Vendor Terms and Conditions
ข้อกําหนดและเงือ
่ นไขสําหร ับผูข
้ าย
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.
ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขนีร้ ะบุข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขทัง้ ปวงทีจ
่ ะปรับใช ้แก่รายการทุกรายการที่ WeWork Management LLC
้
หรือบริษัทในเครือทีเ่ กีย
่ วข ้องของ WeWork Management LLC ตามทีร่ ะบุไว ้ในคําสั่งซือ
(ตามทีน
่ ย
ิ ามไว ้ต่อไปนี)้
้ สินค ้าและบริการ ("สินค้า" และ "บริการ" ตามลําดับ หรือเรียกรวมกันว่า "สินค้าบริการ")
(เรียกรวมกันว่า "วีเวิรค
์ ") สั่งซือ
้ ฉบับทีเ่ กีย
้ บริการ
จากผู ้ขายตามทีร่ ะบุไว ้ในคําสั่งซือ
่ วข ้อง
("ผูข
้ าย")
ตามคําสั่งซือ
ใบงาน
หนังสืออนุญาต
้ ")
หรือหนังสือติดต่อหรือข ้อความส่งด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส์วธิ อ
ี น
ื่ ใด
(แต่ละฉบับเรียกว่า
"คําสง่ ั ซือ
้ สินค ้าหรือบริการตามทีพ
้ นัน
ทีว่ เี วิรค
์ ออกให ้และส่งมอบให ้แก่ผู ้ขายเพือ
่ ซือ
่ รรณนาไว ้ในคําสั่งซือ
้
1.

Orders; Acceptance.

1.

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 cleanup 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

้ การร ับคําสง่ ั ซือ
้
คําสง่ ั ซือ

้ ฉบับใด (ข)
การทีผ
่ ู ้ขาย (ก) ลงนามคําสัง่ ซือ
้ ตามคําสั่งซือ
้
เริม
่ งานเกีย
่ วกับสินค ้าและ/หรือบริการทีจ
่ ะซือ
้ ฉบับใด หรือ (ง)
ฉบับใด (ค) จัดส่งสินค ้าตามคําสั่งซือ
้ ฉบับใดภายใน
ไม่แจ ้งประเด็นปั ญหาใด ๆ เกีย
่ วกับคําสั่งซือ
48 ชัว่ โมงนับแต่ได ้รับ แล ้วแต่เหตุใดจะเกิดขึน
้ ก่อน
้ ฉบับนัน
ให ้ถือเป็ นการทีผ
่ ู ้ขายยอมรับคําสั่งซือ
้
ตลอดจนข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขของสัญญานีแ
้ ละของคําสั่ง
้ ฉบับนัน
้ แต่ละฉบับต ้องมีหมายเลขคําสั่งซือ
้
ซือ
้ คําสั่งซือ
(ตามทีว่ เี วิรค
์ ให ้ไว ้) ตลอดจนราคา ปริมาณ
(ในกรณีทเี่ กีย
่ วข ้อง) วันส่งมอบ
และสถานทีส
่ ง่ มอบสินค ้าและ/หรือบริการทีจ
่ ะให ้ตามคําสั่ง
้ ทัง้ ปวงทีเ่ กีย
ซือ
่ วข ้อง
ให ้ผู ้ขายส่งมอบสินค ้าในปริมาณและในวันทีร่ ะบุไว ้ในคําสั่ง
้ ฉบับทีเ่ กีย
ซือ
่ วข ้องหรือตามทีค
่ ส
ู่ ัญญาทําหนังสือตกลงกันเ
ป็ นอย่างอืน
่ หากไม่ระบุวันส่งมอบไว ้
ให ้ผู ้ขายส่งมอบสินค ้าภายใน 10
้
วันนับแต่วันทีผ
่ ู ้ขายได ้รับคําสั่งซือ
้ นัน
ในการปฏิบัตงิ านตามคําสั่งซือ
้ เวลาเป็ นสาระสําคัญ
้
และการปฏิบัตห
ิ น ้าทีท
่ งั ้ ปวงตามสัญญานีแ
้ ละตามคําสั่งซือ
ในเรือ
่ งเกีย
่ วกับการส่งมอบสินค ้าบริการตามกําหนด
(รวมทัง้ วันปฏิบัตงิ าน ตารางเวลา งวดงานตามโครงการ
้ ฉบับทีเ่ กี่
และข ้อกําหนดอืน
่ ทัง้ ปวงในสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ยวข ้อง)
โดยรวดเร็วทันกาลเป็ นสิง่ ทีต
่ ้องกระทําโดยเคร่งครัด
หากการจะปฏิบัตงิ านให ้แล ้วเสร็จทันกําหนดเวลาทีป
่ ระเมิน
้ น่าจะส่งผลให ้ผู ้ขายต ้องทํางานล่วงเ
และระบุไว ้ในคําสั่งซือ
วลาทําการปกติและ/หรือเพิม
่ ขนาดกําลังคนของผู ้ขาย
ให ้ผู ้ขายดําเนินการใด ๆ
เช่นว่านัน
้ โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมจากวีเวิรค
์
วีเวิรค
์ ไม่จําต ้องรับผิดเพือ
่ ความเสียหายใด ๆ
อันเป็ นผลจากการยกเลิกใด ๆ
้ ครบถ ้วน รวมทัง้ ทําความสะอาดแล ้ว
เมือ
่ ให ้บริการเสร็จสิน
ให ้ผู ้ขายทําหนังสือแจ ้งวีเวิรค
์ และยืน
่ ใบแจ ้งหนีฉ
้ บับสุดท ้า
ยซึง่ มีหนังสือรับรองการแล ้วเสร็จประกอบด ้วย
ผู ้ขายจะไม่ได ้รับค่าสิทธิห
์ รือสินจ ้างอืน
่ จากการผลิตหรือจัด

1

applicable, Vendor shall pay, before delinquent, all
costs for work done in connection with WeWork’s
property.

2.

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ทีว่ เี วิรค
์ หรือผู ้ขายพัฒนาขึน
้ ในทางเกีย
่ วกับหรือจากสินค ้าห
รือบริการ ในกรณีทเี่ กีย
่ วข ้อง
ให ้ผู ้ขายชําระค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงของงานทีท
่ ําไปเกีย
่ วกับทรั
ิ ของวีเวิรค
พย์สน
์ ก่อนผิดนัด

Affiliates.

2.

บริษ ัทในเครือ

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.

ผู ้ขายตกลงว่า ในเรือ
่ งเกีย
่ วกับการชําระหนีเ้ งินใด ๆ
และการใด ๆ
ทัง้ ปวงทีเ่ ป็ นการผิดสัญญานีโ้ ดยนิตบ
ิ ค
ุ คลวีเวิรค
์ ทีร่ ะบุไว ้ใน
้ ฉบับทีเ่ กีย
คําสั่งซือ
่ วข ้อง
การกระทําการหรืองดเว ้นไม่กระทําการของนิตบ
ิ ค
ุ คลวีเวิรค
์
ดังกล่าวในเรือ
่ งเกีย
่ วกับสัญญานี้ และความสูญเสีย
ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช ้จ่ายใด ๆ
อันเกิดแก่ผู ้ขายโดยเป็ นผลจากการทีน
่ ต
ิ บ
ิ ค
ุ คลวีเวิรค
์ ดังกล่
าวเข ้าร่วมสัญญานี้
โดยทีแ
่ ต่ละกรณีนเี้ ป็ นเรือ
่ งเกีย
่ วกับสินค ้าและ/หรือบริการที่
้ ดังกล่าวนัน
พรรณนาไว ้ในคําสั่งซือ
้
ผู ้ขายจะเรียกร ้องจากนิตบ
ิ ค
ุ คลวีเวิรค
์ ดังกล่าวเท่านัน
้
ผู ้ขายขอปฏิเสธสิทธิทงั ้ ปวงและขอปลดเปลือ
้ งให ้บริษัทใน
เครือและนิตบ
ิ ค
ุ คลวีเวิรค
์ รายอืน
่ ๆ
ทัง้ ปวงหลุดพ ้นโดยประการอืน
่ จากความรับผิดใด ๆ
ทัง้ ปวงอันเกิดขึน
้ โดยเป็ นผลจากการทีน
่ ต
ิ บ
ิ ค
ุ คลวีเวิรค
์ ออก
้
คําสั่งซือ

3.

