General Terms and Conditions for the Purchase of Products and Services

เงื่อนไขและข้อกำหนดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริกำร
The ”Agreement” between you
(“Supplier”) and the ordering Unilever
group company (“Buyer”) (collectively
“parties”) comprises: these terms
(“Terms”) or Unilever Purchasing
Agreement or other Unilever contract;
any and all relevant purchase orders
requesting or specifying a supply of
services or products (“PO”); and
supporting terms such as Commercial
Terms Contracts (“CTC”). CTCs may
include: central CTCs agreed between a
Unilever group company (“UGC”) and a
Supplier group company each acting as a
supply chain hub; local CTCs agreed
between a Buyer and a Supplier; and
Unilever Purchasing Contracts (“UPC”). It
is agreed by the parties that any terms
and conditions other than the Agreement
which attempt to add to or vary the
Agreement have no force or effect unless
expressly agreed by both parties. If there
is conflict between parts of the
Agreement, the terms in any central CTC
will take precedence, followed by any
other CTC, these Terms and finally any
PO.
1. Supply of Products and/ or Services
1.1. The Supplier shall supply to the
Buyer, the products (“Products”) and/ or
services (“Services”) (together “Products/
Services”) in accordance with the
Agreement and with the skill, care,
prudence and foresight of a diligent
supplier of such Products/ Services.
1.2. Any items, services, functions or
responsibilities not specifically described
in the Agreement and which are
reasonably necessary for the proper
supply of the Products/ Services are
deemed to be included within the scope
of the Products/ Services to be delivered
for the Price.
1.3. The Supplier shall comply with all
written policies (whether presented
electronically or otherwise),
recommendations and requirements and
reasonable instructions of the Buyer
provided from time to time. The Supplier
shall at all times comply with Buyer’s
quality assurance requirements and shall
remain responsible for quality assurance
with respect to all Products/ Services.
1.4. Upon expiry or termination of the
Agreement (in whole or in part) for any
reason the Supplier shall (a) provide such
reasonable transfer assistance to a new
supplier in respect of the Products/
Services as the Buyer may require to
minimise any disruption and ensure
continuity of the Buyer’s business and (b)
the Supplier shall cease to use for any
purpose, and shall deliver to the Buyer, in
the Buyer’s chosen format, on media free
of viruses, within 5 days of expiry or
termination, any work product (whether
or not in final form) purchased by the
Buyer. In case of partial termination this
provision shall apply only to the work
product relating to the terminated part of
the Agreement.
2. Ordering
2.1. The Supplier shall be deemed to
have accepted a PO on receipt unless it
gives written notice within 3 days of
receipt if the PO does not conform to any
relevant CTC. The Buyer may cancel a
rejected PO in whole or in part.
2.2. If any PO is sent by electronic
communication, Unilever's E-Commerce
Terms and Conditions available at
www.unileversuppliers.com shall also
apply.
2.3. Where any correspondence
(including emails and CTCs) specifies a
volume of Products/ Services to be

“สัญญำ” ระหว่างท่าน (“ผูข้ าย”) และกลุ่มบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ (“ผูซ้ ้ือ”)
(รวมกันเรี ยกว่า “ทั้งสองฝ่ าย”) ซึ่งประกอบด้วย เงื่อนไขเหล่านี้
(“เงื่อนไข”) หรื อสัญญาจัดซื้อของยูนิลีเวอร์หรื อสัญญาอื่น ๆ
ของยูนิลีเวอร์ ตามคาสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องใด ๆ
ทั้งหมดที่ร้องขอหรื อระบุการจัดหาบริ การหรื อผลิตภัณฑ์
(“ใบสั่งซื้อ”) และเงื่อนไขสนับสนุน เช่น “สัญญาเงื่อนไขการค้า”
(“สัญญาเงื่อนไขการค้า”) สัญญาเงื่อนไขการค้าอาจรวมถึง:
สัญญาเงื่อนไขการค้ากลางซึ่งทาข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริ ษทั ยูนิลีเวอร์
(“กลุ่มบริ ษทั ยูนิลีเวอร์”) และกลุ่มบริ ษทั ผูข้ าย
แต่ละบริ ษทั จะดาเนินการเป็ นศูนย์รวมสาขาผูข้ าย
สัญญาเงื่อนไขการค้าในท้องถิน่ ที่ทาข้อตกลงระหว่างผูซ้ ้ือกับผู ้ข ายแ
ละสั ญญาจัด ซื้ อ ของยู นิลีเ วอร์ (“สั ญญาจัด ซื้ อ ของ ยูนิลีเวอร์”)
เป็ นที่ตกลงโดยทั้งสองฝ่ ายว่าเงื่อนไขและข้อกาหนดใด ๆ
(นอกเหนือจากสัญญานี้)
ซึ่งพยายามเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงสัญญานี้จะไม่บังคับใช้หรื อจะไม่
มีผลนอกจากจะตกลงอย่างชัดแจ้งทั้งสองฝ่ าย
ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างส่วนต่าง ๆ
ของสัญญานี้ก็จะยึดถือเงื่อนไขในสัญญาเงื่อนไขการค้ากลางใด ๆ
เป็ นหลัก ตามมาด้วยสัญญาเงื่อนไขการค้าอื่นใด
เงื่อนไขเหล่านี้และในท้ายที่สุดก็เป็ นใบสั่งซื้อใด ๆ

1. กำรจัดส่ งผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริกำร
1.1 ผูข้ ายจะจัดส่งให้แก่ผซู ้ ้ือคือผลิตภัณฑ์ (“ผลิตภัณฑ์”)
และ/หรื อบริ การ (“บริ การ”) (รวมกันจะเป็ น “ผลิตภัณฑ์/บริ การ”)
ตามสัญญาและโดยมีทกั ษะ การดูแล
ความรอบคอบและการคาดการณ์เกี่ยวกับผูข้ ายผลิตภัณฑ์/การบริ การดั
งกล่าวที่มีความขยันขันแข็ง
1.2 สิ่ งของ บริ การ หน้าที่หรื อความรับผิดชอบใด ๆ
ที่ไม่ได้ระบุเป็ นการเฉพาะในสัญญาและซึ่งจาเป็ นอย่างสมเหตุสมผล
หรื อการจัดหาอย่างเหมาะสมในการจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การจะเหมือน
ว่ารวมเข้าในขอบเขตของผลิตภัณฑ์/บริ การที่จะส่งมอบสาหรับราคา

1.3 ผูข้ ายจะปฏิบตั ิตามนโยบายที่ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(ไม่ว่าจะเสนอในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื ออื่น ๆ)
คาแนะนาและข้อกาหนดและคาแนะนาที่สมเหตุสมผลของผูซ้ ้ือที่จดั
ทาเป็ นครั้งคราว
ผูข้ ายตลอดเวลาจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการประกันคุณภาพของผูซ้ ้ือ
และจะยังคงรับผิดชอบการประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณ
ฑ์/บริ การทั้งหมด
1.4 เมื่อสัญญาสิ้นสุ ดหรื อยกเลิก (ทั้งหมดหรื อบางส่วน)
ด้วยเหตุผลใด ๆ ผูข้ ายจะดาเนินการดังนี้ (ก)
จัดหาความช่วยเหลือในการโอนที่สมเหตุสมผลแก่ผขู ้ ายใหม่ในส่วนที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริ การตามที่ผซู ้ ้ืออาจต้องการเพื่อลดการหยุดชะงัก
ใด ๆ และประกันความต่อเนื่องของธุรกิจของผูซ้ ้ือ (ข)
ผูข้ ายจะหยุดการใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ
และจะส่งมอบแก่ผซู ้ ้ือในรู ปแบบที่ผซู ้ ้ือเลือกในสื่ อที่ไม่มีไวรัสภายใน
5 วันนับจากสิ้นสุ ดหรื อยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่เป็ นงานใด ๆ
(ไม่ว่าในรู ปแบบสุ ดท้ายหรื อไม่ก็ตาม) ที่ซ้ือมาโดยผูซ้ ้ือ
ในกรณี ที่ยกเลิกเป็ นบางส่วน
ข้อกาหนดนี้จะใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์งานที่เกี่ยวกับส่วนที่ยกเลิกของ
สัญญานี้

2. กำรสั่งซื้อ
2.1
จะถือว่าผูข้ ายยอมรับใบสัง่ ซื้อเมื่อได้รับใบสัง่ ซื้อนั้นนอกจากผูข้ ายจะ
ให้คาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 3
วันนับจากได้รับใบสั่งซื้อ
ถ้าใบสั่งซื้อไม่เป็ นไปตามสัญญาเงื่อนไขทางการค้าที่เกี่ยวข้องใด ๆ
ผูซ้ ้ืออาจยกเลิกใบสั่งซื้อที่ถูกปฏิเสธ ทั้งหมดหรื อเป็ นบางส่วน
2.2 ถ้าใบสั่งซื้อใด ๆ ทีส่ ่งด้วยการสื่ อสารอิเล็กทรอนิก
จะใช้เงื่อนไขและข้อกาหนดอี-คอมเมิร์ซของยูนิลีเวอร์ที่มีกาหนดใน
www.unileversuppliers.com

2.3 ในที่ที่จดหมายติดต่อ (รวมถึงอี-เมล์และสัญญาเงื่อนไขทางการค้า)
จะระบุปริ มาณของผลิตภัณฑ์/บริ การที่ซ้ือโดยผูซ้ ้ือ
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purchased by the Buyer, such volumes
shall be non-binding estimates only, to
the Buyer, and shall be without prejudice
to the volumes actually purchased under
the Agreement, unless expressly stated as
binding in the CTC.

ปริ มาตรดังกล่าวจะเป็ นปริ มาณโดยประมาณที่ไม่ผูกมัดเท่านั้นให้แก่ผู ้
ซื้อและจะไม่มีผลเสี ยใด ๆ
แก่ปริ มาณที่ซ้ือจริ งตามสัญญานอกจากจะระบุอย่างชัดแจ้งเป็ นการผูก
มัดในสัญญาเงื่อนไขทางการค้า

2.4. The Buyer may forward regular
forecasts of requirements to the Supplier.
Such forecasts are non-binding estimates
only and are only intended to assist the
Supplier in scheduling its production and
delivery of Products or provision of
Services and they are without prejudice
to the volumes actually purchased under
the Agreement.
3. Delivery, Non-Performance &
Indemnity
3.1. Without prejudice to any rights of
the Buyer, the Supplier shall immediately
give notice to the Buyer if it becomes
aware or anticipates: (a) it will be unable
to supply any Products/ Services at the
agreed time; (b) the Products/ Services
do not comply with the Agreement; or (c)
any matter which may result in a
potential safety risk to consumers arising
from the Products/ Services (whether
such risk arises as a result of non–
conforming Products or otherwise).
3.2. If any Products/ Services do not
comply with the Agreement, or are not
provided in full within the agreed time
the Buyer may, at its discretion reject the
non-conforming or late Products/
Services and/or require the Supplier to
re-supply non-conforming Products/
Services at the Supplier’s expense or
terminate the PO in whole or in part.
These rights to reject and/or require resupply or terminate shall not affect any
other remedy to which the Buyer may be
entitled, including without limitation,
reimbursement by Supplier for
incremental costs incurred relating to
procurement of replacement
Products/Services.
3.3. If there is (i) any matter which may
result in a safety risk to consumers arising
from the Product / Services or (ii) a
voluntary or mandated recall, withdrawal
or similar measure (“Recall”) of any of the
Products, the Supplier shall:

2.4 ผูซ้ ้ืออาจส่งคาคาดการณ์เป็ นประจาเรื่ องความต้องการต่าง ๆ
ของผูซ้ ้ือให้แก่ผขู ้ าย
คาคาดการณ์ดงั กล่าวเป็ นจานวนประมาณการที่ไม่ผูกมัดเท่านั้นและมีเ
จตนาเพียงเพื่อช่วยผูข้ ายในการทากาหนดการด้านการผลิตและการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์หรื อการจัดหาบริ การและโดยไม่มีผลเสี ยต่อปริ มาตรที่
ซื้อจริ งตามสัญญานี้

(a) provide reasonable assistance to the
Buyer in developing and implementing a
strategy;
(b) where practicable and as soon as
possible give the Buyer advance notice
and full details of any action it is legally
obliged to take including communicating
with any governmental body.
3.4. Except to the extent required to
comply with any legal obligation, no
Supplier shall voluntarily initiate any
Recall of any Unilever products without
the prior written consent of Unilever,
which consent shall not be unreasonably
withheld.
3.5. The Supplier shall be liable for, and
shall indemnify, defend and hold
harmless all UGCs from and against, all
losses incurred or suffered as a result of
Recall of a product incorporating the
Products to the extent that such Recall
arises as a result of the Products/
Services, except to the extent that these
situations arise due to the requirements
of the Specifications of the Products.
3.6. The Supplier shall ensure it has, and
shall for the duration of the Agreement
maintain in place, adequate general
liability insurance and as relevant,
professional liability, product liability
and/or other insurance and shall provide
satisfactory evidence at the Buyer's
request.

