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ขอ้ก ำหนดและเง ือ่นไขส ำหั บกกำัขำบกัษั บท  

1. กำัน ำไปใชข้อ้ก ำหนดและเงือ่นไขส ำหรับกำรขำยดังตอ่ไปนี ้ (“เง ือ่นไข” 
ในทีน่ี)้ เป็นเงือ่นไขทีน่ ำมำใชบ้ังคับกับกำรขำยสนิคำ้ (“สษนคำ้”) โดยบรษัิท Bray International, 
Inc. รวมถงึบรษัิทยอ่ย สำขำและแผนกตำ่งๆ ของบรษัิท (“Bray” หรอื “ผูข้ำบ” 
แลว้แตจ่ะก ำหนด) ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้สนิคำ้ (“ผูซ้ ือ้”) จำก Bray  แมว้ำ่มขีอ้ควำมใดทีข่ดัแยง้ 
แตห่ำกหนังสอืสญัญำทีไ่ดล้งนำมโดย Bray และผูซ้ ือ้คุม้ครองกำรขำยผลติภัณฑท์ีก่ลำ่วถงึในทีน่ี ้
ก็ใหถ้อืวำ่ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของหนังสอืสญัญำนัน้ใชบ้ังคับไดเ้หนอืกวำ่ 
ในกรณีทีม่คีวำมไมส่อดคลอ้งกับกับเงือ่นไขตำ่งๆ ในทีน่ี ้

กำรอำ้งองิถงึ (1) “โรงงำน Bray” คอื 
ส ำนักงำนใหญใ่นประเทศหรอืประจ ำภมูภิำคส ำหรับผูข้ำยซึง่ Bray ก ำหนด 
ซึง่อยูใ่นประเทศทีไ่ดรั้บค ำสัง่ซือ้มำ และ (2) “ดอลลำร”์ หรอื “$” คอื ดอลลำรส์หรัฐฯ 
เวน้แตจ่ะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ 

2. ขอ้ตกลงเก็ดเสั็จเงือ่นไขในทีน่ีร้วมถงึใบเสนอรำคำ (“ใกเสนอัำคำ”) 
ซึง่น ำมำประกอบกัน (รวมเรยีกวำ่ “ขอ้ตกลง”) ประกอบดว้ยขอ้ตกลงทีส่มบรูณ์ระหวำ่ง Bray 
และผูซ้ ือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกับตวัผลติภัณฑซ์ึง่เป็นสำระส ำคัญของใบเสนอรำคำดังกลำ่วนัน้ 
และใหน้ ำมำบังคับใชเ้หนือบันทกึควำมเขำ้ใจ ขอ้ตกลง กำรเจรจำตอ่รอง กำรตกลงเป็นผูแ้ทน 
และกำรรับประกัน 
ตลอดจนกำรตดิตอ่สือ่สำรระหวำ่งกันทีท่ ำขึน้กอ่นหนำ้นีห้รอืท ำเป็นกำรชัว่ครำวทัง้แบบทีท่ ำเป็นลำ
ยลักษณ์อักษรหรอืดว้ยวำจำ  
เงือ่นไขในทีน่ีน้ ำมำบังคับเหนอืขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขในกำรซือ้สนิคำ้ท่ัวไปของผูซ้ ือ้ 
ไมว่ำ่ผูซ้ ือ้จะยืน่ใบสัง่ซือ้ของตนเองหรอืใชเ้งือ่นไขตำมนัน้หรอืไมแ่ละเมือ่ใดก็ตำม  
กำรยอมรับใบเสนอรำคำของผูซ้ ือ้นัน้ ถกูจ ำกัดสทิธิอ์ยูภ่ำยในเงือ่นไขในทีน่ีโ้ดยเปิดเผย และ Bray 
คัดคำ้นและไมผ่กูมดักับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขอืน่ใดซึง่แตกตำ่งออกไป มเีนือ้หำเพิม่เตมิ 
หรอืดัดแปลงแกไ้ขสำระส ำคัญของเงือ่นไขในทีน่ี ้ 
กำรตอบสนองตอ่ค ำสัง่ของผูซ้ ือ้ไมก่อ่ใหเ้กดิกำรยอมรับในขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของผูซ้ ือ้ 
และไมอ่ำจน ำไปใชเ้พือ่ดดัแปลงหรอืแกไ้ขสำระของเงือ่นไขในทีน่ี ้ 
แมว้ำ่มขีอ้ควำมขดัแยง้กับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขในทีน่ีก็้ตำม Bray ไมต่อ้งมภีำระทีจ่ะจัดท ำ 
หรอืปฏบิัตติำมเงือ่นไขของลกูคำ้ 
ส ำหรับกำรขำยผลติใหแ้กผู่ซ้ ือ้ตำมค ำสัง่ซือ้ทีม่มีลูคำ่ต ำ่กวำ่สองรอ้ยหำ้สบิดอลลำร ์($250) 

3. ใกเสนอัำคำ  เวน้เสยีแตผู่ข้ำยไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
ใบเสนอรำคำทีผู่ข้ำยท ำขึน้ส ำหรับกำรตอบรับในเบือ้งตน้เทำ่นัน้  ผูข้ำยสงวนสทิธิใ์นกำรถอดถอน 
และ/หรอืแกไ้ขใบเสนอรำคำฉบับสดุทำ้ยทีผู่ซ้ ือ้ยอมรับ ไมว่ำ่จะเวลำใดก็ตำม 

4. ัำคำขำบ  ผูซ้ ือ้จะซือ้ผลติภัณฑจ์ำกผูข้ำยทีร่ำคำขำย (“ัำคำขำบ”) 
ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นใบประกำศรำคำของผูข้ำยประกำศ ซึง่มผีลในวนัที ่ Bray ไดรั้บค ำสัง่ซือ้จำกผูซ้ ือ้  
รำคำขำยทัง้หมด (รวมถงึสว่นลดใดทีม่อบให)้ 
ของผลติภัณฑอ์ำจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลำโดยไมต่อ้งแจง้เตอืนกอ่นลว่งหนำ้  
ค ำสัง่ซือ้ทีล่ำ่ชำ้ในเรือ่งกำรสง่มอบตำมทีผู่ซ้ ือ้รอ้งขอ 
หรอืไมก็่ถกูระบใุหท้ ำกำรสง่มอบในระยะเวลำเกนิกวำ่หนึง่รอ้ยยีส่บิ (120) นับจำกวันทีส่ัง่ซือ้ 
จะถกูเรยีกเก็บเงนิตำมใบประกำศรำคำและสว่นลดโดยมผีลในเวลำทีข่นสง่ 
เวน้เสยีแตว่ำ่ไดต้กลงกันเป็นพเิศษในเวลำทีผู่ข้ำยรับค ำสัง่ซือ้นัน้  
คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ใดทีเ่กดิจำกทำงฝ่ังผูข้ำย อำท ิ งำนวศิวกรรม กำรตดิป้ำย ภำษี คำ่ธรรมเนยีมบรกิำร 
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คำ่ลังใสเ่พือ่สง่ออก หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่นอกจำกนี ้
ถกูเพิม่เขำ้ไปกับใบเรยีกเก็บเงนิหลังจำกไดแ้จง้ใหก้ับผูซ้ ือ้ทรำบถงึตน้ทนุพเิศษนี ้

5. ภำั ี  รำคำขำยนัน้ไมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ยกำรขำย ใชง้ำน และอำกรสรรพสำมติ 
และภำษี อำกรศลุกำกร คำ่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ทีค่ลำ้ยกันนี ้
รวมถงึกำรคดิคำ่ใชจ้ำ่ยคำ่ทีเ่รยีกเก็บจำกหน่วยงำนรัฐในจ ำนวนเทำ่ใดก็ตำมซึง่ผูซ้ ือ้พงึตอ้งจำ่ย  
ผูซ้ ือ้จะรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ย ตน้ทนุ และภำษีทีว่ำ่นัน้ทัง้หมด 
และหำกยังคงคำ้งช ำระหรอืผูข้ำยจำ่ยไปลว่งหนำ้แลว้ก็ใหเ้พิม่เขำ้ไปในรำคำขำย 

6. เง ือ่นไขกำัช ำัะเง ษน. 

