไรก็ตาม 
หากสินคา้ทั+งหมดถูกนาํออกจากลงับรรจุภายในสถานประกอบการของผูซื้+อ 
และผูซื้+อไดต้รวจสอบความเสียหายเบื+องตน้จากการขนส่งหรือขนถ่ายสินคา้แ
ละตรวจหาขอ้บกพร่องที&เห็นไดช้ดัเจน จะถือว่าเป็นการส่งมอบสินคา้ตาม 
Incoterm (2020) ที&ฝ่ายต่างๆ ไดเ้ลือกใช้ 

  
5.2 Acceptance. Buyer will accept the Work, or a 
portion of the Work, when all of Seller’s obligations under 
the Contract with respect to the applicable Work or a portion 
of the Work are fully completed in accordance with the terms 
of the Contract, in Buyer’s reasonable judgment. If the 
Contract requires completion of one or more acceptance tests 
before Buyer accepts the Work or the applicable portion of 
the Work, then in addition to Seller’s other obligations under 
the Contract, Seller’s obligations will not be complete until 
such tests are successfully completed in Buyer’s reasonable 
judgment. Buyer’s acceptance will be given explicitly and in 
writing by Buyer’s Representative, and no other 
communication or action will constitute acceptance. Taking 
possession of or using the Goods or Work or cancelling or 
postponing any acceptance test does not constitute 
acceptance of the Goods or Services. Unless the Contract 
expressly states otherwise, Seller may not invoice Buyer, for 
all or a portion of the Work (as applicable), until Buyer 
accepts the Work as specified in this Section 5.2.  

5.2 การยอมรับ ตามดุลพินิจโดยมีเหตุผลอนัสมควรของผูซื้+อ 
ผูซื้+อจะยอมรับงานทั+งหมดหรือบางส่วนเมื&อขอ้ผูกพนัทั+งหมดของผูข้ายเกี&ยวกั
บงานทั+งหมดหรือบางส่วนที&เกี&ยวขอ้งภายใตสั้ญญาไดรั้บการปฏิบตัิครบถว้น
ทุกประการตามขอ้กาํหนดในสัญญา 
หากสัญญากาํหนดให้ดาํเนินการทดสอบเพื&อตรวจรับเสร็จสิ+นอยา่งนอ้ยหนึ&ง
ครั+ งก่อนที&ผูซื้+อจะยอมรับงานหรืองานบางส่วนที&เกี&ยวขอ้งนอกเหนือจากขอ้ผู
กพนัอื&นๆ ของผูข้ายภายใตสั้ญญา 
ให้ถือว่าผูข้ายยงัมีขอ้ผูกพนัจนกว่าจะดาํเนินการทดสอบดงักล่าวเสร็จเรียบร้อ
ยตามดุลพินิจโดยมีเหตุผลอนัสมควรของผูซื้+อ 
การยอมรับของผูซื้+อจะถูกกาํหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้และเป็นลายลกัษณ์อกัษรโด
ยตวัแทนของผูซื้+อ และการแจง้ให้ทราบหรือการดาํเนินการใดๆ 
นอกเหนือจากนี+จะไม่ถือเป็นการยอมรับ 
การครอบครองหรือการใชสิ้นคา้หรืองาน 
หรือการยกเลิกหรือการเลื&อนกาํหนดการทดสอบเพื&อตรวจรับไม่ถือเป็นการย
อมรับสินคา้หรือบริการ 
ผูข้ายไม่สามารถออกใบแจง้หนี+งานทั+งหมดหรือบางส่วนที&เกี&ยวขอ้งแก่ผูซื้+อไ
ดจ้นกว่าผูซื้+อจะยอมรับงานตามที&ระบุไวใ้นขอ้ 5.2 นี+  
เวน้แต่สัญญาจะระบุไวช้ดัเจนเป็นอยา่งอื&น  
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5.3 Non-Compliant Work. Seller will, promptly upon 
Buyer’s request and at Buyer’s sole option, remove, modify, 
and/or replace at Seller’s expense any Work or part of the 
Work that does not comply with the Contract. 

5.3 งานที&ไม่เป็นไปตามขอ้สัญญา ผูข้ายจะนาํออก แกไ้ข 
และ/หรือเปลี&ยนทดแทนงานทั+งหมดหรือบางส่วนที&ไม่เป็นไปตามสัญญาดว้ย
ค่าใชจ้่ายของผูข้ายเองทนัทีเมื&อมีการร้องขอจากผูซื้+อและภายใตดุ้ลพินิจของผู ้
ซื+อแต่เพียงผูเ้ดียว 

  
5.4 Purchase Price; Payment; Withholding Payment 
and Taxes.  

5.4 ราคาซื+อ; การชาํระเงิน; การชาํระเงินและภาษีหกั ณ ที&จ่าย  

(a) The Purchase Price will be paid in the 
denomination specified in the Purchase Order and is the full 
consideration for all of Seller’s obligations, and includes all 
fees and expenses of engineers, consultants and anyone that 
Seller engages or is in the Seller Group, as well as all 
materials, supplies and work, including preparation, 
execution, and follow-up. The payment terms are as specified 
in the Contract, but if no payment terms are stated, the 
payment terms are net 60 from the date of invoice or such 
shorter period as required by applicable law. 

(ก)
 ราคาซื+อจะไดรั้บการชาํระตามหน่วยเงินตราที&กาํหนดไวใ้นคาํสั&ง
ซื+อและเป็นค่าตอบแทนเต็มจาํนวนสาํหรับขอ้ผูกพนัทั+งหมดของผูข้ายและรว
มถึงค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั+งหมดของทีมวิศวกร ที&ปรึกษา 
และบุคคลใดก็ตามที&ผูข้ายว่าจา้งหรืออยูใ่นกลุ่มผูข้าย ตลอดจนวตัถุดิบ วสัดุ 
และงานทั+งหมด รวมทั+งการจดัเตรียม การดาํเนินการ และการติดตามผล 
เงื&อนไขการชาํระเงินจะเป็นไปตามที&ระบุไวใ้นสัญญา 
แต่หากไมไ่ดร้ะบุเงื&อนไขการชาํระเงินไว ้
เงื&อนไขการชาํระเงินตอ้งเป็นระยะเวลา 60 
วนัสุทธินบัจากวนัที&ในใบแจง้หนี+หรือเร็วกว่านั+นตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย
ที&บงัคบัใช ้

(b) By submitting an invoice or other payment request, 
Seller represents that: (i) the Work has progressed to the 
status set forth in the Contract for such payment; (ii) the 
quality of the Work, whether performed by Seller or a 
member of Seller Group, is in accordance with the 
requirements of the Contract; and (iii) title to all Work, 
materials and Goods listed in or covered by the payment 
request will pass to Guardian upon receipt of payment, free 
and clear of all liens, claims, security interests, encumbrances 
or rights of others, including, without limitation 
subcontractors.  

(ข) เมื&อส่งใบแจง้หนี+หรือคาํขอให้ชาํระเงินในรูปแบบอื&นๆ 
ผูข้ายตอ้งรับรองว่า: (i) 
งานมีความกา้วหนา้ตามสถานะที&ระบุไวใ้นสัญญาเพื&อให้มีการชาํระเงินดงักล่
าว; (ii) คุณภาพของงานตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญา 
ไมว่่าจะเป็นการดาํเนินงานโดยผูข้ายหรือสมาชิกในกลุ่มผูข้ายก็ตาม; และ (iii) 
กรรมสิทธิd ในงาน วตัถุดิบ 
และสินคา้ทั+งหมดที&แสดงรายการหรือครอบคลุมในคาํขอให้ชาํระเงินจะส่งต่
อไปยงั Guardian เมื&อไดรั้บการชาํระเงินโดยปราศจากสิทธิยึดหน่วง 
การเรียกร้อง ส่วนไดเ้สียในหลกัประกนั ภาระติดพนัตวัทรัพย ์
หรือสิทธิอื&นใดทั+งหมด ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะผูรั้บเหมาช่วง  

(c) Buyer may withhold or delay all or part of any 
payment to Seller, or request reimbursement from Seller, or 
utilize bank guarantees, insurance guarantees or security 
deposits (if and as applicable) to the extent necessary to 
protect itself from a loss on account of: (i) defective portions 
of the Work not timely remedied; (ii) failure of Seller to 
make proper payments to its subcontractors; or (iii) damage 
to work of another party caused by Seller or a member of 
Seller Group.  

(ค)
 ผูซื้+อสามารถยบัย ั+งหรือยืดระยะเวลาการชาํระเงินทั+งหมดหรือบา
งส่วนให้แก่ผูข้าย หรือร้องขอการชาํระเงินคืนจากผูข้าย 
หรือใชห้นงัสือคํ+าประกนัของธนาคาร หนังสือรับรองการประกนัภยั 
หรือเงินประกนั (หากมีและตามที&เกี&ยวขอ้ง) 
ตามขอบเขตเฉพาะที&จาํเป็นเพื&อปกป้องตนเองจากความเสียหายต่อไปนี+ : (i) 
งานในส่วนที&มีขอ้บกพร่องไม่ไดรั้บการแกไ้ขภายในระยะเวลาที&กาํหนด; (ii) 
ผูข้ายไม่ชาํระเงินให้กบัผูรั้บเหมาช่วงอยา่งถูกตอ้ง; หรือ (iii) 
ความเสียหายต่องานของอีกฝ่ายหนึ&งอนัเนื&องมาจากผูข้ายหรือสมาชิกในกลุ่ม
ผูข้าย  

(d) Unless the Contract expressly states otherwise, and 
Buyer provides applicable documentation for any available 
exemptions from the imposition of taxes, the price(s) shown 
on the Purchase Order or Commercial Agreement includes all 
applicable transaction taxes of any kind, including but not 
limited to sales and use taxes and VAT. Each Party is 
responsible for the payment of its own income taxes. 

(ง)
 ผูซื้+อตอ้งจดัเตรียมเอกสารประกอบที&เกี&ยวขอ้งสําหรับการยกเวน้
ที&มีใดๆ จากการเก็บภาษีต่างๆ 
โดยราคาที&แสดงในคาํสั&งซื+อหรือขอ้ตกลงการคา้จะตอ้งประกอบดว้ยภาษธุีรก
รรมทุกประเภทที&เกี&ยวขอ้งทั+งหมด ซึ&งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะภาษีการขาย 
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Payments to Seller, however, may be reduced by income tax 
withholding where applicable and Seller is responsible for 
providing Buyer with any required documentation that may 
reduce the amount of income tax withheld. 

ภาษีการใช ้และภาษีมูลค่าเพิ&ม 
เวน้แต่สัญญาจะระบุไวเ้ป็นอย่างอื&นอยา่งชดัแจง้ 
แต่ละฝ่ายมีหนา้ที&รับผิดชอบในการชาํระภาษีเงินไดข้องตนเอง อยา่งไรก็ตาม 
การชาํระเงินให้กบัผูข้ายอาจลดลงจากการหกัภาษีเงินได ้ณ 
ที&จ่ายตามที&มีการบงัคบัใช ้
และผูข้ายมีหนา้ที&รับผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสารประกอบที&จาํเป็นสาํหรับ
ใชใ้นการลดจาํนวนเงินภาษีเงินไดที้&มีการหกั ณ ที&จ่ายให้แก่ผูซื้+อ 

  
5.5 Liens. Unless prohibited by applicable law, Buyer 
has the right, before making any payment due under the 
Contract, to require Seller or any member of Seller Group to 
execute and deliver a waiver of any supplier’s, 
materialman’s, mechanic’s, contractor’s, or similar lien rights 
and to obtain and deliver a full waiver of such lien rights 
from each subcontractor and/or materialman supplying work 
or materials for the Work up to the date of payment. Unless 
prohibited by applicable law, if a lien is filed Seller will, 
within 15 days, statutorily bond the lien off the record, and 
indemnify Buyer for all Losses from the lien. 

5.5 สิทธิยึดหน่วง 
ผูซื้+อมีสิทธิที&จะร้องขอให้ผูข้ายหรือสมาชิกในกลุ่มผูข้ายดาํเนินการและส่งมอ
บหนังสือแสดงการสละสิทธิของผูจ้ดัหา ของผูจ้ดัหาวสัดุ ของช่างเครื&อง 
ของผูรั้บเหมา หรือสิทธิยึดหน่วงที&คลา้ยกนั 
รวมถึงขอรับและส่งมอบหนังสือแสดงการสละสิทธิในการยึดหน่วงดงักล่าว
จากผูร้ับเหมาช่วงและ/หรือผูจ้ดัหาวสัดุที&ส่งป้อนงานหรือวตัถุดิบสาํหรับงาน 
ก่อนทาํการชาํระเงินตามวนัที&ครบกาํหนดภายใตสั้ญญา 
เวน้แต่จะมีขอ้ห้ามตามกฎหมายที&บงัคบัใช ้หากมีการยื&นขอใชสิ้ทธิยึดหน่วง 
ผูข้ายจะมขีอ้ผูกมดัในสิทธิยดึหน่วงอยา่งไม่เป็นทางการตามกฎหมาย 
และจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายทั+งหมดจากสิทธิยึดหน่วงนั+นให้แก่ผูซื้+อภายใน 15 
วนั เวน้แต่ จะมีขอ้ห้ามตามกฎหมายที&บงัคบัใช ้

  
6. Warranty and Intellectual Property. 6. การรับประกนัและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  
6.1 Seller’s Warranty and Repairs. Seller warrants to 
Buyer that the Work: (a) conforms precisely to the Purchase 
Order, Specification and SOW, including both physical and 
performance specifications; (b) is free from defects of 
material or workmanship; (c) conforms to all applicable laws, 
regulations and other governmental requirements, (d) is fit 
for the purposes disclosed in writing to Seller in the Contract; 
and (e) meets all specific warranties included in the Contract 
(collectively, the “Warranty”). The warranty period begins at 
acceptance as set forth in Section 5.2 and lasts for three years 
unless a longer period is provided in the Contract (the 
“Warranty Period”). Seller understands that downtime is 
critical to Buyer’s business, and Seller agrees to re-do (and, if 
needed, repair or replace) all or any affected part of the Work 
promptly if there is a breach of Warranty. In addition to any 
other rights that Buyer may have, if Buyer makes a warranty 
claim in writing and Seller fails to (i) make an initial 
response to such claim in 24 hours or (ii) make substantial 
progress to remedy the claim within 5 days, then Buyer has 
the right to have the Work re-done (and, if needed, repaired 
or replaced), and Seller will reimburse Buyer for the cost 
(including the cost of Buyer personnel).  

