ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
1.

ข้ อกำหนดทัว่ ไป

1.1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้ อกำหนดของใบรำยกำรสั่งซื้อ") รวมทั้งเงื่อนไขพิเศษที่ระบุไว้ในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
("ใบรำยกำรสั่งซื้อ") ข้อกำหนดเฉพำะ หรื อรำยละเอียดทำงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ กำร เอกสำรบรรยำยอื่นที่คล้ำยกัน
หรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้องอื่น (หำกมี) จะรวมเป็ นข้อตกลงที่สมบูรณ์ ("สัญญำ") ระหว่ำง บริ ษทั 3 เอ็ม ประเทศไทย
จำกัด/บริ ษทั
3
เอ็ม
อินโนเวชัน่
(ไทยแลนด์)
จำกัด
(ซึ่งจะเรี ยกรวมกันว่ำ
"3เอ็ม")
และบริ ษทั ที่มีชื่อปรำกฏอยูใ่ นใบรำยกำรสัง่ ซื้อ ("ผู้ขำย") อนึ่ง ในกรณี ที่ขอ้ กำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อนี้ขดั กับเอกสำรอื่น
หรื อกำรติดต่อสื่ อสำรในรู ปแบบอื่นระหว่ำงผูข้ ำย
และ3เอ็ม
ให้ใช้ขอ้ กำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อเป็ นเกณฑ์เว้นแต่คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยจะตกลงไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดแจ้งให้เ
ป็ นประกำรอื่น

1.2

ให้ถือว่ำผูข้ ำยได้ตกลงจะจัดหำสิ นค้ำหรื อบริ กำรตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อที่
3เอ็มจัดทำขึ้นในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้แล้วแต่วำ่ กรณี ใดจะเกิดขึ้นก่อน
(ก)
ผูข้ ำยออกหนังสื อตอบรับใบรำยกำรสัง่ ซื้อ/ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail)
(ข)
ผูข้ ำยกระทำกำรที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อ กรณี ที่ผขู ้ ำยไม่ได้ดำเนินกำรใดๆ ต่อ 3 เอ็ม ภำยในระยะเวลำ 2
วันนับจำกวันที่ระบุในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ จะถือว่ำผูข้ ำยยตอบรับใบรำยกำรสัง่ ซื้อดังกล่ำวโดยอัตโนมัติ

1.3

3เอ็ม สำมำรถเปลี่ยนแปลงใบรำยกำรสัง่ ซื้อ รวมทั้งเปลี่ยนข้อกำหนดเฉพำะ และรำยละเอียดทำงเทคนิคของผลิตภัณฑ์
หรื อบริ กำร
เอกสำรบรรยำยที่คล้ำยกัน
หรื อข้อบังคับอื่นๆ
และสำมำรถเปลี่ยนแปลงสถำนที่ส่งมอบโดยทำคำบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผูข้ ำย
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยจะตกลงเกี่ยวกับกำรปรับรำคำอย่ำงเป็ นธรรม หรื อกำรเปลี่ยนวันส่งมอบ (หำกจำเป็ น)

1.4

ผูข้ ำยตกลงว่ำจะไม่ขำยสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรที่ทำขึ้นตำมข้อกำหนดเฉพำะของ
หรื อตำมรำยละเอียดทำงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ของ
3เอ็มให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก 3เอ็ม

1.5

ผูข้ ำยตกลงจะปฏิบตั ิตำมระเบียบของ3เอ็มว่ำด้วยควำมรับผิดชอบของผูข้ ำยตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน
http://multimedia.3m.com/mws/media/1204567O/3m-supplier-responsibility-code.pdf

2.

รำคำ และกำรชำระเงิน

2.1

รำคำสิ นค้ำ และรำคำค่ำบริ กำรจะเป็ นไปตำมที่ระบุในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ และ รำคำดังกล่ำวจะรวมค่ำบรรจุ ค่ำบรรจุภณั ฑ์
ค่ำขนส่ง ค่ำประกันและค่ำส่งมอบสิ นค้ำ และ/หรื อบริ กำรให้ 3เอ็มเว้นแต่ในใบรำยกำรสัง่ ซื้อจะระบุไว้เป็ นประกำรอื่น

2.2

ใบเรี ยกเก็บเงินค่ำสิ นค้ำ หรื อค่ำบริ กำรที่ผขู ้ ำยออกจะต้องมีหมำยเลขใบรำยกำรสัง่ ซื้อของ 3เอ็มปรำกฏอยู่
3เอ็มตกลงจะชำระเงินตำมใบเรี ยกเก็บเงินภำยในระยะเวลำที่คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงกันนับแต่วนั ที่
3เอ็มได้รับใบเรี ยกเก็บเงินที่ถูกต้องครบถ้วนทั้งชุดพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

3.

กำรตรวจสอบก่ อนกำรส่ งมอบ
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3เอ็ม

ทั้งนี้

1

ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
3.1

3เอ็มมีสิทธิ์ตรวจสอบวัสดุและกรรมวิธีกำรผลิตสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรก่อนจะส่งมอบให้ 3เอ็ม

3.2

หำกผลกำรตรวจสอบ หรื อผลกำรทดสอบแสดงว่ำสิ นค้ำ หรื อบริ กำรไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
3เอ็มมีสิทธิจะยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อฉบับนั้นโดยไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ
ต่อผูข้ ำย
ซึ่งกำรยกเลิกดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อมำตรกำรแก้ไขเยียวยำที่
3เอ็มมีสิทธิ์ได้รับ
(รวมทั้งสิ ทธิ์ในกำรปฏิเสธไม่รับสิ นค้ำหรื อบริ กำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6)

4.

คุณภำพของวัสดุ และฝี มือกำรทำงำน

4.1

ผูข้ ำยขอรับรองต่อ 3เอ็มโดยไม่กระทบต่อสิ ทธิอื่นใดที่ 3เอ็มอำจมี ดังต่อไปนี้

หรื อกำรให้บริ กำร

และมีสิทธิทดสอบตัวอย่ำง

สิ นค้ำ

(ก) สิ นค้ำเป็ นไปตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ และสิ นค้ำได้รับกำรบรรจุหีบห่ออย่ำงแน่นหนำ พร้อมใช้งำน
ใช้งำนได้ดีและไม่มีขอ้ ชำรุ ดบกพร่ องในวัสดุ ฝี มือกำรทำงำน และกำรออกแบบ มีคุณภำพที่เป็ นที่น่ำพอใจ
และเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับสิ นค้ำดังกล่ำว อีกทั้งเป็ นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม กฎหมำย
และกฎระเบียบที่ใช้บงั คับซึ่งเกี่ยวกับกำรผลิตและขำยสิ นค้ำ
และขอรับรองด้วยว่ำเอกสำรที่ผขู ้ ำยจัดส่งให้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ถูกต้องในกำรใช้และดูแลรักษำสิ นค้ำ
และตรงกับประโยชน์ใช้สอยของสิ นค้ำดังกล่ำว
(ข)
บุคลำกรซึ่งมีคุณสมบัติเหมำะสมและผ่ำนกำรฝึ กอบรมเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังตำมมำตรฐำ
นคุณภำพสูงสุดที่ใช้อยูใ่ นอุตสำหกรรมประเภทนั้นในเวลำที่ให้บริ กำร
และมีคุณภำพที่น่ำพึงพอใจและตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ของบริ กำรดังกล่ำว
4.2

สิ นค้ำ และบริ กำร หรื อกำรที่ 3เอ็มใช้สินค้ำหรื อบริ กำรจะไม่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ ควำมลับทำงกำรค้ำ
หรื อสิ ทธิในควำมเป็ นเจ้ำของของบุคคลภำยนอก

5.