A.  ใบเรยีกเก็บเงนิส ำหรับผูซ้ ือ้ในประเทศ (U.S.) 
จะครบก ำหนดช ำระเงนิภำยในสำมสบิ (30) วนัจำกวนัทีท่ีล่งในใบเรยีกเก็บเงนิ 
เวน้เสยีแตผู่ข้ำยก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่   ใบเรยีกเก็บเงนิส ำหรับลกูคำ้ตำ่งประเทศ (นอก U.S.) 
ผูซ้ ือ้จะขอเลตเตอรอ์อฟเครดติชนดิทีเ่พกิถอนไมไ่ดซ้ ึง่ยนืยันแลว้ 
ทีค่รบก ำหนดเมือ่สง่ไปใหก้ับตัวแทนของผูส้ง่สนิคำ้ทีท่ำ่เรอืในสหรัฐฯ เพือ่สง่สนิคำ้ 
เวน้เสยีแตผู่ข้ำยตกลงไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ 

B. ผูซ้ ือ้จะตอ้งจำ่ยช ำระคำ่ดอกเบีย้จำกกำรจำ่ยคำ่สนิคำ้ลำ่ชำ้ในอัตรำทีต่ ำ่กวำ่
ของ:  (1) ทีอ่ัตรำรอ้ยละสอง (2%) ตอ่เดอืน และ (2) อัตรำสงูสดุเทำ่ทีก่ฎหมำยจะอนุญำต  
ผูซ้ ือ้ตอ้งจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในกำรเรยีกเก็บช ำระเงนิลำ่ชำ้ใหแ้กผู่ข้ำย 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีงคำ่ธรรมเนยีมทนำยควำมและคำ่ธรรมเนยีมศำล  
นอกเหนอืจำกกำรแกไ้ขเยยีวยำอืน่ๆ ทีพ่งึจะไดรั้บภำยใตเ้งือ่นไขในทีน่ีห้รอืตำมกฎหมำย 
(ซึง่ไมไ่ดถ้กูละเวน้จำกกำรทีผู่ข้ำยใชส้ทิธิข์อ้หนึง่ขอ้ใดในทีน่ี)้ 
ผูข้ำยยอ่มมสีทิธิท์ีจ่ะระงับกำรสง่มอบสนิคำ้ใดๆ 
ไดห้ำกผูซ้ ือ้ไมจ่ำ่ยช ำระตำมจ ำนวนเมือ่ครบก ำหนด 

C. ผูซ้ ือ้ตอ้งไมห่น่วงเหนีย่วหรอืยดืระยะเวลำจำ่ยช ำระหนีต้ำมจ ำนวนทีค่รบก ำห
นดและยังคงคำ้งไมไ่ดจ้ำ่ยดว้ยเหตผุลของกำรหักลบคำ่เสยีหำยทีเ่รยีกรอ้ง กำรฟ้องแยง้ 
กำรลดหยอ่น ลกูคำ้จำ่ยเงนิคำ้ หรอืมคีดคีวำมทำงแพง่กับผูข้ำย ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรละเมดิ 
ฟ้องลม้ละลำย ของผูข้ำย หรอืจะโดยสำเหตอุืน่ๆ 

7. สษนเชือ่  
กำรขนสง่และกำรสง่มอบสนิคำ้ไปยังผูซ้ ือ้ไดนั้น้พงึจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมตัจิำกแผนกสนิเชือ่ของผูข้ำ
ยทกุครัง้  นอกจำกสทิธิอ์ ืน่ๆ และกำรแกไ้ขเยยีวยำแลว้ทีพ่งึจะไดรั้บแลว้ 
ผูข้ำยจะเป็นผูเ้ลอืกทีจ่ะปฏเิสธไมข่นสง่หรอืจัดสง่สนิคำ้หลังจำกนีห้รอืไม ่
เวน้แตไ่ดรั้บกำรช ำระเงนิหรอืหลักประกันทีน่่ำพงึพอใจ 
หรอือกีกรณีก็คอืเมือ่ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเป็นทีพ่งึพอใจของผูข้ำย  
หำกผูข้ำยเลอืกทีจ่ะขยำยระยะเวลำช ำระหนีใ้หแ้กผู่ซ้ ือ้ 
ผูข้ำยอำจจะจ ำกัดหรอืปฏเิสธกำรขยำยระยะเวลำช ำระหนีใ้นอนำคตภำยใตด้ลุยพนิจิของผูข้ำยแตเ่
พยีงผูเ้ดยีว  กำรขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้ส ำหรับเงือ่นไขกำรช ำระเงนิแบบเปิดของผูข้ำยนัน้ 
ขึน้อยูก่ับควำมสำมำรถทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุันของผูซ้ ือ้สนิคำ้ในกำรทีจ่ะเพือ่ตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำ
รเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่กำรด ำเนนิธรุกจิ 

8. กำัสง่มอก. 
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A. ผลติภัณฑจ์ะถกูจัดสง่ภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม 
หลังจำกไดรั้บค ำสัง่ซือ้จำกผูซ้ ือ้แลว้  
วนัทีจั่ดสง่สนิคำ้จะเป็นกำรกะประมำณและขึน้อยูก่ับควำมพรอ้มในกำรไดรั้บขอ้มลูส ำคัญและวตั
ถดุบิ (หำกจ ำเป็น) ซึง่ผูซ้ ือ้ไดจั้ดเตรยีมไวใ้ห ้

B. เวน้แตท่ีคู่ส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยไดต้กลงรว่มกันเป็นลำยลักษณ์อักษร 
ผูข้ำยตอ้งน ำสง่ผลติภัณฑถ์งึยังโรงงำนของ Bray (“จดุจ บดสง่ส ษนคำ้”)  
กรรมสทิธิแ์ละควำมเสีย่งในเรือ่งผลติภัณฑส์ญูหำยสง่ผำ่นไปยังผูซ้ ือ้ภำยหลังจำกบรษัิทขนสง่ไ
ดล้งชือ่ในใบตรำสง่สนิคำ้ 
(ซึง่เป็นสญัญำณกำรสง่มอบสนิคำ้ไปยังบรษัิทขนสง่เพือ่ขนไปยังผูซ้ ือ้)  
ผูซ้ ือ้พงึตอ้งรับผดิชอบตน้ทนุกำรขนของขึน้พำหนะทัง้หมด 
และเตรยีมอปุกรณ์และแรงงำนทีเ่หมำะสมส ำหรับกำรรับผลติภัณฑท์ีถ่งึยังจดุจัดสง่สนิคำ้ 

C. รำคำขำยทัง้หมดแสดงในเงือ่นไข ExWorks (EXW) ถงึหนำ้โรงงำนของ 
Bray หรอืสถำนทีอ่ืน่ซ ึง่ผูข้ำยจะระบไุวใ้นใบเสนอรำคำ  
ผูข้ำยไมรั่บประกันกำรขนสง่หลังจำกจดุขนสง่สนิคำ้ 
ดังนัน้ในเรือ่งกำรเรยีกรอ้งชดเชยกำรสญูหำยหรอืควำมสญูเสยีของผลติภัณฑใ์นระหวำ่งทำงนัน้ 
ผูซ้ ือ้ตอ้งยืน่ไปทีบ่รษัิทขนสง่โดยตรง  
ผูข้ำยจะเป็นทีผู่เ้ลอืกวธิใีนกำรขนสง่และวธิขีนผลติภัณฑ ์  ผูข้ำยอำจสง่ดว้ยวธิทีีผู่ซ้ ือ้เลอืก 
หำกเสน้ทำงนัน้เป็นทีน่่ำพอใจและอัตรำคำ่ขนสง่เทำ่กับหรอืต ำ่กวำ่วธิกีำรตำมปกตขิองผูข้ำย  
ในกรณีทีม่ขีอ้ก ำหนดดำ้นกำรขนสง่ทีม่ำกเป็นพเิศษกวำ่ปกต ิ
ผูข้ำยจะสง่ผลติภัณฑโ์ดยคดิคำ่ใชจ้ำ่ยทีผู่ซ้ ือ้ (รวมคำ่ธรรมเนยีมในกำรจัดกำรหรอืเก็บรักษำ) 
ผูซ้ ือ้จะไมไ่ดรั้บลดหยอ่นคำ่ระวำงกำรขนสง่ 
ซึง่หำกอยูภ่ำยใตส้ถำนกำรณ์ปกตแิลว้สว่นนีจ้ะเป็นภำระของผูข้ำย  
จดุหมำยของกำรขนสง่อำจมเีพยีงทีเ่ดยีวตอ่ครัง้ของค ำสัง่ซือ้ 