6.1 การรับประกนัและการซ่อมของผูข้าย 
ผูข้ายรับประกนักบัผูซื้+อว่างาน: (ก) สอดคลอ้งกบัคาํสั&งซื+อ ขอ้กาํหนดเฉพาะ 
และ SOW 
รวมถึงขอ้กาํหนดทางกายภาพและขอ้กาํหนดดา้นประสิทธิภาพอยา่งถูกตอ้ง; 
(ข) ปราศจากขอ้บกพร่องในส่วนของวตัถุดิบหรือผลงานการผลิต; (ค) 
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของรัฐอื&นๆ 
ทั+งหมดที&มีผลบงัคบัใช ้(ง) 
ตรงตามวตัถุประสงคที์&เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผูข้ายในสัญญา; และ 
(จ) สอดคลอ้งกบัการรับประกันรูปแบบเฉพาะทั+งหมดที&มีอยูใ่นสัญญา 
(เรียกรวมกนัว่า "การรับประกนั") 
ช่วงรับประกนัจะเริ&มตน้เมื&อมีการยอมรับตามที&ระบุไวใ้นขอ้ 5.2 
และมีอายุสามปี เวน้แต่สัญญาจะระบุช่วงเวลาไวย้าวนานกว่านั+น 
("ช่วงรับประกนั") 
ผูข้ายเขา้ใจดีว่าเวลาที&อุปกรณ์ขดัขอ้งใช้งานไม่ไดน้ั+นส่งผลต่อธุรกิจของผูซื้+อ
อยา่งรุนแรง และผูข้ายตกลงที&จะดาํเนินการซํ+า 
(และซ่อมแซมหรือเปลี&ยนใหม่หากจาํเป็น) ในงานส่วนใดๆ 
หรือทั+งหมดที&ไดรั้บผลกระทบโดยทนัทีหากมีการผิดเงื&อนไขการรับประกนั 
นอกเหนือจากสิทธิอื&นใดที&ผูซื้+ออาจมีอยู ่
หากผูซื้+อดาํเนินการเรียกร้องตามเงื&อนไขการรับประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
และผูข้ายไม่สามารถ (i) ตอบสนองเบื+องตน้ต่อการเรียกร้องดงักล่าวไดใ้น 24 
ชั&วโมง หรือ (ii) 
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ดาํเนินการเยียวยาตามที&เรียกร้องให้คืบหนา้ไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัภายใน 5 วนั 
ในกรณีนี+ ผูซื้+อมีสิทธิสั&งให้ดาํเนินงานซํ+า 
(และซ่อมแซมหรือเปลี&ยนใหม่หากจาํเป็น) และผูข้ายจะชาํระค่าใชจ้่าย 
(รวมถึงค่าใชจ้า่ยสาํหรับบุคลากรของผูซื้+อ) คืนให้แก่ผูซื้+อ  

  
6.2 Assigning Warranties. Seller will be deemed to 
have assigned to Buyer the manufacturer’s and supplier’s 
warranties on any goods that Seller purchases and includes in 
the Work unless a written assignment is required by law, in 
which case Seller will provide such assignment to Buyer 
promptly upon Buyer’s acceptance of the Work. These 
assignments do not limit or reduce Seller’s warranty under 
Section 6.1. 

6.2 การโอนสิทธิเรียกร้องการรับประกนั 
ผูข้ายจะถือว่าไดโ้อนสิทธิเรียกร้องการรับประกนัของผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาในสิน
คา้ใดๆ ที&ผูข้ายซื+อและรวมอยูใ่นงานให้กบัผูซื้+อ 
เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดให้จดัทาํการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษ
ร ซึ&งในกรณีดงักล่าว 
ผูข้ายจะจดัเตรียมการโอนสิทธิเรียกร้องดงักล่าวให้กบัผูซื้+อโดยทนัทีเมื&อผูซื้+อ
ยอมรับงาน 
การโอนสิทธิเรียกร้องเหล่านี+ไม่จาํกดัหรือลดทอนการรับประกนัของผูข้ายตา
มขอ้ 6.1 

  
6.3 Intellectual and Industrial Property. 6.3 ทรัพยสิ์นทางปัญญาและทางอุตสาหกรรม 
(a) Non-Infringement. Seller represents, warrants and 
agrees that the Services, Goods (including all components of 
the Services and Goods) and any other materials (including 
any designs, drawings, and Documentation) provided under 
the Contract do not and will not violate or infringe any 
United States or foreign patent, trademark, copyright, trade 
secret, trade name or other intellectual or proprietary right, 
except to the extent that the infringement necessarily arises 
from the Specifications that Buyer provided to Seller. Seller 
further warrants that it possesses, and agrees that until 
transfer to Buyer it will at all times possess, good and 
marketable title to the Work, free and clear of any liens or 
other encumbrances (other than the security interest granted 
by the Seller to Buyer). 

(ก) การไม่ละเมิดสิทธิ ผูข้ายรับรอง รับประกนั และตกลงว่าบริการ 
สินคา้ (รวมถึงส่วนประกอบทั+งหมดของบริการและสินคา้) และวตัถุดิบอื&นใด 
(รวมถึงการออกแบบ ภาพวาด และเอกสารประกอบ) 
ที&จดัทาํขึ+นภายใตสั้ญญาไม่ไดแ้ละจะไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิบตัรของประเท
ศสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ, เครื&องหมายการคา้, ลิขสิทธิd , 
ความลบัทางการคา้, ชื&อทางการคา้ 
หรือสิทธิทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นอื&นๆ 
ยกเวน้ภายใตข้อบเขตที&ว่าการละเมิดเกิดขึ+นอยา่งหลีกเลี&ยงไม่ไดจ้ากขอ้กาํหน
ดเฉพาะที&ผูซื้+อมอบให้กบัผูข้าย 
ผูข้ายรับประกนัเพิ&มเติมว่าตนมีสิทธิและตกลงว่าจะครอบครองกรรมสิทธิd ต่อ
งานโดยสมบูรณ์และสามารถซื+อขายไดต้ลอดเวลา 
โดยปราศจากและปลอดจากขอ้ผูกมดัใดๆ หรือภาระผูกพนัอื&นใด 
(นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที&มีหลกัประกนัที&ผูข้ายมอบให้กบัผูซื้+อ) 
จนกว่าจะมีการโอนสิทธิให้กบัผูซื้+อ 

(b) Intellectual Property Rights. If the basic design of a 
Good is a Buyer proprietary design then: (i) Buyer is, and 
remains, the owner of all right, title and interest in any and all 
intellectual property and any improvements, refinements and 
modifications to the Goods related to the Work, including 
without limitation the Specifications and SOW; and (ii) 
Seller hereby assigns to Buyer any right, title or interest it 
may have or obtain in any such intellectual property or any 
improvements, refinements or modifications to the Goods. If, 
however, the basic design used in the Work is a proprietary 
design of Seller (“Seller IP”), Seller retains all intellectual 
property rights in such Seller IP upon delivery of the Goods 
to Buyer and provides to Buyer, as part of the Purchase Price, 
an irrevocable, perpetual, nonexclusive, worldwide, fully 
paid up, royalty-free license to use such Seller IP in 
connection with the Goods to the extent such Seller IP is 
required to use, maintain, repair and have repaired, to 
reconstruct and have reconstructed the Goods purchased by 
Buyer; provided, however, that Buyer will be the sole owner 

(ข) สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หากงานออกแบบพื+นฐานของสินคา้เป็นงานออกแบบในกรรมสิทธิd ของผูซื้+อ 
จะถือว่า: (i) ผูซื้+อเป็นและยงัคงเป็นเจา้ของสิทธิ กรรมสิทธิd  
และผลประโยชน์ทุกประการในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ ทั+งหมด 
รวมถึงการปรับปรุง การเก็บรายละเอียด และการแกไ้ขใดๆ 
ในตวัสินคา้ที&เกี&ยวขอ้งกบังาน 
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะขอ้กาํหนดเฉพาะและ SOW; และ (ii) ดว้ยเหตุนี+  
ผูข้ายจึงไดโ้อนสิทธิ กรรมสิทธิd  หรือผลประโยชน์ใดๆ 
ที&ตนอาจไดรั้บมาหรือมีอยูใ่นทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการปรับปรุง 
การเก็บรายละเอียด หรือการแกไ้ขในตวัสินคา้ใดๆ ดงักล่าวให้กบัผูซื้+อ 
อยา่งไรก็ตาม 
หากงานออกแบบพื+นฐานที&ใชใ้นงานเป็นงานออกแบบในกรรมสิทธิd ของผูข้า
ย ("ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูข้าย") 
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of any improvements, refinements or modifications to the 
Goods that are developed by Seller for the Goods and paid 
for by Buyer as part of the Purchase Price.  

ผูข้ายยงัคงครอบครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูข้ายดงักล่าวทั+งหมดเ
มื&อส่งมอบสินคา้ให้กบัผูซื้+อ 
และจะจดัเตรียมสิทธิการใชง้านในลกัษณะที&เพิกถอนไม่ได ้ใชไ้ดต้ลอดไป 
ไม่เป็นสิทธิที&จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว ใชไ้ดท้ั&วโลก ถือว่าไดช้าํระค่าใชสิ้ทธิแลว้ 
และปราศจากค่าใชสิ้ทธิใดอีก 
ให้กบัผูซื้+อโดยถือเป็นส่วนหนึ&งของราคาซื+อเพื&อให้ผูซื้+อสามารถใชท้รัพยสิ์น
ทางปัญญาของผูข้ายดงักล่าวในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบัสินคา้ไดใ้นขอบเขตที&จาํเป็
นตอ้งใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาของผูข้ายดงักล่าวในการใช ้บาํรุงรักษา 
ซ่อมบาํรุงและนาํไปใชซ่้อมบาํรุงสินคา้ 
หรือเพื&อก่อสร้างใหม่และนาํไปใชเ้พื&อก่อสร้างสินคา้ที&ผูซื้+อซื+อขึ+นมาใหม่; 
อยา่งไรก็ตาม 
มีเงื&อนไขว่าผูซื้+อจะตอ้งเป็นเจา้ของแต่เพยีงผูเ้ดียวในส่วนของการปรับปรุง 
การเก็บรายละเอียด หรือการแกไ้ขในตวัสินคา้ใดๆ 
ที&ผูข้ายพฒันาให้กบัสินคา้นั+นและที&ผูซื้+อชาํระเงินให้โดยเป็นส่วนหนึ&งตามรา
คาซื+อ  

(c) Work for Hire. Unless the Contract expressly 
provides otherwise, any plans, drawings, software, reports or 
other intellectual property that Seller creates especially for 
the Work, or creates jointly with Buyer for the Work, are 
works for hire and will be Buyer’s property, and Seller 
hereby assigns to Buyer, upon creation and without any 
further action on the part of Seller or Buyer, any applicable 
copyrights, patents and other intellectual property rights. 
Seller is prohibited from using Buyer Information (defined 
below) and its derivatives and Buyer IP (defined below) and 
its derivatives for any purpose other than completing the 
Work under the Contract. Seller will execute or cause to be 
executed all necessary documents and perform such acts as 
may be necessary, useful or convenient to secure or enforce 
for Guardian any legal right, title and interest, including 
patent and trademark protection. To the extent not owned by 
Buyer, Seller grants to Buyer a non-exclusive, irrevocable, 
perpetual, worldwide, fully paid-up, royalty-free license to 
Buyer to use and reproduce, the drawings, schematics, 
operations manuals, maintenance manuals, spare parts lists 
and the like for use in its and Guardian’s business. For the 
avoidance of doubt, Seller agrees that all Creative Works that 
are Buyer IP that constitute “works of authorship” (as defined 
in 17 USC §102 U.S. Copyright Act) are expressly agreed to 
be “works made for hire” under and as defined in 17 USC 
§101, and that Buyer is the author and owner of such 
Creative Works under 17 USC §201(b). Seller agrees to 
waive, and does hereby irrevocably waive, in favor of Buyer 
all moral rights that Seller would own in all Creative Works. 
“Creative Works” means all computer programs and 
documentation, designs, drawings, artistic and graphical 
works, reports, data, information, other works of authorship 
and inventions first made by Seller, or its suppliers or 
subcontractors, during performance of Work for Buyer that is 
Buyer IP. “Buyer IP” means all intellectual property, 
information or materials owned by Buyer or provided to 
Seller by Buyer or derivative of any of such intellectual 
property, information or materials.  

(ค) งานสาํหรับการว่าจา้ง 
เวน้แต่สัญญาจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื&นอยา่งชดัแจง้ แบบแปลน ภาพวาด 
ซอฟตแ์วร์ รายงาน 
หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอื&นใดที&ผูข้ายสร้างโดยเฉพาะสาํหรับงานนี+  
หรือสร้างร่วมกนักบั ผูซื้+อสาํหรับงานนี+  
ถือเป็นงานสาํหรับการว่าจา้งและจะถือเป็นทรัพยสิ์นของผูซื้+อ 
และดงันั+นผูข้ายจะตอ้งโอนสิทธิในลิขสิทธิd  สิทธิบตัร 
และสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอื&นใดที&เกี&ยวขอ้งให้กบัผูซื้+อเมื&อมีการสร้างขึ+
นโดยที&ผูข้ายหรือผูซื้+อไม่ตอ้งดาํเนินการอื&นใดอีก 
ห้ามไม่ให้ผูข้ายใชข้อ้มูลผูซื้+อ (ตามจาํกดัความดา้นล่าง) 
และขอ้มูลแยกยอ่ยที&ไดจ้ากขอ้มูลนั+น รวมถึงทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูซื้+อ 
(ตามจาํกดัความดา้นล่าง) 
และสิ&งแยกยอ่ยที&ไดจ้ากทรัพยสิ์นทางปัญญาดงักล่าวในวตัถุประสงคอื์&นใดที&
นอกเหนือจากการดาํเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 
ผูข้ายจะดาํเนินการหรือทาํให้เกิดการดาํเนินการในส่วนของเอกสารที&จาํเป็นทั+
งหมดและจะดาํเนินงานดงักล่าวตามความจาํเป็น ประโยชน์ 
หรือความสะดวกในการรักษาไวซึ้&งหรือบงัคบัใชสิ้ทธิ กรรมสิทธิd  
และผลประโยชน์ใดๆ ตามกฎหมายให้กบั Guardian 
ซึ&งรวมถึงการคุม้ครองสิทธิบตัรและเครื&องหมายการคา้ 
ในขอบเขตที&ผูซื้+อไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ 
ผูข้ายจะมอบสิทธิการใชง้านในลกัษณะที&ไม่เป็นสิทธิที&จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว 
เพิกถอนไม่ได ้ใชไ้ดต้ลอดไป ใชไ้ดท้ั&วโลก ถือว่า ไดช้าํระค่าใชสิ้ทธิแลว้ 
และปราศจากค่าใชสิ้ทธิใดอีก 
ให้กบัผูซื้+อเพื&อให้สามารถใชแ้ละผลิตซํ+าภาพวาด แบบแผนงาน 
คู่มือการทาํงาน คู่มือการบาํรุงรักษา รายการอะไหล่ 
และสิ&งที&คลา้ยกนัสําหรับใชใ้นการดาํเนินงานของผูซื้+อและ Guardian 
เพื&อหลีกเลี&ยงขอ้สงสัย 
ผูข้ายตกลงว่างานสร้างสรรคท์ั+งหมดที&เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูซื้+อซึ&งรว
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มกนัเป็น "งานของผูส้ร้างสรรค"์ 
(ตามที&นิยามไวใ้นพระราชบญัญตัิลิขสิทธิd ของสหรัฐอเมริกาในขอ้ 17 USC 
§102) ไดรั้บความเห็นชอบอยา่งชดัเจนให้เป็น "งานที&มีไวส้าํหรับว่าจา้ง" 
ตามที&นิยามไวใ้นขอ้ 17 USC §101 
และผูซื้+อถือเป็นผูส้ร้างสรรคแ์ละเจา้ของงานสร้างสรรคด์งักล่าวตามขอ้ 17 
USC §201(b) เพื&อประโยชน์ของผูซื้+อ ผูข้ายตกลงที&จะสละสิทธิ 
และดงันั+นจึงขอสละโดยไม่เพิกถอนคืนซึ&งธรรมสิทธิd ทุกประการที&ผูข้ายเป็นเ
จา้ของอยูใ่นงานสร้างสรรคท์ั+งหมด "งานสร้างสรรค"์ 
หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสารประกอบ งานออกแบบ ภาพวาด 
งานเชิงศิลป์และทางกราฟฟิก รายงาน ขอ้มูล สารสนเทศ 
งานของผูส้ร้างสรรค์และการประดิษฐ์อื&นๆ ทั+งหมด 
ที&จดัทาํขึ+นเป็นครั+ งแรกโดยผูข้าย 
หรือผูจ้ดัหาหรือผูร้ับเหมาช่วงของผูข้ายระหว่างดาํเนินงานที&เป็นทรัพยสิ์นทา
งปัญญาของผูซื้+อให้กบัผูซื้+อ "ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูซื้+อ" 
หมายถึงทรัพยสิ์นทางปัญญา ขอ้มูล 
หรือวตัถุดิบทั+งหมดที&ผูซื้+อเป็นเจา้ของหรือที&ผูซื้+อจดัเตรียมให้กบัผูข้าย 
หรือสิ&งแยกยอ่ยที&ไดจ้ากทรัพยสิ์นทางปัญญา ขอ้มูล หรือวตัถุดิบใดๆ 
ดงักล่าว  

(d) Notice. Seller will apply a proprietary rights notice 
in the following form, or such other notices as Buyer may 
reasonably direct from time to time, to Buyer IP and copies 
of Buyer IP: “Copyright © [Insert Year] [legal name of 
applicable Buyer]. All rights reserved.” Notwithstanding 
anything to the contrary, including Section 2.3, if the 
proprietary rights notice appearing on any documents or 
drawings supplied by Seller is inconsistent with these Terms 
or any terms contained in another document that is part of the 
Contract, these Terms will supersede the notice on such 
drawings and will control. 

