(คำแปล)
เครือบริษัท ลินเด
ข้ อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของกำรซือ้
ของเครือบริษัท ลินเด
1.
1.1.

1.2.

กำรใช้ บังคับ คำสั่งซือ้ คำจำกัดควำมหลัก
เงื่อนไขทัว่ ไปของการซื ้อฉบับนี ้ (“เงื่อนไข”) จะใช้ บงั คับกับการซื ้อ (1) สินค้ าและวัสดุใดๆ รวมทั ้ง
โดยไม่จากัดเพียง
ผลิตภัณฑ์
ชิ ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้ พฒ
ั นาหรือที่มีการสัง่ ทาโดยเฉพาะและสินค้ าที่จะจัดส่งให้ เนื่องจาก
บริการ (“สินค้ า”) และ (2) บริการใดๆ (“บริการ”) โดยลินเด คาว่า “ลินเด” หมายถึง
นิติบคุ คลของเครือบริษัท
ลินเด
ที่สงั่ ซื ้อสินค้ าหรือบริการจากซัพพลายเออร์ ของสินค้ าและบริการนั ้นๆ
(“ซัพพลายเออร์ ”)
“เครือบริษัท ลินเด” เป็ นเครือบริษัทระหว่างประเทศที่นาโดย ลินเด เอจี เยอรมนี
(www.linde.com)
ให้ ใช้ เงื่อนไขบังคับกับความสัมพันธ์ ทางธุรกิจไม่ว่าในปั จจุบนั หรืออนาคตทั ้งหมด
สาหรับการซื ้อสินค้ าและบริ การโดยลินเด
ถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ มีการอ้ างถึงเงื่อนไขฉบับนี ้อย่างชัดแจ้ งก็ตาม
ข้ อกาหนดมาตรฐานของซัพพลายเออร์ จะไม่นามาใช้ บงั คับ
เว้ นแต่ลนิ เดจะให้ ความยินยอมด้ วยอย่างชัดแจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และให้ นาเงื่อนไขมาใช้ บังคับด้ วยเช่นเดียวกันในกรณีที่ลนิ เดยอมรับสินค้ าหรือบริ การโดยปราศจา
กข้ อสงวนสิทธิ์

หากไม่มีการระบุวนั ส่งมอบไว้
ซัพพลายเออร์ จะส่งมอบสินค้ าและให้ บริการโดยเร็วที่สดุ เท่าที่ จะเป็ นไปได้ ตามสมควร
และซัพพลายเออร์ จะแจ้ งลินเดให้ ทราบถึงวันส่งมอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าตามสมควร
ทั ้งนี ้ เว้ นแต่ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญา ซัพพลายเออร์ จะส่งมอบสินค้ าตาม Incoterms
2010 “DDP” และสัญญาไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ซื ้อหรือสัญญา (“สถานที่รับ
(“Location of Receipt”)
2.3.

หากซัพพลายเออร์ มิได้ สง่ มอบสินค้ าหรือมิได้ ให้ บริการภายในวันส่งมอบ
หรือหากไม่มีการระบุวนั ส่งมอบไว้
ภายในเวลาที่ลนิ เดกาหนดตามสมควร
ลินเดมีสทิ ธิ
โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นที่ลนิ เดอาจจะมีอยู่ตามสัญญาหรือตามก
ฎหมายและโดยปราศจากความรับผิดต่อซัพพลายเออร์
ยกเลิกสัญญาโดยให้ คาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ซพั พลายเออร์
ในกรณีดงั กล่าว
ลินเดมีสทิ ธิร้องขอให้ คืนเงินตามราคาซื ้อ
หากมีการชาระเงินตามราคาซื ้อไปแล้ ว
และเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนสาหรับต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหายและความสูญเสียอื่นๆ
ทั ้งหมดที่เกิดกับลินเด อันเนื่องจากการมิได้ กระทาการดังกล่าวของซัพพลายเออร์ นอกจากนี ้
ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ ลินเดจะมีสทิ ธิ ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 8.3 อีกด้ วย

2.4.

สาหรับการส่งมอบสินค้ าแต่ละครั ้ง
ซัพพลายเออร์ จะรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทั ้งปวงที่ใช้ บังคับกับการขนส่ง
และการส่งมอบสินค้ าดังกล่าวตลอดเวลา

2.5.

การส่งมอบสินค้ าแต่ละครัง้ จะต้ องมีการส่งเอกสารที่ระบุข้อมูลขั ้นต่าและข้ อมูลอื่นๆ
ต่อไปนี ้ตามที่ลนิ เดร้ องขอ: หมายเลขคาสัง่ ซื ้อ รายละเอียดของสินค้ า และชื่อของซัพพลายเออร์
หน่วยวัดที่ระบุถงึ ปริมาณหรือจานวน และจุดส่งมอบสินค้ า

2.6.

สินค้ าทั ้งหมดจะต้ องมีการบรรจุหีบห่อ
(1)
อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้ าในระหว่างการบรรทุก ขนส่ง และขนถ่าย และ
(2)
เป็ นไปตามรายละเอียดจาเพาะการบรรจุหีบห่อของลินเด
หากมีการส่งรายละเอียดจาเพาะการบรรจุหีบห่อนั ้นให้ แก่ซพั พลายเออร์

2.7.

นอกจากนี ้ ซัพพลายเออร์ จะ

แม้ ว่าลินเดทราบถึงข้ อกาหนดที่ขดั แย้ งหรือแตกต่างจากปกติของซัพพลายเออร์ ก็ตาม
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.
2.1.

2.2.

“คาสัง่ ซื ้อ”
หมายถึง
คาร้ องขอ
(ไม่ว่าในรูปแบบใด)
ที่สง่ ให้ แก่ซพั พลายเออร์ สาหรับการขายสินค้ าหรือบริการ
และแบบ
รายละเอียดจาเพาะ
(specifications) และเอกสารแนบท้ ายอื่นๆ ซึง่ ถือว่าให้ รวมเงื่อนไขเข้ าไว้ ด้วยตลอดเวลา
เงื่อนไขจะเป็ นสิง่ เพิ่มเติมจากคาสัง่ ซื ้อ
และในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างคาสัง่ ซื ้อกับเงื่อนไข
ให้ ข้อกาหนดของคาสัง่ ซื ้อมีผลบังคับ
หากคาสัง่ ซื ้อไม่ได้ รับการยอมรับจากซัพพลายเออร์ ภายใน
14
วันหลังจากได้ รับคาสัง่ ซื ้อหรือระยะเวลาอื่นใดที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ซื ้อ
(“ช่วงเวลายอมรับ
(Acceptance
Period)”)
ให้ ถือว่าคาสัง่ ซื ้อนั ้นเป็ นอันยกเลิก
ทั ้งนี ้
ก่อนที่คาสัง่ ซื ้อจะได้ รับการยอมรับจากซัพพลายเออร์ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ลินเดจะไม่ต้องผูกพันตามคาสัง่ ซื ้อดังกล่าว
และมิสทิ ธิ์เพิกถอน
ดัดแปลง
หรือแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาสัง่ ซื ้อในเวลาใดๆ ก็ได้
(1)
คาสัง่ ซื ้อที่มีการยอมรับโดยปราศจากข้ อสงวนสิทธิ์หรือการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงภายในช่วงเวลายอม
รับโดยซัพพลายเออร์
(2)
คาสัง่ ซื ้อที่ซพั พลายเออร์ ยอมรับโดยมีข้อสงวนสิทธิ์หรือการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรือที่ลนิ เดได้ รับหลังจากช่วงเวลายอมรับ แต่ได้ รับการยอมรับจากลินเด (ไม่ว่าในรูปแบบใด) หรือ
(3) ข้ อตกลงอื่นระหว่างซัพพลายเออร์ กบั ลินเดซึง่ อ้ างถึงเงื่อนไขฉบับนี ้ ถือเป็ น “สัญญำ”
รายละเอียดจาเพาะสาหรับสินค้ าและ/หรือบริการที่ระบุไว้ ในสัญญาหรือนามารวมเข้ าไว้ ในสัญญ
าด้ วยการอ้ างถึง
หรือรายละเอียดจาเพาะอื่นใดที่มีการตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษรระหว่างลินเดกับซัพพลายเออ
ร์ เป็ นครัง้ คราวนั ้นจะเรียกว่า “รายละเอียดจาเพาะ (Specifications)”
“กฎหมำยที่ใช้ บังคับ”
หมายถึงกฎหมายที่ใช้ บังคับในประเทศตามข้ อ
เว้ นแต่จะตกลงกันเป็ นอย่างอื่นในสัญญา
หากในเงื่อนไขฉบับนี ้
มีการใช้ คาว่า
ให้ รวมถึงข้ อความที่ติดต่อสือ่ สารทางอีเมลหรือโทรสารด้ วย

2.7.1.

