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Vendor Terms and Conditions 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสําหรบัผูข้าย 

 
These Terms and Conditions set forth the only terms and conditions that shall apply to all purchases of goods 
and services (“Goods” and “Services”, respectively, or, collectively, “G&S”) by WeWork Management LLC or 
the applicable affiliate of WeWork Management LLC identified in the Order (as defined below) (collectively, 
“WeWork”) from the vendor identified in the relevant Order (“Vendor”) by means of a service order, statement 
of work, authorization letter, or other written communication or electronic transmission (each, an “Order”) 
issued by WeWork and delivered to Vendor for the purchase of Goods or Services as described in such Order. 

ขอ้กําหนดและเงือ่นไขนีร้ะบขุอ้กําหนดและเงือ่นไขทัง้ปวงทีจ่ะปรับใชแ้กร่ายการทกุรายการที ่ WeWork Management LLC 
หรอืบรษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้งของ WeWork Management LLC ตามทีร่ะบุไวใ้นคําสั่งซือ้ (ตามทีน่ยิามไวต้อ่ไปนี)้ 
(เรยีกรวมกันวา่ "วเีวริค์") สั่งซือ้สนิคา้และบรกิาร ("สนิคา้" และ "บรกิาร" ตามลําดับ หรอืเรยีกรวมกันวา่ "สนิคา้บรกิาร") 
จากผูข้ายตามทีร่ะบไุวใ้นคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้ง ("ผูข้าย") ตามคําสั่งซือ้บรกิาร ใบงาน หนังสอือนุญาต 
หรอืหนังสอืตดิตอ่หรอืขอ้ความสง่ดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิสว์ธิอีืน่ใด (แตล่ะฉบับเรยีกว่า "คาํส ัง่ซือ้") 
ทีว่เีวริค์ออกใหแ้ละสง่มอบใหแ้กผู่ข้ายเพือ่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารตามทีพ่รรณนาไวใ้นคําสั่งซือ้นัน้ 
 

1. Orders; Acceptance. 1. คําส ัง่ซือ้ การรบัคําส ัง่ซือ้ 

Vendor’s (a) execution of an Order, (b) 
commencement of work on the Goods and/or Services 
to be purchased under an Order, (c) shipment of the 
Goods covered in an Order or (d) failure to raise any 
issues with an Order within 48 hours of receipt, 
whichever occurs first, shall be deemed to constitute 
Vendor’s acceptance of such Order and the terms and 
conditions hereof and thereof. Each Order must 
include an Order number (assigned by WeWork) and 
all applicable prices, quantities (if applicable), delivery 
dates and delivery locations for the Goods and/or 
Services to be provided pursuant to the Order.  
 
 

Vendor shall deliver Goods in the quantities and on the 
date(s) specified in the applicable Order or as 
otherwise agreed in writing by the parties. If no 
delivery date is specified, Vendor shall deliver Goods 
within 10 days of Vendor’s receipt of an Order. Time is 
of the essence in executing any Order, and prompt 
and timely performance of all obligations hereunder 
and thereunder with respect to the timely delivery of 
the G&S (including all performance dates, timetables, 
project milestones and other requirements in this 
Agreement or the applicable Order), is strictly 
required. 
 
 

If the estimated schedule for completion set forth in 
an Order will likely require Vendor to work after 
regular working hours and/or increase the size of 
Vendor’s work force, Vendor shall take any such steps 
without additional cost to WeWork. WeWork shall have 
no liability for any damage resulting from any 
cancellation.  
 
 

Upon full completion of the Services, including clean-
up work, Vendor shall notify WeWork in writing and 
render a final invoice containing a certificate of 
completion. Vendor shall receive no royalty or other 
remuneration on the production or distribution of any 
products developed by WeWork or Vendor in 
connection with or based on Goods or Services. If 

การทีผู่ข้าย (ก) ลงนามคําสั่งซือ้ฉบับใด (ข) 
เริม่งานเกีย่วกับสนิคา้และ/หรอืบรกิารทีจ่ะซือ้ตามคําสั่งซือ้
ฉบับใด (ค) จัดสง่สนิคา้ตามคําสั่งซือ้ฉบับใด หรอื (ง) 
ไมแ่จง้ประเด็นปัญหาใด ๆ เกีย่วกับคําสั่งซือ้ฉบับใดภายใน 
48 ชัว่โมงนับแต่ไดรั้บ แลว้แตเ่หตุใดจะเกดิขึน้กอ่น 
ใหถ้อืเป็นการทีผู่ข้ายยอมรับคําสั่งซือ้ฉบับนัน้ 
ตลอดจนขอ้กําหนดและเงือ่นไขของสัญญานีแ้ละของคําสั่ง
ซือ้ฉบับนัน้  คําสั่งซือ้แตล่ะฉบับตอ้งมหีมายเลขคําสั่งซือ้ 
(ตามทีว่เีวริค์ใหไ้ว)้ ตลอดจนราคา ปรมิาณ 
(ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง) วันสง่มอบ 
และสถานทีส่ง่มอบสนิคา้และ/หรอืบรกิารทีจ่ะใหต้ามคําสั่ง
ซือ้ทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
 
ใหผู้ข้ายสง่มอบสนิคา้ในปรมิาณและในวันทีร่ะบไุวใ้นคําสั่ง
ซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามทีคู่ส่ัญญาทําหนังสอืตกลงกันเ
ป็นอยา่งอืน่  หากไมร่ะบวัุนสง่มอบไว ้
ใหผู้ข้ายสง่มอบสนิคา้ภายใน 10 
วันนับแตวั่นทีผู่ข้ายไดรั้บคําสั่งซือ้  
ในการปฏบัิตงิานตามคําสั่งซือ้นัน้ เวลาเป็นสาระสําคัญ 
และการปฏบัิตหินา้ทีท่ัง้ปวงตามสัญญานีแ้ละตามคําสั่งซือ้
ในเรือ่งเกีย่วกับการสง่มอบสนิคา้บรกิารตามกําหนด 
(รวมทัง้วันปฏบัิตงิาน ตารางเวลา งวดงานตามโครงการ 
และขอ้กําหนดอืน่ทัง้ปวงในสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กี่
ยวขอ้ง) 
โดยรวดเร็วทนักาลเป็นสิง่ทีต่อ้งกระทําโดยเครง่ครัด 
 
 
 

หากการจะปฏบัิตงิานใหแ้ลว้เสร็จทันกําหนดเวลาทีป่ระเมนิ
และระบไุวใ้นคําสั่งซือ้น่าจะสง่ผลใหผู้ข้ายตอ้งทํางานลว่งเ
วลาทําการปกตแิละ/หรอืเพิม่ขนาดกําลังคนของผูข้าย 
ใหผู้ข้ายดําเนนิการใด ๆ 
เชน่วา่นัน้โดยไมค่ดิคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิจากวเีวริค์  
วเีวริค์ไมจํ่าตอ้งรับผดิเพือ่ความเสยีหายใด ๆ 
อันเป็นผลจากการยกเลกิใด ๆ 
 
 
เมือ่ใหบ้รกิารเสร็จสิน้ครบถว้น รวมทัง้ทําความสะอาดแลว้ 
ใหผู้ข้ายทําหนังสอืแจง้วเีวริค์และยืน่ใบแจง้หนีฉ้บับสดุทา้
ยซึง่มหีนังสอืรับรองการแลว้เสร็จประกอบดว้ย  
ผูข้ายจะไมไ่ดรั้บคา่สทิธิห์รอืสนิจา้งอืน่จากการผลติหรอืจัด
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applicable, Vendor shall pay, before delinquent, all 
costs for work done in connection with WeWork’s 
property. 
 

จําหน่ายผลติภณัฑใ์ด ๆ 
ทีว่เีวริค์หรอืผูข้ายพัฒนาขึน้ในทางเกีย่วกับหรอืจากสนิคา้ห
รอืบรกิาร  ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง 
ใหผู้ข้ายชําระคา่ใชจ้่ายทัง้ปวงของงานทีทํ่าไปเกีย่วกับทรั
พยส์นิของวเีวริค์กอ่นผดินัด 

2. Affiliates. 2. บรษิทัในเครอื 

Vendor agrees to look solely to the WeWork entity 
specified in the applicable Order for any payment 
obligations, and for any and all breaches of this 
Agreement by such WeWork entity, its acts or 
omissions in connection with this Agreement, and 
any loss, damage, liability or expense incurred by 
Vendor as a result of such WeWork entity’s 
participation in this Agreement, in each case with 
respect to the Goods and/or Services described in 
such Order. Vendor hereby disclaims all rights 
against and otherwise releases all other WeWork 
affiliates and entities from and against any and all 
liability arising as a result of any WeWork entity’s 
issuance of an Order. 
 

ผูข้ายตกลงว่า ในเรือ่งเกีย่วกับการชําระหนีเ้งนิใด ๆ 
และการใด ๆ 
ทัง้ปวงทีเ่ป็นการผดิสัญญานีโ้ดยนติบิคุคลวเีวริค์ทีร่ะบไุวใ้น
คําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้ง 
การกระทําการหรอืงดเวน้ไมก่ระทําการของนติบิคุคลวเีวริค์
ดังกลา่วในเรือ่งเกีย่วกับสัญญานี้ และความสญูเสยี 
ความเสยีหาย ความรับผดิ หรอืคา่ใชจ้่ายใด ๆ 
อันเกดิแกผู่ข้ายโดยเป็นผลจากการทีน่ติบิคุคลวเีวริค์ดังกล่
าวเขา้ร่วมสัญญานี้ 
โดยทีแ่ตล่ะกรณีนีเ้ป็นเรือ่งเกีย่วกับสนิคา้และ/หรอืบรกิารที่
พรรณนาไวใ้นคําสั่งซือ้ดังกลา่วนัน้ 
ผูข้ายจะเรยีกรอ้งจากนติบิคุคลวเีวริค์ดังกลา่วเทา่นัน้  
ผูข้ายขอปฏเิสธสทิธทิัง้ปวงและขอปลดเปลือ้งใหบ้รษัิทใน
เครอืและนติบิคุคลวเีวริค์รายอืน่ ๆ 
ทัง้ปวงหลดุพน้โดยประการอืน่จากความรับผดิใด ๆ 
ทัง้ปวงอันเกดิขึน้โดยเป็นผลจากการทีน่ติบิคุคลวเีวริค์ออก
คําสั่งซือ้ 

3. Shipment; Risk of Loss. 3. การจดัสง่ ความเสีย่งภยั 

Vendor shall prepare and pack for shipment all Goods 
in accordance with good commercial practices, and in 
any event in a manner sufficient to ensure that such 
Goods are delivered to WeWork in undamaged 
condition. WeWork will not pay charges for packing, 
crating, shipping or delivery, unless otherwise stated 
in an Order. If Vendor must ship in a more expensive 
manner than specified herein or in the applicable 
Order to comply with WeWork’s required delivery date, 
Vendor shall bear all increased costs, unless WeWork 
solely causes the necessity for and agrees in writing to 
pay the increased costs.  
 
Title and risk of loss with respect to any Goods pass to 
WeWork upon delivery of such Goods, at the address 
specified in the applicable Order, during WeWork’s 
normal business hours or as otherwise instructed by 
WeWork, and acceptance of such Goods by WeWork; 
Vendor shall be responsible for and bear the risk of 
loss of or damage to the Goods covered by an Order 
until they are so delivered and accepted by WeWork, 
regardless of the point of inspection or transfer of title. 
  
WeWork may return or store, at Vendor’s expense, 
any Goods delivered more than 5 days in advance of 
the delivery date specified for such Goods, and Vendor 
will redeliver such Goods on the correct date at 
Vendor’s expense.  
 

ใหผู้ข้ายเตรยีมจัดสง่และบรรจุหบีหอ่สนิคา้ทัง้ปวงตามแนว
ทางปฏบัิตทิางธุรกจิทีด่แีละในลักษณะทีพ่อจะรับประกันได ้
วา่สนิคา้นัน้จะสง่ถงึมอืวเีวริค์ในสภาพปลอดความเสยีหายไ
มว่า่ในกรณีใด  ทัง้นี ้วเีวริค์จะไมอ่อกคา่บรรจุหบีหอ่ ใสลั่ง 
จัดสง่ หรอืสง่มอบให ้
เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในคําสั่งซือ้  
หากผูข้ายตอ้งจัดสง่ดว้ยวธิกีารทีแ่พงกวา่ทีร่ะบไุวใ้นสัญญ
านีห้รอืในคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหท้ันวันกําหนดสง่
มอบของวเีวริค์ ใหผู้ข้ายรับภาระค่าใชจ้่ายทัง้ปวงทีเ่พิม่ขึน้ 
เวน้แตว่เีวริค์จะเป็นฝ่ายกอ่ใหเ้กดิความจําเป็นในการออกค่
าใชจ้่ายเพิม่เตมินัน้แต่ฝ่ายเดยีวและทําหนังสอืตกลงออกค่
าใชจ้่ายเพิม่เตมินัน้ 
 
 
กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งภัยเกีย่วกบัสนิคา้ใดยอ่มโอนตกแ
กว่เีวริค์ขณะสง่มอบสนิคา้นัน้ตามทีอ่ยูท่ ีร่ะบไุวใ้นคําสั่งซือ้ฉ
บับทีเ่กีย่วขอ้ง 
ระหวา่งเวลาทําการปกตขิองวเีวริค์หรอืตามทีว่เีวริค์สั่งไวเ้ป็
นอยา่งอืน่ และเมือ่วเีวริค์รับมอบสนิคา้นัน้  ทัง้นี ้
ใหผู้ข้ายรับผดิชอบและรับภาระความเสีย่งภัยทีจ่ะสญูเสยีท
รัพยส์นิตามคําสั่งซือ้หรอืทีท่รัพยส์นิตามคําสั่งซือ้จะเสยีหา
ย 
จนกวา่จะไดส้ง่มอบทรัพยส์นินัน้และวเีวริค์รับมอบทรัพยส์นิ
นัน้แลว้ ไมว่า่จะมกีารตรวจหรอืโอนกรรมสทิธิใ์นเวลาใด 
 
สนิคา้ใดทีส่ง่มอบกอ่นกําหนดวันสง่มอบสนิคา้นัน้เกนิกวา่ 
5 วัน วเีวริค์อาจสง่คนืหรอืจัดเก็บดว้ยทนุทรัพยผ์ูข้ายได ้
และผูข้ายจะสง่มอบสนิคา้นัน้ใหใ้หมใ่นวันทีถ่กูตอ้งดว้ยทนุ
ทรัพยผ์ูข้ายเชน่กัน 

4. Late Delivery. 4. การสง่มอบลา่ชา้  

Unless otherwise agreed by the parties, if a shipment 
or part of a shipment of Goods is late, Vendor shall (a) 
immediately propose a new delivery date; (b) use best 
efforts to expedite delayed Goods at Vendor’s 
expense; and (c) issue WeWork a refund (determined 

เวน้แตคู่ส่ัญญาจะตกลงกันเป็นอยา่งอืน่ 
หากการจัดสง่สนิคา้ทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นเป็นไปดว้ยควา
มลา่ชา้ ใหผู้ข้าย (ก) เสนอวันสง่มอบวันใหมท่ันท ี(ข) 
ใชค้วามพยายามเต็มทีใ่นการเรง่จัดสง่สนิคา้ทีล่า่ชา้ดว้ยทนุ
ทรัพยผ์ูข้าย และ (ค) 
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on a pro rata basis) of, or a discount (equal to the cost 
incurred by WeWork as a result of such late delivery) 
on, the purchase price for Goods delivered late.  
 
WeWork may also, at its option, (i) cancel, without 
liability, an Order or portions of an Order for late 
Goods not yet delivered, or (ii) cover for late Goods by 
sourcing products from another supplier, in each case 
at Vendor’s expense. 
 

ใหว้เีวริค์ไดรั้บคนืราคาซือ้สนิคา้ทีส่ง่มอบลา่ชา้ 
(เป็นจํานวนทีกํ่าหนดใหต้ามสว่น) 
หรอืไดรั้บสว่นลดราคาดังกล่าว 
(เป็นจํานวนเทา่กับคา่ใชจ้่ายอันเกดิแกว่เีวริค์เพราะเหตสุง่ม
อบลา่ชา้นัน้) 
 
นอกจากนี ้วเีวริค์ยังอาจเลอืก (i) 
ยกเลกิคําสั่งซือ้สนิคา้ทีล่า่ชา้และยังไมม่กีารสง่มอบสนิคา้ 
ไมว่า่ทัง้ฉบับหรอืแตบ่างสว่นโดยไมต่อ้งรับผดิใด ๆ หรอื 
(ii) 
ทดแทนสนิคา้ทีล่า่ชา้ดว้ยการจัดหาผลติภัณฑจ์ากผูจั้ดหาร
ายอืน่ โดยในแตล่ะกรณีนีใ้หดํ้าเนนิการดว้ยทนุทรัพยผ์ูข้าย 

5. Warranties; Compliance with Laws. 5. คํารบัประกนั การปฏบิตัติามกฎหมาย  

Vendor expressly warrants, represents and covenants 
to WeWork and its affiliates, successors, assigns, 
customers and users of WeWork’s services, that all 
G&S (including any Work Product, as defined below) 
shall:  

(a) conform to the terms of the applicable 
Order and/or all applicable samples, 
drawings, standards, specifications, 
performance criteria and any other 
description requested, furnished or 
provided to or adopted by WeWork;  

 
(b) be free from defects in design, material and 

workmanship;  
 
(c) be merchantable, safe and appropriate for 

the purpose for which G&S of such kind are 
normally used;  

 
(d) together with their packaging, labeling and 

accompanying materials be properly 
contained, packaged, marked and labeled; 

 
(e) be fit for the particular purpose for which 

WeWork intends to use the G&S, operate 
as intended, be merchantable and of 
satisfactory quality;  

 
(f) be conveyed to WeWork with clear and 

marketable title, free and clear of all liens, 
security interests or other encumbrances; 

  
(g) not infringe or otherwise misappropriate 

the rights of any third parties, including but 
not limited to intellectual property rights ; 
and 

 
(h) with respect to Services, be performed 

diligently in a good, professional and 
workmanlike manner consistent with 
contemporaneous best industry practices 
and relevant standards of care, using 
personnel of required skill, experience and 
qualifications, and devoting adequate 
resources to meet Vendor’s obligations 
under this Agreement. 

