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1. Definitions 1.  คํานิยามศัพท์ 

1.1. Terms which are capitalized in these General Terms of Purchase have the following 
meanings:  

1.1 ในข้อกําหนดการซือ้ขายฉบบันี ้คําเหลา่นีม้ีความหมายดงัต่อไปนี ้

(a) “Affiliate” means a corporation or other business entity Controlled by, Controlling or 
under common Control with a Party; 

(ก) “บริษัทในเครือ” หมายถงึบริษัทหรือองค์กรอื่นใดท่ีควบคมุ ถกูควบคมุ 

หรืออยู่ภายใต้การควบคมุของคู่สญัญา 

(b) “Agreement” means any agreement between Purchaser and Supplier, including any 
amendment, addition or annexes thereto, that is entered into as set forth in article 
2; 

(ข) “สญัญา” หมายถงึข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย 

รวมถงึข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือเอกสารแนบท้ายใดๆ ท่ีได้เข้าทําตามท่ีกําหนดในตามข้อสญัญาข้อ 2 

(c) “Confidential Information” means all information disclosed by, or on behalf of, one 
Party to the other Party, whether orally or in writing, that is designated as 
confidential or can reasonably be assumed to be confidential given the nature and 
character of the information and the circumstances of the disclosure. Confidential 
information in any case includes the contents and existence of the Agreement and 
the business relationship between the Parties, personal details and technical 
information, including architecture matters, setup documents, systems 
documentation, proprietary or confidential information of third parties, documents, 
data, prototypes, ideas, inventions, processes, know-how, plans, or financial 
information. Confidential Information shall also include items such as wafers, 
designs, drawings, and samples; 

(ค) “ข้อมลูอนัเป็นความลบั” 

หมายถงึข้อมลูทกุชนิดท่ีเปิดเผยโดยคู่สญัญาฝ่ายหนึง่หรือในนามของคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ 

ให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม 

โดยได้กําหนดไว้ว่าเป็นความลบัหรืออาจคาดเห็นได้ว่าเป็นความลบัโดยลกัษณะของข้อมลูหรือวิธีการเ

ปิดเผยข้อมลู ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ข้อมลูอนัเป็นความลบัให้หมายความรวมถงึเนือ้หาและความมีอยู่ของสญัญา 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างคู่สญัญา ข้อมลูสว่นบคุคล 

ข้อมลูทางเทคนิคซึ่งรวมถงึข้อมลูทางสถาปัตยกรรม เอกสารการติดตัง้ เอกสารข้อมลูระบบ 

ข้อมลูท่ีบคุคลท่ีสามเป็นเจ้าของหรือข้อมลูอนัเป็นความลบัของบคุคลท่ีสาม ข้อมลูเอกสาร 

ผลติภณัฑ์ต้นแบบ แนวคิด สิง่ประดิษฐ์ กระบวนการ ความรู้ความชํานาญ(know-how) แบบแปลน 

หรือข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูอนัเป็นความลบัให้หมายความรวมถงึเวเฟอร์(wafer) เค้าโครง ภาพร่าง 

และตวัอย่างด้วย 

(d) “Control” (respectively “Controlling” or “Controlled”) means (i) that more than 50% 
of the controlled entity’s shares or ownership interest representing the right to make 
decisions for such entity are owned or controlled, directly or indirectly, by the 
controlling entity, or (ii) the power to direct or cause the direction of the 
management and policies of a person;  

(ง) “ควบคมุ” “การควบคมุ” “ถกูควบคมุ” หมายถงึ (i) 

การท่ีหุ้นหรือสทิธิในความเป็นเจ้าของซึง่แสดงถึงสิทธิท่ีจะตดัสนิใจแทนบริษัทท่ีถกูควบคมุนัน้ 

ถกูถือหรือควบคมุไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมโดยบริษัทท่ีควบคมุเกินกว่า 50% หรือ (ii) 

ความสามารถในการกําหนดการบริหารจดัการหรือนโยบายของบคุคล 

(e) “Creation” means many inventions, ideas, discoveries, designs, improvements, 
materials, works of authorship or any other subject matter in any form, including 
drawings, texts, models, manuals, samples, aids, calculations, software, matrices, 
moulds, other documents and data as well as any applications thereof, capable of 
protection by Intellectual Property Rights; 

(จ) “สิง่สร้างสรรค์” หมายถงึสิง่ประดิษฐ์ แนวคิด การค้นพบ การออกแบบ การพฒันา สิง่ของ 

งานประพนัธ์ หรืองานอนัมีสาระสาํคญัไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมถงึภาพร่าง ข้อความ แบบ คู่มือ 

ตวัอย่าง การช่วยเหลอื การคํานวณ ซอฟท์แวร์ ตาราง แม่พิมพ์ หรือเอกสาร ข้อมลู 

หรือโปรแกรมอื่นใด ซึง่สามารถได้รับความคุ้มครองตามสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

(f) “Defect” means any deviation in the Goods and/or Services compared with the 
Specification, its intended use, or any other incorrect functioning of part or all of the 
Goods or Services; 

(ฉ) “ความชํารุดบกพร่อง” หมายถงึความคลาดเคลือ่นใดๆ ในสนิค้า และ/หรือบริการ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัลกัษณะเฉพาะ วตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้ 

หรือความบกพร่องอื่นใดไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นของสนิค้าหรือบริการ 

(g) “Goods” means all items supplied or to be supplied to Purchaser by Supplier in the 
implementation of an Agreement, including software and hardware; 

(ช) “สนิค้า” หมายถงึสิ่งของใดๆ ท่ีขายหรือจะขายให้แก่ผู้ซือ้โดยผู้ขายในการปฏิบติัตามสญัญา 

รวมถงึซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

(h) “Intellectual Property Rights” means all patent rights (including reissues, divisions, 
continuations and extensions thereof), copyrights, moral rights, trademark rights, 
trade name rights, service mark rights, design rights, rights to utility models, trade 
secret rights, database rights, mask work rights, neighboring rights, and any other 
form of protection afforded by law to Creations; 

(ซ) “สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา” หมายถงึ สทิธิตามสทิธิบตัรทกุอย่าง (รวมถงึการขอให้ออกใหม่ 

การแบง่สว่น การใช้งานต่อ และการขอขยายระยะเวลา) ลขิสิทธ์ิ ธรรมสทิธิ(moral rights) 

สทิธิในเคร่ืองหมายการค้า สทิธิในการใช้ชื่อทางการค้า สทิธิในเคร่ืองหมายบริการ 

สทิธิในการออกแบบ สทิธิในอนสุทิธิบตัร สทิธิในความลบัทางการค้า สทิธิในฐานข้อมลู 

สทิธิในแผงวงจร (mask work) สทิธิเกี่ยวเน่ืองหรือสทิธิข้างเคียง (neighboring rights) 

และลกัษณะความคุ้มครองอื่นใดตามกฎหมายท่ีมต่ีอสิง่สร้างสรรค์ 

(i) “Lumileds” means Lumileds Holding B.V.; (ฌ) “ลมูิเลดส์” หมายถงึ ลมูิเลดส์ โฮลดิง้ บ.ีวี. (Lumileds Holding B.V.) 

(j) “Lumileds Property” means any machinery, tools, drawings, specifications, 
technology, software, raw materials, deliverables and any other property or 
materials, which Purchaser makes available to Supplier under the Agreement; 

(ญ) “ทรัพย์สนิของลมูิเลดส์” หมายถงึเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ภาพร่าง ลกัษณะเฉพาะ เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ 

วตัถดิุบ ผลิตภณัฑ์ และทรัพย์สนิอื่นใด รวมถงึทรัพย์สนิอื่นใดท่ีผู้ซือ้ได้มอบให้แก่ผู้ขายภายใต้สญัญา 

(k) “Open Source Software” means any software programs which are licensed under any 
form of open-source license meeting the Open Source Initiative's Open Source 
Definition (www.opensource.org/docs/definition.php); 

(ฎ) “โอเพ่นซอร์ซซอฟท์แวร์” หมายถงึซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมใดๆ 

ท่ีให้อนญุาตภายใต้แบบฟอร์มโอเพ่นซอร์ซใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดเร่ืองโอเพ่นซอร์ซ 

โดยความหมายของโอเพ่นซอร์ซนัน้สามารถดไูด้จาก www.opensource.org/docs/definition.php 

(l) “Order” means a written confirmation of an order; (ฏ) “คําสัง่ซือ้” หมายถงึคํายืนยนัคําสัง่ซือ้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(m) “Party” or “Parties” means Purchaser, Supplier, each or both of them, as the context 
may require; 

(ฐ) “คู่สญัญา” หรือ “คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย” หมายถงึผู้ซือ้ ผู้ขาย หรือหมายถงึทัง้ผู้ซือ้และผู้ขาย 

ขึน้อยู่กบับริบท 

(n) “Purchaser” means an entity (either Lumileds, Lumileds LLC or a Lumileds Affiliate) 
that enters into an Agreement with Supplier; 

(ฑ) “ผู้ซือ้” หมายถงึองค์กรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลมูิเลดส์ ลมูิเลดส์ แอลแอลซี หรือบริษัทในเครือของลมูิเลดส์ 

ท่ีเข้าทําสญัญากบัผู้ขาย 

(o) “Services” means all services performed by Supplier for or on behalf of Purchaser in 
the implementation of the Agreement, whether or not in connection with the supply 
of Goods; 

(ฒ) “บริการ” 

หมายถงึบริการทกุชนิดท่ีผู้ขายเป็นผู้ให้บริการเพื่อผู้ซือ้หรือในนามของผู้ซือ้ในการปฏิบติัตามสญัญา 

ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกบัการขายสนิค้าหรือไม ่

(p) “Specification” means a description of the Goods and/or Services ordered by 
Purchaser, as stated or referred to in the Agreement. In the absence of such a 
description, that which is customary between the Parties or, failing that, that which 
is customary in the industry in which Supplier and/or Purchaser operate shall apply;  

(ณ) “ลกัษณะเฉพาะ” 

หมายถงึข้อกําหนดเร่ืองสนิค้าหรือบริการตามคําสัง่ของผู้ซือ้ตามท่ีได้กลา่วถงึหรืออ้างถงึในสญัญา 

ในกรณีท่ีไม่มีข้อกําหนดในเร่ืองดงักลา่ว ให้ยดึถือธรรมเนียมปฏิบติัระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 

หรือหากไมม่ีอยู่ก็ให้ถอืปฏิบติัตามปกติประเพณีทางการค้าท่ีผู้ขายและ/หรือผู้ซือ้ปฏิบติั 

(q) “Supplier” means each person or entity (including, where relevant, its Affiliate(s)) 
that enters into an Agreement with Purchaser. 

(ด) “ผู้ขาย” หมายถงึบคุคลหรือองค์กร(รวมถงึบริษัทในเครือท่ีเกี่ยวข้อง) ซึง่เข้าทําสญัญากบัผู้ซือ้ 

  
2. Formation of the Agreement 2. การเกิดขึน้ของสัญญา 
2.1. These General Terms of Purchase apply to any Agreement and all other legal 

relationships between Purchaser and Supplier connected with the purchase by 
Purchaser of Goods and/or Services from Supplier. Unless explicitly agreed otherwise 
in writing, these General Terms of Purchase shall take precedence over any other 
communication, offer, or agreement (oral or in writing) between the Parties relating 

2.1 ข้อกําหนดการซือ้ขายฉบบันีใ้ช้กบัสญัญาและนิติสมัพนัธ์ใดๆ 

ระหว่างผู้ซือ้และผู้ขายท่ีเกี่ยวข้องกับการซือ้สนิค้าและ/หรือบริการโดยผู้ซือ้จากผู้ขาย การสือ่สาร 

ข้อเสนอ 

http://www.opensource.org/docs/definition.php
http://www.opensource.org/docs/definition.php
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to the subject matter hereof. The Parties agree that the applicability of the 
confidentiality provisions of article 19 shall be subject to any existing non-disclosure 
agreement(s) and/or confidentiality agreements between the Parties covering 
Confidential Information and/or confidentiality of the subject matter hereof which 
shall be deemed to take precedence over and supersede any inconsistent provisions 
set forth herein. 

หรือสญัญาไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยเอกสารระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องนัน้จะใช้ได้เท่าท่ี

ไม่ขดัหรือแย้งต่อข้อกําหนดการซือ้ขายท่ีเกี่ยวข้องกบัเร่ืองนี ้

เว้นแต่จะได้ระบเุอาไว้ชดัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าหน้าท่ีตามข้อสญัญาเร่ืองการรักษาความลบัตามข้อ 19 

นัน้อยู่ภายใต้และใช้บงัคับได้เท่าท่ีไม่ขดัหรือแย้งต่อข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมลูและ/หรือข้อตกลงรักษาค

วามลบัในเร่ืองนีท่ี้มีอยู่ในขณะนี ้

2.2. An offer, price quotation or other proposal issued by Supplier shall be irrevocable 
and valid for a minimum of ninety (90) days. The costs incurred in issuing an offer, 
price quotation or other proposal shall be for the account of Supplier. 

2.2 ข้อเสนอ คําเสนอราคา หรือข้อเสนอใดๆ ท่ีกระทําโดยผู้ขายนัน้จะไม่สามารถเพิกถอนได้ 

และจะมีผลเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเก้าสิบ (90) วัน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในการออกข้อเสนอ 

คําเสนอราคา หรือข้อเสนอใดๆ นัน้จะตกเป็นภาระของผู้ขาย 

2.3. An Agreement shall be concluded when the irrevocable offer by Supplier is accepted 
by Purchaser by sending an Order to Supplier or by an agreement signed by both 
Parties.  

2.3

 สญัญาจะเกิดขึน้เมื่อผู้ซือ้ตกลงยอมรับข้อเสนอท่ีเพกิถอนไมไ่ด้ของผู้ขายโดยวิธีการสง่คําสัง่ซือ้ไ

ปให้ผู้ขายหรือโดยการทําเป็นสญัญาท่ีลงนามโดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 

2.4. Upon execution of an Agreement, Supplier will be bound to perform the Services and 
provide the Goods described in that Agreement, and Purchaser will be required to 
pay the specified fees, subject to the terms and conditions of the Agreement.   

2.4 ในการเข้าทําสญัญาฉบบันี ้ผู้ขายผกูพนัท่ีจะให้บริการและสง่มอบสนิค้าตามท่ีได้ระบใุนสญัญา 

และผู้ซือ้จะต้องชําระค่าใช้จ่ายท่ีระบไุว้ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญา 

2.5. If Supplier performs a service or delivers a product (or makes preparations to that 
end) before an Agreement has been concluded, this shall be entirely for Supplier’s 
own account and risk.  

2.5 ถ้าผู้ขายให้บริการหรือสง่มอบสนิค้า (หรือการเตรียมการลว่งหน้าเพือ่ให้บริการหรือสง่มอบสนิค้า) 

ผู้ขายยอมรับภาระหน้าท่ีและความเสีย่งทัง้หมดด้วยตวัเองทัง้สิน้ 

2.6. For the purposes of each Agreement, only the Purchaser which executed the 
Agreement will incur any obligation or liability to Supplier under that Agreement.  

2.6 เพื่อประโยชน์ของแต่ละสญัญา 

เฉพาะผู้ซือ้ท่ีได้เข้าทําสญัญาจะเป็นผู้ รับผิดชอบหนีห้รือความรับผิดท่ีมีต่อผู้ขายภายใต้สญัญานัน้เท่า

นัน้ 

  
3. Delivery, delivery time and storage 3. การส่งมอบ เวลาส่งมอบ และการเก็บรักษา 
3.1. Supplier must deliver and/or perform the Goods and/or Services within the agreed 

periods or at the agreed times. Time is of the essence and all agreed dates and 
periods are strict and final deadlines.  

3.1 ผู้ขายจะต้องสง่มอบสนิค้าและ/หรือให้บริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรือในเวลาท่ีกําหนด 

เวลานัน้เป็นสาระสาํคญัและวันและระยะเวลาท่ีตกลงกนัแล้วนัน้เป็นข้อกําหนดท่ีเคร่งครัดและเป็นวนั

สดุท้ายท่ีจะปฏิบติัการชําระหนีน้ัน้ได้ 

3.2. In the event that Supplier anticipates any difficulty in complying with any delivery 
date or any of its other obligations under the Agreement, Supplier shall promptly 
notify Purchaser in writing. 

3.2 

ในกรณีท่ีผู้ขายประสบเหตุท่ีทําให้การปฏิบติัตามกําหนดเวลาสง่มอบหรือการปฏิบติัตามภาระหน้าท่ีต

ามสญัญาเป็นไปได้ด้วยความยากลาํบาก 

ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซือ้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที 

3.3. All Goods shall be delivered FCA (as defined in the Incoterms 2010) on the address 
which shall be determined by Purchaser. In the event any applicable Incoterms 
deviate from these General Terms of Purchase, the Order shall take precedence.  

3.3 สนิค้าทกุอย่างจะถกูสง่มอบภายใต้ข้อกําหนด FCA (ตามท่ีได้นิยามไว้ใน Incoterms 2010) 

ไปยงัท่ีอยู่ตามท่ีกําหนดโดยผู้ซือ้ ในกรณีท่ีข้อกําหนดใน Incoterms แตกต่างกบัข้อกําหนดการซือ้ขาย 

ให้ใช้บงัคบัได้เท่าท่ีไม่ขดัต่อคําสัง่ซือ้ 

3.4. At delivery Supplier shall deliver the Goods, provide Purchaser with copies of all 
applicable licenses, a specified packing list and with all information and instructions 
necessary for proper and safe use.  

3.4 ในการสง่มอบสนิค้า ผู้ขายจะต้องส่งมอบสนิค้าและสง่สาํเนาใบอนญุาต ใบรายการบรรจหีุบห่อ 

ข้อมลูและคําแนะนําท่ีจําเป็นต่อการใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยัให้แก่ผู้ซือ้ 

3.5. Purchaser is entitled to refuse and return at Supplier’s risk and expense (i) partial 
deliveries, (ii) deliveries before the agreed delivery date, or (iii) in case Supplier has 
violated one of its obligations as stipulated in article 3.4.  