ส่งให้ แก่ลนิ เดเมื่อได้ รับการร้ องขอซึ่งหนังสือรับรองแหล่งกาเนิด
ใบสาแดง
เอกสารและข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกาหนดทางการค้ าและ
เมื่อได้ รับการร้ องขอ
แจ้ งให้ ลนิ เดทราบในรายละเอียดและเป็ นลายลักษณ์อักษรถึงข้ อจากัดหรือหน้ าที่
ในการขออนุมตั ิเกี่ยวกับการส่งออกที่อาจจะมี
ในประเทศแหล่งกาเนิดของสินค้ าหรือบริการหรือจุดหมายปลายทางของสินค้ าห
รือบริการนั ้น

2.7.2.

ส่งรายละเอียดโดยครบถ้ วนเกี่ยวกับภัยหรืออันตรายที่อาจจะมีขึ ้นเฉพาะหน้ าหรื
อระยะยาวทั ้งหมดเกี่ยวกับสินค้ า รวมทั ้ง แต่ไม่จากัดเพียง ความเป็ นพิษ
การติดไฟได้
โทษที่เกิดจากการสูดดมหรือการสัมผัสโดยตรงหรือเกิดจากการใช้ สนิ ค้ านั ้นไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้ อม

2.7.3.

ส่งรายละเอียดทั ้งหมดที่เกี่ยวกับข้ อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เหมาะสม
ที่สดุ ที่จะต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการใช้ และการจัดการกับสินค้ า และ

2.7.4.

ติดฉลากอย่างเหมาะสมและอย่างเห็นเด่นชัดบนหีบห่อทั ้งหมดและบรรจุภัณฑ์ทั ้
งหมดที่บรรจุสนิ ค้ าที่อนั ตราย
เป็ นพิษหรือเป็ นโทษโดยประการอื่นเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ดาเนินการหรือ สัมผัสกั
บสินค้ านั ้น

19.1

“เป็ นลายลักษณ์อักษร”

กำรส่ งมอบสินค้ ำและกำรให้ บริ กำร
เวลาเป็ นสาระสาคัญในการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยซัพพลายเออร์
ทั ้งนี ้
โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียแก่สทิ ธิอื่นใดที่ลนิ เดอาจจะมีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ซัพพลายเออร์ จะแจ้ งลินเดให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ าหากสถานการณ์ปรากฏชัดว่
าเวลาที่ตกลงกันสาหรับการส่งมอบสินค้ าหรือให้ บริ การนั ้นจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้
ซัพพลายเออร์ จะส่งมอบสินค้ าและให้ บริการในระหว่างชัว่ โมงทาการปกติ
(ของสถานที่สง่ มอบ/ให้ บริการ) ตามกาหนดเวลาในสัญญา (“วันส่งมอบ (Delivery Dates)”)
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2.8.

การขนส่งสินค้ าบางส่วนหรือการส่งมอบก่อนกาหนดจะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบเป็ น
ลายลักษณ์อักษรจากลินเดก่อน
ในกรณีที่มีการส่งมอบก่อนกาหนดที่มีการตกลงกัน
ลินเดสงวนสิทธิในการคืนสินค้ าที่สง่ นั ้นด้ วยค่าใช้ จ่ายของซัพพลายเออร์
ในกรณีที่ลนิ เดมิได้ คืนสินค้ าที่ส่งมอบก่อนกาหนด
ลินเดมีสทิ ธิเก็บสินค้ านั ้นจนถึงวันส่งมอบดัวยความเสีย่ งภัยและค่าใช้ จ่ายของซัพพลายเออร์
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2.9.

หากไม่ว่าด้ วยเหตุใดลินเดไม่สามารถยอมรับการส่งมอบสินค้ า
ณ
เวลาที่ระบุไว้ ในสัญญาได้ ซพั พลายเออร์ จะ
หากได้ รับการร้ องขอจากลินเด
เก็บสินค้ าและรักษาสินค้ าไว้ ในสภาพที่สามารถขายได้
ทั ้งนี ้
ภายใต้ บงั คับของข้ อตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ า
ลินเดจะชดใช้ ให้ แก่ซพั พลายเออร์ สาหรับค่าใช้ จ่ายตามสมควรในการจัดเก็บดังกล่าว

2.10.

ซัพพลายเออร์ จะดาเนินการให้ บริ การ
ณ
สถานที่ที่ตกลงกันในวันส่งมอบตามรายละเอียดจาเพาะและหลักปฏิบตั ิและมาตรฐานทางอุตสาห
กรรมที่ดี
ซัพพลายเออร์ จะบันทึกการให้ บริ การลงในเอกสารและให้ เอกสารดังกล่าวแก่ลนิ เดเมื่อได้ รับการร้ อ
งขอหรือเมื่อให้ บริการจนแล้ วเสร็จ เป็ นอย่างช้ าที่สดุ พร้ อมกับใบแจ้ งราคาสินค้ าของซัพพลายเออร์
หากสิง่ ที่สง่ มอบหรือผลเฉพาะเจาะจงจะบรรลุได้ โดยผ่านการให้ บ ริการแล้ ว
ให้ นาข้ อความของเงื่อนไขฉบับนี ้เกี่ยวกับสินค้ ามาใช้ บงั คับด้ วย

2.11.

2.12.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

ซัพพลายเออร์ จะดาเนินการให้ แน่ใจว่าบุคลากรของตนที่ดาเนินการให้ บริ การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบตั ิงานในสถานที่ของลินเดหรือสถานที่ของลูกค้ าของลินเดนั ้น
มิให้ ถือว่ามีความสัมพันธ์ ทางการจ้ างหรือมีสทิ ธิที่จะมีความสัมพันธ์ ทางการจ้ างกับลินเดหรือลูกค้
าของลินเดแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการผิดสัญญา ซัพพลายเออร์ จะชดใช้ ให้ แก่ลนิ เดสาหรับต้ นทุน
ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมด
หากซัพพลายเออร์ จะต้ องดาเนินการในสถานที่ที่ลนิ เดเป็ นเจ้ าของ
หรือที่ดาเนินการโดยหรือในนามของลินเดแล้ ว
ซัพพลายเออร์ จะปฏิบตั ิตามระเบียบและขั ้นตอนปฏิบตั ิว่าด้ วยความปลอดภัยในสถานที่ของลินเด
ทั ้งหมดด้ วยค่าใช้ จ่ายของซัพพลายเออร์ เอง
ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง
การใช้ อปุ กรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
การเข้ ารับการฝึ กอบรมปฐมนิเทศในพื ้นที่
และการเคลือ่ นย้ ายขยะสิง่ ปฏิกูล
วัสดุเหลือใช้ และโครงสร้ างชัว่ คราวทั ้งหมดออกไป
และทาให้ พื ้นที่นั ้นมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
ซัพพลายเออร์ ยอมรับความเสีย่ งในความสูญเสียและความเสียหายของวัสดุทั ้งหมดที่ใช้ หรือที่จะ
นามาใช้ จนกว่าจะมีการปฏิบตั ิตามสัญญาจนแล้ วเสร็จ

ซัพพลายเออร์ ไม่มีสทิ ธิออกใบแจ้ งราคาสินค้ าจนกว่าสินค้ านั ้นๆ
จะได้ มีการส่งมอบให้ แก่ลนิ เดหรือจนกว่าบริการนั ้นจะได้ มีการดาเนินการจนแล้ วเสร็ จ
ใบแจ้ งราคาสินค้ าจะต้ องระบุหมายเลขทางการของคาสัง่ ซื ้อและเป็ นไปตามรายละเอียดจาเพาะอื่
นๆ ที่ลนิ เดร้ องขอเสมอ
4.5.

ลินเดอาจจะหน่วงเหนี่ยวการจ่ายเงินจานวนใดที่ยงั มีข้อโต้ แย้ งกันหรือที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ
ที่ระบุไว้ ในใบแจ้ งราคาสินค้ า
ลินเดอาจหักเงินจานวนใดที่ซพั พลายเออร์ ค้างชาระต่อลินเด
หรือบริษัทอื่นใดในเครือลินเด จากจานวนเงินใดที่ลนิ เดจะต้ องชาระแก่ซพั พลายเออร์ ตามสัญญา
หรือจะได้ รับการชดใช้ เงินจานวนดังกล่าวในฐานะเป็ นหนี ้

4.6.

การที่ลนิ เดชาระเงินตามใบแจ้ งราคาสินค้ าไม่ถือเป็ นการยอมรับสินค้ าและ/หรือบริการที่ระบุไว้ ใน
ใบแจ้ งราคาสินค้ านั ้นและไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิเรียกร้ องใดๆ
ทั ้งหมดที่ลนิ เดมีกบั ซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับสัญญา

5.
5.1.

ซัพพลายเออร์ จะจัดส่งสินค้ าที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็ นไปตามคารับรองของซัพพลายเออร์ ตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อ
7.3
ซัพพลายเออร์ จะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักปฏิ บตั ิและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
ดี และจะพัฒนา ผลิต และทดสอบสินค้ าที่จะมีการส่งมอบเพื่อให้ สนิ ค้ านั ้นเป็ นไปตามกฎหมาย
หลักปฏิบตั ิและมาตรฐานดังกล่าวตลอดจนเป็ นไปตามสัญญา

5.2.