 
For a period of 12 months after final acceptance of the 

ผูข้ายขอใหคํ้ารับประกัน คํารับรอง 
และคํามั่นโดยชดัแจง้แกว่เีวริค์ ตลอดจนบรษัิทในเครอื 
ผูส้บืสทิธิ ์ผูรั้บโอนสทิธิ ์ลกูคา้ และผูใ้ชบ้รกิารของวเีวริค์วา่ 
สนิคา้บรกิารทัง้ปวง (รวมทัง้ผลงาน 
ตามทีน่ยิามไวต้อ่ไปนี)้ จะมลัีกษณะดังนี ้
 

(ก) 
 เป็นไปตามขอ้กําหนดของคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่ว
ขอ้งและ/หรอืตัวอยา่ง แบบ มาตรฐาน 
ขอ้กําหนดจําเพาะ เกณฑส์มรรถนะ 
และคําพรรณนาอืน่ใดทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ ้
องขอ มอบหรอืจัดใหแ้กห่รอืรับมาใชโ้ดยวเีวริค์ 

 
 
(ข) 

 ปราศจากความชํารดุบกพรอ่งในดา้นการออกแ
บบ วัสด ุและฝีมอืแรงงาน 

 
(ค)   มสีภาพทีส่ามารถซือ้ขายได ้ปลอดภัย 

และเหมาะแกก่ารใชง้านตามปกตขิองสนิคา้บรกิ
ารประเภทนัน้ ๆ 

 
(ง)   บรรจุ ใสห่บีหอ่ ทําเครือ่งหมาย 

และปิดฉลากอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
โดยรวมถงึวัสดหุบีหอ่ วัสดฉุลาก 
และวัสดทุีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 
(จ)  

 เหมาะแกก่ารอันวเีวริค์มุง่จะใชส้นิคา้บรกิารโดยเ
ฉพาะ ใชง้านไดต้ามความมุง่หมาย 
มสีภาพทีส่ามารถซือ้ขายได ้
และมคีณุภาพน่าพอใจ 

 
(ฉ)  

 โอนตกแกว่เีวริค์โดยเป็นกรรมสทิธิท์ีส่มบรูณแ์ล
ะโอนเปลีย่นมอืได ้
กับทัง้ปราศจากสทิธยิดึหน่วง ภาระประกัน 
หรอืภาระตดิพันอืน่ทัง้ปวง 

 
(ช)  ไมล่ะเมดิหรอืยักยอกสทิธขิองบคุคลภายนอก 

รวมทัง้ แตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา และ 

 
 
(ซ)  ใหบ้รกิารดว้ยความขยันขันแข็ง มปีระสทิธภิาพ 

เป็นมอือาชพี และเยีย่งผูม้ทีักษะแรงงาน 
โดยสอดคลอ้งกับแนวทางปฏบัิตใินอตุสาหกรร
มทีด่ทีีส่ดุในปัจจุบันและมาตรฐานความระมัดระ



 
4 

Services by WeWork (the “Services Warranty 
Period”), Vendor will, at its own risk and expense, 
correct any and all defects made known to it by 
WeWork, and Vendor warrants that all Goods 
delivered hereunder shall comply with the foregoing 
sentences for the longer of (the “Warranty Period”) 
(a) the Services Warranty Period or (b) the period 
provided in Vendor's standard warranty covering the 
Goods. These warranties survive any delivery, 
inspection, acceptance or payment of or for the G&S. 
In addition, Vendor warrants, represents and 
covenants that: 
 
 

(i) it shall comply with, and the G&S shall 
comply and/or be performed in compliance 
with, (x) all applicable domestic, foreign and 
international/multinational laws, ordinances, 
orders, rules, actions, regulations and 
industry standards, (y) all rules, regulations 
and policies of WeWork, including security 
procedures concerning systems and data and 
remote access thereto, building security 
procedures (including restriction of access to 
certain areas of WeWork’s premises or 
systems for security reasons or otherwise in 
WeWork’s sole discretion), and general health 
and safety practices and procedures, and (z) 
all other agreements or statutory restrictions 
by which Vendor is bound,  
 
 

(ii) Vendor has obtained, and shall at all times 
during the term of this Agreement maintain, 
all necessary licenses, permits, approvals and 
consents applicable to or necessary for the 
delivery of and/or performance of the G&S, 
 

(iii) Vendor shall ensure that all persons, whether 
employees, agents or any other person acting 
for or on behalf of Vendor, are properly 
licensed, certified or accredited as required 
by applicable law and are suitably skilled, 
experienced and qualified to deliver and/or 
perform the G&S (and, upon instruction of 
WeWork, shall not utilize such personnel as 
WeWork may, at its sole discretion, deem to 
be unsuitable or incompetent to deliver 
and/or perform any such G&S), and  
 

(iv) Vendor shall maintain complete and accurate 
written or electronic records relating to the 
delivery and/or performance of the G&S 
under this Agreement, including records of 
the time spent and materials used by Vendor 
in connection therewith and any other basis 
for any charges billed in connection with any 
Order, and documenting Vendor’s compliance 
with the requirements of clauses (i) through 
(iii) hereof, in such form as WeWork shall 
approve, which records Vendor shall retain  
during the term of this Agreement and for a 

วังทีเ่กีย่วขอ้ง ใชบ้คุลากรผูม้ทีักษะ 
ประสบการณ์ และคณุสมบัตทิีต่อ้งใช ้
และใชท้รัพยากรจนเพยีงพอแกก่ารปฏบัิตหินา้
ทีข่องผูข้ายตามสัญญานี ้

 
 

ในชว่ง 12 เดอืนหลังจากวเีวริค์รับบรกิารครัง้สดุทา้ย 
("ระยะเวลารบัประกนับรกิาร") 
ผูข้ายจะแกไ้ขความชํารดุบกพรอ่งใด ๆ 
ทัง้ปวงทีว่เีวริค์แจง้ใหต้นทราบดว้ยความเสีย่งภัยและทนุท
รัพยข์องตนเอง และผูข้ายขอรับประกันวา่ 
สนิคา้ทกุรายการทีส่ง่มอบตามสัญญานีจ้ะเป็นไปตามขอ้คว
ามในประโยคขา้งตน้ตลอด (ก) ระยะเวลารับประกันบรกิาร 
หรอื (ข) 
ระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นใบรับประกันมาตรฐานของผูข้ายซึง่คร
อบคลมุสนิคา้รายการนัน้ ๆ 
แลว้แตร่ะยะเวลาใดจะยาวนานกว่า 
("ระยะเวลารบัประกนั")  
คํารับประกันนียั้งมผีลบังคับใชต้อ่ไปไดแ้มจ้ะสง่มอบ 
ตรวจสภาพ 
หรอืรับมอบสนิคา้บรกิารหรอืชําระคา่สนิคา้บรกิารแลว้ 
นอกจากนี ้ผูข้ายยังขอใหคํ้ารับประกัน คํารับรอง 
และคํามั่นดังนีด้ว้ย 
 

(i) ตนจะปฏบัิตติาม (ห) กฎหมาย กฤษฎกีา คําสั่ง  
กฎ ระเบยีบปฏบัิต ิขอ้บังคับ 
และมาตรฐานอตุสาหกรรมภายในประเทศ 
ของตา่งประเทศ 
และระหวา่งประเทศทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้ง (อ) กฎ 
ขอ้บังคับ และนโยบายทัง้ปวงของวเีวริค์ 
รวมทัง้ระเบยีบขัน้ตอนความปลอดภัยเกีย่วกับระ
บบและขอ้มลูและการเขา้ถงึระบบและขอ้มลูทา
งไกล ระเบยีบขัน้ตอนความปลอดภัยอาคาร 
(รวมทัง้การจํากัดการเขา้พืน้ทีบ่างบรเิวณของส
ถานประกอบการหรอืระบบของวเีวริค์เพือ่ความป
ลอดภัยหรอืเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ตามแตด่ลุพนิจิ
วเีวริค์โดยลําพัง) 
และแนวทางปฏบัิตแิละระเบยีบขัน้ตอนดา้นสขุอ
นามัยและความปลอดภัยโดยทั่วไป และ (ฮ) 
ขอ้ตกลงสัญญาหรอืขอ้จํากัดสทิธติามกฎหมาย
อืน่ ๆ ทัง้ปวงทีผ่กูพันผูข้าย 
และสนิคา้บรกิารจะเป็นไปและ/หรอืจัดใหต้ามสิ่
งดังกลา่วดว้ย 

 
(ii) ผูข้ายไดรั้บใบอนุญาต การอนุญาต คําอนุมัต ิ

และความยนิยอมทัง้ปวงทีจํ่าเป็นตอ้งมโีดยเกีย่
วขอ้งกับหรอืจําเป็นตอ่การสง่มอบและ/หรอืใหส้ิ
นคา้บรกิารแลว้ 
และจะรักษาสิง่ดังกลา่วไวต้ลอดระยะเวลาของสั
ญญานี ้

 
(iii) ผูข้ายจะดแูลใหบ้คุคลทกุคน 

ไมว่า่จะเป็นลกูจา้ง ตัวแทน 
หรอืบคุคลอืน่ใดซึง่กระทําการใหห้รอืแทนผูข้าย 
ไดรั้บการอนุญาต รับรอง 
หรอืรับรองมาตรฐานอยา่งถกูตอ้งตามทีก่ฎหมา
ยทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดและมทีักษะ ประสบการณ์ 
และคณุสมบัตเิหมาะสมในการสง่มอบและ/หรอื
ใหส้นิคา้บรกิาร (และเมือ่วเีวริค์สั่ง 
ผูข้ายจะไมใ่ชบ้คุลากรซึง่วเีวริค์อาจใชด้ลุพนิจิโ
ดยลําพังแลว้พจิารณาว่าไมเ่หมาะสมหรอืไมม่คี
วามสามารถทีจ่ะสง่มอบและ/หรอืใหส้นิคา้บรกิา
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period of 6 years thereafter, and shall make 
available to WeWork, at WeWork’s request, 
for inspection and copying.  
 

If any inspection, examination or audit of such records 
discloses any overcharges by Vendor, Vendor shall pay 
WeWork the amount of such overcharges, together 
with interest on such overcharges at the rate of 10% 
per annum, or the maximum amount allowed by law, 
whichever is less, from the date of each such 
overcharge, until reimbursed to WeWork, and Vendor 
shall reimburse WeWork for all costs and expenses 
incurred by WeWork in connection with such audit. 
Any such inspection, examination or audit shall not 
relieve Vendor of any obligation, responsibility or 
liability hereunder or otherwise constitute WeWork’s 
approval of or consent to any actions undertaken by 
Vendor.  
 
Vendor further warrants, represents and covenants 
that no liens, encumbrances, security interests, or 
other third party claims shall attach to any property 
owned or leased by WeWork in relation to Vendor’s 
performance hereunder and that Vendor has all right, 
title and interest in the Goods to grant to WeWork the 
rights and licenses contained herein.  
 
WeWork’s warranty rights hereunder are cumulative 
and in addition to, but shall not be limited by, any 
standard warranties offered by Vendor and any other 
warranties, express or implied, available to WeWork 
under applicable legislation, law or equity. Vendor 
shall and hereby does assign all warranties that it 
receives from suppliers or manufacturers of materials 
and equipment provided in connection with the G&S. 
All warranties shall be construed as conditions as well 
as warranties and shall not be exclusive. 
 

รใด ๆ นัน้) และ 
 
(iv)

 ผูข้ายจะจดบันทกึขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้นไมว่่
าเป็นหนังสอืหรอืในรปูแบบอเิล็กทรอนกิสเ์กีย่ว
กับการสง่มอบและ/หรอืใหส้นิคา้บรกิารตามสัญ
ญานี ้
รวมทัง้บันทกึเวลาและวัสดทุีผู่ข้ายใชไ้ปเกีย่วกั
บการนัน้และหลักเกณฑอ์ืน่ใดในการคดิคา่ใชจ้่า
ยทีเ่รยีกเก็บเกีย่วกับคําสั่งซือ้ฉบับใด 
และบันทกึเอกสารการทีผู่ข้ายปฏบัิตติามขอ้กํา
หนดของขอ้ (i) ถงึ (iii) นี ้
ตามแบบทีว่เีวริค์จะอนุมัต ิ
โดยใหผู้ข้ายเก็บบันทกึนัน้ไวต้ลอดระยะเวลาข
องสัญญานีแ้ละ 6 ปีหลังจากนัน้ 
และมอบใหว้เีวริค์ตรวจสอบและทําสําเนาเมือ่วเี
วริค์รอ้งขอ 

 
 
 
 

หากผลตรวจสอบบันทกึนัน้บง่ชีว้า่ผูข้ายคดิคา่ใชจ้่ายมากเ
กนิ ใหผู้ข้ายชําระเงนิสว่นทีค่ดิเกนินัน้แกว่เีวริค์ 
พรอ้มดอกเบีย้ในเงนิสว่นทีค่ดิเกนินัน้ในอัตรารอ้ยละ 10 
ตอ่ปี หรอืเป็นจํานวนสงูสดุเทา่ทีก่ฎหมายอนุญาตไว ้
แลว้แตจํ่านวนใดจะต่ํากวา่ 
นับแตวั่นคดิเกนิแตล่ะครัง้นัน้จนกว่าจะชดใชค้นืแกว่เีวริค์ 
และใหผู้ข้ายชดใชค้่าใชจ้่ายทัง้ปวงอันเกดิแกว่เีวริค์ในการ
ดําเนนิการเกีย่วกับการตรวจสอบนัน้แกว่เีวริค์ดว้ย ทัง้นี ้
การตรวจสอบใด ๆ 
นัน้ยอ่มไมทํ่าใหผู้ข้ายหลดุพน้จากหนา้ที ่ความรับผดิชอบ 
หรอืความรับผดิใด ๆ ตามสัญญานี้ 
และไมถ่อืเป็นกรณีทีว่เีวริค์อนุมัตหิรอืยนิยอมใหผู้ข้ายดําเนิ
นการใด ๆ โดยประการอืน่ 
 
 
 
 
ผูข้ายรับประกัน รับรอง และใหคํ้ามั่นดว้ยว่า ทรัพยส์นิใด ๆ 
ทีว่เีวริค์เป็นเจา้ของหรอืเชา่ซึง่เกีย่วกับการปฏบัิตติามสัญญ
านีข้องผูข้ายจะไมม่สีทิธยิดึหน่วง ภาระตดิพัน ภาระประกัน 
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของบคุคลภายนอกประเภทอืน่ 
และผูข้ายมสีทิธ ิกรรมสทิธิ ์
และผลประโยชนท์ัง้ปวงในสนิคา้ในอันทีจ่ะใหส้ทิธแิละการ
อนุญาตตามทีร่ะบไุวใ้นสัญญานีแ้กว่เีวริค์ 
 
สทิธติามคํารับประกันตามสัญญานี้ของวเีวริค์เป็นสิง่ทีเ่สรมิเ
พิม่เตมิจากคํารับประกันมาตรฐานใด ๆ 
ทีผู่ข้ายใหไ้วแ้ละคํารับประกันโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิายอื่
นใดทีว่เีวริค์มตีามกฎหมาย หลักกฎหมาย 
หรอืหลักกฎหมายสมธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
แตไ่มจํ่ากัดโดยคํารับประกันเหลา่นัน้  
โดยผูข้ายจะโอนและขอโอนคํารับประกันทัง้ปวงทีต่นไดรั้บ
จากผูจั้ดหาหรอืผูผ้ลติวัสดแุละอปุกรณ์ทีจั่ดใหเ้กีย่วกับสนิ
คา้บรกิาร  
คํารับประกันทัง้ปวงใหต้คีวามว่าเป็นเงือ่นไขและคํารับประกั
น และมใิชคํ่ารับประกันทัง้หมด 

6. WeWork’s Rights. 6. สทิธขิองวเีวริค์  

WeWork shall have a reasonable time after WeWork 
receives the Goods or Vendor completes the Services 
to inspect Goods (including Service deliverables) for 

หลังจากวเีวริค์ไดรั้บสนิคา้หรอืผูข้ายใหบ้รกิารเสร็จสิน้แลว้ 
ใหว้เีวริค์มเีวลาพอสมควรในการตรวจสภาพสนิคา้ 
(รวมทัง้สิง่ทีส่ง่มอบในการใหบ้รกิาร) 
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conformity to the applicable Order and any other 
applicable specifications. G&S shall not be deemed 
accepted until WeWork has run adequate tests to 
determine whether such G&S conform to WeWork’s 
specifications. WeWork’s payment to Vendor for Goods 
or Services shall not be treated as acceptance. 
WeWork’s inspection, testing or use of, or payment 
for, the G&S shall not constitute acceptance thereof 
and shall not affect Vendor’s obligations and 
warranties set forth herein, which shall survive 
WeWork’s inspection, testing, acceptance and/or use.  
 
Nothing contained herein shall relieve Vendor in any 
way from its obligations to test, inspect and control 
the quality of the G&S. WeWork may reject or revoke 
acceptance of any G&S that are, in WeWork’s opinion, 
defective, does not confirm to description or sample 
and/or does not conform to the terms of this 
Agreement (“non-conforming G&S”).  
 

In addition to any other rights available to WeWork, 
upon WeWork’s rejection or revocation of acceptance 
of G&S or Vendor’s  failure to meet the terms of this 
Agreement in whole or in part, WeWork shall, in its 
sole discretion, direct Vendor to, at Vendor’s sole cost 
and expense, (a) refund to WeWork the price of non-
conforming G&S as well as any costs and expenses 
incurred by WeWork in relation thereto; or (b) upon a 
written replacement Order from WeWork, replace, re-
perform or correct any such G&S at no additional cost 
to WeWork and pay for all related costs and expenses 
(including any transportation charges) within 7 days of 
WeWork’s demand; or (c) credit WeWork’s account 
with an amount equal to the amount paid for such 
G&S, as well as any costs and expenses incurred by 
WeWork in relation thereto.  

WeWork may also choose to replace any non-
conforming G&S from any other source, and Vendor 
will reimburse WeWork for any incremental costs 
incurred by WeWork in connection therewith. In 
addition, WeWork may, at Vendor’s risk, return to 
Vendor non-conforming Goods and/or Goods supplied 
in excess of quantities ordered and may charge 
Vendor for all costs and expenses related thereto. If 
Vendor fails to take any of the corrective action 
described herein, WeWork, upon notice to Vendor, 
may take such action and charge Vendor for all costs 
and expenses incurred by WeWork in relation thereto. 
WeWork’s count as to the quantity of Goods delivered 
shall be accepted as final and conclusive on all 
shipments that are not accompanied by a packing slip 
indicating the quantity delivered. Unless specified 
otherwise, all G&S delivered hereunder shall not be in 
excess of the quantity ordered. 