3.5 ผู้ซือ้มีสทิธิท่ีจะปฏิเสธและส่งของคืนโดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและรับความเสีย่งถ้าหาก (i) 

สง่มอบสนิค้าเพียงบางสว่น (ii) สง่มอบสนิค้าก่อนวนัสง่มอบท่ีกําหนดไว้ หรือ (iii) 

ในกรณีท่ีผู้ขายไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 3.4 

3.6. All Goods shall be kept individually and separately from other goods, materials, raw 
materials, semi-manufactured products and shall be easily identifiable. 

3.6 สนิค้าทกุชิน้ต้องถกูเก็บไว้แยกต่างหากจากสินค้า สิ่งของ วตัถดิุบ สินค้ากึง่สาํเร็จรูปอื่น 

และต้องสามารถจําแนกออกมาให้เห็นได้ง่าย 

3.7. Supplier shall always be responsible for any loss or damage due to its failure to 
properly preserve, package, handle (before delivery as per the applicable Incoterm) 
or pack the Goods. 

3.7 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความสญูเสยีหรือเสยีหายในการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา 

บรรจภุณัฑ์ท่ีไม่เหมาะ การดแูลท่ีไม่เหมาะสม (ก่อนการสง่มอบตามท่ีได้กําหนดไว้ใน Incoterm) 

หรือการบรรจสุนิค้าลงหีบห่อ 

  
4. Transfer of title and risk; right of retention 4. การโอนกรรมสิทธ์ิ ความเส่ียง และสิทธิยึดหน่วง 
4.1. The title to the Goods transfers to Purchaser when the Goods are delivered to 

Purchaser at the agreed delivery address in accordance with the agreed Incoterm. 
Supplier guarantees that the full and unencumbered title to the Goods is 
transferred. 

4.1

 กรรมสทิธ์ิในสนิค้าจะถกูโอนไปยงัผู้ซือ้เมื่อสนิค้าได้ถกูสง่มอบให้แก่ผู้ซือ้ในสถานท่ีท่ีตกลงกนัไว้ต

ามข้อกําหนด Incoterm ท่ีได้ตกลงกนัแล้ว 

ผู้ขายรับรองว่ากรรมสทิธ์ิในสนิค้าท่ีโอนนัน้ปลอดจากภาระผกูพนัใดๆ 

4.2. Supplier bears the risk of damage to or loss of the Goods until such time as they have 
been accepted in accordance with article 6 or, where acceptance fails to take place, 
during a reasonable time after delivery in accordance with article 3. If installation or 
assembly by Supplier has been agreed, the risk remains with Supplier until the 
installed or assembled Goods have been accepted by Purchaser in accordance with 
article 6, or until the Goods have been put into use by or on behalf of Purchaser.  

4.2 

 ผู้ขายจะเป็นผู้ รับภาระความเสีย่งในความสญูเสยีหรือเสยีหายของสนิค้าจนกว่าผู้ซือ้จะยอมรับสิ

นค้าตามข้อ 6 หรือหาก ภายหลงัการสง่มอบตามข้อ 3 

ผู้ซือ้ไมไ่ด้ยอมรับสนิค้าภายในระยะเวลาอนัสมควร ถ้าผู้ขายตกลงท่ีจะติดตัง้หรือประกอบสนิค้าด้วย 

ให้ผู้ขายเป็นผู้ รับภาระความเสีย่งจนกว่าการติดตัง้หรือประกอบจะสมบรูณ์และผู้ซือ้ยอมรับตามข้อ 6 

หรือจนกระทัง่สนิค้าได้ถกูใช้โดยผู้ซือ้หรือใช้ในนามของผู้ซือ้ 

4.3. Supplier has no right of retention or right of suspension in relation to the Goods 
and/or Services. 

4.3 

ผู้ขายไม่มีสทิธิยดึหน่วงหรือสทิธิท่ีจะระงบัการปฏิบติัตามสญัญาในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกบัสนิค้าและ/หรือ

บริการ 

  
5. Inspection and Testing 5. การตรวจสอบและทดสอบ 
5.1. Supplier acknowledges that Purchaser cannot be expected to inspect the delivered 

Goods on an individual basis, considering the nature and quantity of the Goods. 
Purchaser may carry out a representative acceptance test - in line with common 
practice in the industry in which Supplier and/or Purchaser operate. The outcome of 
any acceptance test will be binding with respect to the assessment of the quality 
and/or quantity of the whole delivery, without further inspection. 

5.1 ผู้ขายยอมรับว่าผู้ซือ้อาจไม่สามารถตรวจสอบสนิค้าได้รายชิน้เน่ืองจากลกัษณะและปริมาณสนิค้า 

ผู้ซือ้จงึอาจตัง้ตวัแทนในการทดสอบเพื่อรับสนิค้าตามปกติประเพณีทางธุรกิจท่ีผู้ขายและ/หรือผู้ซือ้ดําเ

นินการอยู่ 

ผลของการทดสอบเพื่อรับสนิค้าจะผกูพนัคู่สญัญาในสว่นการประเมินคณุภาพและ/หรือปริมาณของก
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ารสง่มอบทัง้จํานวนโดยจะไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 

5.2. Purchaser may, at any time, inspect the Goods or the manufacturing process for the 
Goods. If any inspection or test by Purchaser is made on the premises of Supplier, 
Supplier shall provide reasonable facilities and assistance for the safety and 
convenience of Purchaser’s inspection personnel or any third party designated by 
Purchaser. For the avoidance of doubt, such right of inspection is without any 
prejudice to Purchaser’s right to audit as set forth in article 16. 

5.2 ในเวลาใดก็ตาม ผู้ซือ้อาจตรวจสอบสนิค้าหรือกระบวนการผลติสนิค้า 

หากการตรวจสอบหรือทดสอบโดยผู้ซือ้เกิดขึน้ท่ีสถานท่ีของผู้ขาย 

ผู้ขายจะจดัหาและอํานวยความสะดวกตามสมควรเพื่อความปลอดภยัและความสะดวกของบคุลากร

ตรวจสอบของผู้ซือ้หรือบคุคลท่ีสามท่ีผู้ซือ้เป็นผู้ระบ ุทัง้นี ้

สทิธิในการตรวจสอบจะไม่กระทบกระเทือนสทิธิของผู้ซือ้ในการตรวจสอบบญัชีตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 
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6. Acceptance 6. การยอมรับสินค้า 
6.1. After correct delivery and, where applicable, installation of the Goods, an 

acceptance period of thirty (30) days shall commence, in which an acceptance test is 
carried out.  

6.1 ภายหลงัจากการสง่มอบท่ีถกูต้อง หรือภายหลงัการติดตัง้สนิค้าหากมีการติดตัง้สนิค้า 

ระยะเวลาในการยอมรับสนิค้าจะเร่ิมนบั ซึง่ผู้ซือ้ต้องทดสอบเพื่อรับสนิค้าภายในสามสบิ (30) วนั 

6.2. Purchaser shall not withhold acceptance in the case of a Defect that is so minor that 
it does not impede the intended use of the Goods by Purchaser, without detracting 
from Supplier’s obligation to rectify this Defect free of charge.  

6.2

 ผู้ซือ้จะไม่ระงบัการยอมรับสนิค้าในกรณีท่ีความชํารุดบกพร่องของสนิค้านัน้มีเพียงแค่เลก็น้อยซึง่

ไม่กระทบต่อวตัถปุระสงค์ในการใช้สนิค้าของผู้ซือ้ 

โดยไม่เป็นการยกเว้นภาระหน้าท่ีของผู้ขายในการแก้ไขความชํารุดบกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

6.3. Acceptance of the Goods can only be demonstrated by the issue of a written 
acceptance certificate by Purchaser (which for the avoidance of doubt includes 
email) or by the fact that Purchaser puts the Goods into use.  

6.3

 การยอมรับรับสนิค้าจะกระทําได้ก็แต่เพียงโดยการออกหนงัสอืรับรองการยอมรับโดยผู้ซือ้ซึง่รวม

ถงึอีเมล หรือตามข้อเท็จจริงท่ีว่าผู้ซือ้ได้ใช้สนิค้านัน้แล้ว 

6.4. The Acceptance of Services is deemed to have taken place when Purchaser has 
declared its approval of the Services performed on the basis of the Specification.  

6.4

 การยอมรับบริการนัน้ให้ถือว่าได้เกิดขึน้เมื่อผู้ซือ้ได้ยอมรับว่าได้รับการบริการตามท่ีกําหนดในลกั

ษณะเฉพาะแล้ว 

6.5. Acceptance of Services by Purchaser can only be demonstrated by the issue of a 
written acceptance certificate by Purchaser, unless Parties have agreed otherwise in 
writing for particular Agreements or Services. 

6.5 การยอมรับบริการโดยผู้ซือ้นัน้จะกระทําได้ก็แต่เพียงการออกหนงัสอืรับรองการยอมรับโดยผู้ซือ้ 

เว้นแต่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะตกลงเป็นหนงัสอืไว้เป็นอย่างอื่นในสญัญาหรือบริการโดยเฉพาะ 

6.6. Purchaser shall not be liable for any payment of Goods and/or Services until these 
have been accepted as set forth in this article 6. 

6.6 ผู้ซือ้จะไม่ต้องรับผิดชอบในค่าสนิค้าและ/หรือบริการจนกว่าจะได้มีการยอมรับตามท่ีกําหนดในข้อ 6 นี ้

6.7. The acceptance or non-acceptance by Purchaser of the Goods and/or Services within 
the meaning of this article 6 does not release Supplier from any obligation, 
guarantee or liability pursuant to these General Terms of Purchase or the 
Agreement. 

6.7 การยอมรับหรือไม่ยอมรับสนิค้าและ/หรือบริการโดยผู้ซือ้ในข้อ 6 

นีไ้ม่ได้ปลดเปลือ้งผู้ขายจากภาระหน้าท่ี การรับประกนั 

หรือความรับผิดตามข้อกําหนดการซือ้ขายฉบบันีห้รือตามสญัญา 

  
7. Warranty  7. การรับประกัน 
7.1. Supplier guarantees that the Goods it delivers and/or the Services it performs are 

sound, which shall at a minimum entail that: 
7.1 ผู้ขายรับรองว่าสนิค้าท่ีได้ส่งมอบและ/หรือบริการท่ีได้กระทํานัน้เป็นสินค้าและบริการท่ีดี 

โดยประกอบด้วยลกัษณะต่อไปนีเ้ป็นอย่างน้อย 

(a) Goods are supplied and/or Services rendered in accordance with the requirements 
of good workmanship and in accordance with all applicable law; 

(ก) สนิค้าได้ถกูสง่มอบและ/หรือบริการนัน้ได้กระทําตามมาตรฐานฝีมอืท่ีดี 

และเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ 

(b) Goods and/or Services are appropriate for the purpose for which the Agreement was 
concluded and have the promised and expected characteristics; 

(ข)

 สนิค้าและ/หรือบริการนัน้เหมาะสมต่อวตัถปุระสงค์ตามท่ีเข้าทําสญัญาและมีคณุสมบติัตามท่ีตก

ลงหรือคาดหมายเอาไว้ 

(c) Goods are new, of good quality and free from Defects as regards the design, 
processing, manufacture, construction and dimensioning, and also offer the due 
standard of safety; 

(ค) สนิค้านัน้เป็นสินค้าใหม่ คณุภาพดี ปราศจากความชํารุดบกพร่องในการออกแบบ ดําเนินการ ผลติ 

ก่อสร้าง และการตดั รวมถงึมีมาตรฐานความปลอดภยัท่ีเหมาะสม 

(d) Goods and/or Services are in accordance with the Specification and are free of 
Defects;  

(ง) สนิค้าและ/หรือบริการนัน้เป็นไปตามลกัษณะเฉพาะและปราศจากความชํารุดบกพร่อง 

(e) all applicable national and international regulations relating to the Goods and their 
packaging and/or to the Services have been observed, and that all Goods have been 
designed, manufactured and delivered in compliance with all applicable laws 
(including labor laws), and the then current Supplier Sustainability Declaration which 
can be found at www.lumileds.com/uploads/564/ED38-pdf; 

(จ) ได้ปฏิบติัตามข้อกําหนดภายในประเทศหรือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกบัสินค้าและการบรรจหีุบห่อ 

และ/หรือบริการนัน้ และสนิค้าทกุชิน้ผ่านการออกแบบ ผลิต 

และสง่มอบโดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ รวมถงึกฎหมายแรงงาน 

และเป็นไปตามข้อประกาศ Supplier Sustainability Declaration 

ฉบบัปัจจบุนัซึง่สามารถตรวจสอบได้ท่ี www.lumileds.com/uploads/564/ED38-pdf 

(f) Goods and/or Services including all its packaging and components supplied to 
Purchaser comply with the Regulated Substances List (RSL), which can be found at: 
www.lumileds.com/uploads/563/ED37-pdf or will be sent to Supplier upon its first 
written request. Supplier shall furnish to Purchaser any information required to 
enable Purchaser to comply with such laws, rules, and regulations in its use of the 
Goods and Services. Supplier shall, upon request of Purchaser, register and use 
BOMcheck (www.bomcheck.net) or IMDS for automotive supplies 
(www.mdsystem.com) to make substance compliance declarations including ROHS, 
REACH and other applicable regulatory requirements by making declarations in 
BOMcheck or IMDS to fully comply with the Purchaser RSL, unless agreed otherwise 
in writing. Supplier shall also adhere to future RSL changes following notification 
from BOMcheck or other non- registered correspondence and is and will be fully 
compliant with the updated Purchaser RSL within three (3) months of receiving the 
notification, unless agreed otherwise in writing. Purchaser may reject deliveries that 
do not comply with these requirements; 

(ฉ) สนิค้าและ/หรือบริการ 

รวมถงึบรรจภุณัฑ์และสว่นประกอบท่ีสง่มอบให้แก่ผู้ซือ้นัน้เป็นไปตามข้อกําหนด Regulated 

Substances List (RSL) ซึง่สามารถตรวจสอบได้ท่ี www.lumileds.com/uploads/563/ED37-pdf 

หรืออาจสง่ให้ผู้ขายเมื่อมีการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรในครัง้แรก 

ผู้ขายจะให้ข้อมลูใดๆท่ีจําเป็นเพื่อให้ผู้ซือ้สามารถปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

หรือระเบยีบในการใช้สนิค้าและบริการ เมื่อมีการร้องขอจากผู้ซือ้ ผู้ขายจะสมคัรและใช้ BOMcheck 

(www.bomcheck.net) หรือ IMDS for automotive supplies (www.mdsystem.com) 

ในการปฏิบติัตามข้อประกาศอนัเป็นสาระสาํคญั รวมถงึ ROHS, REACH 

และระเบยีบท่ีกําหนดและใช้บงัคับอยู่โดยการปฏิญาณใน BOMcheck หรือ IMDS เพื่อให้เป็นไปตาม 

RSL ของผู้ซือ้ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นอย่างอื่น 

และผู้ขายจะปฏิบติัตามการเปลีย่นแปลงของ RSL ในอนาคตซึง่เป็นไปตามประกาศของ BOMcheck 

หรือการโต้ตอบท่ีไมไ่ด้จดทะเบยีนอื่นใด และจะปฏิบติัตาม RSL ของผู้ซือ้ภายในสาม (3) 

เดือนนบัแต่ได้รับการแจ้งเตือน เว้นแต่จะได้ทําความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นอย่างอื่น 

ผู้ซือ้อาจปฏิเสธการสง่มอบท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเหลา่นี ้

(g) unless Purchaser has agreed otherwise in writing, Goods shall not include any Open 
Source Software. 

(ช) เว้นแต่ผู้ซือ้จะได้ทําความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นอย่างอื่น 

สนิค้าท่ีส่งมอบนัน้ไม่รวมถงึโอเพ่นซอร์ซซอฟท์แวร์ (Open Source Software)ใดๆ 

7.2. Goods and/or Services are in all cases regarded as not sound within the meaning of 
article 7.1 if Defects are discovered within twenty-four (24) months of delivery, 

7.2 สนิค้าและ/หรือบริการในทกุกรณีจะไม่ถือว่าดีตามความหมายของข้อ 7.1 

http://www.lumileds.com/uploads/564/ED38-pdf
http://www.lumileds.com/uploads/564/ED38-pdf
http://www.lumileds.com/uploads/563/ED37-pdf
http://www.bomcheck.net/
http://www.mdsystem.com/
http://www.lumileds.com/uploads/563/ED37-pdf
http://www.mdsystem.com/
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unless the Defects are attributable to Purchaser.  หากความชํารุดบกพร่องนัน้ถกูตรวจพบภายในยี่สบิสี ่(24) เดือนนบัแต่สง่มอบ 

เว้นแต่ความชํารุดบกพร่องนัน้จะเกิดจากผู้ซือ้ 

7.3. Defects that are discovered within twenty-four (24) months of delivery shall be 
corrected immediately and completely by Supplier free of charge. Correction may 
entail, to be decided at Purchaser’s sole discretion and without prejudice to any of 
Purchaser’s rights, the replacement of the Goods (or parts thereof), re-execution of 
the Services in question, or a (partial) refund of the affected Goods and Services. 
Additional costs, such as those for dismantling, transport and reassembly, shall also 
be borne by Supplier.  

7.3 ความชํารุดบกพร่องท่ีตรวจพบภายในยี่สบิสี ่(24) 

เดือนนบัแต่สง่มอบนัน้จะถกูแก้ไขทัง้หมดในทันทีโดยผู้ขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

การแก้ไขนัน้อาจประกอบด้วยการเปลีย่นสนิค้าหรือสว่นของสนิค้า การให้บริการท่ีมีปัญหาซํา้อีกครัง้ 

หรือคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นของสนิค้าและบริการท่ีบกพร่อง 

โดยการตดัสนิใจวิธีการแก้ไขนัน้ให้เป็นสทิธิของผู้ซือ้แต่ผู้ เดียวและการตดัสนิใจนัน้จะไม่กระทบกระเทื

อนต่อสทิธิของผู้ซือ้แต่อย่างใด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเชน่ ค่าแยกชิน้สว่น ค่าขนส่ง และค่าประกอบขึน้ใหม่ 

ผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว 

7.4. With respect to any Defects that have been corrected or Services that have been 
performed again, a new warranty period as described in article 7.3 commences. 