(ง) คาํบอกกล่าว 
ผูข้ายจะนาํคาํบอกกล่าวเรื&องสิทธิความเป็นเจา้ของในรูปแบบต่อไปนี+  
หรือคาํบอกกล่าวอื&นๆ 
ตามที&ผูซื้+ออาจกาํหนดมาให้เป็นระยะอยา่งสมเหตุสมผล 
มาใชก้บัขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูซื้+อและสาํเนาขอ้มูลทรัพยสิ์นทางปั
ญญาของผูซื้+อ: "ลิขสิทธิd  © [ระบุปี] [ชื&อตามกฎหมายของผูซื้+อที&เกี&ยวขอ้ง] 
สงวนลิขสิทธิd " 
ถึงแมว้่าจะมีสิ&งใดก็ตามที&ตรงกนัขา้มกบัที&ระบุไวซึ้&งรวมถึงขอ้ 2.3 
หากคาํบอกกล่าวเรื&องสิทธิความเป็นเจา้ของที&ปรากฏบนเอกสารหรือภาพวาด
ใดๆ ที&ผูข้ายจดัหามาไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดเหล่านี+  หรือขอ้กาํหนดใดๆ 
ที&มีอยูใ่นเอกสารอื&นซึ&งเป็นส่วนหนึ&งของสัญญา 
ขอ้กาํหนดเหล่านี+จะมีผลแทนที&และบงัคบัใชแ้ทนคาํบอกกล่าวบนภาพวาดดงั
กล่าว 

(e) Indemnity. Seller will defend, indemnify and hold 
harmless Buyer and its Indemnitees against any Losses 
arising out of any claim that the Work, Buyer’s use of the 
Work or Buyer’s sale of products manufactured using the 
Work infringes any patent, copyright, trademark or other 
intellectual or industrial property right. This indemnity will 
survive the acceptance of and payment for the Work, the 
expiration of the Warranty covering the Work, and any 
expiration or termination of the Contract. If use of the Work 
or any part of the Work is enjoined, then Seller will at its own 
expense and at its option, but in addition to any other remedy 
to which Buyer may be entitled, do the following: (i) obtain 
for Buyer the right to use the Work and to sell products 
manufactured using the Work; (ii) modify the Work so that it 
becomes non-infringing and meets the Specification; or (iii) 
procure and deliver to Buyer alternate Work that meets the 
requirements of the Contract so that Buyer has the right to 
use and to sell products made with alternate Work, on the 

(จ) การชดใชค้่าเสียหาย ผูข้ายจะคุม้ครอง ชดใชค้่าเสียหาย 
และปกป้องผูซื้+อและผูเ้รียกร้องค่าเสียหายแทนผูซื้+อต่อการสูญเสียใดๆ 
ที&เกิดจากการเรียกร้องใดๆ ว่างาน การที&ผูซื้+อใชง้าน 
หรือการที&ผูซื้+อขายผลิตภณัฑที์&ผลิตโดยใชง้าน ละเมิดสิทธิบตัร ลิขสิทธิd  
เครื&องหมายการคา้ 
หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรมอื&นๆ 
การชดใชค้่าเสียหายจะยงัคงมีผลสืบต่อไปหลงัการยอมรับและการชาํระเงิน
สาํหรับงาน การหมดอายขุองการรับประกนัที&คุม้ครองงาน 
และการหมดอายหุรือการสิ+นสุดใดๆ ของสัญญา 
หากมีการกาํหนดการใชง้านหรือส่วนใดๆ ของงาน 
ผูข้ายจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายเองภายใตดุ้ลพินิจของตนเอง 
แต่หากนอกเหนือจากการเยียวยาอื&นใดที&ผูซื้+ออาจไดรั้บสิทธิ 
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condition that the provisions of this Section 6.3 will continue 
to apply to the alternate Work. 

ให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี+ : (i) 
ขอรับสิทธิสาํหรับผูซื้+อในการใชง้านและการขายผลิตภณัฑที์&ผลิตโดยใชง้าน
นั+น; (ii) 
ดดัแปลงงานเพื&อที&จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะ; 
หรือ (iii) 
จดัหาและส่งมอบงานทดแทนที&ตรงตามขอ้กาํหนดในสัญญาให้กบัผูซื้+อเพื&อใ
ห้ผูซื้+อมีสิทธิใชแ้ละขายผลิตภณัฑที์&ผลิตขึ+นจากงานทดแทนโดยมีเงื&อนไขว่าข้
อกาํหนดของขอ้ 6.3 นี+จะยงัคงมีผลบงัคบัใชก้บังานทดแทนอยู ่

  
7. Term, Default, and Remedies. 7. ขอ้กาํหนด การผิดสัญญา และการเยียวยา 
  
7.1 Term. These Terms are effective on the 
Effective Date and, unless earlier terminated as specifically 
set forth in these Terms, will continue in effect until 
terminated by a Party upon at least 30 days’ prior written 
notice to the other Party (the “Term”). The foregoing 
notwithstanding, any termination of these Terms or a 
Contract by Seller will have no effect on any then-ongoing 
Work unless otherwise instructed by Buyer in writing. Buyer 
may terminate a Contract, or any Work covered by a 
Contract, as set forth in Section 7.4. 

7.1 ขอ้กาํหนด
 ขอ้กาํหนดเหล่านี+มีผลบงัคบัใชใ้นวนัที&มีผลและจะคงสภาพบงัคั
บใชไ้ปจนกระทั&งจะมีฝ่ายใดแจง้ยกเลิกเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหนึ&งท
ราบล่วงหนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 30 วนั 
เวน้แต่จะมีการยกเลิกก่อนกาํหนดตามที&ระบุไวเ้ป็นการเฉพาะในขอ้กาํหนดเ
หล่านี+  ("ขอ้กาํหนด") แมว้่าจะมีการกล่าวถึงขา้งตน้ 
การบอกเลิกขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือสัญญาโดยผูข้ายจะตอ้งไม่ส่งผลต่องานใด
ๆ ที&ดาํเนินอยูใ่นขณะนั+น 
เวน้แต่ผูซื้+อจะกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นอยา่งอื&น 
ผูซื้+ออาจบอกเลิกสัญญาหรืองานใดๆ 
ที&สัญญาครอบคลุมถึงไดต้ามที&กาํหนดไวใ้นขอ้ 7.4 

7.2 Default. TIMELINESS IN GOODS 
PROCUREMENT AND SERVICE DELIVERY IS 
ESSENTIAL TO BUYER’S BUSINESS AND TIME IS OF 
THE ESSENCE UNDER THE CONTRACT. Seller will be 
in default under the Contract if Seller: (a) fails to make 
progress on the Work or to deliver the Work as required by 
the schedule in the Contract; or (b) files for bankruptcy or 
insolvency, admits in writing Seller’s inability to pay its 
debts as they fall due, makes an assignment for or to the 
benefit of creditors, or consents to the appointment of a 
receiver; or (c) has an involuntary bankruptcy petition filed 
against Seller or a receiver appointed for Seller or Seller’s 
property, and such filing or petition is not vacated within 60 
days; or (d) stops or announces Seller’s intention to stop 
conducting business as a going concern or doing work of the 
same kind as the Work, or Seller abandons the Work; or (e) 
breaches a provision of the Contract and the breach is not 
cured within 10 days after Seller receives written notice of 
the breach, if such breach is capable of being cured. The 
foregoing notwithstanding, there is no cure period for 
breaches involving safety or the environment. 

7.2 การผิดสัญญา 
ระยะเวลาในการจดัหาสินคา้และการส่งมอบบริการมีความสาํคญัต่อธุรกิจขอ
งผูซื้+อ และเวลาถือเป็นสาระสาํคญัภายใตสั้ญญา 
โดยจะถือว่าผูข้ายมีการกระทาํผิดสัญญาในกรณีที&ผูข้าย: (ก) 
ไม่สามารถดาํเนินงานให้คืบหน้าหรือส่งมอบงานไดต้ามกาํหนดเวลาในสัญญ
า; หรือ (ข) ยื&นขอลม้ละลายหรือการไม่สามารถชาํระหนี+ได,้ 
ยอมรับอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าผูข้ายไม่สามารถชาํระหนี+ไดเ้มื&อครบกาํห
นด, ดาํเนินการเพื&อผลประโยชน์ของเจา้หนี+  
หรือยินยอมใหม้ีการแต่งตั+งเจา้พนกังานพทิกัษท์รัพย;์ หรือ (ค) 
มีการยื&นคาํร้องขอลม้ละลายโดยไม่สมคัรใจต่อผูข้ายหรือเจา้พนกังานพิทกัษ์
ทรัพยที์&ไดรั้บการแต่งตั+งให้กบัผูข้ายหรือทรัพยสิ์นของผูข้าย 
และการยื&นหรือคาํร้องดงักล่าวจะตอ้งไมม่กีารเพิกถอนภายใน 60 วนั; หรือ 
(ง) 
หยดุหรือประกาศความตั+งใจของผูข้ายที&จะหยดุดาํเนินธุรกิจเนื&องจากการดาํร
งอยูข่องกิจการหรือการทาํงานในลกัษณะเดียวกนักบังานในสัญญา 
หรือผูข้ายละทิ+งงาน; หรือ (จ) 
ละเมิดขอ้กาํหนดในสัญญาและการละเมิดดงักล่าวไมไ่ดรั้บการแกไ้ขภายใน 
10 วนัหลงัจากผูข้ายไดรั้บหนงัสือแจง้การละเมิดอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หากการละเมิดนั+นสามารถแกไ้ขได ้แมว้่าจะมีการกล่าวถึงขา้งตน้ 
แต่ก็ไมม่ีระยะเวลาการแกไ้ขสาํหรับการละเมิดที&เกี&ยวขอ้งกบัความปลอดภยัห
รือสิ&งแวดลอ้ม 
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7.3 Consequences of Default. If Seller is in default as 
provided above, Buyer may, in its sole discretion and in 
addition to any other remedies to which it may be entitled, do 
one or both of the following: (a) terminate the Contract or the 
applicable Work, or any or all of them, and take possession 
of the Work and materials that may have been purchased for 
the Work, and pay to Seller the amount (if any) equal to the 
lesser of (i) the fair value of the Work performed and (ii) the 
Purchase Price, less all costs incurred on account of the 
default (including without limitation costs for internal 
personnel and reasonable overhead) of completing the Work 
per the Work Schedule – in either case less all sums paid 
under the Contract, and to recover any sums paid in excess of 
that amount; and (b) recover damages for breach of contract 
and default. Seller will also promptly deliver the 
Documentation to Buyer. 

7.3 ผลที&ตามมาของการผิดสัญญา 
หากผูข้ายทาํผิดสัญญาตามที&ระบุไวข้า้งตน้ 
ผูซื้+ออาจทาํอยา่งใดอยา่งหนึ&งหรือทั+งสองอยา่งต่อไปนี+ภายใตดุ้ลพินิจของตนเ
องและนอกเหนือจากการเยียวยาอื&นใดที&อาจไดรั้บสิทธิ: (ก) 
บอกเลิกสัญญาหรืองานที&เกี&ยวขอ้ง หรือสิ&งใดๆ หรือทั+งหมด 
และเขา้ครอบครองงานและวตัถุดิบที&อาจถูกซื+อไวแ้ลว้สาํหรับงาน 
และชาํระเงินให้กบัผูข้าย (ถา้มี) เป็นจาํนวนเงินที&เท่ากบัส่วนที&นอ้ยกว่าของ 
(i) มูลค่ายตุิธรรมของงานที&ทาํและ (ii) ราคาซื+อ 
ซึ&งหกัค่าใชจ้่ายทั+งหมดที&เกิดขึ+นในบญัชีของการผิดสัญญา 
(รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะค่าใชจ้่ายสําหรับบุคลากรภายในและค่าใชจ้่ายประ
จาํที&สมเหตุสมผล) 
ในการดาํเนินงานตามกาํหนดเวลาการทาํงานให้เสร็จสมบูรณ์ 
ซึ&งในทั+งสองกรณีจะตอ้งนอ้ยกว่ายอดรวมทั+งหมดที&ชาํระตามสัญญา 
และเรียกคืนยอดเงินใดๆ ที&มีการชาํระเกินจากจาํนวนเงินดงักล่าว; และ (ข) 
เรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสัญญาและการทาํผิดสัญญา นอกจากนี+  
ผูข้ายจะส่งมอบเอกสารประกอบให้กบัผูซื้+อโดยทนัทีดว้ย 

  
7.4 Termination by Guardian for Convenience. Buyer 
may terminate a Contract or any Work under a Contract for 
any reason by delivering written notice to Seller at least 5 
days before the effective date of termination. After receiving 
notice, Seller will terminate the applicable Work as follows: 
(i) terminate all orders and subcontracts chargeable to the 
Work that may be terminated without cost, (ii) terminate and 
settle, subject to Buyer’s approval, other orders and 
subcontracts that were entered into solely in connection with 
the Work where the cost of settlement will be less than costs 
incurred if the work is completed, (iii) transfer to Buyer, per 
Buyer’s instructions only, all materials, supplies, work in 
process, facilities, equipment, machinery or tools Seller has 
acquired in connection with the Work and for which Seller 
has been paid, and (iv) transfer to Buyer all Documentation 
and information related to the Work in the format requested 
by Buyer. Upon termination and Seller’s compliance with the 
above requirements, to the extent that Buyer has not already 
paid for such items, Buyer will reimburse Seller for: (i) the 
portion of the Work Seller has completed, plus (ii) the cost of 
the material already delivered to Buyer’s site, plus (iii) the 
cost of bona fide, irrevocable orders that Seller has placed 
specifically for the Work before termination, which costs will 
be paid after the materials are delivered to Buyer’s site or 
such other site specified by Buyer. Seller must submit its 
reimbursement request to Buyer in writing, with a reasonably 
detailed explanation of amounts requested to be reimbursed, 
and Buyer’s approval of such request, which will not be 
unreasonably withheld, conditioned, or delayed, is required 
before Buyer is obligated to reimburse Seller for such costs.  