หากซัพพลายเออร์ ทราบว่าสินค้ าหรือบริการมิได้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพและคารับ
รองของซัพพลายเออร์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
7.3
และ/หรือหากซัพพลายเออร์ มีข้อสงสัยตามสมควรว่าสินค้ าหรือบริ การจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดดัง
กล่าวหรือไม่แล้ ว
ซัพพลายเออร์ จะรีบแจ้ งลินเดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจะแจ้ งให้ ลินเดทราบถึงการดาเนินการใดๆ
ที่จะกระทาต่อไป
ความข้ อนี ้ให้ ใช้ บงั คับเช่นเดียวกันหากซัพพลายเออร์ ทราบถึงสิทธิ ในทรัพย์ สนิ ของบุคคลภายนอก
ซึง่ ขัดแย้ งกับการที่ลนิ เดจะใช้ สนิ ค้ าหรือบริการนั ้นอย่างไม่มีข้อจากัด
การได้ รับและการดาเนินการเกี่ยวกับข้ อมูลดังกล่าวโดยลินเดนั ้นไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิเรียกร้
องใดๆ
ทั ้งหมดที่ลนิ เดอาจจะมีต่อซัพพลายเออร์ อนั เป็ นผลจากการที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดดังกล่าว

5.3.

ลินเดอาจตรวจสอบสินค้ าหรือบริการ
ณ
เวลาใดๆ
ก่อนการส่งมอบสินค้ าหรือการดาเนินการให้ บริการจนแล้ วเสร็จ ณ สถานที่ของซัพพลายเออร์ หรือ
ณ
สถานที่อื่นใด
การตรวจสอบโดยลินเดนั ้นจะไม่เป็ นการปลดเปลื ้องซัพพลายเออร์ จากความรับผิดชอบหรือความ
รับผิดของตนสาหรับสินค้ าและบริการ
และมิได้ แสดงออกโดยนัยถึงการที่ลนิ เดยอมรับสินค้ าหรือบริการนั ้น
สิทธิของลินเดในการตรวจสอบก่อนการส่งมอบนั ้นไม่เป็ นที่เสือ่ มเสียต่อสิทธิของลินเดในการปฏิเส
ธสินค้ าภายหลังการส่งมอบ

5.4.

ลินเดอาจเรียกร้ องให้ มีหนังสือรับรองของวัตถุดิบและหนังสือรับรองการทดสอบสาหรับวัสดุและอุ
ปกรณ์ที่ใช้ ในการจัดหาและผลิตสินค้ า
ซัพพลายเออร์ จะจัดส่งหนังสือรับรองดังกล่าวให้ แก่ลนิ เดภายใน
5
วันทาการหลังจากได้ รับคาร้ องขอดังกล่าว

6.
6.1.

กำรตรวจสอบ กำรทดสอบ
.1
ซัพพลายเออร์ จะจัดส่งสินค้ าและบริการทั ้งหมดโดยเป็ นไปตามสัญญาและรายละเอียดจาเพ
าะ ลินเดมีสทิ ธิตรวจสอบและทดสอบสินค้ าเมื่อลินเดได้ รับสินค้ าหรือหลังจากที่ลนิ เดได้ รับสินค้ า
ภาระผูกพันของลินเดตามกฎหมายที่ใช้ บงั คับในการตรวจสอบสินค้ าหรือบริการหรือในการแจ้ งซัพ
พลายเออร์ ให้ ทราบถึงความชารุ ดบกพร่องใดภายในระยะเวลาที่แน่นอนนั ้น
โดยสัญญานี ้
ให้ ยกเว้ นเท่าที่จะเป็ นไปได้ ตามกฎหมาย หากภาระผูกพันในการตรวจสอบไม่สามารถจะยกเว้ นได้
ให้ ข้อความต่อไปนี ้ใช้ บังคับ:
(1)
ลินเดมีหน้ าที่ต้องตรวจสอบสินค้ าเฉพาะในเรื่องความแตกต่างของรูปพรรณและปริ มาณ
และความเสียหายที่ชัดแจ้ งอันเกิดจากการขนส่ง
และ
(2)
ลินเดจะแจ้ งให้ ซพั พลายเออร์ ทราบถึงความไม่ถกู ต้ องและความเสียหายใดๆ ดังกล่าวภายใน 14
วันหลังจากได้ รับสินค้ า ณ สถานที่รับ ทั ้งนี ้ ในการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการแจ้ ง
ลินเดมีความจาเป็ นเพียงแต่ต้องส่งรายละเอียดโดยย่อให้ แก่ซพั พลายเออร์ แจ้ งถึงความไม่ถกู ต้ อง
ความเสียหายหรือความชารุ ดบกพร่องเท่านั ้น

6.2.

ก่อนและภายใน
30
วันหลังจากการส่งมอบหรือการดาเนินการ
หรือระยะเวลาที่ยาวกว่านั ้นตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.3
และโดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ
ที่ลนิ เดมีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ลินเดอาจปฏิเสธ
ไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วน
ซึง่ การส่งมอบสินค้ าหรือการให้ บริการที่มิได้ เป็ นไปตามสัญญาอย่างครบถ้ วน
หากส่วนใดของสินค้ าหรือบริการมิได้ เป็ นไปตามสัญญา

กำรโอนควำมเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์
เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
ความเสีย่ งภัยในความสูญเสียและความเสียหายจะส่งผ่านไปที่ลนิ เด ณ เวลาที่มีการรับสินค้ า ณ
สถานที่รับ
ในกรณีที่ขั ้นตอนการตรวจรับ
(ตามที่ให้ คาจากัดความไว้ ในข้ อ
6.3)
ได้ มีการตกลงกันหรือจาเป็ นต้ องมี
วันยอมรับขั ้นสุดท้ ายโดยลินเดจะเป็ นปั จจัยที่กาหนดการโอนความเสีย่ งภัย
กรรมสิทธิ์ ในส่วนของสินค้ าทั ้งหมดหรือส่วนของสินค้ าที่เกี่ยวข้ องจะส่งผ่านไปที่ลนิ เดเมื่อ
(1)
มีการชาระเงินค่าสินค้ า หรือส่วนของสินค้ านั ้น หรือ (2) มีการส่งมอบสินค้ านั ้น ณ
สถานที่รับตามที่ตกลงกัน
ทั ้งนี ้แล้ วแต่กรณีใดเกิดก่อน
ในกรณีที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ าทั ้งหมดหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของสินค้ าได้ สง่ ผ่านไปที่ลนิ เดแต่สนิ ค้ านั ้
นยังคงอยู่ในความครอบครองของซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ จะติดฉลากที่สนิ ค้ าแสดงอย่างชัดแจ้ งว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของลินเดและจะจัดเก็บสินค้ านั ้นแยกต่
างหากจากสินค้ าอื่นๆ ทั ้งหมด
รำคำและกำรชำระเงิน
ราคาของสินค้ าและ/หรือบริการจะต้ องระบุไว้ ในสัญญาและจะต้ องยังคงราคาเดิมตลอดอายุของสั
ญญา
เว้ นแต่จะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญา ราคาที่จะต้ องชาระของสินค้ าและ/หรือบริการคือ :
4.2.1.

ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (“ภาษี มลู ค่าเพิ่ม”) หรือภาษี การขายอื่นๆ และ

4.2.2.

รวมเงินเรียกเก็บทั ้งหมดสาหรับการบรรจุหีบห่อ
การขนส่ง
การประกันภัยและการส่งมอบสินค้ า
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าที่พกั และค่าใช้ จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับบริการทั ้งหมด
และอากร
หนังสือให้ สทิ ธิ
หนังสืออนุญาตและภาษี ทั ้งหมด
(นอกเหนือจากภาษี มลู ค่าเพิ่ม
หรือภาษี การขายอื่นๆ)
ตามที่จะต้ องชาระสาหรับสินค้ าและ/หรือบริการเป็ นครั ้งคราว

หากสัญญาระบุว่าภาษี มูลค่าเพิ่มหรือภาษี การขายอื่นๆ
นั ้นจะต้ องชาระสาหรับสินค้ าหรือบริการใด
ลินเดจะต้ องชาระภาษี ดงั กล่าวก็ต่อเมื่อได้ รับใบกากับภาษี มูลค่าเพิ่มหรือใบกากับภาษี การขายอื่
นๆ ที่มีผลสมบูรณ์
เว้ นแต่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในสัญญา
และภายใต้ บังคับของการที่ซพั พลายเออร์ จะต้ องปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนตามสัญญา
ลินเดจะชาระเงินค่าสินค้ าและ/หรือบริการภายในห้ าวันทาการหลังจากสิ ้นสุดเดือนถัดจากเดือนที่
ได้ รับใบแจ้ งราคาสินค้ าที่จดั ทาโดยชอบและถูกต้ องของซัพพลายเออร์
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ลินเดมีสทิ ธิปฏิเสธการส่งมอบสินค้ าหรือการให้ บริการทั ้งหมดเว้ นแต่ซพั พลายเออร์ สามารถพิสจู น์
ได้ ว่าส่วนที่เหลือของสินค้ าที่ส่งมอบหรือบริการที่ดาเนินการดังกล่าวนั ้นเป็ นไปตามสัญญา
6.3.