3.

Shipment; Risk of Loss.

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.
4.

Late Delivery.

ให ้ผู ้ขายเตรียมจัดส่งและบรรจุหบ
ี ห่อสินค ้าทัง้ ปวงตามแนว
ทางปฏิบัตท
ิ างธุรกิจทีด
่ แ
ี ละในลักษณะทีพ
่ อจะรับประกันได ้
ว่าสินค ้านัน
้ จะส่งถึงมือวีเวิรค
์ ในสภาพปลอดความเสียหายไ
ม่วา่ ในกรณีใด ทัง้ นี้ วีเวิรค
์ จะไม่ออกค่าบรรจุหบ
ี ห่อ ใส่ลัง
จัดส่ง หรือส่งมอบให ้
้
เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
่ ในคําสั่งซือ
หากผู ้ขายต ้องจัดส่งด ้วยวิธก
ี ารทีแ
่ พงกว่าทีร่ ะบุไว ้ในสัญญ
้ ฉบับทีเ่ กีย
านีห
้ รือในคําสั่งซือ
่ วข ้องเพือ
่ ให ้ทันวันกําหนดส่ง
มอบของวีเวิรค
์ ให ้ผู ้ขายรับภาระค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงทีเ่ พิม
่ ขึน
้
เว ้นแต่วเี วิรค
์ จะเป็ นฝ่ ายก่อให ้เกิดความจําเป็ นในการออกค่
าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมนัน
้ แต่ฝ่ายเดียวและทําหนังสือตกลงออกค่
าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมนัน
้
่ งภัยเกีย
กรรมสิทธิแ
์ ละความเสีย
่ วกับสินค ้าใดย่อมโอนตกแ
้ ฉ
ก่วเี วิรค
์ ขณะส่งมอบสินค ้านัน
้ ตามทีอ
่ ยูท
่ รี่ ะบุไว ้ในคําสั่งซือ
บับทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ระหว่างเวลาทําการปกติของวีเวิรค
์ หรือตามทีว่ เี วิรค
์ สั่งไว ้เป็
นอย่างอืน
่ และเมือ
่ วีเวิรค
์ รับมอบสินค ้านัน
้ ทัง้ นี้
่ งภัยทีจ
ให ้ผู ้ขายรับผิดชอบและรับภาระความเสีย
่ ะสูญเสียท
ิ ตามคําสั่งซือ
้ หรือทีท
ิ ตามคําสั่งซือ
้ จะเสียหา
รัพย์สน
่ รัพย์สน
ย
ิ นัน
ิ
จนกว่าจะได ้ส่งมอบทรัพย์สน
้ และวีเวิรค
์ รับมอบทรัพย์สน
นัน
้ แล ้ว ไม่วา่ จะมีการตรวจหรือโอนกรรมสิทธิใ์ นเวลาใด
สินค ้าใดทีส
่ ง่ มอบก่อนกําหนดวันส่งมอบสินค ้านัน
้ เกินกว่า
5 วัน วีเวิรค
์ อาจส่งคืนหรือจัดเก็บด ้วยทุนทรัพย์ผู ้ขายได ้
และผู ้ขายจะส่งมอบสินค ้านัน
้ ให ้ใหม่ในวันทีถ
่ ก
ู ต ้องด ้วยทุน
ทรัพย์ผู ้ขายเช่นกัน
4.

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

2

่ งภ ัย
การจ ัดส่ง ความเสีย

การส่งมอบล่าชา้

เว ้นแต่คส
ู่ ัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน
่
หากการจัดส่งสินค ้าทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนเป็ นไปด ้วยควา
มล่าช ้า ให ้ผู ้ขาย (ก) เสนอวันส่งมอบวันใหม่ทันที (ข)
ใช ้ความพยายามเต็มทีใ่ นการเร่งจัดส่งสินค ้าทีล
่ า่ ช ้าด ้วยทุน
ทรัพย์ผู ้ขาย และ (ค)

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.

5.

Warranties; Compliance with Laws.

้ สินค ้าทีส
ให ้วีเวิรค
์ ได ้รับคืนราคาซือ
่ ง่ มอบล่าช ้า
(เป็ นจํานวนทีก
่ ําหนดให ้ตามส่วน)
หรือได ้รับส่วนลดราคาดังกล่าว
(เป็ นจํานวนเท่ากับค่าใช ้จ่ายอันเกิดแก่วเี วิรค
์ เพราะเหตุสง่ ม
อบล่าช ้านัน
้ )
นอกจากนี้ วีเวิรค
์ ยังอาจเลือก (i)
้ สินค ้าทีล
ยกเลิกคําสั่งซือ
่ า่ ช ้าและยังไม่มก
ี ารส่งมอบสินค ้า
ไม่วา่ ทัง้ ฉบับหรือแต่บางส่วนโดยไม่ต ้องรับผิดใด ๆ หรือ
(ii)
ทดแทนสินค ้าทีล
่ า่ ช ้าด ้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู ้จัดหาร
ายอืน
่ โดยในแต่ละกรณีนใี้ ห ้ดําเนินการด ้วยทุนทรัพย์ผู ้ขาย
5.

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;

คําร ับประก ัน การปฏิบ ัติตามกฎหมาย

ผู ้ขายขอให ้คํารับประกัน คํารับรอง
และคํามั่นโดยชัดแจ ้งแก่วเี วิรค
์ ตลอดจนบริษัทในเครือ
ผู ้สืบสิทธิ์ ผู ้รับโอนสิทธิ์ ลูกค ้า และผู ้ใช ้บริการของวีเวิรค
์ ว่า
สินค ้าบริการทัง้ ปวง (รวมทัง้ ผลงาน
ตามทีน
่ ย
ิ ามไว ้ต่อไปนี)้ จะมีลักษณะดังนี้
(ก)

(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;

(ข)

(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
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ปราศจากความชํารุดบกพร่องในด ้านการออกแ
บบ วัสดุ และฝี มอ
ื แรงงาน

(ค)

้ ขายได ้ ปลอดภัย
มีสภาพทีส
่ ามารถซือ
และเหมาะแก่การใช ้งานตามปกติของสินค ้าบริก
ารประเภทนัน
้ ๆ

(ง)

บรรจุ ใส่หบ
ี ห่อ ทําเครือ
่ งหมาย
และปิ ดฉลากอย่างถูกต ้องเหมาะสม
โดยรวมถึงวัสดุหบ
ี ห่อ วัสดุฉลาก
และวัสดุทเี่ กีย
่ วข ้องด ้วย

(จ)

(f) be conveyed to WeWork with clear and
marketable title, free and clear of all liens,
security interests or other encumbrances;

้ ฉบับทีเ่ กีย
เป็ นไปตามข ้อกําหนดของคําสั่งซือ
่ ว
ข ้องและ/หรือตัวอย่าง แบบ มาตรฐาน
ข ้อกําหนดจําเพาะ เกณฑ์สมรรถนะ
และคําพรรณนาอืน
่ ใดทัง้ ปวงทีเ่ กีย
่ วข ้องตามทีร่ ้
องขอ มอบหรือจัดให ้แก่หรือรับมาใช ้โดยวีเวิรค
์

(ฉ)