7.4 การบอกเลิกโดย Guardian ตามความตอ้งการ 
ผูซื้+ออาจบอกเลิกสัญญาหรืองานใดๆ 
ภายใตสั้ญญาดว้ยเหตุผลใดก็ตามโดยส่งหนงัสือแจง้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษ
รให้ผูข้ายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนวนัที&มีผลของการบอกเลิก 
หลงัจากไดรั้บหนังสือแจง้แลว้ 
ผูข้ายจะตอ้งยตุิการทาํงานที&เกี&ยวขอ้งดงัต่อไปนี+ : (i) 
ยกเลิกคาํสั&งซื+อและผูร้ับเหมาช่วงทั+งหมดที&อาจมีการคิดค่าใชจ้่ายกบังานที&อาจ
ถูกบอกเลิกโดยไม่มีค่าใชจ้่าย (ii) 
ยกเลิกและชาํระเงินให้กบัคาํสั&งซื+อและผูรั้บเหมาช่วงอื&นๆ 
เฉพาะที&เกี&ยวขอ้งกบังานภายใตก้ารอนุมตัิของผูซื้+อ 
โดยมูลค่าการชาํระเงินจะตอ้งนอ้ยกว่าค่าใชจ้่ายที&เกิดขึ+นหากงานเสร็จสมบูร
ณ์ (iii) ถ่ายโอนสิ&งต่อไปนี+ให้กบัผูซื้+อตามคาํแนะนาํของผูซื้+อเท่านั+น ไดแ้ก่ 
วตัถุดิบ วสัดุ งานที&กาํลงัดาํเนินอยู ่สิ&งอาํนวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื&องจกัร 
หรือเครื&องมือทั+งหมดที&ผูข้ายไดรั้บมาอนัเกี&ยวขอ้งกบังานและที&ผูข้ายไดรั้บกา
รชาํระเงินแลว้ และ (iv) 
ถ่ายโอนเอกสารประกอบและขอ้มูลทั+งหมดที&เกี&ยวขอ้งกบังานในรูปแบบที&ผูซื้+
อร้องขอให้กบัผูซื้+อ 
เมื&อมีการบอกเลิกและผูข้ายปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดขา้งตน้แลว้ 
โดยที&ผูซื้+อยงัไม่ไดช้าํระเงินสาํหรับรายการดงักล่าว 
ผูซื้+อจะชาํระเงินคืนให้กบัผูข้ายสาํหรับ: (i) 
ส่วนของงานที&ผูข้ายทาํเสร็จสมบูรณ์แลว้ และ (ii) 
ค่าใชจ้่ายของวตัถุดิบที&มีการส่งมอบให้กบัสถานประกอบการของผูซื้+อแลว้ 
และ (iii) 
ค่าใชจ้่ายตามจริงของคาํสั&งซื+อที&เปลี&ยนแปลงไม่ไดที้&ผูข้ายไดด้าํเนินการเป็นก
ารเฉพาะสาํหรับงานก่อนที&จะมีการบอกเลิก 
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ซึ&งจะมีการชาํระค่าใชจ้่ายหลงัจากที&วตัถุดิบถูกส่งมอบให้กบัสถานประกอบก
ารของผูซื้+อแลว้ หรือสถานประกอบการอื&นใดที&ระบุโดยผูซื้+อ 
ผูข้ายจะตอ้งส่งคาํขอคืนเงินให้กบัผูซื้+อเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยมคีาํอธิบายโดยละเอียดพอสมควรเกี&ยวกบัจาํนวนเงินที&ขอคืน 
และจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัิจากผูซื้+อสาํหรับคาํขอดงักล่าว 
ซึ&งจะไมม่ีการยบัย ั+ง การกาํหนดเงื&อนไข 
หรือความล่าชา้อยา่งไม่มีเหตุผลสมควร 
ก่อนที&ผูซื้+อจะดาํเนินการชาํระเงินคืนให้กบัผูข้ายสาํหรับค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

  
7.5 Termination by Seller. Seller may terminate a 
Contract if Buyer fails to pay Seller amounts that are due and 
owing to Seller under such Contract within 30 days after 
delivery of written notice to Buyer regarding such non-
payment, except for amounts that are subject to a good faith 
dispute. Such termination will have no effect on other 
Contracts that Buyer may have with Seller or which other 
Buyers may have with Seller or other Sellers.  

7.5 การบอกเลิกโดยผูข้าย 
ผูข้ายอาจบอกเลิกสัญญาหากผูซื้+อไม่ชาํระเงินที&เป็นหนี+ให้กบัผูข้ายเมื&อถึงวนั
ครบกาํหนดภายใตสั้ญญาดงักล่าวภายใน  
30 
วนัหลงัจากมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงผูซื้+อเกี&ยวกบัการไม่ชาํระเงินดงัก
ล่าว ยกเวน้จาํนวนเงินที&มีขอ้พิพาทโดยสุจริต 
การบอกเลิกดงักล่าวจะไม่มีผลกบัสัญญาอื&นๆ 
ที&ผูซื้+ออาจมีกบัผูข้ายหรือที&ผูซื้+อรายอื&นๆ อาจมีกบัผูข้ายหรือผูข้ายรายอื&นๆ  

  
7.6 Transition Assistance. If requested by Buyer, Seller 
will provide reasonable assistance to Buyer, to affect the 
orderly transition of the Work to another provider. Such 
assistance will be provided on a time and materials basis. 
This section will survive the expiration or termination of 
these Terms or a Contract. 

7.6 ความช่วยเหลือในช่วงเปลี&ยนผ่าน 
ในกรณีที&ไดรั้บการร้องขอโดยผูซื้+อ 
ผูข้ายจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผูซื้+อ 
เพื&อดาํเนินการถ่ายโอนและเปลี&ยนผ่านงานดงักล่าวให้ผูบ้ริการอีกรายให้เป็นไ
ปอยา่งเรียบร้อย 
ผูข้ายจะจดัให้มคีวามช่วยเหลือดงักล่าวตามที&เวลาและวสัดุอุปกรณ์จะอาํนวย 
กาํหนดให้ความในขอ้นี+ มีผลใชบ้งัคบัต่อไปหลงัจากวนัสิ+นสุดลงของ 
หรือหลงัจากการยกเลิกขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือสัญญา 

  
8. Other Matters. 8. สาระสาํคญัอื&นๆ 
  
8.1 Confidentiality. For purposes of these Terms, (a) 
“Buyer Information” means all Guardian Data and 
information that Seller or anyone in Seller Group, receives 
from Buyer or observes or obtains at a Buyer facility, 
including, but not limited to, information relating to: the 
Work, facilities, products, equipment, capabilities, 
intellectual property, financial information, needs, 
developments and plans of Buyer, its affiliates and their 
customers; (b) Seller will not, and will cause members of the 
Seller Group not to, disclose to any third party or to use for 
any purpose other than performing Work for Buyer and its 
affiliates, any Buyer Information, without Buyer’s written 
permission (except as may be required by law); (c) Seller will 
hold all Buyer Information in trust for Buyer’s sole use and 
benefit; and (d) clauses (b) and (c) will not apply to 
information that is publicly known other than through 
disclosure by or through any member of the Seller Group. If 
there is a current confidentiality agreement between the 
Parties, the provisions of this Section 8.1 will be read in 
harmony with such agreement.  

8.1 การรักษาความลบั สาํหรับวตัถุประสงคข์องขอ้กาํหนดเหล่านี+  
(ก) "ขอ้มูลผูซื้+อ" หมายถึงขอ้มูลของ Guardian 
และขอ้มูลทั+งหมดที&ผูข้ายหรือใครก็ตามในกลุ่มผูข้ายไดรั้บจากผูซื้+อหรือสังเก
ตเห็นหรือไดม้าจากสถานประกอบการของผูซื้+อ 
ซึ&งรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะขอ้มูลที&เกี&ยวขอ้งกบั: งาน สิ&งอาํนวยความสะดวก 
ผลิตภณัฑ ์อุปกรณ์ ความสามารถ ทรัพยสิ์นทางปัญญา ขอ้มูลทางการเงิน 
ความตอ้งการ การพฒันา และแผนของผูซื้+อ บริษทัในเครือของผูซื้+อ 
และลูกคา้ของผูซื้+อและบริษทัในเครือ; (ข) 
ผูข้ายจะไม่และจะทาํให้สมาชิกในกลุ่มผูข้ายไม่เปิดเผยขอ้มูลผูซื้+อใดๆ 
แก่บุคคลที&สามใดๆ 
หรือใชเ้พื&อวตัถุประสงคอื์&นใดนอกเหนือจากการทาํงานเพื&อผูซื้+อและบริษทัใ
นเครือของผูซื้+อ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้+อ 
(ยกเวน้กรณีที&กฎหมายอาจกาํหนดไว)้; (ค) 
ผูข้ายจะเก็บขอ้มูลผูซื้+อที&ไดรั้บมาทั+งหมดสาํหรับการใชแ้ละผลประโยชน์ของ
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ผูซื้+อแต่เพียงผูเ้ดียว; และ (ง) ขอ้ (ข) และ (ค) 
จะไม่มีผลบงัคบัใชก้บัขอ้มูลที&เปิดเผยต่อสาธารณะนอกเหนือจากการเปิดเผย
โดยหรือผ่านสมาชิกรายใดก็ตามในกลุ่มผูข้าย 
หากมีขอ้ตกลงการรักษาความลบัระหว่างฝ่ายต่างๆ อยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
ขอ้กาํหนดของขอ้ 8.1 นี+จะถูกตีความให้สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดงักล่าว  

8.2 Force Majeure. Any delay or failure by a Party to 
fulfil its obligations under a Contract will not be deemed a 
breach to the extent that the failure or delay is caused by 
Force Majeure. “Force Majeure” means acts of God, general 
unavailability of electric power or other utilities, fire, flood, 
earthquake, tornado, explosions, riot, war, strikes or lockouts 
at third parties or government actions issued in an 
emergency, including those that prevent Buyer from 
exercising control over its facility, and any similar 
circumstance beyond the reasonable control of a Party and 
without such Party’s fault or negligence. In no event, 
however, will Seller’s inability to perform as a result of any 
of the following constitute Force Majeure: (i) Seller’s 
insolvency or financial condition; (ii) change in cost or 
availability of raw materials or components based on market 
conditions; (iii) change in cost or availability of a method of 
transportation; (iv) changes in, or implementation of new, 
government regulations, taxes or incentives; (v) failure to 
obtain permits, licenses or other government approvals; (vi) 
failure to use available substitute services, alternate sources, 
work-around plans or other means by which the requirements 
of a buyer of products or services substantively similar to the 
Goods and/or Services would be satisfied; or (vii) labor 
disruptions, strikes, lockouts and slowdowns affecting a 
Seller’s facility. As soon as possible following the occurrence 
of an event causing the Force Majeure the Party claiming the 
Force Majeure must provide notice to the other Party of the 
reasons for the Force Majeure, the anticipated duration of the 
delay and the time in which the delay will be cured. During a 
delay or the failure to perform by Seller, Buyer may, at its 
option (A) purchase Goods and Services from other sources 
and reduce its schedules or commitment to Seller by such 
quantifies, without liability; (B) cause Seller to provide the 
Goods or Services from other sources in quantities and at 
times required by Buyer at the price set forth in the Purchase 
Order or Commercial Agreement; or (C) request Seller to 
deliver to Buyer at Buyer’s expense all finished goods, work-
in-process and parts and materials produced or acquired for 
work under the Purchase Order. Buyer is not obliged to pay 
costs that Seller may incur because of a Force Majeure 
occurrence. If the Party claiming Force Majeure cannot 
provide assurances that the delay will last less than thirty 
calendar days, or if the non-performance exceeds 30 calendar 
days, the other Party may terminate the Contract. If Buyer 
exercises this termination right, then Seller will promptly 
deliver to Buyer all Documentation materials, components 
and partially completed Work, and Buyer will, within 30 
days of Seller’s completion of delivery, pay Seller per 
Section 7.4 of these Terms as if Buyer had terminated the 
Contract for convenience.  

8.2 เหตุสุดวิสัย 
ความล่าชา้หรือความลม้เหลวของฝ่ายหนึ&งในการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัภายใต้
สัญญาจะไม่ถือเป็นการละเมิดในขอบเขตที&ว่าความลม้เหลวหรือความล่าชา้ดั
งกล่าวเกิดขึ+นโดยเหตุสุดวิสัย "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงเหตุการณ์ใดๆ 
ที&ไม่อยากให้เกิดและไม่สามารถคาดการณ์ได,้ 
ความไมพ่ร้อมใชง้านในภาวะปกติของพลงังานไฟฟ้าหรือระบบสาธารณูปโภ
คอื&นๆ, ไฟไหม,้ นํ+ าท่วม, แผ่นดินไหว, พายทุอร์นาโด, การระเบิด, 
การจลาจล, สงคราม, การประทว้ง 
หรือการนดัหยดุงานที&กระทาํโดยบุคคลที&สามหรือรัฐบาลในกรณีฉุกเฉิน 
ซึ&งรวมถึงเหตุการณ์ที&ทาํให้ผูซื้+อไม่สามารถดาํเนินการควบคุมสถานประกอบ
การของตน และสถานการณ์ที&คลา้ยคลึงใดๆ 
ที&อยูน่อกเหนือการควบคุมของฝายหนึ&งอยา่งสมเหตุสมผลและโดยที&ไม่ใช่คว
ามผิดหรือความประมาทเลินเล่อของฝ่ายดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
ไมว่่าในกรณีใดก็ตาม การที&ผูข้ายไม่สามารถดาํเนินงานไดด้ว้ยสาเหตุใดๆ 
ต่อไปนี+จะไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย: (i) 
การลม้ละลายหรือภาวะการเงินของผูข้าย; (ii) 
การเปลี&ยนแปลงราคาหรือความพร้อมใชง้านของวตัถุดิบหรือส่วนประกอบต
ามสภาวะตลาด; (iii) 
การเปลี&ยนแปลงราคาหรือความพร้อมใชง้านของวิธีการขนส่ง; (iv) 
การเปลี&ยนแปลงหรือการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ มาตรการดา้นภาษี 
หรือมาตรการจูงใจใหม่ของรัฐบาล; (v) 
ความลม้เหลวในการขอรับใบอนุญาต สิทธิใชง้าน หรือการอนุมตัิอื&นๆ 
จากรัฐบาล; (vi) ความลม้เหลวในการใชบ้ริการทดแทน แหล่งสาํรอง 
แผนปฏิบตัิงาน หรือวิธีการอื&นๆ ที&มีอยู ่
โดยที&เป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูซื้+อผลิตภณัฑห์รือบริการที&มีความคลา้ยคลึง
กบัสินคา้และ/หรือบริการอยา่งมีนยัสาํคญั; หรือ (vii) 
การหยดุชะงกัการทาํงานของแรงงาน การประทว้ง การนดัหยดุงาน 
และการชะลอตวัที&ส่งผลต่อความสะดวกในการดาํเนินงานของผูข้าย 
หลงัจากเกิดเหตุการณ์ที&ทาํให้เกิดเหตุสุดวิสัย 
ฝ่ายที&อา้งว่าเกิดเหตุสุดวิสัยจะตอ้งแจง้ให้อีกฝ่ายทราบโดยเร็วที&สุดถึงสาเหตุข
องการเกิดเหตุสุดวิสัย ระยะเวลาล่าชา้ที&คาดการณ์ไว ้
และเวลาที&จะใชใ้นการแกไ้ขความล่าชา้ดงักล่าว 
ในระหว่างที&เกิดความล่าชา้หรือความลม้เหลวในการดาํเนินการจากผูข้าย 
ผูซื้+ออาจเลือก (ก) ซื+อสินคา้และบริการจากแหล่งอื&นๆ 
และลดกาํหนดเวลาหรือขอ้ผูกมดัที&มตี่อผูข้ายตามปริมาณดงักล่าวโดยไม่ตอ้ง
รับผิด; (ข) ทาํให้ผูข้ายจดัหาสินคา้หรือบริการจากแหล่งอื&นๆ 
ในปริมาณและเวลาที&ผูซื้+อตอ้งการในราคาที&กาํหนดไวใ้นคาํสั&งซื+อหรือขอ้ตก
ลงการคา้; หรือ (ค) ขอให้ผูข้ายส่งมอบสินคา้สาํเร็จรูป, 
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งานที&อยูร่ะหว่างดาํเนินการ 
รวมถึงชิ+นส่วนและวตัถุดิบทั+งหมดที&ผลิตหรือไดม้าเพื&อการทาํงานตามคาํสั&งซื+
อให้กบัผูซื้+อโดยคิดค่าใชจ้่ายจากผูซื้+อ 
ผูซื้+อไม่จาํเป็นตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายที&อาจเกิดขึ+นกบัผูข้ายอนัเนื&องมาจากการเกิดเ
หตุสุดวิสัย 
หากฝ่ายที&อา้งเหตุสุดวิสัยไม่สามารถรับประกนัไดว้่าความล่าชา้จะยาวนานไม่
เกินสามสิบวนัปฏิทิน หรือหากไม่สามารถดาํเนินงานเป็นระยะเวลาเกิน 30 
วนัปฏิทิน อีกฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาได ้หากผูซื้+อใชสิ้ทธิในการบอกเลิกนี+  
ผูข้ายจะตอ้งส่งมอบเอกสารประกอบ วตัถุดิบ ส่วนประกอบ 
และงานที&เสร็จสมบูรณ์แลว้บางส่วนให้กบัผูซื้+อโดยทนัที และภายใน 30 
วนันบัจากวนัที&ผูข้ายดาํเนินการส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ 
ผูซื้+อจะชาํระเงินให้กบัผูข้ายตามขอ้ 7.4 
ของขอ้กาํหนดเหล่านี+ เสมือนผูซื้+อไดบ้อกเลิกสัญญาตามความตอ้งการ  

  
8.3 No Assignment. Seller may not assign these Terms 
nor a Contract or any of its rights or obligations under these 
Terms or a Contract, whether by operation of law or 
otherwise, without the express prior written consent of Buyer. 
These Terms and the Contract will be fully applicable to each 
Party’s legal successors and permitted assigns. 