7.
7.1.

หากตามสัญญาหรือตามสถานการณ์นั ้นๆ
ลินเดมีความจาเป็ นต้ องทดสอบและอนุมตั ิสนิ ค้ าหรือบริการว่าเป็ นไปตามสัญญาหรือไม่
ซัพพลายเออร์ จะร้ องขอให้ ลนิ เดดาเนินการทดสอบและการตรวจรับดังกล่าวหลังจากที่สนิ ค้ าหรือ
บริการนั ้นแล้ วเสร็จ
(“ขั ้นตอนการตรวจรับ
(Acceptance
Procedure)”)
ซัพพลายเออร์ จะทาคาร้ องขอดังกล่าวตามวันที่ที่ระบุไว้ ในสัญญา หรือหากมิได้ มีการระบุวนั ที่ไว้
โดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะปฏิบตั ิได้
ทั ้งนี ้
เมื่อได้ รับคาร้ องขอตามสมควรจากลินเดซัพพลายเออร์ จะจัดบุคลากรที่มีความเหมาะสมเข้ าร่ วมใ
นการทดสอบใดๆ
ดังกล่าว
ลินเดมีสทิ ธิปฏิ เสธสินค้ าหรือบริการทั ้งหมดหรือบางส่วน
หากสินค้ าหรือบริการนั ้นมิได้ รับการพิสจู น์โดยซัพพลายเออร์ ว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสัญญา
และ/หรือหลักเกณฑ์การตรวจรับที่ตกลงกัน
หากลินเดไม่ยอมรับสินค้ าหรือบริ การทั ้งหมดหรือบางส่วน
ซัพพลายเออร์ จะรีบตรวจสอบความไม่เป็ นไปตามสัญญา แก้ ไขความไม่เป็ นไปตามสัญญานั ้น
และดาเนินขั ้นตอนการตรวจรับซ ้าอีก หลังจากความล้ มเหลวของขั ้นตอนการตรวจรับครั ้งที่สอง
ลินเดโดยดุลพินิจของตนมีสทิ ธิเลือกที่จะดาเนินขั ้นตอนการตรวจรับซ ้าหรือยืนยันที่จะใช้ ทางแก้ ไข
เยียวยาที่ระบุไว้ ในข้ อ
8
ก็ได้
ทั ้งนี ้
มิให้ ถือว่าลินเดได้ ยอมรับสินค้ าหรือบริ การเพียงเพราะว่าลินเดได้ ใช้ สนิ ค้ าหรือบริการนั ้นทั ้งหมดห
รือบางส่วนเนื่องจากความจาเป็ นในการประกอบกิจการ

8.
8.1.

กำรแก้ ไขเยียวยำ
หากสินค้ าที่ส่งมอบมิได้ เป็ นไปตามคารับรองของซัพพลายเออร์ (“สินค้ าที่ชารุ ดบกพร่อง”) แล้ ว
โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นที่ลนิ เดมีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ลินเดมีสทิ ธิเลือกทางแก้ ไขเยียวยาหนึง่ หรือหลายประการต่อไปนี :้
8.1.1.

ปฏิเสธที่จะรับมอบ

8.1.2.

หนดให้ ซพั พลายเออร์ ซ่อมแซมสินค้ าที่ชารุดบกพร่องหรือเปลี่ยนสินค้ าให้ ใหม่ด้ว
ยค่าใช้ จ่ายของซัพพลายเออร์ เพียงฝ่ ายเดียว
ภายในระยะเวลาที่ลนิ เดกาหนดตามสมควร แต่ไม่ว่ากรณีใดไม่ช้ากว่าภายใน 21
วันนับจากได้ รับคาร้ องขอจากลินเด

8.1.3.

ดาเนินการซ่อมแซมแทนซัพพลายเออร์
หรืออาจจัดให้ บคุ คลภายนอกดาเนินการซ่อมแซมด้ วยค่าใช้ จ่ายของซัพพลายเอ
อร์ เพียงฝ่ ายเดียว

8.1.4.

เรียกร้ องให้ ซพั พลายเออร์ ชดใช้ คืนแก่ลนิ เดซึง่ ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย
และความสูญเสียอื่นๆ ทั ้งหมดอันเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือการเปลีย่ นให้ ใหม่
รวมทั ้ง
โดยไม่จากัดเพียงค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบและวิเคราะห์ความชารุดบกพร่อง
การติดตั ้ง/การรื ้อถอน
การใช้ บคุ ลากรของลินเดเองหรือบุคลากรภายนอก
ค่าใช้ จ่ายสาหรับชิ ้นส่วน ค่าทนายความ หรือค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายอื่น
ค่าอาหารและที่พกั ค่าเดินทาง หรือค่าขนส่ง

8.1.5.

เรียกค่าสินไหมทดแทนจากซัพพลายเออร์ สาหรับต้ นทุน
ค่าเสียหายและความสูญเสียอื่นๆ
ทั ้งหมดอันเกิดแก่ลนิ เดเนื่องจากสินค้ าที่ชารุดบกพร่อง

คำรั บรองและภำระผูกพันของซัพพลำยเออร์
โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อคารับรองใดๆ
ซัพพลายเออร์ รับรองว่าสินค้ าและชิ ้นส่วนหรือวัสดุใดๆ
ที่ใช้ ในการผลิตหรือดาเนินงานใดอันเกี่ยวกับสินค้ าจะ:

ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

7.1.1.

มีความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

7.1.2.

มีความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์พิเศษใดตามที่ลนิ เดแจ้ งต่อซัพพลายเออร์

7.1.3.

เป็ นไปตามรายละเอียดจาเพาะทุกประการ และเป็ นไปตามตัวอย่างหรือแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านน ้าหนัก ขนาด ป้าย คาอธิบาย ถ้ อยคา
รายการหรือรายละเอียด
(ถ้ ามี)
ประทับตราพิมพ์หรือติดโดยประการอื่นไว้ กบั สินค้ าหรือภาชนะ
(รวมทั ้งเครื่องหมายแสดงประเทศแหล่งกาเนิดซึง่ จาเป็ นต้ องมี)
หรือกล่าวอ้ างถึงสินค้ าที่สง่ มอบตามสัญญานี ้ว่าเป็ นความจริงและถูกต้ องและเป็
นไปตามกฎหมายและระเบียบทั ้งปวง

8.2.

7.1.4.

เป็ นของใหม่และยังไม่ได้ ใช้
ประกอบด้ วยวัสดุที่ดีและคุณภาพงานที่ดี
และปลอดจากความชารุดบกพร่องใดๆ (ไม่ว่าที่ซ่อนเร้ นหรือไม่ก็ตาม)

7.1.5.

เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศและกฎหมายและระเบียบในปร
ะเทศทั ้งหมดเกี่ยวกับแบบ การผลิต การขาย การบรรจุหีบห่อ การปิ ดฉลาก
มาตรฐานความปลอดภัยและการใช้ สนิ ค้ า ซึ่งมีผลบังคับในวันที่สง่ มอบ

7.1.6.

มาพร้ อมกับข้ อมูล คาเตือน คาแนะนาและเอกสารทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
การจัดเก็บ การดาเนินการ การบริโภค การขนส่ง และการกาจัดสินค้ าดังกล่าว
และ

7.1.7.

เว้ นแต่ตกลงกันไว้ เป็ นอย่างอื่น
เป็ นไปตามคาแถลงและคารับรองในเอกสารและข้ อความโฆษณาของซัพพลายเ
ออร์

ถ้ าซัพพลายเออร์ มิได้ แก้ ไขการกระทาผิดคารับรองของซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับสินค้ าที่ชารุดบกพร่อ
งภายในระยะเวลาตามข้ อ
8.1.2
หรือหากซัพพลายเออร์ ไม่สามารถหรือปฏิเสธที่จะซ่อมแซมหรือเปลีย่ นให้ ใหม่ซงึ่ สินค้ าที่ชารุดบก
พร่องแล้ ว
โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ
ที่ลนิ เดมีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายและนอกเหนือจากทางแก้ ไขเยียวยาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
8.1 ลินเดมีสิทธิเลือกที่จะ:
8.2.1.

ยกเลิกสัญญาและขอให้ มีการคืนเงินตามราคาซื ้อ
หากได้ ชาระไปแล้ ว
ซึง่ ในกรณีดังกล่าวลินเดจะคืนสินค้ าที่ชารุดบกพร่องให้ แก่ซพั พลายเออร์
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของซัพพลายเออร์ เพียงฝ่ ายเดียว หรือ

8.2.2.

เรียกร้ องให้ มีการลดหรือคืน
(แล้ วแต่กรณี)
เงินตามราคาซื ้อเป็ นจานวนตามมูลค่าที่ลดลงของสินค้ าที่ชารุดบกพร่อง หรือ

8.2.3.