D. ไมว่ำ่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตำมแต ่
หำกผูซ้ ือ้ไมส่ำมำรถรับผลติภัณฑท์ีจั่ดสง่มำไดใ้นวนัทีซ่ ึง่ก ำหนดตำยตัวตำมทีผู่ข้ำยไดแ้จง้แกผู่ ้
ซือ้วำ่ ผลติภัณฑจ์ะพรอ้มเพือ่จัดสง่ไปยังจดุจัดสง่สนิคำ้ ดังนัน้แลว้  (1) 
ควำมเสีย่งจำกกำรสญูหำยของผลติภัณฑจ์ะถกูโอนไปยังผูซ้ ือ้ (2) 
ผลติภัณฑนั์น้จะตอ้งถอืวำ่ไดถ้กูจัดสง่และถกูรับโดยผูซ้ ือ้แลว้ และ (3) 
ผูข้ำยอำจเลอืกเก็บผลติภัณฑไ์วจ้นกวำ่ผูซ้ ือ้จะมำรับไป 
ซึง่หลังจำกนัน้ผูซ้ ือ้จะตอ้งรับผดิชอบตน้ทนุคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 
(รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีงขอ้บกพรอ่ง กำรเก็บรักษำ และกำรประกันภัย)  
กำรทีผู่ซ้ ือ้ไมส่ำมำรถใหข้อ้แนะน ำ จัดหำเอกสำร ใบอนุญำต 
หรอืมอบอ ำนำจเพือ่ด ำเนนิกำรสง่มอบสนิคำ้ได ้
เชน่นีใ้หถ้อืวำ่ผูซ้ ือ้ไมส่ำมำรถรับมอบกำรสง่มอบสนิคำ้ในเวลำดังกลำ่ว 
ซึง่ทัง้ทีจ่รงิแลว้ผลติภัณฑพ์รอ้มส ำหรับกำรสง่มอบแลว้  
สนิคำ้ตำมค ำสัง่ซือ้ทีผู่ข้ำยเก็บไวเ้ป็นระยะเวลำเกนิกวำ่หกสบิ (60) วนั 
อำจตอ้งจัดกำรเสมอืนสนิคำ้ทีถ่กูยกเลกิ และผลติภัณฑจ์ะถกูสง่คนื 

9. กำัตัวจสอกและปฏษเสธสษนคำ้ทีไ่มต่ังตำมขอ้ตกลง. 

A. ผูซ้ ือ้ตอ้งตรวจสอบผลติภัณฑภ์ำยในสบิ (10) วนัหลังจำกไดรั้บ 
(“ัะบะเวลำกำัตัวจสอก”)  จะถอืวำ่ผูซ้ ือ้รับมอบผลติภัณฑ ์
เวน้เสยีแตไ่ดแ้จง้แกเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรใหผู้ข้ำยทรำบถงึผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงทีพ่
บระหวำ่งระยะเวลำกำรตรวจสอบ และมอบเอกสำรหลักฐำนหรอืเอกสำรอืน่ๆ ตำมทีผู่ข้ำยรอ้งขอ  
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“ผลษตภ บณฑท์ีไ่มต่ังตำมขอ้ตกลง” 
หมำยถงึผลติภัณฑท์ีข่นมำสง่แลว้นัน้แตกตำ่งจำกทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้ของผูซ้ ือ้ 

B. หำกผูซ้ ือ้แจง้ใหผู้ข้ำยทรำบถงึผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงซึง่พบระหวำ่
งระยะเวลำกำรตรวจสอบ ผูข้ำยพงึตอ้ง (1) 
เปลีย่นผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงใหเ้ป็นผลติภัณฑท์ีเ่ป็นไปตำมขอ้ตกลง หรอื (2) 
ลดหยอ่นหรอืคนืเงนิโดยหักจำกรำคำขำยส ำหรับผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงนัน้ 
พรอ้มดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยในขนสง่และกำรจัดทีเ่กดิกับผูซ้ ือ้ตำมสมควรแกเ่ห็นและผล  
ผูซ้ ือ้ควรสง่ผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลง 
โดยคำ่ใชจ้ำ่ยและควำมเสีย่งของสญูหำยตกอยูท่ีผู่ซ้ ือ้ ไปยังโรงงำนของ Bray 
หรอืจะเป็นสถำนทีอ่ืน่ซ ึง่ผูข้ำยไดก้ ำหนดไวใ้นใบเสนอรำคำ  
ภำยหลังจำกผูข้ำยยนืยันลักษณะทีไ่มต่รงตำมขอ้ก ำหนดของผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงนั้
นแลว้ ผูข้ำยควรหักคำ่ใชจ้ำ่ยกำรสง่สนิคำ้ทีว่ำ่นัน้ซึง่ผูซ้ ือ้จำ่ยไปแลว้ 
หักภำระกำรช ำระคำ่สนิคำ้ทีผู่ซ้ ือ้ตอ้งจำ่ยแกผู่ข้ำยออกไป  
หำกผูข้ำยเลอืกทีจ่ะเปลีย่นผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงใหใ้หม่ 
ดังนัน้แลว้หลังผูข้ำยไดรั้บผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงทีต่กีลับคนืโดยผูซ้ ือ้สง่มำ 
ใหส้ง่ผลติภัณฑท์ีเ่ปลีย่นทดแทนใหก้ับผูซ้ ือ้ และน ำเงือ่นไขในขอ้ที ่ 8(ข) 
มำบังคับใชส้ ำหรับผลติภัณฑท์ีถ่กูเปลีย่นแทนนัน้ 
เวน้เสยีแตว่ำ่ผูข้ำยพงึรับผดิชอบตอ่ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับกำรขนสง่ดังกลำ่ว 

C. ผูซ้ ือ้รับทรำบและตกลงวำ่ กำรแกไ้ขเยยีวยำทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ในขอ้ที ่ 9(ข) 
(ใชส้ทิธิโ์ดยสอดคลอ้งกบัเงือ่นไขในทีน่ี)้ 
เป็นกำรแกไ้ขเยยีวยำของกำรขนสง่ผลติภัณฑท์ีไ่มต่รงตำมขอ้ตกลงทีใ่หแ้กผู่ซ้ ือ้โดยเฉพำะ 

10. เปลีบ่นค ำส บง่ซือ้/กำับกเล ษก  
ใบสัง่ซือ้ทีไ่ดรั้บและผูข้ำยรับแลว้อำจไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิได ้
ยกเวน้แตเ่งือ่นไขเป็นทีพ่งึพอใจของผูข้ำย และปกป้องผูข้ำยจำกควำมสญูหำยใดๆ 
ทีอ่ำจก ำลังเกดิขึน้  ผูข้ำยจะตอ้งไมรั่บกำรเปลีย่นหรอืกำรยกเลกิของผลติภณัฑ ์ไมว่ำ่จะมมีำตรฐำน 
ไมม่มีำตรฐำน หรอืพเิศษ 
โดยไมม่ทีดแทนคำ่ใชจ้ำ่ยเต็มจ ำนวนของคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จนถงึวนันี ้ 
ผูซ้ ือ้ตอ้งรอ้งขอกำรยกเลกิและเปลีย่นค ำสัง่ซือ้ทัง้หมดโดยเป็นลำยลักษณ์อกัษร 
และตอ้งลงนำมโดยผูแ้ทนทีช่อบธรรมของผูข้ำย เพือ่ทีจ่ะมผีลบังคับใช ้ 
กำรเปลีย่นหรอืกำรยกเลกิของโครงกำรจะท ำใหม้กีำรเปลีย่นแปลงสว่นลด ตน้ทนุคำ่ขนสง่ 
และและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ส ำหรับผูซ้ ือ้ 

11. กำัั บกปัะก บนทีจ่ ำก บดควำมั บกผษดชอก. 

A. ผูข้ำยรับประกันแกผู่ซ้ ือ้วำ่ภำยในระยะเวลำสบิสอง (12) 
เดอืนนับจำกวนัทีต่ดิตัง้ และสบิแปด (18) เดอืนนับจำกวนัทีจั่ดสง่สนิคำ้ 
("ัะบะเวลำั บกปัะก บน" ทีก่ ำหนด) 
ผลติภัณฑท์ีผู่ข้ำยผลติจะตอ้งปรำศจำกขอ้ต ำหนใินดำ้นวตัถดุบิและฝีมอืชำ่ง 
เมือ่ไดน้ ำมำใชง้ำนตำมวัตถปุระสงคท์ีไ่ดอ้อกแบบและผลติมำเพือ่กำรนี ้ 
ผูข้ำยไมรั่บประกันผลติภัณฑท์ีเ่สยีหำยจำกกำรกัดกรอ่นดว้ยสำรเคมหีรอืแรงเสยีดส ี
หรอืจำกควำมเสยีหำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกจำกขอ้ต ำหนใินดำ้นวตัถดุบิและฝีมอืชำ่ง 

B. กำัั บกปัะก บนโดบเปษดเผบทีก่ ำหนดไวใ้น ขอ้ที ่ 1.11(ก) 
ไมน่ บกัวมและใชแ้ทนกำัั บกปัะก บนอืน่ๆ ท บง้หมด ไมว่ำ่จะโดบช บดแจง้หัอืโดบน บบ  
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ไมใ่หห้ัอืต บง้มเีจตนำจะใหก้ำัั บกปัะก บนควำมสำมำัถในกำัจ ำหนำ่บ 
หัอืควำมสมกูั ณ์ส ำหั บกว บตถปุัะสงคห์นึง่ใดเป็นกำัเฉพำะ 