กำรส่ งมอบ และกำรผิดนัด

5.1

ผูข้ ำยจะส่งมอบสิ นค้ำ
หรื อบริ กำรให้
3เอ็มตำมเวลำ
สถำนที่
และวิธีกำรที่ระบุไว้ในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
และเว้นแต่จะตกลงให้เป็ นประกำรอื่นกำรส่งมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรจะต้องระบุหมำยเลขใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
รำยละเอียดของสิ นค้ำหรื อบริ กำรอย่ำงครบถ้วน
และคำสัง่
หรื อข้อมูลอื่นที่จำเป็ นเพื่อให้
3เอ็มสำมำรถตรวจรับสิ นค้ำและบริ กำรได้
หำกไม่ได้มีกำรระบุวนั ส่งมอบไว้ในใบรำยกำรสัง่ ซื้อสิ นค้ำหรื อบริ กำรจะส่งมอบให้ในเวลำทำกำรปกติของ 3เอ็ม

5.2

สิ นค้ำที่ผขู ้ ำยส่งมอบให้
3เอ็มโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

5.3

ผูข้ ำยจะต้องทำเครื่ องหมำยสิ นค้ำอันตรำยโดยกำรใช้ตรำสัญลักษณ์สำกล
และแสดงชื่อของวัสดุเป็ นภำษำอังกฤษพร้อมทำฉลำกตำมระบบ
Globally
ในเรื่ องกำรแยกประเภทและแสดงฉลำกของเคมีภณ
ั ฑ์
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3เอ็มจะต้องได้รับกำรบรรจุหีบห่อและจัดวำงบนแท่นสิ นค้ำตำมข้อกำหนดของ

Harmonized

System

2

ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
เอกสำรกำรขนส่งและเอกสำรอื่นจะต้องมีกำรแจ้งอันตรำยของวัตถุและชื่อของวัตถุดงั กล่ำวเป็ นภำษำอังกฤษ
สิ นค้ำจะต้องมีขอ้ มูลกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นเป็ นภำษำอังกฤษกำกับมำด้วยในรู ปของคำแนะนำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ฉลำก
หรื อกำรแสดงเครื่ องหมำย
และให้แจ้ง
3เอ็มทันทีเกี่ยวกับข้อมูลทั้งปวงที่ผขู ้ ำยถือครองอยูห่ รื อมีอยูเ่ กี่ยวกับอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นหรื อคิดว่ำจะเกิดขึ้นในกำรขนส่ง
จัดกำร หรื อใช้สินค้ำที่จดั หำให้
5.4

หำกไม่ได้ส่งมอบของให้ภำยในวันที่ระบุในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
นอกจำกสิ ทธิอื่นของ
3เอ็มแล้ว
3เอ็มมีสิทธิยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อ และขอรับบริ กำร หรื อซื้อสิ นค้ำจำกที่อื่น ทั้งนี้ผขู ้ ำยจะต้องรับผิดชอบชำระค่ำใช้จ่ำย
ค่ำเสี ยหำย และค่ำธรรมเนียมใดทั้งปวงที่เกิดกับ 3เอ็มให้แก่ 3เอ็ม

5.5

หำกไม่มีกำรให้บริ กำร หรื อไม่มีกำรส่งมอบสิ นค้ำ และ/หรื อไม่มีกำรส่งมอบงำนที่ตอ้ งส่งมอบ (Deliverables)
ในกำรให้บริ กำรตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
3เอ็มมีสิทธิจะทำคำบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อได้โดยไม่เป็ นกำรกระทบมำตรกำรแก้ไขเยียวยำอื่
นที่ 3เอ็มมี รวมทั้งสิ ทธิในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำข้อ 6

6.

กำรตกลงรับสินค้ ำหรื อบริกำร

6.1

จะไม่ถือว่ำ
3เอ็มได้ตกลงรับสิ นค้ำ
และงำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรซึ่งผูข้ ำยจัดหำให้จนกว่ำ
3เอ็มจะได้ตรวจสอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำวเรี ยบร้อยแล้ว
และแจ้งผูข้ ำยว่ำสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำวครบถ้วนและเป็ นไปตำมสัญญำข้อ
4.1
ทั้งนี้กำรตกลงรับสิ นค้ำหรื อบริ กำรจะไม่ถือว่ำ
3เอ็มสละสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิ์แก้ไขเยียวยำใดเกี่ยวกับกำรที่ผขู ้ ำยผิดข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
และเกี่ยวกับข้อบกพร่ องของสิ นค้ำหรื อบริ กำร

6.2

กำรรับสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำร
กำรตรวจสอบหรื อไม่ตรวจสอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำว
หรื อกำรชำระค่ำบริ กำรหรื อสิ นค้ำดังกล่ำวจะไม่ถือว่ำ 3เอ็มตกลงรับสิ นค้ำหรื อบริ กำร

6.3

3เอ็มสำมำรถปฏิเสธกำรรับสิ นค้ำ หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรซึ่งในกำรตรวจสอบพบว่ำไม่เป็ นไปตำมสัญญำข้อ
4 โดยไม่กระทบต่อสิ ทธิอื่นของ 3เอ็ม
(ก)

เว้นแต่คู่สญ
ั ญำจะตกลงกันไว้เป็ นประกำรอื่น
ผูข้ ำยจะนำสิ นค้ำ
หรื องำนที่ส่งมอบในกำรให้บริ กำรซึ่งถูกปฏิเสธออกไปจำก
3เอ็มภำยในวันทำกำรถัดไปนับจำกวันที่ได้รับกำรแจ้งปฏิเสธจำก
3เอ็ม
โดยผูข้ ำยจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบชำระค่ำใช้จ่ำยและรับควำมเสี่ ยงในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวโดยลำพัง
หำกผูข้ ำยไม่ได้นำสิ นค้ำหรื องำนดังกล่ำวออกไป
3เอ็มอำจส่งคืนของดังกล่ำวให้ผขู ้ ำยโดยให้ผขู ้ ำยเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

(ข)

3เอ็มสำมำรถกำหนดให้ผขู ้ ำยแก้ไขหรื อเปลี่ยนสิ นค้ำ
หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่ำใช้จ่ำย
หรื อกำหนดให้ลดรำคำอย่ำงเป็ นธรรมตำมสถำนกำรณ์น้ นั ภำยในเวลำที่
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
หำกผูข้ ำยไม่สำมำรถทำได้หรื อไม่ยอมทำให้
3เอ็มสำมำรถยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อบำงส่วนหรื ท้ งั หมดโดยไม่ตอ้ งรับผิดแต่ประกำรใด
7.