คืนสินค้ าที่ชารุดบกพร่องให้ แก่ซพั พลายเออร์ ด้วยความเสีย่ งและค่าใช้ จ่ายของซั
พพลายเออร์
และดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ สินค้ าที่เหมือนกันหรือคล้ ายคลึงกันจากซัพพลายเออร์
รายอื่น
โดยเรียกร้ องให้ ซพั พลายเออร์ ชดใช้ เงินคืนสาหรับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นที่
ลินเดต้ องรับภาระตามสมควร

และ
8.2.4.

7.2.

7.3.

นอกเหนือจากคารับรองอื่นใดที่ลนิ เดมีตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ซัพพลายเออร์ รับรองว่าบริ การทั ้งหมดจะมีการดาเนินการ
(1)
โดยมีทักษะความเป็ นมืออาชีพในระดับสูง
หลักปฏิบตั ิและวิจารณญาณที่ดีที่บริษัททางวิชาชีพที่ให้ บริการที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
และเป็ นที่ยอมรับ ใช้ อยู่ตามปกติ (2) เป็ นไปตามกฎหมายทั ้งปวงโดยครบถ้ วน และ (3)
บริการที่ได้ ดาเนินการจนแล้ วเสร็จตามสัญญานั ้นปลอดจากความชารุดบกพร่องของวัสดุและคุณ
ภาพงานและเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
คารับรองใดๆ
ที่ระบุไว้ ในข้ อ
7
นี ้
หรือที่มีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
(“คารับรองของซัพพลายเออร์ ”) ให้ ใช้ บงั คับเป็ นระยะเวลา 24 เดือนหลังจากการยอมรับสินค้ า ณ
สถานที่รับ
การอนุมตั ิของลินเดตามข้ อ
6.3
หรื อการแล้ วเสร็จของการให้ บริ การ
(แล้ วแต่กรณีใดเกิดขึ ้นทีหลัง)
หรือ
ระยะเวลาที่ยาวกว่านั ้นตามที่กฎหมายที่ใช้ บงั คับกาหนดไว้ หรือตามที่กาหนดไว้ ในสัญญา
(“ช่วงเวลารับรอง
(Warranty
Period)”)
หากสินค้ าหรือบริการใดนั ้นไม่สามารถใช้ ได้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องจากการที่ซพั พลายเออร์
กระทาผิดคารับรอง ให้ ช่วงเวลารับรองขยายออกไปเท่ากับช่วงระยะเวลาดังกล่าว
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ค่าใช้ จ่าย

8.3.

เรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากซัพพลายเออร์ สาหรับต้ นทุน
ค่าใช้ จ่าย
ค่าเสียหาย
และความสูญเสียอื่นๆ
ทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นแก่ลนิ เดอันเนื่องจากสินค้ าที่ชารุดบกพร่อง

หากบริ การที่ดาเนินการให้ มิได้ เป็ นไปตามคารับรองของซัพพลายเออร์ (“บริการที่ชารุดบกพร่อง”)
แล้ ว
โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ
ที่ลนิ เดมีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ลินเดมีสทิ ธิเลือกทางแก้ ไขเยียวยาหนึง่ หรือหลายประการต่อไปนี :้
8.3.1.

เรียกร้ องให้ ซพั พลายเออร์ ดาเนินการให้ บริ การใหม่โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายและโดยเร็
วที่สดุ เท่าที่จะปฏิบตั ิได้ ตามสมควร

8.3.2.
8.3.3.

กาหนดให้ ซพั พลายเออร์ ลดค่าตอบแทนตามส่วนของบริ การที่ชารุ ดบกพร่อง
ดาเนินการให้ ได้ มาซึง่ บริการจากบุคคลภายนอก
และเรียกร้ องให้ ซพั พลายเออร์ ชดใช้ คืนสาหรับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายตามสมควรที่เ
กิดขึ ้นทั ้งหมดจากการนั ้น
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8.3.4.

บอกเลิกสัญญาและปฏิเสธที่จะยอมรับการดาเนินการให้ บริ การต่อไปตามสัญญ
า

ซัพพลายเออร์ จะใช้ วตั ถุ
เอกสาร
และทรัพยากรสนับสนุนทุกประเภทที่ลนิ เดให้ แก่ตนเพื่อดาเนินการให้ บริการหรือผลิตสินค้ า
เฉพาะเพื่อการให้ บริ การหรือผลิตสินค้ าเท่านั ้น
และจะคืนสิง่ ดังกล่าวให้ แก่ลนิ เดโดยไม่ชกั ช้ าหลังจากดาเนินการให้ บริการหรือ ผลิตสินค้ าหรือเมื่อ
มีการเลิกหรือหมดอายุสญ
ั ญา

11.4.

ซัพพลายเออร์ รับรองว่า
การขาย
การครอบครอง
การขายต่อหรือการใช้ สนิ ค้ าและ/หรือการให้ บริการที่จะจัดให้ นั ้น
ไม่เป็ นการละเมิดสิทธิในทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาของบุคคลภายนอกหรือโนว์ฮาวของบุคคลภายนอก
ลินเดจะมีทางแก้ ไขเยียวยาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
8
ทั ้งนี ้
นอกเหนือจากทางแก้ ไขเยียวยาดังกล่าวแล้ ว
ซัพพลายเออร์ จะ
เท่าที่กฎหมายที่ใช้ บงั คับอนุญาตไว้ ในระดับสูงสุด ชดใช้ แก่ลนิ เดและผู้ได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหาย
สาหรับเงินหรือการสูญเสียค่าสิทธิหรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต (license) ทั ้งหมด และต้ นทุน
ความสูญเสีย และค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดที่เกิดแก่ตนหรือที่ตนอาจต้ องรับผิดจากการฝ่ าฝื นคารับรองนี ้
รวมทั ้งค่าทนายความหรือค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ
ซัพพลายเออร์ จะให้ แก่ลนิ เดและผู้ได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหายซึง่ ความช่วยเหลือทั ้งหมดที่จาเป็ นตา
มสมควรในการต่อสู้กบั การเรียกร้ องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิใดๆ
ดังกล่าว
หากลินเดทราบว่าอาจเกิดการเรียกร้ องตามคารับรองนี ้แล้ ว
ลินเดอาจบอกเลิกสัญญาทันที
โดยปราศจากความรับผิดต่อซัพพลายเออร์ แต่อย่างใด

11.5.

ซัพพลายเออร์ จะไม่กล่าวอ้ างถึงลินเดในการโฆษณา
เอกสารหรือหนังสือติดต่อของตนโดยปราศจากความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลินเดก่อน
ทั ้งนี ้
ไม่มีข้อความใดในสัญญานี ้ที่จะให้ สทิ ธิ ซพั พลายเออร์ ในการใช้ ชื่อ
เครื่องหมายการค้ าหรือโลโก้ ของลินเด

8.3.5.

9.

เรียกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากซัพพลายเออร์ สาหรับต้ นทุน
ค่าใช้ จ่าย
ค่าเสียหาย
และความสูญเสียอื่นๆ
ทั ้งหมดที่เกิดแก่ลนิ เดอันเนื่องจากบริการที่ชารุ ดบกพร่อง
กำรชดใช้ ค่ำเสียหำย

11.3.

9.1.

หากมีการใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องต่อลินเดโดยอ้ างว่ามีการฝ่ าฝื นกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของส
าธารณะหรือความรับผิดในผลิตภัณฑ์อนั เนื่องจากการส่งมอบสินค้ าหรือการให้ บริการโดยซัพพลา
ยเออร์ แล้ ว
เท่าที่กฎหมายที่ใช้ บงั คับอนุญาตในระดับสูงสุด
ซัพพลายเออร์ จะ
โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นที่ลนิ เดมีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมา
ย
ชดใช้ ให้ แก่ลนิ เด
และลูกจ้ าง
เจ้ าหน้ าที่บริหาร
ตัวแทน
ลูกค้ าและผู้สบื สิทธิตลอดจนผู้รับโอนสิทธิของลินเด (“ผู้ได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหาย”) ซึง่ ต้ นทุน
ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหายและความสูญเสียอื่นๆ ทั ้งหมด อันเป็ นผลจากการฝ่ าฝื นดังกล่าว
เว้ นแต่ซพั พลายเออร์ พิสจู น์ได้ ว่าซัพพลายเออร์ มิได้ ก่อให้ เกิดการฝ่ าฝื นนั ้น

9.2.

โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นที่ลนิ เดมีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมา
ย
และเท่าที่กฎหมายที่ใช้ บงั คับอนุญาตในระดับสูงสุด
ซัพพลายเออร์ จะชดใช้ ให้ แก่ลนิ เดและผู้ได้ รับการชดใช้ ค่าเสียหาย ซึง่ ความรับผิด ความสูญเสีย
ค่าใช้ จ่าย
(รวมทั ้งค่าทนายความหรือค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายในการเรียกคืนและค่าใช้ จ่ายสาหรับลูกจ้ างของตนเอง)
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บอันเป็ นผลจาก
(1)
สินค้ าที่ชารุ ดบกพร่องและ/หรือบริการที่ชารุ ดบกพร่อง
หรือ
(2)
การกระทาผิดสัญญาโดยซัพพลายเออร์ หรือซัพพลายเออร์ หรือผู้รับจ้ างช่วงของซัพพลายเออร์
(รวมทั ้งการส่งมอบสินค้ าล่าช้ าหรือการให้ บริการล่าช้ า หรือ (3) ความประมาทเลินเล่อ
การกระทาผิดโดยจงใจ
หรือการกระทาละเมิด
หรือการละเลยของซัพพลายเออร์ หรือซัพพลายเออร์ หรือ ผู้รับจ้ างช่วงของซัพพลายเออร์

10.