C. ผลติภัณฑท์ีผ่ลติโดยบคุคลภำยนอก (“ผลษตภ บณฑข์องกคุคลภำบนอก”) 
อำจกอ่ใหเ้กดิ บรรจ ุ ถกูบรรจอุยูใ่น ใชร้ว่มกับ ตดิอยู ่ หรอืบรรจหุบีหอ่รว่มกันกับผลติภัณฑ ์
ผลติภัณฑข์องบคุคลภำยนอกไมไ่ดรั้บควำมคุม้ครองโดยกำรประกันในขอ้ที ่ 11(ก)  
เพือ่เป็นกำรไมเ่ขำ้ใจผดิ 
ผูข้ำบมษไดเ้ป็นต บวแทนหัอืั บกปัะก บนแกผ่ล ษตภ บณฑข์องกคุคลภำบนอก 

D. ผูข้ำยไมต่อ้งรับผดิตอ่กำรละเมดิกำรรับประกันทีร่ะบไุวใ้นขอ้ที ่ 11(ก) 
เวน้เสยีแตว่ำ่:  (1) 
ผูซ้ ือ้ท ำหนังสอืแจง้ใหผู้ข้ำยทรำบถงึของมตี ำหนทิีพ่บระหวำ่งระยะเวลำรับประกัน 
คอืไมว่ำ่จะกรณีใดก็ตำม ภำยในชว่งสบิสี ่ (14) 
วนัหลังจำกผูซ้ ือ้พบหรอืน่ำจะพบขอ้ต ำหนขิองผลติภัณฑ ์ (2) 
ผูข้ำยไดรั้บโอกำสตำมสมควรแกเ่หตแุละผลทีจ่ะตรวจสอบผลติภัณฑนั์น้หลังจำกไดรั้บหนังสอืแ
จง้ และผูซ้ ือ้ (หำกผูข้ำยรอ้งขอ) สง่คนืผลติภัณฑนั์น้มำยังโรงงำนของ Bray หรอืสถำนทีอ่ืน่ๆ 
ทีผู่ข้ำยก ำหนดในใบเสนอรำคำ เพือ่ทีจ่ะท ำกำรตรวจสอง และ (3) 
ผูข้ำยไดต้รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของผูซ้ ือ้อยำ่งเหมำะสมวำ่ผลติภัณฑนั์น้มตี ำหน ิ 
ผูซ้ ือ้จะตอ้งสง่คนื (คำ่ระวำงจำ่ยลว่งหนำ้) ผลติภัณฑท์ีม่ตี ำหนใิหแ้ก ่ Bray ทีโ่รงงำน Bray 
หรอืสถำนทีอ่ืน่ซ ึง่ผูข้ำยก ำหนดในใบเสนอรำคำในระยะไมน่อ้ยกวำ่เกำ้สบิ (90) วนั 
หลังจำกสง่หนังสอืแจง้ใหผู้ข้ำยทรำบถงึต ำหน ิ ซึง่ผูซ้ ือ้ออกเป็นครัง้แรก  
หลังจำกกำรยนืยันจำกผูข้ำยถงึผลติภัณฑท์ีล่ะเมดิกำรรับประกันซึง่คุม้ครองภำยใต ้ ขอ้ที ่
11(ก) ผูข้ำยพงึลดหยอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยกำรขนสง่ของผูซ้ ือ้ 
หักออกจำกยอดคำ้งช ำระทีผู่ซ้ ือ้ตอ้งจำ่ยใหก้ับผูข้ำย 
และหำกผูข้ำยเลอืกจะเปลีย่นของใหมใ่หท้ดแทนผลติภัณฑท์ีม่ตี ำหนนัิน้ 
ผูข้ำยตอ้งสง่ผลติภัณฑท์ดแทนดังกลำ่ใหก้ับผูซ้ ือ้ และน ำเงือ่นไขของ ขอ้ที ่ 8(ข) 
มำใชบ้ังคับกับผลติภัณฑท์ีเ่ปลีย่นใหใ้หมนั่น้ 
เวน้แตผู่ข้ำยจะรับผดิชอบตอ่ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรับกำรขนสง่นัน้เอง 

E. ผูข้ำยจะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรละเมดิกำรรับประกันทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ที ่
11(ก) หำก:  (1) 
ผูข้ำยยังคงใชง้ำนผลติภัณฑด์ังกลำ่วนัน้ตอ่หลังจำกออกหนังสอืแจง้เตอืนนัน้ (2) 
ขอ้ต ำหนนัิน้เกดิขึน้เพรำะผูซ้ ือ้ไมป่ฏบิัตติำมค ำแนะน ำทัง้ทำงวำจำหรอืทีเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรข
องผูข้ำยในเรือ่งกำรเก็บ กำรตดิตัง้ กำรทดสอบกำรใชง้ำนของระบบ กำรใชง้ำน 
หรอืกำรบ ำรงุรักษำผลติภัณฑ ์ หรอื (3) 
ผูซ้ ือ้สบัเปลีย่นหรอืซอ่มแซมผลติภัณฑนั์น้โดยไมไ่ดรั้บหนังสอืยนิยอมจำกผูข้ำยกอ่น 

F. ตำม ขอ้ที ่ 11(ง) และ ขอ้ที ่ 11(จ) ดำ้นบนนี ้ ในเรือ่งใดๆ 
ก็ตำมซึง่เกีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นระหวำ่งชว่งระยะเวลำรับประกัน 
ผูข้ำยโดยวจิำรณญำณของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พงึพจิำรณำทีจ่ะ: (1) 
ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นผลติภัณฑด์ังกลำ่วใหใ้หม ่ (หรอืชิน้สว่นทีม่ตี ำหน)ิ หรอื (2) 
ลดหยอ่นคอืคนืเงนิจำกรำคำขำยของผลติภัณฑนั์น้ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไวล้ว่งหนำ้ตำมสญัญำ 
โดยทีห่ำกผูข้ำยไดร้อ้งขอ ผูซ้ ือ้จะตอ้งสง่คนืผลติภัณฑนั์น้ใหผู้ข้ำย ดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของผูข้ำย  
กำัแกไ้ขเบบีวบำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 11(ฉ) 
ควัเป็นไปเพือ่กำัแกไ้ขเบบีวบำแกผู่ซ้ ือ้แตเ่พบีงผูเ้ดบีวเป็นกำัเฉพำะ 
และควำมั บกผษดชอกท บง้หมดท บง้ส ษน้ของผูข้ำบแตเ่พบีงผูเ้ดบีวส ำหั บกกำัละเม ษดกำัปัะ
ก บนทีม่ขีอ้จ ำก บด ด บงที่ั ะกไุวใ้น ขอ้ที ่11(ก)  
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12. กำัจ ำก บดกำัั บกผษดชอกชดใชค้ำ่เสบีหำบ. 

A. ไมว่ำ่จะในกัณีใดๆ ก็ตำม 
ผูข้ำบพงึตอ้งั บกผษดชอกตอ่คำ่ปั บกหัอืควำมเสบีหำบทีม่กีทลงโทั 
กำัสญูเสบีก ำไัหัอืัำบได ้ หัอืกำัลดลงของมลูคำ่ท บง้ทีเ่ก ษดสกืเนือ่งตำมมำ 
เป็นผลขำ้งเคบีง เก ษดโดบก บงเอ ษญหัอืเก ษดข ึน้เป็นพษเศัเฉพำะกัณี 
ซึง่ควำมเสบีหำบน บน้เก ษดข ึน้จำกหัอืเกีบ่วขอ้งเชือ่มโบงก บกกำัละเม ษดเง ือ่นไขในทีน่ ี ้
ไมว่ำ่ผูซ้ ือ้จะไดเ้ปษดเผบใหท้ัำกถงึควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะเก ษดควำมเสบีหำบน บน้ลว่งหนำ้แล้
ว หัอืผูซ้ ือ้ไดเ้ล็งเห็นไดอ้บำ่งมเีหตผุลวำ่อำจเก ษดข ึน้ 
ท บง้น ีไ้มว่ำ่กำัเับีกัอ้งควำมั บกผษดน บน้จะกัะท ำกนหล บกกำัแหง่กฎหมำบหัอืหล บกควำม
บตุ ษธััม (ส บญญำ กำัละเม ษดส บญญำ หัอือืน่ๆ) และไมค่ ำนงึถงึกำัไมอ่ำจตกลงัว่มก บน 
หัอืกำัแกไ้ขเบบีวบำอืน่ใด ตำมว บตถปุัะสงคอ์ บนส ำค บญของส บญญำ 

B. ไมว่ำ่จะกัณีใด 
ควำมั บกผษดของผูข้ำบโดบัวมอ บนเก ษดข ึน้จำกหัอืเกีบ่วขอ้งเชือ่มโบงก บกผลษตภ บณฑใ์ดๆ 
ไมว่ำ่เก ษดข ึน้จำกหัอืเกีบ่วขอ้งเชือ่มโบงก บกกำัละเม ษดส บญญำ กำัละเม ษด 
(ัวมถงึควำมปัะมำทเล ษนเลอ่) 
หัอืมมีลูคำ่เก ษนวำ่จ ำนวนทีจ่ำ่บคำ่ผลษตภ บณฑใ์หก้ บกผูข้ำบ 