กำรโอนควำมเสี่ยง และสิทธิ

7.1

สิ ทธิ
และควำมเสี่ ยงต่ำงๆ
จะยังคงอยูก่ บั ผูข้ ำยจนกว่ำ
3เอ็มจะได้รับและตกลงรับสิ นค้ำ
หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
ณ
สถำนที่ที่ระบุไว้ในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
ทั้งนี้
3เอ็มจะได้มำซึ่งสิ ทธิอย่ำงสมบูรณ์ในสิ นค้ำ
และงำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อโดยปรำศจำกสิ ทธิยดึ หน่วง สิ ทธิเรี ยกร้อง หรื อ ภำระติดพันใดๆ

8.

กำรรักษำควำมลับ และทรัพย์ สินทำงปัญญำ

8.1

เว้นแต่
3เอ็มจะได้ให้ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ห้ำมผูข้ ำยเปิ ดเผยข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อต่อบุคคลใดนอกจำกพนักงำน
ตัวแทน
และผูร้ ับจ้ำงของผูข้ ำย
(ต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่ำ
"บุคลำกรของผู้ขำย")
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่จำเป็ นจะต้องรู ้ขอ้ มูลดังกล่ำวเพื่อปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ที่ระบุไว้ในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
และห้ำมบุคลำกรของผูข้ ำยเปิ ดเผยเกี่ยวกับใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
และข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อต่อบุคคลภำยนอกเว้นแต่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก 3เอ็ม

8.2

ผูข้ ำยจะต้องไม่โฆษณำเผยแพร่ เรื่ องที่วำ่ ผูข้ ำยได้ทำสัญญำให้จดั หำสิ นค้ำ
3เอ็มตำมสัญญำเว้นแต่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก 3เอ็ม

8.3

ผูข้ ำยตกลงจะโอนสิ ทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำในลักษณะต่อไปนี้ให้ 3เอ็มโดยรับประกันกำรมีกรรมสิ ทธิ์โดยสมบูรณ์ (1)
ทรัพย์สินทำงปั ญญำที่เกิดจำกกำรให้บริ กำร
(รวมทั้งงำนที่ตอ้ งส่งมอบใดๆ)
(2)
ทรัพย์สินทำงปั ญญำในสิ นค้ำหรื อเกี่ยวกับสิ นค้ำที่ผขู ้ ำยได้ออกแบบ
หรื อพัฒนำให้แก่
3เอ็ม
ทั้งนี้ผขู ้ ำยจะลงนำมในเอกสำรทั้งปวงโดยทันทีและจะกระทำสิ่ งทั้งปวงที่จำเป็ นเพื่อให้ภำระหน้ำที่น้ ีของผูข้ ำยมีผลบังคับ

9.

กำรรับรอง

9.1

เว้นแต่คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยจะตกลงกันไว้เป็ นประกำรอื่น
ผูข้ ำยตกลงจะดำเนินกำรต่อไปนี้ในกรณี กำรชำรุ ดบกพร่ องของสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำร
โดยผูข้ ำยจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเพียงลำพังและจะดำเนินกำรโดยไม่ชกั ช้ำ
ซึ่งทั้งนี้กำรดำเนินกำรดังกล่ำจะไม่กระทบต่อสิ ทธิ์แก้ไขเยียวยำอื่นของ 3เอ็ม
กำรเกิดควำมชำรุดบกพร่ อง

และ/หรื อบริ กำรให้

กำรดำเนินกำรของผู้
ขำยที่ 3เอ็มกำหนดไว้

ควำมชำรุ ดบกพร่ องของสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ ซ่อมแซม
เปลี่ยนแทนให้ใหม่
ตำมที่ระบุไว้ต่อไปนี้
หรื อคืนเงิน
(ก) 12 (สิ บสอง) เดือนนับจำกวันที่ 3เอ็มใช้สินค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำว
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
(ข)

18
(สิ บแปด)
3เอ็มตกลงรับมอบสิ นค้ำหรื อบริ กำรดังกล่ำวจำกผูข้ ำย

เดือนนับแต่วนั ที่

แล้วแต่วำ่ จะเป็ นกรณี ใดก่อน
"กำรชำรุ ดบกพร่ อง"
หมำยถึง
กำรออกแบบที่มีขอ้ บกพร่ อง
กำรที่มีวสั ดุที่ไม่เพียงพอหรื อฝี มือกำรทำงำนที่ผิดพลำด
คำแนะนำที่ผิดพลำดของผูข้ ำยเกี่ยวกับกำรใช้งำน
หรื อกำรที่ผขู ้ ำยผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
รวมทั้งผิดคำรับรองของผูข้ ำยทั้งที่เป็ นคำรับรองอย่ำงชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยำย
บริ กำรที่ได้ให้บริ กำรโดยมีขอ้ บกพร่ องภำยใน 12 (สิ บสอง) เดือนนับแต่วนั ที่ให้บริ กำรดังกล่ำว ให้บริ กำรใหม่อีกครั้ง
หรื อคืนเงิน

9.2

เว้นแต่คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยจะตกลงกันไว้เป็ นประกำรอื่น
กำรซ่อมแซม
เปลี่ยนแทน
และ/หรื อให้บริ กำรใหม่ที่ระบุไว้ขำ้ งต้นจะต้องเป็ นไปตำมภำระหน้ำที่ของผูข้ ำยตำมข้อ 9.1 เป็ นระยะเวลำ 12 (สิ บสอง)
เดือนนับแต่วนั ที่ผขู ้ ำยตกลงยอมรับ

10.