เหมาะแก่การอันวีเวิรค
์ มุง่ จะใช ้สินค ้าบริการโดยเ
ฉพาะ ใช ้งานได ้ตามความมุง่ หมาย
้ ขายได ้
มีสภาพทีส
่ ามารถซือ
และมีคณ
ุ ภาพน่าพอใจ
โอนตกแก่วเี วิรค
์ โดยเป็ นกรรมสิทธิท
์ ส
ี่ มบูรณ์แล
ะโอนเปลีย
่ นมือได ้
กับทัง้ ปราศจากสิทธิยด
ึ หน่วง ภาระประกัน
หรือภาระติดพันอืน
่ ทัง้ ปวง

(ช)

ไม่ละเมิดหรือยักยอกสิทธิของบุคคลภายนอก
รวมทัง้ แต่ไม่จํากัดเพียง
ิ ทางปั ญญา และ
สิทธิในทรัพย์สน

(ซ)

ให ้บริการด ้วยความขยันขันแข็ง มีประสิทธิภาพ
เป็ นมืออาชีพ และเยีย
่ งผู ้มีทักษะแรงงาน
โดยสอดคล ้องกับแนวทางปฏิบัตใิ นอุตสาหกรร
มทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในปั จจุบันและมาตรฐานความระมัดระ

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,

วังทีเ่ กีย
่ วข ้อง ใช ้บุคลากรผู ้มีทักษะ
ประสบการณ์ และคุณสมบัตท
ิ ต
ี่ ้องใช ้
และใช ้ทรัพยากรจนเพียงพอแก่การปฏิบัตห
ิ น ้า
ทีข
่ องผู ้ขายตามสัญญานี้
ในช่วง 12 เดือนหลังจากวีเวิรค
์ รับบริการครัง้ สุดท ้าย
("ระยะเวลาร ับประก ันบริการ")
ผู ้ขายจะแก ้ไขความชํารุดบกพร่องใด ๆ
่ งภัยและทุนท
ทัง้ ปวงทีว่ เี วิรค
์ แจ ้งให ้ตนทราบด ้วยความเสีย
รัพย์ของตนเอง และผู ้ขายขอรับประกันว่า
สินค ้าทุกรายการทีส
่ ง่ มอบตามสัญญานีจ
้ ะเป็ นไปตามข ้อคว
ามในประโยคข ้างต ้นตลอด (ก) ระยะเวลารับประกันบริการ
หรือ (ข)
ระยะเวลาทีร่ ะบุไว ้ในใบรับประกันมาตรฐานของผู ้ขายซึง่ คร
อบคลุมสินค ้ารายการนัน
้ ๆ
แล ้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวนานกว่า
("ระยะเวลาร ับประก ัน")
คํารับประกันนีย
้ ังมีผลบังคับใช ้ต่อไปได ้แม ้จะส่งมอบ
ตรวจสภาพ
หรือรับมอบสินค ้าบริการหรือชําระค่าสินค ้าบริการแล ้ว
นอกจากนี้ ผู ้ขายยังขอให ้คํารับประกัน คํารับรอง
และคํามั่นดังนีด
้ ้วย
(i)

ตนจะปฏิบัตต
ิ าม (ห) กฎหมาย กฤษฎีกา คําสั่ง
กฎ ระเบียบปฏิบัต ิ ข ้อบังคับ
และมาตรฐานอุตสาหกรรมภายในประเทศ
ของต่างประเทศ
และระหว่างประเทศทัง้ ปวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง (อ) กฎ
ข ้อบังคับ และนโยบายทัง้ ปวงของวีเวิรค
์
รวมทัง้ ระเบียบขัน
้ ตอนความปลอดภัยเกีย
่ วกับระ
บบและข ้อมูลและการเข ้าถึงระบบและข ้อมูลทา
งไกล ระเบียบขัน
้ ตอนความปลอดภัยอาคาร
(รวมทัง้ การจํากัดการเข ้าพืน
้ ทีบ
่ างบริเวณของส
ถานประกอบการหรือระบบของวีเวิรค
์ เพือ
่ ความป
ลอดภัยหรือเพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ ตามแต่ดล
ุ พินจ
ิ
วีเวิรค
์ โดยลําพัง)
และแนวทางปฏิบัตแ
ิ ละระเบียบขัน
้ ตอนด ้านสุขอ
นามัยและความปลอดภัยโดยทั่วไป และ (ฮ)
ข ้อตกลงสัญญาหรือข ้อจํากัดสิทธิตามกฎหมาย
อืน
่ ๆ ทัง้ ปวงทีผ
่ ก
ู พันผู ้ขาย
และสินค ้าบริการจะเป็ นไปและ/หรือจัดให ้ตามสิ่
งดังกล่าวด ้วย

(ii)

ผู ้ขายได ้รับใบอนุญาต การอนุญาต คําอนุมัต ิ
และความยินยอมทัง้ ปวงทีจ
่ ําเป็ นต ้องมีโดยเกีย
่
วข ้องกับหรือจําเป็ นต่อการส่งมอบและ/หรือให ้สิ
นค ้าบริการแล ้ว
และจะรักษาสิง่ ดังกล่าวไว ้ตลอดระยะเวลาของสั
ญญานี้

(iii)

ผู ้ขายจะดูแลให ้บุคคลทุกคน
ไม่วา่ จะเป็ นลูกจ ้าง ตัวแทน
หรือบุคคลอืน
่ ใดซึง่ กระทําการให ้หรือแทนผู ้ขาย
ได ้รับการอนุญาต รับรอง
หรือรับรองมาตรฐานอย่างถูกต ้องตามทีก
่ ฎหมา
ยทีเ่ กีย
่ วข ้องกําหนดและมีทักษะ ประสบการณ์
และคุณสมบัตเิ หมาะสมในการส่งมอบและ/หรือ
ให ้สินค ้าบริการ (และเมือ
่ วีเวิรค
์ สั่ง
ผู ้ขายจะไม่ใช ้บุคลากรซึง่ วีเวิรค
์ อาจใช ้ดุลพินจ
ิ โ
ดยลําพังแล ้วพิจารณาว่าไม่เหมาะสมหรือไม่มค
ี
วามสามารถทีจ
่ ะส่งมอบและ/หรือให ้สินค ้าบริกา

(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
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period of 6 years thereafter, and shall make
available to WeWork, at WeWork’s request,
for inspection and copying.

รใด ๆ นัน
้ ) และ
(iv)

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.

ผู ้ขายจะจดบันทึกข ้อมูลให ้ถูกต ้องครบถ ้วนไม่ว่
าเป็ นหนังสือหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เกีย
่ ว
กับการส่งมอบและ/หรือให ้สินค ้าบริการตามสัญ
ญานี้
รวมทัง้ บันทึกเวลาและวัสดุทผ
ี่ ู ้ขายใช ้ไปเกีย
่ วกั
บการนัน
้ และหลักเกณฑ์อน
ื่ ใดในการคิดค่าใช ้จ่า
้ ฉบับใด
ยทีเ่ รียกเก็บเกีย
่ วกับคําสั่งซือ
และบันทึกเอกสารการทีผ
่ ู ้ขายปฏิบัตต
ิ ามข ้อกํา
หนดของข ้อ (i) ถึง (iii) นี้
ตามแบบทีว่ เี วิรค
์ จะอนุมัต ิ
โดยให ้ผู ้ขายเก็บบันทึกนัน
้ ไว ้ตลอดระยะเวลาข
องสัญญานีแ
้ ละ 6 ปี หลังจากนัน
้
และมอบให ้วีเวิรค
์ ตรวจสอบและทําสําเนาเมือ
่ วีเ
วิรค
์ ร ้องขอ