วา่เป็นไปตามคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้งและขอ้กําหนดจําเพ
าะอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไม ่ 
หา้มมใิหถ้อืวา่มกีารรับสนิคา้บรกิารแลว้จนกวา่วเีวริค์จะไดท้
ดสอบจนพอทราบแลว้วา่สนิคา้บรกิารนัน้เป็นไปตามขอ้กํา
หนดจําเพาะของวเีวริค์หรอืไม่  
หา้มมใิหถ้อืวา่การทีว่เีวริค์ชําระราคาสนิคา้หรอืคา่บรกิารให ้
ผูข้ายเป็นการยอมรับสนิคา้บรกิาร  
การทีว่เีวริค์ตรวจทดสอบหรอืใชง้านสนิคา้บรกิารหรอืชําระ
คา่สนิคา้บรกิารนัน้ ไมถ่อืเป็นการยอมรับสนิคา้บรกิาร 
และยอ่มไมก่ระทบหนา้ทีแ่ละคํารับประกันของผูข้ายตามทีร่
ะบไุวใ้นสัญญานี้ ซ ึง่ใหม้ตีอ่ไปไดแ้มว้เีวริค์จะตรวจทดสอบ 
รับมอบ และ/หรอืใชง้านแลว้ 
 
 
สิง่ทีป่รากฏในสัญญานีไ้มม่สี ิง่ใดมผีลใหผู้ข้ายหลดุพน้ไมว่่
าแตป่ระการใดจากหนา้ทีข่องตนในการตรวจทดสอบและค
วบคมุคณุภาพสนิคา้บรกิาร  
วเีวริค์อาจบอกปัดหรอืเพกิถอนการรับมอบสนิคา้บรกิารใด 
ๆ ซึง่วเีวริค์เห็นวา่ชํารดุบกพรอ่ง 
ไมเ่ป็นไปตามคําพรรณนาหรอืตัวอยา่ง 
และ/หรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดของสัญญานี ้
("สนิคา้บรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด") ได ้
 
นอกเหนอืจากสทิธอิืน่ใดทีว่เีวริค์มอียูแ่ลว้ 
เมือ่วเีวริค์บอกปัดหรอืเพกิถอนการรับมอบสนิคา้บรกิารหรอื
ผูข้ายไมป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดของสัญญานีไ้มว่่าทัง้หมดหรื
อแตบ่างสว่น 
ววีเีวริค์จะใชด้ลุพนิจิโดยลําพังสั่งใหผู้ข้ายดําเนนิการอยา่งใ
ดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนีด้ว้ยทนุทรัพยผ์ูข้ายโดยลําพัง คอื (ก) 
คนืราคาสนิคา้บรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดแกว่เีวริค์ 
พรอ้มคา่ใชจ้่ายใด ๆ อันเกดิแกว่เีวริค์เกีย่วกับการนัน้ หรอื 
(ข) เมือ่วเีวริค์มหีนังสอืสั่งใหเ้ปลีย่น 
เปลีย่นสนิคา้บรกิารนัน้ ใหส้นิคา้บรกิารนัน้ใหม ่
หรอืแกไ้ขสนิคา้บรกิารนัน้โดยวเีวริค์ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 
พรอ้มชําระคา่ใชจ้่ายทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้ง 
(รวมทัง้คา่เดนิทางใด ๆ) ภายใน 7 
วันนับแตวั่นทีว่เีวริค์ทวงถาม หรอื (ค) 
บันทกึจํานวนเทา่กับจํานวนเงนิทีชํ่าระเป็นคา่สนิคา้บรกิารนั้
น พรอ้มคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิแกว่เีวริค์เกีย่วกับการนัน้ 
ลงบัญชวีเีวริค์ 
 
 

นอกจากนี ้
วเีวริค์ยังอาจเลอืกเปลีย่นสนิคา้บรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้
กําหนดเป็นสนิคา้บรกิารจากแหลง่อืน่ไดด้ว้ย 
โดยผูข้ายจะชดใชค้า่ใชจ้่ายเพิม่เตมิใด ๆ 
ทีเ่กดิแกว่เีวริค์เกีย่วกับการนัน้ใหว้เีวริค์ 
อกีทัง้วเีวริค์ยังอาจสง่สนิคา้ทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดและ
/หรอืสนิคา้ทีส่ง่ใหเ้กนิปรมิาณทีส่ัง่ซือ้คนืแกผู่ข้ายดว้ยควา
มเสีย่งภัยของผูข้ายและอาจคดิคา่ใชจ้่ายทัง้ปวงทีเ่กีย่วกับ
การนัน้จากผูข้ายไดด้ว้ย  หากผูข้ายไมดํ่าเนนิการแกไ้ขใด 
ๆ ตามทีร่ะบไุวน้ี ้เมือ่บอกกลา่วผูข้ายแลว้ 
วเีวริค์อาจดําเนนิการดังกลา่วและคดิคา่ใชจ้่ายทัง้ปวงอันเกิ
ดแกว่เีวริค์เกีย่วกับการนัน้จากผูข้ายได ้ 
ผลตรวจนับของวเีวริค์ในเรือ่งปรมิาณสนิคา้ทีส่ง่มอบ 
ใหถ้อืวา่ยอมรับเป็นทีส่ดุและยตุสํิาหรับการจัดสง่ทกุครัง้ทีไ่
มม่ใีบหบีหอ่กํากับซึง่ระบปุรมิาณทีส่ง่มอบ  
เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ 
สนิคา้บรกิารทัง้ปวงทีส่ง่มอบใหต้ามสัญญานีต้อ้งไมเ่กนิปริ
มาณทีส่ั่งซือ้ 
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7. Price; Invoices; Setoff. 7. ราคา ใบแจง้หนี ้การหกักลบลบหนี้

As full consideration for the performance of the 
Services, delivery of the Goods (if applicable) and the 
assignment of rights to WeWork, as provided in this 
Agreement, WeWork shall pay Vendor the amount 
specified in the applicable Order upon receipt of 
proper invoices for work completed in accordance with 
this Agreement and the applicable Order. 

Unless otherwise agreed to by WeWork, Vendor shall 
only invoice WeWork for Goods actually delivered and 
Services actually performed by Vendor, in each case 
that are accepted by WeWork. Vendor warrants that 
the prices for the G&S as provided to WeWork are 
complete and no additional charges of any type shall 
be added without WeWork’s express written consent. 

The prices set forth in an Order are final and the total 
amount due from WeWork for the G&S, including, 
without limitation, duties, taxes or any other charges 
agreed upon by WeWork, subject to adjustment for 
any rebates or credits described herein or therein. 
Unless otherwise agreed in an Order, the prices for 
any Goods or Services shall not exceed the pricing for 
similar goods or services offered by Vendor to its other 
clients, and, if at any time during the term of this 
Agreement Vendor offers more favorable prices or any 
more favorable terms or conditions to any third party 
client,  WeWork shall be entitled to such prices or 
terms and conditions for all Goods and Services 
provided from and after the date of such offer to any 
such third party client.  

Unless otherwise agreed in an Order, invoices shall be 
submitted to WeWork within 90 days following 
WeWork’s receipt of the Goods or full performance of 
the Services and must reference the applicable Order 
number. Payment terms for all undisputed amounts 
shall be net 60 days from the later of (a) the date of 
WeWork’s receipt of the applicable, accurate invoice or 
(b) WeWork’s acceptance of the G&S.

If WeWork has a claim against Vendor resulting from 
an Order or any other transaction, WeWork may 
deduct or set off disputed amounts from Vendor’s 
claims for amounts due, without prejudice to any 
other remedies WeWork may have under this 
Agreement or otherwise at law and in equity.  

Payment is made when WeWork’s check is mailed or 
electronic payment initiated. No interest charges or 
other penalties for late payment may be imposed by 
Vendor without the prior written consent of WeWork. 
The parties shall seek to resolve any disputes 
expeditiously and in good faith.  Vendor shall 
continue performing its obligations under this 
Agreement notwithstanding any such dispute. 

้

เพ่อืเป็นส่งิตอบแทนอันครบถ ้วนสําหรับการใหบ้รกิาร 
การสง่มอบสนิค ้า (ในกรณีทีเ่กีย่วข ้อง) 
และการโอนสทิธใิห แ้กว่เีวริค์ตามท่รีะบไุว ใ้นสัญญาน้ ี
ให ว้เีวริค์ชําระเงนิให แ้กผู่ข้ายเป็นจํานวนตามทีร่ะบไุว ใ้นคํา 
สั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วข ้องเมือ่ได ้รับใบแจ ง้หนีถ้กูต ้องสําหรับงา 
นท่ทํีาแล ว้เสร็จตามสัญญาน้แีละคําสั่งซ้อืท่เีก่ยีวข อ้ง 

เว น้แตว่เีวริค์จะตกลงเป็นอยา่งอืน่ 
ให ้ผูข้ายแจ ง้หน้ถีงึวเีวริค์เฉพาะสําหรับสนิค ้าทีผู่ข้ายได ้สง่ 
มอบจรงิและบรกิารท่ผีูข้ายได ใ้ห จ้รงิ 
โดยในแตล่ะกรณีวเีวริค์ต ้องยอมรับมอบสนิค ้าหรอืรับบรกิาร 
น้ันแล ้วด ้วย  
ผูข้ายขอรับประกันวา่ราคาสนิค า้บรกิารทีแ่จ ง้วเีวริค์ไว นั้น้เป็ 
นราคาทีค่รบถ ้วนสมบรูณ์ 
และจะไมบ่วกคา่ใช ้จ่ายประเภทใด ๆ 
เพิม่เตมิอกีโดยไมไ่ด ้รับความยนิยอมเป็นหนังสอืจากวเีวริค์ 
โดยชดัแจ ง้ 

ราคาตา่ง ๆ 
ท่รีะบไุว ใ้นคําสั่งซ้อืเป็นราคาสดุท ้ายและเป็นจํานวนเงนิทัง้ 
ส้นิท่วีเีวริค์ต อ้งชําระเป็นคา่สนิค า้บรกิาร รวมทัง้ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง อากร ภาษี 
หรอืคา่ใช ้จ่ายอืน่ใดทีว่เีวร์ิคตกลงไว ้
โดยอาจมกีารปรับสว่นลดหรอืสว่นเพิม่ใด ๆ 
ตามท่อีธบิายไว ใ้นสัญญานีห้รอืในคําส่งัซ้อื  ทัง้น้ ี
เว น้แตจ่ะตกลงเป็นอยา่งอืน่ในคําสัง่ซือ้ 
ราคาสนิค า้หรอืบรกิารใด ๆ 
ต อ้งไมส่งูกวา่ราคาสนิค า้หรอืบรกิารทํานองเดยีวกันท่ผีูข้าย 
เสนอแกล่กูค า้รายอ่นืของตน 
และหากในเวลาใดระหวา่งระยะเวลาของสัญญาน้ ี
ผูข้ายเสนอราคาหรอืข ้อกําหนดหรอืเงือ่นไขทีด่กีวา่แกล่กูค 
ารายอ่นืใด 
ให ว้เีวริค์มสีทิธใิช ้ราคาหรอืข ้อกําหนดและเงอืนไขนัน้สําหรั 
บสนิค า้และบรกิารทัง้ปวงทีจั่ดให นั้บแตวั่นเสนอราคาหรอืข  ้
อกําหนดและเงอืนไขนัน้แกล่กูค า้รายอ่นืนัน้เป็นต ้นไป 

เว น้แตจ่ะตกลงกันเป็นอยา่งอืน่ในคําสัง่ซือ้ 
ให ย้ืน่ใบแจ ง้หนีแ้กว่เีวริค์ภายใน 90 
วันนับแตว่เีวริค์ได รั้บสนิค า้หรอืนับแตไ่ด ใ้ห บ้รกิารจนครบถ ้ว 
น 
และใบแจ ง้หนีนั้น้ต ้องระบหุมายเลขใบแจ ง้หน้ทีีเ่กีย่วข ้องไ 
วด้ ้วย  
เง่ อืนไขชําระเงินสําหรับเงินท่ ไีม่มีข อ้พิพาททุกจํานวน 
สุทธิแล ว้เท่ากับ 60 วันนับแต่ (ก) 
วันทีว่เีวริค์ได ้รับใบแจ ง้หนีฉ้บับทีเ่กีย่วข ้องอยา่งถกูต ้อง 
หรอื (ข) วันทีว่เีวริค์ไดรั้บสนิคา้บรกิาร 
แล ว้แตวั่นใดจะถงึภายหลัง 

หากวเีวริค์มสีทิธเิรยีกร ้องผูข้ายเนื่องจากคําสัง่ซือ้ฉบับใดห 
รอืนิตกิรรมอืน่ใด 
วเีวริค์อาจหักหรอืหักกลบลบหน้เีงนิจํานวนท่มีขี ้อพพิาทออ 
กจากจํานวนเงนิท่ผีูข้ายเรยีกร อ้งได ้
โดยไม่เสือ่มสทิธใิชท้างแกไ้ขเยยีวยาอืน่ใดทีว่เีวร์ิคอาจมอี 
ย่ตูามสญัญานีห้รอืโดยประการอ่นืตามกฎหมายและหลักกฎ 
หมายสมธรรม 

การชําระเงนิยอ่มเกดิข้นึในขณะจัดสง่เช็คของวเีวริค์ทางไป
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รษณียห์รอืเริม่ตน้การชําระเงนิทางอเิล็กทรอนกิส ์ 
ผูข้ายจะคดิดอกเบีย้หรอืเบีย้ปรับฐานชําระเงนิลา่ชา้ประเภท
อืน่โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากวเีวริค์กอ่นมไิ
ด ้ ทัง้นีใ้หคู้ส่ัญญาหาทางระงับขอ้พพิาทใด ๆ 
โดยเร็วและโดยสจุรติ  
ใหผู้ข้ายปฏบัิตหินา้ทีข่องตนตามสัญญานีต้อ่ไปโดยมพัิกต ้
องคํานงึถงึขอ้พพิาทใด ๆ เชน่ว่านัน้ 

8. Taxes. 8. ภาษ ี  

Vendor shall be liable for any applicable income taxes, 
levies, duties, costs, charges, withholdings, deductions 
or any charges of equivalent effect imposed on, or in 
respect of the Services provided by Vendor to WeWork 
under this Agreement. Except as expressly set forth in 
this Agreement or required by any applicable law, 
WeWork shall have no responsibility to pay or withhold 
from any payment to Vendor under this Agreement, 
any domestic, foreign or international/multinational 
taxes or fees.  
 
Upon request, Vendor shall provide WeWork with a 
validly executed U.S. Internal Revenue Service form to 
establish its U.S. or non-U.S. status or any other 
necessary tax documentation. Where applicable, a 
non-U.S. Vendor shall note, on each invoice issued to 
WeWork under this Agreement, the amount of 
Services performed by Vendor within the United 
States, if any. Where required by applicable law, 
Vendor will charge WeWork sales tax, excise tax, use 
tax, value added tax, goods and services tax, 
consumption tax, or equivalent type charges 
(collectively, “Transaction Taxes”) that are owed by 
WeWork solely as a result of the Services provided by 
Vendor to WeWork under this Agreement and which 
are required or permitted to be collected from 
WeWork by Vendor under applicable law. Such 
Transaction Taxes must be separately indicated on the 
invoice for the applicable G&S. If WeWork provides 
Vendor with a valid exemption certificate, Vendor shall 
not collect the Transaction Taxes covered by such 
certificate. All charges will be supported by valid tax 
invoices provided by Vendor to WeWork.  
 
Where any relevant taxation authority imposes any 
income tax on the payment for Services by WeWork to 
Vendor and requires WeWork to withhold such tax 
(“Withholding Tax”), WeWork may deduct such 
Withholding Tax from the payment to Vendor and 
remit such Withholding Tax to the relevant taxing 
authority on behalf of Vendor. The determination of 
the applicability of a Withholding Tax is at WeWork’s 
sole discretion. In the event a reduced Withholding 
Tax rate may apply on payments to Vendor, Vendor 
shall furnish to WeWork as soon as practicable all 
documentation necessary to evidence the 
qualifications for the reduced rate of Withholding Tax. 
If the necessary documentation is not provided in a 
timely fashion before payment, the reduced 
Withholding Tax rate will not apply and any payments 
to Vendor shall be subject to the full rate. Upon 
reasonable request by Vendor, WeWork shall furnish 
Vendor with tax receipts or other documentation 

ใหผู้ข้ายรับผดิคา่ภาษีเงนิได ้จังกอบ อากร คา่ใชจ้่าย 
คา่ธรรมเนยีม คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย เงนิหัก 
หรอืคา่ใชจ้่ายใดทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลทํานองเดยีวกนัซึง่เรยีกเ
ก็บจากหรอืเกีย่วกับบรกิารทีผู่ข้ายใหแ้กว่เีวริค์ตามสัญญานี ้ 
เวน้แตจ่ะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในสัญญานีโ้ดยชดัแจง้หรอื
กฎหมายใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดไว ้
วเีวริค์ไมต่อ้งรับผดิชอบชําระหรอืหักภาษีหรอืคา่ธรรมเนยีม
ภายในประเทศ ตา่งประเทศ 
หรอืระหวา่งประเทศออกจากเงนิจํานวนใด ๆ 
ทีจ่ะชําระใหแ้กผู่ข้ายตามสัญญานี ้
 
 
เมือ่ไดรั้บคํารอ้งขอ 
ใหผู้ข้ายนําแบบเอกสารกรมสรรพากรสหรัฐทีล่งนามถกูตอ้
งแลว้เพือ่พสิจูนส์ถานะพลเมอืงสหรัฐหรอืสถานะคนตา่งดา้
วของตน พรอ้มเอกสารภาษีประเภทอืน่ใดทีจํ่าเป็นตอ้งใช ้
มามอบใหว้เีวริค์  ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง 
ใหผู้ข้ายซึง่มใิชพ่ลเมอืงสหรัฐระบจํุานวนบรกิารทีผู่ข้ายให ้
ไปภายในสหรัฐ (ถา้ม)ี 
ลงในใบแจง้หนีแ้ตล่ะฉบับทีอ่อกใหว้เีวริค์ตามสัญญานี้  
ในกรณีทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 
ผูข้ายจะคดิคา่ภาษีขาย ภาษีสรรพสามติ ภาษีใช ้
ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีสนิคา้และบรกิาร ภาษีบรโิภค 
หรอืคา่ใชจ้่ายประเภททีเ่ทยีบเทา่กัน (เรยีกรวมกันวา่ 
"ภาษธีุรกรรม") 
ซึง่วเีวริค์ตอ้งชําระแตเ่พราะบรกิารทีผู่ข้ายใหไ้วแ้กว่เีวริค์ตา
มสัญญานีแ้ละกําหนดหรอือนุญาตใหผู้ข้ายเรยีกเก็บจากวเีวิ
รค์ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจากวเีวริค์  
ภาษีธุรกรรมนัน้ตอ้งระบไุวต้า่งหากในใบแจง้หนีค้า่สนิคา้บริ
การทีเ่กีย่วขอ้ง  
หากวเีวริค์มอบหนังสอืรับรองสทิธยิกเวน้ฉบับมผีลสมบรูณ์ใ
หแ้กผู่ข้าย 
หา้มมใิหผู้ข้ายเรยีกใหชํ้าระคา่ภาษีธุรกรรมตามหนังสอืรับร
องนัน้  
คา่ใชจ้่ายทัง้ปวงตอ้งมใีบแจง้หนีซ้ ึง่เป็นใบกํากับภาษีฉบับ
สมบรูณ์ซึง่ผูข้ายมอบไวแ้กว่เีวริค์ 
 
 
 
 
ในกรณีทีห่น่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานใดทีเ่กีย่วขอ้งคดิ
ภาษีเงนิไดป้ระเภทใด ๆ 
จากคา่บรกิารทีว่เีวริค์ชําระใหผู้ข้าย 
และใหว้เีวริค์หักภาษีนัน้ ("ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย") 
วเีวริค์อาจหักภาษีหัก ณ 
ทีจ่่ายนัน้ออกจากจํานวนเงนิทีช่ําระใหผู้ข้ายและนําสง่ภาษี
หัก ณ 
ทีจ่่ายนัน้แกห่น่วยงานจัดเก็บภาษีทีเ่กีย่วขอ้งแทนผูข้ายได ้ 
การกําหนดวา่ตอ้งหักภาษี ณ ทีจ่่ายหรอืไม ่
ใหเ้ป็นไปตามดลุพนิจิวเีวริค์โดยลําพัง  
ในกรณีทีอ่าจตอ้งหักภาษี ณ 
ทีจ่่ายจากเงนิทีชํ่าระใหผู้ข้ายในอัตราทีต่ํ่าลง 
ใหผู้ข้ายมอบเอกสารหลักฐานทัง้ปวงทีจํ่าเป็นแกก่ารพสิจูน์
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evidencing the payment of such Withholding Tax when 
available. 
 