13. กำัคนืส ษนคำ้ทีไ่ด ้ั บกอนุญำต  
กำรขำยสนิคำ้ทัง้หมดใหก้ับผูซ้ ือ้นัน้เป็นแบบทำงเดยีว 
และผลติภัณฑนั์น้ไมส่ำมำรถสง่คนืไดเ้วน้แตจ่ะไดรั้บอนุญำตจำกผูข้ำยเป็นลำยลักษณ์อักษรเสยีกอ่
น  ตำมปกตแิลว้ นอกเหนอืจำกตอ้งขออนุญำตลว่งหนำ้เป็นลำยลักษณ์อักษร Bray 
จะยอมรับของสง่คนืจำกผูซ้ ือ้ก็เฉพำะทีก่ำรขอสง่คนืท ำในเวลำทีเ่หมำะสมหลังผูข้ำยสง่ผลติภัณฑท์ี่
วำ่นัน้ไปใหผู้ซ้ ือ้ และผลติภัณฑอ์ยูใ่นสภำพด ี น ำกลับมำใชไ้ด ้
และยังคงเป็นผลติภัณฑม์ำตรฐำนของ Bray (อำท ิ ไมใ่ชข่องสัง่ท ำเป็นพเิศษ ลำ้สมัย 
หรอืผลติภัณฑจ์ำกกำรซือ้กจิกำร)  ในเรือ่งกำรสง่คนืนัน้ โดยปกตผิูข้ำยจะออกหนังสอืลดหยอ่นให ้
(ซึง่ผูข้ำยจะหักคำ่ขนสง่ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเก็บของและกำรคนืสภำพของ) 

14. สษทธษเหนอืทั บพบส์ ษนทำงปบญญำ  ลขิสทิธิ ์ สทิธบิัตร เครือ่งหมำยกำรคำ้ 
ควำมลับทำงกำรคำ้ ควำมรูแ้ละทักษะและทรัพยส์นิทำงปัญญำ 
หรอืสทิธิใ์นกำรเป็นเจำ้ของทรัพยส์นิ 
ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยของหน่วยงำนทีบ่ังคับใชก้ฎหมำยทีใ่ดๆ ก็ตำมท่ัวโลก (“สษทธษเหนอื 
IP”) ทีน่ ำมำใชก้ับหรอืมคีวำมเกีย่วขอ้งกับผลติภัณฑใ์นนีนั้น้ ใหต้กเป็นของผูข้ำยแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  
ผูข้ำยจะรักษำไวซ้ ึง่สทิธเิหนอื IP ทีถ่กูใชเ้พือ่สรำ้ง ประกอบชิน้สว่นหรอื 
ใชง้ำนและมเิชน่นัน้ก็มคีวำมเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกับตัวผลติภัณฑแ์ละชิน้สว่นประกอบ 
ทัง้นีผู้ซ้ ือ้ไมพ่งึเรยีกรอ้งผลประโยชนจ์ำกควำมเป็นเจำ้ของสทิธเิหนอื IP ของผูข้ำย  
ผูซ้ ือ้พงึใชส้ทิธเิหนอื IP ของผูข้ำยเฉพำะทีส่อดคลอ้งกับเงือ่นไขในทีน่ีแ้ละค ำแนะน ำจำกผูข้ำย  
ไมม่กีำรใหอ้นุญำตในสทิธเิหนอื IP ของผูข้ำย ทัง้โดยชดัแจง้หรอืโดยนัย  
หำกผูซ้ ือ้รอ้งขอสทิธเิหนอื IP ในผลติภัณฑเ์อง หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑก็์แลว้แต ่
สทิธินั์น้ใหถ้อืวำ่และถกูโอนไปยังผูข้ำยโดยเด็ดขำด ไมจ่ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรใดๆ เพิม่เตมิ  
ผูซ้ ือ้พงึตอ้งจัดท ำเอกสำรและด ำเนนิกำรในทกุๆ อยำ่งทีเ่ห็นสมควรดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของผูข้ำย 
ซึง่จ ำเป็นเพือ่สนับสนุนผูข้ำยในกำรทีจ่ะปกป้องสทิธเิหนอื IP ของตน 

15. กำัเปลีบ่น ัปูแกก  ผูข้ำยสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่น เลกิผลติ 
หรอืเปลีย่นรปูแบบและโครงสรำ้งของผลติภัณฑโ์ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนำ้และไมต่อ้งรับผดิอันอำจจะ
เกดิขึน้ภำยภำคหนำ้ 
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16. กำัปฏษก บต ษตำมกฎหมำบ  ผูซ้ ือ้พงึตอ้งปฏบิัตติำมกฎหมำย ระเบยีบ 
และกฤษฎกีำตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และรักษำไวซ้ ึง่ใบอนุญำต หนังสอืใหอ้นุญำต 
ใบมอบอ ำนำจ หนังสอืใหค้วำมเห็นชอบ ใหย้ังคงมผีลใชบ้ังคับได ้
ซึง่จ ำเป็นตอ้งใชเ้พือ่ด ำเนนิกำรตำมพันธะผกูพันภำยใตข้อ้ตกลงนี ้ 
ทัง้นีน้อกเหนอืจำกทีไ่ดก้ลำ่วมำกอ่นหนำ้นัน้ (และไมม่ขีอ้จ ำกัดหลังจำกนี)้ 
โปรดรับทรำบขอ้มลูดังตอ่ไปนีซ้ ึง่เกีย่วกับกำรปฏบิัตติำมกฎ 

A. กำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบทำงกำรคำ้  
ผูซ้ ือ้พงึปฏบิัตติำมกฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับเพือ่ควบคมุกำรสง่ออกและน ำเขำ้ และกฎระเบยีบตำ่งๆ 
รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีงกฎหมำยควบคมุกำรสง่ของกลับ  
หำกผูซ้ ือ้ไดผ้ลติภัณฑนั์น้มำเพือ่น ำไปจ ำหน่ำยตอ่ 
กำรปฏบิัตติำมระเบยีบทีว่ำ่นัน้จะก ำหนดใหผู้ซ้ ือ้ตอ้งรูว้ำ่ผูซ้ ือ้คอืใคร จดุหมำยสดุทำ้ย 
หรอืขอ้เท็จจรงิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรขำยผลติภัณฑ ์ และเฝ้ำจับตำมอง “สญัญำณเตอืนภัย” 
ในสถำกำรณท์ีเ่กีย่วขอ้งกับกำรขำยนัน้  
ผูซ้ ือ้มขีอ้ผกูมดัในกำรปฏบิัตติำมโปรแกรมกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบทำงกำรคำ้ของ Bray 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรจ ำหน่ำยและซือ้ผลติภัณฑ ์  ผูซ้ ือ้ควรตดิตอ่ Bray 
เพือ่ยนืยันกำรปฏบิัตติำมขอ้ก ำหนดของโปรแกรมนี้ 

B. กฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติ  
ผูซ้ ือ้ตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกับกำรตอ่ตำ้นกำรทจุติและกำรตดิสนิบน 
รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีง กฎหมำยตอ่ตำ้นกำรใหส้นิบน (Bribery Act 2010) ของสหรำชอำณำจักร 
และ กฎหมำยป้องกันกำรกระท ำกำรทจุรติในตำ่งประเทศ (Foreign Corrupt Practices Act) 
ของสหรัฐอเมรกิำ  ผูซ้ ือ้ตอ้งไมจ่ำ่ยให ้ เสนอใหห้รอืสญัญำวำ่จะจำ่ยให ้ ซึง่ส ิง่ของทีม่มีคูำ่ 
ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มเพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรมอีทิธพิลชกัจงูกำรตัดสนิใจของเจำ้พนักง
ำน หรอืแสวงหำอทิธพิลเพือ่กำรใดๆ อันเกีย่วกับกำรตัดสนิใจดังกลำ่วนัน้ 
จำกบคุคลหรอืองคก์รทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของหน่วยงำนรัฐ 
ตลอดจนองคก์รหรอืธรุกจิซึง่หน่วยงำนรัฐเป็นเจำ้ของทัง้หมดหรอืบำงสว่น  ผูซ้ ือ้ตอ้งตดิตอ่กับ 
Bray ส ำหรับธรุกรรมใดๆ อันมคีวำมเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกับผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บไปภำยใตข้อ้ตกลงนี ้
ซ ึง่อำจจะเขำ้ไปพัวพันกับกฎหมำยดังกลำ่ว  Bray อำจยกเลกิกำรขำย ขอ้ตกลง 
หรอืกำรรว่มมอืกับบคุคลหนึง่บคุคลใดทีฝ่่ำฝืนกฎหมำยนัน้ โดยปรำศจำกกำรรับผดิใดๆ 