กำรประกันภัย

ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ จ ะ ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ รั ก ษ า ไ ว้ ด้ ว ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ต น เ อ ง
ซึง่ การประกันภัยทั ้งปวงตามจารีตประเพณีและตามข้ อกาหนดสามัญทัว่ ไปในอุตสาหกรรมและเป็ นที่พอใจของลิ
น เ ด โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ส า ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
ก า ร ป ร ะ กั น ภั ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ต่ อ ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ซัพพลายเออร์ จะแสดงหลักฐานการประกันภั ยดังกล่าวต่อลินเดเมื่ อได้ รับการร้ องขอ ทัง้ นี ้ เพื่อมิใ ห้ มีข้อสงสัย
ความคุ้มครองของการประกันภัยจะไม่เป็ นการจากัดความรับผิดชอบและความรับผิดของซัพพลายเออร์ ไม่ว่าใน
ทางหนึง่ ทางใดสาหรับสินค้ าของซัพพลายเออร์ ที่สง่ มอบและบริการที่ซพั พลายเออร์ ดาเนินการให้ แก่ลนิ เด
11.
11.1.

11.2.

ทรั พย์ สินทำงปั ญญำ กำรรั กษำควำมลับ
โนว์ฮาว สิทธิในทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาที่เป็ นข้ อมูลความลับ รวมทั ้ง โดยไม่จากัดเพียง สิทธิบตั ร
เครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ สิทธิ ในแบบ (ไม่ว่าที่จดทะเบียนหรือไม่ได้ จดทะเบียน)
ลิขสิทธิ์
(รวมทั ้งลิขสิทธิ์ในอนาคต)
และการยื่นขอสิง่ ใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น
ที่ซพั พลายเออร์ ได้ พฒ
ั นาขึ ้น หรือได้ พฒ
ั นาขึ ้นในนามของซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับ (1)
การพัฒนาที่มีการตกลงกันโดยเฉพาะเจาะจง
(2)
การดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเจาะจงสาหรับลินเด หรือ (3) ส่วนหรือแบบของเครื่องมือ
(“สิทธิในทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาใหม่”)
ให้ ตกเป็ นทรัพย์สนิ ของลินเดและได้ รับการจ่ายค่าตอบแทนให้ อย่างเพียงพอแล้ วด้ วยการชาระราค
าค่าสินค้ าและ/หรือบริ การ
ซัพพลายเออร์ จะดาเนินการทั ้งปวงที่จาเป็ นตามสมควรในการจัดให้ มีการโอนสิทธิ ดงั กล่าวแก่ลนิ เ
ด ทั ้งนี ้ โดยไม่คานึงถึงภาระผูกพันของซัพพลายเออร์ ในการโอนกรรมสิทธิ์ โดยสัญญานี ้
ซัพพลายเออร์ ขอให้ แก่ลนิ เดล่วงหน้ าซึง่ การอนุญาต (license) ที่ไม่มีเงื่อนไข เพิกถอนมิได้ โอนได้
เป็ นการอนุญาตให้ ลนิ เดเพียงผู้เดียวและทัว่ โลก
ในสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาใหม่
ไม่ว่าในรูปแบบดั ้งเดิมหรือในรูปแบบที่ดดั แปลงแล้ ว
โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
ซัพพลายเออร์ จะไม่ใช้ สทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาใหม่นอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญา
ซัพพลายเออร์ จะรักษาไว้ เป็ นความลับซึง่ ข้ อมูลและเอกสารทั ้งหมดที่ลนิ เดจัดให้ แก่ตนหรือที่ตนได้
มาโดยประการอื่นอันเกี่ยวกับธุรกิจของลินเด
หรือที่ตนสร้ างสรรค์หรือผลิต
หรือได้ สร้ างสรรค์หรือผลิตโดยเฉพาะเจาะจงอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้ แก่ลนิ เด
ซัพพลายเออร์ จะไม่ใช้ หรือจัดให้ มีการใช้ ข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวนอกเหนือจากเพื่อวัตถุประสง
ค์ของสัญญา
ภาระผูกพันดังกล่าวนี ้จะยังคงมีผลบังคับโดยไม่คานึงว่ามีการเลิกหรือสิ ้นสุดสัญญาที่เกิดขึ ้นไม่ว่า
ในกรณีใด
แม้ ว่าข้ อความดังกล่าวจะไม่ใช้ บงั คับกับข้ อมูลหรือเอกสารใดที่อยู่ในความรับรู้ของสาธารณะหรือเ
ป็ นที่รับรู้ของสาธารณะโดยที่ซพั พลายเออร์ มิได้ ฝ่าฝื นภาระผูกพันของตน
และกับข้ อมูลที่มีการเปิ ดเผยต่อผู้รับจ้ างช่วงของซัพพลายเออร์ เท่าที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิตามสัญ
ญา
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12.

อะไหล่

ซัพ พลายเออร์ จะจัดให้ มี อ ะไหล่ที่ เ ข้ ากัน ได้ ซึ่งเที ยบเท่ า กับ ชิ น้ ส่ว นของสินค้ า ในแง่ การท างานและคุณภาพ
เป็ นระยะเวลาอย่ า งน้ อย 7 ปี หลัง จากที่ ยุ ติ การผลิ ต สิน ค้ า หรื อ จะจั ดให้ มี วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาที่ เที ย บเท่ า
ด้ วยเงื่อนไขที่มีเหตุผลสมควรทางธุรกิจสาหรับลินเด
13.

เครื่ องมือ

วัสดุ ซอฟแวร์ อุป กรณ์ หรื อเครื่ องมือ ที่ (1) ลินเดจัดให้ แก่ ซัพ พลายเออร์ (2) ลิน เดซื ้อตามสัญญานี ้ หรื อ (3)
ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ ซื ้ อ ห รื อ ใ ช้ เ กี่ ย ว กั บ สั ญ ญ า นี ้ โ ด ย ลิ น เ ด เ ป็ น ผู้ จ่ า ย เ งิ น ( “ เ ค รื่ อ ง มื อ ” )
ให้ ยงั คงเป็ นทรัพย์สนิ ของลินเดและจะนาไปใช้ ได้ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ในการปฏิ บัติตามภาระผูกพันของซัพพ
ลายเออร์ ต ามสัญ ญานี เ้ ท่ า นั น้ กรรมสิท ธิ์ ใ นเครื่ อ งมื อ ทั ง้ หมดให้ โ อนจากซัพ พลายเออร์ ไ ปให้ แก่ ลิ น เด ณ
วั น ที่ ซั พ พลายเ ออร์ ได้ มาซึ่ ง เ ครื่ องมื อ นั น้ ห รื อในกรณี ข อง เครื่ อง มื อ ที่ ซั พ พลายเ ออร์ เป็ นผู้ ผลิ ต
ใ น วั น ที่ ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ ท า ก า ร ผ ลิ ต แ ล้ ว เ ส ร็ จ
โ ด ย คู่ สั ญ ญ า ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ด า เ นิ น ก า ร ใ ด อี ก เ พื่ อ ท า ใ ห้ ก า ร โ อ น ดั ง ก ล่ า ว นั ้น มี ผ ล บั ง คั บ
ซั พ พลายเออร์ จะท าเครื่ องหมายบนเครื่ องมื อ ดั ง กล่ า วโดยตรงหลั ง จากที่ ต นได้ รั บ เครื่ องมื อ นั น้
หรือโดยตรงหลังจากที่ซพั พลายเออร์ ได้ มาหรือผลิตเครื่องมือดังกล่าวแล้ วเสร็ จโดยระบุว่าเป็ นทรัพย์ สินของลินเด
ทั ้งนี ้ เมื่อได้ รับการร้ องขอซัพพลาย-เออร์ จะทาการพิสจู น์ การทาเครื่ องหมายดังกล่าวโดยใช้ ภาพถ่ายหรื ออื่น ๆ
ซัพพลายเออร์ จะใช้ เครื่องมือเฉพาะเพื่อการให้ บริการแก่ลินเดหรื อเฉพาะเพื่อการผลิตสินค้ าที่ลินเดสัง่ ซื ้อเท่านั ้น
ซั พ พลายเออร์ จะเอาประกั น เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นของลิ น เดตามมู ล ค่ า ของใหม่ ด้ วยข้ อก าหนดที่ เหมาะสม
โดยจะเอาประกั น ดั ง กล่ า วด้ วยค่ า ใช้ จ่ า ยของซั พ พลายเออร์ เ อง ซัพ พลายเออร์ จ ะด าเนิ น การตรวจสอบ
บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม ใ น เ ว ล า ที่ เ ห ม า ะ ส ม ด้ ว ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง ต น เ อ ง
ซัพพลายเออร์ จะส่งมอบเครื่องมือให้ แก่ลนิ เด เมื่อได้ รับการร้ องขอจากลินเด
14.