การเขา้เกณฑใ์ชอ้ัตราหักภาษี ณ 
ทีจ่่ายทีต่ํ่าลงใหว้เีวริค์โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีทํ่าได ้ 
หากไมม่อบหลักฐานทีจํ่าเป็นตอ้งมโีดยทันกาลกอ่นชําระเงิ
น จะไมใ่ชอ้ัตราหักภาษี ณ ทีจ่่ายทีต่ํ่าลงนัน้ 
และเงนิทีจ่า่ยใหผู้ข้ายตอ้งหักเต็มอัตรา  
เมือ่ผูข้ายรอ้งขอตามสมควร 
ใหว้เีวริค์มอบใบเสร็จซึง่เป็นใบกํากับภาษีและเอกสารหลัก
ฐานการจ่ายภาษีหัก ณ ทีจ่่ายนัน้ประเภทอืน่ ๆ 
แกผู่ข้ายเมือ่มเีอกสารดังกลา่วแลว้ 

9. Changes. 9. การแกไ้ขเปลีย่นแปลง  

WeWork may, at any time prior to delivery of any 
Goods or completion of any Services, reschedule the 
Services, change the delivery destination for Goods in 
any Order, change or vary the Services provided under 
any Order, or cancel any Order, or otherwise change 
the specifications such G&S, in any such case upon 
written notice to Vendor (each, a “Change Order”), 
in each case, at no cost to WeWork, except that if 
WeWork requests changes that will materially increase 
or decrease the cost of providing Goods or Services to 
WeWork, such as by requiring additional Services or 
additional materials, the parties will negotiate an 
appropriate adjustment to their obligations under the 
Order in accordance with this provision before Vendor 
commences performance related to such Change 
Order.  
 
Vendor will accept any changes, and shall, if a change 
increases or decreases the cost or time required for 
performance, within 2 business days of receiving a 
Change Order, submit to WeWork a firm cost proposal 
reflecting any such increases or decreases resulting 
from such Change Order. If WeWork accepts such cost 
proposal, Vendor shall proceed with the changed 
services subject to the cost proposal and the terms 
and conditions of this Agreement. If WeWork does not 
accept such cost proposal, WeWork may cancel the 
related Order. Vendor acknowledges that a Change 
Order may or may not entitle Vendor to an adjustment 
in the Vendor’s compensation or the performance 
deadlines under this Agreement. Vendor shall inform 
WeWork at least 2 business days in advance of 
effecting or permitting any material change, 
intentional or otherwise, to the G&S, including, 
without limitation, changes in composition, quality 
specifications, manufacturing processes, labeling, 
functionality, safety, manufacturing locations, and use 
of any suppliers or subcontractors. Upon notice of a 
Vendor-initiated change, WeWork may cancel the 
related Order. Any Vendor-initiated revisions to an 
Order, with respect to price or otherwise, must be in 
writing and approved by WeWork. In no event shall 
Vendor unreasonably withhold or delay agreement to 
any Change Order that WeWork may request 
hereunder. 
 

ไมว่า่ในเวลาใดกอ่นสง่มอบสนิคา้ใดหรอืใหบ้รกิารใดจนแล ้
วเสร็จ วเีวริค์อาจปรับกําหนดเวลาใหบ้รกิาร 
เปลีย่นสถานทีส่ง่มอบสนิคา้ในคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขรายละเอยีดบรกิารทีใ่หต้ามคําสั่งซื้
อฉบับใด ๆ หรอืยกเลกิคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
หรอืเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดจําเพาะของสนิคา้บรกิารโดยป
ระการอืน่ได ้
โดยในแตล่ะกรณีทีก่ลา่วมานีจ้ะดําเนนิการไดเ้มือ่มหีนังสอื
บอกกลา่วผูข้าย (แตล่ะฉบับเรยีกว่า "คําส ัง่แกไ้ข") 
โดยแตล่ะกรณีนีจ้ะไมค่ดิคา่ใชจ้่ายจากวเีวริค์ 
ยกเวน้หากวเีวริค์รอ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงในลัษณะทีจ่ะทําใ
หค้า่ใชจ้่ายในการมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารแกว่เีวริค์เพิม่ขึน้
หรอืลดลงอยา่งมนัียสําคัญ เชน่ 
กรณีกําหนดใหใ้หบ้รกิารเพิม่เตมิหรอืวัสดเุพิม่เตมิ 
คูส่ัญญาจะเจรจาปรับเปลีย่นหนา้ทีข่องตนตามคําสั่งซือ้ฉบั
บนัน้ ๆ 
ตามขอ้กําหนดขอ้นีต้ามความเหมาะสมกอ่นทีผู่ข้ายจะเริม่ก
ารดําเนนิการเกีย่วกับคําสั่งแกไ้ขนัน้ 
 
 
ผูข้ายจะยอมรับการเปลีย่นแปลงใด ๆ 
และหากการเปลีย่นแปลงนัน้สง่ผลใหค้า่ใชจ้่ายหรอืเวลาที่
ตอ้งใชป้ฏบัิตงิานเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
จะยืน่ขอ้เสนอคา่ใชจ้่ายแบบคงทีซ่ ึง่สะทอ้นคา่ใชจ้่ายทีเ่พิ่
มขึน้หรอืลดลงเนือ่งจากคําสั่งแกไ้ขนัน้แกว่เีวริค์ภายใน 2 
วันทําการนับแต่ไดรั้บคําสั่งแกไ้ข  
หากวเีวริค์รับขอ้เสนอคา่ใชจ้่ายดังกลา่ว 
ใหผู้ข้ายดําเนนิการใหบ้รกิารตามทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงและ
ตามขอ้เสนอคา่ใชจ้่ายและขอ้กําหนดเงือ่นไขของสัญญานี ้ 
หาก วเีวริค์ไมรั่บขอ้เสนอคา่ใชจ้่ายดังกลา่ว 
วเีวริค์อาจยกเลกิคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 
ผูข้ายรับทราบว่า 
คําสั่งแกไ้ขอาจจะใหส้ทิธทิีผู่ข้ายจะปรับคา่ตอบแทนของผู ้
ขายหรอืปรับกําหนดวันดําเนนิงานแลว้เสร็จตามสัญญานีห้รื
อไมก็่ได ้ ใหผู้ข้ายแจง้ใหว้เีวริค์ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 
วันทําการถงึการดําเนนิการหรอือนุญาตใหม้กีารเปลีย่นแปล
งรายละเอยีดสนิคา้บรกิารในสาระสําคัญไมว่่าโดยเจตนาหรื
อไม ่รวมทัง้ แต่ไมจํ่ากัดเพยีง กรณีเปลีย่นองคป์ระกอบ 
ขอ้กําหนดคณุภาพ  กระบวนการผลติ วธิปิีดฉลาก 
รปูแบบการใชง้าน ความปลอดภัย สถานทีผ่ลติ 
และการใชง้านของผูจั้ดหาหรอืผูรั้บจา้งชว่งรายใด  
เมือ่แจง้ใหท้ราบการเปลีย่นแปลงตามทีผู่ข้ายรเิริม่แลว้ 
วเีวริค์อาจยกเลกิคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 
การแกไ้ขคําสั่งซือ้ในเรือ่งเกีย่วกับราคาหรอืเรือ่งอืน่ในกรณี
ทีผู่ข้ายรเิริม่ ตอ้งทําเป็นหนังสอืและไดรั้บอนุมัตจิากวเีวริค์  
ไมว่า่ในกรณีใด 
หา้มมใิหผู้ข้ายปฏเิสธมใิหค้วามยนิยอมใหม้คํีาสั่งแกไ้ขใด 
ๆ 
ตามทีว่เีวริค์อาจรอ้งขอตามสัญญานีห้รอืใหค้วามยนิยอมดัง
กลา่วลา่ชา้ 
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10. Indemnification. 10. การตกลงชดใช ้  

Vendor and its affiliates (collectively, “Vendor 
Affiliates”) shall defend, indemnify and hold WeWork 
and its affiliates, directors, officers, managers, 
members, employees, agents, representatives and 
other vendors harmless from and against any and all 
claims, demands, actions, causes of action, 
proceedings, judgments and other liabilities, 
obligations, penalties, fines, losses, damages, costs 
and expenses (including legal costs on a full indemnity 
basis ) of any nature (collectively, the “Claim”) to the 
extent arising out of or in any way connected with the 
G&S provided pursuant to an Order, including, without 
limitation:  

(a) any claim based on the death or bodily 
injury to any person, destruction or damage 
to property, or contamination of the 
environment and any associated clean-up 
costs;  
 
(b) Vendor failing to satisfy any applicable 
taxing authority’s guidelines for an 
independent contractor;  
 
(c) any claim based on the negligence, acts, 
omissions, or misconduct of Vendor or any 
Vendor Affiliates;  
 
(d) Vendor failing to satisfy its obligations 
with respect to the protection of Confidential 
Information (as defined below);  
 
(e) Vendor failing to comply with any 
requirement of applicable law (including any 
failure to identify or any misidentification of 
the country of origin of any Goods provided 
hereunder);  
 
(f) any claim by a third party against WeWork 
alleging that the G&S, the results of any 
Services, or any other products or processes 
provided pursuant to an Order, infringe a 
patent, copyright, trademark, trade secret, 
moral rights or other proprietary right of a 
third party, whether such are provided alone 
or in combination with other products, 
software, or processes;  
 
(g) all mechanics’ and materialmen’s liens;  
 
 
(h) the failure of Vendor to deliver the G&S in 
accordance with this Agreement or any Order 
hereunder;  
 
(j) interference with, interruption or change 
to any utility or facility caused by Vendor or 
any subcontractor; or  
 
 
(k) any breach by Vendor or any Vendor 

ผูข้ายและบรษัิทในเครอืของผูข้าย (เรยีกรวมกันวา่ 
"บรษิทัในเครอืผูข้าย") จะปกป้อง ชดใช ้
และจัดมใิหว้เีวริค์ ตลอดจนบรษัิทในเครอื กรรมการ 
เจา้หนา้ที ่ผูจั้ดการ สมาชกิ ลกูจา้ง ตัวแทน 
และผูแ้ทนของวเีวริค์และผูข้ายรายอืน่ 
ไดรั้บผลกระทบจากการเรยีกรอ้ง การทวงถาม 
การดําเนนิคด ีมลูคด ีคด ีคําพพิากษา และความรับผดิ 
หนา้ที ่เบีย้ปรับ ค่าปรับ ความสญูเสยี ความเสยีหาย 
ตน้ทนุ และคา่ใชจ้่ายอืน่ใดทัง้ปวง 
(รวมทัง้คา่ฤชาธรรมเนยีมตามหลักชดใชเ้ต็มจํานวน) 
ไมว่า่ประเภทใด ๆ (เรยีกรวมกันว่า "สทิธเิรยีกรอ้ง") 
เทา่ทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วขอ้งไมว่า่แตป่ระการใดกับสนิคา้บ
รกิารทีใ่หต้ามคําสั่งซือ้ 
รวมทัง้แตไ่มจํ่ากัดเพยีงสิง่ตอ่ไปนี ้
 

(ก) สทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ 
ทีอ่าศัยเหตบุคุคลใดตายหรอืบาดเจ็บแกก่ายหรอื
ทรัพยส์นิบบุสลายหรอืเสยีหายหรอืสารปนเป้ือนสิ่
งแวดลอ้มหรอืคา่ใชจ้่ายในการทําความสะอาดใด 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
(ข) 
กรณีทีผู่ข้ายไมป่ฏบัิตติามแนวทางปฏบัิตสํิาหรับผู ้
รับจา้งอสิระของหน่วยงานจัดเก็บภาษีใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
(ค) การเรยีกรอ้งใด ๆ 
โดยอาศัยเหตุผูข้ายหรอืบรษัิทในเครอืผูข้ายประม
าทเลนิเลอ่ กระทําการ งดเวน้ไมก่ระทําการ 
หรอืประพฤตมิชิอบ 
 
(ง) 
กรณีทีผู่ข้ายไมป่ฏบัิตหินา้ทีข่องตนเกีย่วกับการคุ ้
มครองขอ้มลูความลับ (ตามทีน่ยิามไวต้อ่ไปนี)้ 
 
(จ) กรณีทีผู่ข้ายไมป่ฏบัิตติามขอ้กําหนดใด ๆ 
ของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
(รวมทัง้กรณีไมร่ะบปุระเทศแหลง่กําเนดิของสนิค ้
าใด ๆ ทีม่อบใหต้ามสัญญานีห้รอืระบไุมถ่กูตอ้ง) 
 
 
(ฉ) 
กรณีทีบ่คุคลภายนอกเรยีกรอ้งวเีวริค์โดยอา้งว่าสิ
นคา้บรกิาร ผลของบรกิารใด ๆ 
หรอืผลติภัณฑห์รอืกระบวนการอืน่ใดทีจั่ดใหต้าม
คําสั่งซือ้ละเมดิสทิธบัิตร ลขิสทิธิ ์
เครือ่งหมายการคา้ ความลับทางการคา้ ธรรมสทิธิ ์
หรอืสทิธถิอืเอาเป็นเจา้ของประเภทอืน่ของบคุคล
ภายนอก 
ไมว่า่สิง่ดังกลา่วจะมอบใหต้า่งหากหรอืรว่มกับผลิ
ตภัณฑ ์ซอฟตแ์วร ์หรอืกระบวนการอืน่ใด 
 
 
(ช) 
สทิธยิดึหน่วงของผูจั้ดหาแรงงานและผูจั้ดหาสัมภ
าระทัง้ปวง 
 
(ซ) 
กรณีทีผู่ข้ายไมส่ง่มอบสนิคา้บรกิารตามสัญญานี้ห
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Affiliate of any covenant, representation or 
warranty herein. 
 

The foregoing obligations shall not apply to the extent 
the Claim is due to or arises from the gross negligence 
or willful misconduct of WeWork. Vendor shall not 
settle any such suit or claim without  WeWork’s prior 
written approval. Vendor agrees to pay or reimburse 
all costs that may be incurred by WeWork in enforcing 
this indemnity or in pursuing any insurance providers, 
including legal costs on a full indemnity basis. WeWork 
may be represented by and participate through its 
own counsel with respect to any Claim. At WeWork’s 
option, Vendor shall take control of the defense of any 
such Claim.  
 
Should the use of any G&S by WeWork, its 
distributors, subcontractors, or customers be enjoined, 
threatened by injunction, or the subject of any legal 
proceeding, Vendor shall, at Vendor’s sole cost and 
expense, and WeWork’s option, either (i) substitute 
fully equivalent non-infringing G&S; (ii) modify the 
G&S so that they no longer infringe but remain fully 
equivalent in functionality; (iii) obtain for WeWork, its 
distributors, subcontractors, or customers the right to 
continue using the G&S; or (iv) if none of the 
foregoing is possible, refund all amounts paid for the 
infringing G&S.  
 
Vendor’s liability to WeWork for any of the matters 
contained in this Agreement, including, without 
limitation, the indemnification obligations set forth 
herein, shall not be limited by the insurance policies 
required hereunder or the recovery of any amount 
thereunder. The indemnification obligations herein 
shall survive the expiration or termination of this 
Agreement. Any act, omission or default of Vendor’s 
directors, employees, agents, contractors and those of 
its affiliates shall be deemed to be Vendor’s act, 
omission or default. 
 