กำรรับผิดชดใช้ ควำมเสียหำย

10.1

ผูข้ ำยจะรับผิดชดใช้ 3เอ็มกรณี กำรฟ้องร้อง คดีควำม กำรทวงถำม ค่ำใช้จ่ำย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม ค่ำเสี ยหำยต่ำงๆ
(รวมทั้งค่ำทนำยควำม) ที่ 3เอ็มเสี ยไปหรื อก่อขึ้น และ/หรื อที่ 3เอ็มจะต้องรับผิดต่อบุคคลใดเนื่องจำก เกิดจำก
หรื อเกี่ยวข้องกับ (1) สิ นค้ำที่มีขอ้ ชำรุ ดบกพร่ อง หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรที่ไม่เป็ นไปตำมสัญญำ
รวมทั้งควำมชำรุ ดบกพร่ องในฝี มือกำรทำงำน วัสดุ หรื อกำรออกแบบสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำร
หรื อบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้ำดังกล่ำว (2) กำรกระทำหรื องดเว้นกำรกระทำโดยประมำทเลินเล่อ หรื อโดยจงใจของผูข้ ำย
หรื อบุคลำกรของผูข้ ำยในกำรจัดหำ
ส่งมอบและติดตั้งสิ นค้ำ
หรื อกำรให้บริ กำร
(3)
กำรที่ผขู ้ ำยปฏิบตั ิผดิ ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
(4)
กำรละเมิดหรื อถูกกล่ำวหำว่ำละเมิดสิ ทธิ์ในทรัพย์สินทำงปั ญญำของสิ นค้ำ
หรื อบริ กำร
(5)
กำรฟ้องร้อง
3เอ็มที่เกิดจำกกำรที่ผขู ้ ำยบรรยำยรำยละเอียดของสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรไว้ไม่ถูกต้อง (6) กำรที่วตั ถุ
สำร
หรื อสำรเคมีของสิ นค้ำรั่วไหลหรื อหกล้นออกมำในระหว่ำงกำรส่งของหรื อส่งมอบให้
3เอ็มหรื อในระหว่ำงอยูท่ ี่สถำนประกอบกำรของ
3เอ็มโดยไม่ได้เป็ นควำมผิดของบุคลำกรของ
3เอ็ม
(7)
กำรละเมิดสิ ทธิ์หรื อกำรยักยอกทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ควำมลับทำงกำรค้ำ
หรื อสิ ทธิในควำมเป็ นเจ้ำของของบุคคลที่เกิดจำกกำรซื้อ
ใช้
หรื อขำยสิ นค้ำ
หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรซึ่งผูข้ ำยจัดหำให้ท้ งั ที่เป็ นกำรละเมิดหรื อยักยอกจริ ง
หรื อที่ถูกกล่ำวหำ
และทั้งที่เป็ นกำรละเมิดหรื อยักยอกโดยตรงหรื อกำรร่ วมละเมิดหรื อยักยอก

11.

กำรยกเลิกใบรำยกำรสั่งซื้อ
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
11.1

เพื่อควำมสะดวกของ
3เอ็ม
3เอ็มสำมำรถยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อได้ก่อนจะมีกำรส่งสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรโดยทำคำบอกกล่ำวเป็
นลำยลักษณ์อกั ษรส่งให้ผขู ้ ำย

11.2

เมื่อเกิดกรณี ใดต่อไปนี้
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อกรณี ดงั กล่ำวสำมำรถยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อได้โดยทำคำบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ถึงคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำย
(ก)

คู่สญ
ั ญำปฏิบตั ิผิดภำระหน้ำที่ที่สำคัญของตนตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
"ภำระหน้ำที่ที่สำคัญ" จะหมำยรวมถึงกรณี ที่สินค้ำ หรื อบริ กำรที่ไม่เป็ นไปตำมสัญญำ

(ข)

คู่สญ
ั ญำจำหน่ำยทรัพย์สินทั้งหมดหรื อส่วนที่เป็ นสำระสำคัญของตน
หรื อดำเนินกำรใดที่ส่งผลให้เกิดกำรเลิกกิจกำร
หรื อคู่สญ
ั ญำหยุดประกอบธุรกิจทั้งหมดหรื อส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ

ตัวอย่ำงของคำว่ำ

หรื อกำรชำระบัญชี

(ค)

หน่วยงำนรำชกำรดำเนินกำรใดเพื่อจัดสรร
ยึด
หรื อเข้ำควบคุมทรัพย์สินของคู่สญ
ั ญำทั้งหมดหรื อส่วนที่เป็ นสำระสำคัญ
หรื อดำเนินกำรที่ส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงอำนำจควบคุม
หรื อจำกัดกำรประกอบธุรกิจของคู่สญ
ั ญำซึ่งอำจมีผลเสี ยอย่ำงสำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำ
ที่ของตนตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ

(ง)

ศำลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์คู่สญ
ั ญำ
หรื อมีบุคคลใดยืน่ คำขอให้ฟ้ื นฟูกิจกำรของคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยดังกล่ำวตำมกฎหมำยล้มละลำยซึ่งอำจมีผลเสี ยอย่ำงสำคัญ
ต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ของตนตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ

11.2

กำรยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อจะไม่กระทบต่อสิ ทธิ์ หรื อมำตรกำรแก้ไขเยียวยำที่คู่สญ
ั ญำทั้งสองอำจมีก่อนกำรยกเลิกดังกล่ำว
กรณี ที่มีกำรยกเลิกเนื่องจำกกรณี ที่ผขู ้ ำยจะต้องรับผิดชอบ
3เอ็มสำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นหรื ออำจเกิดขึ้นจำกกรณี ดงั กล่ำว
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยที่เกิดกับ
3เอ็มในกำรว่ำจ้ำงบุคคลให้จดั หำสิ นค้ำ หรื อให้บริ กำรตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อ

12.

เหตุสุดวิสัย

12.1

คู่สญ
ั ญำไม่ตอ้ งรับผิดในกำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำ
หรื อเกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำเนื่องจำกสำเหตุที่เกินกว่ำควำมควบคุมตำมสมควรของตน
โดยไม่ได้เกิดจำกควำมผิดหรื อควำมประมำทเลินเล่อของตน
คู่สญ
ั ญำที่อำ้ งเหตุดงั กล่ำวจะต้องแจ้งให้คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทันทีที่เป็ นไปได้หลังจำกที่ทรำบเรื่ องกำ
รเกิดเหตุดงั กล่ำว
และจะดำเนินกำรที่เหมำะสมเพื่อยุติเหตุที่ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบตั ิตำมสัญ
ญำของตน
แม้จะมีขอ้ กำหนดข้ำงต้นก็ตำมหำกกำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำส่อว่ำจะลดทอ
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
นควำมสำมำรถของผูข้ ำยในกำรทำตำมข้อบังคับในกำรส่งมอบสิ นค้ำ
หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรซึ่งอำจก่อควำมเสี ยหำยให้แก่
3เอ็มจะมีสิทธิยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อที่ได้รับผลกระทบไม่วำ่ บำงส่วนหรื อทั้งหมดโดยไม่ตอ้ งรับผิดใดๆ ต่อผูข้ ำย

3เอ็ม

12.2

เหตุที่อยูน่ อกเหนือควำมควบคุมตำมสมควรจะหมำยรวมถึง
และไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชำติ
ไฟไหม้
น้ ำท่วม
อำกำศแปรปรวนผิดปกติ สงครำม จลำจล กำรกระทำของรัฐบำล ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง กำรนัดหยุดงำน ปั ญหำแรงงำน
หรื อโรคระบำด

12.3

หำก
3เอ็มไม่สำมำรถรับกำรส่งมอบสิ นค้ำ
หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบในกำรให้บริ กำรตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อเนื่องจำกเกิดเหตุขำ้ งต้น
3เอ็มสำมำรถสัง่ ให้ผขู ้ ำยเลื่อนกำรส่งมอบสิ นค้ำ
หรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อออกไปได้
ซึ่งผูข้ ำยจะเก็บสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้ งส่งมอบตำมกำรสัง่ กำรของ 3เอ็ม และจะส่งมอบให้เมื่อเหตุดงั กล่ำวสิ้นสุดลง อนึ่ง
3เอ็มจะรับผิดชอบชำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยโดยตรงที่เป็ นค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นจริ งของผูข้ ำยในกำรเก็บสิ นค้ำหรื องำนที่ตอ้
งส่งมอบที่เกิดควำมล่ำช้ำในกำรให้บริ กำรตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อซึ่ง 3เอ็มร้องขอ

13.