ผู้รับจ้ ำงช่ วง

ซัพ พลายเออร์ จ ะไม่ ว่ า จ้ างผู้ รั บ จ้ างช่ ว งโดยไม่ ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรจากลิ น เดก่ อ น
ซั พ พลา ยเ อ อร์ จะ ก าห น ดใ ห้ ผู้ รั บจ้ า งช่ ว งข อ งตนป ฏิ บั ติ ตามภา ระผู ก พั น ทั ง้ ห มดตามสั ญ ญา นี ้
ร ว ม ทั ้ ง ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม ลั บ ทั ้ ง นี ้ โ ด ย ไ ม่ ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ยิ น ย อ ม ใ ด ที่ ลิ น เ ด ไ ด้ ใ ห้
ซัพพลายเออร์ จะยังคงรับผิดต่อลินเดสาหรับการกระทาหรือการละเลยใดของผู้รับจ้ างช่วงของซัพพลายเออร์ เสมื
อ น ห นึ่ ง ว่ า เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท า ห รื อ ก า ร ล ะ เ ล ย ข อ ง ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ เ อ ง
การทาสัญญาจ้ างช่วงย่อมจะไม่ปลดเปลื ้องซัพพลายเออร์ จากภาระผูกพันในการจัดส่งสินค้ าหรื อ ในการให้ บริ กา
รหรือจากความรับผิดใดตามสัญญา
15.
15.1.

จรรยำบรรณสำหรั บซัพพลำยเออร์
ซัพพลายเออร์ ยอมรับว่า
ลินเดมี
“จรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ ของเครือลินเด”
(“จรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ (Supplier Code of Conduct)”) ซึง่ สามารถดูได้ ที่
http://www.linde.com/supplier-coc
และซึง่ ลินเดจะจัดส่งให้ เมื่อได้ รับการร้ องขอ
ซัพพลายเออร์ จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์
และจะยังคงไว้ ซงึ่ มาตรฐานความซื่อสัตย์ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทั ้งห
มดที่ตนมีกบั ลินเด
รวมทั ้งส่งเสริ มมาตรฐานความเป็ นมืออาชีพในระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ในกิจกรรมทั ้งปวงของ
ตน
เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ นี ้
ในการจัดส่งสินค้ าให้ แก่ลนิ เดและ/หรือในการดาเนินการให้ บริการซัพพลายเออร์ จะไม่ดาเนินการใ
ดที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์
นอกจากนี ้
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เออร์ ยอมรับว่าลูกจ้ างของลินเดไม่ได้ รับอนุญาตให้ เสนอต่อซัพพลายเออร์
หรือให้ ความเห็นชอบแก่การกระทา ที่ขดั แย้ งกับจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์
15.2.

ซัพพลายเออร์ จะแสดงถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ เมื่อได้ รั
บการร้ องขอจากลินเดและจนเป็ นที่พอใจของลินเด
เช่น
โดยการส่งข้ อมูลหรือดาเนินการประเมินตนเอง

15.3.

หากลินเดมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าซัพพลายเออร์ อาจจะกระทาผิดในสาระสาคัญซึ่งข้ อกาหนดที่ระบุไว้
ในจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์
ลินเดหรือบุคคลภายนอกที่ลนิ เดแต่งตั ้งมีสทิ ธิดาเนินการตรวจสอบ
ณ
สถานที่ของซัพพลายเออร์ เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของจรรยาบรรณสาหรับซัพพล
ายเออร์ ของซัพพลายเออร์
ลินเดจะใช้ ความพยายามตามสมควรในการดาเนินการให้ การตรวจสอบทั ้งปวงเป็ นไปตามกฎหม
ายคุ้มครองข้ อมูลและจะไม่แทรกแซงกิจกรรมทางธุรกิจของซัพพลายเออร์ อย่างไม่มีเหตุผลสมควร
รวมทั ้งจะไม่ฝ่าฝื นข้ อตกลงการรักษาความลับของซัพพลายเออร์ ที่ มีอยู่กบั บุคคลภายนอก
ซัพพลายเออร์ จะให้ ความร่วมมือตามสมควรแก่การตรวจสอบ
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายจะรับภาระค่าใช้ จ่ายของตนเองในการตรวจสอบดังกล่าว

15.4.

โดยไม่เป็ นการเสือ่ มเสียต่อสิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นๆ
ที่ลนิ เดมีอยู่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย
ลินเดอาจบอกเลิกสัญญาและคาสัง่ ซื ้อใดที่ออกตามสัญญานี ้โดยไม่มีความรับผิดใดๆ
หากซัพพลายเออร์ กระทาการฝ่ าฝื นในสาระสาคัญซึง่ จรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์
หรือมิได้ แก้ ไขการฝ่ าฝื นใดๆ
หลังจากที่ลนิ เดส่งคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแจ้ งถึงการฝ่ าฝื นนั ้น

18.2.

18.3.

15.5.

15.6.

16.

การฝ่ าฝื นในสาระสาคัญให้ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง
กรณีการใช้ แรงงานด้ วยการบังคับหรือการใช้ แรงงานเด็ก
คอร์ รัปชันและการติดสินบน
และการที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาสิง่ แวดล้ อมของจรรยาบรรณสาหรับซัพพลาย
เออร์
การกล่าวถึงจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ ให้
(เว้ นแต่ในกรณีที่ข้อความแสดงให้ เห็นเป็ นอย่างอื่น)
ตีความว่าเป็ นการกล่าวถึงจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ ตามที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมและใช้ บังคับอ
ยู่ในขณะนั ้นๆ
กำรชดใช้ ค่ำเสียหำยในกรณีท่ ีซัพพลำยเออร์ ฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรแข่ งขัน

โดยไม่ เ ป็ นการเสื่ อ มเสี ย ต่ อ สิ ท ธิ ห รื อ ทางแก้ ไขเยี ย วยาอื่ น ที่ ลิ น เดมี อ ยู่ ต ามสั ญ ญาหรื อ ตามกฎหมาย
หากซัพพลายเออร์ ทาข้ อตกลงที่ถือเป็ นการจากัดการแข่งขันโดยผิดกฎหมายในการทาสัญญาซัพพลายเออร์ จะจ่
ายเงิ น ให้ แก่ ลิ น เดเป็ นจ านวน 15 % ของราคาของสิ่ ง ที่ ส่ ง มอบหรื อบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ องทั ง้ หมด
โดยสิทธิเรียกร้ องเพิ่มเติมของลินเดสาหรับค่าเสียหายที่เกินกว่าค่าเสียหายเหมารวมจานวนดังกล่าวนี ้จะไม่ได้ รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม
ซัพพลายเออร์ อาจจ่ายเฉพาะค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ ้นจากการที่ตนจากัดการแข่งขันโดยมิชอบด้ วยกฎหมายหาก
พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ค่ า เ สี ย ห า ย นั ้ น มี จ า น ว น น้ อ ย ก ว่ า ค่ า เ สี ย ห า ย เ ห ม า ร ว ม ที่ ร ะ บุ ไ ว้ ใ น ข้ อ นี ้
ข้ อความนี ้ให้ ใช้ บงั คับเช่นเดียวกันในกรณีที่สญ
ั ญาหมดอายุ ถูกบอกเลิก หรือได้ รับการปฏิบตั ิตามครบถ้ วนแล้ ว
17.

18.
18.1.

19.
19.1.

กฎหมำยที่ใช้ บังคับและเขตอำนำจ
สัญญาและการจัดส่งสินค้ าและการให้ บริการที่ระบุไว้ ตามสัญญาให้ อยู่ภายใต้ บังคับของกฎหมาย
ที่ใช้ บงั คับในประเทศที่ลนิ เดมีสานักงานจดทะเบียนตั ้งอยู่
โดยไม่ต้องคานึงถึงหลักว่าด้ วยการขัดกันของกฎหมาย
และมิให้ นาอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติว่าด้ วยสัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ มาใช้ บงั คับ

19.2.

คู่สญ
ั ญาจะเสนอข้ อพิพาท
ข้ อโต้ แย้ ง
หรือข้ อเรียกร้ องที่เกิดขึ ้นจากหรือเกี่ยวกับสัญญา
รวมทั ้งข้ อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสัญญา
เฉพาะต่อศาลที่เกี่ยวข้ องในประเทศหรือเขตอานาจที่ ลินเดมีสานักงานจดทะเบียนหรือ ณ
สถานที่ของสานักงานจดทะเบียนดังกล่าว
แต่มีข้อยกเว้ นว่าลินเดมีสทิ ธิเสมอที่จะริเริ่ มกระบวนการทางศาลต่อซัพพลายเออร์ ในศาลที่มีเขต
อานาจทัว่ ไป ณ สถานที่อนั เป็ นที่ตั ้งของสานักงานจดทะเบียนของซัพพลายเออร์

20.