หากผลตรวจสอบบันทึกนัน
้ บ่งชีว้ า่ ผู ้ขายคิดค่าใช ้จ่ายมากเ
กิน ให ้ผู ้ขายชําระเงินส่วนทีค
่ ด
ิ เกินนัน
้ แก่วเี วิรค
์
พร ้อมดอกเบีย
้ ในเงินส่วนทีค
่ ด
ิ เกินนัน
้ ในอัตราร ้อยละ 10
ต่อปี หรือเป็ นจํานวนสูงสุดเท่าทีก
่ ฎหมายอนุญาตไว ้
แล ้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า
นับแต่วันคิดเกินแต่ละครัง้ นัน
้ จนกว่าจะชดใช ้คืนแก่วเี วิรค
์
และให ้ผู ้ขายชดใช ้ค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงอันเกิดแก่วเี วิรค
์ ในการ
ดําเนินการเกีย
่ วกับการตรวจสอบนัน
้ แก่วเี วิรค
์ ด ้วย ทัง้ นี้
การตรวจสอบใด ๆ
นัน
้ ย่อมไม่ทําให ้ผู ้ขายหลุดพ ้นจากหน ้าที่ ความรับผิดชอบ
หรือความรับผิดใด ๆ ตามสัญญานี้
และไม่ถอ
ื เป็ นกรณีทวี่ เี วิรค
์ อนุมัตห
ิ รือยินยอมให ้ผู ้ขายดําเนิ
นการใด ๆ โดยประการอืน
่

ิ ใด ๆ
ผู ้ขายรับประกัน รับรอง และให ้คํามั่นด ้วยว่า ทรัพย์สน
ทีว่ เี วิรค
์ เป็ นเจ ้าของหรือเช่าซึง่ เกีย
่ วกับการปฏิบัตต
ิ ามสัญญ
ิ ธิยด
านีข
้ องผู ้ขายจะไม่มส
ี ท
ึ หน่วง ภาระติดพัน ภาระประกัน
หรือสิทธิเรียกร ้องของบุคคลภายนอกประเภทอืน
่
ิ ธิ กรรมสิทธิ์
และผู ้ขายมีสท
และผลประโยชน์ทงั ้ ปวงในสินค ้าในอันทีจ
่ ะให ้สิทธิและการ
อนุญาตตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญานีแ
้ ก่วเี วิรค
์
สิทธิตามคํารับประกันตามสัญญานี้ของวีเวิรค
์ เป็ นสิง่ ทีเ่ สริมเ
พิม
่ เติมจากคํารับประกันมาตรฐานใด ๆ
ทีผ
่ ู ้ขายให ้ไว ้และคํารับประกันโดยชัดแจ ้งหรือโดยปริยายอื่
นใดทีว่ เี วิรค
์ มีตามกฎหมาย หลักกฎหมาย
หรือหลักกฎหมายสมธรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
แต่ไม่จํากัดโดยคํารับประกันเหล่านัน
้
โดยผู ้ขายจะโอนและขอโอนคํารับประกันทัง้ ปวงทีต
่ นได ้รับ
จากผู ้จัดหาหรือผู ้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทจ
ี่ ัดให ้เกีย
่ วกับสิน
ค ้าบริการ
คํารับประกันทัง้ ปวงให ้ตีความว่าเป็ นเงือ
่ นไขและคํารับประกั
น และมิใช่คํารับประกันทัง้ หมด
6.

WeWork’s Rights.

6.

สิทธิของวีเวิรค
์

้ แล ้ว
หลังจากวีเวิรค
์ ได ้รับสินค ้าหรือผู ้ขายให ้บริการเสร็จสิน
ให ้วีเวิรค
์ มีเวลาพอสมควรในการตรวจสภาพสินค ้า
(รวมทัง้ สิง่ ทีส
่ ง่ มอบในการให ้บริการ)

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

6

้ ฉบับทีเ่ กีย
ว่าเป็ นไปตามคําสั่งซือ
่ วข ้องและข ้อกําหนดจําเพ
าะอืน
่ ใดทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือไม่
ห ้ามมิให ้ถือว่ามีการรับสินค ้าบริการแล ้วจนกว่าวีเวิรค
์ จะได ้ท
ดสอบจนพอทราบแล ้วว่าสินค ้าบริการนัน
้ เป็ นไปตามข ้อกํา
หนดจําเพาะของวีเวิรค
์ หรือไม่
ห ้ามมิให ้ถือว่าการทีว่ เี วิรค
์ ชําระราคาสินค ้าหรือค่าบริการให ้
ผู ้ขายเป็ นการยอมรับสินค ้าบริการ
การทีว่ เี วิรค
์ ตรวจทดสอบหรือใช ้งานสินค ้าบริการหรือชําระ
ค่าสินค ้าบริการนัน
้ ไม่ถอ
ื เป็ นการยอมรับสินค ้าบริการ
และย่อมไม่กระทบหน ้าทีแ
่ ละคํารับประกันของผู ้ขายตามทีร่
ะบุไว ้ในสัญญานี้ ซึง่ ให ้มีตอ
่ ไปได ้แม ้วีเวิรค
์ จะตรวจทดสอบ
รับมอบ และ/หรือใช ้งานแล ้ว
สิง่ ทีป
่ รากฏในสัญญานีไ้ ม่มส
ี งิ่ ใดมีผลให ้ผู ้ขายหลุดพ ้นไม่ว่
าแต่ประการใดจากหน ้าทีข
่ องตนในการตรวจทดสอบและค
วบคุมคุณภาพสินค ้าบริการ
วีเวิรค
์ อาจบอกปั ดหรือเพิกถอนการรับมอบสินค ้าบริการใด
ๆ ซึง่ วีเวิรค
์ เห็นว่าชํารุดบกพร่อง
ไม่เป็ นไปตามคําพรรณนาหรือตัวอย่าง
และ/หรือไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดของสัญญานี้
("สินค้าบริการทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อกําหนด") ได ้
นอกเหนือจากสิทธิอน
ื่ ใดทีว่ เี วิรค
์ มีอยูแ
่ ล ้ว
เมือ
่ วีเวิรค
์ บอกปั ดหรือเพิกถอนการรับมอบสินค ้าบริการหรือ
ผู ้ขายไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดของสัญญานีไ้ ม่ว่าทัง้ หมดหรื
อแต่บางส่วน
วีวเี วิรค
์ จะใช ้ดุลพินจ
ิ โดยลําพังสั่งให ้ผู ้ขายดําเนินการอย่างใ
ดอย่างหนึง่ ต่อไปนีด
้ ้วยทุนทรัพย์ผู ้ขายโดยลําพัง คือ (ก)
คืนราคาสินค ้าบริการทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดแก่วเี วิรค
์
พร ้อมค่าใช ้จ่ายใด ๆ อันเกิดแก่วเี วิรค
์ เกีย
่ วกับการนัน
้ หรือ
(ข) เมือ
่ วีเวิรค
์ มีหนังสือสั่งให ้เปลีย
่ น
เปลีย
่ นสินค ้าบริการนัน
้ ให ้สินค ้าบริการนัน
้ ใหม่
หรือแก ้ไขสินค ้าบริการนัน
้ โดยวีเวิรค
์ ไม่ต ้องเสียค่าใช ้จ่าย
พร ้อมชําระค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(รวมทัง้ ค่าเดินทางใด ๆ) ภายใน 7
วันนับแต่วันทีว่ เี วิรค
์ ทวงถาม หรือ (ค)
บันทึกจํานวนเท่ากับจํานวนเงินทีช
่ าํ ระเป็ นค่าสินค ้าบริการนั ้
น พร ้อมค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทีเ่ กิดแก่วเี วิรค
์ เกีย
่ วกับการนัน
้
ลงบัญชีวเี วิรค
์