7.4 ในกรณีท่ีมีการแก้ไขการชํารุดบกพร่อง หรือมีการให้บริการซํา้อีกครัง้ ช่วงเวลารับประกนัในข้อ 7.3 

จะเร่ิมต้นอีกครัง้ 

7.5. If necessary for the continuity of Purchaser operations and if Supplier is not able 
itself to repair or replace the Goods immediately and/or perform replacement 
Services, Purchaser shall be entitled to carry out (or arrange) temporary repairs or 
perform (or arrange) replacement Services at the expense of Supplier. 

7.5 ผู้ซือ้มีสทิธิท่ีจะปฏิบติัการซ่อมแซมหรือจดัการให้มกีารซ่อมแซมชัว่คราว 

หรือให้ปฏิบติัการหรือจดัการให้มีการปฏิบติัการทดแทนบริการโดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้ 

หากสนิค้าและ/หรือบริการนัน้จําเป็นต่อการดําเนินการท่ีต่อเน่ืองของผู้ซือ้ 

และผู้ขายไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลีย่นสนิค้าให้ในทนัทีนัน้ และ/หรือให้บริการทดแทนนัน้ 

  
8. Prices 8. ราคา 
8.1. All prices shall be fixed prices, not subject to price adjustments and exclusive of 

taxes. 
8.1 ราคาของสนิค้าและบริการจะเป็นราคาคงท่ี ไม่สามารถเปลีย่นแปลงและไม่รวมภาษี 

8.2. If the ordered Goods and/or Services rendered are subject to any taxes, Supplier 
may charge the relevant taxes, to Purchaser, which shall be paid by Purchaser in 
addition to the prices quoted. Supplier is responsible for the deduction of taxes paid 
by Purchaser to the relevant (tax) authorities. 

8.2 หากสนิค้าและ/หรือบริการท่ีสัง่ซือ้นัน้ต้องเสยีภาษีใดๆ 

ผู้ขายสามารถเรียกให้ผู้ซือ้ชําระภาษีได้เพิ่มเติมจากราคาท่ีเสนอ 

ผู้ขายจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการนําสง่ภาษีท่ีหกัไว้ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

8.3. In case no price has been agreed, the price list of Supplier as effective at the time of 
the order shall apply. In the absence of a price list, the price generally charged for 
the ordered Goods and/or rendered Services shall apply. 

8.3 ในกรณีท่ีไม่ได้มีการตกลงราคากนัไว้ลว่งหน้า 

รายการราคาสนิค้าของผู้ขายท่ีใช้อยู่ขณะท่ีมีคําสัง่ซือ้นัน้จะมีผลบงัคบั 

ในกรณีท่ีไม่มีรายการราคาสนิค้าเช่นว่านัน้ 

ให้ใช้ราคาท่ีตามปกติแล้วเป็นราคาสาํหรับสินค้าหรือบริการท่ีสัง่ซือ้นัน้ 

8.4. Purchaser shall have the right to offset any amounts due by Purchaser to Supplier 
against amounts due by Supplier to Purchaser. Supplier shall have no rights to offset 
any amounts under the Agreement. 

8.4

 ผู้ซือ้มีสทิธิท่ีจะหกักลบลบหนีร้ะหว่างหนีท่ี้ถึงกําหนดชําระของผู้ซือ้มีต่อผู้ขายกบัหนีท่ี้ถงึกําหนด

ชําระของผู้ขายมีต่อผู้ซือ้ แต่ผู้ขายไมม่ีสทิธิท่ีจะหกักลบลบหนีใ้ดๆ ตามสญัญา 

8.5. Any license fees shall be included in the price, unless agreed otherwise in writing. 8.5 ค่าธรรมเนียมการอนญุาตใดๆ จะรวมอยู่ในราคาแล้ว 

เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

8.6. Supplier warrants that the prices are not less favorable than those extended to any 
other customer (whether government or commercial) for the same or similar goods 
or services in similar quantities. 

8.6

 ผู้ขายรับประกนัว่าราคานัน้จะไม่สงูกว่าราคาท่ีเสนอให้กบัลกูค้ารายอื่นสาํหรับสนิค้าท่ีเหมือนหรื

อคล้ายกนัหรือบริการในปริมาณท่ีใกล้เคียงกนั ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 

  
9. Payment 9. การชําระราคา 
9.1. Supplier shall issue an invoice meeting all applicable legal and fiscal requirements 

and shall comply with Purchaser’s instructions.  
9.1 ผู้ขายจะออกใบแจ้งหนีต้ามท่ีกฎหมายกําหนดและตามข้อกําหนดทางบญัชี 

และเป็นไปตามคําแนะนําของผู้ซือ้ 

9.2. Unless agreed otherwise in writing, payment shall be made within sixty (60) days 
after end of month in which a correct and undisputed invoice has been received, 
being not prior to the date of delivery, and subject to the acceptance of the Goods 
and/or Services by Purchaser. 

9.2 เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร การชําระราคาจะต้องกระทําภายในหกสบิ (60) 

วนันบัแต่สิน้เดือนท่ีคู่สญัญาได้รับใบแจ้งหนีท่ี้ถกูต้องและไม่มีข้อโต้แย้งนัน้ 

โดยจะต้องไม่เป็นช่วงก่อนวนัสง่มอบ 

และอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเร่ืองการยอมรับสนิค้าและ/หรือบริการของผู้ซือ้ 

9.3. Payment of any invoice shall not be interpreted as the recognition of the correct 
performance by Supplier of any of its obligations under any Agreement. 

9.3 การชําระราคาตามใบแจ้งหนีใ้ดๆ 

นัน้จะไม่ถกูตีความว่าเป็นการยอมรับว่าผู้ขายได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีใดๆ ตามสญัญาใดๆ 

อย่างถกูต้องแล้ว 

9.4. The amounts due shall, unless agreed otherwise in writing, be paid by electronic 
funds transfer to Supplier’s bank in Supplier’s country for the account of Supplier. 
Purchaser shall be deemed to have performed any payment obligations when the 
respective sums due have been received by Supplier’s bank. 

9.4

 จํานวนเงินท่ีถงึกําหนดชําระจะถกูชําระโดยการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงับญัชีธนาคารของ

ผู้ขายในประเทศของผู้ขาย เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ผู้ซือ้จะถกูถือว่าได้ทําการชําระหนีแ้ล้วเมื่อธนาคารของผู้ขายได้รับจํานวนเงินท่ีถงึกําหนดชําระ 

9.5. Purchaser may suspend payment to Supplier upon notice if Supplier fails to fulfill any 
of its obligations under the Agreement. 

9.5 ผู้ซือ้อาจระงบัการชําระราคาให้แก่ผู้ขายโดยแจ้งให้ผู้ขายทราบ 

หากผู้ขายไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีใดๆ ภายใต้สญัญา 

9.6. Supplier can only charge interest from Purchaser as set forth in this article 9.6 if 
Purchaser is in breach of its payment obligation and such breach remains uncured 
for thirty (30) days after being notified thereof in writing. Any applicable interest 
shall be the aggregate of (i) LIBOR, being the London Interbank Offered Rate of 
interest per annum relative to the period as published by Bloomberg for relevant 
currency starting from the Due Date, and (ii) a margin of 3% per annum. Interest will 
be calculated on the basis of actual number of days elapsed, divided by 360 days.   

9.6 ผู้ขายจะสามารถคิดดอกเบีย้ตามท่ีกําหนดในข้อ 9.6 

นีก้็ต่อเมื่อผู้ซือ้ไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีในการชําระราคาและการไม่ชําระราคานัน้ลว่งเลยกําหนดมาเป็นเว

ลาสามสบิ (30) วนันับแต่ท่ีได้แจ้งเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในการคิดดอกเบีย้ใดๆ 

นัน้ให้คิดตามอตัราเท่ากบัผลรวมของ (1) LIBOR ซึง่ก็คือ London Interbank Offered Rate 

ซึง่กําหนดอตัราดอกเบีย้ต่อปีในช่วงเวลาดงักลา่วตามท่ีได้ประกาศโดย Bloomberg 

สาํหรับสกลุเงินท่ีเกี่ยวข้องนบัตัง้แต่วนัถงึกําหนดชําระ บวกกบั (2) อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 

โดยดอกเบีย้จะคิดตามจํานวนวนัท่ีชําระเงินลา่ช้าหารด้วย 360 วนั 

  
10. Ownership and Intellectual Property 10. กรรมสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา 
10.1. All Lumileds Property and all rights therein shall be and remain the sole exclusive 

property of Purchaser or its respective licensors and shall be used solely for the 
purpose of fulfilling orders from Purchaser. Supplier shall treat such Lumileds 
Property properly, store it in such a way that it may be easily identified, keep it in 
good condition and return it promptly upon Purchaser’s first request. Unless agreed 

10.1

 ทรัพย์สนิและสทิธิในทรัพย์สนิทกุประเภทของลมูิเลดส์จะคงเป็นสทิธิแต่เพียงผู้ เดียวของผู้ซือ้หรือ

ของผู้อนญุาตให้ใช้สทิธิและจะถกูใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามคําสัง่ซือ้ของผู้ซือ้ 
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otherwise, Supplier shall conclude and maintain sufficient insurance cover against 
loss and damage. Purchaser shall retain all rights in any Lumileds Property provided 
by or for Purchaser to Supplier. The use of such Lumileds Property for and/or by 
third parties is not permitted without prior written permission from Purchaser. 

ผู้ขายจะต้องปฏิบติัต่อทรัพย์สนิของลมูิเลดส์อย่างเหมาะสม 

โดยจดัเก็บให้สามารถจําแนกออกมาให้เห็นได้ง่าย 

เก็บรักษาให้อยู่ในสภาพดีและสง่คืนให้แก่ผู้ซือ้ในทันทีท่ีผู้ซือ้ร้องขอในครัง้แรก 

ผู้ขายจะเข้าทําสญัญาและคงไว้ซึง่การประกนัภยัท่ีครอบคลมุความสญูเสยีหรือเสยีหายอย่างเพียงพอเ

ว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น  ผู้ซือ้จะยงัคงมีสทิธิในทรัพย์สนิของลมูิเลดส์ใดๆ 

ท่ีให้โดยผู้ซือ้หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ซือ้ต่อผู้ขาย 

การใช้ทรัพย์สนิของลมูิเลดส์เพื่อและ/หรือโดยบคุคลท่ีสามนัน้จะไม่สามารถกระทําได้เว้นแต่จะได้รับอ

นญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ซือ้ 

10.2. To the extent required for providing the Goods or rendering the Services, Supplier is 
hereby granted a strictly personal, non-transferrable, non-sublicensable and non-
exclusive limited license to the Intellectual Property Rights in the Lumileds Property 
for the duration of the Agreement. Purchaser shall retain all rights in such 
Intellectual Property Rights. 

10.2 เพียงเท่าท่ีจําเป็นเพื่อให้ผู้ขายสามารถสง่มอบสนิค้าหรือให้บริการได้ 

ผู้ขายได้รับอนญุาตให้ใช้สทิธิอย่างจํากดัในทรัพย์สนิทางปัญญาในทรัพย์สนิของลมูิเลดส์ตามระยะเว

ลาท่ีระบใุนสญัญานี ้โดยสทิธิดังกลา่วนัน้เป็นสทิธิเฉพาะตวัท่ีไม่สามารถโอนสทิธิได้ 

ไม่สามารถอนญุาตให้ใช้สทิธิต่อได้ และไม่เป็นสทิธิท่ีจํากดัแต่เพียงผู้ เดียว 

ผู้ซือ้ยงัคงมีสทิธิทกุประการในทรัพย์สนิทางปัญญาดงักลา่วนัน้ 

10.3. The purchase of the Goods and/or Services shall confer on Purchaser and its 
Affiliates an irrevocable, world-wide, royalty-free and fully paid up, non-exclusive 
and perpetual license under all Intellectual Property Rights owned or controlled, 
directly or indirectly, by Supplier to use, make, have made, build-in, have built-in, 
market, sell, lease, license, distribute and/or otherwise dispose of the Goods and/or 
Services, including but not limited to machinery, tools, drawings, designs, software, 
demos, molds, specifications or pieces. 

10.3 การซือ้สนิค้าและ/หรือบริการจะเป็นการอนญุาตให้แก่ผู้ซือ้และบริษัทในเครือในการใช้ สร้าง 

มอบหมายให้ผู้อื่นสร้าง ติดตัง้ มอบหมายให้ผู้อื่นติดตัง้ ทําการตลาด ขาย ให้เช่า อนญุาตให้ใช้ 

จําหน่าย และ/หรือกําจดัสนิค้าและ/หรือบริการ ซึง่รวมถงึเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ภาพร่าง แบบ ซอฟท์แวร์ 

ตวัทดลอง แม่พิมพ์ ลกัษณะเฉพาะ หรือชิน้สว่น 

ซึง่สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาท่ีผู้ซือ้เป็นเจ้าของหรือควบคมุไม่ว่าจากทางตรงหรือทางอ้อม 

โดยสทิธินีม้ีลกัษณะท่ีไม่สามารถเพิกถอนได้ สามารถใช้ได้ทัว่โลก 

ปราศจากค่าใช้สทิธิและให้ถือว่าได้ชําระค่าใช้สทิธิแล้ว ไม่เป็นสทิธิท่ีจํากดัแต่เพียงผู้ เดียว 

และไม่มีกําหนดเวลา 

10.4. Purchaser is entitled to all Intellectual Property Rights in respect of (i) the Goods (ii) 
the results of Services and (iii) any Creation, to the extent produced by Supplier 
specifically for Purchaser during the term of the Agreement. Supplier agrees to 
assign and hereby assigns any Intellectual Property Rights to Purchaser on the basis 
of these General Terms of Purchase. The transfer of these rights once they come into 
existence is accepted by Purchaser in advance. In so far as a further deed is required 
for the transfer of such rights to take place, Supplier authorizes Purchaser in advance 
to prepare such a deed and sign it on behalf of Supplier. Compensation for these 
rights is deemed to be included in the price.  

10.4 ผู้ซือ้มีสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาทกุชนิดใน (1) สนิค้า (2) ผลจากการบริการ และ (3) 

สิง่สร้างสรรค์ใดๆ เท่าท่ีผู้ขายได้จดัทําให้ผู้ซือ้โดยเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาตามสญัญา 

ผู้ขายตกลงท่ีจะโอนและโอนสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาใดๆ 

ให้แก่ผู้ซือ้บนฐานของข้อกําหนดการซือ้ขาย 

การโอนสทิธิเหลา่นีเ้มื่อเกิดขึน้ให้ถือว่าผู้ซือ้ตกลงยอมรับไว้แล้วลว่งหน้า 

ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทําเอกสารใดๆ เพื่อให้การโอนสทิธินัน้เกิดขึน้ 

ผู้ขายมอบอํานาจให้ผู้ซือ้เป็นการลว่งหน้าในการจดัเตรียมเอกสารและลงนามในนามของผู้ขาย 

ค่าตอบแทนในการโอนสทิธิเหลา่นีใ้ห้ถือว่ารวมอยู่แล้วในราคา 

10.5. Supplier represents and warrants to Purchaser (i) that the Goods and Services do not 
and shall not, alone or in any combination, infringe or violate any patent, trademark, 
copyright (including portrait rights and moral rights), trade name, trade secret, 
license or other proprietary right of any other party (including Supplier’s employees 
and subcontractors); (ii) that it holds all rights, title and interest necessary to license 
to Purchaser any Intellectual Property Right of every component of the Goods 
and/or Services provided to Purchaser, as a whole or as integrated part of another 
Good/Service, including but not limited to machinery, tools, drawings, designs, 
software, demos, molds, specifications or pieces; and (iii) that the Goods or Services 
are not the subject of any dispute concerning rights of third parties or otherwise 
unlawful in relation to third parties. 

10.5 ผู้ขายรับรองและรับประกนัต่อผู้ซือ้ว่า (1) 

สนิค้าและบริการนัน้ไม่ว่าจะโดยสว่นประกอบเดียวหรือทัง้หมด ไมไ่ด้ละเมิดหรือขดัต่อสทิธิบตัร 

เคร่ืองหมายการค้า ลขิสทิธ์ิ (ซึง่รวมถงึสทิธิของบคุคลในภาพถ่ายและธรรมสทิธ์ิ) ชื่อทางการค้า 

ความลบัทางการค้า ใบอนญุาต หรือสทิธิท่ีบคุคลอื่นเป็นเจ้าของ 

(ซึง่รวมถงึลกูจ้างของผู้ขายและผู้ รับจ้างช่วง) (2) 

ผู้ขายเป็นผู้ถือสทิธิและประโยชน์ในสทิธิท่ีจําเป็นต่อการอนญุาตให้ผู้ขายใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาในทกุ

สว่นของสนิค้าและ/หรือบริการ ไม่ว่าทัง้หมดหรือสว่นประกอบบางสว่นของสนิค้าหรือบริการอื่น 

รวมถงึเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ภาพร่าง แบบ ซอฟท์แวร์ ตวัทดลอง แม่พิมพ์ ลกัษณะเฉพาะ หรือชิน้สว่น 

และ (3) สนิค้าหรือบริการนัน้ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อพพิาทเร่ืองสทิธิกบับุคคลท่ีสาม 

หรือเป็นการละเมิดต่อบคุคลท่ีสาม 

10.6. Supplier will be liable for any claims made by any of its employees or contractors for 
additional compensation in view of the use made or value of Creations, Goods or 
Services, and will pay any amounts due under such claims directly to such relevant 
employees or contractors and shall indemnify and hold Purchaser harmless from any 
such claims. 