กำรป้องกันและต่ อต้ ำนกำรให้ สินบน

13.1

ผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทย
และกฎระเบียบในกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรให้สินบน
รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงกฎหมำยป้ องกันกำรให้สินบนแก่บุคคลในต่ำงประเทศของสหรัฐอเมริ กำ (U.S. Foreign Corrupt
Practices
Act)
กฎหมำยว่ำด้วยกำรติดสิ นบนของรำชอำณำจักร
(U.K.
Bribery
Act)
และกฎระเบียบในกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรให้สินบนของ EU, OECD และสภำยุโรป

13.2

ผูข้ ำยขอรับรองและยืนยันว่ำผูข้ ำยและบุคลำกรของผูข้ ำย
รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่
กรรมกำร
พนักงำน
ตัวแทนและผูแ้ ทนของผูข้ ำยไม่ได้ทำกำรจ่ำย
"เงินต้องห้ำม"
ตำมที่จะระบุไว้ดำ้ นล่ำงในเวลำนี้หรื อในภำยหน้ำ
และไม่ได้ให้บุคคลอื่นใดทำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวแก่ (1) "เจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำนของรัฐ" ตำมควำมหมำยที่ระบุไว้ดำ้ นล่ำง (2)
"เจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำนของลูกค้ำ"
ตำมควำมหมำยที่ระบุไว้ดำ้ นล่ำง
ในกำรติดต่อธุรกิจกับ
3เอ็มเพื่อประโยชน์ในกำรได้ทำธุรกิจ
หรื อจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำนของรัฐหรื อของลูกค้ำดำเนินกำร
หรื อไม่ดำเนินกำรใดเกี่ยวกับกิจกรรมของผูข้ ำย หรื อ 3เอ็มที่เกี่ยวกับใบรำยกำรสัง่ ซื้อ

13.3

เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ และคำรับรองของผูข้ ำยที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
(ก)

"เงินต้องห้ำม" หมำยรวมถึงกำรเสนอจะให้ของขวัญหรื อเงิน หรื อกำรอนุญำตให้เสนอจะให้ของขวัญหรื อเงิน
หรื อสิ่ งมีค่ำต่อเจ้ำหน้ำที่
หรื อพนักงำนของรัฐ
แต่ไม่รวมกำรต้อนรับและกำรให้ของขวัญเล็กน้อยตำมธรรมเนียมปฏิบตั ิทำงธุรกิจที่เป็ นปกติ
และเป็ นกำรให้ที่ไม่มีเจตนำจะให้มีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงธุรกิจ

(ข)

"เจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำนของรัฐ"
หมำยถึง
เจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำนของรัฐ
(กรม
หน่วยงำน
สำนักงำนที่รัฐเป็ นเจ้ำของ
เช่น
สนำมบิน
บริ ษทั โทรคมนำคม
หรื อบริ ษทั สำธำรณูปโภคอื่นที่อยูภ่ ำยใต้ควำมควบคุมของรัฐไม่วำ่ จะบำงส่วนหรื อทั้งหมด)
ของประเทศใดหรื อภำคส่วนใดของประเทศดังกล่ำว
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
หรื อเจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำนขององค์กำรมหำชนระหว่ำงประเทศ
หรื อบุคคลที่กระทำกำรในฐำนะเจ้ำหน้ำที่แทนรัฐบำล
สำนักงำน
องค์กำรมหำชนระหว่ำงประเทศ
พรรคกำรเมืองหรื อเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง หรื อผูส้ มัครชิงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(ค)

"เจ้ำหน้ำที่หรื อพนักงำนของลูกค้ำ" จะหมำยรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ หรื อพนักงำนของลูกค้ำเดิม หรื อลูกค้ำใหม่
รวมทั้งตัวแทนหรื อบุคคลอื่นที่กระทำกำรแทนลูกค้ำเดิม หรื อลูกค้ำใหม่

14.

กำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำย และส่ วนประกอบของสินค้ ำ

14.1

ผูข้ ำยตกลงจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะส่งหนังสื อรับรองกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยให้หำกขอมำ
และเมื่อ
3เอ็ม
และผูข้ ำยตกลงว่ำให้ผขู ้ ำยเป็ นผูท้ ำประกันภัยสิ นค้ำและบริ กำร
ผูข้ ำยตกลงจะส่งหลักฐำนกำรประกันภัยดังกล่ำวให้ 3เอ็ม

14.2

ผูข้ ำยจะไม่จดั หำให้ 3เอ็มซึ่งสิ นค้ำ หรื อบริ กำรที่ใช้แรงงำนในลักษณะต่อไปนี้ (1) ได้รับกำรบังคับทำงจิตใจ
หรื อทำงร่ ำงกำย กำรลงโทษทำงร่ ำงกำย แรงงำนทำส กำรค้ำมนุษย์ หรื อภำวะกดขี่แรงงำน (2) ใช้คนงำนที่อำยุต่ำกว่ำ 16
ปี หำกกฎหมำยในประเทศอนุญำตให้พนักงำนมีอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี นอกจำกนี้ผขู ้ ำยจะใช้คนงำนที่มีอำยุ 16 ปี ถึง 18
ปี เพื่อปฏิบตั ิตำมภำระหน้ำที่ของผูข้ ำยตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อเฉพำะเมื่อผูข้ ำยมีสภำพกำรทำงำนที่จำเป็ นต่อกำรคุม้ ครองควำม
ปลอดภัยและสุขภำพของคนงำนดังกล่ำวได้อย่ำงเพียงพอตำมที่กฎหมำยในประเทศกำหนดไว้

14.3

หำกสิ นค้ำใดถือว่ำเป็ น "สิ นค้ำอันตรำย" หรื อสิ นค้ำที่ตอ้ งมีเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี (Safety Data Sheet
หรื อ SDS) ผูข้ ำยจะส่ง SDS ฉบับล่ำสุดให้ 3เอ็มอย่ำงครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ 3เอ็มกำหนดไว้
และหำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเอกสำร SDS ผูข้ ำยจะส่งเอกสำร SDS ฉบับแก้ไขปรับปรุ งล่ำสุดให้ 3เอ็มทันที
ผูข้ ำยขอรับรองว่ำสิ นค้ำทุกรำยกำรเป็ นไปตำม
และได้รับกำรยกเว้นจำกกฎหมำยควบคุมสำรเคมีที่ใช้บงั คับทั้งปวง
("กฎหมำยว่ำด้วยสำรเคมี") รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงกฎหมำยควบคุมสำรพิษของสหรัฐอเมริ กำ (United States Toxic
Substances Control Act หรื อ TSCA) และกฎหมำยควบคุมสำรเคมีอื่นๆ ที่ระบุไว้ในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
อีกทั้งผูข้ ำยจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสิ นค้ำที่อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลตำมกฎหมำยควบคุมสำรเคมีให้
3เอ็มทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ำ