นอกจากนี้
วีเวิรค
์ ยังอาจเลือกเปลีย
่ นสินค ้าบริการทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อ
กําหนดเป็ นสินค ้าบริการจากแหล่งอืน
่ ได ้ด ้วย
โดยผู ้ขายจะชดใช ้ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมใด ๆ
ทีเ่ กิดแก่วเี วิรค
์ เกีย
่ วกับการนัน
้ ให ้วีเวิรค
์
อีกทัง้ วีเวิรค
์ ยังอาจส่งสินค ้าทีไ่ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดและ
้ คืนแก่ผู ้ขายด ้วยควา
/หรือสินค ้าทีส
่ ง่ ให ้เกินปริมาณทีส
่ งั่ ซือ
่ งภัยของผู ้ขายและอาจคิดค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงทีเ่ กีย
มเสีย
่ วกับ
การนัน
้ จากผู ้ขายได ้ด ้วย หากผู ้ขายไม่ดําเนินการแก ้ไขใด
ๆ ตามทีร่ ะบุไว ้นี้ เมือ
่ บอกกล่าวผู ้ขายแล ้ว
วีเวิรค
์ อาจดําเนินการดังกล่าวและคิดค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงอันเกิ
ดแก่วเี วิรค
์ เกีย
่ วกับการนัน
้ จากผู ้ขายได ้
ผลตรวจนับของวีเวิรค
์ ในเรือ
่ งปริมาณสินค ้าทีส
่ ง่ มอบ
ให ้ถือว่ายอมรับเป็ นทีส
่ ด
ุ และยุตส
ิ ําหรับการจัดส่งทุกครัง้ ทีไ่
ม่มใี บหีบห่อกํากับซึง่ ระบุปริมาณทีส
่ ง่ มอบ
เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
่
สินค ้าบริการทัง้ ปวงทีส
่ ง่ มอบให ้ตามสัญญานีต
้ ้องไม่เกินปริ
้
มาณทีส
่ ั่งซือ

7.

Price; Invoices; Setoff.

7.

ราคา ใบแจ้งหนี้ การห ักกลบลบหนี้

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.

เพ่อ
ื เป็นส่งิ ตอบแทนอันครบถ ว้ นสําหรับการให บ
้ ริการ
่ วข อ
้ ง)
การส่งมอบสินค า้ (ในกรณีทเี่ กีย
และการโอนสิทธิให แ
้ ก่วเี วิรค
์ ตามท่รี ะบุไว ใ้ นสัญญาน้ี
ให ว้ เี วิรค
์ ชําระเงินให แ
้ ก่ผข
ู้ ายเป็นจํ านวนตามทีร่ ะบุไว ใ้ นคํา
้ ฉบับทีเ่ กีย
่ ได ร้ ับใบแจ ง้ หนีถ
้ ก
ู ตอ
้ งสําหรับงา
สั่งซือ
่ วข อ
้ งเมือ
ื ท่เี ก่ย
นท่ท
ี ําแล ว้ เสร็จตามสัญญาน้แ
ี ละคําส่งั ซ้อ
ี วข อ
้ ง

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.

เว น
้ แต่วเี วิรค
์ จะตกลงเป็นอย่างอืน
่
ให ผ
้ ูข
้ ายแจ ง้ หน้ถ
ี งึ วีเวิรค
์ เฉพาะสําหรับสินค า้ ทีผ
่ ูข
้ ายได ส
้ ง่
มอบจริงและบริการท่ผ
ี ข
ู้ ายได ใ้ ห จ
้ ริง
โดยในแต่ละกรณีวเี วิรค
์ ตอ
้ งยอมรับมอบสินค า้ หรือรับบริการ
นั้นแล้วด้วย
ผูข
้ ายขอรับประกันว่าราคาสินค า้ บริการทีแ
่ จ ง้ วีเวิรค
์ ไว น
้ ัน
้ เป็
นราคาทีค
่ รบถ ว้ นสมบูรณ์
้ า่ ยประเภทใด ๆ
และจะไม่บวกค่าใช จ
เพิม
่ เติมอีกโดยไม่ได ร้ ับความยินยอมเป็นหนังสือจากวีเวิรค
์
โดยชัดแจ ง้

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.

ราคาต่าง ๆ
ื เป็นราคาสุดท า้ ยและเป็นจํานวนเงินทัง้
ท่รี ะบุไว ใ้ นคําส่งั ซ้อ
ิ ท่วี เี วิรค
ส้น
์ ตอ
้ งชําระเป็นค่าสินค า้ บริการ รวมทัง้
แต่ไม่จํากัดเพียง อากร ภาษี
้ า่ ยอืน
หรือค่าใช จ
่ ใดทีว่ เี วิรค
์ ตกลงไว ้
โดยอาจมีการปรับส่วนลดหรือส่วนเพิม
่ ใด ๆ
ื ทัง้ น้ี
ตามท่อ
ี ธิบายไว ใ้ นสัญญานีห
้ รือในคําส่งั ซ้อ
้
่ ในคําสัง่ ซือ
เว น
้ แต่จะตกลงเป็นอย่างอืน
ราคาสินค า้ หรือบริการใด ๆ
ตอ
้ งไม่สงู กว่าราคาสินค า้ หรือบริการทํานองเดียวกันท่ผ
ี ข
ู้ าย
เสนอแก่ลก
ู ค า้ รายอ่น
ื ของตน
และหากในเวลาใดระหว่างระยะเวลาของสัญญาน้ี
้ กําหนดหรือเงือ
่ นไขทีด
่ ก
ี ว่าแก่ลก
ู ค้
ผูข
้ ายเสนอราคาหรือข อ
ารายอ่น
ื ใด
ิ ธิใช ร้ าคาหรือข อ
ให ว้ เี วิรค
์ มีสท
้ กําหนดและเงือนไขนัน
้ สําหรั
บสินค า้ และบริการทัง้ ปวงทีจ
่ ัดให น
้ ั บแต่วันเสนอราคาหรือข ้
อกําหนดและเงือนไขนัน
้ แก่ลก
ู ค า้ รายอ่น
ื นัน
้ เป็นต น
้ ไป

้
เว น
้ แต่จะตกลงกันเป็นอย่างอืน
่ ในคําสัง่ ซือ
ให ย
้ น
่ื ใบแจ ง้ หนีแ
้ ก่วเี วิรค
์ ภายใน 90
วันนับแต่วเี วิรค
์ ได ร้ บ
ั สินค า้ หรือนับแต่ได ใ้ ห บ
้ ริการจนครบถ ว้
น
ี เี่ กีย
่ วข อ
้ งไ
และใบแจ ง้ หนีน
้ ัน
้ ตอ
้ งระบุหมายเลขใบแจ ง้ หน้ท
ว ้ด้วย
เง่ อ
ื นไขชําระเงินสําหรับเงินท่ ไ
ี ม่มข
ี อ
้ พิพาททุกจํานวน
สุทธิแล ว้ เท่ากับ 60 วันนับแต่ (ก)
วันทีว่ เี วิรค
์ ได ร้ ับใบแจ ง้ หนีฉ
้ บับทีเ่ กีย
่ วข อ
้ งอย่างถูกต อ
้ ง
หรือ (ข) วันทีว่ เี วิรค
์ ได ร้ บ
ั สินค า้ บริการ
แล ว้ แต่วน
ั ใดจะถึงภายหลัง
ิ ธิเรียกร อ
้ ฉบับใดห
หากวีเวิรค
์ มีสท
้ งผูข
้ ายเนื่องจากคําสัง่ ซือ
รือนิตก
ิ รรมอืน
่ ใด
วีเวิรค
์ อาจหักหรือหักกลบลบหน้เี งินจํานวนท่ม
ี ข
ี อ
้ พิพาทออ
กจากจํานวนเงินท่ผ
ี ข
ู้ ายเรียกร อ
้ งได ้
่ มสิทธิใช ท
้ างแก ไ้ ขเยียวยาอืน
โดยไม่เสือ
่ ใดทีว่ เี วิรค
์ อาจมีอ
ย่ต
ู ามสัญญานีห
้ รือโดยประการอ่น
ื ตามกฎหมายและหลักกฎ
หมายสมธรรม
การชําระเงินย่อมเกิดข้น
ึ ในขณะจัดส่งเช็คของวีเวิรค
์ ทางไป
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รษณียห
์ รือเริม
่ ต ้นการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู ้ขายจะคิดดอกเบีย
้ หรือเบีย
้ ปรับฐานชําระเงินล่าช ้าประเภท
อืน
่ โดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากวีเวิรค
์ ก่อนมิไ
ด ้ ทัง้ นีใ้ ห ้คูส
่ ัญญาหาทางระงับข ้อพิพาทใด ๆ
โดยเร็วและโดยสุจริต
ให ้ผู ้ขายปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องตนตามสัญญานีต
้ อ
่ ไปโดยมิพักต ้
องคํานึงถึงข ้อพิพาทใด ๆ เช่นว่านั น
้
8.