10.6 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในข้อเรียกร้องของลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของผู้ขายในค่าตอบแทนเพิ่มเติมในการใช้ 

ผลติ หรือคณุค่าของสิง่สร้างสรรค์ สนิค้า หรือบริการ และจะชําระเงินใดๆ 

ท่ีถงึกําหนดชําระภายใต้ข้อเรียกร้องให้แก่ลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของผู้ขาย 

และจะชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้ในข้อเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดขึน้ข้างต้น 

10.7. Unless the inclusion of Open Source Software is specifically authorized in writing by 
duly authorized officers of Purchaser and unless otherwise stated in an Agreement, 
Supplier represents and warrants that the Goods do not include any portion of any 
Open Source Software. As used herein, “Open Source Software” shall mean: 

10.7 เว้นแต่จะได้ระบใุห้รวมโอเพ่นซอร์ซซอฟท์แวร์ (Open Source Software) 

ไว้โดยการอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผู้มีอํานาจในการอนญุาตของผู้ซือ้ 

ผู้ขายรับรองและรับประกนัว่าสนิค้าไม่ได้มีสว่นใดประกอบด้วยโอเพ่นซอร์ซซอฟท์แวร์ (Open Source 

Software)ใดๆ ในข้อนี ้โอเพ่นซอร์ซซอฟท์แวร์ (Open Source Software) หมายถงึ 

(a) any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of 
such software, that such software  

(ก) ซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีมีข้อกําหนดในการใช้ ดดัแปลงและ/หรือเผยแพร่ซอฟท์แวร์นัน้ว่า 

(i) be disclosed or distributed in source code form   (i) จะถกูเปิดเผยและเผยแพร่ในรูปแบบซอร์ซโค้ด (source code) 

(ii) be licensed for the purpose of making derivative works   (ii) จะต้องขออนญุาตเพื่อทํางานลขิสทิธ์ิสบืเน่ือง (derivative works) 

(iii) may only be redistributed free from enforceable Intellectual Property Rights; and/or  (iii) สามารถเผยแพร่ต่อในลกัษณะท่ีปราศจากการอ้างสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาเท่านัน้ และ/หรือ 

(b) any software that contains, is derived from, or statically or dynamically links to, any 
software specified under article 10.7(a). 

(ข) ซอฟท์แวร์ใดๆ ท่ีประกอบด้วย หรือได้มาจาก หรือเชื่อมต่อ(ไม่ว่าจะโดยภายในหรือภายนอก 

(statically or dynamically link)) กบัซอฟท์แวร์ใดๆตามท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 10.7(ก) 

  
11. Intellectual Property Indemnification  11. การชดใช้ในเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญา 
11.1. Supplier shall indemnify Purchaser against any claims or consequences of claims by 

third parties arising out of or in connection with an infringement or other 
unauthorized use of their Intellectual Property Rights in connection with the 
supplied Goods or Services. This indemnification concerns all damage and costs 
(including reasonable costs for legal assistance) that Purchaser suffers or incurs in 
connection with such a claim. Without prejudice to the above, at the request of 
Purchaser, Supplier shall defend Purchaser at its own expense in the case of 
proceedings brought against it, on condition that Supplier shall keep Purchaser 
appropriately, timely and fully informed during the proceedings and shall not 

11.1

 ในกรณีท่ีเกิดข้อเรียกร้องหรือผลของข้อเรียกร้องโดยบคุคลท่ีสามท่ีเกิดขึน้จากหรือท่ีเกี่ยวข้องกบั

การละเมิดหรือการใช้สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนญุาตท่ีเกี่ยวข้องกบัสนิค้าหรือบริการ 

ผู้ขายตกลงชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้ทัง้สิน้ โดยการชดใช้นีใ้ห้รวมถงึค่าเสยีหายและค่าใช้จ่าย 

(รวมถงึค่าใช้จ่ายของท่ีปรึกษากฎหมายตามสมควร) 

ซึง่ผู้ซือ้ต้องรับภาระในสว่นท่ีเกี่ยวข้องกบัข้อเรียกร้องดงักลา่ว 
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acknowledge liability or reach an out-of-court settlement except with the prior 
written permission of Purchaser. Purchaser shall under no circumstances 
acknowledge liability or reach an out-of-court settlement without the prior 
permission of Supplier. 

นอกจากนีโ้ดยท่ีไม่เป็นการกระทบกระเทือนสทิธิของผู้ซือ้ข้างต้น 

ผู้ซือ้อาจร้องขอให้ผู้ขายเข้าต่อสู้คดีแทนผู้ซือ้โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีมีการพิจารณาคดีเ

กิดขึน้ 

ภายใต้เง่ือนไขว่าผู้ขายจะให้ข้อมลูทัง้หมดอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอนัสมควรตลอดช่วงการพิจ

ารณาคดี 

และจะไม่ยอมรับผิดหรือเข้าตกลงทําสญัญาประนีประนอมนอกศาลเว้นแต่ผู้ซือ้จะได้อนญุาตไว้เป็นล

ายลกัษณ์อกัษร และไม่ว่าในกรณีใดๆ 

ผู้ซือ้จะไม่ยอมรับผิดหรือเข้าตกลงทําสญัญาประนีประนอมนอกศาลโดยไม่ได้รับอนญุาตจากผู้ขาย 

11.2. Purchaser shall notify Supplier immediately in writing of every action, claim or 
lawsuit of the kind referred to in article 11.1 and cooperate to a reasonable degree 
(at the expense of Supplier) and give reasonable access to all relevant information 
where there is a reasonable request by Supplier for the defense against the 
aforementioned action, claim or lawsuit. Supplier shall provide all assistance in 
connection with any such claim as Purchaser may reasonably require. 

11.2 ผู้ซือ้จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีในทกุครัง้ท่ีมีการฟ้องร้อง ข้อเรียกร้อง 

หรือคดีความตามข้อ 11.1 และจะให้ความร่วมมือตามสมควร (โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย) 

และอนญุาตให้เข้าถงึข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องตามสมควรเมื่อผู้ขายร้องขอตามสมควรเพือ่ประโยชน์ในการต่อ

สู้คดีตามการฟ้องร้อง ข้อเรียกร้อง หรือคดีความ 

ผู้ขายจะให้ความช่วยเหลอืท่ีเกี่ยวข้องกบัข้อเรียกร้องใดๆ ข้างต้นตามสมควรตามท่ีผู้ซือ้ร้องขอ 

11.3. If any Goods or Services supplied under the Agreement are held to constitute an 
infringement or if their use is enjoined, Supplier shall at the sole discretion of 
Purchaser and without prejudice to any of Purchaser’s rights under the Agreement 
or applicable law: 

11.3

 ถ้าสนิค้าหรือบริการใดท่ีได้จดัหามาภายใต้สญัญานีถ้กูถือว่าเป็นการละเมิดหรือถ้าหากการใช้นัน้

ถกูห้ามไว้ ผู้ซือ้อาจให้ผู้ขายปฏิบติัการดงัต่อไปนี ้โดยผู้ซือ้เป็นผู้มีอํานาจตดัสนิใจแต่เพียงผู้ เดียว 

และการตดัสนิใจนีไ้ม่กระทบกระเทือนถงึสทิธิอื่นใดของผู้ซือ้ตามสญัญาและตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบั 

(a) acquire the necessary rights of use for the Goods or Services; (ก) จดัให้ได้มาซึง่สทิธิท่ีจําเป็นในการใช้สนิค้าหรือบริการ 

(b) modify the Goods or Services in question so that they no longer infringe the rights of 
third parties; 

(ข) ดดัแปลงสินค้าหรือบริการดงักลา่วเพื่อไม่ให้สนิค้าหรือบริการนัน้ละเมิดสทิธิของบคุคลท่ีสาม 

(c) replace the Goods or Services in question with equivalent Goods or Services that do 
not infringe rights of third parties; or 

(ค)

 เปลีย่นสนิค้าหรือบริการดงักลา่วด้วยสนิค้าหรือบริการท่ีเท่าเทียมกนัและไม่ละเมิดสทิธิของบคุค

ลท่ีสาม 

(d) take back the Goods for a refund of the money paid for them or discontinue the 
Services with a refund for the remuneration paid for them. 

(ง) รับคืนสนิค้าและคืนเงินท่ีได้ชําระไป หรือยกเลกิบริการและคืนเงินท่ีได้ชําระไป 

  
12. Compliance with Laws  12. การปฏิบัตติามกฎหมาย 
12.1. Supplier shall at all times comply with all applicable laws and regulations, including 

laws and regulations on anti-bribery, anti-trust, anti-corruption, environmental 
compliance, and export control and the Lumileds Code of Conduct (and/or any other 
Lumileds ethics and compliance policies) as it may be made available from time to 
time, and will not export or re-export, directly or indirectly, any Goods to any 
country for which an export license or other governmental approval is required, 
without first obtaining such license or approval. Supplier shall obtain all required 
export licenses or permits and shall provide Purchaser with all information required 
to enable Purchaser and its customers to comply with such laws and regulations. 

12.1 ผู้ขายจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบท่ีใช้บงัคบัอยู่ตลอดเวลา 

รวมถงึกฎหมายและระเบยีบในเร่ืองการต่อต้านการให้สนิบน การแข่งขนัทางการค้า 

การต่อต้านการทจุริต ข้อปฏิบติัเร่ืองสิง่แวดล้อม การควบคมุการสง่ออก และหลกัปฏิบติัของลมูิเลดส์ 

(Lumileds Code of Conduct) (และ/หรือนโยบายด้านจริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมาย) 

ตามท่ีได้เปิดเผยในช่วงเวลาหนึ่งๆ 

และจะไม่สง่ออกหรือสง่สนิค้ากลบัคืนไปยังประเทศท่ีต้องได้รับใบอนญุาตสง่ออกหรือการอนมุติัจากห

น่วยงานรัฐก่อนท่ีจะได้รับใบอนญุาตหรือการอนมุติัเช่นว่านัน้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม 

ผู้ขายจะต้องได้รับใบอนญุาตสง่ออกหรือการอนญุาตและส่งข้อมลูท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบติัตามก

ฎหมายและกฎระเบยีบทัง้หมดให้แก่ผู้ซือ้ 

เพื่อให้ผู้ซือ้และลกูค้าของผู้ซือ้สามารถปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบยีบนัน้ได้ 

12.2. Supplier shall furnish to Purchaser any information required to enable Purchaser to 
comply with any applicable laws, rules, and regulations in its use of the Goods and 
Services, and agrees to inform Purchaser in writing whether or not the Goods and 
Services are US controlled and/or controlled under the export control laws of its own 
country, and if so, Supplier will inform Purchaser of the applicable export control 
classification number (ECCN) and the extent of the restrictions. Supplier agrees to 
notify Purchaser promptly of Supplier’s receipt of any such notice of a violation of 
any export control related law, rule or regulation, which may affect Purchaser. 

12.2 ผู้ขายจะสง่ข้อมลูท่ีจําเป็นให้ผู้ซือ้เพื่อให้ผู้ซือ้สามารถปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

และระเบยีบท่ีใช้บงัคบักับการใช้สนิค้าและบริการ 

และจะแจ้งให้ผู้ซือ้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าสนิค้าและบริการนัน้อยู่ภายใต้การควบคมุของสหรัฐอ

เมริกาและ/หรือควบคมุภายใต้กฎหมายควบคมุการสง่ออกของประเทศของผู้ซือ้ และในกรณีเช่นว่านี ้

ผู้ขายจะให้ข้อมลูในเร่ืองเลขชดุควบคมุการสง่ออก (Export Control Classification Number 

(ECCN)) ท่ีบงัคบัใช้กบัสนิค้าและขอบเขตของการจํากดัควบคมุ 

ผู้ขายตกลงท่ีจะแจ้งให้ผู้ซือ้ทราบในทนัทีท่ีผู้ขายได้รับแจ้งการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

หรือระเบยีบท่ีเกี่ยวข้องกบัการควบคมุการส่งออกใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ซือ้ 

12.3. Supplier shall obtain all international and national export licenses or similar permits 
required under all applicable export control laws and regulations and shall provide 
Purchaser with all information required to enable Purchaser to comply with such 
laws and regulations. Supplier agrees and warrants that it will comply with all 
applicable international and national export control laws and regulations and it will 
not export or re-export, directly or indirectly, any information, goods, software 
and/or technology to any country for which the European Union or the United States 
of America or any other country, at the time of export or re-export, requires an 
export license or other governmental approval, without first obtaining such license 
or approval. If any, Supplier agrees to inform Purchaser about the extent of possible 
restrictions. Supplier shall maintain records in accordance with the export 
regulations and provide to Purchaser, upon request, documentation to demonstrate 
compliance with this article 12.3. 

12.3

 ผู้ขายจะต้องได้มาซึง่ใบอนญุาตสง่ออกทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศทัง้หมดหรือการอนุ

ญาตท่ีคล้ายคลงึกนั ท่ีจําเป็นภายใต้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ควบคมุการสง่ออกท่ีใช้บงัคบั 

และจะให้ข้อมลูท่ีจําเป็นแก่ผู้ซือ้เพื่อให้ผู้ซือ้สามารถปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบดังกลา่วได้ 

ผู้ขายตกลงและรับประกนัว่าจะปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบท่ีเกี่ยวข้องกบัการควบคมุการสง่ออก

ท่ีใช้บงัคบัทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ และจะไม่สง่ออกหรือสง่คืน 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่ข้อมลู สนิค้า ซอฟท์แวร์ 

และ/หรือเทคโนโลยีไปยงัประเทศซึง่สหภาพยโุรป (European Union) หรือสหรัฐอเมริกา (United 

States of America) หรือประเทศอื่นใด 

โดยไม่ได้รับใบอนญุาตสง่ออกหรือการอนมุติัจากหน่วยงานรัฐในกรณีท่ีต้องได้รับใบอนญุาตสง่ออกหรื

อการอนมุติัจากหน่วยงานรัฐ ในขณะท่ีทําการสง่ออกหรือสง่คืน 

และถ้าหากมีการต้องได้รับใบอนญุาตสง่ออกหรือการอนมุติัอยู ่

ผู้ขายตกลงท่ีจะให้ข้อมลูแก่ผู้ซือ้ในเร่ืองขอบเขตการจํากดัควบคมุท่ีเป็นไปได้ 

ผู้ขายจะบนัทกึและรักษาบนัทกึท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบการสง่ออกและสง่มอบเอกสารเพื่อปฏิบติัตามร

ะเบยีบดังกลา่วตามข้อ 12.3 ให้แก่ผู้ซือ้เมื่อผู้ซือ้ร้องขอ 

12.4. Supplier shall not, without specific prior written Purchaser approval, directly or 
indirectly, cause the transfer, export, re-export or release of any Purchaser 
technology or software to anyone included on a U.S. government restricted party 
list, to China, Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, or to a foreign person (as 
defined in the U.S. export regulations) of any such countries. Approval must be 

12.4 เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเฉพาะจากผู้ซือ้ ผู้ขายจะไม่ขนสง่ สง่ออก สง่คืน 

หรือปลอ่ยให้เทคโนโลยีของผู้ซือ้หรือซอฟท์แวร์ของผู้ซือ้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ให้แก่บคุคลใดท่ีอยู่ในรายชื่อประเทศควบคมุของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. government restricted 
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obtained before any affected Supplier employee, agent or other personnel is placed 
in a position involving exposure to Purchaser technology or software. 

party list) หรือประเทศจีน ประเทศคิวบา ประเทศอิหร่าน ประเทศเกาหลเีหนือ ประเทศซูดาน 

ประเทศซีเรีย หรือให้แก่บคุคลต่างชาติ (ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบยีบการสง่ออกของสหรัฐอเมริกา 

(U.S. export regulations)) ของประเทศข้างต้น 

และต้องได้รับอนญุาตจากผู้ซือ้ทกุครัง้ก่อนท่ีลกูจ้างของผู้ขาย ตวัแทน 

หรือบคุลากรตามท่ีได้กําหนดไว้ข้างต้นจะเข้าสู่ตําแหน่งท่ีสามารถเข้าถงึเทคโนโลยีหรือซอฟท์แวร์ของ

ผู้ซือ้ 

12.5. Supplier agrees to indemnify and hold Purchaser harmless from any claims, 
liabilities, penalties and associated costs and expenses, which Purchaser may incur 
due to Supplier’s non-compliance with applicable laws, rules and regulations as set 
forth in but not limited to article 12.1.  

12.5 ผู้ขายตกลงท่ีจะชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้และทําให้ผู้ซือ้หลดุพ้นจากความเสยีหายท่ีเกิดจากข้อเรียกร้องใดๆ 

ความรับผิด ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึง่อาจเกิดขึน้แก่ผู้ซือ้เน่ืองมาจากการท่ีผู้ขายไม่ปฏบิติัตามกฎหมายท่ีใช้บงัคับ 

กฎและระเบยีบท่ีเกี่ยวข้องดงัท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 12.1 

  
13. Customs Compliance 13. การปฏิบัตติามข้อกําหนดทางศุลกากร 
13.1. On an annual basis, or upon earlier request of Purchaser, Supplier shall provide 

Purchaser with a supplier declaration of origin in relation to the Goods sufficient to 
satisfy the requirements of (i) the customs authorities of the country of receipt, and 
(ii) any applicable export licensing regulations. In particular, the declaration should 
explicitly mention whether the Goods, or part thereof, have been produced in the 
United States or originate in the United States. Dual-use Goods, or otherwise 
classified Goods supplied by Supplier should be clearly identified by their 
classification code. 

13.1 ผู้ขายจะให้ใบรับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าของผู้ขายท่ีเกี่ยวข้องกบัสนิค้าให้แก่ผู้ซือ้เป็นรายปี 

หรือตามแต่ท่ีผู้ซือ้จะร้องขอ โดยท่ีต้องเป็นไปตามกําหนดดงัต่อไปนี ้(1) 

หน่วยงานศุลกากรของประเทศปลายทาง และ (2) ระเบยีบการขออนญุาตสง่ออกใดๆท่ีใช้บงัคบั 

โดยในใบรับรองแหล่งกําเนิดสนิค้าควรจะแสดงโดยชดัแจ้งว่าสนิค้า หรือสว่นหนึ่งสว่นใด 

ถกูผลติในหรือมีต้นกําเนิดในสหรัฐอเมริกา 

สาํหรับสนิค้าท่ีอาจใช้ในทางการทหารหรือสนิค้าควบคมุท่ีจดัหาโดยผู้ขายควรถกูระบโุดยชดัแจ้งด้วยร

หสัควบคมุ (classification code) 

13.2. For all Goods that qualify for application of Regional or Free Trade Agreements, 
General Systems of Preference or other preferential arrangements, it is the 
responsibility of Supplier to deliver products with the appropriate documentary 
evidence (e.g. Supplier’s declaration, preferential origin certificate/invoice 
declaration) to confirm the preferential origin status. 