8.3 ไม่มีการโอนสิทธิ 
ผูข้ายไม่สามารถโอนขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือสัญญา 
หรือสิทธิหรือขอ้ผูกมดัใดๆ ภายใตข้อ้กาํหนดเหล่านี+หรือสัญญา  
ไมว่่าจะโดยการดาํเนินการตามกฎหมายหรืออยา่งอื&นโดยไมไ่ดรั้บ 
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากผูซื้+อ 
ขอ้กาํหนดเหล่านี+และสัญญาจะมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งสมบูรณ์กบัผูสื้บทอดตามก
ฎหมายและผูร้ับโอนที&ไดรั้บอนุญาตของแต่ละฝ่าย 

  
8.4 Entire Agreement; Amendment. A Contract, if 
entered into by the Parties, is the entire agreement between 
the Parties regarding its subject matter; it replaces any 
previously signed agreements and understandings, oral or 
written, between Guardian and Seller with respect to the 
Work. The foregoing notwithstanding, any current, unexpired 
confidentiality agreements, invention agreements, electronic 
data interchange agreements or other similar general 
agreements between the Parties remain in effect. The 
Contract can be amended only by an agreement in writing 
signed by authorized representatives of both Parties. No 
Buyer employee has the authority to modify the Contract 
without the written approval of an authorized official of 
Buyer. 

8.4 ขอ้ตกลงทั+งหมด; การแกไ้ขเพิ&มเติม สัญญา 
กรณีที&มีการเขา้ร่วมโดยฝ่ายต่างๆ คือขอ้ตกลงทั+งหมดระหว่างฝ่ายต่างๆ 
ในเรื&องที&เป็นสาระสาํคญัของสัญญา; 
โดยจะแทนที&ขอ้ตกลงและความเขา้ใจใดๆ ที&มีการลงนาม 
ก่อนหนา้นี+ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรระหว่าง Guardian และผูข้าย 
ที&เกี&ยวขอ้งกบังาน แมว้่าจะมีการกล่าวถึงขา้งตน้ 
แต่ขอ้ตกลงการรักษาความลบั ขอ้ตกลงการประดิษฐ์ 
ขอ้ตกลงการแลกเปลี&ยนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอ้ตกลงทั&วไปอื&นๆ 
ที&คลา้ยกนัระหว่างฝ่ายต่างๆ 
ซึ&งเป็นปัจจุบนัและยงัไม่สิ+นสุดจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่
สัญญาสามารถแกไ้ขเพิ&มเติมไดต้ามขอ้ตกลงที&เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ&งลงนาม
โดยตวัแทนที&ไดรั้บอนุญาตจากทั+งสองฝ่ายเท่านั+น 
พนกังานของผูซื้+อไมม่ีอาํนาจในการแกไ้ขสัญญาโดยไมไ่ดรั้บการอนุมตัิเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หน้าที&ผูม้ีอาํนาจของผูซื้+อ 

  
8.5 Remedies and Rights. Buyer’s remedies provided 
for in the Contract are in all cases cumulative and not 
exclusive. If there is a breach, Buyer will be entitled to all 
rights and remedies provided in the Contract and under 
applicable law. No waiver of any breach of a Contract by 
either Party will be deemed a waiver of any preceding or 
succeeding breach or of any other provision of the Contract. 
No extension of time for performance of any obligation or act 

8.5 การเยียวยาและสิทธิ 
การเยียวยาของผูซื้+อที&ระบุไวใ้นสัญญาจะเป็นแบบสะสมและไม่จาํกดัสิทธิใน
ทุกกรณี หากมีการละเมิด 
ผูซื้+อจะไดรั้บสิทธิและการเยียวยาทั+งหมดที&ระบุไวใ้นสัญญาและภายใตก้ฎหม
ายที&บงัคบัใช้ 
การสละสิทธิในการละเมิดสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ&งจะไม่ถือว่าเป็นการสละ
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by either Party will be deemed an extension of time for the 
performance of any other obligation or act. 

สิทธิจากการละเมิดใดๆ 
ก่อนหนา้นี+หรือที&ตามมาภายหลงัหรือของขอ้กาํหนดอื&นใดในสัญญา 
การขยายเวลาสาํหรับการปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัหรือการกระทาํใดๆ 
โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ&งจะไม่ถือว่าเป็นการขยายเวลาสาํหรับการปฏิบตัิตามขอ้ผูก
พนัหรือการกระทาํอื&นใด 

  
8.6 Counterparts & Electronic Signatures. Any 
Contract between Buyer and Seller may be executed in 
separate counterparts, and all such counterparts will 
constitute one and the same instrument. Electronic and 
facsimile copies of an original executed signature pages 
(including, without limitation, copies of electronically 
transmitted in “.pdf”), whether of these Terms or a Contract, 
will be deemed the same as the original executed signature 
page. Electronically executed versions of a signature page 
through the DocuSign, Inc. electronic signing system or any 
similar service implemented by Buyer will also be deemed 
the same as an original executed signature page. At the 
request of either Party at any time, the Parties will promptly 
confirm all electronic or facsimile copies, and all 
electronically executed versions of any signature page by 
manually executing and delivering a duplicate original 
signature page.  

8.6 ชุดสาํเนาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาใดๆ 
ระหว่างผูซื้+อและผูข้ายอาจถูกดาํเนินการเป็นชุดสําเนาแยกต่างหาก 
และชุดสาํเนาดงักล่าวทั+งหมดจะตอ้งประกอบดว้ยเอกสารแบบเดียวกนัหนึ&งชุ
ด 
สาํเนาอิเล็กทรอนิกส์และสาํเนาโทรสารของหนา้ลายเซ็นที&ดาํเนินการแบบดั+งเ
ดิม (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะสาํเนาที&มีการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
".pdf") ไม่ว่าจะเป็นขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือสัญญา 
จะถือว่าเหมือนกนักบัหน้าลายเซ็นที&ดาํเนินการแบบดั+งเดิม นอกจากนี+  
หนา้ลายเซ็นที&ดาํเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการลงนามอิเล็กทรอ
นิกส์ของบริษทั DocuSign, Inc. หรือบริการที&คลา้ยกนัใดๆ 
ซึ&งดาํเนินการโดยผูซื้+อก็จะถือว่าเหมือนกนักบัหนา้ลายเซ็นที&ดาํเนินการแบบดั+
งเดิมดว้ยเช่นกนั เมื&อมีการร้องขอจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ&งในเวลาใดๆ ก็ตาม 
ฝ่ายต่างๆ จะตอ้งยืนยนัสาํเนาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาํเนาโทรสารทั+งหมด 
และหนา้ลายเซ็นใดๆ 
ที&ดาํเนินการแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั+งหมดโดยทนัทีดว้ยการดาํเนินการและส่งม
อบหน้าลายเซ็นแบบดั+งเดิมสาํเนาดว้ยตนเอง  

  
8.7 Contract Interpretation. The Parties desire and 
intend that all the provisions of these Terms and the other 
documents comprising the Contract be enforceable to the 
fullest extent permitted by law. If any provisions of these 
Terms or the other documents comprising the Contract or the 
application of any of the provisions in any of those 
agreements to any person or circumstances is, to any extent, 
construed to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or 
in part, then the provision will be construed in a manner to 
permit its enforceability under the applicable law to the 
fullest extent permitted by law. In any case, the remaining 
portion of these Terms and the other documents comprising 
the Contract or the application of any remaining terms to any 
person or circumstance, other than those which have been 
held illegal, invalid, or unenforceable, will remain in full 
force and effect. The headings in these Terms are purely for 
convenience and are not to be used as an aid in interpretation. 
These Terms and any Contract are not to be construed against 
either Party as the author or drafter.  

8.7 การตีความสัญญา ฝ่ายต่างๆ 
ประสงคแ์ละตั+งใจว่าขอ้กาํหนดทั+งหมดของขอ้กาํหนดเหล่านี+และเอกสารอื&น
ๆ 
ที&ประกอบขึ+นเป็นสัญญาจะมีผลบงัคบัใชต้ามขอบเขตสูงสุดที&กฎหมายอนุญา
ต หากขอ้กาํหนดใดๆ ของขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือเอกสารอื&นๆ 
ที&ประกอบขึ+นเป็นสัญญาหรือการบงัคบัใช้ขอ้กาํหนดใดๆ 
ในขอ้ตกลงเหล่านี+ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆ 
ในขอบเขตใดก็ตามที&ถูกตีความว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกตอ้ง 
หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัไดท้ั+งหมดหรือบางส่วน 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวจะถูกตคีวามในลกัษณะที&อนุญาตให้สามารถบงัคบัใชไ้ดภ้
ายใตก้ฎหมายที&ใชบ้งัคบัในขอบเขตสูงสุดที&กฎหมายอนุญาต 
ไมว่่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ส่วนที&เหลือของขอ้กาํหนดเหล่านี+และเอกสารอื&นๆ 
ที&ประกอบขึ+นเป็นสัญญาหรือการบงัคบัใช้ขอ้กาํหนดที&เหลือใดๆ 
ต่อบุคคลหรือสถานการณ์ใดๆ นอกเหนือจากสิ&งที&ถือว่าผิดกฎหมาย 
ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถใชบ้งัคบัได ้จะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเตม็ที& 
หวัขอ้ต่างๆ 
ในขอ้กาํหนดเหล่านี+มีไวเ้พื&อความสะดวกเท่านั+นและตอ้งไม่ถูกใชเ้ป็นตวัช่วย
ในการตีความ ขอ้กาํหนดเหล่านี+และสัญญาใดๆ 
ตอ้งไม่ถูกตีความเทียบกบัฝ่ายใดฝ่ายหนึ&งในฐานะผูเ้ขียนหรือผูร่้าง  
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8.8 Applicable Law and Jurisdiction.  8.8 กฎหมายที&บงัคบัใชแ้ละเขตอาํนาจศาล  
(a) The United Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods will not apply to these Terms 
or any Goods or Services sold under a Contract.  

(ก)
 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสัญญาการขายสินคา้ระหว่างประ
เทศจะไม่บงัคบัใชก้บัขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือสินคา้หรือบริการใดๆ 
ที&ถูกขายภายใตสั้ญญา  

(b) With respect to a Seller that is (i) organized or 
incorporated in the United States (each a “U.S. Supplier”) or 
(ii) that is not a U.S. Supplier but with respect to which there 
is a claim that pertains solely to one or more of Buyer’s 
facilities that are located in the United States, the Agreement 
will be governed by, and construed and enforced under the 
laws of the State of Michigan without reference to any choice 
of law rules or principles which would otherwise dictate 
application of another state or country’s laws and the Parties 
select as the exclusive forum for any litigation related to the 
applicable Contract, and irrevocably consent to the exclusive 
jurisdiction and venue of, the courts of Oakland County, 
Michigan or the United States District Court for the Eastern 
District of Michigan.  

(ข) ในส่วนของผูข้ายที& (i) 
จดัตั+งหรือก่อตั+งเป็นรูปบริษทัในประเทศสหรัฐอเมริกา ("ผูจ้ดัหาในสหรัฐฯ") 
หรือ (ii) ที&ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหาในสหรัฐฯ 
แต่เป็นในส่วนที&มีการกล่าวอา้งว่าเกี&ยวขอ้งกบัสถานประกอบการของผูซื้+อห
นึ&งแห่งหรือมากกว่านั+นที&ตั+งอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกา 
ขอ้ตกลงจะถูกควบคุม ตคีวาม 
และบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายของรัฐมิชิแกนโดยไมม่ีการอา้งอิงถึงการเลือกใช้
กฎหรือหลกัการทางกฎหมายใดๆ 
ซึ&งจะเป็นตวักาํหนดการบงัคบัใชก้ฎหมายของรัฐหรือประเทศอื&น 
และฝ่ายต่างๆ เลือกให้เป็นศาลพิเศษสาํหรับการดาํเนินคดีใดๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งกบัสัญญาที&บงัคบัใช ้
และยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนไดต้่อเขตอาํนาจศาลเฉพาะและสถานที&ข
องศาลเขตโอคแลนด ์เคาน์ตี รัฐมิชิแกน 
หรือศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวนัออกของรัฐมิชิแกน  

(c) For any Supplier that is not a U.S. Supplier or that 
does not meet the criteria in Section 8.8(b)(ii), except as 
provided in Attachment B to these Terms, the Contract and 
these Terms will be governed by, and construed and enforced 
under the laws of the country where Supplier is registered 
and the Parties select as the exclusive forum for any litigation 
related to these Terms or a Contract, and irrevocably consent 
to the exclusive jurisdiction and venue of, the courts of the 
location where Supplier is registered.  

(ค) สาํหรับผูจ้ดัหาใดๆ ที&ไมไ่ดเ้ป็นผูจ้ดัหาในสหรัฐฯ 
หรือไม่เป็นไปตามเกณฑใ์นขอ้ 8.8(ข)(ii) ยกเวน้ตามที&ระบุไวใ้นเอกสารแนบ 
ข ของขอ้กาํหนดเหล่านี+  โดยสัญญาและขอ้กาํหนดเหล่านี+จะถูกควบคุม 
ตีความ 
และบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายของประเทศที&มีการจดทะเบียนผูจ้ดัหาและฝ่ายต่
างๆ เลือกให้เป็นศาลพิเศษสาํหรับการดาํเนินคดีใดๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งกบัสัญญาหรือขอ้กาํหนดเหล่านี+  
และยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนไดต้่อเขตอาํนาจศาลเฉพาะและสถานที&ข
องศาลในสถานที&ที&ซึ&งมีการจดทะเบียนผูจ้ดัหาไว ้ 

  
8.9 Waiver of Jury Trial. To the extent permitted by 

applicable law, each Party waives, to the fullest extent 

permitted by applicable law, any rights that it may have 

to a trial by jury with respect to any litigation directly or 

indirectly arising out of, under or in connection with the 

Contract. Each Party (a) certifies that no representative, 
agent, or attorney of the other Party has represented, 
expressly or otherwise, such Party would not, during 
litigation, seek to enforce the foregoing waiver, and (b) 
acknowledges the other Party has been induced to enter into 
the Contract by, among other things, the waiver and 
certification set forth in this Section 8.9. 