รอืคําสั่งซือ้ฉบับใดตามสัญญานี ้
 
 
(ฌ) 
การทีร่ะบบสาธารณูปโภคหรอืสิง่อํานวยความสะด
วกใดถกูรบกวน หยดุชะงัก 
หรอืเปลีย่นแปลงไปโดยมสีาเหตจุากผูข้ายหรอืผูรั้
บจา้งชว่งรายใด ๆ หรอื 
 
(ญ) 
การทีผู่ข้ายหรอืบรษัิทในเครอืผูข้ายทําผดิคํามั่น 
คํารับรอง หรอืคํารับประกันขอ้ใด ๆ ในสัญญานี้ 
 

หนา้ทีต่า่ง ๆ 
ขา้งตน้จะไมใ่ชเ้ทา่ทีส่ทิธเิรยีกรอ้งมสีาเหตหุรอืเกดิจากก
ารประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืจงใจประพฤตมิชิอบ
ของวเีวริค์  
ผูข้ายจะไมร่ะงับคดคีวามหรอืหรอืคดเีรยีกรอ้งฟ้องรอ้งใด 
ๆ 
เชน่วา่นัน้โดยไมไ่ดรั้บความเห็นชอบเป็นหนังสอืจากวเีวริ์
คกอ่น  
ผูข้ายตกลงว่าจะชําระหรอืชดใชค้่าใชจ้่ายทัง้ปวงอันอาจเ
กดิแกว่เีวริค์ในการบังคับตามขอ้ตกลงชดใชน้ีห้รอืในการ
ตดิตามหนีจ้ากผูรั้บประกันภัยรายใด ๆ 
รวมทัง้คา่ฤชาธรรมเนยีมตามหลักชดใชเ้ต็มจํานวน  
ในคดเีกีย่วกับสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ 
วเีวริค์อาจตัง้ทนายของตนเองใหเ้ขา้รว่มคดไีด ้ 
เมือ่วเีวริค์เลอืก 
ผูข้ายจะเขา้ควบคมุการตอ่สูค้ดเีกีย่วกับสทิธเิรยีกรอ้งใด 
ๆ นัน้ 
 
หากการใชส้นิคา้บรกิารใด ๆ โดยวเีวริค์หรอืผูจั้ดจําหน่าย 
ผูรั้บจา้งชว่ง หรอืลกูคา้ของวเีวริค์ถกูสั่งหา้ม 
ใกลจ้ะถกูสั่งหา้ม หรอืมคีดคีวามเกดิขึน้ ใหผู้ข้าย (i) 
ทดแทนสนิคา้บรกิารดว้ยสนิคา้บรกิารทีไ่มม่ลัีกษณะละเมิ
ดสทิธแิตม่ลัีกษณะครบถว้นดังเดมิทกุประการ (ii) 
แกไ้ขสนิคา้บรกิารเพือ่มใิหม้ลัีกษณะละเมดิสทิธอิกีตอ่ไป
แตยั่งคงมลัีกษณะการใชง้านครบถว้นดังเดมิ (iii) 
ขอรับสทิธใิชส้นิคา้บรกิารตอ่ไปใหว้เีวริค์หรอืผูจั้ดจําหน่า
ย ผูรั้บจา้งชว่ง หรอืลกูคา้ของวเีวริค์ หรอื (iv) 
ในกรณีพน้วสิัยทีจ่ะกระทําการใด ๆ ดังกลา่ว 
คนืเงนิทกุจํานวนทีชํ่าระไปสําหรับสนิคา้บรกิารทีล่ะเมดิสิ
ทธ ิทัง้นี ้ดว้ยทนุทรัพยผ์ูข้ายเองและตามทีว่เีวริค์จะเลอืก 
 
ความรับผดิของผูข้ายทีม่ตีอ่วเีวริค์สําหรับเรือ่งใด ๆ 
ทีร่ะบไุวใ้นสัญญานี้ รวมทัง้ แตไ่ม่จํากัดเพยีง 
หนา้ทีช่ดใชท้ีร่ะบไุวน้ี ้
ยอ่มไมถ่กูจํากัดโดยกรมธรรมป์ระกันภัยทีต่อ้งมตีามสัญญ
านีห้รอืการเรยีกเอาเงนิจํานวนใด ๆ ตามกรมธรรมนั์น้  
หนา้ทีช่ดใชใ้นสัญญานีใ้หม้อียูต่อ่ไปไดแ้มส้ัญญานีจ้ะสิน้
สดุระยะเวลาหรอืถกูบอกเลกิแลว้  การกระทําการ 
งดเวน้ไมก่ระทําการ หรอืผดินัดของกรรมการ ลกูจา้ง 
ตัวแทน 
ผูรั้บจา้งของผูข้ายหรอืของบรษัิทในเครอืของผูข้าย 
ใหถ้อืเป็นการกระทําการ งดเวน้ไม่กระทําการ 
หรอืผดินัดของผูข้าย 

11. Insurance. 11. ประกนัภยั  

During the term of this Agreement and for a period of 
6 years thereafter, Vendor shall, at its sole cost and 
expense, and shall cause Vendor Affiliates to, have in 
effect and keep in force insurance coverage which is 

ตลอดระยะเวลาของสัญญานีแ้ละในชว่ง 6 ปีหลังจากนัน้ 
ใหผู้ข้ายยังใหม้ผีลบังคับและรักษาและจัดใหบ้รษัิทในเค
รอืผูข้ายยังใหม้ผีลบังคับและรักษาความคุม้ครองประกันภั
ยชว่งแรกแบบไมม่สีว่นรว่มของวเีวริค์ทีม่กีับบรษัิทประกัน
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primary and non-contributory as to any insurance 
maintained by WeWork, with reputable insurance 
companies. WeWork shall be named as an additional 
insured on all such policies, except the worker’s 
compensation and employer’s liability policies. All 
insurance shall also include waiver of subrogation 
provisions in favor of WeWork.  
 
The minimum insurance coverage to be maintained by 
Vendor shall be in amounts reasonably related to the 
scope and the nature of the Services to be performed 
under this Agreement, as determined by WeWork in 
its reasonable discretion, subject to any greater 
coverage requirements mandated by applicable law or 
the common best practice and standards of care in 
Vendor’s industry. Vendor agrees that WeWork may, 
from time to time, reasonably require that Vendor 
obtain and maintain additional insurance in connection 
with Services to be performed under this Agreement. 
All such certificates and policies shall include a 
provision whereby WeWork will be given 30 days’ 
advance written notice of the insurer’s intention to 
cancel or materially alter such policies. Upon request, 
Vendor shall provide WeWork with certificates of 
insurance or evidence of coverage before commencing 
performance under this Agreement and shall file 
renewal certificates with WeWork as necessary to 
ensure that a current certificate is on file with WeWork 
at all times during the Term.  
 
Except where prohibited by law, Vendor shall require 
its insurer to waive all rights of subrogation against 
Vendor’s insurers and Vendor. Vendor shall not 
commence, and shall not allow any of Vendor Affiliates 
to commence, any portion of the Services until it has 
obtained all insurance required hereunder. The liability 
of Vendor shall not be limited by said insurance 
policies or the recovery of any amounts from any 
insurance policies. 
 

ภัยทีม่ชี ือ่เสยีงดว้ยทนุทรัพยต์นเองโดยลําพัง  
โดยใหร้ะบชุือ่วเีวริค์เป็นผูเ้อาประกันภัยเพิม่เตมิในกรมธร
รมท์ัง้ปวงนัน้ 
ยกเวน้กรมธรรมป์ระกันเงนิทดแทนและประกันความรับผดิ
นายจา้ง  นอกจากนี ้
ประกันภัยทัง้ปวงนัน้ตอ้งระบขุอ้สละสทิธรัิบชว่งสทิธิเ์พือ่
ประโยชนแ์กว่เีวริค์ไวด้ว้ย 
 
 
ความคุม้ครองประกันภัยขัน้ต่ําทีผู่ข้ายตอ้งจัดใหม้ใีหเ้ป็นไ
ปตามวงเงนิทีเ่กีย่วขอ้งซึง่พอสมควรกับขอบเขตและลัก
ษณะบรกิารทีจ่ะใหต้ามสัญญานี ้
ตามทีว่เีวริค์จะใชด้ลุพนิจิกําหนดตามสมควร 
แตก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืแนวทางปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุทีย่อม
รับทั่วไปและมาตรฐานความระมัดระวังในอตุสาหกรรมอา
จกําหนดใหคุ้ม้ครองมากกวา่นัน้ได ้ ผูข้ายตกลงว่า 
วเีวริค์อาจเรยีกใหผู้ข้ายเขา้เอาและรักษาประกันภัยเพิม่เ
ตมิเกีย่วกับบรกิารทีจ่ะใหต้ามสัญญานีไ้ดเ้ป็นครัง้คราวตา
มสมควร  
ใบรับรองและกรมธรรมท์ัง้ปวงนัน้ใหร้ะบขุอ้กําหนดทีใ่หว้เี
วริค์ไดรั้บหนังสอืบอกกลา่วลว่งหนา้ 30 
วันถงึความประสงคข์องผูรั้บประกันภัยทีจ่ะยกเลกิหรอืแก ้
ไขสาระสําคัญของกรมธรรมนั์น้  เมือ่ไดรั้บคํารอ้งขอ 
ใหผู้ข้ายนําใบรับรองประกันภัยหรอืหลักฐานความคุม้ครอ
งมามอบแกว่เีวริค์กอ่นเริม่ดําเนนิการตามสัญญานี ้
และนําใบรับรองการตอ่อายมุามอบแกว่เีวริค์ตามทีจํ่าเป็น
เพือ่ใหท้ราบวา่ใบรับรองฉบับปัจจุบันอยูใ่นระเบยีนขอ้มลู
ของวเีวริค์ตลอดระยะเวลาของสัญญา 
 
 
 
 
ยกเวน้ในกรณีทีก่ฎหมายหา้มไว ้
ใหผู้ข้ายกําหนดใหผู้รั้บประกันภัยของตนสละสทิธรัิบชว่ง
สทิธิท์ัง้ปวงทีม่ตีอ่ผูรั้บประกันภัยของผูข้ายและผูข้าย  
หา้มมใิหผู้ข้ายเริม่หรอือนุญาตใหบ้รษัิทในเครอืผูข้ายราย
ใด ๆ เริม่บรกิารสว่นใด ๆ 
จนกวา่ตนจะไดเ้อาประกันภัยทัง้ปวงตามทีกํ่าหนดไวต้าม
สัญญานีแ้ลว้  
ความรับผดิของผูข้ายยอ่มไมถ่กูจํากัดโดยกรมธรรมป์ระกั
นภัยนัน้หรอืการเรยีกเอาเงนิจํานวนใด ๆ 
ตามกรมธรรมป์ระกันภัยใด ๆ 

12. Ownership. 12. การเป็นเจา้ของ  

WeWork shall own all right, title and interest (including 
patent rights, copyright rights, trade secret rights, 
mask work rights, trademark rights and all other 
intellectual property rights throughout the world) 
relating to any and all inventions (whether or not 
patentable), works of authorship, designations, 
designs, know-how, ideas and information made or 
conceived, discovered, coming into existence or 
reduced to practice, in whole or in part, by Vendor 
during the term of this Agreement that arise out of or 
in connection with the performance of the Services or 
any Confidential Information (as defined below) 
(collectively, “Work Product”). To the extent that 
any right, title and interest (including patent rights, 
copyright rights, trade secret rights, mask work rights, 
trademark rights and all other intellectual property 
rights throughout the world) of any Work Product does 
not automatically vest in WeWork under the applicable 

ใหว้เีวริค์เป็นเจา้ของสทิธ ิกรรมสทิธิ ์
และผลประโยชนท์ัง้ปวง (รวมทัง้สทิธใินสทิธบัิตร 
สทิธใินลขิสทิธิ ์สทิธใินความลับทางการคา้ 
สทิธใินงานหนา้กาก สทิธใินเครือ่งหมายการคา้ 
และสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาประเภทอืน่ ๆ 
ทัง้ปวงทั่วโลก) อันเกีย่วกับการประดษิฐ ์
(ไมว่า่จะจดสทิธบัิตรไดห้รอืไม)่ งานประพันธ ์งานบง่ชี ้
งานออกแบบ ความรูค้วามชํานาญ แนวคดิ และขอ้มลูใด ๆ 
ทัง้ปวงทีผู่ข้ายทํา คดิ คน้พบ เกดิมขีึน้ 
หรอืทําใหใ้ชไ้ดใ้นทางปฏบัิตไิมว่า่ทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นร
ะหวา่งระยะเวลาของสัญญานี ้
โดยเกดิจากหรอืเกีย่วกับการใหบ้รกิารหรอืขอ้มลูความลับใ
ด ๆ (ตามทีน่ยิามไวต้อ่ไปนี)้ (เรยีกรวมกันวา่ "ผลงาน")  
ในสว่นทีส่ทิธ ิกรรมสทิธิ ์และผลประโยชนใ์ด ๆ 
(รวมทัง้สทิธใินสทิธบัิตร สทิธใินลขิสทิธิ ์
สทิธใินความลับทางการคา้ สทิธใินงานหนา้กาก 
สทิธใินเครือ่งหมายการคา้ 
และสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาประเภทอืน่ ๆ 
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legislation, at law or otherwise, Vendor shall and 
hereby agrees to, and/or undertakes to procure all 
relevant third parties shall, irrevocably, assign transfer 
and convey absolutely and unconditionally to WeWork 
the said rights, title and interests in a form prescribed 
by WeWork, as the case may be. Vendor will promptly 
disclose and provide all Work Product to WeWork. 
Vendor shall further assist WeWork, at WeWork’s 
expense, to further evidence, record and perfect such 
assignments, and to perfect, obtain, enforce, and 
defend any rights assigned. All materials, supplies, or 
equipment furnished or paid for by WeWork in 
connection with an Order shall remain WeWork’s 
property (title shall not transfer to Vendor), shall be 
maintained by Vendor in good condition, shall be used 
by Vendor only for WeWork, and shall be returned to 
WeWork or otherwise disposed of as directed by 
WeWork upon completion of such Order. Vendor must 
procure from each author of any copyrighted works 
express agreement that they will not enforce any 
moral rights that they may have presently or in the 
future in any Work Product.  
 

ทัง้ปวงทั่วโลก) 
ในผลงานใดไม่ตกแกว่เีวริค์โดยอัตโนมัตติามกฎหมายทีเ่กี่
ยวขอ้งหรอืตามหลักกฎหมายหรอืหลักอืน่ ผูข้ายจะโอน 
มอบ และยกและตกลงวา่จะโอน มอบ และยกสทิธ ิ
กรรมสทิธิ ์และผลประโยชนนั์น้ ๆ 
ใหแ้กว่เีวริค์โดยไมอ่าจเพกิถอนได ้เด็ดขาด 
และปราศจากเงือ่นไข ตามแบบทีว่เีวริค์กําหนด 
แลว้แตก่รณี 
และ/หรอืใหคํ้ามั่นวา่จะจัดการใหบุ้คคลภายนอกทกุรายทีเ่
กีย่วขอ้งกระทําการเชน่นัน้  
ผูข้ายจะรบีเปิดเผยและมอบผลงานทัง้ปวงแกว่เีวริค์  
ใหผู้ข้ายชว่ยเหลอืวเีวริค์เพิม่เตมิดว้ยทนุทรัพยว์เีวริค์ในการ
ทําหลักฐาน บันทกึ และทําใหก้ารโอนสทิธนัิน้มผีลบรบิรูณ์ 
และในการขอรับ บังคับ ปกป้อง และทําใหส้ทิธใิด ๆ 
ทีโ่อนนัน้มผีลบรบิรูณ์  วัสด ุสิง่ของ 
หรอือปุกรณ์ทัง้ปวงทีว่เีวริค์มอบใหห้รอืชําระราคาไปเกีย่วกั
บคําสั่งซือ้ฉบับใด ใหยั้งเป็นทรัพยส์นิของวเีวริค์อยู ่
(กรรมสทิธิจ์ะไมโ่อนตกแกผู่ข้าย) 
โดยใหผู้ข้ายรักษาไวใ้นสภาพด ี
ใหผู้ข้ายใชส้อยเฉพาะเพือ่ประโยชนแ์กว่เีวริค์ 
และใหค้นืวเีวริค์หรอืจําหน่ายเสยีโดยประการอืน่ตามทีว่เีวริ์
คสั่งเมือ่ดําเนนิการตามคําสั่งซือ้นัน้แลว้เสร็จ  
ผูข้ายตอ้งขอรับความตกลงยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูป้ระพั
นธง์านอันมลีขิสทิธิใ์ด ๆ 
แตล่ะรายวา่ตนจะไมบั่งคับธรรมสทิธิใ์ด ๆ 
อันตนอาจมอียูใ่นผลงานใด ๆ 
ไมว่า่ในปัจจุบันหรอืในอนาคต 

13. Confidentiality and Publicity. 13.
 การรกัษาความลบัและการเผยแพรข่อ้มลูต่
อสาธารณชน  

Vendor, its officers, employees, agents and 
representatives, shall consider as WeWork’s 
“Confidential Information” all non-public or 
proprietary information provided by WeWork or its 
affiliates or members, all specifications or other 
documents prepared by Vendor in connection 
herewith, the fact that WeWork has contracted to 
purchase G&S from Vendor, the terms of this 
Agreement and all other non-public information 
relating to an Order. In addition, Confidential 
Information means any third party's proprietary or 
confidential information disclosed to Vendor in the 
course of providing G&S to WeWork.  
 
Confidential Information does not include any 
information which is now or becomes generally 
publicly known through no wrongful act or failure to 
act of Vendor. Without WeWork’s prior written 
consent, Vendor shall not (a) disclose or use 
Confidential Information for any purpose other than 
performing an Order, (b) announce, publicize or 
discuss with third parties the subject matter of this 
Agreement or an Order, (c) include WeWork’s name, 
logo or trademarks (whether registered or not) in any 
marketing materials or (d) disclose that WeWork is 
Vendor’s customer or client. The foregoing provisions 
shall be subject to the terms of any other written 
agreement executed by the parties relating specifically 
to confidentiality, non-disclosure and/or publicity. 
Vendor will use the same amount of care to protect 
Confidential Information that it uses to protect its own 

ใหผู้ข้าย ตลอดจนเจา้หนา้ที ่ลกูจา้ง ตัวแทน 
และผูแ้ทนของผูข้าย 
ถอืวา่ขอ้มลูทัง้ปวงทีบ่คุคลทั่วไปไมล่ว่งรูห้รอืทีม่คีา่และอา
จถอืเอาไดซ้ ึง่วเีวริค์หรอืบรษัิทในเครอืหรอืสมาชกิของวเีวริ์
คใหไ้ว ้ตลอดจนขอ้กําหนดจําเพาะหรอืเอกสารอืน่ ๆ 
ทัง้ปวงทีผู่ข้ายจัดทําขึน้โดยเกีย่วขอ้งกับสัญญานี ้
ขอ้เท็จจรงิทีว่า่วเีวริค์ไดทํ้าสัญญาซือ้สนิคา้บรกิารจากผูข้า
ย ขอ้กําหนดของสัญญานี ้และขอ้มลูอืน่ ๆ 
ทัง้ปวงทีบ่คุคลทั่วไปไมล่ว่งรูซ้ ึง่เกีย่วกับคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
เป็น "ขอ้มลูความลบั" ของวเีวริค์  นอกจากนี ้
ขอ้มลูความลับ หมายถงึ 
ขอ้มลูทีม่คีา่และอาจถอืเอาไดห้รอืทีเ่ป็นความลับของบคุค
ลภายนอกซึง่เปิดเผยใหผู้ข้ายทราบในทางการมอบสนิคา้บ
รกิารแกว่เีวริค์ 
 
 
ขอ้มลูความลับไม่รวมถงึขอ้มลูใด ๆ 
ทีบ่คุคลทั่วไปรูอ้ยู่ในปัจจุบันหรอืล่วงรูก้ันทั่วไปโดยมไิดม้สี
าเหตจุากการทีผู่ข้ายกระทําละเมดิหรอืไมก่ระทําการใด ๆ  
หากไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากวเีวริค์กอ่น 
หา้มมใิหผู้ข้าย (ก) 
เปิดเผยหรอืใชข้อ้มลูความลับเพือ่การใด ๆ 
นอกจากเพือ่ปฏบัิตติามคําสั่งซือ้ (ข) ประกาศ ไขขา่ว 
หรอืหารอืกับบคุคลภายนอกเกีย่วกับวัตถแุหง่สัญญานีห้รอื
คําสั่งซือ้ (ค) แสดงชือ่ ตราสัญลักษณ์ 
หรอืเครือ่งหมายการคา้ของวเีวริค์ 
(ไมว่า่จะจดทะเบยีนหรอืไม)่ ในสือ่การตลาดใด ๆ หรอื (ง) 
เปิดเผยว่าวเีวริค์เป็นลกูคา้ของผูข้าย  
ความขา้งตน้มขีอ้จํากัดผลบังคับใชต้ามขอ้กําหนดของหนัง
สอืสัญญาอืน่ใดทีคู่ส่ัญญาลงนามจัดทําขึน้เกีย่วกับการรักษ
าความลับ การหา้มเปิดเผยขอ้มลู 
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information of like kind, but in any event not less than 
reasonable care. Vendor agrees not to copy, alter, or 
directly or indirectly disclose any Confidential 
Information.  
 