3. กำรส่ งมอบ กำรไม่ ปฏิบัติกำรและชดใช้ ค่ำเสี ยหำย
3.1 โดยไม่มีผลเสี ยต่อสิ ทธิใด ๆ ของผูซ้ ้ือ ผูข้ าย (ในทันที)
จะให้คาบอกกล่าวแก่ผซู ้ ้ือถ้าผูข้ ายทราบหรื อคาดการณ์ว่า: (ก)
ผูข้ ายจะไม่สามารถ จัดส่งผลิตภัณฑ์/บริ การใด ๆ ในเวลาตามที่ตกลง
(ข) ผลิตภัณฑ์/บริ การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อ (ค) เรื่ องใด ๆ
ที่อาจมีผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยที่อาจมีแก่ผบู ้ ริ โภคที่เกิด
จากผลิตภัณฑ์/บริ การ
(ไม่ว่าความเสี่ ยงดังกล่าวเกิดจากผลของการที่ผลิตภัณฑ์ไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดหรื ออื่น ๆ)

3.1 ถ้าผลิตภัณฑ์ /บริ การใด ๆ ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
หรื อไม่ได้จดั หาเต็มจานวนภายในเวลาตามที่ตกลง ผูซ้ ้ืออาจ
(โดยการพิจารณาไตร่ ตรองของผูซ้ ้ือ)
ปฏิเสธการที่ผลิตภัณฑ์/บริ การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรื อปฏิบตั ิตา
มล่าช้าและ/หรื อกาหนดให้ผขู ้ ายจัดส่งใหม่อีกครั้ง
แทนผลิตภัณฑ์/บริ การที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดโดยใช้ค่าใช้จ่ายของ
ผูข้ ายหรื อยกเลิกใบสั่งซื้อทั้งหมดหรื อบางส่วน
สิ ทธิเหล่านี้ที่จะปฏิเสธและ/หรื อกาหนดให้จดั ส่งใหม่อีกครั้งหรื อยกเ
ลิกสัญญาจะไม่มีผลต่อการแก้ไขอื่นใดซึ่งผูซ้ ้ืออาจมีสิทธิ์รวมถึง:
(ไม่จากัดเพียง)การจ่ายคืนโดยผูข้ ายสาหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกั
บการจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การที่มาแทน

3.3 ถ้ามี (1) เรื่ องใด ๆ
ที่อาจมีผลทาให้มีความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยที่เกิดแก่ผบู ้ ริ โภคที่เกิดจ
ากผลิตภัณฑ์/บริ การหรื อ (2)
การติดต่อเรี ยกคืนอีกครั้งด้วยความสมัครใจหรื อเพราะความจาเป็ นหรื
อเพิกถอนหรื อมาตรการที่คล้ายกัน (“การติดต่อเรี ยกคืน”)
ซึ่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ ผูข้ ายจะดาเนินการดังนี้:
(ก)
จัดหาความช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลแก่ผซู ้ ้ือในการพัฒนาและใช้กลยุ
ทธ์อย่างหนึ่ง
(ข) ในที่ที่ทาได้และทันทีที่เป็ นไปได้
ผูข้ ายจะให้คาบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผซู ้ ้ือซึ่งให้รายละเอียดอย่างสมบูรณ์เ
รื่ องการดาเนินการใด ๆ
ที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมายรวมถึงการสื่ อสารกับองค์กรใด ๆ
ของรัฐบาล
3.4 เว้นแต่ในขอบเขตเท่าที่กาหนดให้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ตามกฎหมาย ผูข้ ายจะไม่ตอ้ ง (ด้วยความสมัครใจ)
ริ เริ่ มการติดต่อเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ของยูนิลีเวอร์โดยไม่มีคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าของยูนิลีเ
วอร์ที่คายินยอมจะไม่ถูกยับยั้งอย่างไร้เหตุผล
3.5 ผูข้ ายจะรับผิดและจะชดใช้ค่าเสี ยหาย
ป้องกันและรักษาให้ลูกค้าของยูนิลีเวอร์ปลอดพ้นจากและไม่ตอ้ งชดเ
ชยค่าความสู ญเสี ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรื อประสบปัญหาโดยเป็ นผลจาก
การเรี ยกคืนผลิตภัณฑ์หนึ่งใดซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ในขอบเขตที่สิ่งที่เรี
ยกคืนดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเป็ นผลจากผลิตภัณฑ์/บริ การ
เว้นแต่ในขอบเขตที่สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นโดยเป็ นผลจากข้อกาหน
ดของคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
3.6
ผูข้ ายจะประกันว่าผูข้ ายมีและในช่วงระยะเวลาของสัญญาจะรักษาไว้ใ
นที่น้ นั ซึ่งการประกันภัยและรับผิดทัว่ ไปที่เหมาะสมและเป็ นความรับ
ผิดในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและความผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และ/หรื อการ
ประกันภัยอื่น ๆ และจะจัดหาหลักฐานที่น่าพอใจโดยคาขอของผูซ้ ้ือ

4.

Price and Payment

4.1. The price for the Products/ Services
shall be as set out in the Agreement
(“Price”) which Price includes all
shipment preparation and packaging cost
but excludes VAT, sales tax or equivalent
unless set out in a breakdown of the Price
and agreed in writing.
4.2. Invoices shall comply with the
invoicing requirements on
www.unileversuppliers.com
4.3. Payment terms are 90 days from
receipt of invoice or receipt of Products/
Services if later, except as specified
otherwise in the PO or CTC or if restricted
under mandatory Applicable Laws. Where
the day nominated or determined for
payment is not a day on which banks are
open for general business in the country
in which the Buyer is located (“Working
Day”), then the day for payment shall be
the first Working Day after the day
nominated or determined.

4. รำคำและกำรชำระเงิน
4.1 ราคาของผลิตภัณฑ์/บริ การจะเป็ นราคาที่ระบุในสัญญา (“ราคา”)
ซึ่งราคาจะรวมการเตรี ยมสิ นค้าและราคาหีบห่อทั้งหมดแต่ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม
ภาษีขายหรื อเทียบเท่านอกจากจะระบุในรายการราคาและตามที่ตกลงเ
ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.2 ใบแจ้งหนี้จะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดการส่งใบแจ้งหนี้ที่
www.unileversuppliers.com
4.3 ระยะการชาระเงินคือ 90
วันนับจากได้รับใบแจ้งหนี้หรื อได้รับผลิตภัณฑ์/บริ การ
แล้วแต่ว่ารู ปแบบไหนมีวนั ชาระที่ล่าช้ากว่า
เว้นแต่ตามที่ระบุเป็ นประการอื่นในใบสั่งซื้อหรื อสัญญาเงื่อนไขการค้
าหรื อถ้าจากัดตามกฎหมายที่กาหนดที่มีการประกาศใช้
ในที่ที่วนั ตามที่ระบุหรื อกาหนดเพื่อการชาระเงินไม่ใช่วนั ซึ่งธนาคารเ
ปิ ดเพื่อประกอบธุรกิจทัว่ ไปในประเทศที่เป็ นที่ต้ งั ของผูซ้ ้ือ
(“วันทาการ”) ถ้าเช่นนั้น
วันสาหรับการชาระเงินจะเป็ นวันทาการวันแรกหลังจากวันที่เสนอหรื
อวันที่กาหนด

5. Warranties, Representations,
Undertakings and Indemnities
The Supplier represents, warrants and
undertakes to the Buyer that:

5. คำรับประกัน คำมั่นสัญญำ คำรับรองและกำรชดใช้ ค่ำเสียหำย

5.1 it possesses the requisite skill,
experience, knowledge, personnel and
facilities necessary to fulfill its obligations
under this Agreement. Supplier further
possesses and/or is in compliance with all
necessary licences, intellectual property
(“IP”) rights, permits and approvals
required to execute, deliver and perform
its obligations under this Agreement.

5.1 ผูข้ ายเป็ นผูม้ ีทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู ้
บุคลากรและสิ่ งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นในการบรรลุภาระผูกพัน
ของตนตามสัญญานี้
ผูข้ ายเป็ นผูค้ รอบครองและ/หรื อปฏิบตั ิตามใบอนุ ญาตที่จาเป็ นทั้งหมด
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“ไอพี”)
ใบอนุญาตและคาอนุมตั ิที่ตอ้ งการเพื่อลงนาม
ส่งมอบและปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญานี้

5.2 at the time of provision, the
Products/ Services shall, where
applicable, be (a) supplied or
manufactured in accordance with the
specifications for such Products/Services
as approved or provided by Buyer
(“Specifications”), (b) of good quality, (c)
free from any defects, (d) fit for the
purpose for which they are reasonably
expected to be used and (e) free from
any liens, claims, pledges or other
encumbrances;

5.2 ในเวลาที่จดั หาผลิตภัณฑ์/บริ การนั้น ผลิตภัณฑ์/บริ การ
(ในที่ที่สามารถทาได้) จะมีการดาเนินการดังนี้ (ก)
จะจัดหาหรื อผลิตตามคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะเพื่อผลิ ตภัณ ฑ์/ บริ การตาม
ที่ อ นุ มัติ ห รื อ จัด หาโดยผูซ้ ้ื อ (“คุณลักษณะเฉพาะ”) (ข) มีคุณภาพดี
(ค) ไม่มีขอ้ บกพร่ องใด ๆ (ง)
เหมาะสมสาหรับจุดประสงค์ซ่ ึงมีการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
มีการใช้งาน และ (จ) ปลอดพ้นจากหนี้สินยึดหน่วง
คาเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย การจานาหรื อหนี้สินผูกพันอืน่ ๆ

5.3 the Products/ Services and their
supply, sourcing, manufacture, packaging,
sale, delivery or the use by the Buyer
thereof shall not infringe the IP rights of
any third party. In the event of a third
party claim for IP infringement in breach
of the Agreement, the Supplier shall be
liable for, and shall indemnify, defend
and hold harmless all UGCs from and
against all losses incurred in connection
with such claim;