13.2

 สาํหรับสนิค้าทกุชนิดท่ีมีคณุสมบติัในการขอรับสทิธิประโยชน์ตามเขตการค้าเสรีหรือเขตการค้าเ

สรีภมูิภาค (Free Trade Agreements) หรือระบบสทิธิพิเศษทางภาษีศลุกากร (General Systems 

of Preference) หรือสทิธิประโยชน์อื่นใด 

เป็นหน้าท่ีของผู้ขายท่ีจะต้องสง่มอบผลิตภณัฑ์พร้อมกบัเอกสารหลกัฐานท่ีเหมาะสม เช่น 

ใบรับรองจากผู้ขาย เอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสนิค้าแบบพิเศษ (Preferential origin certificate) 

เพื่อยืนยนัสถานะสทิธิประโยชน์ตามถิ่นกําเนิดสนิค้า 

13.3. Supplier shall mark all Goods (or the Goods’ container if there is no room on the 
Goods) with the country of origin. Supplier shall, in marking the Goods, comply with 
the requirements of the customs authorities of the country of receipt. If any Goods 
are imported, Supplier shall when possible allow Purchaser to be the importer of 
record. If Purchaser is not the importer of record and Supplier obtains duty 
drawback rights to the Goods, Supplier shall, upon Purchaser request, provide 
Purchaser with documents required by the customs authorities of the country of 
receipt to prove importation and to transfer duty drawback rights to Purchaser. 

13.3 ผู้ขายจะต้องทําเคร่ืองหมายบนสินค้าทกุชิน้ (หรือบนหีบห่อสนิค้าหากไม่มีพืน้ท่ีบนสนิค้า) 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงแหลง่กําเนิดสนิค้า ในการทําเคร่ืองหมายบนสนิค้านัน้ 

ผู้ขายจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานศลุกากรของประเทศปลายทาง 

ถ้าหากสนิค้าใดๆ นัน้ถกูนําเข้า ผู้ขายจะต้องให้ผู้ซือ้เป็นผู้มีชื่อในการนําเข้าเมื่อสามารถกระทําได้ 

ถ้าผู้ซือ้ไม่ใช่ผู้มีชือ่ในการนําเข้าและผู้ขายได้รับสทิธิในการขอคืนอากรในสนิค้า เมื่อผู้ซือ้ร้องขอ 

ผู้ขายจะให้เอกสารท่ีจําเป็นตามข้อกําหนดของหน่วยงานศลุกากรของประเทศปลายทางเพื่อแสดงถงึก

ารนําเข้าและโอนสทิธิในการขอคืนอากรให้แก่ผู้ซือ้ 

13.4. Unless otherwise arranged with Purchaser, Supplier is responsible for providing the 
Goods “Free Carrier”, including clearing the Goods through customs for export, and 
carrying out customs formalities at its expense. In all cases, Supplier must provide 
the documentation required for cross-border shipments and, if information is 
required from Purchaser for export clearance purposes. Supplier or its agents must 
request the information by fax or email to Purchaser’s appropriate contact no less 
than two (2) business days before the date required. Failing that request, a delay in 
clearing for export resulting from incomplete information will not be an excuse for 
late delivery. 

13.4 เว้นแต่จะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นกบัผู้ซือ้ ผู้ขายเป็นผู้มีหน้าท่ีในการขนส่งสนิค้าแบบ “Free Carrier” 

รวมถงึการจดัการสนิค้าผ่านศลุกากร และผ่านพิธีการศลุกากรเพื่อสง่ออกโดยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย 

โดยในทกุกรณี ผู้ขายต้องสง่มอบเอกสารท่ีจําเป็นสําหรับการขนสง่สินค้าผ่านแดน 

และถ้าผู้ขายต้องการข้อมลูจากผู้ซือ้เพื่อผ่านพิธีการศลุกากรเพื่อสง่ออก 

ผู้ขายหรือตวัแทนของผู้ขายต้องร้องขอข้อมลูทางโทรสารหรืออีเมลไปยงัข้อมลูติดต่อของผู้ซือ้ท่ีเหมาะ

สมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสอง (2) วนัทําการก่อนวนัท่ีต้องการข้อมลูนัน้ 

หากไม่ร้องขอข้อมลูภายในกําหนด 

การผ่านพิธีการศลุกากรลา่ช้าท่ีเกิดจากข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วนจะไม่เป็นเหตยุกเว้นในการสง่มอบสนิค้าลา่

ช้า 

  
14. Data Protection 14. การคุ้มครองข้อมูล 
14.1. Where Supplier in the performance of the Agreement processes personal data (as 

defined by applicable law) of Purchaser’s employees, contractors, customers or 
business partners (hereafter collectively referred to as “Personal Data”), Supplier 
shall: 

14.1 ในกรณีท่ีผู้ขายในการปฏิบติัตามสญัญา 

ได้ประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลตามท่ีได้นิยามไว้ในกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ ของลกูจ้างของผู้ซือ้ 

ผู้ รับจ้างของผู้ซือ้ ลกูค้าของผู้ซือ้ หรือพนัธมิตรทางธรุกิจของผู้ซือ้ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรียกรวมกนัว่า 

“ข้อมลูสว่นบคุคล”) ผู้ขายจะต้อง 

(a) comply with all privacy and data protection law and regulations applicable to its 
Services; 

(ก)

 ปฏิบติัตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและกฎหมายคุ้มครองข้อมลูและระเบยีบข้อบงัคับ

ท่ีใช้บงัคบักับการให้บริการของผู้ขาย 

(b) process Personal Data only insofar necessary to perform its obligations under the 
Agreement or as required by law; 

(ข) ประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคลเพียงเท่าท่ีจําเป็นต่อการปฏิบติัตามหน้าท่ีตามสญัญา 

หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

(c) keep the Personal Data confidential; (ค) เก็บข้อมลูสว่นบุคคลไว้เป็นความลบั 

(d) take appropriate technical, physical and organizational security measures to protect 
the Personal Data against loss, unauthorized or unlawful processing; and 

(ง) จดัมาตรการความปลอดทางเทคนิค ทางกายภาพ 

และเชิงองค์กรท่ีเหมาะสมต่อการปกป้องข้อมลูสว่นบคุคลไม่ให้สญูหาย 

หรือประมวลผลโดยไม่ได้รับอนญุาตหรือผิดกฎหมาย และ 

(e) promptly, but in any case within 24 hours, inform Purchaser in accordance with 
applicable law, of any actual or suspected security incident involving the Personal 
Data. 

(จ) แจ้งให้ผู้ซือ้ทราบตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยู่กําหนดในทนัทีภายใน 24 

ชัว่โมงในกรณีท่ีเกิดเหตหุรือคาดว่าเกิดเหตท่ีุเกี่ยวข้องกบัการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุค

ล 

14.2. Supplier shall, upon the termination of the Agreement, securely erase or destroy all 
records or documents containing the Personal Data. Supplier accepts and confirms 
that it is solely liable for any unauthorized or illegal processing or loss of the Personal 

14.2 เมื่อมีการเลกิสญัญา ผู้ขายจะต้องลบหรือทําลายข้อมลูหรือเอกสารทัง้หมดท่ีมีข้อมลูสว่นบคุคลอยู่ 

ผู้ขายยอมรับและยืนยนัว่าจะรับผิดแต่เพียงผู้ เดียวในการประมวลผลข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาตหรือผิ
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Data, if Supplier fails to erase or destroy the Personal Data upon termination of the 
Agreement. 

ดกฎหมายใดๆ 

หรือความสญูหายของข้อมลูสว่นบคุคลหากผู้ขายไม่ลบหรือทําลายข้อมลูสว่นบคุคลเมื่อมีการเลกิสญั

ญา 

14.3. If Purchaser is of the opinion that an additional (data processing) agreement is 
required to comply with applicable law, Supplier shall enter into such agreement 
with Purchaser at Purchaser’s first written request. Parties shall at all times fully 
comply with any such data processing agreement. 

14.3

 หากผู้ซือ้มีความเห็นว่าต้องมีข้อตกลงเพิ่มเติมในเร่ืองการประมวลผลข้อมลูเพื่อให้เป็นไปตามกฎ

หมายท่ีใช้บงัคบัอยู่ 

ผู้ขายจะเข้าทําข้อตกลงดงักลา่วกบัผู้ซือ้เมื่อผู้ซือ้ร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรในครัง้แรก 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายต้องปฏิบติัตามข้อตกลงเร่ืองการประมวลผลข้อมลูอย่างเต็มท่ีในทกุช่วงเวลา 

  
15. Limitation of Liability, Indemnification and Insurance 15. การจาํกัดความรับผิด การชดใช้ และการประกันภยั 
15.1. The liability of either Party for damages, however caused, arising out of or related to 

a particular Agreement will not exceed the greater of (a) EUR 2,000,000 or (b) two 
times amount paid or to be paid under the Agreement to which the claim relates 
during a period twelve (12) months preceding the claim. 

15.1 ความรับผิดของคู่สญัญาแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเกิดขึน้ในกรณีใด 

ท่ีเกิดขึน้หรือเกี่ยวข้องกบัสญัญานัน้จะไม่เกินกว่า (ก) สองล้าน (2,000,000) ยโูร หรือ (ข) 

สองเท่าของจํานวนเงินท่ีชําระหรือจะต้องชําระภายใต้สญัญาซึง่เกี่ยวข้องกบัข้อเรียกร้องภายในระยะเ

วลาสบิสอง (12) เดือนก่อนท่ีจะมีข้อเรียกร้องเกิดขึน้ 

15.2. Neither Party shall be liable for indirect damages, which shall mean loss of revenue, 
loss of profits, and/or damage to reputation. 

15.2 คู่สญัญาไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามไม่ต้องรับผิดในความเสียหายโดยอ้อม ซึง่หมายถงึการสญูเสยีรายได้ 

สญูเสยีกําไร และ/หรือความเสยีหายต่อชือ่เสยีง 

15.3. The limitation in articles 15.1 and 15.2 will not apply to any liability (a) arising out of 
fraud, gross negligence or willful misconduct, (b) arising out of infringement, 
misappropriation or violation of any Intellectual Property Rights of a Party, (c) arising 
out of any claim that is subject to any indemnification, (d) arising out of breach of 
articles 7, 10, 12, 13 or 14. 

15.3 การจํากดัความรับผิดในข้อ 15.1 และข้อ 15.2 จะไม่ใช้กบัความรับผิดท่ี (ก) 

เกิดขึน้จากการทจุริตหลอกลวง ความประมาทเลนิเลอ่อย่างร้ายแรง หรือจงใจประพฤติมิชอบ (ข) 

เกิดจากการละเมิด การจดัการท่ีไม่เหมาะสม หรือการละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของคู่สญัญา 

(ค) เกิดจากข้อเรียกร้องให้มีการชดใช้ (ง) เกิดจากการไม่ปฏิบติัตามข้อ 7 10 12 13 หรือ 14 

15.4. In addition to the indemnification in article 11, Supplier indemnifies Purchaser 
against any claim from a third party arising from or in connection with the Goods 
supplied or used and/or Services rendered by Supplier that is the direct or indirect 
consequence of (i) a breach of its contractual obligations under the Agreement or (ii) 
unlawful actions or negligence on the part of Supplier. 

15.4 นอกเหนือจากการชดใช้ตามข้อ 11 

ผู้ขายจะชดใช้ให้แก่ผู้ซือ้ในข้อเรียกร้องจากบคุคลท่ีสามท่ีเกิดขึน้หรือเกี่ยวข้องกบัสินค้าท่ีขายหรือใช้ 

และ/หรือบริการท่ีให้บริการโดยผู้ขายท่ีเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจาก (1) 

การไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีตามสญัญาหรือ (2) การกระทําท่ีผิดกฎหมายหรือการละเลยหน้าท่ีของผู้ขาย 

15.5. Supplier must hold and keep current a commercial general liability insurance with a 
reputable insurance firm (covering at least products liability, property damage and 
personal injury liability), with a minimum limit of EUR 5,000,000 for each occurrence 
regarding claims of bodily injury, including death, and any other damages that may 
arise from use of the Goods or Services or acts or omissions of Supplier under any 
Agreement. 

15.5

 ผู้ขายต้องมีประกนัภยัในความรับผิดทัว่ไปทางการค้ากบับริษัทประกนัภยัท่ีน่าเชื่อถือตลอดเวลา(

โดยครอบคลมุอย่างน้อยในเร่ืองความชํารุดบกพร่องของสนิค้า ความเสยีหายของทรัพย์สนิ 

และความรับผิดในการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบุคคล) โดยมีวงเงินเอาประกนัอย่างน้อย 5,000,000 

ยโูรต่อหนึง่เหตกุารณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องในความบาดเจ็บต่อร่างกาย รวมถงึการเสยีชีวิต 

และความเสยีหายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการใช้สนิค้าหรือบริการ 

หรือการกระทําหรือการละเลยของผู้ขายภายใต้สญัญาใดๆ 

  
16. Audit 16. การตรวจสอบบัญช ี
16.1. Upon reasonable request of Purchaser, Purchaser may at any time itself and/or 

designate a reputable certified public accountant to, audit Supplier’s records 
(including electronic records), procedures and policies to verify that Supplier has 
complied with its obligations under this Agreement. Supplier shall at all times 
cooperate with Purchaser or such third party account in the execution of the audit. 
Supplier agrees to maintain all records, contracts and accounts related to the Goods 
and Services during the term of this Agreement. Supplier will reimburse Purchaser 
within forty-five (45) days after the audit is completed for any overpayments made 
by Purchaser plus interest. Supplier will be responsible for the cost of the audit if the 
audit reveals material deficiencies in compliance with its obligations under this 
Agreement.  

16.1 เมื่อมีการร้องขอตามสมควรจากผู้ซือ้ 

ผู้ซือ้อาจเข้าตรวจสอบบญัชี(รวมถงึข้อมลูท่ีบนัทกึในระบบอิเลก็ทรอนิกส์) กระบวนการ 

และนโยบายของผู้ขายด้วยตวัเองและ/หรือโดยแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีได้รับการรับรองในเวลาใดก็ต

าม เพื่อตรวจสอบว่าผู้ขายได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีตามสญัญานี ้

โดยผู้ขายจะให้ความร่วมมือกบัผู้ซือ้หรือผู้ตรวจสอบบญัชีในการตรวจสอบบญัชีทกุเมื่อ 

ผู้ขายตกลงท่ีจะเก็บรักษาบนัทกึ สญัญา 

และบญัชีท่ีเกี่ยวข้องกบัสนิค้าและบริการในระหว่างท่ีสญัญานีม้ีผลบงัคับ 

ผู้ขายจะคืนเงินให้แก่ผู้ซือ้ภายในสีส่บิห้า (45) 

วนันบัแต่การตรวจสอบเสร็จสิน้ในกรณีท่ีมีการชําระเงินเกินโดยผู้ซือ้พร้อมดอกเบีย้ 

ผู้ขายต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี 

ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องอนัเป็นสาระสาํคญัในการปฏิบติัตามหน้าท่ีตามสญัญานี ้

16.2. The timing of an audit shall be determined in joint consultation. Purchaser shall use 
reasonable efforts to ensure that the audits cause minimum interruption to the 
operations of Supplier. 

16.2 ช่วงเวลาในการตรวจสอบบญัชีนัน้จะถกูกําหนดโดยการหารือร่วมกนั 

ผู้ซือ้จะใช้ความพยายามตามสมควรในการทําให้แน่ใจว่าการตรวจสอบบญัชีจะเกิดผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของผู้ขายน้อยท่ีสดุ 

16.3. Supplier shall set up and maintain a satisfactory system of accounts in order to 
enable an audit as referred to in this article 16 to take place.  

16.3 ผู้ขายจะติดตัง้และรักษาไว้ซึง่ระบบบญัชีท่ีน่าพงึพอใจเพื่อให้การตรวจสอบบญัชีตามข้อ 16 

นีส้ามารถกระทําได้ 

16.4. Supplier shall contractually ensure that any third parties engaged by Supplier in the 
performance of the Agreement shall extend their full cooperation to any audit as set 
forth in article 16.1.  

16.4 

ผู้ขายจะต้องเข้าทําสญัญาเพื่อให้แน่ใจว่าบคุคลท่ีสามท่ีเข้าทําสญัญากบัผู้ขายในการปฏิบติัตามสญั

ญานีจ้ะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการตรวจสอบบญัชีตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 16.1 

  
17. Force Majeure  17. เหตุสุดวิสัย 
17.1. If either Party is unable to perform its obligations under this Agreement due to an 

event of force majeure, then such Party (the “Affected Party”) will immediately 
notify the other Party in writing describing such event and its effects. Non-
performance by the Affected Party will be excused for that period of time during 
which performance is made impossible due to event of force majeure provided that 
the delay could not have been prevented by the Affected Party’s reasonable 
precautions. During the period of non-performance, the Party that is not affected by 
the event of force majeure may suspend its own performance.   

17.1 ถ้าคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญานีด้้วยเหตสุดุวิสยั กรณีนีคู้่สญัญานัน้ 

(“คู่สญัญาท่ีได้รับผลกระทบ) 

จะต้องแจ้งให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีโดยบรรยายเหตแุละผลกระทบ

ท่ีเกิดขึน้ 

การไม่ปฏิบติัตามสญัญาของคู่สญัญาท่ีได้รับผลกระทบจะได้รับการยกเว้นในช่วงเวลาท่ีการปฏิบติัตา

มสญัญานัน้ไม่สามารถเป็นไปได้เน่ืองจากเหตสุดุวิสยั 

โดยความลา่ช้านัน้ต้องไม่สามารถป้องกนัได้โดยการป้องกนัลว่งหน้าตามสมควรของคู่สญัญาฝ่ายท่ีได้

รับผลกระทบ ในช่วงท่ีไม่ปฏิบติัตามสญัญานัน้ 

คู่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากเหตสุดุวิสยัอาจหยดุปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาด้วยก็ได้ 



Lumileds General Terms of Purchase 
Version 1.0 – July 2016 – Thailand  
17.2. Parties agree that the following shall in any case not be construed as an event of 

force majeure: (a) strike, labor stoppage, or other failure to perform on the part of 
employees or contractors of Supplier, suppliers of Supplier, or subcontractors of 
Supplier, except to the extent that the failure was itself caused directly by an event 
of force majeure, (b) fire or flood unless the fire or flood was caused by a natural 
disaster rather than by human error and could not have been prevented by 
reasonable safety and fire protective equipment, or (c) loss of, corruption of, or 
unauthorized access to, Confidential Information.   