Taxes.

8.

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
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ภาษี

ให ้ผู ้ขายรับผิดค่าภาษี เงินได ้ จังกอบ อากร ค่าใช ้จ่าย
ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย เงินหัก
หรือค่าใช ้จ่ายใดทีเ่ กีย
่ วข ้องทีม
่ ผ
ี ลทํานองเดียวกันซึง่ เรียกเ
ก็บจากหรือเกีย
่ วกับบริการทีผ
่ ู ้ขายให ้แก่วเี วิรค
์ ตามสัญญานี้
เว ้นแต่จะกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืน
่ ในสัญญานีโ้ ดยชัดแจ ้งหรือ
กฎหมายใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกําหนดไว ้
วีเวิรค
์ ไม่ต ้องรับผิดชอบชําระหรือหักภาษี หรือค่าธรรมเนียม
ภายในประเทศ ต่างประเทศ
หรือระหว่างประเทศออกจากเงินจํานวนใด ๆ
ทีจ
่ ะชําระให ้แก่ผู ้ขายตามสัญญานี้
เมือ
่ ได ้รับคําร ้องขอ
ให ้ผู ้ขายนํ าแบบเอกสารกรมสรรพากรสหรัฐทีล
่ งนามถูกต ้อ
งแล ้วเพือ
่ พิสจ
ู น์สถานะพลเมืองสหรัฐหรือสถานะคนต่างด ้า
วของตน พร ้อมเอกสารภาษี ประเภทอืน
่ ใดทีจ
่ ําเป็ นต ้องใช ้
มามอบให ้วีเวิรค
์ ในกรณีทเี่ กีย
่ วข ้อง
ให ้ผู ้ขายซึง่ มิใช่พลเมืองสหรัฐระบุจํานวนบริการทีผ
่ ู ้ขายให ้
ไปภายในสหรัฐ (ถ ้ามี)
ลงในใบแจ ้งหนีแ
้ ต่ละฉบับทีอ
่ อกให ้วีเวิรค
์ ตามสัญญานี้
ในกรณีทก
ี่ ฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกําหนด
ผู ้ขายจะคิดค่าภาษี ขาย ภาษี สรรพสามิต ภาษี ใช ้
ิ ค ้าและบริการ ภาษี บริโภค
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ ภาษี สน
หรือค่าใช ้จ่ายประเภททีเ่ ทียบเท่ากัน (เรียกรวมกันว่า
"ภาษีธุรกรรม")
ซึง่ วีเวิรค
์ ต ้องชําระแต่เพราะบริการทีผ
่ ู ้ขายให ้ไว ้แก่วเี วิรค
์ ตา
มสัญญานีแ
้ ละกําหนดหรืออนุญาตให ้ผู ้ขายเรียกเก็บจากวีเวิ
ร์คตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องจากวีเวิรค
์
ภาษี ธุรกรรมนัน
้ ต ้องระบุไว ้ต่างหากในใบแจ ้งหนีค
้ า่ สินค ้าบริ
การทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หากวีเวิรค
์ มอบหนังสือรับรองสิทธิยกเว ้นฉบับมีผลสมบูรณ์ใ
ห ้แก่ผู ้ขาย
ห ้ามมิให ้ผู ้ขายเรียกให ้ชําระค่าภาษี ธุรกรรมตามหนังสือรับร
องนัน
้
ค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงต ้องมีใบแจ ้งหนีซ
้ งึ่ เป็ นใบกํากับภาษี ฉบับ
สมบูรณ์ซงึ่ ผู ้ขายมอบไว ้แก่วเี วิรค
์

ในกรณีทห
ี่ น่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานใดทีเ่ กีย
่ วข ้องคิด
ภาษี เงินได ้ประเภทใด ๆ
จากค่าบริการทีว่ เี วิรค
์ ชําระให ้ผู ้ขาย
และให ้วีเวิรค
์ หักภาษี นัน
้ ("ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย")
วีเวิรค
์ อาจหักภาษี หัก ณ
ทีจ
่ ่ายนัน
้ ออกจากจํานวนเงินทีช
่ ําระให ้ผู ้ขายและนํ าส่งภาษี
หัก ณ
ทีจ
่ ่ายนัน
้ แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี ทเี่ กีย
่ วข ้องแทนผู ้ขายได ้
การกําหนดว่าต ้องหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายหรือไม่
ให ้เป็ นไปตามดุลพินจ
ิ วีเวิรค
์ โดยลําพัง
ในกรณีทอ
ี่ าจต ้องหักภาษี ณ
ทีจ
่ ่ายจากเงินทีช
่ ําระให ้ผู ้ขายในอัตราทีต
่ ํ่าลง
ให ้ผู ้ขายมอบเอกสารหลักฐานทัง้ ปวงทีจ
่ ําเป็ นแก่การพิสจ
ู น์

evidencing the payment of such Withholding Tax when
available.

9.

Changes.

การเข ้าเกณฑ์ใช ้อัตราหักภาษี ณ
ทีจ
่ ่ายทีต
่ ํ่าลงให ้วีเวิรค
์ โดยเร็วทีส
่ ด
ุ เท่าทีท
่ ําได ้
หากไม่มอบหลักฐานทีจ
่ ําเป็ นต ้องมีโดยทันกาลก่อนชําระเงิ
น จะไม่ใช ้อัตราหักภาษี ณ ทีจ
่ ่ายทีต
่ ํ่าลงนัน
้
และเงินทีจ
่ า่ ยให ้ผู ้ขายต ้องหักเต็มอัตรา
เมือ
่ ผู ้ขายร ้องขอตามสมควร
ให ้วีเวิรค
์ มอบใบเสร็จซึง่ เป็ นใบกํากับภาษี และเอกสารหลัก
ฐานการจ่ายภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่ายนัน
้ ประเภทอืน
่ ๆ
แก่ผู ้ขายเมือ
่ มีเอกสารดังกล่าวแล ้ว
9.