17. กำับกเล ษก  นอกเหนอืจำกกำรแกไ้ขเยยีวยำใดๆ 
ทีม่อบใหภ้ำยใตข้อ้ตกลงนีแ้ลว้ 
ผูข้ำยยังอำจบอกเลกิขอ้ตกลงนีโ้ดยมผีลในทันทหีลงัจำกออกจดหมำยแจง้ไปยังผูซ้ ือ้ 
หำกผูซ้ ือ้นัน้:  (1) ไมส่ำมำรถจำ่ยช ำระเงนิไดเ้มือ่ครบก ำหนด (2) 
หรอืไมอ่ำจด ำเนนิกำรหรอืปฏบิัตติำมเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หนึง่ของขอ้ตกลง 
ทัง้หมดหรอืบำงสว่นก็ตำมแต ่ หรอื (3) กลำยเป็นผูม้หีนีส้นิลน้พน้ตัว 
ยืน่ค ำรอ้งตอ่ศำลขอเป็นบคุคลลม้ละลำย 
หรอืเริม่หรอืไดด้ ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรเกีย่วกับกำรฟ้องลม้ละลำย ศำลสัง่พทัิกษ์ทรัพย ์
กำรปรับโครงสรำ้งหนี ้หรอืโอนสทิธิใ์ดๆ เพือ่ประโยชนข์องเจำ้หนี ้

18. กำัสละสษทธษ ์ 
กำรสละสทิธิท์ีพ่งึมตีำมขอ้ก ำหนดขอ้หนึง่ขอ้ใดตำมเงือ่นไขในทีน่ีห้รอืขอ้ตกลงนีโ้ดยผูข้ำยนัน้ 
ไมม่ผีลบังคับทำงกฎหมำย 
เวน้เสยีแตไ่ดก้ ำหนดไวล้ว่งหนำ้อยำ่งชดัแจง้และผูข้ำยไดล้งนำมของตน  
กำรไมใ่ชส้ทิธิห์รอืประวงิเวลำใชส้ทิธิ ์ รับกำรเยยีวยำ ใชอ้ ำนำจ หรอืรับสทิธปิระโยชน ์
ซึง่เกดิจำกขอ้ตกลงนีน้ี ้ ใหด้ ำเนนิกำรเฉกเชน่หรอืใหถ้อืวำ่เป็นกำรสละสทิธินั์บแตนั่น้  กำรใชส้ทิธิ ์
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รับกำรเยยีวยำ ใชอ้ ำนำจ หรอืรับสทิธปิระโยชนซ์ ึง่ก ำหนดในทีน่ี ้
ไมว่ำ่จะเพยีงสว่นเดยีวหรอืเพยีงบำงสว่นก็ตำม ไมไ่ดล้ดทอนกำรใชส้ทิธิห์ลังจำกนี ้
หรอืลดทอนกำรใชส้ทิธิ ์รับกำรเยยีวยำ ใชอ้ ำนำจ หรอืรับสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ นอกเหนอืจำกนี ้

19. ขอ้มลูอ บนเป็นควำมล บก  ขอ้มลูอนัเป็นควำมลับทัง้หมดของผูซ้ ือ้ 
(ตำมค ำอธบิำยดำ้นลำ่ง) ซึง่ผูซ้ ือ้เปิดเผยใหผู้ข้ำยไดท้รำบ ไมว่ำ่จะเปิดเผยโดยทำงวำจำ 
หรอืไดรั้บกำรเปิดเผยหรอืเขำ้ถงึเนือ้หำทีเ่ป็นขอ้เขยีน เป็นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
หรอืสือ่ในรปูแบบอืน่ใด ทัง้นีไ้มว่ำ่จะถกูประทับตำ หรอืถกูก ำหนด 
หรอืถกูระบดุว้ยวธิกีำรอืน่ใดก็ตำมวำ่ “เป็นควำมลับ” 
อันเกีย่วขอ้งเชือ่มโยงกับเงือ่นไขในทีน่ีห้รอืขอ้ตกลงนีล้ว้นเป็นควำมลับทัง้ส ิน้ 
เพือ่กำรใชใ้นกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้ตกลงนีเ้ทำ่นัน้ 
และไมอ่ำจเปิดเผยหรอืท ำส ำเนำเวน้เสยีแตไ่ดรั้บอนุญำตจำกผูซ้ ือ้เป็นลำยลักษณ์อักษรลว่งหนำ้  
ผูซ้ ือ้จะตอ้งคนืขอ้มลูอันเป็นควำมลับทัง้หมดทีต่นไดรั้บจำกผูข้ำย ในทันททีีผู่ข้ำยรอ้งขอ  
ผูข้ำยยอ่มมสีทิธิร์อ้งขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ระงับเป็นกำรชัว่ครำว ส ำหรับกำรละเมดิตำมเงือ่นไขขอ้นี ้ 
ตำมวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงนี้ "ขอ้มลูอ บนเป็นควำมล บก" หมำยถงึขอ้มลูซึง่ไมเ่ปิดเผยสูส่ำธำรณะ 
เป็นควำมลับ หรอืเป็นทรัพยส์นิของขำย ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกัดเพยีง ธรุกรรมทำงธรุกจิ แผนธรุกจิ 
ควำมลับทำงกำรคำ้ ทรัพยส์นิทำงปัญญำ คณุสมบัตดิำ้นเทคนคิทีก่ ำหนด ตัวอยำ่ง แบบ 
ขอ้มลูลกูคำ้ ขอ้มลูของผูจั้ดหำสนิคำ้ ขอ้มลูดำ้นเทคนคิ กำรพัฒนำ ทรัพยส์นิ ระบบ กระบวนกำร 
บรกิำร ขัน้ตอน วธิกีำร แบบแปลน ควำมรูแ้ละทักษะ อปุกรณ ์แผนกำรพัฒนำ เอกสำร คูม่อื กลยทุธ ์
ทรัพยำกรทีใ่ชใ้นกำรฝึกอบรม ตน้ทนุ กำรตัง้รำคำ กำรใหส้ว่นลดหรอืกำรจงูใจ 
จ ำนวนหรอืปรมิำณยอดขำย นวตักรรม กำรคน้ควำ้ 
หรอืสิง่อืน่ใดทีถ่อืไดว้วำ่เป็นควำมลับทีไ่ดรั้บมำโดยมคีวำมเชือ่มโยงกับผูข้ำยหรอืผลติภัณฑ ์

20. เหตสุดุว ษส บบ  ทัง้ผูข้ำยและผูซ้ ือ้จะไมถ่อืวำ่ไดล้ะเมดิสญัญำนี้ 
หรอืตอ้งมคีวำมรับผดิตอ่บคุภำยนอกจำกควำมลำ่ชำ้หรอืควำมเสยีหำย 
หำกกำรด ำเนนิกำรตำมเงือ่นไขในทีน่ีแ้ละขอ้ตกลงฉบับนี้ (ยกเวน้แตก่ำรจำ่ยช ำระเงนิ) 
ถกูระงับไมส่ำมำรถท ำไดจ้ำกเหตสุดุวสิยัซึง่เกนิกวำ่จะควบคมุ 
และไมไ่ดเ้กดิจำกกำรประมำทเลนิเลอ่ของคูส่ญัญำทีไ่ดรั้บผลกระทบจำก (“เหตสุดุว ษส บบ”) นัน้  
เหตสุดุวสิยันัน้รวมถงึแตไ่มถ่งึจ ำกัดเพยีงเหตแุผน่ดนิไหว อทุกภัย พำยเุฮอรเิคน 
พำยฤุดรูอ้นทีช่ ือ่เรยีก ฟ้ำผำ่ พำยนุ ้ำแข็ง พำยหุมิะ ภเูขำน ้ำแข็ง น ้ำจับตัวกันเป็นกอ้น 
ภัยพบิัตจิำกลมและทะเล กำรระเบดิและอคัคภีัย โรคละบำด ภัยธรรมชำต ิภัยจำกศัตรขูองประชำชน 
สงครำม กำรกอ่กำรรำ้ย เหตฉุุกเฉนิในประเทศ กำรบกุจูโ่จม กำรลกุขึน้มำตอ่ตำ้น กำรจลำจล 
กำรหยดุงำน กักขงั ปิดโรงงำนระหวำ่งประทว้ง ปิดถนน 
หรอืควำมขดัแยง้ในอตุสำหกรรมกำรผลติอืน่ๆ กฎหมำย กฎเกณฑ ์ ระเบยีบขอ้บังคับ ค ำสัง่ 
กฤษฎกีำ หรอืขอ้ก ำหนดของหรอืเขำ้แทรกแซงโดยรัฐบำล หรอืหน่วยงำนรัฐ 
ควำมไมส่ำมำรถหรอืชกัชำ้ในกำรไดรั้บสิง่จ ำเป็นตำ่งๆ ทีเ่พยีงพอหรอื วตัถดุบิทีเ่หมำะสม 
ขำดแคลนพลังงำน หรอืสถำนกำรณ์อืน่ๆ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นกำรควบคมุของคูส่ญัญำ 
ทัง้หมดนีซ้ ึง่ไมส่ำมำรถทีจ่ะป้องกันหรอืแกไ้ขเยยีวยำ ไมว่ำ่จะเหมอืนหรอืไมเ่หมอืน 
คำดกำรณ์ไดห้รอืคำดกำรณ์ไมไ่ด ้  ผูข้ำยพงึตอ้งมเีวลำเพิม่เตมิตำมสมควร 
ในกำรด ำเนนิงำนตำมขอ้ผกูมัด เมือ่มเีหตสุดุวสิยัเกดิขึน้ 