17.2 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีจ้ะไม่ถือเป็นเหตสุดุวิสยั (ก) การประท้วง 

การนดัหยดุงาน หรือการท่ีไม่ปฏิบติัตามสญัญาในสว่นของลกูจ้างหรือผู้ รับจ้างของผู้ขาย 

ผู้ขายของผู้ขาย หรือผู้ รับจ้างช่วงของผู้ขาย 

เว้นแต่ว่าการไม่ปฏิบติัตามนัน้จะเกิดขึน้จากเหตสุดุวิสยัโดยตรง (ข) 

อคัคีภยัหรืออทุกภยัเว้นแต่อคัคีภยัหรืออทุกภยันัน้เกิดขึน้จากภยัธรรมชาติ 

มิใช่เกิดขึน้จากความบกพร่องของมนษุย์และไม่อาจป้องกนัโดยระบบความปลอดภยัและอปุกรณ์ป้อง

กนัไฟตามสมควร หรือ (ค) ความสญูเสยี ถกูนําไปใช้โดยทจุริต 

หรือการเข้าถงึโดยไม่ได้รับอนญุาตซึง่ข้อมลูอนัเป็นความลบั 

17.3. Nothing in article 17 will relieve a Party from liability for failure to have back-up 
systems that are expressly required by this Agreement or that are standard in its 
industry, failure to have reasonable safety and fire protective equipment, or loss of, 
corruption of, or unauthorized access to, Confidential Information. Supplier is 
required to design and, if necessary, implement, a disaster recovery plan.   

17.3 ไม่มีสิง่ใดในข้อ 17 

นีจ้ะปลดเปลือ้งคู่สญัญาจากความรับผิดสาํหรับการไม่สาํรองข้อมลูระบบซึง่ได้กําหนดให้กระทําอย่าง

ชดัแจ้งภายใต้สญัญานีห้รือตามมาตรฐานในการประกอบธุรกิจประเภทนัน้ 

หรือการท่ีไม่มรีะบบความปลอดภยัและอปุกรณ์ป้องกนัไฟตามสมควร หรือความสญูเสยี 

ถกูนําไปใช้โดยทจุริตหรือการเข้าถงึโดยไม่ได้รับอนญุาตซึง่ข้อมลูอนัเป็นความลบั 

ผู้ขายต้องออกแบบแผนฟืน้ฟูความเสยีหายจากภยัพิบติัและปฏิบติัตามแผนด้วยถ้าจําเป็น 

  
18. Suspension and Termination  18. การระงบัและการเลิกสัญญา  
18.1. Either Party shall be entitled at its discretion to terminate or cancel the Agreement 

or suspend the performance of its obligations under the Agreement in whole or in 
part by means of written notice to the other Party in the event: 

18.1

 คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสทิธิท่ีจะเลกิหรือยกเลกิสญัญาหรือหยดุปฏิบติัหน้าท่ีตามสญัญาทัง้ห

มดหรือแต่บางสว่นโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

(a) the other Party files a voluntary petition in bankruptcy or any voluntary proceeding 
relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit or 
creditors or similar proceeding; 

(ก) คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ได้ยื่นคําร้องขอให้ตวัเองล้มละลายหรือดําเนินกระบวนการใดๆ 

โดยสมคัรใจในเร่ืองล้มละลาย การพิทกัษ์ทรัพย์ การชําระบญัชี 

การโอนสทิธิเพื่อประโยชน์เจ้าหนีห้รือกระบวนการอืน่ใดท่ีคล้ายคลงึกนั 

(b) the other Party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any proceeding 
relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit of 
creditors or similar proceeding; 

(ข) คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตกเป็นจําเลยในคดีล้มละลายหรือกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกบัการล้มละลาย 

การพิทกัษ์ทรัพย์ การชําระบญัช ี

การโอนสทิธิเพื่อประโยชน์เจ้าหนีห้รือกระบวนการอืน่ใดท่ีคล้ายคลงึกนั 

(c) an attachment in execution is made on all or an important part of the other Party’s 
assets; 

(ค) ทรัพย์สนิทัง้หมดหรือสว่นท่ีสาํคญัของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตกอยู่ภายใต้การบงัคบัคดี 

(d) the other party ceases or threatens to cease to carry on business in the ordinary 
course;  

(ง) คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่หยดุหรือน่าจะหยดุประกอบกิจการตามปกติ 

(e) the other party is in material breach of this Agreement and that breach (a) is not 
capable of being cured, or (b) if capable of being cured, remains uncured for 10 days 
after written notice of the breach, or any longer period as explicitly granted by 
Purchaser in such notice. For purposes of this article 18.1 (e), any breach of articles 
3, 7, 10, 11, 12, Error! Reference source not found., 18.2, 19 and 21.1 will, without 
limitation, be deemed a material breach that is incapable of cure.   

(จ) คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ผิดสญัญาอย่างร้ายแรงและการผิดสญัญานัน้ (ก) ไม่สามารถเยียวยาได้ หรือ (ข) 

ถ้าหากสามารถเยียวยาได้ แต่ไมม่ีการเยียวยาเป็นระยะเวลาสบิ (10) 

วนันบัแต่ได้แจ้งการผิดสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หรืออาจนานกว่านัน้หากผู้ซือ้ได้ให้ระยะเวลาไว้อย่างชดัแจ้งในหนังสอืแจ้งเตือนนัน้ 

เพื่อประโยชน์ของข้อ 18.1(จ) นี ้การผิดสญัญาในข้อ 3 7 10 11 12 13 18.2 19 และ 21.1 

ถือว่าเป็นการผิดสญัญาอย่างร้ายแรงท่ีไม่สามารถเยยีวยาได้โดยไม่มีข้อยกเว้น 

18.2. Supplier shall inform Purchaser as soon as reasonably possible of any change of 
Control or sale of all or substantially all of its assets with respect to Supplier. 
Purchaser shall have the right to terminate the Agreement in case of a change of 
Control with respect to Supplier within six (6) months after having been notified of 
such change of Control by Supplier. Furthermore, Purchaser has the right to 
terminate the Agreement immediately in writing if Supplier threatens to become the 
subject of a petition in bankruptcy or any proceeding relating to insolvency, 
receivership, liquidation, assignment for the benefit of creditors or similar 
proceeding. 

18.2

 ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ผู้ซือ้ทราบอย่างเร็วท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงการควบคุ

มหรือขายทรัพย์สนิทัง้หมดหรือสว่นท่ีสาํคญัของผู้ขาย 

ในกรณีนีผู้้ซือ้มีสทิธิท่ีจะเลกิสญัญาในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงการควบคมุของผู้ซือ้ภายในหก (6) 

เดือนนบัตัง้แต่ได้รับแจ้งการเปลีย่นแปลงการควบคุมของผู้ขาย นอกจากนี ้

ผู้ขายมีสทิธิยกเลกิสญัญาในทนัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากผู้ขายนัน้มีเหตอุนัควรเชื่อได้ว่าจะตกเป็น

จําเลยในคดีล้มละลาย หรือกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกบัการล้มละลาย การพิทกัษ์ทรัพย์ การชําระบญัชี 

การโอนสทิธิเพื่อประโยชน์เจ้าหนีห้รือกระบวนการอืน่ใดท่ีคล้ายคลงึกนั 

18.3. Solely Purchaser has the right to terminate the Agreement for convenience before 
the end of the term with due observance of a period of notice of at least three (3) 
months, without an obligation to pay compensation for any damage or other costs. 

18.3 ผู้ซือ้แต่เพียงผู้ เดียวเท่านัน้ท่ีมีสทิธิในการเลกิสญัญานีไ้ม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ 

ก่อนสิน้สดุระยะเวลาตามสญัญาโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) 

เดือนก่อนการเลกิสญัญา โดยไม่ต้องจ่ายค่าสนิไหมทดแทนหรือค่าเสยีหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

  
19. Confidentiality and Publicity Restrictions 19. การรักษาความลับและข้อจํากัดการโฆษณาเผยแพร่ 
19.1. Except as otherwise provided hereunder, all Confidential Information communicated 

by one Party to the other shall be kept in confidence and shall be used only for the 
purpose of any Agreement, except: 

19.1 เว้นแต่จะได้กําหนดไว้อย่างชดัแจ้ง 

ข้อมลูอนัเป็นความลบัท่ีถ่ายทอดจากคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่จะต้องถกูเก็บเป็นค

วามลบัและจะถกูใช้เพื่อประโยชน์ของสญัญา เว้นแต่ 

(a) as may be necessary to comply with laws, statutes and regulations; (ก) ตามท่ีจําเป็นเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบ 

(b) to the extent such Confidential Information is known to the public otherwise than by 
a breach of this article 19;  

(ข) เท่าท่ีข้อมลูอนัเป็นความลบันัน้ได้ถกูเปิดเผยต่อสาธารณะนอกจากกรณีการละเมิดข้อ 19 นี ้

(c) to the professional advisers of the any Party in connection with the interpretation or 
operation of any Agreement or any dispute arising there; 

(ค)

 เปิดเผยให้แก่ท่ีปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญของคู่สญัญาฝ่ายใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการตีความหรือการปฏิบติัต

ามสญัญาหรือความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 

(d) with prior written consent of the other party. (ง) ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่ 

19.2. Both Parties will take all reasonable measures to ensure safe preservation or storage 
with respect to the Confidential Information in whatever form, or on whatever kind 
of data medium. 

19.2

 คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าได้เก็บรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั

ไว้อย่างปลอดภยั ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือสือ่กลางข้อมลูใดๆ 

19.3. Without Purchaser’s prior written consent and only when respecting the Lumileds 
brand protection guidelines as provided by Purchaser, Supplier is not allowed to use 
Purchaser’s trademarks, trade names or any other indications in relation to the 
Goods or Services, or to publicly make any reference to Purchaser, whether in press 
releases, advertisements, sales literature or otherwise. 

19.3 เว้นแต่จะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้ปฏิบติัตามแนวทางการรักษาแบรนด์ของลมูิเลดส์ 

(Lumileds brand protection guidelines) ท่ีผู้ซือ้ได้เปิดเผยไว้ ผู้ขายไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้า 

ชื่อทางการค้า หรือลกัษณะบง่ชีใ้ดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัสนิค้าบริการของผู้ซือ้ 
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หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยอ้างอิงถงึผู้ซือ้ ไม่ว่าจะในสือ่สิง่พิมพ์ สือ่โฆษณา 

สือ่การขายหรือสิง่อื่นใด 

  
20. Governing law and Competent Court 20. กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอํานาจ 
20.1. The Agreement and any dispute, whether contractual or non-contractual, arising out 

of or in connection with this Agreement shall be governed by the laws of Thailand, 
without regard to its choice of law rules. The Parties agree that the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this 
Agreement.   

20.1 สญัญาและข้อขดัแย้งไม่ว่าจะระบใุนสญัญาหรือไม ่

ท่ีเกิดขึน้หรือเกี่ยวข้องกบัสญัญาจะถกูบงัคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย 

โดยคํานงึถึงกฎเกณฑ์เร่ืองการเลอืกใช้กฎหมาย 

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงว่าอนุสญัญาว่าด้วยสญัญาซือ้ขายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 
จะไมใ่ช้บงัคบักบัสญัญานี ้

20.2. Any controversy or claim arising out of or relating directly or indirectly to this 
Agreement, not capable of satisfactory amicable resolution within thirty (30) days 
after written notice sent by one Party to the other Party setting forth with specificity 
any such controversy or claim, shall be finally settled by the competent courts of 
Thailand. 

20.2 ข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ท่ีเกิดขึน้หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกบัสญัญานี ้

และไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกนัฉนัท์มิตรท่ีน่าพงึพอใจได้ภายในสามสบิ (30) 

วนันบัแต่ได้มีการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่โดยระบขุ้

อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องไว้นัน้ จะถกูวินิจฉยัเป็นท่ีสดุโดยศาลท่ีมีอํานาจของประเทศไทย 

20.3. Supplier accepts and agrees that solely Purchaser may, at its own discretion and in 
lieu of starting court proceedings under article Error! Reference source not found., 
choose to finally settle any controversy or claim arising out of or relating directly or 
indirectly to this Agreement by arbitration under the Rules of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in 
accordance with the said Rules.    

20.3

 ผู้ขายยอมรับและตกลงว่าโดยดุลยพินิจผู้ซือ้แต่เพียงฝ่ายเดียวและโดยท่ีไม่ได้เร่ิมกระบวนการใน

ชัน้ศาลตามข้อ 20.2 

ผู้ซือ้สามารถเลอืกท่ีจะยติุข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องท่ีเกิดขึน้หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อ

มกบัสญัญานีโ้ดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการภายใต้กฎการอนญุาโตตลุาการของหอการค้านานาช

าติ (Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce) 

โดยแต่งตัง้อนญุาโตตุลาการอย่างน้อยหนึง่คนหรือมากกว่าตามกฎข้างต้น 

20.4. Nothing in this Agreement prevents or prohibits Purchaser or Supplier from seeking 
urgent interim relief in any court of competent jurisdiction, including pre-arbitral 
attachments, temporary restraining orders, temporary injunctions, permanent 
injunctions and/or orders of specific performance, as may appear reasonably 
necessary to preserve its rights.   

20.4 ไม่มีสิง่ใดในสญัญานีท่ี้จะห้ามหรือกนัไม่ให้ผู้ซือ้หรือผู้ขายขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจ 

รวมถงึการขอคุ้มครองก่อนกระบวนการอนญุาโตตลุาการ คําสัง่ห้ามกระทําการชัว่คราว 

การคุ้มครองชัว่คราว คําสัง่ให้กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ 

และ/หรือคําสัง่ให้ปฏิบติัการชําระหนีโ้ดยเฉพาะเจาะจง 

ตามท่ีจําเป็นและสมควรเพื่อปกป้องสทิธิของตน 

  
21. Miscellaneous 21. เบ็ดเตล็ด 
21.1. Supplier shall not subcontract, transfer, pledge or assign any of its rights or 

obligations under the Agreement without the prior written consent of Purchaser. 
Any such pre-approved subcontracting, transfer, pledge or assignment shall not 
release Supplier from its obligations under the Agreement. Purchaser may assign or 
transfer the Agreement or any of its rights and obligations under the Agreement to 
any of its Affiliates without notice to Supplier.  

21.1 ผู้ขายจะไม่จ้างช่วง โอน จํานํา หรือโอนสทิธิหรือหน้าท่ีใดๆ 

ตามสญัญานีก้่อนได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ซือ้ การอนญุาตการจ้างช่วง โอน จํานํา 

หรือโอนสทิธิใดๆ จะไม่เป็นการปลดเปลือ้งผู้ขายจากหน้าท่ีตามสญัญา 

ผู้ซือ้อาจโอนสทิธิหรือโอนหน้าท่ีตามสญัญาให้แก่บริษัทในเครือใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบ 

21.2. The applicability of general sales conditions or other general terms used and/or to 
be used by Supplier is explicitly rejected. 

21.2 ข้อกําหนดการซือ้ขายทัว่ไปหรือข้อกําหนดอื่นใดท่ีใช้หรือจะถกูใช้โดยผู้ขายนัน้ไม่สามารถใช้บงัคบัได้ 

21.3. To the extent Purchaser is a Lumileds Affiliate, Supplier agrees that any 
indemnification by Supplier pursuant to this Agreement shall also apply to Lumileds, 
who shall for such indemnification(s) be a third party beneficiary to the Agreement. 

21.3 ในกรณีท่ีผู้ซือ้เป็นบริษัทในเครือของลมูิเลดส์ ผู้ขายตกลงว่าการชดใช้ใดๆ 

โดยผู้ขายตามสญัญานีจ้ะใช้บงัคบักับลมูิเลดส์ท่ีเป็นบคุคลท่ีสามผู้ได้รับประโยชน์จากการชดใช้ตามสั

ญญาด้วย 

21.4. Except as otherwise provided in article 2.1, the Agreement is the entire agreement 
between the Parties concerning its subject matter and supersedes all prior and 
contemporaneous oral and written agreements, commitments, and understandings 
concerning its subject matter.  

21.4 เว้นแต่ท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 2.1 

สญัญานีเ้ป็นสญัญาท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายในสาระสาํคญัและอยู่เหนือข้อตก

ลงก่อนหน้าหรือชัว่คราวทกุประเภท ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมถงึคํามัน่และบนัทกึความตกลงใดๆ ท่ีเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีเป็นสาระสาํคญัของสญัญานี ้

21.5. In the event that any provision(s) of these General Terms of Purchase and/or the 
Agreement shall be held invalid, unlawful or unenforceable by a court of competent 
jurisdiction or by any future legislative or administrative action, such holding or 
action shall not negate the validity or enforceability of any other provisions of the 
Agreement. Any such provision held invalid, unlawful or unenforceable, shall be 
substituted by a provision of similar import reflecting the original intent of the 
provision to the extent permissible under applicable law. 

21.5  ในกรณีท่ีข้อสญัญาใดๆ ในข้อกําหนดการซือ้ขาย และ/หรือสญัญานัน้ไม่สมบรูณ์ เป็นโมฆะ 

หรือไม่อาจใช้บงัคบัได้โดยศาลท่ีมีเขตอํานาจหรือโดยการกระทําของฝ่ายนิติบญัญัติหรือบริการในอนา

คต 

คําตดัสนิหรือการกระทําดงักลา่วนัน้จะไม่เป็นการปฏิเสธความถกูต้องสมบรูณ์หรือการใช้บงัคบัได้ของ

ข้อสญัญาอื่นๆ ในสญัญา ข้อสญัญาท่ีไมส่มบรูณ์ เป็นโมฆะ 

หรือไม่อาจใช้บงัคบัได้นัน้จะถกูแทนท่ีด้วยข้อสญัญาท่ีคล้ายคลงึซึง่สะท้อนถงึเจตนารมณ์ของข้อสญั

ญานัน้เท่าท่ีสามารถกระทําได้ภายใต้กฎหมายท่ีใช้บงัคับ 

21.6. All terms and conditions of the Agreement which are destined, whether express or 
implied, to survive the termination or the expiration of the Agreement, including but 
not limited to article 7 (Warranty), article 10 (Ownership and Intellectual Property), 
article 11 (Intellectual Property Indemnification), article 14 (Data Protection), article 
19 (Confidentiality and Publicity Restrictions), and article 21 (Miscellaneous), shall 
survive. 