5.3 ผลิตภัณฑ์/บริ การและการจัดส่ง การจัดหาแหล่ง การผลิต
การบรรจุหีบห่อ การขาย การส่งมอบ หรื อการใช้โดยผูซ้ ้ือนั้น ๆ
จะต้องไม่ละเมิดสิ ทธิ “ทรัพย์สินทางปัญญา” ของบุคคลภายนอกใด ๆ
ในกรณี มีคาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายโดยบุคคลภายนอกสาหรับการละเมิด
สิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาในการฝ่ าฝื นข้อกาหนดของสัญญานี้
ผูข้ ายจะต้องรับผิดและจะชดใช้ค่าเสี ยหาย
ป้องกันและรักษาให้ปลอดพ้นให้แก่บริ ษทั ของยูนิลีเวอร์ท้งั หมดให้พ ้
นจากและต่อความสู ญเสี ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับคาเรี ยกร้
องค่าเสี ยหายดังกล่าว

5.4 it shall and the applicable Products/
Services supplied shall comply with all
relevant laws, including but not limited to
governmental, legal, regulatory and
professional requirements (“Applicable
Laws”) in force in the countries of
manufacture, supply and/or receipt of
the Products/ Services and any countries
of which it has been notified where the
Buyer will use the Products/Services or
sell products incorporating the Products
and the Supplier shall provide Buyer with
the information reasonably required by
Buyer in order for Buyer to utilise the
Products/ Services in compliance with
Applicable Laws.
6
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5.4
ผูข้ ายจะต้องและผลิตภัณฑ์/บริ การที่ใช้ซ่ ึงจัดส่งให้น้ นั จะต้องเป็ นไปต
ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อกาหนดของรัฐบาล
ข้อกาหนดของกฎหมาย ข้อบังคับและวิชาชีพ (“กฎหมายที่ใช้บังคับ”)
ซึ่งบังคับใช้ในประเทศที่ผลิต
จัดส่งและ/หรื อรับไว้ซ่ ึงผลิตภัณฑ์/บริ การและประเทศใด ๆ
ซึ่งได้มีการแจ้งไว้ในที่ที่ผซู ้ ้ือจะใช้ผลิตภัณฑ์/บริ การ
หรื อขายผลิตภัณฑ์ที่รวมผลิตภัณฑ์ไว้และผูข้ ายจะจัดหาให้แก่ผซู ้ ้ือคือ
ข้อมูลที่ผซู ้ ้ือต้องการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อที่ผซู ้ ้ือจะใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์/บริ การในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.1. Supplier acknowledges that it has
read the Unilever Responsible Sourcing
Policy (the “RSP”) and understands that it
replaces all previous supplier codes.
Supplier agrees:

ผูข้ ายให้คามัน่ สัญญา ให้คารับประกันและรับรองต่อผูซ้ ้ือว่า:

6.
นโยบายการมีแหล่งจัดหาที่มีความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามกฎก
ารคัดค้านการติดสิ นบน
6.1
ผูข้ ายรับทราบว่าผูข้ ายได้อ่านนโยบายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบข
องยูนิลีเวอร์ (“นโยบายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบ”)
และเข้าใจว่านโยบายนี้จะแทนกฏระเบียบผูข้ ายเดิมทั้งหมด

a) that all entities of the Supplier group
will comply with the Mandatory
Requirements set out in the RSP (the
"Mandatory Requirements"); and
b) to take at its own cost any action
reasonably required by Unilever to:
(i) verify compliance by all entities of the
Supplier group with the Mandatory
Requirements; and
(ii) rectify any non-compliance by an
entity of the Supplier group within the
timeframe stipulated by Unilever.

6.2. Consistent with its undertakings
under 6.1 above, Supplier undertakes
that:
(a) to the best of its knowledge
(reasonable enquiries having been
conducted by the Supplier),at the date of
entering into force of this Agreement,
neither it, nor its directors, officers or
employees, have directly or indirectly,
paid, promised or offered to pay,
authorized the payment of, or accepted
any undue money or other advantage of
any kind in any way connected with the
Supplier’s relationship with Unilever
under this Agreement or otherwise;
(b) neither it, nor its directors, officers or
employees, will violate any applicable
anti-bribery laws or standards.
Specifically, Supplier agrees that it will
not, directly or indirectly, pay, promise or
offer to pay, accept or authorize the
payment of any undue money or other
advantage to a public official or
representative of a State-owned
enterprise, or to any person or entity in
connection with the improper
performance of any public or business
function or activity. In addition, no
payment shall be made to anyone for any
reason on behalf of or for the benefit of
Unilever which is not properly and
accurately recorded in the Supplier's
books and records, including amount,
purpose and recipient, all of which shall
be maintained with supporting
documentation;
(c) it shall not and shall not authorize its
subcontractors, agents or other third
parties to request, agree to receive or
accept a financial or other advantage
where, in anticipation of or in
consequence thereof, a relevant function
or activity is or may be performed
improperly;
(d) it has taken and will continue to take
reasonable measures to prevent its
subcontractors, agents or any other third
parties, subject to its control or
determining influence, from engaging in
any conduct that would contravene (a),
(b) or (c) above.
Supplier acknowledges the importance
that all entities of the Supplier group
comply with the Mandatory
Requirements set out in the RSP together
with the requirements at 6.2 (a), (b) and
(c) above. Further, Supplier undertakes to
notify Unilever if it learns of or has reason
to believe that any breach of any such
obligation has occurred.
If any member of the Supplier Group fails
to meet the relevant Mandatory
Requirements in the RSP or any of the
representations and/or warranties set
out in 6.2 (a), (b) and (c) above, then
where Unilever considers that such a
breach can be remediated, Supplier shall
take all further steps as reasonably
stipulated by Unilever to remedy the
breach, including the implementation of
adequate procedures so that no such
breach will arise again.
Where concerns arising out of the breach
are material and the breach cannot be or
is not remedied in accordance with the

ผูข้ ายตกลงว่า:
ก)
นิติบุคคลทั้งหมดของกลุ่มของผูข้ ายจะรับปฏิบัติตามข้อกาหนดที่จาเป็
นที่ระบุในนโยบายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบ
(“ข้อกาหนดที่จาเป็ น”)
ข) ใช้ค่าใช้จ่ายของตนเองในการดาเนินการใด ๆ
ที่ยูนิลีเวอร์ตอ้ งการอย่างสมเหตุสมผลในการดาเนินการดังนี้:
(1)
ในการรับรองว่ามีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดโดยนิติบุคคลของกลุ่มผูข้ า
ยตามข้อกาหนดที่จาเป็ น และ
(2) แก้ไขการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใด ๆ
โดยนิติบุคคลของกลุ่มผูข้ ายภายในกาหนดเวลาที่กาหนดโดยยูนิลีเวอร์
6.2 ปฏิบตั ิตามคารับรองของตนตามข้อ 6.1 ข้างต้น ผูข้ ายรับรองว่า :
(ก) ตามที่ผขู ้ ายทราบอย่างดีที่สุด (ได้สอบถามอย่างสมเหตุสมผลแล้ว
โดยผูข้ าย ในวันที่สัญญานี้มีผลบังคับ)
ทั้งผูข้ ายหรื อกรรมการบริ ษทั ของผูข้ าย เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานของผูข้ าย
(ทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อม) ไม่ได้ชาระเงิน สัญญาว่าจะชาระเงิน
หรื อเสนอว่าจะชาระเงิน
อนุญาตว่าจะชาระเงินหรื อรับเงินที่ไม่เหมาะสมใด ๆ
หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ชนิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ
กับความสัมพันธ์ของผูข้ ายกับยูนิลีเวอร์ตามสัญญานี้หรื ออื่น ๆ
(ข) ทั้งผูข้ าย กรรมการบริ ษทั
เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานของผูข้ ายจะไม่ละเมิดกฎหมายหรื อมาตรฐานที่
บังคับใช้เกี่ยวกับการคัดค้านการติดสิ นบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูข้ ายตกลงว่าผูข้ าย (โดยตรงหรื อโดยอ้อม) จะไม่ชาระเงิน
สัญญาหรื อเสนอว่าจะชาระเงิน ยอมรับ
หรื อไม่อนุญาตให้ชาระเงินที่ยงั ไม่ชาระหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรื อตัวแทนของรัฐวิสาหกิจหรื อแก่บุคคลใด ๆ
หรื อนิติบุคคลใด ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการที่ไม่เหมาะสมที่มีหน้าที่หรื อกิจกรรม
ราชการหรื อธุรกิจ นอกจากนั้น จะไม่มีการจ่ายเงินแก่บุคคลใด ๆ
ด้วยเหตุผลใด ๆ
แทนยูนิลีเวอร์ หรื อเพื่อประโยชน์ของยูนิลีเวอร์ซ่ ึงไม่ได้บนั ทึกอย่างเ
หมาะสมและถูกต้องในสมุดและบันทึกของผูข้ ายรวมถึงจานวนเงินหรื
อจุดประสงค์และผูร้ ับซึ่งทั้งหมดจะมีการรักษาไว้โดยใช้เอกสารสนับ
สนุน
(ค) ผูข้ ายจะไม่และไม่อนุญาตให้ผรู ้ ับเหมาช่วง ตัวแทนหรื อบุคคล
ภายนอกอื่น ๆ ในการขอหรื อตกลงรับหรื อยอมรับประโยชน์อื่น ๆ
ในที่ที่คาดการณ์หรื อผลดังกล่าวทาหน้าที่หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อ
อาจทาหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม
(ง)
ผูข้ ายใช้และจะยังคงใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในการป้องกันผูร้ ับเห
มาช่วงหรื อตัวแทน หรื อบุคคลที่สามอื่น
ๆไม่ให้ถูกควบคุมหรื อถูกอิทธิ พลที่กาหนด ให้พน้ จากการดาเนินการใด
ๆ ที่จะแทรกแซงในข้อ (ก) (ข) หรื อ (ค) ข้างต้นนี้
ผูข้ ายรับทราบเรื่ องความสาคัญที่นิติบุคคลทั้งหมดของกลุ่มผูข้ ายจะป
ฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่จาเป็ นตามที่ระบุในนโยบายการมีแหล่งจัดหาที่รั
บผิดชอบรวมถึงข้อกาหนดในข้อ 6.2 (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น
นอกจากนั้น ผูข้ ายรับรองว่าจะแจ้งให้ยูนิลีเวอร์ทราบ
ถ้าผูข้ ายทราบหรื อมีเหตุผลที่จะเชื่อว่ามีการละเมิดใด ๆ
ต่อภาระผูกพันดังกล่าวใด ๆ เกิดขึ้นมา
ถ้าสมาชิกใด ๆ
ของกลุ่มผูข้ ายไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้องในนโยบ
ายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบหรื อคามัน่ สัญญาใด ๆ
และ/หรื อคารับประกันที่ระบุในข้อ 6.2 (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น
ถ้าเช่นนั้น
ในที่ที่ยูนิลีเวอร์พิจารณาเห็นว่าการละเมิดดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
ผูข้ ายจะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามที่ระบุอย่างสมเหตุสมผลโด
ยยูนิลีเวอร์เพื่อแก้ไขการละเมิด
รวมถึงการดาเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมเพื่อว่าการละเมิดดังกล่าว
จะไม่เกิดขึ้นอีก
ในส่วนที่เกิดจากการละเมิดสัญญาซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญและการละเมิดไม่ส
ามารถหรื อไม่อาจแก้ไขตามข้อกาหนดที่ระบุขา้ งต้น
ยูนิลีเวอร์สงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญานี้โดยมีผลทันทีในกรณี ที่ยูนิลีเว
อร์ยกเลิกสัญญาตามข้อนี้โดยไม่มีผลเสี ยต่อเงินเรี ยกเก็บใด ๆ
ที่เป็ นหนี้หรื อความรับผิดที่มีอยู่ก่อนอื่นใด สมาชิกใด ๆ
ของกลุ่มผูข้ ายจะไม่มีสิทธิ์ในเงินชดเชยตามคาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื
อค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ
โดยไม่คานึงถึงว่าจะมีกิจกรรมหรื อสัญญาใด ๆ
ที่ทากับบุคคลภายนอกที่ทาสัญญาไว้ก่อนการยกเลิกเอกสารนี้
นโยบายการมีแหล่งจัดหาที่รับผิดชอบรวมถึงข้อกาหนดที่จาเป็ นอาจส
ามารถเข้าถึงที่ http://www.unilever.com/responsible-sourcingpolicy/.

requirements set out above, Unilever
reserves the right to terminate this
Agreement with immediate effect. In the
event that Unilever terminates this
Agreement under this provision, without
prejudice to any charges owing or any
other pre-existing liabilities, no member
of the Supplier Group shall be entitled to
claim compensation or any further
remuneration, regardless of any activities
or agreements with additional third
parties entered into before termination.
The RSP including the Mandatory
Requirements can be accessed on:
http://www.unilever.com/responsiblesourcing-policy/.