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.
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การแก้ไขเปลีย
่ นแปลง

ไม่วา่ ในเวลาใดก่อนส่งมอบสินค ้าใดหรือให ้บริการใดจนแล ้
วเสร็จ วีเวิรค
์ อาจปรับกําหนดเวลาให ้บริการ
้ ฉบับใด ๆ
เปลีย
่ นสถานทีส
่ ง่ มอบสินค ้าในคําสั่งซือ
เปลีย
่ นแปลงหรือแก ้ไขรายละเอียดบริการทีใ่ ห ้ตามคําสั่งซื้
้ ฉบับใด ๆ
อฉบับใด ๆ หรือยกเลิกคําสั่งซือ
หรือเปลีย
่ นแปลงข ้อกําหนดจําเพาะของสินค ้าบริการโดยป
ระการอืน
่ ได ้
โดยในแต่ละกรณีทก
ี่ ล่าวมานีจ
้ ะดําเนินการได ้เมือ
่ มีหนังสือ
บอกกล่าวผู ้ขาย (แต่ละฉบับเรียกว่า "คําสง่ ั แก้ไข")
โดยแต่ละกรณีนจ
ี้ ะไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายจากวีเวิรค
์
ยกเว ้นหากวีเวิรค
์ ร ้องขอให ้เปลีย
่ นแปลงในลัษณะทีจ
่ ะทําใ
ห ้ค่าใช ้จ่ายในการมอบสินค ้าหรือให ้บริการแก่วเี วิรค
์ เพิม
่ ขึน
้
หรือลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เช่น
กรณีกําหนดให ้ให ้บริการเพิม
่ เติมหรือวัสดุเพิม
่ เติม
้ ฉบั
คูส
่ ัญญาจะเจรจาปรับเปลีย
่ นหน ้าทีข
่ องตนตามคําสั่งซือ
บนัน
้ ๆ
ตามข ้อกําหนดข ้อนีต
้ ามความเหมาะสมก่อนทีผ
่ ู ้ขายจะเริม
่ ก
ารดําเนินการเกีย
่ วกับคําสั่งแก ้ไขนัน
้
ผู ้ขายจะยอมรับการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ
และหากการเปลีย
่ นแปลงนัน
้ ส่งผลให ้ค่าใช ้จ่ายหรือเวลาที่
ต ้องใช ้ปฏิบัตงิ านเพิม
่ ขึน
้ หรือลดลง
จะยืน
่ ข ้อเสนอค่าใช ้จ่ายแบบคงทีซ
่ งึ่ สะท ้อนค่าใช ้จ่ายทีเ่ พิ่
มขึน
้ หรือลดลงเนือ
่ งจากคําสั่งแก ้ไขนัน
้ แก่วเี วิรค
์ ภายใน 2
วันทําการนับแต่ได ้รับคําสั่งแก ้ไข
หากวีเวิรค
์ รับข ้อเสนอค่าใช ้จ่ายดังกล่าว
ให ้ผู ้ขายดําเนินการให ้บริการตามทีแ
่ ก ้ไขเปลีย
่ นแปลงและ
ตามข ้อเสนอค่าใช ้จ่ายและข ้อกําหนดเงือ
่ นไขของสัญญานี้
หาก วีเวิรค
์ ไม่รับข ้อเสนอค่าใช ้จ่ายดังกล่าว
้ ฉบับทีเ่ กีย
วีเวิรค
์ อาจยกเลิกคําสั่งซือ
่ วข ้องได ้
ผู ้ขายรับทราบว่า
คําสั่งแก ้ไขอาจจะให ้สิทธิทผ
ี่ ู ้ขายจะปรับค่าตอบแทนของผู ้
ขายหรือปรับกําหนดวันดําเนินงานแล ้วเสร็จตามสัญญานีห
้ รื
อไม่ก็ได ้ ให ้ผู ้ขายแจ ้งให ้วีเวิรค
์ ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 2
วันทําการถึงการดําเนินการหรืออนุญาตให ้มีการเปลีย
่ นแปล
งรายละเอียดสินค ้าบริการในสาระสําคัญไม่ว่าโดยเจตนาหรื
อไม่ รวมทัง้ แต่ไม่จํากัดเพียง กรณีเปลีย
่ นองค์ประกอบ
ข ้อกําหนดคุณภาพ กระบวนการผลิต วิธป
ี ิ ดฉลาก
รูปแบบการใช ้งาน ความปลอดภัย สถานทีผ
่ ลิต
และการใช ้งานของผู ้จัดหาหรือผู ้รับจ ้างช่วงรายใด
เมือ
่ แจ ้งให ้ทราบการเปลีย
่ นแปลงตามทีผ
่ ู ้ขายริเริม
่ แล ้ว
้ ฉบับทีเ่ กีย
วีเวิรค
์ อาจยกเลิกคําสั่งซือ
่ วข ้องได ้
้ ในเรือ
การแก ้ไขคําสั่งซือ
่ งเกีย
่ วกับราคาหรือเรือ
่ งอืน
่ ในกรณี
ทีผ
่ ู ้ขายริเริม
่ ต ้องทําเป็ นหนังสือและได ้รับอนุมัตจ
ิ ากวีเวิรค
์
ไม่วา่ ในกรณีใด
ห ้ามมิให ้ผู ้ขายปฏิเสธมิให ้ความยินยอมให ้มีคําสั่งแก ้ไขใด
ๆ
ตามทีว่ เี วิรค
์ อาจร ้องขอตามสัญญานีห
้ รือให ้ความยินยอมดัง
กล่าวล่าช ้า

10. Indemnification.

10.

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;

การตกลงชดใช ้

ผู ้ขายและบริษัทในเครือของผู ้ขาย (เรียกรวมกันว่า
"บริษ ัทในเครือผูข
้ าย") จะปกป้ อง ชดใช ้
และจัดมิให ้วีเวิรค
์ ตลอดจนบริษัทในเครือ กรรมการ
เจ ้าหน ้าที่ ผู ้จัดการ สมาชิก ลูกจ ้าง ตัวแทน
และผู ้แทนของวีเวิรค
์ และผู ้ขายรายอืน
่
ได ้รับผลกระทบจากการเรียกร ้อง การทวงถาม
การดําเนินคดี มูลคดี คดี คําพิพากษา และความรับผิด
หน ้าที่ เบีย
้ ปรับ ค่าปรับ ความสูญเสีย ความเสียหาย
ต ้นทุน และค่าใช ้จ่ายอืน
่ ใดทัง้ ปวง
(รวมทัง้ ค่าฤชาธรรมเนียมตามหลักชดใช ้เต็มจํานวน)
ไม่วา่ ประเภทใด ๆ (เรียกรวมกันว่า "สิทธิเรียกร้อง")
เท่าทีเ่ กิดจากหรือเกีย
่ วข ้องไม่วา่ แต่ประการใดกับสินค ้าบ
้
ริการทีใ่ ห ้ตามคําสั่งซือ
รวมทัง้ แต่ไม่จํากัดเพียงสิง่ ต่อไปนี้
(ก) สิทธิเรียกร ้องใด ๆ
ทีอ
่ าศัยเหตุบค
ุ คลใดตายหรือบาดเจ็บแก่กายหรือ
ิ บุบสลายหรือเสียหายหรือสารปนเปื้ อนสิ่
ทรัพย์สน
งแวดล ้อมหรือค่าใช ้จ่ายในการทําความสะอาดใด
ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(ข)
กรณีทผ
ี่ ู ้ขายไม่ปฏิบัตต
ิ ามแนวทางปฏิบัตส
ิ ําหรับผู ้
รับจ ้างอิสระของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ใด ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(ค) การเรียกร ้องใด ๆ
โดยอาศัยเหตุผู ้ขายหรือบริษัทในเครือผู ้ขายประม
าทเลินเล่อ กระทําการ งดเว ้นไม่กระทําการ
หรือประพฤติมช
ิ อบ
(ง)
กรณีทผ
ี่ ู ้ขายไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องตนเกีย
่ วกับการคุ ้
มครองข ้อมูลความลับ (ตามทีน
่ ย
ิ ามไว ้ต่อไปนี)้
(จ) กรณีทผ
ี่ ู ้ขายไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดใด ๆ
ของกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(รวมทัง้ กรณีไม่ระบุประเทศแหล่งกําเนิดของสินค ้
าใด ๆ ทีม
่ อบให ้ตามสัญญานีห
้ รือระบุไม่ถก
ู ต ้อง)
(ฉ)
กรณีทบ
ี่ ค
ุ คลภายนอกเรียกร ้องวีเวิรค
์ โดยอ ้างว่าสิ
นค ้าบริการ ผลของบริการใด ๆ
หรือผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอืน
่ ใดทีจ
่ ัดให ้ตาม
้ ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
คําสั่งซือ
เครือ
่ งหมายการค ้า ความลับทางการค ้า ธรรมสิทธิ์
หรือสิทธิถอ
ื เอาเป็ นเจ ้าของประเภทอืน
่ ของบุคคล
ภายนอก
ไม่วา่ สิง่ ดังกล่าวจะมอบให ้ต่างหากหรือร่วมกับผลิ
ตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือกระบวนการอืน
่ ใด