14.4

วัสดุที่ใช้เป็ นไปตำมกฎหมำย:
สิ นค้ำ
หรื อผลิตภัณฑ์ของ
3เอ็มซึ่งรวมเข้ำเป็ นส่วนหนึ่งในสิ นค้ำ
และบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้ำอำจอยูใ่ ต้บงั คับกฎหมำยที่จำกัด ควบคุม หรื อกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยส่วนประกอบของสิ นค้ำ
รวมทั้งและไม่จำกัดเพียง European Union's (EU) Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
in Electrical and Electronic Equipment (หรื อที่เรี ยกกันว่ำ "RoHS"), the People's Republic of China Management Methods
for Prevention and Control of Pollution from Electronic Information Products of 2006, the EU's Regulation 19072006 on
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (เรี ยกว่ำ "REACH"), the EU Directive 94/62/EC on
Packaging and Packaging Waste และกฎหมำยอื่นในลักษณะเดียวกัน (ต่อไปนี้จะเรี ยกรวมกันว่ำ "กฎหมำยว่ ำด้ วยสำรเคมี")
ตลอดจนกฎหมำยว่ำด้วยกำรเก็บเกี่ยวตำมกฎหมำย เช่น U.S. Lacey Act, EU Timber Regulation, the Australian Illegal
Logging
Prohibition
Act
และกฎหมำยอื่นในลักษณะเดียวกัน
("กฎหมำยว่ ำด้ วยกำรเก็บเกีย่ วผลผลิต")
ทั้งนี้ผขู ้ ำยขอรับรองว่ำสิ นค้ำและบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้ำ
(ซึ่งไม่ใช่วสั ดุของ
3เอ็ม)
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
เป็ นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบดังกล่ำว
และผูข้ ำยจะส่งรำยงำนที่เป็ นหลักฐำนแสดงว่ำผูข้ ำยปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
และกฎระเบียบดังกล่ำว รวมทั้งรำยงำนกำรทดสอบ ROHS ให้ 3เอ็มทันทีเมื่อ 3เอ็มขอจำกผูข้ ำย
(ก)

สำรต้องห้ำม
สิ นค้ำและบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้ำจะต้องไม่มีสำรเกินกว่ำค่ำควำมเข้มข้นที่ได้อนุญำตซึ่งกฎหมำยว่ำด้วยสำรเคมีกำ
หนดไว้ เว้นแต่ขอ้ กำหนดเฉพำะของ 3เอ็มอนุญำตไว้อย่ำงชัดแจ้งให้สำรดังกล่ำวมีค่ำควำมเข้มข้นสูงกว่ำนั้น
นอกจำกข้อควำมในวรรคก่อนแล้วสำรในสิ นค้ำและบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้ำจะต้องไม่เกินค่ำควำมเข้มข้นสูงสุดต่อไ
ปนี้ในวัสดุเนื้อเดียวกัน (Homogenous Material) ("ค่ ำต้ องห้ ำม"): (1) ร้อยละ 0.1 (ของน้ ำหนัก) กรณี ของตะกัว่
สำรปรอท เฮกซำวำเลนท์โครเมียม โพลีโบรมิเนต ไบเฟนิลส์ หรื อโพลีโบรมิเนต ไดเฟนิล อีเธอร์ (2) ร้อยละ 0.01
(ของน้ ำหนัก) กรณี ของแคดเมียม

(ข)

วัสดุพืชพรรณซึ่งได้มำโดยผิดกฎหมำย:
สิ นค้ำและบรรจุภณั ฑ์จะต้องไม่มีวสั ดุพืชพรรณ
(รวมทั้งสิ่ งที่พฒั นำมำจำกวัสดุพืชพรรณ) ซึ่งได้มำ ครอบครอง ขนส่ง หรื อขำยโดยขัดต่อกฎหมำย
ผูข้ ำยจะต้องใช้ควำมละเอียดรอบคอบในกำรดำเนินกำรให้วสั ดุที่มีอยูใ่ นสิ นค้ำ
และบรรจุภณั ฑ์ของสิ นค้ำซึ่งจัดให้กบั
3เอ็ม
เป็ นวัสดุที่มีแหล่งที่มำ
ได้รับกำรเก็บเกี่ยวและส่งออกโดยชอบด้วยกฎหมำยจำกประเทศที่ทำกำรเก็บเกี่ยว

(ค)

แร่ ที่มำจำกพื้นที่ซ่ ึงมีควำมขัดแย้ง: หำกสิ นค้ำมีแร่ ที่มำจำกพื้นที่ซ่ ึงมีควำมขัดแย้ง (Conflict Minerals)
ตำมที่ระบุในมำตรำ
1502
ของ
U.S.
Dodd-Frank
Act
และกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่จำเป็ นต่อกำรผลิตหรื อควำมสำมำรถในกำรทำงำนของสิ นค้ำ
("แร่ ทมี่ ำจำกพื้นทีซ่ ึ่งมีควำมขัดแย้ ง") ผูข้ ำยจะต้อง (1) เปิ ดเผยว่ำมีแร่ ดงั กล่ำวอยู่ (2) ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูห้ ลอม
หรื อผูส้ กัดแร่ ดงั กล่ำวในภำคกำรผลิต
(Supply
Chains)
และข้อมูลอื่นที่สอดคล้องกับแบบรำยงำนเกี่ยวกับแร่ ที่มำจำกพื้นที่ซ่ ึงมีควำมขัดแย้งตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม
เมื่อได้รับกำรร้องขอ
(3)
นำนโยบำยเกี่ยวกับแร่ ที่มำจำกพื้นที่ซ่ ึงมีควำมขัดแย้ง
และระบบบริ หำรจัดกำรกำรวิเครำะห์มำใช้ และกำหนดให้ผขู ้ ำยนำนโยบำยและระบบบริ หำรจัดกำรมำใช้

(ง)

สิ นค้ำปลอม
สิ นค้ำที่ส่งมอบตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อจะต้องเป็ นไปตำมบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับก
ำรต่อต้ำนกำรค้ำสิ นค้ำปลอมแปลงที่ระบุในหัวข้อ
"สิ นค้ำปลอม"
ใน
3M.com/supplierregspecs
("ข้ อกำหนดเรื่ องสินค้ ำปลอม")

(จ)