6.3. Where reasonably required by
Unilever, Supplier shall (at the Supplier’s
own cost) register with Unilever’s
Supplier Qualification System
(“USQS”) and complete any steps
required to achieve compliance.
6.4. Supplier must complete a
questionnaire, provided from time to
time by Unilever, designed to identify the
potential presence of “conflict minerals”
(as defined under applicable laws) in any
products. If requested by Unilever based
on the results of such questionnaire,
Supplier must perform appropriate due
diligence on its supply chain in order to
identify the actual presence and origin of
conflict minerals in any product no later
than thirty (30) days following each
calendar year. Unilever may not
necessarily ask Supplier to complete a
questionnaire if Unilever determines the
items Supplier provides do not contain
conflict minerals.
7
Confidentiality
7.1 The Buyer will disclose or make
available to the Supplier information
relating to Unilever group business or
products (“Confidential Information”).
The existence and content of these Terms
and the Agreement are also Confidential
Information.
7.2 The Supplier undertakes (a) to keep
all Confidential Information strictly
confidential and (b) not to use any
Confidential Information for any purpose
other than in complying with its
obligations under the Agreement and (c)
not to disclose any Confidential
Information to any person other than its
officers and employees, except to the
extent it is necessary for the purpose of
performing its obligations under the
Agreement. The undertaking shall not
apply to the extent Confidential
Information is information in the public
domain through no fault of the Supplier
or the Supplier is required to disclose it
by law. Any breach of the Supplier’s
obligations under this clause by its
officers and employees shall be deemed
to be a breach by the Supplier. Except to
the extent required under Applicable
Laws or necessary for the performance of
remaining obligations under the
Agreement, all Confidential Information
shall be returned to the Buyer or, if
requested, destroyed on termination or
expiry of the Agreement.
8

Intellectual Property Rights

8.1 Each party shall remain the owner
of all IP owned by it before the start of its
relationship with the other party
independently or created outside the
scope of such relationship (“Background
IP”). The Buyer shall remain the owner of
IP, whether existing or future, relating to
or created in the course of the Supplier’s
performance of its obligations under the
Agreement and as such Supplier shall

6.3 ในกรณี ที่มีการร้องขออย่างมีหุผลโดยยูนิลีเวอร์ ผูข้ ายจะ
(โดยใช้ค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง)
ลงทะเบียนในระบบคุณสมบัติของผูข้ ายของยูนิลีเวอร์ (“ยูเอสคิวเอส”)
และทาเสร็จในขั้นตอนใด ๆ
ที่ตอ้ งการเพื่อบรรลุผลการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
6.4
ผูข้ ายต้องกรอกในแบบสอบถามที่ยูนิลีเวอร์จดั ทาเป็ นครั้งคราวซึ่งออก
แบบให้ระบุการมี “ส่วนประกอบที่มีความขัดแย้ง”)
(ตามที่กาหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับ) ในผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ถ้าร้องขอโดยยูนิลีเวอร์โดยถือตามผลของแบบสอบถามดังกล่าว
ผูข้ ายต้องปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมในการดาเนินงานอย่างจริ งจังในกลุม่ ส
าขาต่าง ๆ
เพื่อระบุการมีอยู่จริ งและต้นกาเนิดของส่วนประกอบที่ขดั แย้งในผลิต
ภัณฑ์ใด ๆ ไม่ชา้ กว่าสามสิ บ (30) วันหลังจากปี ตามปฏิทินแต่ละปี
ยูนิลีเวอร์อาจไม่ขอให้ผขู ้ ายกรอกแบบสอบถามถ้ายูนิลีเวอร์ ตดั สิ นว่าร
ายการสิ่ งต่าง ๆ ที่ผขู ้ ายจัดหาไม่มีส่วนประกอบที่ขดั แย้ง

7. กำรรักษำควำมลับ
7.1 ผูซ้ ้ือจะเปิ ดเผยหรื อจัดหาให้มีพร้อมแก่ผขู ้ าย
คือข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจหรื อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยูนิลีเวอร์ (“ข้อมูลลับ”)
การมีอยู่และเนื้อหาของเงื่อนไขและสัญญาเหล่านี้จะเป็ นข้อมูลลับ

7.2 ผูข้ ายรับรองว่า (ก)
จะรักษาข้อมูลลับทั้งหมดไว้เป็ นความลับอย่างเข้มงวดและ (ข)
ไม่ใช้ขอ้ มูลลับใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ
นอกจากเป็ นการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของตนตามสัญญา (ค)
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับใด ๆ แก่บุคคลใด ๆ
ที่นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่และพนักงานของเขาเว้นแต่ในขอบเขตเท่าที่
จาเป็ นเพื่อจุดประสงค์การปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
จะไม่ใช้คารับรองในขอบเขตที่ขอ้ มูลลับเป็ นข้อมูลที่ประชาชนทราบโ
ดยไม่ใช่ความผิดของผูข้ าย
หรื อกฎหมายไม่กาหนดให้ผขู ้ ายต้องเปิ ดเผยข้อมูล การละเมิดใด ๆ
หรื อภาระผูกพันของผูข้ ายตามข้อนี้โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานจะถือว่
าเป็ นการละเมิดโดยผูข้ าย
เว้นแต่ในขอบเขตเท่าที่ตอ้ งการตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรื อที่จาเป็ นเพื่
อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่มีอยู่ตามสัญญานี้
ข้อมูลลับทั้งหมดจะต้องส่งคืนแก่ผซู ้ ้ือหรื อถ้าร้องขอก็จะทาลายเมื่อสิ้
นสุ ดสัญญาหรื อเมื่อสัญญานี้สิ้นอายุ

8. สิทธิในทรัพย์ สินทำงปัญญำ
8.1
แต่ละฝ่ ายจะยังคงเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งหมดก่อนเริ่ มต้นควา
มสัมพันธ์กบั ฝ่ ายอื่นอย่างอิสระหรื อที่สร้างขึ้นนอกขอบเขตของความ
สัมพันธ์ดงั กล่าว (“ทรัพย์สินทางปั ญญาทีม่ ีกาก่อน”)
ผูซ้ ้ือจะยังคงเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญาไม่ว่ามีอยู่แล้วหรื อจะมีใน
อนาคตที่เกี่ยวกับหรื อที่จะสร้างในเวลาที่ผขู ้ ายปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ตามสัญญานี้และดังนั้นผูข้ ายจะมอบหมายและจะรับรองว่าบุคคลภาย
นอกทั้งหมดมอบแก่ผซู ้ ้ือคือหนังสื อค้ าประกันทั้งหมดและสิ ทธิในทรั
พย์สินทางปั ญญาทั้งหมดในสิ่ งที่ส่งมอบ รวมถึงสภาพการณ์ใด ๆ

assign and shall procure that all third
parties assign to the Buyer with full title
guarantee, the IP rights in the
deliverables, including any
customisations to the Products/ Services,
but excluding the Supplier’s Background
IP. Where assignment of title is not legally
feasible, Supplier hereby grants and shall
procure that all third parties grant to
Unilever/Buyer, a world-wide, perpetual,
irrevocable, non-exclusive, assignable,
royalty-free licence (with full right to
sublicense) to use, reproduce, exploit,
modify, alter or integrate the Products/
Services without restriction. For all
copyright work created under this
Agreement, Supplier shall complete and
maintain a copyright record form
containing all necessary information
including the author, work, date and
place.
8.2 Each Supplier shall permit the use
of its and its affiliates' Background IP, to
the extent reasonably necessary in order
for any UGC and its respective suppliers,
copackers and repackers to utilize
customized IP owned or licensed by any
UGC (“Unilever IP“) under the Agreement
to make, use, modify, incorporate,
develop or supply the Products/ Services.
8.3 The Supplier a) shall supply all
Products/ Services that require Unilever
IP exclusively for each Buyer and (b) shall
not and shall procure that its affiliates do
not supply such Products/ Services or any
components that contain Unilever IP (or
any products which embody any Unilever
IP) to, or permit them to be provided,
distributed or sold, directly or indirectly,
to any person other than a UGC or a third
party nominated by a UGC, including comanufacturers, copackers and repackers
("Third Party"). No Supplier shall sell,
market or distribute any lookalikes,
counterfeit, defective or surplus products
containing or embodying any Unilever IP.

8.4 The Supplier shall ensure
all defective, obsolete or excess materials
containing Unilever IP are rendered
unsuitable for usage. The Supplier shall
provide evidence of compliance with this
provision to Buyer when required.
9
Records, Business Continuity,
Data Protection and Privacy
9.1. The Supplier shall keep appropriate
records (including in respect of
ingredients, components and quality
control of Products) for no less than: 5
years; or 7 years for financial information.
The Supplier shall at all times upon
reasonable notice, allow the Buyer to
enter, access, inspect and audit (i) all
information, documentation and records
related to the Products/ Services, and (ii)
the location, equipment, stocks, methods
used and performance by the Supplier in
the preparation, manufacture, packaging,
storage, handling and supply of the
Products/ Services.
9.2. The Supplier shall reliably back up
all personal? data provided, used or
generated in connection with the
Products/Services (with respect to
electronic data, in encrypted form of no
less than 256 bit key strength) and shall
otherwise establish and maintain
adequate organisational and technical
safeguards against the destruction, theft,
use, disclosure or loss of such data in the
possession or control of the Supplier.
9.3. When processing personal data,
each Party must comply with applicable
Data Protection Legislation (including, but
not limited to the European Data
Protection Legislation) at all times during