8.9 การสละสิทธิในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขนุ 
ในขอบเขตที�ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที�บังคับใช้ 
แต่ละฝ่ายสามารถสละสิทธิใด  ๆ
ที�อาจต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนในส่วนที�เกี�ยวกับการดําเนินค
ดีใด  ๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที�เกิดขึ�นจาก ภายใต้ 
หรือเกี�ยวข้องกับสัญญาได้ตามขอบเขตสูงสุดที�ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย
ที�บังคับใช้ แต่ละฝ่าย (ก) รับรองว่าไม่มีผูแ้ทน ตวัแทน 
หรือทนายของอีกฝ่ายที&จะมาทาํหนา้ที&แทน 
ไมว่่าจะโดยชดัแจง้หรือเป็นอยา่งอื&น 
โดยฝ่ายดงักล่าวจะไมพ่ยายามคน้หาเพื&อบงัคบัใชก้ารสละสิทธิที&กล่าวไวข้า้ง
ตน้ในระหว่างการดาํเนินคดี และ (ข) 
ยอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ&งไดรั้บการชกันาํให้เขา้ทาํสัญญาโดยนอกเหนือไปจากกา
รสละสิทธิและการรับรองที&กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.9 นี+  
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8.10 Audit Rights. Seller will maintain records as 
necessary to support amounts charged to Buyer under the 
Contract for the greater of the time period set forth in Seller’s 
documentation retention policies or seven years. Buyer and its 
representatives may audit Seller’s records of transactions to 
the extent necessary to verify the quantities shipped and that 
the prices charged match the Purchase Price. Any audit will be 
conducted at Buyer’s expense (but will be reimbursed by 
Seller if the audit uncovers errors in the amounts charged), at 
reasonable times, and at Seller’s usual place of business.  

8.10 สิทธิการตรวจสอบ ผูข้ายจะเก็บรักษาบนัทึกต่างๆ 
ตามความจาํเป็นเพื&อใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนในการเรียกเก็บเงินจากผูซื้+อภายใ
ตสั้ญญาเป็นระยะเวลานานกว่าที&กาํหนดไวใ้นนโยบายการเก็บรักษาเอกสารป
ระกอบของผูข้ายหรือเจ็ดปี 
ผูซื้+อและตวัแทนของผูซื้+ออาจตรวจสอบบนัทึกการทาํธุรกรรมของผูข้ายในข
อบเขตที&จาํเป็นเพื&อยืนยนัว่าปริมาณที&จดัส่งและราคาที&เรียกเก็บนั+นตรงกบัราค
าซื+อหรือไม่ การดาํเนินการตรวจสอบใดๆ จะคดิค่าใชจ้่ายจากผูซื้+อ 
(แต่จะไดรั้บการคืนเงินจากผูข้าย 
กรณีที&ตรวจสอบพบขอ้ผิดพลาดของจาํนวนเงินที&เรียกเก็บ) 
โดยจะดาํเนินการในเวลาที&เหมาะสมและ ณ 
สถานประกอบกิจการปกติของผูข้าย  

8.11 Publicity and Use of Name and Marks. Unless 
Seller obtains Buyer’s written consent, it will not, (a) except 
as may be required by law or regulations, in any manner 
advertise or publish or release for publication any statement 
or information mentioning Guardian or Buyer, or the fact that 
it has furnished or contracted to furnish to Buyer the items 
required by the Contract or quote the opinion of any 
employee of Guardian or Buyer or (b) except as 
contemplated by the Contract to provide Goods or Services, 
use Guardian’s name, logo, trademark or service mark.  

8.11 การเผยแพร่และการใชชื้&อและเครื&องหมาย 
เวน้แต่ผูข้ายจะไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซื้+อ 
โดยจะไมม่ีการ (ก) 
ยกเวน้ตามที&อาจมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนดไวใ้นลกัษณะใดๆ 
ก็ตามที&เป็น การโฆษณาหรือเปิดเผยหรือเผยแพร่แถลงการณ์หรือขอ้มูลใดๆ 
ที&กล่าวถึง Guardian หรือผูซื้+อต่อสาธารณะ 
หรือขอ้เท็จจริงที&ว่าไดจ้ดัหาหรือทาํสัญญาเพื&อจดัหาสินคา้ให้กบัผูซื้+อตามที&กาํ
หนดโดยสัญญาหรืออา้งถึงความเห็นของพนกังานของ Guardian หรือผูซื้+อ 
หรือ (ข) ยกเวน้ตามที&ระบุโดยสัญญาเพื&อจดัหาสินคา้หรือบริการ ใชชื้&อ โลโก ้
เครื&องหมายการคา้ หรือเครื&องหมายบริการของ Guardian  

  
8.12 Status as an Independent Contractor. In all matters 
relating to a Contract, Seller will be acting as an independent 
contractor using its own resources and equipment. Neither 
Seller nor any of the persons furnishing materials or 
performing Services under a Contract are employees of 
Buyer for any purpose. All communication to employees and 
subcontractors used by Seller Group will go through Seller’s 
Representative and no member of Seller Group will be 
integrated into Buyer's work organization.  

8.12 สถานะเป็นผูรั้บเหมาอิสระ 
ในสาระสําคญัทั+งหมดที&เกี&ยวขอ้งกบัสัญญา 
ผูข้ายจะทาํหนา้ที&เป็นผูรั้บเหมาอิสระโดยใชท้รัพยากรและอุปกรณ์ของตนเอง 
ผูข้ายหรือบุคคลใดๆ 
ที&ทาํหนา้ที&จดัหาวตัถุดิบหรือดาํเนินบริการภายใตสั้ญญาจะตอ้งไม่เป็นพนกังา
นของผูซื้+อไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 
การสื&อสารทั+งหมดที&กลุ่มผูข้ายใชก้บัพนกังานและผูรั้บเหมาช่วงจะตอ้งดาํเนิ
นการผ่านตวัแทนของผูข้ายและจะตอ้งไมม่ีการรวมสมาชิกในกลุ่มผูข้ายเขา้กั
บองคก์รการทาํงานของผูซื้+อ  

  
8.13 Notice. All notices, requests, demands, waivers, 
and other communications under a Contract must be in 
writing. Notices to Seller or any member of Seller Group 
must be sent to the Seller address listed in the Contract or 
Purchase Order to the attention of the person signing these 
Terms with a copy to the Seller’s address provided 
electronically during Supplier on-boarding. Notices to 
Guardian or Buyer must be sent to Guardian’s address listed 
on the Purchase Order and to Guardian Industries, 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, to the 
attention of Buyer’s Representative and the General Counsel 
with a copy to the Buyer’s address listed in the Contract or 
Purchase Order. All notices will be deemed to be given (a) on 
the second date after the date mailed, if sent via overnight 
mail by a nationally recognized courier (return receipt 
requested) or (b) on the third day after the date mailed, by 

8.13 คาํบอกกล่าว คาํบอกกล่าว คาํขอ ความตอ้งการ การสละสิทธิ 
และการสื&อสารอื&นๆ ทั+งหมดภายใตสั้ญญาจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
คาํบอกกล่าวสาํหรับผูข้ายหรือสมาชิกใดๆ 
ในกลุ่มผูข้ายจะตอ้งส่งไปยงัที&อยูข่องผูข้ายที&ระบุไวใ้นสัญญาหรือคาํสั&งซื+อโด
ยระบุถึงผูที้&ลงนามในขอ้กาํหนดเหล่านี+พร้อมดว้ยสาํเนาไปยงัที&อยูข่องผูข้ายที&
ให้ไวใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการฝึกอบรมและพฒันาผูข้าย 
คาํบอกกล่าวสาํหรับ Guardian หรือผูซื้+อจะตอ้งส่งไปยงัที&อยูข่อง Guardian 
ตามที&ระบุไวใ้นคาํสั&งซื+อและส่งไปที& Guardian Industries, 2300 Harmon 
Road, Auburn Hills, Michigan 48326 
โดยระบุถึงตวัแทนของผูซื้+อและที&ปรึกษาทั&วไป 
พร้อมดว้ยสาํเนาไปยงัที&อยูข่องผูซื้+อตามที&ระบุไวใ้นสัญญาหรือคาํสั&งซื+อ 
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certified or registered mail, return receipt requested, postage 
prepaid. 

คาํบอกกล่าวทั+งหมดจะถือว่าไดม้ีการมอบให้ (ก) 
ในวนัที&สองหลงัจากวนัที&จดัส่งทางไปรษณีย ์
ในกรณีที&มีการจดัส่งแบบชั&วขา้มคืนโดยผูใ้ห้บริการขนส่งที&ไดรั้บการยอมรับ
ระดบัประเทศ (มีการขอใบตอบรับ) หรือ (ข) 
ในวนัที&สามหลงัจากวนัที&จดัส่งทางไปรษณีย ์
โดยเป็นจดหมายรับรองหรือลงทะเบียน และมีการร้องขอใบตอบรับ 
พร้อมชาํระค่าจดัส่งไปรษณียล่์วงหนา้ 

8.14 Translations. These Terms may be written in 
English and another language in a side by side format. In that 
case, in case of discrepancy, the English version prevails. 

8.14 การแปล 
ขอ้กาํหนดเหล่านี+อาจเขียนขึ+นเป็นภาษาองักฤษและภาษาอื&นในรูปแบบเทียบเ
คียงกนั สาํหรับในกรณีที&มีขอ้แตกต่าง ให้ยึดเอาฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

***** ***** 
 

[Signatures are on the following page] [ลงนามในหนา้ต่อไปนี+ ] 
 

    
By signing below, Seller acknowledges and accepts the 
Terms and Conditions for Purchase of Non-Production 
Goods (Including Equipment) or In-Plant Services. 

การลงนามดา้นล่างแสดงว่าผูข้ายรับทราบและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื&อนไขเ
กี&ยวกบัการซื+อสินคา้ที&ไม่ใช่เพื&อการผลิต (รวมถึงอุปกรณ์) 
หรือบริการในโรงงาน 

  
SELLER ผูข้าย 
______________________________ ______________________________ 
Seller Entity Legal Name ชื&อนิติบุคคลของผูข้าย 
Signature:: ________________________ ลายมือชื&อ: ________________________ 
Print Name: __________________ ชื&อตวับรรจง: __________________ 
Title: ________________________ ตาํแหน่ง: ________________________ 
Date: ________________________ วนัที&: ________________________ 
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Attachment A เอกสารแนบ ก 
INSURANCE COVERAGE EXHIBIT หลักฐานความคุ้มครองประกันภัย 
  
1. Insurance Coverage. Seller will provide the 
following insurance coverage for Seller and any of Seller’s 
employees, agents or subcontractors involved in the Work or 
in supporting the Work, which will be primary and non-
contributory to any coverages purchased by Buyer or any of 
its affiliates that cover Buyer: 

1. ความคุม้ครองประกนัภยั 
ผูข้ายจะให้ความคุม้ครองประกนัภยัดงัต่อไปนี+แก่ผูข้ายและพนกังาน ตวัแทน 
หรือผูรั้บเหมาช่วงใดๆ ของผูข้ายที&เกี&ยวขอ้งในงานหรือในการสนบัสนุนงาน 
ซึ&งถือเป็นความคุม้ครองหลกัแบบไม่มีส่วนร่วมต่อความคุม้ครองใดๆ 
ที&ผูซื้+อหรือบริษทัใดๆ 
ในเครือไดซื้+อไวเ้พื&อเป็นการให้การคุม้ครองแก่ผูซื้+อในส่วนของ: 

  
A. Workers Compensation ก. เงินทดแทนแรงงาน 
i. For Work performed in the United States: to 
statutory limits in any State in which the Work is to be 
performed under the Contract; 

i. สาํหรับงานที&ดาํเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา: 
จนถึงขีดจาํกดัตามกฎหมายของรัฐใดๆ ที&จะมีการดาํเนินงานภายใตสั้ญญา; 

ii. For Work performed in any country other than the 
United States: to statutory limits as dictated in the applicable 
law.  

ii.
 สาํหรับงานที&ดาํเนินการในประเทศอื&นใดนอกเหนือจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา: 
จนถึงขีดจาํกดัตามกฎหมายตามที&ระบุไวใ้นกฎหมายที&บงัคบัใช ้ 

  
B. Employer’s Liability Insurance, Minimum of 
$2,000,000 for bodily injury by accident or disease; 

ข. การประกันความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง ขั+นตํ&า 2,000,000 
ดอลลาร์ สาํหรับการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบตัิเหตุหรือความเจ็บป่วย; 

  
C. Commercial General Liability Insurance, with 
limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage, bodily 
injury and personal injury liability, including the following 
coverages: 

ค. การประกันภัยความรับผิดทั�วไปเชิงพาณิชย์ 
โดยมขีีดจาํกดัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 ดอลลาร์ 
สาํหรับเหตุที&เกิดขึ+นแต่ละครั+ ง/วงเงินความคุม้ครองชดใชร้วมสาํหรับการรับผิ
ดต่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์น การบาดเจ็บทางร่างกาย 
และการบาดเจ็บที&เกิดขึ+นแก่บุคคล ซึ&งรวมถึงความคุม้ครองดงัต่อไปนี+ : 

  
i. Premises and operations coverage; i. ความคุม้ครองสถานที&และการดาํเนินการ; 
ii. Independent contractor’s coverage; ii. ความคุม้ครองผูรั้บเหมาอิสระ; 
iii. Contractual liability; iii. การรับผิดตามสัญญา; 
iv. Products and completed operations coverage (for 3 
years after completion); 

iv. ความคุม้ครองผลิตภณัฑแ์ละการดาํเนินการที&เสร็จสมบูรณ์แลว้ 
(เป็นเวลา 3 ปีหลงัจากดาํเนินการเสร็จสมบูรณ์); 

v. Broad form property damage liability endorsement; v. การรับรองความรับผิดต่อความเสียหายของทรัพยสิ์นแบบกวา้ง; 
vi. Personal injury liability (including contractual); 
and 

vi. การรับผิดต่อการบาดเจ็บของบุคคล (รวมถึงตามสัญญา); และ 

vii. Sudden and accidental pollution liability. vii. การรับผิดต่อมลภาวะที&เกิดขึ+นอยา่งกะทนัหนัและที&เป็นอุบตัิเหตุ 
  
D. Comprehensive Automobile Liability Insurance, 
with limits of not less than $2,000,000 for each 
occurrence/combined single limit property damage and 
bodily injury including contractual liability coverage and 
covering either: 

ง. การประกันภัยความรับผิดสําหรับยานยนต์แบบครอบคลุม 
โดยมขีีดจาํกดัไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 ดอลลาร์ 
สาํหรับเหตุที&เกิดขึ+นแต่ละครั+ ง/วงเงินความคุม้ครองชดใชร้วมสาํหรับการรับผิ
ดต่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและการบาดเจ็บทางร่างกายรวมถึงความคุม้คร
องการรับผิดตามสัญญา ซึ&งครอบคลุมสิ&งใดสิ&งหนึ&งดงัต่อไปนี+ : 

i. “any auto”, or i. "รถใดๆ" หรือ 
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ii. “all owned autos,” “hired autos,” and/or “non-
owned autos,” as applicable; in which case Seller represents 
and warrants to Guardian that no automobiles or other 
vehicles not so covered will be used in the performance of 
the Services or otherwise in connection with activities under 
the Contract. 

ii. "รถที&มีเจา้ของทั+งหมด" "รถที&จา้งมา" และ/หรือ 
"รถที&ไม่มีเจา้ของ" ตามที&เหมาะสม; ในกรณีที&ผูข้ายรับรองและรับประกนัต่อ 
Guardian ว่ายานยนตห์รือรถอื&นๆ 
ที&ไม่มีการคุม้ครองดงักล่าวจะไม่มีการนาํไปใชใ้นการดาํเนินบริการหรือเกี&ยว
ขอ้งกบักิจกรรมภายใตสั้ญญา 

  
E. Professional Liability Insurance, if the Work 
might be ineligible for coverage under Seller’s Commercial 
General Liability Policy by operation of a “professional 
services” (or comparable) exclusion or exemption, having 
coverage sufficiently broad to cover such potentially 
ineligible services with reasonable minimum limits per 
occurrence and in the aggregate, which coverage will 
continue in full force and effect for 3 years following 
completion, expiration or termination of the Contract. 