กำรเปิ ดเผยข้อมูลอื่น ผูข้ ำยจะจัดส่งเอกสำรต่อไปนี้ให้ 3เอ็ม (1) เอกสำรหลักฐำนว่ำสิ นค้ำ และบรรจุภณ
ั ฑ์
(ซึ่งไม่มีวสั ดุของ 3เอ็มอยู)่ มีค่ำไม่เกินค่ำต้องห้ำม (2)
เอกสำรรับรองกำรมีสำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมดูแลของกฎหมำยว่ำด้วยสำร ("สำรที่อยูภ่ ำยใต้ควำมควบคุม")
อยูใ่ นสิ นค้ำหรื อบรรจุภณั ฑ์ รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงสำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมที่ระบุไว้ในบัญชีรำยชื่อสำรของ
REACH (ตำมรำยละเอียดใน - http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table ) (3)
หนังสื อรับรองควำมเข้มข้นที่แน่นอนของสำรที่อยูภ่ ำยใต้ควำมควบคุมที่อยูใ่ นสิ นค้ำและบรรจุภณั ฑ์ไม่วำ่ ข้อกำห
นดเฉพำะของ 3เอ็มจะอนุญำตให้มีสำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมหนึ่งอย่ำงขึ้นไป (4)
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
หนังสื อรับรองชื่อวิทยำศำสตร์ของพืชพรรณ (สกุลและชนิดพันธุ์) ประเทศที่เก็บเกี่ยว
และข้อมูลอื่นที่กำหนดไว้โดยกฎหมำยว่ำด้วยกำรเก็บเกี่ยวที่ชอบด้วยกฎหมำย (5)
รำยงำนเกี่ยวกับกำรมีสำรอื่นในสิ นค้ำหรื อบรรจุภณั ฑ์ที่อำจถูกจำกัดโดยหน่วยงำนรำชกำร ลูกค้ำ
และ/หรื อโรงงำนรี ไซเคิลที่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยต่อหน่วยงำนรำชกำร ลูกค้ำ และ/หรื อโรงงำนรี ไซเคิล
14.5
ผูข้ ำยรับรองว่ำบุคลำกรของผูข้ ำยซึ่งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิภำระหน้ำที่ของผูข้ ำยตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อจะมีใบอนุญำตทำงำน
ที่เป็ นไปตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ
และเมื่อ
3เอ็มร้องขอผูข้ ำยจะให้เอกสำรและข้อมูลที่
3เอ็มต้องกำรแก่
3เอ็มเพื่อทำกำรประเมินใบอนุญำตควบคุมกำรส่งออกที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรของผูข้ ำย
หำก
3เอ็มเห็นว่ำจำเป็ นต้องมีใบอนุญำตส่งออกสำหรับบุคลำกรผูข้ ำยบำงรำย
3เอ็มอำจขอให้ตอ้ งมีใบอนุญำตส่งออกนั้น
หรื อสัง่ ผูข้ ำยไม่ให้ใช้บุคลำกรรำยดังกล่ำวปฏิบตั ิภำระหน้ำที่ของผูข้ ำยตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
14.6

หำกจะสิ นค้ำส่งทำงเรื อหรื อทำงอำกำศจำกประเทศอื่นไปยังสหรัฐอเมริ กำ ผูข้ ำยต้องดำเนินกำรให้บรรจุภณั ฑ์ หี บห่อ
แท่นวำงสิ นค้ำของตน
และสิ นค้ำทั้งหมดที่ส่งทำงเรื อหรื อทำงอำกำศที่ส่งให้
3เอ็ม
และที่สถำนที่ที่
3เอ็มกำหนดไว้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำมปลอดภัยของ U.S. Customs Trade Partnership against Terrorism
("C-TPAT")
ส่วนในกรณี ที่
3เอ็มเป็ นผูน้ ำเข้ำสิ นค้ำ
ผูข้ ำยจะต้องจัดหำและดำเนินกำรให้ผใู ้ ห้บริ กำรโลจิสติกส์ของตนจัดหำข้อมูลที่จำเป็ นเกี่ยวกับกำรส่งสิ นค้ำทำงเรื อหรื อทำง
อำกำศเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับในเรื่ องควำมมัน่ คงปลอดภัย
ประกำศ
หรื อข้อกำหนดตำมระเบียบข้อบังคับอื่นที่ใช้บงั คับอยูใ่ นเวลำที่ทำกำรส่งมอบ รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดในเรื่ อง
U.S.
Importer
Security
Filing
("ISF")
ภำยในระยะเวลำที่
3เอ็มกำหนดไว้
ทั้งนี้จะสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดของข้อกำหนดในเรื่ อง C-TPAT และ ISF ได้จำกเว็บไซต์ www.cbp.gov ของศุลกำกรสหรัฐ
(U.S. Customs and Border Protection)

14.7

ผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทำงกำรค้ำทั้งปวงอย่ำงครบถ้วน ซึ่งจะรวมทั้งและไม่จำกัดเพียงกฎหมำยควบคุมกำรส่งออก
กฎหมำยว่ำด้วยกำรห้ำมส่งสิ นค้ำ
และมำตรกำรแทรกแซง
กฎหมำยต่อต้ำนกำรคว่ำบำตรที่ใช้บงั คับกับผูข้ ำย
และธุรกิจของผูข้ ำย นอกจำกนี้ผขู ้ ำยขอรับรองและยืนยันดังต่อไปนี้
(ก)

บุคคลต้องห้ำม
ในกำรปฏิบตั ิภำระหน้ำที่ของผูข้ ำยตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
ผูข้ ำยจะไม่ทำกิจกรรมใดกับบุคคลต้องห้ำมซึ่งปรำกฏอยูใ่ นบัญชีรำยชื่อบุคคลต้องห้ำมของสหรัฐอเมริ กำ
หรื อประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งและไม่จำกัดเพียงกำรใช้ตวั แทนรับส่งสิ นค้ำ สถำบันกำรเงิน ตัวแทนออกของ
และบุคลำกรของผูข้ ำย
ทั้งนี้สำมำรถอ่ำนรำยละเอียดของบัญชีรำยชื่อบุคคลต้องห้ำมได้ที่
https://www.export.gov/article?id=Consolidated-Screening-List

(ข)

กำรควบคุมกำรส่งออก เว้นแต่ 3เอ็มจะตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้เป็ นประกำรอื่น และแม้จะมีกำรระบุถึง
Incoterm
ในข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
หรื อในใบรำยกำรสัง่ ซื้อก็ตำม
ผูข้ ำยจะต้องมีใบอนุญำตควบคุมกำรส่งออก
หนังสื ออนุญำต
หรื อเอกสำรอนุญำตของรัฐซึ่งจำเป็ นในกำรปฏิบตั ิภำระหน้ำที่ของผูข้ ำยตำมใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
ในกรณี ที่สินค้ำเป็ นสิ นค้ำที่มีกำรควบคุมกำรส่งออก
หรื อกรณี กำรส่งซอฟต์แวร์
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
หรื อข้อมูลทำงเทคนิคที่มีกำรควบคุมกำรส่งออกให้ 3เอ็ม ผูข้ ำยจะต้องแจ้งกำรจำแนกประเภทสิ นค้ำส่งออก
("Export Classification") ของสินค้ำ ซอฟต์แวร์ หรื อข้อมูลทำงเทคนิค ("ข้ อมูลกำรจำแนกประเภทสินค้ ำส่ งออก")
ให้ 3เอ็มภำยในระยะเวลำที่ 3เอ็มกำหนดไว้ทำงอีเมลโดยส่งไปที่ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องของ 3เอ็ม (ซึ่ง
3เอ็มจะแจ้งให้ทรำบ)
นอกจำกนี้ให้ผขู ้ ำยระบุขอ้ มูลกำรจำแนกประเภทสิ นค้ำส่งออกลงใน
(1)
เอกสำรกำกับหี บห่อที่มำกับสิ นค้ำที่ส่งทำงเรื อหรื อทำงอำกำศ
(2)
คำสัง่ ในกำรส่งซอฟต์แวร์
(3)
ด้ำนหน้ำข้อมูลทำงเทคนิค
(ค)