ในผลิตภัณฑ์/บริ การแต่ไม่รวมทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องหลังของผูข้ า
ย ในที่ที่การมอบโอนสิ ทธิทาไม่ได้ในทางกฎหมาย
ผูข้ ายในที่น้ ีมอบให้และจะรับรองว่าบุคคลภายนอกทั้งหมดมอบแก่ผซู ้ ้ื
อคือหนังสื อค้ าประกันสิ ทธิอย่างสมบูรณ์และสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั
ญญาในสิ่ งที่ส่งมอบ
รวมถึงสิ่ งที่ปรับแต่งของผลิตภัณฑ์/บริ การแต่ไม่รวมทรัพย์สินทางปัญ
ญาเบื้องต้นของผูข้ าย
ในที่ที่การมอบสิ ทธิเป็ นไปไม่ได้ในทางกฎหมาย
ผูข้ ายมอบให้และจะรับรองว่าบุคคลภายนอกทั้งหมดมอบใบอนุญาตแก่ยู
นิลีเวอร์/ผูซ้ ้ือคือใบอนุญาตที่ใช้ได้ทวั่ โลก ถาวร เพิกถอนไม่ได้
ไม่ใช่ชนิดเฉพาะแต่เพียงผูเ้ ดียว
มอบโอนได้และไม่มีค่าธรรมเนียมรอยัลตี้
(มีสิทธิอย่างเต็มที่ในการให้อนุญาตช่วง) เพื่อใช้ หรื อจัดทาใหม่
ใช้ประโยชน์ แก้ไข ดัดแปลง
หรื อรวมผลิตภัณฑ์/บริ การโดยไม่มีขอ้ จากัด
สาหรับงานที่มีลิขสิ ทธิ์ท้งั หมดที่สร้างขึ้นตามสัญญานี้
ผูข้ ายจะกรอกและรักษาแบบฟอร์มบันทึกลิขสิ ทธิ์ที่มีขอ้ มูลที่จาเป็ นทั้
งหมดรวมถึงผูเ้ ขียนและผลงาน วันที่และสถานที่
8.2 ผูข้ ายแต่ละคน
จะอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมาก่อนของผูข้ ายและของบริ ษ ั
ทในเครื อของผูข้ ายในขอบเขตที่จาเป็ นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บริ ษทั ขอ
งยูนิลีเวอร์และผูข้ ายแต่ละรายของเขาและผูบ้ รรจุหีบห่อร่ วม
และผูบ้ รรจุหีบห่ออีกครั้งใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรับแต่งแล้วที่เป็ น
ของหรื อที่อนุญาตโดยบริ ษทั ของยูนิลีเวอร์
(“ทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลีเวอร์ ”) ตามสัญญาเพื่อทา ใช้ แก้ไข
รวม พัฒนาหรื อจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การ
8.3 ผูข้ ายจะดาเนินการดังนี้: ก)
จะจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การที่ตอ้ งใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลีเวอร์
สาหรับผูซ้ ้ือแต่ละรายเฉพาะเพียงเท่านั้นและ ข)
จะไม่และจะรับรองว่าบริ ษทั ในเครื อของเขาไม่ได้จดั ส่ งผลิตภัณฑ์/บริ กา
รดังกล่าวหรื อส่วนประกอบใด ๆ
ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลีเวอร์ (หรื อผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลีเวอร์ให้แก่หรื ออนุญาตให้จดั หา
หรื อจาหน่ายหรื อขาย (โดยตรงหรื อโดยทางอ้อม) แก่บุคคลใด ๆ
หรื อบุคคลภายนอกที่เสนอชื่อโดยบริ ษทั ของยูนิลีเวอร์
นอกจากบริ ษทั ของยูนิลีเวอร์รวมถึงผูผ้ ลิตร่ วม
ผูบ้ รรจุหีบห่อร่ วมและผูบ้ รรจุหีบห่ออีกครั้ง (“บุคคลภายนอก”)
ผูข้ ายจะไม่ขาย วางตลาดหรื อจาหน่ายสิ่ งที่มองดูคล้ายกัน
สิ นค้าปลอม
สิ นค้าที่บกพร่ องหรื อ/ผลิตภัณฑ์ส่วนเกินที่มีหรื อรวมทรัพย์สินทางปั
ญญา
8.4 ผูข้ ายจะประกันให้เกิดความแน่ใจว่าวัสดุที่บกพร่ อง เก่า
หรื อส่วนเกินทั้งหมดที่มีทรัพย์สินทางปั ญญาของยูนิลีเวอร์จะทาให้ไม่สา
มารถใช้งานได้
ผูข้ ายจะจัดหาหลักฐานการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนี้ให้แก่ผซู ้ ้ือ
ถ้าต้องการ
9. บันทึก ควำมต่ อเนื่องของธุรกิจ กำรป้องกันข้ อมูลส่ วนบุคคล
9.1 ผูข้ ายจะรักษาบันทึกที่เหมาะสม (รวมถึงส่วนผสม
ส่วนประกอบและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์)
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรื อ 7 ปี ที่เป็ นข้อมูลการเงิน ตลอดเวลา
ผูข้ ายเมื่อมีคาบอกกล่าวที่สมเหตุสมผลจะยอมให้ผซู ้ ้ือเข้าไป เข้าถึง
ตรวจสอบและตรวจตราดังนี้: (1) ข้อมูลทั้งหมด (1) ข้อมูลทั้งหมด
เอกสารและบันทึกที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริ การ และ (2) ที่ต้งั อุปกรณ์
สต็อกสิ นค้า วิธีการที่ใช้และการทางานโดยผูข้ ายในการเตรี ยมการ
การผลิต การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา
การขนย้ายและการจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การ

9.2
ผูข้ ายจะสารองข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่จดั หาหรื อใช้หรื อสร้างขึ้นในส่ว
นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริ การ
(ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบที่เข้ารหัสไม่น้อยกว่
า 256 บิตคียส์ เตรนท์)
และจะจัดทาและรักษาความปลอดภัยในองค์กรและเทคนิ คอย่างเหมาะส
มและป้องกันการทาลาย การขโมย การใช้ การเปิ ดเผย
หรื อการสู ญเสี ยข้อมูลดังกล่าวในความครอบครอง
หรื อการควบคุมของผูข้ าย
9.3 เมื่อแต่ละฝ่ ายประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
แต่ละฝ่ ายต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่ใช้บงั คับ
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกฎหมายการป้องกันข้อมูลของยุโรป)
ตลอดเวลาระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้

the Term of this agreement.
9.4. Where the Supplier processes
personal data, the Supplier shall comply
with the mandatory terms set out below:
a. It shall use the personal data provided
only as strictly necessary to perform the
obligations as required under this
Agreement and maintain written records
of all categories of processing of personal
data, including the subject matter,
duration, nature and purpose of the
processing together with the categories
of data subject and types of personal
data processed by the Supplier on behalf
the Buyer;
b. It shall assess the need for a Data
Protection Officer and have in place
arrangements to ensure it protects data
subjects’ rights, including providing
assistance to the Buyer in the event of
the Buyer receiving a request to provide a
data subject with access to their personal
data;
c. Where it appoints sub-processors, it
will ensure that any such appointment is
done under written contract and that the
obligations and processing carried out are
consistent with the specific processing set
out in this Agreement;
d. It shall not disclose or transfer the
Buyer’s personal data to third parties
without the prior written consent of the
Buyer (such consent not to be
unreasonably withheld) and subject to
the entity receiving the Buyer’s personal
data being located in a territory which is
subject to a requirement to provide
adequate protection for personal data
under applicable Data Protection
Legislation; or where the Supplier and/ or
the entity has entered into the Standard
Contractual Clauses or is subject to an
equivalent mechanism approved by
relevant authorities pursuant to
applicable Data Protection Legislation,
prior to receiving the Buyer’s personal
data;
e. It shall ensure it does not knowingly
or negligently do or omit to do anything
which places it or the Buyer in breach of
its obligations under the Data Protection
Legislation; and
f. It shall immediately inform the Buyer
of any accidental, unauthorized or
unlawful access, loss, destruction, theft,
use, disclosure or alteration of personal
data or any other non-compliance with
the Agreement (a “Data Breach”) giving
detailed reasons for the Data Breach and
at no additional cost to the Buyer, take
steps to mitigate the risk and provide any
assistance that may reasonably be
required by the Buyer.
9.5.
The definitions below will
have the following meaning:
a.
"Standard
Contractual
Clauses" means the standard contractual
clauses annex to the EU Commission
Decision 2010/87/EU of 5 February 2010
for the transfer of personal data to
processors established in Third Countries
(and any successor clauses);
b.
“personal data” means any
information provided by or on behalf of
the Buyer to Supplier, relating to an
identified or an identifiable natural
person, or as otherwise defined under
applicable Data Protection Legislation;
c. “process” have the meaning given to
them in the GDPR;
d. “GDPR” means the Regulation of the
European Parliament and of the Council
on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data
and on the free movement of such data,
and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation);
e. "Data Protection Legislation" means
any applicable law relating to the
Processing, privacy, and use of Personal

9.4 ในที่ที่ผขู ้ ายประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
ผูข้ ายจะจัดการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่จาเป็ นที่ระบุขา้ งล่างนี้:
ก.
ผูข้ ายจะใช้ขอ้ มูลส่วนตัวที่จดั ทาเฉพาะเพื่อเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างเข้มงวด
ในการทาตามภาระผูกพันตามที่กาหนดตามสัญญานี้และรักษาบันทึกเ
ป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่ องประเภทต่าง ๆ
ทั้งหมดในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวรวมถึงหัวเรื่ องของสัญญานี้
ระยะเวลา
ลักษณะและจุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลรวมถึงประเภทต่าง
ๆ ของหัวข้อของข้อมูลและชนิดต่าง ๆ
ของข้อมูลส่วนตัวที่ผ่านการประมวลผลโดยผูข้ ายแทนผูซ้ ้ือ
ข.
ผูข้ ายจะประเมินความต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลและมีการจั
ดการถาวรเพื่อให้แน่ใจว่าผูข้ ายป้องกันสิ ทธิของเจ้าของข้อมูล
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผซู ้ ้ือในกรณี ที่ผซู ้ ้ือรับคาขอให้จดั หาวิ
ธีการให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมู
ลนั้น
ค. ในที่ที่ผขู ้ ายแต่งตั้งผูป้ ระมวลผลข้อมูลช่วง
ผูข้ ายจะต้องสร้างความมัน่ ใจว่าการแต่งตั้งดังกล่าวใด ๆ
เป็ นการแต่งตั้งโดยมีสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและว่าภาระผูกพันแล
ะการประมวลผลข้อมูลที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้น
สอดคล้องตรงกับกระบวนการเฉพาะที่ระบุในสัญญานี้
ง. ผูข้ ายจะต้องไม่เปิ ดเผยหรื อถ่ายทอดข้อมูลส่วนตัวของผูซ้ ้ือ
แก่บุคคลภายนอกโดยไม่มีคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของผูซ้ ้ือ
(คายินยอมดังกล่าวจะต้องไม่ถูกยับยั้งอย่างไร้เหตุผล)
และจะขึ้นอยู่กับนิติบุคคลที่รับข้อมูลส่วนตัวของผูซ้ ้ือที่ต้งั อยู่ในเขตซึ่ งมี
ข้อกาหนดให้จดั หาการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อข้อมูลส่วนตัวตามกฎห
มายการป้องกันข้อมูลที่ใช้บงั คับ
หรื อในที่ที่ผขู ้ ายและ/หรื อนิติบุคคลได้ทาสัญญาที่มีขอ้ กาหนดในสัญ
ญามาตรฐานหรื อขึ้นอยู่กบั กลไกที่เทียบเท่ากันที่อนุมตั ิโดยหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องตามกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่ใช้บงั คับก่อนรับข้อมูลส่ว
นตัวของผูซ้ ้ือ
จ. ผูข้ ายจะประกันว่าผูข้ ายทั้ง ๆ
ที่ทราบดีหรื อโดยเป็ นการละเลยก็ไม่ได้กระทาหรื อก็ไม่ได้ละเว้นที่จะ
กระทาสิ่ งใด ๆ
ที่ทาให้ผขู ้ ายหรื อผูซ้ ้ือละเมิดภาระผูกพันของตนตามกฎหมายการป้ อง
กันข้อมูล และ
ฉ. ในทันที
ผูข้ ายจะแจ้งผูซ้ ้ือให้ทราบเรื่ องการใช้ขอ้ มูลส่วนตัวโดยบังเอิญหรื อโด
ยไม่ได้รับอนุญาต หรื อผิดกฎหมายการ เข้าถึงหรื อทาให้สูญเสี ย
หรื อทาลาย หรื อขโมยหรื อใช้ หรื อเปิ ดเผย
หรื อดัดแปลงข้อมูลส่วนตัวหรื อการไม่ปฏิบัติอื่นใดตามสัญญา
(“การละเมิดข้อมูล”)
โดยการให้เหตุผลที่มีรายละเอียดสาหรับการละเมิดข้อมูลและผูซ้ ้ือไม่
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ
โดยดาเนินขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ ยงและให้ความช่วยเหลือใด ๆ
ที่ผซู ้ ้ืออาจต้องการอย่างมีเหตุผล