21.6 บรรดาข้อกําหนดและเง่ือนไขของสญัญาซึง่กําหนดให้ ไม่ว่าจะโดยชดัแจ้งหรือโดยปริยาย 

ให้คงใช้บงัคบัอยู่แม้จะมีการเลกิหรือสิน้สดุสญัญา โดยประกอบด้วยข้อ 7 (การรับประกนั) ข้อ 10 

(กรรมสทิธ์ิและสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา) ข้อ 11 (การชดใช้ในเร่ืองทรัพย์สนิทางปัญญา) ข้อ 14 

(การคุ้มครองข้อมลู) ข้อ 19 (การรักษาความลบัและข้อจํากดัการเปิดเผยข้อมลู) และข้อ 21 

(เบด็เตลด็) เป็นต้น จะคงใช้บงัคับแม้จะเลกิหรือสิน้สดุสญัญา 

21.7. Neither the failure nor the delay of Purchaser to enforce any provision of the 
Agreement shall constitute a waiver of such provision or of the right of Purchaser to 
enforce each and every provision of the Agreement. 

21.7

 การไม่บงัคบัตามหรือความลา่ช้าของผู้ซือ้ในการบงัคบัตามข้อสญัญาตามสญัญาจะไม่เป็นการย

กเว้นหรือสละสทิธิของผู้ซือ้ในการบงัคบัตามสญัญาข้อหนึง่ข้อใดหรือทกุข้อของสญัญานี ้

21.8. In case of any discrepancy or contradiction between the English version of these 
General Terms and Conditions and any translation thereof, the provisions of the 
English version shall prevail. 

21.8

 ในกรณีท่ีมีความไม่สอดคล้องหรือขดัแย้งระหว่างข้อกําหนดการซือ้ขายฉบบัภาษาองักฤษและฉ

บบัแปลอื่นใด ให้ยดึถือข้อสญัญาฉบบัภาษาองักฤษเป็นสาํคญั 
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	20.2. Any controversy or claim arising out of or relating directly or indirectly to this Agreement, not capable of satisfactory amicable resolution within thirty (30) days after written notice sent by one Party to the other Party setting forth with specificity any such controversy or claim, shall be finally settled by the competent courts of Thailand.
	20.3. Supplier accepts and agrees that solely Purchaser may, at its own discretion and in lieu of starting court proceedings under article 20.2, choose to finally settle any controversy or claim arising out of or relating directly or indirectly to this Agreement by arbitration under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.   
	20.4. Nothing in this Agreement prevents or prohibits Purchaser or Supplier from seeking urgent interim relief in any court of competent jurisdiction, including pre-arbitral attachments, temporary restraining orders, temporary injunctions, permanent injunctions and/or orders of specific performance, as may appear reasonably necessary to preserve its rights.  

	5. Inspection and Testing
	5.1. Supplier acknowledges that Purchaser cannot be expected to inspect the delivered Goods on an individual basis, considering the nature and quantity of the Goods. Purchaser may carry out a representative acceptance test - in line with common practice in the industry in which Supplier and/or Purchaser operate. The outcome of any acceptance test will be binding with respect to the assessment of the quality and/or quantity of the whole delivery, without further inspection.
	5.2. Purchaser may, at any time, inspect the Goods or the manufacturing process for the Goods. If any inspection or test by Purchaser is made on the premises of Supplier, Supplier shall provide reasonable facilities and assistance for the safety and convenience of Purchaser’s inspection personnel or any third party designated by Purchaser. For the avoidance of doubt, such right of inspection is without any prejudice to Purchaser’s right to audit as set forth in article 16.

	4. Transfer of title and risk; right of retention
	4.1. The title to the Goods transfers to Purchaser when the Goods are delivered to Purchaser at the agreed delivery address in accordance with the agreed Incoterm. Supplier guarantees that the full and unencumbered title to the Goods is transferred.
	4.2. Supplier bears the risk of damage to or loss of the Goods until such time as they have been accepted in accordance with article 6 or, where acceptance fails to take place, during a reasonable time after delivery in accordance with article 3. If installation or assembly by Supplier has been agreed, the risk remains with Supplier until the installed or assembled Goods have been accepted by Purchaser in accordance with article 6, or until the Goods have been put into use by or on behalf of Purchaser. 
	4.3. Supplier has no right of retention or right of suspension in relation to the Goods and/or Services.

	3. Delivery, delivery time and storage
	3.1. Supplier must deliver and/or perform the Goods and/or Services within the agreed periods or at the agreed times. Time is of the essence and all agreed dates and periods are strict and final deadlines. 
	3.2. In the event that Supplier anticipates any difficulty in complying with any delivery date or any of its other obligations under the Agreement, Supplier shall promptly notify Purchaser in writing.
	3.3. All Goods shall be delivered FCA (as defined in the Incoterms 2010) on the address which shall be determined by Purchaser. In the event any applicable Incoterms deviate from these General Terms of Purchase, the Order shall take precedence. 
	3.4. At delivery Supplier shall deliver the Goods, provide Purchaser with copies of all applicable licenses, a specified packing list and with all information and instructions necessary for proper and safe use. 
	3.5. Purchaser is entitled to refuse and return at Supplier’s risk and expense (i) partial deliveries, (ii) deliveries before the agreed delivery date, or (iii) in case Supplier has violated one of its obligations as stipulated in article 3.4. 
	3.6. All Goods shall be kept individually and separately from other goods, materials, raw materials, semi-manufactured products and shall be easily identifiable.
	3.7. Supplier shall always be responsible for any loss or damage due to its failure to properly preserve, package, handle (before delivery as per the applicable Incoterm) or pack the Goods.

	2. Formation of the Agreement
	2.1. These General Terms of Purchase apply to any Agreement and all other legal relationships between Purchaser and Supplier connected with the purchase by Purchaser of Goods and/or Services from Supplier. Unless explicitly agreed otherwise in writing, these General Terms of Purchase shall take precedence over any other communication, offer, or agreement (oral or in writing) between the Parties relating to the subject matter hereof. The Parties agree that the applicability of the confidentiality provisions of article 19 shall be subject to any existing non-disclosure agreement(s) and/or confidentiality agreements between the Parties covering Confidential Information and/or confidentiality of the subject matter hereof which shall be deemed to take precedence over and supersede any inconsistent provisions set forth herein.
	2.2. An offer, price quotation or other proposal issued by Supplier shall be irrevocable and valid for a minimum of ninety (90) days. The costs incurred in issuing an offer, price quotation or other proposal shall be for the account of Supplier.
	2.3. An Agreement shall be concluded when the irrevocable offer by Supplier is accepted by Purchaser by sending an Order to Supplier or by an agreement signed by both Parties. 
	2.4. Upon execution of an Agreement, Supplier will be bound to perform the Services and provide the Goods described in that Agreement, and Purchaser will be required to pay the specified fees, subject to the terms and conditions of the Agreement.  
	2.5. If Supplier performs a service or delivers a product (or makes preparations to that end) before an Agreement has been concluded, this shall be entirely for Supplier’s own account and risk. 
	2.6. For the purposes of each Agreement, only the Purchaser which executed the Agreement will incur any obligation or liability to Supplier under that Agreement. 

	21. Miscellaneous
	21.1. Supplier shall not subcontract, transfer, pledge or assign any of its rights or obligations under the Agreement without the prior written consent of Purchaser. Any such pre-approved subcontracting, transfer, pledge or assignment shall not release Supplier from its obligations under the Agreement. Purchaser may assign or transfer the Agreement or any of its rights and obligations under the Agreement to any of its Affiliates without notice to Supplier. 
	21.2. The applicability of general sales conditions or other general terms used and/or to be used by Supplier is explicitly rejected.
	21.3. To the extent Purchaser is a Lumileds Affiliate, Supplier agrees that any indemnification by Supplier pursuant to this Agreement shall also apply to Lumileds, who shall for such indemnification(s) be a third party beneficiary to the Agreement.
	21.4. Except as otherwise provided in article 2.1, the Agreement is the entire agreement between the Parties concerning its subject matter and supersedes all prior and contemporaneous oral and written agreements, commitments, and understandings concerning its subject matter. 
	21.5. In the event that any provision(s) of these General Terms of Purchase and/or the Agreement shall be held invalid, unlawful or unenforceable by a court of competent jurisdiction or by any future legislative or administrative action, such holding or action shall not negate the validity or enforceability of any other provisions of the Agreement. Any such provision held invalid, unlawful or unenforceable, shall be substituted by a provision of similar import reflecting the original intent of the provision to the extent permissible under applicable law.
	21.6. All terms and conditions of the Agreement which are destined, whether express or implied, to survive the termination or the expiration of the Agreement, including but not limited to article 7 (Warranty), article 10 (Ownership and Intellectual Property), article 11 (Intellectual Property Indemnification), article 14 (Data Protection), article 19 (Confidentiality and Publicity Restrictions), and article 21 (Miscellaneous), shall survive.
	21.7. Neither the failure nor the delay of Purchaser to enforce any provision of the Agreement shall constitute a waiver of such provision or of the right of Purchaser to enforce each and every provision of the Agreement.
	21.8. In case of any discrepancy or contradiction between the English version of these General Terms and Conditions and any translation thereof, the provisions of the English version shall prevail.

	19. Confidentiality and Publicity Restrictions
	19.1. Except as otherwise provided hereunder, all Confidential Information communicated by one Party to the other shall be kept in confidence and shall be used only for the purpose of any Agreement, except:
	(a) as may be necessary to comply with laws, statutes and regulations;
	(b) to the extent such Confidential Information is known to the public otherwise than by a breach of this article 19; 
	(c) to the professional advisers of the any Party in connection with the interpretation or operation of any Agreement or any dispute arising there;
	(d) with prior written consent of the other party.

	19.2. Both Parties will take all reasonable measures to ensure safe preservation or storage with respect to the Confidential Information in whatever form, or on whatever kind of data medium.
	19.3. Without Purchaser’s prior written consent and only when respecting the Lumileds brand protection guidelines as provided by Purchaser, Supplier is not allowed to use Purchaser’s trademarks, trade names or any other indications in relation to the Goods or Services, or to publicly make any reference to Purchaser, whether in press releases, advertisements, sales literature or otherwise.

	18. Suspension and Termination 
	18.1. Either Party shall be entitled at its discretion to terminate or cancel the Agreement or suspend the performance of its obligations under the Agreement in whole or in part by means of written notice to the other Party in the event:
	(a) the other Party files a voluntary petition in bankruptcy or any voluntary proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit or creditors or similar proceeding;
	(b) the other Party becomes the subject of a petition in bankruptcy or any proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit of creditors or similar proceeding;
	(c) an attachment in execution is made on all or an important part of the other Party’s assets;
	(d) the other party ceases or threatens to cease to carry on business in the ordinary course; 
	(e) the other party is in material breach of this Agreement and that breach (a) is not capable of being cured, or (b) if capable of being cured, remains uncured for 10 days after written notice of the breach, or any longer period as explicitly granted by Purchaser in such notice. For purposes of this article 18.1 (e), any breach of articles 3, 7, 10, 11, 12, 13, 18.2, 19 and 21.1 will, without limitation, be deemed a material breach that is incapable of cure.  

	18.2. Supplier shall inform Purchaser as soon as reasonably possible of any change of Control or sale of all or substantially all of its assets with respect to Supplier. Purchaser shall have the right to terminate the Agreement in case of a change of Control with respect to Supplier within six (6) months after having been notified of such change of Control by Supplier. Furthermore, Purchaser has the right to terminate the Agreement immediately in writing if Supplier threatens to become the subject of a petition in bankruptcy or any proceeding relating to insolvency, receivership, liquidation, assignment for the benefit of creditors or similar proceeding.
	18.3. Solely Purchaser has the right to terminate the Agreement for convenience before the end of the term with due observance of a period of notice of at least three (3) months, without an obligation to pay compensation for any damage or other costs.

	17. Force Majeure 
	17.1. If either Party is unable to perform its obligations under this Agreement due to an event of force majeure, then such Party (the “Affected Party”) will immediately notify the other Party in writing describing such event and its effects. Non-performance by the Affected Party will be excused for that period of time during which performance is made impossible due to event of force majeure provided that the delay could not have been prevented by the Affected Party’s reasonable precautions. During the period of non-performance, the Party that is not affected by the event of force majeure may suspend its own performance.  
	17.2. Parties agree that the following shall in any case not be construed as an event of force majeure: (a) strike, labor stoppage, or other failure to perform on the part of employees or contractors of Supplier, suppliers of Supplier, or subcontractors of Supplier, except to the extent that the failure was itself caused directly by an event of force majeure, (b) fire or flood unless the fire or flood was caused by a natural disaster rather than by human error and could not have been prevented by reasonable safety and fire protective equipment, or (c) loss of, corruption of, or unauthorized access to, Confidential Information.  
	17.3. Nothing in article 17 will relieve a Party from liability for failure to have back-up systems that are expressly required by this Agreement or that are standard in its industry, failure to have reasonable safety and fire protective equipment, or loss of, corruption of, or unauthorized access to, Confidential Information. Supplier is required to design and, if necessary, implement, a disaster recovery plan.  

	16. Audit
	16.1. Upon reasonable request of Purchaser, Purchaser may at any time itself and/or designate a reputable certified public accountant to, audit Supplier’s records (including electronic records), procedures and policies to verify that Supplier has complied with its obligations under this Agreement. Supplier shall at all times cooperate with Purchaser or such third party account in the execution of the audit. Supplier agrees to maintain all records, contracts and accounts related to the Goods and Services during the term of this Agreement. Supplier will reimburse Purchaser within forty-five (45) days after the audit is completed for any overpayments made by Purchaser plus interest. Supplier will be responsible for the cost of the audit if the audit reveals material deficiencies in compliance with its obligations under this Agreement. 
	16.2. The timing of an audit shall be determined in joint consultation. Purchaser shall use reasonable efforts to ensure that the audits cause minimum interruption to the operations of Supplier.
	16.3. Supplier shall set up and maintain a satisfactory system of accounts in order to enable an audit as referred to in this article 16 to take place. 
	16.4. Supplier shall contractually ensure that any third parties engaged by Supplier in the performance of the Agreement shall extend their full cooperation to any audit as set forth in article 16.1. 

	15. Limitation of Liability, Indemnification and Insurance
	15.1. The liability of either Party for damages, however caused, arising out of or related to a particular Agreement will not exceed the greater of (a) EUR 2,000,000 or (b) two times amount paid or to be paid under the Agreement to which the claim relates during a period twelve (12) months preceding the claim.
	15.2. Neither Party shall be liable for indirect damages, which shall mean loss of revenue, loss of profits, and/or damage to reputation.
	15.3. The limitation in articles 15.1 and 15.2 will not apply to any liability (a) arising out of fraud, gross negligence or willful misconduct, (b) arising out of infringement, misappropriation or violation of any Intellectual Property Rights of a Party, (c) arising out of any claim that is subject to any indemnification, (d) arising out of breach of articles 7, 10, 12, 13 or 14.
	15.4. In addition to the indemnification in article 11, Supplier indemnifies Purchaser against any claim from a third party arising from or in connection with the Goods supplied or used and/or Services rendered by Supplier that is the direct or indirect consequence of (i) a breach of its contractual obligations under the Agreement or (ii) unlawful actions or negligence on the part of Supplier.
	15.5. Supplier must hold and keep current a commercial general liability insurance with a reputable insurance firm (covering at least products liability, property damage and personal injury liability), with a minimum limit of EUR 5,000,000 for each occurrence regarding claims of bodily injury, including death, and any other damages that may arise from use of the Goods or Services or acts or omissions of Supplier under any Agreement.

	14. Data Protection
	14.1. Where Supplier in the performance of the Agreement processes personal data (as defined by applicable law) of Purchaser’s employees, contractors, customers or business partners (hereafter collectively referred to as “Personal Data”), Supplier shall:
	(a) comply with all privacy and data protection law and regulations applicable to its Services;
	(b) process Personal Data only insofar necessary to perform its obligations under the Agreement or as required by law;
	(c) keep the Personal Data confidential;
	(d) take appropriate technical, physical and organizational security measures to protect the Personal Data against loss, unauthorized or unlawful processing; and
	(e) promptly, but in any case within 24 hours, inform Purchaser in accordance with applicable law, of any actual or suspected security incident involving the Personal Data.

	14.2. Supplier shall, upon the termination of the Agreement, securely erase or destroy all records or documents containing the Personal Data. Supplier accepts and confirms that it is solely liable for any unauthorized or illegal processing or loss of the Personal Data, if Supplier fails to erase or destroy the Personal Data upon termination of the Agreement.
	14.3. If Purchaser is of the opinion that an additional (data processing) agreement is required to comply with applicable law, Supplier shall enter into such agreement with Purchaser at Purchaser’s first written request. Parties shall at all times fully comply with any such data processing agreement.

	13. Customs Compliance
	13.1. On an annual basis, or upon earlier request of Purchaser, Supplier shall provide Purchaser with a supplier declaration of origin in relation to the Goods sufficient to satisfy the requirements of (i) the customs authorities of the country of receipt, and (ii) any applicable export licensing regulations. In particular, the declaration should explicitly mention whether the Goods, or part thereof, have been produced in the United States or originate in the United States. Dual-use Goods, or otherwise classified Goods supplied by Supplier should be clearly identified by their classification code.
	13.2. For all Goods that qualify for application of Regional or Free Trade Agreements, General Systems of Preference or other preferential arrangements, it is the responsibility of Supplier to deliver products with the appropriate documentary evidence (e.g. Supplier’s declaration, preferential origin certificate/invoice declaration) to confirm the preferential origin status.
	13.3. Supplier shall mark all Goods (or the Goods’ container if there is no room on the Goods) with the country of origin. Supplier shall, in marking the Goods, comply with the requirements of the customs authorities of the country of receipt. If any Goods are imported, Supplier shall when possible allow Purchaser to be the importer of record. If Purchaser is not the importer of record and Supplier obtains duty drawback rights to the Goods, Supplier shall, upon Purchaser request, provide Purchaser with documents required by the customs authorities of the country of receipt to prove importation and to transfer duty drawback rights to Purchaser.
	13.4. Unless otherwise arranged with Purchaser, Supplier is responsible for providing the Goods “Free Carrier”, including clearing the Goods through customs for export, and carrying out customs formalities at its expense. In all cases, Supplier must provide the documentation required for cross-border shipments and, if information is required from Purchaser for export clearance purposes. Supplier or its agents must request the information by fax or email to Purchaser’s appropriate contact no less than two (2) business days before the date required. Failing that request, a delay in clearing for export resulting from incomplete information will not be an excuse for late delivery.