21. กำัโอนสษทธษ ์  ผูซ้ ือ้ตอ้งไมโ่อนสทิธิใ์ดๆ ทีต่นม ี
หรอืมอบหมำยภำระผกูพันของตนภำยใตข้อ้ตกลงนีใ้หผู้ห้นึง่ผูใ้ด 
โดยปรำศจำกหนังสอืยนิยอมเป็นกำรลว่งหนำ้จำกผูข้ำย  
กำรโอนหรอืมอบหมำยสทิธิท์ีเ่ขำ้ขำ่ยละเมดิเงือ่นไขในขอ้นีถ้อืเป็นโมฆะ  
กำรโอนหรอืมอบหมำยสทิธิไ์มอ่ำจปลดเปลือ้งผูซ้ ือ้จำกจำกภำระผกูพันภำยใตข้อ้ตกลงนีไ้ด ้
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22. กำัแกไ้ขและกำัเปลีบ่นแปลง  
เงือ่นไขในทีน่ีอ้ำจแกไ้ขและเปลีย่นแปลงเนือ้หำโดยเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ระบวุำ่ไดแ้กไ้ขเงือ่นไขในทีน่ี้ 
และไดม้กีำรลงนำมจำกตวัแทนทีช่อบธรรมของทัง้ฝ่ำยผูข้ำยและผูซ้ ือ้ 

23. ควำมส บมพ บนธข์องคูส่ บญญำท บง้สองฝ่ำบ  
ควำมสมัพันธร์ะหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยเป็นไปในรปูแบบผูรั้บเหมำหรอืลกูจำ้งอสิร  ขอ้ควำมใดๆ 
ตำมเงือ่นไขในทีน่ีห้รอืขอ้ตกลงนี้ 
ไมอ่ำจน ำไปตคีวำมวำ่เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพันธใ์นรปูแบบตัวแทน หุน้สว่น กำรรว่มทนุ 
หรอืกำรประกอบกำรรว่มกนัในรูปแบบอืน่ๆ กำรจำ้งงำนหรอืกำรดแูลผลประโยชน์ 
ระหวำ่งผูข้ำยและผูซ้ ือ้ และคูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดไมม่อี ำนำจท ำสญัญำแทน 
หรอืผกูพันคูส่ญัญำอกีฝ่ำยไมว่ำ่จะดว้ยวธิกีำรใดก็แลว้แต ่

24. ไมม่ผีู ้ั บกปัะโบชนเ์ป็นกคุคลภำบนอก  
เงือ่นไขในทีน่ีแ้ละขอ้ตกลงฉบับนีมุ้ง่เนน้ประโยชน์ของผูข้ำยและผูซ้ ือ้ดังกลำ่ว 
ตลอดจนผูส้บืทอดและผูไ้ดรั้บมอบหมำยทีไ่ดรั้บอนุญำตในทีน่ีเ้ทำ่นัน้ 
และไมม่ถีอ้ยควำมใดในทีน่ีไ้มว่ำ่จะระบโุดยชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะทีแ่สดงเจตจ ำนงคห์รอืมอบสทิธติ
ำมกฎหมำย สทิธอิันชอบธรรม ประโยชน์ 
หรอืกำรแกไ้ขเยยีวยำแกบ่คุคลธรรมดำหรอืนติบิคุคลไมว่ำ่จะในลักษณะใดก็แลว้แต ่
ภำยใตห้รอืดว้ยเหตผุลของเงือ่นไขในทีน่ี้ 

25. กฎหมำบทีใ่ชก้ บงค บก/เขตอ ำนำจศำล/กำัสละสษทธษพ์ ษจำัณำคดโีดบลกูขุ
น เงือ่นไขในทีน่ี้ 

ขอ้ตกลงและควำมสมัพันธร์ะหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจบังคับควบคมุของกฎ
หมำยวธิสีบัญญตัแิละกฎหมำยสำรบัญญัตขิองรัฐเท็กซสั 
เวน้แตจ่ะมคีวำมขดัแยง้ในหลักแหง่กฎหมำย 
ซีง่จะน ำกฎหมำยวธิสีบัญญัตแิละกฎหมำยสำรบัญญัตภิำยใตข้อบเขตอ ำนำจศำลอืน่มำใช ้ 
ในกรณีทีไ่ดต้ดัสนิหรอืพจิำรณำแลว้ทีจ่ะไมน่ ำกฎหมำยรัฐเท็กซสัมำใชก้ับกำรด ำเนนิคดทีำงแพง่ระ
หวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย ดังนัน้เพือ่ยตุกิำรด ำเนนิอันเกีย่วกับเงือ่นไขในทีน่ี้ ขอ้ตกลงนี ้
และควำมสมัพันธร์ะหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย 
ใหน้ ำขอ้กฎหมำยภำยใตข้อบเขตพจิำรณำคดใีนพืน้ทีซ่ ึง่โรงงำนของ Bray 
ทีก่ ำหนดเป็นสถำนทีข่ำยตัง้อยูม่ำบังคับใช ้
เวน้แตจ่ะมคีวำมขดักันของหลักแหง่กฎหมำยซีง่ควบคมุกำรน ำกฎหมำยวธิสีบัญญัตแิละกฎหมำยสำ
รบัญญัตภิำยใตข้อบเขตอ ำนำจศำลอืน่มำใช ้

 หำกโรงงำนของ BRAY ทีก่ ำหนดเป็นสถำนทีข่ำยตัง้อยูรั่ฐ (STATE) ดนิแดนภำยใตอ้ำณัต ิ
(TERRITORY) หรอืเขตปกครองพเิศษ (DISTRICT) 
แหง่ใดแหง่หนึง่ของประเทศสหรัฐอเมรกิำแลว้ คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยพงึ:  (ก) 
ยืน่ฟ้องตอ่ศำลทีม่ขีอบเขตอ ำนำจและทีต่ัง้ของศำลนัน้อยูใ่นดนิแดนของฮำรร์สีเคำนต์ี ้ รัฐเท็กซนั 
เพือ่คลีค่ลำยกำรด ำเนนิคดทีำงแพง่บำงสว่นหรอืทัง้หมดอันเกดิขึน้จำกหรอืเกีย่วเนือ่งสมัพันธก์ับเงื่
อนไขในทีน่ี ้ ขอ้ตกลงนี ้ และควำมสมัพันธร์ะหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยและ (ข) 
ั บกทัำกและเต็มใจทีจ่ะสละสษทธษใ์นกำัพษจำัณำคดโีดบลกูขนุส ำหั บกกำัด ำเน ษนคดทีำงกฎ
หมำบอ บนเกีบ่วเนือ่งส บมพ บนธก์ บกเง ือ่นไขในทีน่ ี ้ ขอ้ตกลงนี ้
และควำมส บมพ บนธ์ั ะหวำ่งคูส่ บญญำท บง้สองฝ่ำบ 
 