จ. การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ 
หากเป็นงานที&ขาดคุณสมบตัิที&จะไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้รมธรรมค์วามรั
บผิดทั&วไปเชิงพาณิชยข์องผูข้ายจากการดาํเนินสิ&งที&เป็นการยกเวน้หรือละเวน้ 
"บริการทางวิชาชีพ" (หรือสิ&งที&เทียบเท่า) 
โดยมีการคุม้ครองกวา้งขวางเพียงพอที&จะครอบคลุมบริการที&อาจขาดคุณสมบั
ติดงักล่าว 
โดยมขีีดจาํกดัขั+นตํ&าที&สมเหตุสมผลต่อเหตทีุ&เกิดขึ+นแต่ละครั+ งและในจาํนวนร
วมทั+งหมด 
ซึ&งความคุม้ครองดงักล่าวจะยงัคงมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเต็มรูปแบบเป็นเวลา 3 
ปีหลงัจากที&สัญญาสิ+นสุด หมดอาย ุหรือมีการบอกเลิก 

  
F. Property Insurance, covering Seller’s machinery 
and equipment, contractor’s tools, or any other property at 
the worksite that is not intended to be part of the completed 
Work. 

ฉ. การประกันภัยทรัพย์สิน 
โดยครอบคลุมเครื&องจกัรและอุปกรณ์ของผูข้าย เครื&องมือของผูรั้บเหมา 
หรือทรัพยสิ์นอื&นใดในสถานที&ทาํงานซึ&งไม่ไดม้ีวตัถุประสงคใ์ห้เป็นส่วนหนึ&
งของงานที&เสร็จสมบูรณ์ 

  
2. Insurance Limits and Information. The limits stated 
in Sections 1.B, 1.C, 1.D and 1.E above can be provided by a 
combination of primary and excess liability policies and will 
be at least $2,000,000 per occurrence. Seller’s insurance will 
cover claims or suits against Guardian or its affiliates for 
alleged failure to provide a “safe place to work” and 
equivalent claims relating to workplace hazards. Seller and 
its subcontractors will provide Guardian with a copy of such 
party’s Workers Compensation Experience Rating 
Modification for the 3 years before the beginning of the 
Work. 

2. ขีดจาํกดัและขอ้มูลการประกนัภยั ขีดจาํกดัตามที&ระบุไวใ้นขอ้  
1.ข, 1.ค, 1.ง และ 1.จ 
ขา้งตน้อาจจดัเตรียมโดยการรวมกรมธรรมค์วามรับผิดหลกัและส่วนเกินเขา้ด้
วยกนั และจะมมีูลค่าอยา่งนอ้ย 2,000,000 ดอลลาร์ต่อเหตุที&เกิดขึ+นแต่ละครั+ ง 
การประกนัภยัของผูข้ายจะครอบคลุมการเรียกร้องหรือการฟ้องร้อง Guardian 
หรือบริษทัในเครือสําหรับขอ้กล่าวหาว่ามีความลม้เหลวในการจดัเตรียม 
"สถานที&ที&ปลอดภยัสาํหรับการทาํงาน" 
และการเรียกร้องเกี&ยวกบัอนัตรายในสถานที&ทาํงานที&เทียบเท่า 
ผูซื้+อและผูรั้บเหมาช่วงของผูซื้+อจะมอบสาํเนาการปรับระดบัประสบการณ์เงิน
ทดแทนแรงงานของฝ่ายดงักล่าวในช่วง 3 ปีก่อนที&จะเริ&มงานให้แก่ Guardian 

3. Additional Insured. All insurance policies required 
by the Contract, with the exception of Workers’ 
Compensation, Employers’ Liability, and/or Professional 
Liability Coverage, as applicable, must designate “[the 
applicable Buyer] and its affiliates and subsidiaries” as an 
additional insured. Contractor agrees, and the applicable 
policies will provide coverage through the additional insured 
status for liability arising out of Contractor’s performance 
under the Contract or activities relating to such performance. 

3. ผูเ้อาประกนัภยัเพิ&ม 
กรมธรรมป์ระกนัภยัทั+งหมดที&กาํหนดไวต้ามสัญญา 
ยกเวน้ส่วนของเงินทดแทนแรงงาน ความรับผิดของนายจา้ง 
และ/หรือการประกนัภยัความรับผิดทางวิชาชีพ จะตอ้งระบุ 
"[ผูซื้+อที&เกี&ยวขอ้ง] และบริษทัสาขาและบริษทัในเครือของผูซื้+อ" 
ให้เป็นผูเ้อาประกนัภยัเพิ&มตามที&เหมาะสม 
คู่สัญญาให้ความยินยอมและกรมธรรมที์&เกี&ยวขอ้งจะให้การคุม้ครองผ่านทาง
สถานะผูเ้อาประกนัภยัเพิ&มสาํหรับการรับผิดที&เกิดขึ+นจากการดาํเนินการของคู่
สัญญาภายใตสั้ญญาหรือกิจกรรมที&เกี&ยวขอ้งกบัการดาํเนินการดงักล่าว 
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4. Waiver of Subrogation. To the fullest extent 
permitted by applicable law; (A) Seller, on behalf of its 
insurers, waives any right of subrogation that such insurers 
may have against Guardian or Buyer arising out of the 
Contract; (B) the insurance specified in Section 1.A and 
Section 1.B will contain a waiver of the right of subrogation 
against Buyer and Guardian and, if applicable, an assignment 
of statutory lien; and (C) any physical damage insurance 
carried by Seller on equipment, tools, temporary structures 
and supplies owned or used by Seller will provide a waiver of 
the right of subrogation against Guardian or Buyer. 

4. การสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ 
จนถึงขอบเขตสูงสุดตามที&กฎหมายที&บงัคบัใชอ้นุญาต; (ก) 
ผูข้ายในนามของผูรั้บประกนัภยัของตนจะสละสิทธิใดๆ 
ในการรับช่วงสิทธิที&ผูรั้บประกนัภยัดงักล่าวอาจมตี่อ Guardian 
หรือผูซื้+ออนัเป็นผลจากสัญญา; (ข) การประกนัภยัตามที&ระบุใน ขอ้ 1.ก 
และขอ้ 1.ข จะประกอบดว้ยการสละสิทธิในการรับช่วงสิทธิต่อผูซื้+อและ 
Guardian และการโอนสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย (ถา้มี); และ 
(ค)การประกนัภยัความเสียหายทางกายภาพใดๆ 
ที&ดาํเนินการโดยผูข้ายสาํหรับอุปกรณ์ เครื&องมือ โครงสร้างชั&วคราว 
และวสัดุที&ผูข้ายเป็นเจา้ของหรือใชง้าน 
จะประกอบดว้ยการสละสิทธิในการรับช่วงสิทธิต่อ Guardian หรือผูซื้+อ 

  
5. Policies. The obligation to carry insurance in 
conformance with the requirements of the Contract, including 
as set forth in this Insurance Coverage Exhibit, does not 
modify or limit in any way any other liabilities or obligations 
assumed by Seller under the Contract, and is independent of 
the indemnity obligations of the Contract. No cancellation, 
modification or change in any of Seller’s insurance policies 
will affect Seller’s obligation to maintain the insurance 
coverages required by the Contract. Seller will be held 
accountable for all insurance coverages including those of 
sub-contractors. If and to the extent that the insurance 
coverage maintained by Seller is greater or broader in any 
respect than the description of the corresponding requirement 
set forth in this Insurance Coverage Exhibit, then such greater 
or broader coverage is automatically made a part of such 
description to the extent necessary to bring Seller’s 
obligations under this Insurance Coverage Exhibit in 
conformity with the actual coverage in such respect. Neither 
Guardian nor Buyer has any duty to advise Seller if Seller’s 
insurance is not in compliance with the Contract. Buyer’s 
acceptance of any proof of insurance does not constitute 
acknowledgement of the adequacy of coverage and/or 
compliance with the requirements of the Contract, or an 
amendment to the Contract.  

5. กรมธรรม ์
ขอ้ผูกพนัในการดาํเนินการประกนัภยัตามขอ้กาํหนดในสัญญา 
รวมถึงตามที&ระบุไวใ้นหลกัฐานความคุม้ครองประกนัภยันี+  
มิไดเ้ป็นการแกไ้ขหรือจาํกดัความรับผิดหรือขอ้ผูกพนัอื&นใดของผูข้ายภายใต้
สัญญาในทุกกรณี 
และไมข่ึ+นกบัขอ้ผูกพนัในการชดใชค้่าสินไหมทดแทนของสัญญา การยกเลิก 
การแกไ้ข หรือการเปลี&ยนแปลงกรมธรรมป์ระกนัภยัใดๆ 
ของผูข้ายจะส่งผลต่อขอ้ผูกพนัของผูข้ายในการรักษาความคุม้ครองประกนัภั
ยตามที&กาํหนดไวใ้นสัญญา 
ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบความคุม้ครองประกนัภยัทั+งหมด 
รวมถึงส่วนของผูรั้บเหมาช่วง 
หากว่าและในขอบเขตที&ความคุม้ครองประกนัภยัที&ผูข้ายรักษาไวม้มีากกว่าหรื
อกวา้งขวางกว่าคาํอธิบายของขอ้กาํหนดที&สอดคลอ้งกนัตามที&ระบุไวใ้นหลกั
ฐานความคุม้ครองประกนัภยันี+ ในประเด็นใดก็ตาม 
ความคุม้ครองที&มากกว่าหรือกวา้งขวางกวา่ดงักล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ&งของคาํ
อธิบายดงักล่าวโดยอตัโนมตัิจนถึงขอบเขตที&จาํเป็นต่อการหยิบยกขอ้ผูกพนัข
องผูข้ายภายใตห้ลกัฐานความคุม้ครองประกนัภยันี+โดยสอดคลอ้งกบัความคุม้
ครองจริงในประเด็นดงักล่าว Guardian หรือผูซื้+อไม่มีหน้าที&ใดๆ 
ในการให้คาํแนะนาํแก่ผูข้ายหากการประกนัภยัของผูข้ายไม่เป็นไปตามสัญญ
า การที&ผูซื้+อยอมรับขอ้พิสูจน์ใดๆ 
ของการประกนัภยัไม่ถือเป็นการรับรองความเพียงพอของการคุม้ครองและ/ห
รือความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในสัญญาหรือการแกไ้ขสัญญา  

  
6. Certificates of Insurance. Contractor will promptly 
provide certificates of insurance addressed to Buyer 
evidencing the coverage required in this Insurance Coverage 
Exhibit. Buyer has the right, at its option, to (i) provide some 
or all the required coverage at Seller’s expense (either by set 
off or direct charge), or (ii) suspend access to its facilities for 
Seller, its employees and subcontractors – without any 
reduction in Seller’s obligations – unless and until the 
requested certificates have been provided. Seller will provide 
written notice to us 30 days in advance of any cancellation or 
non-renewal. Any such change, modification or cancellation 
does not affect Seller’s obligation to maintain the insurance 

6. หนงัสือรับรองการประกนัภยั 
คู่สัญญาจะจดัเตรียมหนงัสือรับรองการประกนัภยัให้กบัผูซื้+อเพื&อพิสูจน์ความ
คุม้ครองตามที&กาํหนดไวใ้นหลกัฐานความคุม้ครองประกนัภยันี+อยา่งทนัท่วง
ที ผูซื้+อมีสิทธิเลือกที&จะ (i) 
ให้การคุม้ครองตามที&กาํหนดเป็นบางส่วนหรือทั+งหมดโดยที&ผูข้ายเป็นผูอ้อกค่
าใชจ้่าย (ดว้ยการหกักลบลบหนี+หรือการเรียกเก็บโดยตรง) หรือ (ii) 
ยบัย ั+งผูข้าย พนกังาน 
และผูรั้บเหมาช่วงของผูข้ายไม่ให้เขา้ถึงสิ&งอาํนวยความสะดวกของตน 
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coverages in this Insurance Coverage Exhibit. In addition, 
furnishing the foregoing certificates of insurance will not 
relieve Seller from any liability or obligation for which Seller 
would otherwise be responsible under the Contract.  

โดยไม่เป็นการลดขอ้ผูกพนัใดๆ ของผูข้าย 
เวน้เสียแต่ว่าและจนกว่าจะมีการจดัเตรียมหนงัสือรับรองให้ตามที&ร้องขอแลว้ 
ผูข้ายจะทาํการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ทางเราล่วงหนา้ 30 
วนัก่อนที&จะมีการยกเลิกหรือการไม่ต่อสัญญาใดๆ การเปลี&ยนแปลง 
การแกไ้ข หรือการยกเลิกใดๆ 
จะไม่ส่งผลต่อขอ้ผูกพนัของผูข้ายในการรักษาความคุม้ครองประกนัภยัในหลั
กฐานความคุม้ครองประกนัภยันี+  นอกจากนี+  
การจดัหาหนังสือรับรองการประกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้จะไม่ถือเป็นการบรรเ
ทาภาระของผูข้ายจากความรับผิดหรือขอ้ผูกพนัใดๆ 
ที&ผูข้ายอาจตอ้งรับผิดชอบภายใตสั้ญญา  
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Attachment B  เอกสารแนบ ข  
EXCEPTIONS TO APPLICABLE LAW AND 

JURISDICTION  
ข้อยกเว้นสําหรับกฎหมายที�บังคบัใช้และเขตอํานาจศาล  

  
PRECEDENCE OF TERMS. This Attachment B will apply 
if applicable to modify Section 8.8 of the Terms and 
Conditions for Purchase of Non-Production Goods (including 
Equipment) and shall take precedence over Section 8.8. All 
other terms not specifically modified below shall remain in 
full force and effect. 

ลาํดบัความสาํคญัของขอ้กาํหนด เอกสารแนบ ข 
ฉบบันี+จะมีผลบงัคบัใชห้ากมีการแกไ้ขเนื+อหาในขอ้ 8.8 
ของขอ้กาํหนดและเงื&อนไขเกี&ยวกบัการซื+อสินคา้ที&ไม่ใช่เพื&อการผลิต 
(รวมถึงอุปกรณ์) และจะมีลาํดบัความสาํคญัเหนือกว่า 
ขอ้ 8.8 ขอ้กาํหนดอื&นๆ 
ทั+งหมดที&ไม่มีการแกไ้ขเป็นการเฉพาะไวด้า้นล่างนี+จะยงัคงมีผลบงัคบัใช้อยา่
งเต็มรูปแบบ 

  
The following modifications will apply if the Seller is 
registered in China and will replace Section 8.8 of the 
General Terms and Conditions of Purchase for Goods and/or 
Services in that instance only, as follows: 

การแกไ้ขดงัต่อไปนี+จะมีผลหากผูข้ายจดทะเบียนในประเทศจีน 
และจะแทนที&ขอ้ 8.8 
ของขอ้กาํหนดและเงื&อนไขทั&วไปเกี&ยวกบัการซื+อสินคา้และ/หรือบริการเฉพา
ะในกรณีดงักล่าวเท่านั+น โดยจะเป็นไปดงัต่อไปนี+ : 

General Terms and Conditions – Applicable Law and 
Jurisdiction – China 

ขอ้กาํหนดและเงื&อนไขทั&วไป – กฎหมายที&บงัคบัใชแ้ละเขตอาํนาจศาล – 
ประเทศจีน 

8.8 Applicable Law and Jurisdiction. The Contract will 
be governed by, and construed and enforced in accordance 
with, the laws of the People’s Republic of China in 
accordance with the provisions of this section 8.8. The 
United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods will not apply to the Contract. Any dispute 
arising from or in connection with the Contract or these 
General Terms and Conditions which is not resolved within 
one month through negotiation shall be submitted to China 
International Economic and Trade Arbitration Commission 
(CIETAC) for arbitration in Beijing which shall be conducted 
in accordance with the CIETAC's arbitration rules in effect at 
the time of applying for arbitration. The arbitration 
committee will consist of three arbitrators, one appointed by 
the Buyer, one appointed by the Seller and the third one 
being the chief arbitration appointed by CIETAC. The 
arbitration shall in conducted in both English and Chinese. 
The arbitration award is final and binding upon both parties.  
 