	12. Compliance with Laws 
	12.1. Supplier shall at all times comply with all applicable laws and regulations, including laws and regulations on anti-bribery, anti-trust, anti-corruption, environmental compliance, and export control and the Lumileds Code of Conduct (and/or any other Lumileds ethics and compliance policies) as it may be made available from time to time, and will not export or re-export, directly or indirectly, any Goods to any country for which an export license or other governmental approval is required, without first obtaining such license or approval. Supplier shall obtain all required export licenses or permits and shall provide Purchaser with all information required to enable Purchaser and its customers to comply with such laws and regulations.
	12.2. Supplier shall furnish to Purchaser any information required to enable Purchaser to comply with any applicable laws, rules, and regulations in its use of the Goods and Services, and agrees to inform Purchaser in writing whether or not the Goods and Services are US controlled and/or controlled under the export control laws of its own country, and if so, Supplier will inform Purchaser of the applicable export control classification number (ECCN) and the extent of the restrictions. Supplier agrees to notify Purchaser promptly of Supplier’s receipt of any such notice of a violation of any export control related law, rule or regulation, which may affect Purchaser.
	12.3. Supplier shall obtain all international and national export licenses or similar permits required under all applicable export control laws and regulations and shall provide Purchaser with all information required to enable Purchaser to comply with such laws and regulations. Supplier agrees and warrants that it will comply with all applicable international and national export control laws and regulations and it will not export or re-export, directly or indirectly, any information, goods, software and/or technology to any country for which the European Union or the United States of America or any other country, at the time of export or re-export, requires an export license or other governmental approval, without first obtaining such license or approval. If any, Supplier agrees to inform Purchaser about the extent of possible restrictions. Supplier shall maintain records in accordance with the export regulations and provide to Purchaser, upon request, documentation to demonstrate compliance with this article 12.3.
	12.4. Supplier shall not, without specific prior written Purchaser approval, directly or indirectly, cause the transfer, export, re-export or release of any Purchaser technology or software to anyone included on a U.S. government restricted party list, to China, Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria, or to a foreign person (as defined in the U.S. export regulations) of any such countries. Approval must be obtained before any affected Supplier employee, agent or other personnel is placed in a position involving exposure to Purchaser technology or software.
	12.5. Supplier agrees to indemnify and hold Purchaser harmless from any claims, liabilities, penalties and associated costs and expenses, which Purchaser may incur due to Supplier’s non-compliance with applicable laws, rules and regulations as set forth in but not limited to article 12.1. 

	11. Intellectual Property Indemnification 
	11.1. Supplier shall indemnify Purchaser against any claims or consequences of claims by third parties arising out of or in connection with an infringement or other unauthorized use of their Intellectual Property Rights in connection with the supplied Goods or Services. This indemnification concerns all damage and costs (including reasonable costs for legal assistance) that Purchaser suffers or incurs in connection with such a claim. Without prejudice to the above, at the request of Purchaser, Supplier shall defend Purchaser at its own expense in the case of proceedings brought against it, on condition that Supplier shall keep Purchaser appropriately, timely and fully informed during the proceedings and shall not acknowledge liability or reach an out-of-court settlement except with the prior written permission of Purchaser. Purchaser shall under no circumstances acknowledge liability or reach an out-of-court settlement without the prior permission of Supplier.
	11.2. Purchaser shall notify Supplier immediately in writing of every action, claim or lawsuit of the kind referred to in article 11.1 and cooperate to a reasonable degree (at the expense of Supplier) and give reasonable access to all relevant information where there is a reasonable request by Supplier for the defense against the aforementioned action, claim or lawsuit. Supplier shall provide all assistance in connection with any such claim as Purchaser may reasonably require.
	11.3. If any Goods or Services supplied under the Agreement are held to constitute an infringement or if their use is enjoined, Supplier shall at the sole discretion of Purchaser and without prejudice to any of Purchaser’s rights under the Agreement or applicable law:
	(a) acquire the necessary rights of use for the Goods or Services;
	(b) modify the Goods or Services in question so that they no longer infringe the rights of third parties;
	(c) replace the Goods or Services in question with equivalent Goods or Services that do not infringe rights of third parties; or
	(d) take back the Goods for a refund of the money paid for them or discontinue the Services with a refund for the remuneration paid for them.


	10. Ownership and Intellectual Property
	10.1. All Lumileds Property and all rights therein shall be and remain the sole exclusive property of Purchaser or its respective licensors and shall be used solely for the purpose of fulfilling orders from Purchaser. Supplier shall treat such Lumileds Property properly, store it in such a way that it may be easily identified, keep it in good condition and return it promptly upon Purchaser’s first request. Unless agreed otherwise, Supplier shall conclude and maintain sufficient insurance cover against loss and damage. Purchaser shall retain all rights in any Lumileds Property provided by or for Purchaser to Supplier. The use of such Lumileds Property for and/or by third parties is not permitted without prior written permission from Purchaser.
	10.2. To the extent required for providing the Goods or rendering the Services, Supplier is hereby granted a strictly personal, non-transferrable, non-sublicensable and non-exclusive limited license to the Intellectual Property Rights in the Lumileds Property for the duration of the Agreement. Purchaser shall retain all rights in such Intellectual Property Rights.
	10.3. The purchase of the Goods and/or Services shall confer on Purchaser and its Affiliates an irrevocable, world-wide, royalty-free and fully paid up, non-exclusive and perpetual license under all Intellectual Property Rights owned or controlled, directly or indirectly, by Supplier to use, make, have made, build-in, have built-in, market, sell, lease, license, distribute and/or otherwise dispose of the Goods and/or Services, including but not limited to machinery, tools, drawings, designs, software, demos, molds, specifications or pieces.
	10.4. Purchaser is entitled to all Intellectual Property Rights in respect of (i) the Goods (ii) the results of Services and (iii) any Creation, to the extent produced by Supplier specifically for Purchaser during the term of the Agreement. Supplier agrees to assign and hereby assigns any Intellectual Property Rights to Purchaser on the basis of these General Terms of Purchase. The transfer of these rights once they come into existence is accepted by Purchaser in advance. In so far as a further deed is required for the transfer of such rights to take place, Supplier authorizes Purchaser in advance to prepare such a deed and sign it on behalf of Supplier. Compensation for these rights is deemed to be included in the price. 
	10.5. Supplier represents and warrants to Purchaser (i) that the Goods and Services do not and shall not, alone or in any combination, infringe or violate any patent, trademark, copyright (including portrait rights and moral rights), trade name, trade secret, license or other proprietary right of any other party (including Supplier’s employees and subcontractors); (ii) that it holds all rights, title and interest necessary to license to Purchaser any Intellectual Property Right of every component of the Goods and/or Services provided to Purchaser, as a whole or as integrated part of another Good/Service, including but not limited to machinery, tools, drawings, designs, software, demos, molds, specifications or pieces; and (iii) that the Goods or Services are not the subject of any dispute concerning rights of third parties or otherwise unlawful in relation to third parties.
	10.6. Supplier will be liable for any claims made by any of its employees or contractors for additional compensation in view of the use made or value of Creations, Goods or Services, and will pay any amounts due under such claims directly to such relevant employees or contractors and shall indemnify and hold Purchaser harmless from any such claims.
	10.7. Unless the inclusion of Open Source Software is specifically authorized in writing by duly authorized officers of Purchaser and unless otherwise stated in an Agreement, Supplier represents and warrants that the Goods do not include any portion of any Open Source Software. As used herein, “Open Source Software” shall mean:
	(a) any software that requires as a condition of use, modification and/or distribution of such software, that such software 
	(i) be disclosed or distributed in source code form 
	(ii) be licensed for the purpose of making derivative works 
	(iii) may only be redistributed free from enforceable Intellectual Property Rights; and/or
	(b) any software that contains, is derived from, or statically or dynamically links to, any software specified under article 10.7(a).


	9. Payment
	9.1. Supplier shall issue an invoice meeting all applicable legal and fiscal requirements and shall comply with Purchaser’s instructions. 
	9.2. Unless agreed otherwise in writing, payment shall be made within sixty (60) days after end of month in which a correct and undisputed invoice has been received, being not prior to the date of delivery, and subject to the acceptance of the Goods and/or Services by Purchaser.
	9.3. Payment of any invoice shall not be interpreted as the recognition of the correct performance by Supplier of any of its obligations under any Agreement.
	9.4. The amounts due shall, unless agreed otherwise in writing, be paid by electronic funds transfer to Supplier’s bank in Supplier’s country for the account of Supplier. Purchaser shall be deemed to have performed any payment obligations when the respective sums due have been received by Supplier’s bank.
	9.5. Purchaser may suspend payment to Supplier upon notice if Supplier fails to fulfill any of its obligations under the Agreement.
	9.6. Supplier can only charge interest from Purchaser as set forth in this article 9.6 if Purchaser is in breach of its payment obligation and such breach remains uncured for thirty (30) days after being notified thereof in writing. Any applicable interest shall be the aggregate of (i) LIBOR, being the London Interbank Offered Rate of interest per annum relative to the period as published by Bloomberg for relevant currency starting from the Due Date, and (ii) a margin of 3% per annum. Interest will be calculated on the basis of actual number of days elapsed, divided by 360 days.  

	8. Prices
	8.1. All prices shall be fixed prices, not subject to price adjustments and exclusive of taxes.
	8.2. If the ordered Goods and/or Services rendered are subject to any taxes, Supplier may charge the relevant taxes, to Purchaser, which shall be paid by Purchaser in addition to the prices quoted. Supplier is responsible for the deduction of taxes paid by Purchaser to the relevant (tax) authorities.
	8.3. In case no price has been agreed, the price list of Supplier as effective at the time of the order shall apply. In the absence of a price list, the price generally charged for the ordered Goods and/or rendered Services shall apply.
	8.4. Purchaser shall have the right to offset any amounts due by Purchaser to Supplier against amounts due by Supplier to Purchaser. Supplier shall have no rights to offset any amounts under the Agreement.
	8.5. Any license fees shall be included in the price, unless agreed otherwise in writing.
	8.6. Supplier warrants that the prices are not less favorable than those extended to any other customer (whether government or commercial) for the same or similar goods or services in similar quantities.

	7. Warranty 
	7.1. Supplier guarantees that the Goods it delivers and/or the Services it performs are sound, which shall at a minimum entail that:
	(a) Goods are supplied and/or Services rendered in accordance with the requirements of good workmanship and in accordance with all applicable law;
	(b) Goods and/or Services are appropriate for the purpose for which the Agreement was concluded and have the promised and expected characteristics;
	(c) Goods are new, of good quality and free from Defects as regards the design, processing, manufacture, construction and dimensioning, and also offer the due standard of safety;
	(d) Goods and/or Services are in accordance with the Specification and are free of Defects; 
	(e) all applicable national and international regulations relating to the Goods and their packaging and/or to the Services have been observed, and that all Goods have been designed, manufactured and delivered in compliance with all applicable laws (including labor laws), and the then current Supplier Sustainability Declaration which can be found at www.lumileds.com/uploads/564/ED38-pdf;
	(f) Goods and/or Services including all its packaging and components supplied to Purchaser comply with the Regulated Substances List (RSL), which can be found at: www.lumileds.com/uploads/563/ED37-pdf or will be sent to Supplier upon its first written request. Supplier shall furnish to Purchaser any information required to enable Purchaser to comply with such laws, rules, and regulations in its use of the Goods and Services. Supplier shall, upon request of Purchaser, register and use BOMcheck (www.bomcheck.net) or IMDS for automotive supplies (www.mdsystem.com) to make substance compliance declarations including ROHS, REACH and other applicable regulatory requirements by making declarations in BOMcheck or IMDS to fully comply with the Purchaser RSL, unless agreed otherwise in writing. Supplier shall also adhere to future RSL changes following notification from BOMcheck or other non- registered correspondence and is and will be fully compliant with the updated Purchaser RSL within three (3) months of receiving the notification, unless agreed otherwise in writing. Purchaser may reject deliveries that do not comply with these requirements;
	(g) unless Purchaser has agreed otherwise in writing, Goods shall not include any Open Source Software.

	7.2. Goods and/or Services are in all cases regarded as not sound within the meaning of article 7.1 if Defects are discovered within twenty-four (24) months of delivery, unless the Defects are attributable to Purchaser. 
	7.3. Defects that are discovered within twenty-four (24) months of delivery shall be corrected immediately and completely by Supplier free of charge. Correction may entail, to be decided at Purchaser’s sole discretion and without prejudice to any of Purchaser’s rights, the replacement of the Goods (or parts thereof), re-execution of the Services in question, or a (partial) refund of the affected Goods and Services. Additional costs, such as those for dismantling, transport and reassembly, shall also be borne by Supplier. 
	7.4. With respect to any Defects that have been corrected or Services that have been performed again, a new warranty period as described in article 7.3 commences.
	7.5. If necessary for the continuity of Purchaser operations and if Supplier is not able itself to repair or replace the Goods immediately and/or perform replacement Services, Purchaser shall be entitled to carry out (or arrange) temporary repairs or perform (or arrange) replacement Services at the expense of Supplier.

	6. Acceptance
	6.1. After correct delivery and, where applicable, installation of the Goods, an acceptance period of thirty (30) days shall commence, in which an acceptance test is carried out. 
	6.2. Purchaser shall not withhold acceptance in the case of a Defect that is so minor that it does not impede the intended use of the Goods by Purchaser, without detracting from Supplier’s obligation to rectify this Defect free of charge. 
	6.3. Acceptance of the Goods can only be demonstrated by the issue of a written acceptance certificate by Purchaser (which for the avoidance of doubt includes email) or by the fact that Purchaser puts the Goods into use. 
	6.4. The Acceptance of Services is deemed to have taken place when Purchaser has declared its approval of the Services performed on the basis of the Specification. 
	6.5. Acceptance of Services by Purchaser can only be demonstrated by the issue of a written acceptance certificate by Purchaser, unless Parties have agreed otherwise in writing for particular Agreements or Services.
	6.6. Purchaser shall not be liable for any payment of Goods and/or Services until these have been accepted as set forth in this article 6.
	6.7. The acceptance or non-acceptance by Purchaser of the Goods and/or Services within the meaning of this article 6 does not release Supplier from any obligation, guarantee or liability pursuant to these General Terms of Purchase or the Agreement.

	1. Definitions
	1.1. Terms which are capitalized in these General Terms of Purchase have the following meanings: 
	(a) “Affiliate” means a corporation or other business entity Controlled by, Controlling or under common Control with a Party;
	(b) “Agreement” means any agreement between Purchaser and Supplier, including any amendment, addition or annexes thereto, that is entered into as set forth in article 2;
	(c) “Confidential Information” means all information disclosed by, or on behalf of, one Party to the other Party, whether orally or in writing, that is designated as confidential or can reasonably be assumed to be confidential given the nature and character of the information and the circumstances of the disclosure. Confidential information in any case includes the contents and existence of the Agreement and the business relationship between the Parties, personal details and technical information, including architecture matters, setup documents, systems documentation, proprietary or confidential information of third parties, documents, data, prototypes, ideas, inventions, processes, know-how, plans, or financial information. Confidential Information shall also include items such as wafers, designs, drawings, and samples;
	(d) “Control” (respectively “Controlling” or “Controlled”) means (i) that more than 50% of the controlled entity’s shares or ownership interest representing the right to make decisions for such entity are owned or controlled, directly or indirectly, by the controlling entity, or (ii) the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person; 
	(e) “Creation” means many inventions, ideas, discoveries, designs, improvements, materials, works of authorship or any other subject matter in any form, including drawings, texts, models, manuals, samples, aids, calculations, software, matrices, moulds, other documents and data as well as any applications thereof, capable of protection by Intellectual Property Rights;
	(f) “Defect” means any deviation in the Goods and/or Services compared with the Specification, its intended use, or any other incorrect functioning of part or all of the Goods or Services;
	(g) “Goods” means all items supplied or to be supplied to Purchaser by Supplier in the implementation of an Agreement, including software and hardware;
	(h) “Intellectual Property Rights” means all patent rights (including reissues, divisions, continuations and extensions thereof), copyrights, moral rights, trademark rights, trade name rights, service mark rights, design rights, rights to utility models, trade secret rights, database rights, mask work rights, neighboring rights, and any other form of protection afforded by law to Creations;
	(i) “Lumileds” means Lumileds Holding B.V.;
	(j) “Lumileds Property” means any machinery, tools, drawings, specifications, technology, software, raw materials, deliverables and any other property or materials, which Purchaser makes available to Supplier under the Agreement;
	(k) “Open Source Software” means any software programs which are licensed under any form of open-source license meeting the Open Source Initiative's Open Source Definition (www.opensource.org/docs/definition.php);
	(l) “Order” means a written confirmation of an order;
	(m) “Party” or “Parties” means Purchaser, Supplier, each or both of them, as the context may require;
	(n) “Purchaser” means an entity (either Lumileds, Lumileds LLC or a Lumileds Affiliate) that enters into an Agreement with Supplier;
	(o) “Services” means all services performed by Supplier for or on behalf of Purchaser in the implementation of the Agreement, whether or not in connection with the supply of Goods;
	(p) “Specification” means a description of the Goods and/or Services ordered by Purchaser, as stated or referred to in the Agreement. In the absence of such a description, that which is customary between the Parties or, failing that, that which is customary in the industry in which Supplier and/or Purchaser operate shall apply; 
	(q) “Supplier” means each person or entity (including, where relevant, its Affiliate(s)) that enters into an Agreement with Purchaser.