หำกโรงงำนของ BRAY ทีก่ ำหนดเป็นสถำนทีข่ำยไมไ่ดต้ัง้อยูใ่นรัฐ (STATE) 
ดนิแดนภำยใตอ้ำณัต ิ (TERRITORY) หรอืเขตปกครองพเิศษ (DISTRICT) 
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แหง่ใดแหง่หนึง่ของประเทศสหรัฐอเมรกิำ 
คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยเห็นชอบตรงกันวำ่กำรด ำเนนิคดทีำงแพง่ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกีย่วขอ้งกับข ้
อตกลงนีห้รอืใบสัง่ซือ้จะตอ้งยตุโิดยอำศัยขอ้บังคบัอนุญำโตตลุำกำรของหอกำรคำ้ตำ่งชำต ิ
ภำยใตก้ำรพจิำรณำควำมของอนุญำโตตลุำกำรจ ำนวนหนึง่คน 
ซึง่ไดรั้บแตง่ตัง้ตำมขอ้บังคับดังกลำ่วขำ้งตน้ ขึน้อยูก่ับจ ำเลยตำมทีก่ฎหมำยอนุญำต 
ทัง้นีก้ระบวนกำรพจิำรณำโดยอนุญำโตตลุำกำรจะด ำเนนิเป็นภำษำอังกฤษ 
ภำยในดนิแดนของเมอืงฮสูตัน รัฐเท็กซสั 
โดยทีอ่นุญำโตตลุำกำรผูไ้ดรั้บแตง่ตัง้ตอ้งมคีณุสมบัตดิังตอ่ไปนี:้  (1) 
เป็นผูท้ีส่ ำเร็จกำรศกึษำจำกโรงเรยีนกฎหมำยทีต่ัง้อยูใ่นสหรัฐฯ (2) 
มปีระสบกำรณ์มำกกวำ่ยีส่บิปีขึน้ไปในกำรฟ้องรอ้งคดคีวำม 
และ/หรอืเป็นอนุญำโตตลุำกำรในคดแีพง่ซึง่มคีวำมซบัซอ้น (3) 
เป็นผูท้ีม่ใีบอนุญำตวำ่ควำมในรัฐเท็กซสั และ (4) เป็นกลำง  
อนุญำโตตลุำกำรผูนั้น้จะมอี ำนำจในกำรจัดสรรควำมรับผดิระหวำ่งคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำย 
ทวำ่ไมม่อี ำนำจในกำรชีข้ำดควำมเสยีหำยหรอืกำรแกไ้ขเยยีวยำใดๆ ทีม่ไิดก้ ำหนดไวใ้น 
หรอืเกนิกวำ่เงือ่นไขทีเ่ปิดเผยของขอ้ตกลงในทีน่ี ้ หรอืขอ้ตกลงนี ้ 
ค ำชีข้ำดของอนุญำโตตลุำกำรมใีหแ้กคู่ส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยจะออกเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยจะออกใหเ้มือ่คูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดรอ้งขอ 
จะรวมเอำกำรสบืเสำะหำขอ้เท็จจรงิและขอ้สรุปของกฎหมำย  
ค ำชีข้ำดนีจ้ะไดรั้บกำรรับรองและน ำไปบังคับตำมกฎหมำยในศำลสถติยตุธิรรมหลังพจิำรณำคดเีสร็จ
สิน้  ผูซ้ ือ้และผูจั้ดหำสนิคำ้ไดใ้หค้วำมเห็นชอบในทีน่ี ้
และยืน่เรือ่งเขำ้สูก่ระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรและอ ำนำจในกำรพจิำรณำคดยีังศำลสถติยตุธิรรมใน
ทอ้งถิน่ รัฐ หรอืศำลรัฐบำลกลำง ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงฮสุตัน รัฐเท็กซสั 
เพือ่ขออ ำนำจศำลใหพ้จิำรณำทบทวนหรอืคัดคำ้นผลของกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร 
รวมถงึละเวน้สทิธิใ์ดๆ 
ซึง่คูส่ญัญำฝ่ำยนัน้พงึมเีพือ่ขอยำ้ยสถำนทีพ่จิำรณำคดไีปยังเขตอ ำนำจศำลในทีอ่ืน่  
คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยพงึสงวนสทิธิอ์ยำ่งชดัแจง้ในกำรยืน่ขอใหศ้ำลมคี ำสัง่ระงับเป็นกำรชัว่ครำว ณ 
ยังศำลสถติยตุธิรรมแหง่หนึง่แหง่ใดในเมอืงฮสุตัน รัฐเท็กซสั  
คูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยรับทรำบและเห็นชอบรว่มกันวำ่ ขอ้ตกลงนี ้ รวมถงึกจิกรรมใน พ.ร.บ. 
พำณชิยร์ะหวำ่งรัฐ หรอื INTERSTATE COMMERCE (และตอ้งสอดคลอ้งกลับ พ.ร.บ. 
อนุญำโตตลุำกำร หรอื FEDERAL ARBITRATION ACT ของประเทศสหรัฐฯ 
ใชค้วบคมุและบังคับกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรทัง้หมดทีไ่ดด้ ำเนนิกำรในทีน่ี ้
โดยมไิดค้ ำนงึวำ่จะมคีวำมขดัแยง้กับขอ้ก ำหนดของกฎหมำยประจ ำรัฐหรอืไม)่ 

26. หน บงสอืแจง้เตอืน  หนังสอืแจง้เตอืน ค ำรอ้งขอ ควำมยนิยอม ขอ้เรยีกรอ้ง 
กำรทวงถำม กำรสละสทิธิ ์ และกำรสือ่สำรอืน่ๆ ในทีน่ีทั้ง้หมด (“หน บงสอืแจง้เตอืน”) 
ตอ้งท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
และจำ่หนำ้ถงึคูส่ญัญำทัง้สองฝ่ำยตำมทีอ่ยูซ่ ึง่ไดเ้ขยีนไวบ้นหนำ้ใบสัง่ซือ้นี ้
หรอืสง่ไปยังทีอ่ยูอ่ ืน่ซ ึง่ฝ่ำยผูรั้บไดแ้จง้ใหท้รำบไวเ้ป็นลำยลักษณ์อักษร  
หนังสอืแจง้เตอืนทัง้หมดควรน ำสง่โดยบคุคล 
หรอืผูใ้หบ้รกิำรสง่ไปรษณียภั์ณฑซ์ึง่เป็นทีย่อมรับในประเทศ (ไมม่คีำ่สง่ลว่งหนำ้) สง่ผำ่นโทรสำร 
(มกีำรยนืยันกำรสง่สมบรูณ์) อเีมล หรอื จดหมำยลงทะเบยีน (ในแตล่ะกรณี ตอ้งมใีบยนืยันกำรรับ 
ช ำระคำ่ไปรษณียำกรแลว้)  เวน้แตไ่ดก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่ในขอ้ตกลงนี ้
หนังสอืแจง้เตอืนจะมผีลทำงกฎหมำยก็ตอ่เมือ่ (1) ผูรั้บไดรั้บแลว้ (และกำรยนืยันกำรรับ 
จำกกำรสง่ทำงโทรสำรหรอืสง่ทำงอเีมล) และ (2) 
คูส่ญัญำฝ่ำยทีอ่อกหนังสอืแจง้เตอืนไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของเงือ่นไขขอ้นี้ 
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27. กำัเป็นโมฆะกำงสว่น  
หำกสว่นหนึง่สว่นใดของเงือ่นไขในทีน่ีห้รอืขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลงนีไ้มถ่กูตอ้ง ผดิกฎหมำย 
หรอืไมอ่ำจน ำมำบังคับใชใ้นกำรด ำเนนิคดทีำงกฎหมำย อยำ่งไรก็ตำมควำมไมถ่กูตอ้ง ผดิกฎหมำย 
หรอืไมอ่ำจน ำมำบังคับใชใ้นกำรด ำเนนิคดดีังกลำ่วยอ่มไมส่ง่ผลตอ่เงือ่นไขหรอืขอ้ก ำหนดในขอ้อืน่
ๆ หรอืท ำใหเ้งือ่นไขหรอืขอ้บังคับทีว่ำ่นัน้เป็นโมฆะ 
หรอืไมอ่ำจน ำมำบังคับใชใ้นกำรด ำเนนิคดภีำยใตข้อบเขตอ ำนำจศำลแหง่อืน่ 

28. ควำมผษดพลำดดำ้นงำนธุักำั  
ผูข้ำยสงวนสทิธิใ์นกำรแกไ้ขควำมผดิพลำดจำกกำรจดขอ้ควำมผดิ 
หรอืควำมผดิพลำดดำ้นงำนธรุกำรทัง้หมด หรอืกำรละเลยในเรือ่งกำรจัดท ำเอกสำร 
(ไมว่ำ่จะเป็นใบเสนอรำคำ ใบเรยีกเก็บเงนิ หรอืเอกสำรอืน่ๆ 

29. กำัด ำังอบู ่  ขอ้ก ำหนดใดๆ ก็ตำมของขอ้ตกลงนี ้
ซ ึง่โดยธรรมชำตแิลว้ควรน ำมำใชห้ลังกำรยกเลกิหรอืขอ้ตกลงนีห้มดอำย ุ รวมถงึ 
(แตไ่มจ่ ำกัดเพยีง) ขอ้ก ำหนดดังตอ่ไปนี:้  กำรปฏบิัตติำมกฎหมำย 
กำรเก็บรักษำขอ้มลูเป็นควำมลับ กฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับ/เขตอ ำนำจศำล และกำรด ำรงอยู ่
จะยังคงมอียูแ่มว้ำ่จะมกีำรยกเลกิขอ้ตกลงหรอืขอ้ตกลงหมดอำยุ 

30. ขอ้มลูทีไ่ด ้ั บกกำัตพี ษมพ ์  ขอ้มลูทัง้หมดเกีย่วกับปรมิำตร น ้ำหนัก อณุหภมู ิ
แรงดันกำรใชง้ำน ตลอดจนขอ้มลูผลติภัณฑอ์ืน่ๆ เกีย่วกับผลติภัณฑท์ีน่ ำไปตพีมิพ ์
ลว้นเป็นคำ่ประมำณกำร 