ประเทศที่เป็ นแหล่งกำเนิดของสิ นค้ำ
ผูข้ ำยจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประเทศที่เป็ นแหล่งกำหนดของสิ นค้ำ
("ข้ อมูลเกีย่ วกับประเทศทีเ่ ป็ นแหล่ งกำหนดของสินค้ ำ")
ที่ระบุในใบรำยกำรสัง่ ซื้อแก่
3เอ็มที่ครบถ้วนและถูกต้องทันทีที่ขอมำ โดยจะส่งข้อมูลดังกล่ำวให้ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องของ 3เอ็ม (ซึ่ง
3เอ็มจะแจ้งให้ทรำบ) ทำงอีเมล

(ง)

อำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด และอำกรตอบโต้กำรอุดหนุน หำกสิ นค้ำใดต้องชำระอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด
หรื ออำกรตอบโต้กำรอุดหนุนเพื่อนำเข้ำสหรัฐอเมริ กำ
หรื อประเทศอื่นที่ระบุในใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
ผูข้ ำยจะแจ้งส่วนงำนที่เกี่ยวข้องของ 3เอ็ม (ซึ่ง 3เอ็มจะแจ้งให้ทรำบ) ทำงอีเมลก่อนกำรส่งสิ นค้ำนั้น

(จ)

มำตรกำรแก้ไขเยียวยำเรื่ องกำรยกเลิกกำรสัง่ ซื้อของ
3เอ็ม
3เอ็มมีสิทธิพิจำรณำยกเลิกใบรำยกำรสัง่ ซื้อเมื่อได้ทำคำบอกกล่ำวถึงผูข้ ำยโดยไม่ตอ้ งรับผิดต่อผูข้ ำยหำก
(1)
ผูข้ ำยผิดสัญญำข้อ 14.7 (2) กำรจำแนกประเภทสิ นค้ำที่ควบคุมกำรส่งออกของสิ นค้ำ ซอฟต์แวร์
หรื อข้อมูลทำงเทคนิคได้จำกัด หรื อควบคุมควำมสำมำรถของ 3เอ็มในกำรใช้หรื อขำยต่อสิ นค้ำดังกล่ำวไว้ (3)
ผูข้ ำยแจ้ง 3เอ็มว่ำมีสินค้ำต้องชำระอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำด หรื ออำกรตอบโต้กำรอุดหนุน

14.8

กำรคืนอำกร
และสิ ทธิเกี่ยวกับอำกรที่ผขู ้ ำยชำระไปเมื่อผูข้ ำยนำเข้ำสิ นค้ำ
หรื อวัสดุ
หรื อส่วนประกอบใดที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำจะเป็ นไปประโยชน์แก่
3เอ็มแต่ผเู ้ ดียว
สิ ทธิเกี่ยวกับกำรคืนอำกรจะรวมถึงและไม่จำกัดเพียงสิ ทธิที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์
และสิ ทธิที่ได้รับจำกผูร้ ับจ้ำงช่วงของผูข้ ำย
ผูข้ ำยจะส่งเอกสำร
บันทึกหลักฐำนและข้อมูลประกอบต่ำงๆ
ที่จำเป็ นเพื่อขอรับคืนอำกรให้ทนั ทีเมื่อขอ และจะให้ควำมร่ วมมือกับ 3เอ็มอย่ำงเต็มที่ในกำรขอคืนเงินดังกล่ำว

15.

กฎหมำยทีใ่ ช้ บังคับกับข้ อกำหนดฉบับนี้

15.1

หำกผูข้ ำยเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอ้ กำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อนี้อยูใ่ ต้บงั คับกฎหมำยของประเทศไทย
และให้ศำลประเทศไทยเป็ นผูพ้ จิ ำรณำตัดสิ นข้อพิพำทใดที่เกิดจำกข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ

15.2

หำกผูข้ ำยเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศอื่น ให้ขอ้ กำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้ออยูใ่ ต้บงั คับกฎหมำยของประเทศไทย
และให้ระงับข้อพิพำทที่เกิดจำกข้อกำหนดดังกล่ำว รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับกำรมีอยู่ กำรมีผลสมบูรณ์ กำรยกเลิก
หรื อกำรบอกเลิกข้อกำหนดนี้โดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรในประเทศไทยตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำรข
องสถำบันอนุญำโตตุลำกำรของประเทศไทยซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นเวลำนั้น โดยให้ใช้ภำษำอังกฤษในกำรพิจำรณำ

16.

ข้ อกำหนดอื่น
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ข้ อกำหนด และเงื่อนไขเกีย่ วกับสินค้ ำและบริกำรทีจ่ ดั หำให้ แก่ 3เอ็ม
16.1

3เอ็มจะมีสิทธิ์หกั กลบลบหนี้เงินจำนวนใดที่ 3เอ็มค้ำงชำระผูข้ ำยออกจำกเงินที่ผขู ้ ำยต้องชำระให้ 3เอ็ม

16.2

ผูข้ ำยจะต้องไม่ให้อนุญำตต่อ
ไม่โอนสิ ทธิ
และไม่จำหน่ำยสิ ทธิหรื อภำระของผูข้ ำยตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อ
3เอ็มจะให้ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไว้ล่วงหน้ำ
ผูข้ ำยจะยังคงต้องรับผิดชอบต่อภำระหน้ำที่ดงั กล่ำว
หรื องดเว้นกำรกระทำของผูร้ ับจ้ำงช่วงของผูข้ ำยต่อไป

ไม่จำ้ งช่วงงำน
เว้นแต่
และแม้จะมีขอ้ กำหนดข้ำงต้นก็ตำม
รวมทั้งกำรกระทำ

16.3
หำกข้อกำหนดใดไม่วำ่ จะบำงส่วนหรื อทั้งหมดในข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อได้รับกำรพิจำรณำว่ำไม่ชอบด้ว
ยกฎหมำย
ไม่มีผลสมบูรณ์
หรื อไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำย
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงว่ำข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบไปด้วย
16.4

กำรที่
3เอ็มไม่ใช้สิทธิ์หรื อมำตรกำรแก้ไขควำมเสี ยหำยของตนตำมข้อกำหนดของใบรำยกำรสัง่ ซื้อจะไม่มีผลเป็ นกำรสละสิ ทธิ์หรื
อมำตรกำรแก้ไขดังกล่ำว
อนึ่งกำรสละสิ ทธิ์หรื อมำตรกำรแก้ไขจะต้องทำขึ้นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและ
3เอ็มลงนำมกำกับไว้เป็ นสำคัญ
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