ซัพพลายเออร์ ไม่มีสทิ ธิหักกลบลบหนี ้สิทธิเรี ยกร้ องใดที่ตนมีอยู่ตามสัญญา
กับสิทธิเรี ยกร้ องของลินเด
หรือปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันใดที่ตนมีอยู่ตามสัญญาโดยอ้ างว่าตนมีสทิ ธิยึดหน่วง
เว้ นแต่สทิ ธิหรือสิทธิเรี ยกร้ องของซัพพลายเออร์ นั ้นลินเดมิได้ โต้ แย้ ง
หรือได้ รับการยืนยันจากคาพิพากษาถึงที่สดุ ของศาลที่มีอานาจ

20.2.

การที่ลนิ เดมิได้ ใช้ หรือล่าช้ าในการใช้ อานาจ
สิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาใดตามสัญญา
ย่อมจะไม่ถือเป็ นการสละซึง่ อานาจ สิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยานั ้น และการที่ลนิ เดใช้ อานาจ
สิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาเดียวหรือบางส่วนย่อมจะไม่เป็ นการกีดกันการใช้ อานาจ
สิทธิหรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นใดหรือครัง้ ต่อๆ
ไป
หรือการใช้ อานาจ
สิทธิ
หรือทางแก้ ไขเยียวยาอื่นใด
การที่ลนิ เดสละสิทธิให้ แก่การกระทาผิดข้ อกาหนดและเงื่อนไขใดของสัญญาย่อมจะไม่ถือว่าเป็ นก
ารสละสิทธิให้ แก่การกระทาผิดสัญญาครั ้งต่อไป
ไม่ว่าเป็ นการผิดข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขเดิมหรือเป็ นการผิดข้ อกาหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดของสัญญา
การสละสิทธิโดยลินเดย่อมจะไม่ถือว่ามีผลสมบูรณ์เว้ นแต่ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

20.3.

สัญญาถือเป็ นข้ อตกลงทั ้งหมดระหว่างลินเดกับซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับการขายและซื ้อสินค้ าและ/
หรือบริการ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงสัญญาย่อมจะไม่มีผลบังคับเว้ นแต่ลนิ เดจะได้ ตกลงด้ วยอย่าง
ชัดแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อักษร
แนวทางการดาเนินการครัง้ ก่อนๆ
ระหว่างคู่สญ
ั ญาและธรรมเนียมการค้ าจะไม่นามาใช้ ในการเสริมหรืออธิบายข้ อกาหนดใดของสัญ
า
เว้ นแต่ตามที่ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งในสัญญา
ข้ อความของสัญญานั ้นบุคคลภายนอกไม่สามารถนามาบังคับได้
ลินเดอาจโอนสิทธิตามสัญญาหรือสิทธิหรือสิทธิเรี ยกร้ องใดตามสัญญาให้ แก่บคุ คลภายนอกได้ โด
ยไม่ต้องได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากซัพพลายเออร์ ก่อน

20.4.

กำรเลิกสัญญำ
ไม่ว่าเวลาใดและด้ วยเหตุใดก็ตาม
ลินเดมีสทิ ธิเลิกสัญญาไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนโดยให้ คาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่ซพั
พลายเออร์
ซึง่ ในกรณีเช่นนั ้นงานทุกอย่างเกี่ยวกับสัญญาให้ ยตุ ิลง
และลินเดจะจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมควรแก่ซพั พลายเออร์ สาหรับงานที่กาลังดาเนินอยู่
ณ
เวลาที่มีการเลิกสัญญา
แต่ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่รวมถึงการสูญเสียกาไรที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นหรือความสูญเสียอันเป็ นผ
ลสืบเนื่อง และไม่ว่ากรณีใดมิให้ เกินกว่าราคาสินค้ าหรือบริการตามสัญญาที่มีการบอกเลิกนั ้น
ลินเดมีสทิ ธิร้องขอให้ ส่งมอบสินค้ าและบริการหรือผลลัพธ์ ของบริ การที่ลนิ เดได้ จ่ายค่าตอบแทนให้
นั ้น ให้ แก่ลนิ เดในสภาพขณะนั ้นๆ
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ทั่วไป

20.1.

หน้ ำที่ในกำรแจ้ งให้ ทรำบ

ห า ก ก ร ณี ใ ด ก ร ณี ห นึ่ ง ต่ อ ไ ป นี ้ เ กิ ด ขึ ้ น เ กี่ ย ว กั บ ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์
ซัพพลายเออร์ จะรีบแจ้ งลินเดให้ ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดงั กล่าวและนอกจากนั ้นจะรี บตอบคาถามขอ
งลินเดเกี่ยวกับสถานการณ์ ดังกล่าวโดยสุจริ ต : (1) การเปลี่ยนแปลงในรู ปแบบทางกฎหมายของซัพพลายเออร์
( 2 ) ก า ร จ า ห น่ า ย ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ ไ ม่ ว่ า ทั ้ ง ห ม ด ห รื อ เ กื อ บ ทั ้ ง ห ม ด ( 3 )
ก า ร ที่ อ ง ค์ ก ร ห รื อ บุ ค ค ล ใ ด ไ ด้ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ มิ สิ ท ธิ อ อ ก เ สี ย ง เ กิ น ก ว่ า 5 0 %
ขอ งห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ อ อกแล้ ว ที่ มี สิ ท ธิ ออ กเ สี ย งใน ซั พ พ ลายเ อ อร์ ไ ม่ ว่ า โดยตรงห รื อโ ดยอ้ อม ( 4 )
การควบรวมซัพพลายเออร์ เข้ ากับองค์กรอื่น (5) การเปลี่ยนแปลงฝ่ ายบริ หารอาวุโสของซัพพลายเออร์ หรื อ (6)
ก ร ณี อื่ น ใ ด ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ค ว บ คุ ม ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์
ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงนิติบคุ คลหรือบุคคลที่มีความสามารถในการกาหนดการบริ หารและ/หรื อกลยุท ธ์ ของ
ซัพพลายเออร์

ลินเดมีสทิ ธิเลิกสัญญา
โดยปราศจากความรับผิดต่อซัพพลายเออร์ และโดยสงวนไว้ สาหรับลินเดซึง่ สิทธิหรือทางแก้ ไขเยีย
วยาที่มีอยู่
โดยให้ คาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรแก่ซพั พลายเออร์
ซึง่ จะมีผลบังคับนับแต่วนั ที่ระบุไว้ ในคาบอกกล่าวเลิกสัญญา หาก:
18.2.1.
ซัพพลายเออร์ กระทาผิดในสาระสาคัญซึ่งข้ อความใดของสัญญาและ
(ในกรณีที่การผิดสัญญานั ้นสามารถจะแก้ ไขได้ )
มิได้ แก้ ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน
21
วัน
นับจากได้ รับการแจ้ งถึงการผิดสัญญานั ้นจากลินเด
(ซัพพลายเออร์ ยอมรับว่าการผิดสัญญาเล็กน้ อยที่เกิดขึ ้นเป็ นชุดอาจรวม
กันแล้ วถือเป็ นการผิดสัญญาในสาระสาคัญได้ ) หรือ
18.2.2.
ซัพพลายเออร์ ยื่นคาร้ องขอล้ มละลายหรือจัดให้ มีการยื่นคาร้ องขอดังกล่า
วต่อตนหรืออยู่ภายใต้ กระบวนการมีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
หรือกระบวนการที่ให้ ความคุ้มครองจากเจ้ าหนี ้
หรือถ้ ามีการออกคาสัง่ แต่งตั ้งเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์หรือทรัสตี
หรือมีการยึดหรืออายัดส่วนที่สาคัญของทรัพย์สนิ ของซัพพลายเออร์
หรือหากมีการโอนสิทธิเพื่อประโยขน์ของเจ้ าหนี ้ของซัพพลายเออร์
เงื่อนไขดังกล่าวที่มีผลไม่ว่าโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยายหลังการเลิกสัญญา
จะยังคงมีผลบังคับต่อไปโดยไม่คานึงถึงการเลิกสัญญา

20.5.

หากข้อกาหนดหรื อข้อความใดของสัญญาตกเป็ นโมฆะหรื อใช้บงั คับไม่ได้
ให้ส่วนที่เหลือของข้อความของสัญญายังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ทุกประการในระดับสู งสุ ดเท่า
ที่กฎหมายที่ใช้บงั คับจะอนุญาต
ในส่ วนของข้อความที่ไม่สมบูรณ์หรื อใช้บงั คับไม่ได้น้ นั
หรื อเพื่อเติมข้อความที่ขาดไปของสัญญา
ให้นาข้อความที่สมบูรณ์และใช้บงั คับได้มาใช้แทนที่ขอ้ ความที่ไม่สมบูรณ์
ใช้บงั คับไม่ได้หรื อขาดไปนั้น
โดยข้อความดังกล่าวให้สะท้อนอย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้กบั เจตนารมณ์ทางธุรกิจของ
คู่สัญญ
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