Vendor agrees (x) to limit its internal distribution of 
Confidential Information to Vendor Affiliates who have 
a need to know, and to take steps to ensure that the 
dissemination is so limited, including the execution by 
Vendor Affiliates of nondisclosure agreements with 
provisions substantially similar to those set forth in this 
Agreement and, upon WeWork’s written request, the 
execution of non-disclosure or intellectual property 
assignment or license agreements in a form that is 
reasonably satisfactory to WeWork, copies of any such 
documents  to be provided to WeWork upon request, 
and (y) that Vendor shall be responsible for any 
breach by any such Vendor Affiliates of any such 
agreement. Vendor agrees not to design or 
manufacture any products incorporating Confidential 
Information without WeWork’s express written 
consent in each instance.  
 
All Confidential Information is and shall remain 
WeWork property. This Agreement does not grant, or 
otherwise give, Vendor any rights to any Confidential 
Information or any other WeWork intellectual property 
or proprietary materials. Vendor may receive access to 
information, property, and other tangible and 
intangible assets (“Member Property”) of individuals 
and entities occupying space in a WeWork facility 
(collectively, “WeWork Members”), including, 
without limitation, sensitive and confidential 
information regarding such WeWork Members and 
their actual or potential employees, customers, and/or 
business partners. Vendor will not use, remove, copy, 
manipulate, access, damage, destroy, disclose or 
otherwise engage with any Member Property except 
solely to the extent necessary for Vendor to deliver the 
G&S in accordance with this Agreement.  
 
Vendor will not (i) copy or share with any third party 
any access credentials received from WeWork, 
whether physical (e.g. key cards), electronic (e.g. 
access codes), or other or (ii) otherwise cause or allow 
any third parties without proper permission from 
WeWork, or the applicable WeWork Member, to access 
a WeWork facility and/or any Member Property. If the 
Services require Vendor to remove and/or transport 
any property, including Member Property, away from a 
WeWork facility, Vendor will take all necessary 
measures to protect and secure such property from 
unauthorized access, damage or destruction at all 
times while such property is not in a WeWork facility, 
including, without limitation, by ensuring that such 
property is not left unattended or unsecured at any 
point.  
 
Vendor agrees to require any permitted delegatee or 
subcontractor to be bound in writing by the 
confidentiality provisions of this Agreement, and, upon 
WeWork’s written request, to enter into a non-

และ/หรอืการเผยแพรข่อ้มลูตอ่สาธารณชนโดยเฉพาะ  
ผูข้ายจะใชค้วามระมัดระวังในการคุม้ครองขอ้มลูความลับใ
นระดับเดยีวกันกับทีต่นใชคุ้ม้ครองขอ้มลูประเภทเดยีวกันข
องตนเอง 
แตไ่มว่่าในกรณีตอ้งไมต่ํ่ากวา่ระดับความระมัดระวังตามสม
ควร  ผูข้ายตกลงวา่จะไมทํ่าสําเนา แกไ้ข 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูความลับใด ๆ 
ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้ม 
 
 
 
ผูข้ายตกลงว่า (ห) 
จะจํากัดการเผยแพรข่อ้มลูความลับภายในองคก์รของตนไว ้
เพยีงบรษัิทในเครอืผูข้ายซึง่จําเป็นตอ้งรูข้อ้มลูความลับนัน้ 
และจะดําเนนิการเพือ่ใหก้ารเผยแพรข่อ้มลูจํากัดเพยีงเทา่นั้
น 
รวมทัง้จะใหบ้รษัิทในเครอืผูข้ายลงนามจัดทําขอ้ตกลงหา้ม
เปิดเผยขอ้มลูซึง่มขีอ้กําหนดในสาระสําคัญคลา้ยกับทีร่ะบุ
ไวใ้นสัญญานี ้และเมือ่วเีวริค์ทําหนังสอืรอ้งขอ 
จะลงนามจัดทําขอ้ตกลงหา้มเปิดเผยขอ้มลูหรอืสัญญาโอน
หรอือนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาตามแบบทีว่เี
วริค์พอใจตามสมควร โดยตอ้งนําสําเนาเอกสารใด ๆ 
นัน้มามอบแกว่เีวริค์เมือ่ไดรั้บคํารอ้งขอ และ (อ) 
ผูข้ายจะรับผดิชอบกรณีทีบ่รษัิทในเครอืผูข้ายรายใด ๆ 
นัน้ทําผดิขอ้ตกลงสัญญาใด ๆ นัน้  
ผูข้ายตกลงว่าจะไมอ่อกแบบหรอืผลติผลติภัณฑใ์ด ๆ 
ทีม่ขีอ้มลูความลับโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืโด
ยชดัแจง้จากวเีวริค์ในแตล่ะคราว 
 
 
 
ขอ้มลูความลับทัง้ปวงเป็นทรัพยส์นิของวเีวริค์ 
และใหยั้งคงเป็นเชน่นัน้ตอ่ไป  
สัญญานีไ้มใ่หห้รอืมอบสทิธใิด ๆ ในขอ้มลูความลับใด ๆ 
หรอืทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสือ่อนัมคีา่และอาจถอืเอาไดป้
ระเภทอืน่ใดของวเีวริค์แกผู่ข้ายโดยประการอืน่  
ผูข้ายอาจไดรั้บสทิธเิขา้ถงึขอ้มลู ทรัพยส์นิ 
และทรัพยท์ัง้ทีม่รีปูรา่งและทีไ่มม่รีูปรา่งประเภทอืน่ ๆ 
("ทรพัยส์นิสมาชกิ") 
ของบคุคลธรรมดาและนติบิคุคลผูค้รอบครองพืน้ทีใ่นสถาน
ทีข่องวเีวริค์ (เรยีกรวมกันวา่ "สมาชกิวเีวริค์") รวมทัง้ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
ขอ้มลูออ่นไหวและลับเกีย่วกับสมาชกิวเีวริค์นัน้และผูเ้ป็นห
รอือาจเขา้เป็นลกูจา้ง ลกูคา้ 
และ/หรอืหุน้สว่นทางธุรกจิของสมาชกิวเีวริค์นัน้  
ผูข้ายจะไมใ่ช ้รือ้ถอน ทําสําเนา จัดการ เขา้ถงึ เปิดเผย 
หรอืทําใหท้รัพยส์นิสมาชกิรายการใด ๆ 
เสยีหายหรอืบุบสลาย 
หรอืจัดการทรัพยส์นิสมาชกิรายการใด ๆ โดยประการอืน่ 
ยกเวน้เพยีงเทา่ทีจํ่าเป็นแกก่ารทีผู่ข้ายจะสง่มอบสนิคา้บรกิ
ารตามสัญญานี ้
 
 
ผูข้ายจะไม ่(i) 
ทําสําเนาหรอืใหบ้คุคลภายนอกรว่มใชส้ิง่ทีใ่ชเ้ขา้ถงึทรัพย์
สนิประเภทใด ๆ ซึง่ไดรั้บจากวเีวริค์ 
ไมว่า่สิง่นัน้จะมลัีกษณะทางกายภาพ (เชน่ บัตรผา่น) 
อยูใ่นรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์(เชน่ รหัสการเขา้ถงึ) 
หรอืมลัีกษณะอยา่งอืน่ หรอื (ii) 
กอ่หรอืยอมใหบ้คุคลภายนอกเขา้ถงึสถานทีข่องวเีวริค์และ
/หรอืทรัพยส์นิสมาชกิรายการใด ๆ 
โดยประการอืน่โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตโดยถกูตอ้งจากวเีวริค์ห
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disclosure or intellectual property assignment or 
license agreement in a form that is reasonably 
satisfactory to WeWork (it being understood that, prior 
to any such delegation or subcontracting, any such 
delegatee or subcontractor shall be informed of the 
confidential nature of the Confidential Information and 
shall agree, in writing, to be bound by the terms of 
nondisclosure agreements with provisions substantially 
similar to those set forth in this Agreement, copies of 
which  shall be provided to WeWork upon request, 
and Vendor shall be responsible for any breach by any 
such delegatee or subcontractor of such agreement). 
Vendor shall take all appropriate legal, organizational 
and technical measures to protect against unlawful 
and unauthorized processing of Confidential 
Information. Vendor shall maintain reasonable 
operating standards and security procedures, and shall 
use its best efforts to secure Confidential Information 
through the use of appropriate physical and logical 
security measures, including, but not limited to, 
appropriate network security and encryption 
technologies, and the use of reasonable user 
identification or password control requirements, 
including multiple-factor authentication, strong 
passwords, session time-outs, and other security 
procedures as may be issued from time to time by 
WeWork or otherwise required by applicable law or in 
accordance with relevant industry standards. If 
requested by WeWork at any time during the term of 
this Agreement, Vendor shall provide WeWork with a 
copy of Vendor’s then-current information security 
policy.  
 
Vendor shall promptly notify WeWork in the event that 
Vendor learns or has reason to believe that any person 
or entity has breached or attempted to breach 
Vendor’s security measures, or gained unauthorized 
access to Confidential Information (“Information 
Security Breach”). Upon any such discovery, Vendor 
shall (a) investigate, remediate and mitigate the 
effects of the Information Security Breach, and (b) 
provide WeWork with assurances reasonably 
satisfactory to WeWork that such Information Security 
Breach will not recur. If WeWork determines that 
notices (whether in WeWork’s or Vendor’s name) or 
other remedial measures (including notice, credit 
monitoring services, fraud insurance and the 
establishment of a call center to respond to customer 
inquiries) are warranted following an Information 
Security Breach, Vendor will, at WeWork’s request and 
at Vendor’s cost and expense, undertake the 
aforementioned remedial actions. This clause survives 
the expiration or termination of this Agreement.  
 

รอืสมาชกิวเีวริค์รายทีเ่กีย่วขอ้ง  
หากในการใหบ้รกิารจําเป็นตอ้งใหผู้ข้ายรือ้ถอนและ/หรอืข
นยา้ยทรัพยส์นิใด ๆ รวมทัง้ทรัพยส์นิสมาชกิ 
ออกจากสถานทีข่องวเีวริค์ 
ผูข้ายจะใชม้าตรการทีจํ่าเป็นทัง้ปวงเพือ่คุม้ครองและรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยส์นินัน้มใิหถ้กูเขา้ถงึโดยไม่
ไดรั้บอนุญาตหรอืถกูทําใหเ้สยีหายหรอืบบุสลายตลอดเวล
าทีท่รัพยส์นินัน้ไมอ่ยูใ่นสถานทีข่องวเีวริค์ รวมทัง้ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
ดแูลใหท้รัพยส์นินัน้ไมถ่กูปลอ่ยทิง้ไวโ้ดยไมม่ผีูด้แูลหรอืไ
มม่รีะบบรักษาความปลอดภัยไมว่า่ในเวลาใด 
 
ผูข้ายตกลงว่าจะเรยีกใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายหรอืผูรั้บจา้งชว่ง
ซึง่เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตทําหนังสอืผกูพันตนตามขอ้กําหนดรั
กษาความลับของสัญญานี้ 
และเขา้ทําขอ้ตกลงหา้มเปิดเผยขอ้มลูหรอืสัญญาโอนหรอื
อนุญาตใหใ้ชส้ทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาตามแบบทีว่เีวริค์
พอใจตามสมควรเมือ่วเีวริค์ทําหนังสอืรอ้งขอ 
(โดยเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกันวา่ 
กอ่นการมอบหมายงานหรอืจา้งชว่งนัน้ 
ผูไ้ดรั้บมอบหมายหรอืผูรั้บจา้งชว่งตอ้งไดรั้บแจง้ใหท้ราบส
ภาพความลับของขอ้มลูความลับ 
และตอ้งทําหนังสอืตกลงเขา้ผกูพันตนตามขอ้กําหนดของข ้
อตกลงหา้มเปิดเผยขอ้มลูซึง่มขีอ้กําหนดในสาระสําคัญคล ้
ายกับทีร่ะบไุวใ้นสัญญานี ้
และตอ้งนําสําเนาเอกสารดังกลา่วมามอบใหว้เีวริค์เมือ่ไดรั้
บคํารอ้งขอดว้ย 
และใหผู้ข้ายรับผดิชอบกรณีทีผู่ไ้ดรั้บมอบหมายหรอืผูรั้บจา้
งชว่งใด ๆ นัน้ทําผดิขอ้ตกลงดังกลา่ว)  
ใหผู้ข้ายใชม้าตรการทางกฎหมาย เชงิองคก์ร 
และทางเทคนคิทีเ่หมาะสมทัง้ปวงเพือ่ปกป้องมใิหข้อ้มลูค
วามลับถกูประมวลผลโดยมชิอบดว้ยกฎหมายและโดยไมไ่
ดรั้บอนุญาต  
ใหผู้ข้ายรักษามาตรฐานดําเนนิงานและระเบยีบขัน้ตอนเพือ่
ความปลอดภัยตามสมควร 
และใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีใ่นการรักษาความปลอดภั
ยของขอ้มลูความลับดว้ยการใชม้าตรการรักษาความปลอด
ภัยทางกายภาพและเชงิตรรกะตามความเหมาะสม รวมทัง้ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
เทคโนโลยรัีกษาความปลอดภัยเครอืขา่ยและเขา้รหัสลับข ้
อมลูทีเ่หมาะสม 
และการใชข้อ้กําหนดควบคมุการระบตัุวตนผูใ้ชง้านหรอืรหั
สผา่น รวมทัง้การตรวจสอบความถูกตอ้งหลายปัจจัย 
รหัสผา่นทีเ่ขา้ถงึยาก การตัดระบบเมือ่หมดเวลา 
ตลอดจนระเบยีบขัน้ตอนความปลอดภัยอืน่ ๆ 
ตามทีว่เีวริค์อาจออกมาเป็นครัง้คราวหรอืตามทีกํ่าหนดไวโ้
ดยประการอืน่โดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตามมาตรฐานอุ
ตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  
หากวเีวริค์รอ้งขอไมว่่าในเวลาใดระหวา่งระยะเวลาของสัญ
ญานี ้
ใหผู้ข้ายนําสําเนานโยบายความปลอดภัยขอ้มลูของผูข้าย
ทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลานัน้ ๆ มามอบแกว่เีวริค์ 
 
 
 
 
ใหผู้ข้ายรบีแจง้ใหว้เีวริค์ทราบในกรณีทีผู่ข้ายล่วงรูห้รอืมเีห
ตอุันควรเชือ่ไดว้า่บุคคลหรอืนติบิคุคลใดไดฝ่้าฝืนหรอืพยา
ยามฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยของผูข้ายหรอืไดเ้
ขา้ถงึขอ้มลูความลับโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
("การละเมดิระบบความปลอดภยัขอ้มลู") 
เมือ่พบขอ้เท็จจรงิเชน่วา่นัน้ ใหผู้ข้าย (ก) ตรวจสอบ แกไ้ข 
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และบรรเทาผลกระทบจากการละเมดิระบบความปลอดภัยข ้
อมลูนัน้ และ (ข) 
ใหคํ้ารับประกันแกว่เีวริค์จนวเีวริค์พอใจตามสมควรวา่การล
ะเมดิระบบความปลอดภัยขอ้มลูนัน้จะไมเ่กดิขึน้อกี  
หากวเีวริค์พจิารณาว่าคําบอกกลา่ว 
(ไมว่า่ในนามวเีวริค์หรอืผูข้าย) 
หรอืมาตรการแกไ้ขเยยีวยาอืน่ (รวมทัง้การบอกกลา่ว 
บรกิารตรวจสอบเครดติ การประกันภัยฉอ้ฉล 
และการจัดตัง้ศนูยข์อ้มลูเพือ่ตอบขอ้สอบถามลกูคา้) 
ไดรั้บการรับประกันหลังเกดิการละเมดิระบบความปลอดภัย
ขอ้มลู เมือ่วเีวริค์รอ้งขอ 
ผูข้ายจะดําเนนิการแกไ้ขเยยีวยาขา้งตน้ดว้ยทนุทรัพยผ์ูข้า
ย  
ความขอ้นีใ้หม้ผีลบังคับใชต้อ่ไปไดแ้มส้ัญญานีจ้ะสิน้สดุระ
ยะเวลาหรอืถกูบอกเลกิแลว้ก็ตาม 

14. Term; Termination. 14. ระยะเวลาของสญัญา การบอกเลกิสญัญา 

This Agreement shall commence on the latest date 
below the signatures hereto and shall continue until 
terminated as set forth herein. WeWork may terminate 
this Agreement upon written notice to Vendor if 
Vendor fails to perform or otherwise breaches this 
Agreement, files a petition in bankruptcy, becomes 
insolvent, or dissolves or fails to provide WeWork, 
upon request, with reasonable assurances of future 
performance. WeWork may, at its election, either 
permanently or temporarily stop performance of the 
Services or the delivery of Goods by Vendor under this 
Agreement or any Order and/or terminate this 
Agreement and/or any Order upon 10 days written 
notice to the Vendor, for any reason or no reason. 
 
Vendor shall cease to perform Services and/or provide 
Goods under an Order (a) immediately upon receipt of 
a cancellation notice from WeWork or (b) on the date 
of termination specified in such notice. Vendor may 
terminate this Agreement upon written notice to 
WeWork if WeWork fails to pay Vendor within 60 days 
after Vendor notifies WeWork in writing that payment 
is past due. If WeWork terminates this Agreement, it 
may also, at its sole discretion, choose to terminate all 
or any portion of outstanding Orders or permit Vendor 
to continue performance under any such outstanding 
Orders, at WeWork’s discretion.  
 
Upon the expiration or termination of this Agreement 
or an Order for any reason: (i) WeWork shall pay 
Vendor for the portion of the Services satisfactorily 
performed and those conforming Goods delivered to 
WeWork through the date of termination, unless 
termination was due to Vendor’s  breach, less 
appropriate offsets, including any additional costs and 
expenses that WeWork may incur in completing the 
Services; (ii) each party will be released from all 
obligations to the other arising after the date of 
expiration or termination, except for those which by 
their terms survive such termination or expiration; and 
(iii) Vendor will promptly deliver to WeWork all 
Confidential Information and/or Work Product in its 
possession or control and at Vendor’s  expense. 
 