8.8 กฎหมายที&บงัคบัใชแ้ละเขตอาํนาจศาล 
สัญญาฉบบันี+จะถูกควบคุม ตคีวาม 
และบงัคบัใชภ้ายใตก้ฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตามขอ้กาํหนดในขอ้ 8.8 นี+  
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสัญญาการขายสินคา้ระหว่างประเทศจะไมมี่ผ
ลกบัสัญญาฉบบันี+  ขอ้พิพาทใดๆ 
อนัเกิดจากหรือเชื&อมโยงกบัสัญญาหรือขอ้กาํหนดและเงื&อนไขทั&วไปเหล่านี+  
ซึ&งไม่ไดรั้บการแกไ้ขดว้ยการเจรจาภายในหนึ&งเดือน 
จะตอ้งถูกส่งไปยงัคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการดา้นเศรษฐกิจและการคา้ร
ะหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CIETAC) 
เพื&อระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในกรุงปักกิ&ง 
ซึ&งจะตอ้งดาํเนินการตามกฎระเบียบทางอนุญาโตตุลาการของ CIETAC 
ที&มีผลบงัคบัใช ้ณ ขณะที&ขอรับการระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการจะประกอบดว้ยอนุญาโตตุลาการสามคน 
โดยคนหนึ&งจะไดร้ับการแต่งตั+งจากผูซื้+อ 
คนหนึ&งจะไดรั้บการแต่งตั+งจากผูข้าย 
และคนที&สามจะเป็นประธานอนุญาโตตุลาการที& CIETAC เป็นผูแ้ต่งตั+ง 
การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการเป็นภาษาองักฤษและภ
าษาจีน (ทั+งสองภาษา) 
คาํชี+ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที&สิ+นสุดและมีผลผูกพนัต่อทั+งสองฝ่าย 
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Attachment C เอกสารแนบ ค 
DATA PROTECTION & SECURITY การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
  
(a) Guardian and Buyer are the owner of, and have the 
sole right to use, the Guardian Data and may use the 
Guardian Data in any way that either sees fit. Seller will not 
collect, use, disclose, share or store Guardian Data except to 
fulfill the applicable Contract. If requested, Seller will assist 
Buyer with extracting Guardian Data from the Goods or 
Services. Guardian Data will be available to Guardian in a 
machine-readable method and format acceptable to Guardian 
prior to leaving Guardian’s on premises network. Guardian 
Data must be compatible with Guardian’s industrial control 
system standards and requirements as communicated to 
Seller from time to time. All Guardian Data stored by Seller, 
whether on-site or off-site, must be readily accessible to and 
by Guardian. Seller will keep secure all Guardian Data that is 
in its possession or control and will maintain or caused to be 
maintained a reasonable information security system that 
complies with all applicable laws and is designed to 
reasonably ensure that security and confidentiality of all 
Guardian Data. Seller will promptly and without undue delay, 
notify Guardian of any security incident related to Personal 
Data. At Guardian’s request, Seller will return to Guardian or 
delete all copies of Guardian Data or subsets thereof, at no 
cost to Guardian. Seller agrees not to sell or generate revenue 
from the Guardian Data obtained by Guardian. Guardian is 
the sole owner of all Guardian Data and, with the exception 
of the Personal Data with respect to which no license in 
granted, grants to Seller a limited, non-exclusive license to 
access and use the Guardian Data for sole purpose of 
executing the applicable Contract or related contracts 
between Guardian and Seller such as support or service 
contracts. 

(ก) Guardian 
และผูซื้+อเป็นเจา้ของและมีสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในการใชข้อ้มูลของ Guardian 
และอาจใชข้อ้มูลของ Guardian ในลกัษณะใดๆ ที&แต่ละฝ่ายเห็นว่าเหมาะสม 
ผูข้ายจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย แบ่งปัน หรือจดัเก็บขอ้มูลของ Guardian 
เวน้แต่เพื&อดาํเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที&ใชบ้งัคบั 
ในกรณีที&ไดรั้บการร้องขอ 
ผูข้ายจะให้ความช่วยเหลือผูซื้+อในการดึงขอ้มูลของ Guardian 
ออกมาจากสินคา้หรือบริการ Guardian จะไดรั้บขอ้มูลของ Guardian 
ที&อยูใ่นรูปแบบที&สามารถอ่านไดด้ว้ยเครื&องมือโดยอตัโนมตัแิละในรูปแบบที& 
Guardian ยอมรับ ก่อนที&จะออกจากระบบ Server เครือข่ายของ Guardian 
ขอ้มูลของ Guardian 
จะตอ้งสอดคลอ้งและใชง้านร่วมกนัไดก้บัมาตรฐานและขอ้กาํหนดของระบบ
ควบคมุอุตสาหกรรมของ Guardian ตามที&ไดแ้จง้ไวแ้ก่ผูข้ายเป็นครั+ งคราว 
ขอ้มูลของ Guardian ทั+งหมดที&ถูกจดัเก็บไวโ้ดยผูข้าย 
ไมว่่าจะในบริเวณสถานที&หรือนอกบริเวณสถานที&ของผูข้าย 
จะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายสาํหรับและโดย Guardian 
ผูข้ายจะคุม้ครองขอ้มูลของ Guardian 
ทั+งหมดซึ&งอยูใ่นความครอบครองหรือการควบคมุของผูข้าย 
และจะจดัใหม้ีหรือดาํเนินการให้จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูลตาม
สมควร ซึ&งเป็นไปตามกฎหมายที&ใชบ้งัคบัทั+งหมด 
และไดรั้บการออกแบบอยา่งแน่ใจตามความเหมาะสมว่าระบบสามารถรักษา
ความปลอดภยัและเก็บรักษาขอ้มูลของ Guardian ทั+งหมดเอาไวเ้ป็นความลบั 
ผูข้ายจะแจง้ให้ Guardian ทราบในทนัทีและโดยไม่ชกัชา้โดยไม่มีเหตุอนัควร 
ในกรณีที&เกิดเหตุการณ์เกี&ยวกบัความปลอดภยัใดๆ 
ที&เกี&ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  เมื&อไดรั้บการร้องขอจาก Guardian 
ผูข้ายจะส่งคืนให้แก่ Guardian หรือลบทิ+งสาํเนาขอ้มูลของ Guardian ทั+งหมด 
หรือชุดขอ้มูลยอ่ยของขอ้มูลดงักล่าว โดยที& Guardian 
ไม่ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ 
ผูข้ายตกลงว่าจะไม่ขายหรือสร้างรายไดจ้ากขอ้มูลของ Guardian 
ที&ไดรั้บมาจาก Guardian Guardian เป็นเจา้ของแต่เพยีงผูเ้ดียวในขอ้มูลของ 
Guardian ทั+งหมด ยกเวน้ขอ้มูลส่วนบุคคลที&ไม่ไดม้ีการให้อนุญาต 
และขอมอบสิทธิอยา่งจาํกดัซึ&งไมไ่ดม้อบให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ&งโดยเฉพา
ะให้แก่ผูข้ายในการเขา้ถึงและใชข้อ้มูลของ Guardian 
เพื&อวตัถุประสงคใ์นการปฏิบตัิตามสัญญาที&ใชบ้งัคบัหรือสัญญาที&เกี&ยวขอ้งต่า
งๆ ระหว่าง Guardian และผูข้าย อาทิ 
สัญญาให้การช่วยเหลือสนบัสนุนหรือสัญญาให้บริการ เป็นตน้ 
แต่เพียงอยา่งเดียว 

  
(b) Notwithstanding anything to the contrary in the 
Contract, (A) Seller will ensure that Personal Data are only 
available to their personnel who have a legitimate business 

(ข) แมจ้ะมีสิ&งใดที&ขดัแยง้กบัสัญญาฉบบันี+  แต่ถึงกระนั+น (ก) 
ผูข้ายจะดาํเนินการให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะเขา้ถึงไดโ้ดยเฉพาะบุคลาก
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need to access the Personal Data, who are bound by legally 
enforceable confidentiality obligations, who have received 
training on applicable data protection policies and 
procedures, and who only possess the Personal Data 
consistent with legal obligations and (B) Seller will not 
collect, use, disclose, share or store any Personal Data except 
to fulfil its obligations under the applicable Contract. Seller 
will not transfer or provide access to Personal Data internally 
or to sub-processors outside of the country where the data 
originates without first establishing a legal basis for such 
transfer and ensuring that the transfer meets the requirements 
of applicable law. 

รของตนที&มีความจาํเป็นโดยชอบธรรมในทางธุรกิจในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุ
คคล 
ซึ&งเป็นผูที้&ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัในการเก็บขอ้มูลเป็นความลบัที&สามารถบั
งคบัใชไ้ดต้ามกฎหมาย 
ซึ&งไดผ่้านการฝึกอบรมเกี&ยวกบันโยบายและขั+นตอนในการคุม้ครองขอ้มูลส่ว
นบุคคลที&ใชบ้งัคบั 
และเป็นผูที้&ครอบครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที&เป็นไปตามขอ้ผูกพนัตามก
ฎหมาย และ (ข) ผูข้ายจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย แบ่งปัน 
หรือจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ  
เวน้แต่ในกรณีที&ตอ้งดาํเนินการเพื&อให้เป็นไปตามภาระผูกพนัของตนภายใตสั้
ญญาที&ใชบ้งัคบั 
ผูข้ายจะไม่ถ่ายโอนหรือจดัให้มีการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการภายใน 
หรือให้แก่ผูป้ระมวลผลช่วงที&อยูน่อกประเทศที&เป็นตน้กาํเนิดขอ้มูล 
โดยไม่อา้งเหตุมูลฐานที&ชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับการถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าว
ก่อนเป็นลาํดบัแรก 
และจะดาํเนินการให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามขอ้กาํหน
ดของกฎหมายที&ใชบ้งัคบั 

  
(c) Seller represents and warrants to Guardian and 
Buyer that all Personal Data that Seller provides in 
connection with these Terms or under a Contract is or has 
been provided voluntarily and Seller has received the 
employees’ consent, where required, to share such Personal 
Data or information with Guardian and Buyer. 

(ค) ผูข้ายรับรองและรับประกนัต่อ Guardian และผูซื้+อว่า 
ขอ้มูลส่วนบุคคลทั+งหมดที&ผูข้ายให้ตามขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือตามสัญญาถูกใ
ห้โดยสมคัรใจและผูข้ายไดร้ับความยินยอมจากพนกังาน 
(ในกรณีที&กาํหนดไว)้ 
เพื&อแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลหรือสารสนเทศดงักล่าวกบั Guardian และผูซื้+อ 

  
(d) Whenever Seller employs the services of third-
party service providers to assist it in performing its 
obligations under a Contract, Seller agrees that such service 
providers are capable of maintaining appropriate safeguards 
for Personal Data and that Seller has contractually obligated 
such service providers to maintain appropriate safeguards 
designed to comply with applicable law and applicable 
privacy standards. Seller will be liable for the acts and 
omissions of its subcontractors and sub-processors to the 
same extent that Seller would be liable if performing the 
services of each subcontractor or sub-processor directly. 

(ง)
 เมื&อใดก็ตามที&ผูข้ายใชบ้ริการของผูใ้ห้บริการที&เป็นบุคคลที&สามเ
พื&อช่วยเหลือผูข้ายในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัของผูข้ายภายใตสั้ญญา 
ในกรณีดงักล่าว 
ผูข้ายตกลงว่าผูใ้ห้บริการดงักล่าวมีความสามารถในการดาํเนินมาตรการคุม้ค
รองขอ้มูลส่วนบุคคลที&เหมาะสม 
และตกลงว่าผูข้ายไดก้าํหนดขอ้ผูกมดัทางสัญญาให้แก่ผูใ้ห้บริการดงักล่าวเพื&
อให้ผูใ้ห้บริการดาํเนินมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ 
ซึ&งไดรั้บการออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายที&ใชบ้งัคบัและมาตรฐานการคุม้
ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที&ใชบ้งัคบั 
ผูข้ายจะรับผิดต่อการกระทาํและการละเวน้การกระทาํต่างๆ 
ของผูรั้บจา้งช่วงและผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงที&ไดร้ับการว่าจา้งโดยผูข้าย 
ในระดบัเดียวกบัที&ผูข้ายจะตอ้งรับผิดหากผูข้ายดาํเนินการให้บริการต่างๆ 
ของผูรั้บจา้งช่วงหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลช่วงแต่ละรายดงักล่าวโดยตรง 

  
(e) Seller will provide to Buyer and / or to the provider 
selected by Buyer (such provider will be known as the 
“Successor Provider“) assistance reasonably requested by 
Buyer to effect the orderly transition of Guardian Data (such 
assistance is referred to as the “Transition Services”) 
following the termination or expiration of the applicable 

(จ) ผูข้ายจะให้ความช่วยเหลือแก่ผูซื้+อ 
และ/หรือแก่ผูใ้ห้บริการที&เลือกโดยผูซื้+อ (เรียกผูใ้ห้บริการดงักล่าวว่า 
"ผูใ้ห้บริการที&รับช่วงต่อ") ตามความเหมาะสม เมื&อไดรั้บการร้องขอโดยผูซื้+อ 
เพื&อดาํเนินการเปลี&ยนผ่านขอ้มูลของ Guardian ให้เป็นไปอยา่งเรียบร้อย 
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Contract, in whole or in part. The Transition Services will be 
provided on a time and materials basis and may include: (a) 
developing a plan for the orderly transition of the Guardian 
Data; (b) transferring the Guardian Data to a Successor 
Provider; (c) using commercially reasonable efforts to assist 
Buyer in acquiring any necessary rights to legally and 
physically access and use any third-party technologies and 
documentation then being used by Seller in connection with 
the Guardian Data; (d) using commercially reasonable efforts 
to make available to Buyer, pursuant to mutually agreeable 
terms and conditions, any third-party services then being 
used by Seller in connection with the Guardian Data; and (e) 
such other activities upon which the parties may agree. 

(เรียกความช่วยเหลือดงักล่าวว่า "บริการช่วงเปลี&ยนผ่าน") 
หลงัจากการยกเลิกหรือสิ+นสุดลงของสัญญาที&ใชบ้งัคบัทั+งหมดหรือเพียงบาง
ส่วน 
บริการช่วงเปลี&ยนผ่านจะจดัใหม้ีขึ+นตามที&เวลาและวสัดุอุปกรณ์จะอาํนวย 
และอาจประกอบดว้ย: (ก) การจดัทาํแผนเพื&อให้มีการเปลี&ยนผ่านขอ้มูลของ 
Guardian อยา่งเรียบร้อย; (ข) การถ่ายโอนขอ้มูลของ Guardian 
ให้แก่ผูใ้ห้บริการที&รับช่วงต่อ; (ค) 
การใชค้วามพยายามตามสมควรในทางการคา้เพื&อช่วยเหลือผูซื้+อในการรับสิท
ธิที&จาํเป็นใดๆ เพื&อให้สามารถเขา้ถึงและใชง้านเทคโนโลยีและเอกสารต่างๆ 
ของบุคคลที&สามได ้ซึ&งเคยถูกใชโ้ดยผูข้ายในส่วนที&เกี&ยวกบัขอ้มูลของ 
Guardian โดยชอบดว้ยกฎหมาย; (ง) 
การใชค้วามพยายามตามสมควรในทางการคา้เพื&อจดัให้มีบริการจากบุคคลที&ส
ามใดๆ ซึ&งเคยถูกใชโ้ดยผูข้ายในส่วนที&เกี&ยวกบัขอ้มูลของ Guardian 
ตามขอ้กาํหนดและเงื&อนไขที&ไดต้กลงร่วมกนั แก่ผูซื้+อ; และ (จ) กิจกรรมอื&นๆ 
ดงักล่าวตามที&ผูร่้วมลงนามในสัญญาทั+งสองฝ่ายอาจตกลงกนั 

(f) The provisions in this Attachment C survive any 
expiration or termination of these Terms or a Contract. 

(ฉ) ขอ้กาํหนดใน เอกสารแนบ ค 
นี+ ให้มีผลใชบ้งัคบัต่อไปหลงัจากการหมดอายหุรือการสิ+นสุดใดๆ 
ของขอ้กาํหนดเหล่านี+หรือสัญญา 

  
 