9.5 คานิยามข้างล่างนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:
ก. “ข้อกาหนดมาตรฐานของสัญญา”
หมายถึงข้อกาหนดมาตรฐานของสัญญาที่เป็ นภาคผนวกของคาสั่งของคณะก
รรมการสหภาพยุโรป (อียู) 2010/87/อียู ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
เพื่อถ่ายทอดข้อมูลส่วนตัวให้เข้าสู่เครื่ องประมวลผลที่จดั ตั้งในประเทศที่สา
ม (และข้อกาหนดที่ตามมาใด ๆ)
ข. “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใด ๆ
ที่จดั หาโดยหรื อในนามของผูซ้ ้ือให้แก่ผขู ้ ายที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่
มีการระบุตวั บุคคลหรื อบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตวั บุคคลได้หรื อ
ตามที่กาหนดเป็ นประการอื่นตามกฎหมายการป้องกันข้อมูลที่ใช้
ค. “การประมวลผล”
จะมีความหมายตามที่ให้ไว้แก่คานั้นในข้อบังคับของรัฐสภายุโรปและ
สภาเรื่ องการป้องกันบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่ว
นตัวและการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของข้อมูลดังกล่าวและการยกเลิก
คาสั่ง 95/46/อีซี (ข้อบังคับการป้องกันข้อมูลทัว่ ไป)
จ. “กฎหมายการป้องกันข้อมูล” หมายถึงกฎหมายที่ใช้บงั คับใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการประมวลผล
ความเป็ นส่วนตัวและการใช้ขอ้ มูลส่วนตัวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิ่ งต่
อไปนี้ (1) คาสั่งของสภา อียู 95/46/อีซี และ 2002/58/อีซี (2)
ข้อบังคับของรัฐสภายุโรป (3)
กฎหมายหรื อข้อบังคับแห่งชาติที่สอดคล้องกันหรื อเทียบเท่า

Data including, without limitation: (i) EU
Council Directives 95/46/EC and
2002/58/EC; (ii) the GDPR; (iii) any
corresponding or equivalent national
laws or regulations.
10
Term and Termination
10.1 The Agreement shall apply until the
expiry or termination of all relevant
periods or fulfilment of relevant volumes
specified in any part of the Agreement.
10.2 The Agreement may be terminated
earlier in whole or part by the Buyer
without any penalty or further obligation
or liability:
a) on 10 days’ written notice in the event
of material breach of this Agreement by
the Supplier or breach by the Supplier of
more than 20% of the number of POs
submitted by the Buyer in any preceding
3 month period;
b) on no less than 7 days’ written notice
where there is material or deliberate or
persistent non-compliance with clause
6.1;
c) on giving notice in the event of a
Force Majeure Event affecting the
Supplier which continues for more than
10 days;
d) for convenience on 30 days’ written
notice (subject to mandatory local laws
requiring a longer notice period); or
e) immediately or at a later specified
date if the Supplier becomes insolvent or
enters into administration or is unable to
pay its debts as they fall due or threatens
to do any of the foregoing or the
equivalent.
10.3 Any individual PO under this
Agreement may be terminated earlier by
the Supplier on giving 30 days’ notice
where any invoiced and undisputed sums
due under such PO, remain unpaid for a
period of 60 days after the applicable due
date provided such notice states that a
failure to pay within 30 days will result in
the termination of that PO.
10.4
Expiry or termination of the
Agreement (in whole or part) shall not
affect clauses 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7,
8, 9.1, 10.4, 11, 12 Annex A 2 or any
clause expressed or designed to survive
expiry or termination.
11
Miscellaneous
11.1 References to “Unilever” or
“Unilever group” mean Unilever PLC,
Unilever N.V. and any company or
partnership from time to time in which
either or both directly or indirectly owns
or controls the voting rights attached to
not less than 50% of the issued ordinary
share capital, or controls directly or
indirectly the appointment of a majority
of the board.
11.2 The Buyer may assign the
Agreement in part or in full to another
UGC or, in the event of an acquisition of
Buyer’s business to which the Agreement
relates, to the purchaser of such
business. Otherwise, no party shall
without the prior written consent of the
other assign (including by operation of
law) or otherwise dispose of the
Agreement in whole or part or
subcontract any duties or obligations
under the Agreement to any third party.
11.3
In respect of any payment to the
Supplier, the Buyer may at any time,
without notice to the Supplier, deduct or
set off any sum payable by the Supplier
to the Buyer.
11.4
No delay or failure to exercise by
any party any of its rights, powers or
remedies under or in connection with the
Agreement shall operate as a waiver of
that right, power or remedy. No
amendment or variation to any part of
the Agreement or any waiver or release

10. ระยะเวลำของสัญญำและกำรยกเลิกสัญญำ
10.1
สัญญานี้จะใช้ไปจนกระทัง่ สิ้นสุ ดหรื อยกเลิกระยะเวลาที่เกี่ยวข้องทั้ง
หมดหรื อการบรรลุผลสาเร็จในปริ มาตรที่เกี่ยวข้องที่ระบุในส่วนใด ๆ
ของสัญญานี้
10.2 สัญญานี้อาจถูกยกเลิกไปก่อนกาหนด
ทั้งหมดหรื อบางส่วนโดยผูซ้ ้ือโดยไม่มีค่าปรับใด ๆ
หรื อภาระผูกพันเพิ่มเติมหรื อความรับผิดเพิ่มเติม
ก) เมื่อให้คาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า 10 วัน
ในกรณี ที่มีการละเมิดอย่างมากต่อสัญญานี้โดยผูข้ ายหรื อละเมิดโดยผู ้
ขายมากกว่า 20%
ของจานวนใบสั่งซื้อที่ยื่นเสนอมาโดยผูซ้ ้ือในระยะเวลา 3
เดือนก่อนหน้านั้น
ข) เมื่อให้คาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณี ที่ที่มีการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดข้อ 6.1
อย่างสาระสาคัญหรื อโดยจงใจหรื อกระทาอยู่เสมอ ๆ
ค)
เมื่อให้คาบอกกล่าวในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่กระทบต่อผูข้ ายซึ่งยังค
งต่อเนื่องมากกว่า 10 วัน
ง) เพื่อความสะดวกเมื่อมีคาบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 30 วัน
(โดยขึ้นอยู่กบั กฎหมายที่จาเป็ นในท้องถิ่นกาหนดให้มีระยะเวลาของ
คาบอกกล่าวให้ยาวนานมากขึ้น) หรื อ
จ. ในทันที หรื อในวันที่ระบุต่อมา
ถ้าผูข้ ายมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรื อทาสัญญาบริ หารหรื อไม่สามารถชาระ
หนี้สินเมื่อถึงกาหนดชาระหนี้สินหรื อข่มขู่ว่าจะทาสิ่ งข้างต้นนี้หรื อเที
ยบเท่า
10.3 ใบสั่งซื้อแต่ละใบใด ๆ
ตามสัญญาอาจถูกยกเลิกไปล่วงหน้าโดยผูข้ ายเมื่อให้คาบอกกล่าวล่วง
หน้า 30 วันในที่ที่จานวนเงินที่มีใบแจ้งหนี้และไม่มีขอ้ พิพาทใด ๆ
ถึงกาหนดชาระตามใบสั่งซื้อดังกล่าวยังคงไม่ชาระเป็ นระยะเวลา 60
วันหลังจากวันที่ถึงกาหนดชาระที่ใช้บงั คับโดยมีขอ้ แม้ว่าคาบอกกล่าว
ดังกล่าวระบุว่าการไม่ชาระภายใน 30
วันจะมีผลคือยกเลิกใบสั่งซื้อนั้น ๆ
10.4 การสิ้นสุ ดหรื อการยกเลิกสัญญา (ทั้งหมดหรื อเป็ นบางส่วน)
จะไม่มีผลกระทบต่อข้อ 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 5, 7, 8, 9.1, 10.4, 11,
12 ภาคผนวก เอ2 หรื อข้อใด ๆ
ที่มีอยู่อย่างชัดแจ้งหรื อออกแบบให้คงอยู่แม้สิ้นสุ ดสัญญาหรื อยกเลิกสั
ญญาไปแล้ว
11. เบ็ดเตล็ด
11.1 การเรี ยกอ้างอิงถึง “ยูนิลีเวอร์” หรื อ “กลุ่มยูนิลีเวอร์”
จะหมายถึงบริ ษทั ยูนิลีเวอร์ จากัด (มหาชน) หรื อยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี.
และบริ ษทั หรื อห้างหุ้นส่วนใด ๆ เป็ นครั้งคราวซึ่ง
(โดยตรงหรื อโดยทางอ้อม)
เป็ นเจ้าของหรื อควบคุมสิ ทธิการออกเสี ยงที่มีอยู่ในทุนเรื อนหุ้นไม่น้อ
ยกว่า 50%
ของทุนเรื อนหุ้นสามัญที่ออกหรื อควบคุมการแต่งตั้งส่วนใหญ่ของคณ
ะกรรมการ
11.2
ผูซ้ ้ืออาจโอนสัญญาบางส่วนหรื อเต็มจานวนไปให้บริ ษทั ยูนิลีเวอร์อื่น
อีกแห่งหนึ่ง
หรื อในกรณี ซ้ือธุรกิจของผูซ้ ้ือซึ่งเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ก็จะโอนสัญญา
ให้แก่ผซู ้ ้ือทีซ่ ้ือธุรกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายใด ๆ
(ถ้าไม่มีคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าของอีกฝ่ ายหนึ่ง)
จะไม่โอนสัญญา (รวมถึงโดยการปฏิบตั ิการของกฎหมาย)
หรื อจัดการในลักษณะอื่น ๆ
ต่อสัญญาทั้งหมดหรื อบางส่วนหรื อไม่ทาสัญญาช่วง
หน้าที่หรื อภาระผูกพันใด ๆ ตามสัญญานี้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ
11.3 ในส่วนที่เกี่ยวกับการชาระเงินใด ๆ แก่ผขู ้ าย ผูซ้ ้ือ (ในเวลาใด
ๆ โดยไม่มีคาบอกกล่าวแก่ผขู ้ าย)
อาจหักเงินหรื อหักกลบลบหนี้เงินใด ๆ ที่พึงชาระโดยผูข้ ายแก่ผซู ้ ้ือ
11.4 การล่าช้าหรื อการไม่ใช้สิทธิโดยฝ่ ายใด ๆ ซึ่งสิ ทธิหรื ออานาจ
หรื อการแก้ไขใด ๆ
ตามสัญญาหรื อในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญานี้จะไม่เป็ นการสละสิ ทธิ์หรื อ
อานาจ หรื อการแก้ไขนั้น ๆ การแก้ไขเพิ่มเติม
หรื อการเปลี่ยนแปลงในส่วนใด ๆ ของสัญญาหรื อการสละสิ ทธิ์ใด ๆ