สัญญานีใ้หเ้ริม่ตน้ในวันสดุทา้ยทีป่รากฏใตล้ายมอืชือ่ซึง่ลง
ไวใ้นสัญญานี ้
และใหดํ้ารงอยูเ่รือ่ยไปจนกวา่จะถกูบอกเลกิตามทีร่ะบไุวใ้น
สัญญานี ้ 
วเีวริค์อาจบอกเลกิสัญญานีไ้ดโ้ดยทําหนังสอืบอกกลา่วผูข้
ายในกรณีทีผู่ข้ายไมป่ฏบัิตติามสัญญานีห้รอืทําผดิสัญญานี้
โดยประการอืน่ ถกูฟ้องลม้ละลาย 
ตกเป็นผูม้หีนีส้นิลน้พน้ตัว หรอืเลกินติบิคุคล 
หรอืไมใ่หคํ้ารับประกันตามสมควรแกว่เีวริค์ว่าจะปฏบัิตงิานใ
นอนาคตเมือ่ไดรั้บคํารอ้งขอ  
วเีวริค์อาจเลอืกระงับการทีผู่ข้ายจะใหบ้รกิารหรอืสง่มอบสนิ
คา้ตามสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
โดยถาวรหรอืโดยชัว่คราว 
และ/หรอืบอกเลกิสัญญานีแ้ละ/หรอืคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
ไดไ้มว่่าดว้ยเหตใุด หรอืจะไมม่เีหตเุลยก็ได ้
โดยทําหนังสอืบอกกลา่วผูข้ายล่วงหนา้ 10 วัน 
 
 
ใหผู้ข้ายยตุกิารใหบ้รกิารและ/หรอืจัดหาสนิคา้ใหต้ามคําสั่ง
ซือ้ (ก) ทันททีีไ่ดรั้บคําบอกกลา่วแจง้ยกเลกิจากวเีวริค์ 
หรอื (ข) ในวันบอกเลกิทีร่ะบไุวใ้นคําบอกกลา่วนัน้  
ผูข้ายอาจบอกเลกิสัญญานีไ้ดโ้ดยทําหนังสอืบอกกลา่ววเีวิ
รค์ในกรณีทีว่เีวริค์ไมช่ําระเงนิใหผู้ข้ายภายใน 60 
วันนับแตผู่ข้ายทําหนังสอืแจง้วเีวริค์วา่พน้กําหนดชําระเงนิ
แลว้  หากวเีวริค์บอกเลกิสัญญานี้ 
วเีวริค์ยังอาจใชดุ้ลพนิจิโดยลําพังเลอืกยกเลกิคําสั่งซือ้ทีเ่ห
ลอืทัง้หมดหรอืแตบ่างสว่นหรอือนุญาตใหผู้ข้ายปฏบัิตงิาน
ตามคําสั่งซือ้ทีเ่หลอืนัน้ตอ่ไปไดต้ามแตด่ลุพนิจิวเีวริค์ 
 
 
 
เมือ่สัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใดสิน้สดุระยะเวลาหรอืถกูบ
อกเลกิยกเลกิไมว่า่ดว้ยเหตใุด (i) 
วเีวริค์จะชําระคา่บรกิารสว่นทีใ่หบ้รกิารจนพอใจแลว้และรา
คาสนิคา้ทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดและสง่มอบใหว้เีวริค์แลว้นั
บถงึวันบอกเลกิยกเลกิใหแ้กผู่ข้าย 
เวน้แตก่ารบอกเลกิยกเลกินัน้มสีาเหตจุากการทําผดิของผูข้
าย หักดว้ยหนีใ้ด ๆ ทีนํ่ามาหักกลบลบกันตามสมควร 
รวมทัง้คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิใด ๆ 
อันอาจเกดิแกว่เีวริค์ในการใหบ้รกิารจนเสร็จสิน้ (ii) 
คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายจะหลดุพน้จากหนา้ทีท่ัง้ปวงทีม่ตีอ่อกีฝ่
ายอันเกดิขึน้หลังวันสิน้สดุระยะเวลาหรอืวันบอกเลกิยกเลกิ 
ยกเวน้บรรดาทีม่ขีอ้กําหนดใหดํ้ารงอยูต่อ่ไปไดแ้มจ้ะมกีาร
บอกเลกิยกเลกิหรอืสิน้สดุระยะเวลานัน้ และ (iii) 
ผูข้ายจะรบีสง่มอบขอ้มลูความลับและ/หรอืผลงานทัง้ปวงที่
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ตนครอบครองหรอืควบคมุอยู่แกว่เีวริค์ดว้ยทนุทรัพยผ์ูข้าย 

15. Limitation on Liability; Statute Of 
Limitations. 

15. ขอ้จาํกดัความรบัผดิ อายคุวาม  

Notwithstanding anything contained in this Agreement 
and to the fullest extent permitted by law, WeWork 
shall not be liable to any party for anticipated profits, 
economic losses, special, indirect, punitive, incidental 
or consequential damages, or penalties of any kind. 
WeWork’s liability on any claim arising out of, in 
connection with, or resulting from this Agreement or 
any Order and from performance or breach hereof or 
thereof shall in no case exceed the price allocable to 
the G&S giving rise to the claim. Vendor must 
commence any action against WeWork arising from 
this Agreement or any Order within one year from the 
date the cause of action accrues. 
 

ไมว่า่สิง่ใด ๆ ในสัญญานีจ้ะระบไุวอ้ยา่งไร 
และเทา่ทีก่ฎหมายอนุญาตใหทํ้าได ้
วเีวริค์ไมข่อรับผดิตอ่ฝ่ายใด ๆ เพือ่กําไรทีค่าดวา่จะได ้
การสญูเสยีทางเศรษฐกจิ คา่เสยีหายพเิศษ 
คา่เสยีหายทางออ้ม คา่เสยีหายเชงิลงโทษ 
คา่เสยีหายอันเนือ่งมาจากการผดิสัญญา 
คา่เสยีหายสบืเนือ่ง หรอืเบีย้ปรับประเภทใด ๆ  
ความรับผดิของวเีวริค์ตามสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ 
อันเกดิจากหรอืเกีย่วกับหรอืเป็นผลจากสัญญานีห้รอืคําสั่ง
ซือ้ฉบับใด ๆ 
และจากการปฏบัิตติามหรอืทําผดิสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบั
บใด ๆ 
ไมว่า่ในเวลาใดตอ้งไมเ่กนิกวา่ราคาทีจั่ดสรรไวแ้กส่นิคา้ 
บรกิารทีก่อ่ใหเ้กดิสทิธเิรยีกรอ้งนัน้ ๆ  
ผูข้ายตอ้งเริม่ดําเนนิคดใีด ๆ 
กับวเีวริค์ซึง่เป็นคดอีันเกดิจากสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใ
ด ๆ ภายในหนึง่ปีนับแตวั่นเกดิมลูคด ี

16. Governing Law and Disputes. 16. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและขอ้พพิาท  

This Agreement, any Order and the rights and 
obligations of the parties and any disputes arising 
thereof will be governed by and construed and 
enforced in accordance with the laws of the 
jurisdiction where the applicable affiliate of WeWork 
Management LLC identified in the Order is based. The 
parties expressly agree that the provisions of the 
United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods will not apply to this 
Agreement or to their relationship.  
 
• If the applicable WeWork affiliate is based in 

Singapore, the parties agree to submit to the 
exclusive jurisdiction of the courts in Singapore.  
 

• If the applicable WeWork affiliate is based in 
Malaysia, Philippines, Thailand, any dispute 
arising out of or in connection with this 
Agreement or any Order, including any question 
as to its validity, existence or termination, shall be 
resolved by arbitration conducted in English by a 
single arbitrator pursuant to the rules of the 
Singapore International Arbitration Centre for the 
time being in force, which rules are deemed to be 
incorporated by reference in this Section 16. The 
seat and place of the arbitration shall be 
Singapore. 
 

• If the applicable WeWork affiliate is based in the 
Republic of Korea, any dispute arising out of or in 
connection with this Agreement or any Order, 
including any question as to its validity, existence 
or termination, shall be resolved by arbitration 
conducted in English by a single arbitrator 
pursuant to the rules of the Korean Commercial 
Arbitration Board for the time being in force, 

สัญญานี ้คําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
ตลอดจนสทิธหินา้ทีข่องคูส่ัญญาและขอ้พพิาทใด ๆ 
อันเกดิจากสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ ใหพ้จิารณา 
ตคีวาม 
และบังคับตามกฎหมายประเทศทีบ่รษัิทในเครอืทีเ่กีย่วขอ้ง
ของ WeWork Management LLC 
ตามทีร่ะบไุวใ้นคําสั่งซือ้ฉบับนัน้ ๆ ตัง้อยู ่ 
คูส่ัญญาขอแสดงเจตนาตกลงโดยชดัแจง้วา่ 
บทบัญญัตแิหง่อนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสัญญาซือ้ข
ายสนิคา้ระหว่างประเทศจะไมนํ่ามาบังคับแกส่ัญญานีห้รอืค
วามสัมพันธร์ะหวา่งคูส่ัญญา 
 
 
• หากบรษัิทในเครอืวเีวริค์ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้อยูใ่นประเทศสิ

งคโปร ์
คูส่ัญญาตกลงใหเ้ฉพาะศาลในประเทศสงิคโปรเ์ทา่นั้
นทีจ่ะมเีขตอํานาจ 
 

• หากบรษัิทในเครอืวเีวริค์ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้อยูใ่นประเทศม
าเลเซยี ฟิลปิปินส ์หรอืไทย ขอ้พพิาทใด ๆ 
อันเกดิจากหรอืเกีย่วกับสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด 
ๆ รวมทัง้ประเด็นปัญหาเกีย่วกับความสมบรูณ ์
การมอียู ่
หรอืการสิน้สดุลงของสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
ใหร้ะงับโดยอนุญาโตตุลาการเป็นภาษาอังกฤษโดยอ
นุญาโตตลุาการหนึง่คนตามขอ้บังคับศนูยอ์นุญาโตตุล
าการระหวา่งประเทศสงิคโปรซ์ ึง่ใชบั้งคับอยูใ่นเวลานั้
น ๆ 
โดยขอ้บังคับนัน้ใหถ้อืวา่ระบใุหเ้ป็นสว่นหนึง่ในขอ้ 16 
นีด้ว้ย  
สถานทีน่ั่งพจิารณาและดําเนนิการทางอนุญาโตตลุาก
ารใหไ้ดแ้กส่งิคโปร ์
 
 

• หากบรษัิทในเครอืวเีวริค์ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้อยูใ่นสาธารณรั
ฐเกาหล ี ขอ้พพิาทใด ๆ 
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which rules are deemed to be incorporated by 
reference in this Section 16. The seat and place of 
the arbitration shall be Seoul. 
 

• If the applicable WeWork affiliate is based in 
Vietnam, any dispute arising out of or in 
connection with this Agreement or any Order, 
including any question as to its validity, existence 
or termination, shall be resolved by arbitration 
conducted in English by a single arbitrator 
pursuant to the rules of the Vietnam International 
Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry for the time being in 
force, which rules are deemed to be incorporated 
by reference in this Section 16. The seat and 
place of the arbitration shall be Ho Chi Minh City, 
Vietnam. 

 

อันเกดิจากหรอืเกีย่วกับสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด 
ๆ รวมทัง้ประเด็นปัญหาเกีย่วกับความสมบรูณ์ 
การมอียู ่
หรอืการสิน้สดุลงของสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
ใหร้ะงับโดยอนุญาโตตุลาการเป็นภาษาอังกฤษโดยอ
นุญาโตตลุาการหนึง่คนตามขอ้บังคับศนูยอ์นุญาโตตุล
าการขอ้พพิาทธุรกจิเกาหลซี ึง่ใชบั้งคับอยูใ่นเวลานัน้ 
ๆ โดยขอ้บังคับนัน้ใหถ้อืวา่ระบใุหเ้ป็นสว่นหนึง่ในขอ้ 
16 นีด้ว้ย  
สถานทีน่ั่งพจิารณาและดําเนนิการทางอนุญาโตตลุาก
ารใหไ้ดแ้กก่รงุโซล 
 

• หากบรษัิทในเครอืวเีวริค์ทีเ่กีย่วขอ้งตัง้อยูใ่นประเทศเ
วยีดนาม ขอ้พพิาทใด ๆ 
อันเกดิจากหรอืเกีย่วกับสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด 
ๆ รวมทัง้ประเด็นปัญหาเกีย่วกับความสมบรูณ ์
การมอียู ่
หรอืการสิน้สดุลงของสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
ใหร้ะงับโดยอนุญาโตตุลาการเป็นภาษาอังกฤษโดยอ
นุญาโตตลุาการหนึง่คนตามขอ้บังคับศนูยอ์นุญาโตตุ
ลาการระหว่างประเทศ ณ 
หอการคา้และอตุสาหกรรมเวยีดนามซึง่ใชบั้งคับอยูใ่
นเวลานัน้ ๆ 
โดยขอ้บังคับนัน้ใหถ้อืวา่ระบใุหเ้ป็นสว่นหนึง่ในขอ้ 
16 นีด้ว้ย  
สถานทีน่ั่งพจิารณาและดําเนนิการทางอนุญาโตตลุา
การใหไ้ดแ้กน่ครโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนาม 

17. Remedies. 17. ทางแกไ้ขเยยีวยา  

If Vendor breaches this Agreement or an Order, 
WeWork shall have all remedies available by law and 
at equity. For the purchase of Goods, Vendor’s sole 
remedy in the event of breach of an Order by WeWork 
shall be the right to recover damages in the amount 
equal to the difference between market price at the 
time of breach and the purchase price specified in 
such Order. No alternate method of measuring 
damages shall apply to such transaction. Vendor shall 
have no right to resell Goods for WeWork’s account in 
the event of wrongful rejection, revocation of 
acceptance, failure to make payment or repudiation by 
WeWork, and any resale so made shall be for the 
account of Vendor. Vendor understands and agrees 
that  
 
(a) the G&S are critical to WeWork’s operations,  
 
 
(b) under no circumstances will Vendor seek to cancel 
or otherwise limit or terminate WeWork’s right to use 
the G&S or access any warranty services and 
 
(c) its sole and exclusive remedy for any breach of this 
Agreement by WeWork is limited to monetary 
damages. In the case of any breach hereof by 
WeWork, Vendor hereby unconditionally waives its 
right to seek any injunctive relief that would interrupt 
or limit WeWork’s access to any G&S. 
 

หากผูข้ายทําผดิสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด 
ใหว้เีวริค์มสีทิธไิดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาทัง้ปวงทีม่อียูต่ามกฎ
หมายและตามหลักกฎหมายสมธรรม  สําหรับการซือ้สนิคา้ 
ทางแกไ้ขเยยีวยาทางเดยีวของผูข้ายในกรณีทีว่เีวริค์ทําผดิ
คําสั่งซือ้ฉบับใด คอื 
สทิธเิรยีกคา่เสยีหายเป็นจํานวนเทา่กับสว่นตา่งระหวา่งราค
าตลาดขณะทําผดิกับราคาซือ้ทีร่ะบไุวใ้นคําสั่งซือ้ฉบับนัน้  
หา้มมใิหใ้ชว้ธิคํีานวณคา่เสยีหายวธิอีืน่สําหรับธุรกรรมเชน่ว่
านัน้  
ผูข้ายไมม่สีทิธนํิาสนิคา้ไปขายตอ่แทนวเีวริค์ในกรณีทีว่เีวริ์
คบอกปัดไมรั่บมอบ เพกิถอนการรับมอบ ไมชํ่าระเงนิ 
หรอืปฏเิสธหนีโ้ดยมชิอบ และการขายตอ่ใด ๆ 
ทีก่ระทําไปนัน้ใหก้ระทําในนามผูข้าย  
ผูข้ายเขา้ใจและตกลงวา่  
 
 
 
 
(ก) 
สนิคา้บรกิารนัน้มคีวามสําคัญอยา่งยิง่ตอ่การดําเนนิกจิการ
ของวเีวริค์  
 
(ข) 
ไมว่า่ในกรณใีดผูข้ายจะไมข่อเพกิถอนหรอืจํากัดหรอืยกเลิ
กสทิธขิองวเีวริค์ทีจ่ะใชส้นิคา้บรกิารหรอืเขา้ถงึบรกิารรับปร
ะกันใด ๆ โดยประการอืน่ และ  
 
(ค) 
ทางแกไ้ขเยยีวยาแตเ่พยีงประการเดยีวสําหรับกรณีทีว่เีวริค์
ทําผดิสัญญานีจ้ะจํากัดไวแ้ตเ่พยีงคา่เสยีหายเป็นตัวเงนิ  
ในกรณีทีว่เีวริค์ทําผดิสัญญานี ้
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ผูข้ายขอสละสทิธใินการขอใหศ้าลมคํีาสั่งชัว่คราวในประกา
รอันจะจํากัดหรอืทําใหส้ทิธขิองวเีวริค์ในการเขา้ถงึสนิคา้บริ
การใด ๆ ตอ้งหยดุชะงัก 
โดยเป็นการสละสทิธโิดยปราศจากเงือ่นไข 

18. Vendor’s Risk. 18. ความเสีย่งภยัของผูข้าย  

Vendor agrees that it, its officers, employees, agents 
and/or contractors, are performing Services as 
independent contractors and not as WeWork’s 
employees or agents, regardless of where they 
perform Services, and shall have no express or implied 
authority to bind WeWork by contract or otherwise. 
Vendor shall be fully responsible for its employees, 
agents, officers, and contractors , including without 
limitation all compensation and taxes related thereto. 
Vendor shall carry on its work at its own risk until the 
same is fully completed and accepted, and shall, in 
case of any accident, destruction or injury to any 
goods or materials before final completion and 
acceptance, repair and replace the goods or materials 
so injured, damaged and destroyed, at Vendor’s 
expense and to WeWork’s satisfaction. Vendor and 
Vendor Affiliates shall observe the working rules of all 
WeWork premises when on such premises. When 
materials or equipment are furnished by others for 
Vendor’s use, Vendor shall receive, unload, store, 
handle, and be responsible therefore as though such 
materials or equipment were being furnished by 
Vendor hereunder. To the extent Vendor is performing 
hereunder at WeWork’s premises, Vendor and its 
employees, agents and contractors shall take all safety 
precautions necessary for the prevention of accidents. 
WeWork shall not be responsible nor be held liable for 
any damage to person or property arising from the 
use, misuse or failure of any rigging, blocking, 
scaffolding or other equipment used by Vendor or any 
of its employees, agents or contractors, 
notwithstanding WeWork’s ownership, provision or 
loan of such equipment to Vendor or to any of its 
employees, agents or contractors. 
 