of any right, power or remedy of a party
shall be of any effect unless it is agreed in
writing (excluding email) by each party.
11.5
The Supplier is an independent
contractor engaged by the Buyer to
supply the Products/ Services. Nothing in
the Agreement shall make the Supplier
the legal representative or agent of (or be
in partnership with) the Buyer nor shall
any of them have the right or authority to
assume, create or incur any liability or
obligation of any kind, express or implied,
against, in the name of or on behalf of,
the Buyer.
11.6
The Supplier is and remains
responsible for its employees,
subcontractors, agents and
representatives. The Supplier is not
relieved of liability for and no obligations
in relation to these persons pass to the
Buyer or any UGC as a result of the
Agreement.
11.7
Supplier hereby transfers,
conveys and assigns to Buyer all right,
title and interest in and to all claims
and/or causes of action that Supplier may
have under the antitrust or competition
laws of any applicable jurisdiction arising
out of or relating to Supplier's purchases
of any item that was, is or will be supplied
by Supplier to Buyer. Upon request by
Buyer, Supplier shall promptly execute
assignments of claims or causes of action
to evidence the foregoing assignment.
11.8
No one other than a party to the
Agreement, their successors and
permitted assignees and UGCs upon
whom the Agreement confers a benefit
shall have any right to enforce any of its
terms.
11.9
If any party is as a result of an
event beyond its reasonable control
unable to perform all or any part of its
obligations under the Agreement (and
such an event shall include being unable
to, in relation to the Buyer, receive,
accept or use Products) ("Force Majeure
Event"), then the party suffering such
disability shall be excused from such
performance for as long as and to the
extent that such inability continues,
provided it complies with this clause. The
party disabled by a Force Majeure Event
shall use all reasonable endeavours to
mitigate the effect of the Force Majeure
Event in the best possible way. Failure of
mechanical equipment, computer
hardware and/or telecommunications
equipment, failure of software, power
outages, changes in economic conditions,
costs and/or delivery of raw materials,
and strike and other labour dispute of
any Supplier's representatives (or its
affiliates or their representatives) shall
not be a Force Majeure Event of the
Supplier.
11.10 If any provision or part of any
provision of the Agreement is or becomes
illegal, invalid or unenforceable in any
respect under any applicable law, the
remaining parts of that provision or of the
Agreement shall not in any way be affected.
The parties agree to modify or attempt to
substitute for any illegal, invalid or
unenforceable provision a legal, valid or
enforceable provision in order to achieve to
the greatest extent possible the same effect.
11.11 If where the Supplier is based the
official language is not English, the parties
may agree to append to the Agreement
(or part) a translation of the Agreement
(or part) in the local language. In the
event of any conflict between the English
and the local language version of the
Agreement (or part), the parties agree
that the English version shall prevail.
12
Laws and Jurisdiction
12.1

Unless otherwise specified in a

หรื อการคืนสิ ทธิ์ หรื อานาจหรื อการแก้ไขของฝ่ ายใด ๆ จะไม่มีผลใด
ๆ นอกจากจะตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ไม่รวมอี-เมล์)
โดยแต่ละฝ่ าย
11.5
ผูข้ ายเป็ นผูร้ ับจ้างอิสระที่ผซู ้ ้ือว่าจ้างมาเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การ
ไม่มีสิ่งใด ๆ
ในสัญญานี้จะทาให้ผขู ้ ายเป็ นตัวแทนตามกฎหมายหรื อตัวแทน
(หรื อเป็ นหุ้นส่วนกับผูซ้ ้ือและบุคคลใด ๆ
ของผูข้ ายจะไม่มีสิทธิหรื ออานาจที่จะรับภาระ
สร้างหรื อก่อให้เกิดภาระหรื อสร้างความรับผิดใด ๆ
หรื อภาระผูกพันชนิดใด ๆ ทั้งที่ชดั แจ้งหรื อเป็ นนัย ๆ
แก่ผซู ้ ้ือหรื อในนามของหรื อแทนผูซ้ ้ือ
11.6 ผูข้ ายจะและยังคงรับผิดชอบต่อพนักงาน ผูร้ ับจ้างช่วง
ตัวแทนและตัวแทนจาหน่าย
ผูข้ ายจะไม่ลดความรับผิดชดใช้และไม่มีภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับ
บุคคลเหล่านี้ผ่านไปยังผูซ้ ้ือหรื อลูกค้าของยูนิลีเวอร์โดยเป็ นผลจากสั
ญญานี้

11.7 ผูข้ าย ณ ที่น้ ีโอน ส่งผ่านและมอบโอนแก่ผซู ้ ้ือซึ่งสิ ทธิ
กรรมสิ ทธิ์และประโยชน์ในและให้แก่คาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายทั้งหมดแ
ละ/หรื อสาเหตุที่เป็ นมูลคดีท้งั หมดซึ่งผูข้ ายอาจมีตามกฎหมายว่าด้วยก
ารต่อต้านการผูกขาด (แอนตี้-ทรัสต์)
หรื อกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันของเขตอานาจศาลที่ใช้ได้ใด ๆ
ที่เกิดจากหรื อที่เกี่ยวกับการจัดซื้อของผูข้ ายซึ่งเป็ นรายการใด ๆ
ซึ่งในอดีตได้จดั ส่งหรื อปัจจุบนั จัดส่งหรื อกาลังจะจัดส่งโดยผูข้ ายให้แ
ก่ผซู ้ ้ือ เมื่อผูซ้ ้ือร้องขอ
ผูข้ ายในทันทีจะลงนามในหนังสื อโอนคาเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
หรื อสาเหตุที่เป็ นมูลคดีเพื่อเป็ นหลักฐานของการโอนดังกล่าวข้างต้น
11.8
ไม่มีใครนอกเหนือจากฝ่ ายหนึ่งในสัญญานี้หรื อผูร้ ับช่วงและผูร้ ับโอน
ที่ได้รับอนุญาตและลูกค้าของยูนิลีเวอร์ซ่ ึงสัญญาจะให้ผลประโยชน์ก็
จะมีสิทธิ์ใด ๆ ที่จะบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ของสัญญา
11.9 ถ้าฝ่ ายใด ๆ
โดยเป็ นผลจากเหตุการณ์ที่เกินกว่าการควบคุมที่สมเหตุสมผล
ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิในส่วนใด ๆ
ทั้งหมดของภาระผูกพันของฝ่ ายนั้นตามสัญญานี้
(และเหตุการณ์ดงั กล่าวจะรวมถึงการไม่สามารถ
(ในส่วนที่เกี่ยวกับผูซ้ ้ือ) ทาการรับไว้ ยอมรับ หรื อใช้ผลิตภัณฑ์)
(“เหตุการณ์ที่เป็ นเหตุสุดวิสัย”) ถ้าเช่นนั้น
ฝ่ ายที่ประสบปัญหาการไม่สามารถก็จะมีขอ้ แก้ตวั ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตราบเ
ท่าที่และในขอบเขตเท่าที่การไม่สามารถดังกล่าวนั้นยังคงมีต่อไป
โดยมีขอ้ แม้ว่าเขาต้องปฏิบัติตามข้อนี้
ฝ่ ายที่เกิดสภาพการไม่สามารถดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุสุด
วิสัยก็จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบ
ของเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุสุดวิสัยด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้
ทั้งนี้ การไม่ทางานของอุปกรณ์ กลไก
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ/หรื ออุปกรณ์โทรคมนาคม
การไม่ทางานของซอฟต์แวร์ การที่ไฟฟ้าดับ
การเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจ
ค่าใช้จ่ายและ/หรื อการส่งมอบวัตถุดิบและการนัดหยุดงานและข้อพิพ
าทแรงงานอื่น ๆ ของตัวแทนของผูข้ าย
(หรื อบริ ษทั ในเครื อของผูข้ ายหรื อตัวแทนของเขา)
จะไม่เป็ นเหตุการณ์ที่เป็ นเหตุสุดวิสัยของผูข้ าย
11.10 ถ้าข้อกาหนดใด ๆ หรื อส่วนของข้อกาหนดใด ๆ
ของสัญญาผิดกฎหมาย ไม่มีผลบังคับ หรื อไม่มีผลใช้ในประการใด
ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บงั คับใด ๆ ส่วนที่เหลือของข้อกาหนดนั้น
หรื อของสัญญา (ในลักษณะใด ๆ) จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ฝ่ ายต่าง
ๆ ตกลงแก้ไขหรื อพยายามหามาแทนข้อกาหนดที่ผิดกฎหมาย
หรื อไม่มีผลใช้หรื อไม่มีผลบังคับด้วยการหาข้อกาหนดที่ถูกกฎหมาย
หรื อที่บงั คับใช้เพื่อบรรลุผลสาเร็จในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็
นไปได้ที่มีผลเหมือนกัน
11.11 ถ้าผูข้ ายใช้ภาษาทางการที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฝ่ ายต่าง ๆ
อาจตกลงผนวกเข้าในสัญญา (หรื อบางส่วน)
คือแนบคาแปลของสัญญา (หรื อบางส่วน) ในภาษาท้องถิ่น
ในกรณี ที่มีความขัดแย้งใด ๆ
ระหว่างภาษาอังกฤษกับเวอร์ชนั่ ภาษาท้องถิ่นของสัญญา (หรื อบางส่วน)
ฝ่ าย ต่าง ๆ ตกลงว่าเวอร์ชนั่ ภาษาอังกฤษจะใช้เป็ นหลัก
12. กฎหมำยและเขตอำนำจศำล
12.1 นอกจากจะกาหนดเป็ นประการอื่นในสัญญาเงื่อนไขการค้า

CTC, the Agreement is governed by and
construed in accordance with the laws of
the following countries and their courts
shall have exclusive jurisdiction to settle
any dispute which arises under or in
connection with the Agreement. Where
the Buyer is Unilever Supply Chain
Company AG, Unilever Business and
Marketing Support AG or Unilever
Americas Supply Chain Company AG, the
applicable law and jurisdiction is English.
Where the Buyer is Unilever Asia Private
Limited, the applicable law and
jurisdiction is Singapore. In all other cases
the applicable law and jurisdiction is that
of the country where Buyer is registered.
The application of the 1980 Vienna
Convention on the International Sale of
Goods is excluded.
Annex A - Specific provisions for the
supply of Products
These clauses apply to the extent the
Supplier supplies Products.
1. The Products will be delivered in
accordance with the details provided in
the CTC or PO or other agreed written
instructions. Save as otherwise provided,
title and risk shall pass to the Buyer on
delivery. Delivery terms shall be
interpreted in accordance with the
current edition of Incoterms at the time
the PO is issued. Each shipment of
Products will be accompanied by all
documentation required under
Applicable Laws.
2. The Supplier shall: (a) only supply
Products from a location approved by the
Buyer; (b) at its expense, ensure full
traceability of Products, ingredients and
components; (c) keep and provide to
Buyer on request a reasonable number of
samples of the Products, ingredients and
components. This clause shall survive
expiry or termination.
3. No Supplier shall without the Buyer’s
prior written consent (a) change the
ingredients or components (including
feedstock and raw materials) used to
produce the Products, Specifications,
manufacturing process, approved plant
or agreed delivery method, or (b)
implement any changes which alter any
of the Products in such a way that is not
acceptable to the Buyer’s technical
clearance process, even if the Products
are still within the Specifications.
4. The Supplier acknowledges that it is
aware that it is not usual practice for the
Buyer to inspect any Products on delivery
as the Buyer relies on the Supplier’s
quality assurance and no Buyer shall be
under any obligation to do so. All
removal, destruction, storage and other
costs relating to or arising out of
defective or non-conforming Products
shall be at the Supplier’s cost and
responsibility.
5. If the Buyer appoints a Third Party to
manufacture or process finished products
for purchase by a UGC, then Buyer may
require a Supplier to make an offer (or
procure that an offer is made) on
substantially the same terms as those set
out in the Agreement for the sale and
supply by the Supplier of the Products to
the Third Party for the manufacture of
such finished products only. If any
Products are so sold to the Third Party,
such supply shall be a contractual
arrangement between only the Third
Party and the Supplier and no UGC shall
be party to or have any liability for
payment of such Products.
6. Unless otherwise agreed Supplier shall
ensure that: (i) the Products are prepared
for shipment so as to prevent damage,
contamination or deterioration to the
Products; (ii) packaging shall not be
assembled using either rivets, steel-