ผูข้ายตกลงว่า ตน ตลอดจนเจา้หนา้ที ่ลกูจา้ง ตัวแทน 
และ/หรอืผูรั้บจา้งของตน ใหบ้รกิารในฐานะผูรั้บจา้งอสิระ 
หาใชใ่นฐานะลกูจา้งหรอืตัวแทนของวเีวริค์ไม ่
ไมว่า่จะใหบ้รกิาร ณ สถานทีใ่ด 
และจะไมม่อํีานาจโดยชดัแจง้หรอืโดยปรยิายทีจ่ะกระทํากา
รผกูพันวเีวริค์ไมว่า่ตามสัญญาหรอืหลักอืน่  
ใหผู้ข้ายรับผดิชอบตัวลกูจา้ง ตัวแทน เจา้หนา้ที ่
และผูรั้บจา้งของตนอยา่งเต็มที ่รวมทัง้ แตไ่มจํ่ากัดเพยีง 
คา่ตอบแทนและภาษีทัง้ปวงทีเ่กีย่วขอ้ง  
ใหผู้ข้ายปฏบัิตงิานของตนดว้ยความเสีย่งภัยของตนเองจน
กวา่งานนัน้จะเสร็จเรยีบรอ้ยสมบรูณ์และไดรั้บมอบแลว้ 
และในกรณีเกดิอบัุตเิหต ุการบบุสลาย 
หรอืการเสยีหายตอ่สนิคา้หรอืวัสดใุด ๆ 
กอ่นงานนัน้จะเสร็จเรยีบรอ้ยสมบรูณ์และไดรั้บมอบ 
ใหผู้ข้ายแกไ้ขและเปลีย่นทดแทนสนิคา้หรอืวัสดทุีชํ่ารดุ 
เสยีหาย 
และบบุสลายนัน้ดว้ยทนุทรัพยผ์ูข้ายจนวเีวริค์พอใจ  
ใหผู้ข้ายและบรษัิทในเครอืผูข้ายปฏบัิตติามขอ้บังคับในการ
ทํางานของสถานประกอบการวเีวริค์ทกุแหง่ในขณะอยูใ่นส
ถานประกอบการแหง่นัน้ ๆ  
เมือ่ผูอ้ ืน่จัดหาวัสดหุรอือปุกรณ์ใหผู้ข้ายใช ้ใหผู้ข้ายรับ 
ขนถา่ย จัดเก็บ ลําเลยีง 
และรับผดิชอบวัสดหุรอือปุกรณ์นัน้เสมอืนวา่ผูข้ายเป็นผูจั้ด
หาวัสดหุรอือปุกรณ์นัน้ตามสัญญานี ้ 
ในสว่นทีผู่ข้ายปฏบัิตติามสัญญานี้ ณ 
สถานประกอบการของวเีวริค์ ใหผู้ข้าย ตลอดจนลกูจา้ง 
ตัวแทน และผูรั้บจา้งของผูข้าย 
ใชค้วามระมัดระวังเพือ่ความปลอดภัยทัง้ปวงตามทีจํ่าเป็นแ
กก่ารป้องกันอบัุตเิหต ุ 
วเีวริค์ไมข่อรับผดิชอบหรอืรับผดิเพือ่ความเสยีหายใด ๆ 
อันเกดิแกบ่คุคลหรอืทรัพยส์นิโดยเกดิจากการใชอ้ปุกรณ์ขุ
ดเจาะ อปุกรณ์กดีขวาง น่ังรา้น 
หรอือปุกรณ์อืน่ทีผู่ข้ายหรอืลกูจา้ง ตัวแทน 
หรอืผูรั้บจา้งรายใด ๆ ของผูข้ายนํามาใชส้อย 
การใชอ้ปุกรณ์ดังกลา่วผดิวธิ ี
หรอืการทํางานลม้เหลวของอปุกรณ์ดังกลา่ว 
ไมว่า่วเีวริค์จะยกกรรมสทิธิห์รอืใหผู้ข้ายหรอืลกูจา้ง 
ตัวแทน หรอืผูรั้บจา้งรายใด ๆ 
ของผูข้ายยมือปุกรณ์ดังกลา่วหรอืไม ่

19. Force Majeure. 19. เหตสุดุวสิยั  

Neither party will be liable for any failure to perform, 
including failure to accept performance of Services or 
take delivery of the Goods as provided, that is caused 
by circumstances beyond its reasonable control, 
without such party’s fault or negligence, and which by 
its nature could not have been foreseen by such party 
or, if it could have been foreseen, was unavoidable, 
including, but not limited to, acts of God, acts of war, 
government action or accident, provided that  
 
(a) the party experiencing the force majeure event 
promptly notifies the other party and uses reasonable 
efforts to correct its failure to perform and  
 

คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายไมจํ่าตอ้งรับผดิเพือ่การไมป่ฏบัิตติามสั
ญญา 
รวมทัง้การไมย่อมรับบรกิารหรอืรับมอบสนิคา้ตามทีร่ะบไุว ้
อันมสีาเหตจุากพฤตกิารณ์นอกเหนอือํานาจควบคมุตามสม
ควรของตน 
โดยปราศจากความผดิหรอืประมาทเลนิเลอ่ของคูส่ัญญาฝ่า
ยนัน้ และโดยสภาพแลว้คูส่ัญญาฝ่ายนัน้ไมส่ามารถเล็งเห็น 
หรอืแมห้ากเล็งเห็นได ้แต่ไมอ่าจหลกีเลีย่งได ้รวมทัง้ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง เหตสุดุวสิัยทางธรรมชาต ิ
การกระทําในสงคราม การดําเนนิการของรัฐบาล 
หรอือบัุตเิหต ุแต่  
 
(ก) 
คูส่ัญญาฝ่ายทีป่ระสบเหตสุดุวสิัยนัน้ตอ้งรบีแจง้ใหคู้ส่ัญญา
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(b) WeWork shall be entitled to terminate this 
Agreement if Vendor experiences a force majeure 
event lasting longer than 15 days from the date of the 
force majeure event, regardless of whether Vendor 
gives notice pursuant to this provision. 
 

อกีฝ่ายทราบและใชค้วามพยายามตามสมควรในการแกไ้ขเ
รือ่งทีต่นไมป่ฏบัิตติามสัญญา และ  
 
(ข) 
ใหว้เีวริค์มสีทิธบิอกเลกิสัญญานีใ้นกรณีทีผู่ข้ายประสบเหตุ
สดุวสิัยนานกวา่ 15 วันนับแต่วันเกดิเหตสุดุวสิัย 
ไมว่า่ผูข้ายจะสง่คําบอกกลา่วตามขอ้นีห้รอืไม ่

20. Conflicts. 20. ประโยชนข์ดักนั  

Vendor warrants and represents that it is not owned, 
controlled or actively influenced by any employee, 
officer, director, consultant or service provider of 
WeWork or their immediate families. Vendor does not 
employ any person who is an employee, officer, 
director, consultant or service provider of WeWork or 
a member of their immediate families. Vendor will 
refrain from offering gifts, entertainment, favors or 
services to employees of WeWork. 
 

ผูข้ายขอรับประกันและรับรองวา่ ตนไมม่ลีกูจา้ง เจา้หนา้ที ่
กรรมการ ทีป่รกึษา 
หรอืผูใ้หบ้รกิารของวเีวริค์หรอืญาตสินทิของบคุคลดังกลา่ว
เป็นเจา้ของหรอืผูม้อํีานาจควบคมุ 
หรอืกระทําการครอบงํากจิการของตน  
ผูข้ายไมไ่ดว้่าจา้งบคุคลใดซึง่เป็นลกูจา้ง เจา้หนา้ที ่
กรรมการ ทีป่รกึษา 
หรอืผูใ้หบ้รกิารของวเีวริค์หรอืญาตสินทิของบคุคลดังกลา่ว  
ผูข้ายจะงดเวน้ไมใ่หข้องกํานัล การรับรอง 
การปฏบัิตเิป็นพเิศษ หรอืบรกิารแกล่กูจา้งของวเีวริค์ 

21. General Conditions. 21. เง ือ่นไขท ัว่ไป  

Vendor may not assign, novate, delegate or 
subcontract (including by change of control or 
operation of law) its rights or obligations under this 
Agreement or any Order without the express prior 
written consent of WeWork, and any purported 
assignment, novation or delegation in violation of this 
provision shall be null and void. No assignment, 
delegation or sub-contracting shall relieve Vendor of 
any of its obligations hereunder, and WeWork’s 
approval of any assignee, delegatee or subcontractor 
shall not relieve Vendor of its obligations under this 
Agreement, and Vendor shall remain fully responsible 
for the performance of each such assignee, delegatee 
and subcontractor and their employees and for their 
compliance with all of the terms and conditions of this 
Agreement as if they were Vendor’s own employees. 
Nothing contained in this Agreement shall create any 
contractual relationship between WeWork and any 
Vendor delegatee, subcontractor or supplier. WeWork 
may at any time assign or transfer any or all of its 
rights or obligations under this Agreement without 
Vendor’s prior written consent to any affiliate or to any 
person acquiring all or substantially all of WeWork’s 
assets. This Agreement and any Order shall inure to 
the benefit of and be binding upon the parties hereto 
and to their respective successors and legal 
representatives. No provisions of this Agreement or 
any Order may be waived by any party except in 
writing. The parties hereto agree that the waiver by 
any party of a breach of any provision of this 
Agreement or any Order shall not operate or be 
construed as a waiver of any subsequent breach of 
that provision or of any other provision or condition of 
this Agreement or any Order. If any provision or 
application of this Agreement shall be held invalid or 
unenforceable, the remaining provisions and 
applications of this Agreement shall not be affected, 
but rather shall remain valid and enforceable. Those 
obligations or responsibilities contained in this 
Agreement that are continuing in nature shall survive 

สทิธหิรอืหนา้ทีข่องผูข้ายตามสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด 
ๆ นัน้ ผูข้ายไมอ่าจโอน แปลงหนีใ้หม ่มอบหมาย 
หรอืจา้งชว่ง 
(รวมทัง้โดยเปลีย่นอํานาจควบคมุหรอืโดยผลของกฎหมาย
) 
โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากวเีวริค์โดยชดัแจง้
กอ่น และการทีอ่า้งวา่เป็นการโอน แปลงหนีใ้หม่ 
หรอืมอบหมายโดยขัดตอ่ความขอ้นี ้
ยอ่มเป็นโมฆะสญูเปลา่  การโอน มอบหมาย 
หรอืจา้งชว่งยอ่มไมส่ง่ผลใหผู้ข้ายหลดุพน้จากหนา้ทีใ่ด ๆ 
ของตนตามสัญญานี ้
และการทีว่เีวริค์อนุมัตเิห็นชอบผูรั้บโอน ผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
หรอืผูรั้บจา้งชว่งรายใด ๆ 
ยอ่มไมส่ง่ผลใหผู้ข้ายหลุดพน้จากหนา้ทีข่องตนตามสัญญ
านี ้
และใหผู้ข้ายยังคงรับผดิชอบเต็มทีใ่นการปฏบัิตงิานของผูรั้
บโอน ผูไ้ดรั้บมอบหมาย และผูรั้บจา้งชว่งแตล่ะรายนัน้ 
รวมตลอดถงึลกูจา้งของบคุคลดังกลา่ว 
และในการทีบ่คุคลดังกลา่วจะปฏบัิตติามขอ้กําหนดและเงือ่
นไขทัง้ปวงของสัญญานี ้เสมอืนวา่ตน 
เป็นลกูจา้งของผูข้ายเอง  
ไมม่สี ิง่ใดในสัญญานีก้อ่นติสิัมพันธเ์ชงิสัญญาระหวา่งวเีวริ์
คกับผูไ้ดรั้บมอบหมาย ผูรั้บจา้งชว่ง หรอืผูจั้ดหารายใด ๆ 
ของผูข้าย  ไมว่่าในเวลาใด 
วเีวริค์อาจโอนหรอืยกสทิธหิรอืหนา้ทีใ่ด ๆ 
ทัง้ปวงของตนตามสัญญานีใ้หแ้กบ่รษัิทในเครอืหรอืแกบ่คุ
คลใด ๆ 
ซึง่ไดท้รัพยส์นิของวเีวริค์ทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดไปไดโ้
ดยไมจํ่าตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสอืจากผูข้ายกอ่น  
สัญญานีแ้ละคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
ใหยั้งประโยชนแ์กแ่ละมผีลผกูพันคูส่ัญญา 
ตลอดจนผูส้บืสทิธแิละผูแ้ทนโดยชอบธรรมของคูส่ัญญา  
คูส่ัญญาแต่ละฝ่ายไมอ่าจผอ่นปรนขอ้กําหนดขอ้ใดของสัญ
ญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ ได ้เวน้แตจ่ะทําเป็นหนังสอื  
คูส่ัญญาตกลงกันวา่ 
การทีคู่ส่ัญญาฝ่ายใดผอ่นปรนสละสทิธดํิาเนนิการเกีย่วกับ
การทําผดิขอ้กําหนดขอ้ใดของสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใ
ด 
จะไมถ่อืหรอืตคีวามไดว้า่เป็นการผ่อนปรนสละสทิธดํิาเนนิก
ารเกีย่วกับการทําผดิขอ้กําหนดขอ้นัน้หรอืขอ้กําหนดหรอืเงื่
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the expiration or termination of this Agreement. This 
Agreement, together with any Order (and any 
confidentiality agreement referenced in Section 13), 
constitutes the complete, final, and exclusive 
statement of the terms of the agreement between the 
parties relating to the subject matter of this 
Agreement, any confidentiality agreement referenced 
in Section 13, and any Goods and/or Services  
described in the applicable Order and supersedes any 
and all other prior and contemporaneous negotiations 
and understandings between them relating to the 
subject matter of this Agreement, any confidentiality 
agreement referenced in Section 13, and the Goods 
and/or Services described in such Order, and shall not 
be modified or interpreted by reference to any prior 
course of dealing, usage of trade or course of 
performance. This Agreement, including any Order 
and any confidentiality agreement referenced in 
Section 13, shall prevail over any of Vendor’s general 
terms and conditions of sale (regardless of whether or 
when Vendor has submitted its sales confirmation or 
such general terms and conditions), expressly limits 
Seller's acceptance to the terms of this Agreement, 
and may not be varied, modified, altered, or amended 
except in writing signed by the parties.  
 
The terms and conditions of this Agreement shall 
prevail over any conflicting terms and conditions of 
any acknowledgment or other document submitted by 
Vendor, except that this Agreement will not supersede 
any written agreement, including, without limitation, 
any Order, that is signed by both parties and covers 
the same subject matter as this Agreement and its 
related Orders. Any additional or different terms in 
Vendor’s documentation are hereby deemed to be 
material alterations and notice of objection to and 
rejection of such terms if hereby given. 
 

อนไขขอ้อืน่ใดของสัญญานีห้รอืคําสั่งซือ้ฉบับใดในภายหลั
ง  
หากขอ้กําหนดหรอืผลบังคับใชใ้ดของสัญญานีถ้กูวนิจิฉัยว่
าไมส่มบรูณ์หรอืไมอ่าจบังคับได ้
ใหข้อ้กําหนดและผลบังคับใชท้ีเ่หลอืของสัญญานีไ้มไ่ดรั้บ
ผลกระทบ แตใ่หยั้งมผีลสมบรูณ์บังคับไดต้อ่ไป  
หนา้ทีห่รอืความรับผดิชอบทีร่ะบไุวใ้นสัญญานีซ้ ึง่มลัีกษณะ
ทีต่อ้งดํารงอยูเ่รือ่ยไป 
ใหดํ้ารงอยูต่อ่ไปไดแ้มส้ัญญานีจ้ะสิน้สดุระยะเวลาหรอืถกูบ
อกเลกิ  สัญญานี ้รวมทัง้คําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
(และขอ้ตกลงรักษาความลับใด ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 13) 
เป็นเอกสารฉบับสมบรูณ์ครบถว้นทีส่ดุเพยีงฉบับเดยีวทีว่าง
ขอ้กําหนดของสัญญาระหวา่งคูส่ัญญาเกีย่วกับวัตถแุหง่สัญ
ญานี ้ขอ้ตกลงรักษาความลับใด ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 13 
และสนิคา้และ/หรอืบรกิารใด ๆ 
ทีพ่รรณนาไวใ้นคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่วขอ้ง 
และมผีลลบลา้งขอ้เจรจาและความเขา้ใจอืน่ใดทัง้ปวงทีม่ขี ึ้
นระหวา่งกันกอ่นหนา้หรอืพรอ้มกันเกีย่วกับวัตถแุหง่สัญญา
นี ้ขอ้ตกลงรักษาความลับใด ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 13 
และสนิคา้และ/หรอืบรกิารใด ๆ 
ทีพ่รรณนาไวใ้นคําสั่งซือ้ฉบับนัน้ 
และหา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหรอืตคีวามดว้ยการอา้งทางปฏิ
บัตใินอดตี ธรรมเนยีมปฏบัิตทิางการคา้ 
หรอืแนวทางปฏบัิตใิด ๆ  สัญญานี้ รวมทัง้คําสั่งซือ้ฉบับใด 
ๆ และขอ้ตกลงรักษาความลับฉบับใด ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 13 
ใหม้ผีลบังคับเหนอืขอ้กําหนดและเงือ่นไขทั่วไปในการซือ้
ขายของผูข้าย 
(ไมว่า่ผูข้ายจะยืน่เอกสารยนืยันการซือ้ขายของตนหรอืขอ้
กําหนดและเงือ่นไขทั่วไปนัน้แลว้หรอืไมห่รอืเมือ่ใด) 
กับทัง้ใหม้ผีลจํากัดการยอมรับขอ้กําหนดของสัญญานีโ้ดย
ผูข้ายโดยชดัแจง้ และไมอ่าจแกไ้ข เปลีย่นแปลง 
ปรับเปลีย่น หรอืปรับปรงุได ้
เวน้แตจ่ะทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่คูส่ัญญาแตล่ะฝ่าย 
 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขของสัญญานี ้
ใหม้ผีลบังคับเหนอืขอ้กําหนดและเงือ่นไขใด ๆ 
ทีข่ัดกันของเอกสารรับทราบหรอืเอกสารอืน่ใดทีผู่ข้ายยืน่ใ
ห ้โดยมขีอ้ยกเวน้ว่า 
สัญญานีจ้ะไมล่บลา้งหนังสอืสัญญาใด ๆ รวมทัง้ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีง คําสั่งซือ้ฉบับใด ๆ 
ซึง่คูส่ัญญาทัง้สองฝ่ายลงลายมอืชือ่และครอบคลมุวัตถแุห่
งสัญญาซึง่ตรงกับวัตถแุหง่สัญญานีแ้ละคําสั่งซือ้ฉบับทีเ่กีย่
วขอ้ง  
ขอ้กําหนดทีเ่พิม่เตมิหรอืแตกตา่งในเอกสารของผูข้าย 
ใหถ้อืวา่เป็นขอ้กําหนดทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงสาระสําคัญ 
การขอแจง้การคัดคา้นและการปฏเิสธขอ้กําหนดเชน่วา่นัน้
หากไดใ้หไ้วโ้ดยสัญญานี ้
 

 