สัญญานี้จะมีการครอบคลุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศ
ต่าง ๆ ต่อไปนี้และศาลของประเทศเหล่านั้น
จะมีเขตอานาจศาลพิเศษเฉพาะที่ผูกขาดเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทใด ๆ
ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้หรื อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้
ในที่ที่ผซู ้ ้ือคือยูนิลีเวอร์ ซัพพลายเชน คัมปะนี เอจี ยูนิลเี วอร์
บิสซิเนส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ซัพพอร็ต เอจี หรื อยูนิลีเวอร์ อเมริ กาส์
ซัพพลายเชน คัมปะนี เอจี
กฎหมายที่ใช้บงั คับและเขตอานาจศาลจะเป็ นภาษาอังกฤษในขณะที่ผู ้
ซื้อเป็ นยูนิลีเวอร์ เอเชีย ไพรเวต จากัด
กฎหมายที่ใช้บงั คับและเขตอานาจศาลคือสิ งคโปร์ ในกรณี อื่น ๆ
ทั้งหมด
กฎหมายที่ใช้บงั คับและเขตอานาจศาลจะเป็ นกฎหมายของประเทศที่ผู ้
ซื้อจดทะเบียน ไม่รวมการใช้อนุสัญญาเวียนนา ปี 2523
ว่าด้วยเรื่ องการขายสินค้าระหว่างประเทศ

ภำคผนวก ก – ข้ อกำหนดเฉพำะพิเศษเพื่อกำรจัดส่ งผลิตภัณฑ์
ข้อต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้ในขอบเขตที่ผขู ้ ายเป็ นผูจ้ ดั ส่งผลิตภัณฑ์
1.
จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาเงื่อนไขการค้าหรื อ
ใบสั่งซื้อหรื อคาสั่งที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามที่ตกลงอื่น ๆ
เว้นแต่จะระบุเป็ นประการอื่น ๆ
สิ ทธิและความเสี่ ยงจะผ่านไปยังผูซ้ ้ือเมื่อส่งมอบ
เงื่อนไขการส่งมอบจะตีความตามฉบับปัจจุบนั ของอินโคเทิร์มส์ในเว
ลาที่ออกใบสั่งซื้อ
การาส่งผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งจะมีสิ่งที่แนบคือเอกสารตามที่ตอ้ งการตา
มกฎหมายที่ใช้บังคับ
2. ผูข้ ายจะต้อง (ก) จัดส่งผลิตภัณฑ์จากที่ต้งั ที่อนุมตั ิโดยผูซ้ ้ือเท่านั้น
(ข) เมื่อใช้ค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง
จะประกันว่ามีการติดตามผลอย่างเต็มที่ในผลิตภัณฑ์
หรื อส่วนผสมและส่วนประกอบต่าง ๆ (ค) คอยจัดหาและจัดส่งให้ผซู ้ ้ือ
เมื่อผูซ้ ้ือร้องขอคือตัวอย่างจานวนที่สมเหตุสมผลของผลิตภัณฑ์
หรื อส่วนผสมและส่วนประกอบ
ข้อนี้จะยังคงมีผลแม้สิ้นสุ ดหรื อยกเลิกสัญญาก็ตาม
3. ถ้าไม่มีคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากผูซ้ ้ือ
ผูข้ ายจะไม่กระทาดังนี้ (ก) เปลี่ยนส่วนผสม หรื อส่วนประกอบ
(รวมทั้งอาหารในสต็อกและวัตถุดิบ) ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะ กระบวนการผลิต
ชุดเครื่ องจักรที่ผ่านการอนุมตั ิแล้ว หรื อวิธีการส่งมอบตามที่ตกลงหรื อ
(ข) ดาเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ในลักษณะที่ไม่เป็ นที่ยอมรับในกระบวนการจัดหารทางเทคนิคของผู ้
ซื้อแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะยังคงอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะก็ตาม

4.
ผูข้ ายรับทราบว่าผูข้ ายทราบดีว่าจะไม่ใช่การปฏิบตั ิตามปกติในการที่ผู ้
ซื้อจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
เมื่อส่งมอบเมื่อผูซ้ ้ืออาศัยคารับประกันคุณภาพของผูข้ ายและผูซ้ ้ือ
จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องทาเช่นนั้น การถอดรื้ อ การทาลาย
การเก็บรักษาหรื อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรื อเกิดจากผลิตภัณฑ์บกพร่ องหรื อไม่เป็ นไปตามขอกาห
นดจะเป็ นค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผูข้ าย
5.
ถ้าผูซ้ ้ื อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกให้ ผ ลิ ต หรื อ ผ่ า นกระบวนการผลิตภั
ณฑ์ที่สาเร็จรู ปเพื่อซื้อโดยบริ ษทั ยูนิลิเวอร์ ถ้าเช่นนั้น
ผูซ้ ้ืออาจกาหนดให้ผขู ้ ายทาข้อเสนอ (หรื อกาหนดว่าให้ทาข้อเสนอ)
ในเงื่อนไขส่วนใหญ่ที่เหมือนกันกับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเพื่อขายแ
ละจัดส่งโดยผูข้ ายซึ่ง
ซึ่งผลิตภัณฑ์แก่บุคคลภายนอกเพื่อผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ปดังกล่า วเท่านั้น
ถ้าขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ แก่บุคคลภายนอก
การขายนั้นจะมีขอ้ ตกลงตามสัญญาระหว่างบุคลภายนอกเท่านั้นและผูข้ าย
บริ ษทั ยูนิลิเวอร์ใด ๆ จะไม่เป็ นฝ่ ายหนึ่งหรื อมีความรับผิดใด ๆ
เพื่อการชาระเงินของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

6. นอกจากจะตกลงเป็ นประการอื่น ผูข้ ายจะประกันว่า (1)
มีการเตรี ยมผลิตภัณฑ์เพื่อส่งสิ นค้าเพื่อป้องกันความเสี ยหาย
การปนเปื้ อนหรื อการทาให้เสื่ อมในผลิตภัณฑ์ (2)
หีบห่อจะไม่นามาประกอบชิ้นส่วนโดยใช้เดือยสับ ที่เย็บเหล็ก
หรื อใช้ลวดเหล็กรัด (3)

staples or steel wire; (iii) palletised
deliveries shall be stacked neatly with no
overhang; (iv) pallets shall be stable and
protected with an impermeable wrap
covering the entire pallet load; and (v)
the Products shall be transported in
clean, hygienic, physically sound
conditions.
Annex B - Country specific provisions
USA - To the extent of provision of
Products/ Services in the United States
and/or Puerto Rico:
The Equal Opportunity Clause set forth
in 41 CFR 60-1.4(a) is hereby
incorporated by reference. The parties
shall abide by the requirements of 41
CFR 60-300.5(a). This regulation
prohibits discrimination against qualified
protected veterans, and requires
affirmative action by covered prime
government contractors and
subcontractors to employ and advance
in employment qualified protected
veterans. The parties shall abide by the
requirements of 41 CFR 60-741.5(a). This
regulation prohibits discrimination
against qualified individuals on the basis
of disability, and requires affirmative
action by covered prime government
contractors and subcontractors to
employ and advance in employment
qualified individuals with disabilities.
The Executive Order 13496 Employee
Notice Clause set forth in 29 U.S. Code of
Federal Regulations Part 471 Appendix A
to Subpart A is hereby incorporated.
Canada - The parties declare that they
have requested, and do hereby confirm
their request, that the present document
and related documents be in English; les
parties déclarent qu’elles ont exigé et par
les présentes confirment leur demande
que la présente entente, ainsi que les
documents qui s’y rattachent, soient
rédigés en anglais.

การส่งมอบโดยใช้แท่นวางสิ นค้าจะต้องเรี ยงกองเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาใด ๆ (4)
แท่นวางสิ นค้าจะต้องมัน่ คงและมีการป้องกันน้ าซึมโดยใช้แผ่นห่อที่
น้ าเข้าไม่ได้ที่คลุมสิ นค้าที่บรรทุกอยู่บนแท่นวางสิ นค้าทั้งหมด และ
(5)
ผลิตภัณฑ์จะต้องขนส่งในสภาพที่สะอาดและถูกหลักอนามัยรวมทั้งมี
ความมัน่ คงทางกายภาพ
ภำคผนวก ข. ข้ อกำหนดเฉพำะของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ –
ในขอบเขตการจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การในสหรัฐอเมริ กาและ/หรื อเปอ
ร์โตริ โก มีขอ้ กาหนดดังนี้:
ข้อที่ว่าด้วยโอกาสที่เท่าเทียมที่ระบุในข้อ 41 ซีเอฟอาร์ 60-1 (เอ)
ข้อ บังคับ นี้ ห้า มการเลื อกปฏิ บัติสาหรั บ ทหารผ่ านศึก ที่ มี คุ ณ สมบั
ติ เ หมาะสมและมี ก ารป้ อ งกัน ฝ่ ายต่ า ง ๆ
จะผู ก มัด ตามข้ อ กาหนดข้ อ 41 ซี เ อฟอาร์ 60-300.5 (เอ)
ข้ อ บั ง คับ นี้ ห้ า มการเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นการจ้า งบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เ
หมาะสมโดยพิ จ ารณาจากความพิ ก ารและต้ อ งยื น ยัน โดยผู้รั บ จ้
างหลัก และผู ้รั บ จ้า งช่ ว งของรั ฐ บาลที่ ค รอบคลุ มเรื่ อ งนี้ เพื่ อ จ้า ง
และจ่ า ยล่ ว งหน้ า ในการจ้า งบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติเ หมาะสมแต่ มี ค
วามพิ ก าร
ณ ที่น้ ีได้รวมคาสั่งของผูบ้ ริ หาร 13496
ข้อที่ว่าด้วยประกาศเรื่ องพนักงานที่ระบุใน 29
ประมวลกฎข้อบังคับของรัฐบาลกลาง ตอนที่ 471 ภาคผนวก เอ
ถึงหมวดย่อย เอ

แคนำดำ – ฝ่ ายต่าง ๆ ประกาศว่าฝ่ ายต่าง ๆ
ร้องขอและยืนยันคาร้องขอว่าเอกสารนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดทาเป็
นภาษาอังกฤษ