(j) interference with, interruption or change
to any utility or facility caused by Vendor or
any subcontractor; or

(ช)
สิทธิยด
ึ หน่วงของผู ้จัดหาแรงงานและผู ้จัดหาสัมภ
าระทัง้ ปวง

(k) any breach by Vendor or any Vendor

(ซ)
กรณีทผ
ี่ ู ้ขายไม่สง่ มอบสินค ้าบริการตามสัญญานี้ห
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้ ฉบับใดตามสัญญานี้
รือคําสั่งซือ

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.

(ฌ)
การทีร่ ะบบสาธารณูปโภคหรือสิง่ อํานวยความสะด
วกใดถูกรบกวน หยุดชะงัก
หรือเปลีย
่ นแปลงไปโดยมีสาเหตุจากผู ้ขายหรือผู ้รั
บจ ้างช่วงรายใด ๆ หรือ
(ญ)
การทีผ
่ ู ้ขายหรือบริษัทในเครือผู ้ขายทําผิดคํามั่น
คํารับรอง หรือคํารับประกันข ้อใด ๆ ในสัญญานี้
หน ้าทีต
่ า่ ง ๆ
ิ ธิเรียกร ้องมีสาเหตุหรือเกิดจากก
ข ้างต ้นจะไม่ใช ้เท่าทีส
่ ท
ารประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรงหรือจงใจประพฤติมช
ิ อบ
ของวีเวิรค
์
ผู ้ขายจะไม่ระงับคดีความหรือหรือคดีเรียกร ้องฟ้ องร ้องใด
ๆ
เช่นว่านัน
้ โดยไม่ได ้รับความเห็นชอบเป็ นหนังสือจากวีเวิร ์
คก่อน
ผู ้ขายตกลงว่าจะชําระหรือชดใช ้ค่าใช ้จ่ายทัง้ ปวงอันอาจเ
กิดแก่วเี วิรค
์ ในการบังคับตามข ้อตกลงชดใช ้นีห
้ รือในการ
ติดตามหนีจ
้ ากผู ้รับประกันภัยรายใด ๆ
รวมทัง้ ค่าฤชาธรรมเนียมตามหลักชดใช ้เต็มจํานวน
ในคดีเกีย
่ วกับสิทธิเรียกร ้องใด ๆ
วีเวิรค
์ อาจตัง้ ทนายของตนเองให ้เข ้าร่วมคดีได ้
เมือ
่ วีเวิรค
์ เลือก
ผู ้ขายจะเข ้าควบคุมการต่อสู ้คดีเกีย
่ วกับสิทธิเรียกร ้องใด
ๆ นัน
้
หากการใช ้สินค ้าบริการใด ๆ โดยวีเวิรค
์ หรือผู ้จัดจําหน่าย
ผู ้รับจ ้างช่วง หรือลูกค ้าของวีเวิรค
์ ถูกสั่งห ้าม
ใกล ้จะถูกสั่งห ้าม หรือมีคดีความเกิดขึน
้ ให ้ผู ้ขาย (i)
ทดแทนสินค ้าบริการด ้วยสินค ้าบริการทีไ่ ม่มล
ี ก
ั ษณะละเมิ
ดสิทธิแต่มล
ี ักษณะครบถ ้วนดังเดิมทุกประการ (ii)
แก ้ไขสินค ้าบริการเพือ
่ มิให ้มีลก
ั ษณะละเมิดสิทธิอก
ี ต่อไป
แต่ยังคงมีลักษณะการใช ้งานครบถ ้วนดังเดิม (iii)
ขอรับสิทธิใช ้สินค ้าบริการต่อไปให ้วีเวิรค
์ หรือผู ้จัดจําหน่า
ย ผู ้รับจ ้างช่วง หรือลูกค ้าของวีเวิรค
์ หรือ (iv)
ในกรณีพ ้นวิสัยทีจ
่ ะกระทําการใด ๆ ดังกล่าว
คืนเงินทุกจํานวนทีช
่ ําระไปสําหรับสินค ้าบริการทีล
่ ะเมิดสิ
ทธิ ทัง้ นี้ ด ้วยทุนทรัพย์ผู ้ขายเองและตามทีว่ เี วิรค
์ จะเลือก
ความรับผิดของผู ้ขายทีม
่ ต
ี อ
่ วีเวิรค
์ สําหรับเรือ
่ งใด ๆ
ทีร่ ะบุไว ้ในสัญญานี้ รวมทัง้ แต่ไม่จํากัดเพียง
หน ้าทีช
่ ดใช ้ทีร่ ะบุไว ้นี้
ย่อมไม่ถก
ู จํากัดโดยกรมธรรม์ประกันภัยทีต
่ ้องมีตามสัญญ
านีห
้ รือการเรียกเอาเงินจํานวนใด ๆ ตามกรมธรรม์นัน
้
้
หน ้าทีช
่ ดใช ้ในสัญญานีใ้ ห ้มีอยูต
่ อ
่ ไปได ้แม ้สัญญานีจ
้ ะสิน
สุดระยะเวลาหรือถูกบอกเลิกแล ้ว การกระทําการ
งดเว ้นไม่กระทําการ หรือผิดนัดของกรรมการ ลูกจ ้าง
ตัวแทน
ผู ้รับจ ้างของผู ้ขายหรือของบริษัทในเครือของผู ้ขาย
ให ้ถือเป็ นการกระทําการ งดเว ้นไม่กระทําการ
หรือผิดนัดของผู ้ขาย

11. Insurance.

11.

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
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ประก ันภ ัย

ตลอดระยะเวลาของสัญญานีแ
้ ละในช่วง 6 ปี หลังจากนัน
้
ให ้ผู ้ขายยังให ้มีผลบังคับและรักษาและจัดให ้บริษัทในเค
รือผู ้ขายยังให ้มีผลบังคับและรักษาความคุ ้มครองประกันภั
ยช่วงแรกแบบไม่มส
ี ว่ นร่วมของวีเวิรค
์ ทีม
่ ก
ี ับบริษัทประกัน

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.

ื่ เสียงด ้วยทุนทรัพย์ตนเองโดยลําพัง
ภัยทีม
่ ช
ี อ
ื่ วีเวิรค
โดยให ้ระบุชอ
์ เป็ นผู ้เอาประกันภัยเพิม
่ เติมในกรมธร
รม์ทงั ้ ปวงนัน
้
ยกเว ้นกรมธรรม์ประกันเงินทดแทนและประกันความรับผิด
นายจ ้าง นอกจากนี้
ประกันภัยทัง้ ปวงนัน
้ ต ้องระบุข ้อสละสิทธิรับช่วงสิทธิเ์ พือ
่
ประโยชน์แก่วเี วิรค
์ ไว ้ด ้วย

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.

ความคุ ้มครองประกันภัยขัน
้ ตํ่าทีผ
่ ู ้ขายต ้องจัดให ้มีให ้เป็ นไ
ปตามวงเงินทีเ่ กีย
่ วข ้องซึง่ พอสมควรกับขอบเขตและลัก
ษณะบริการทีจ
่ ะให ้ตามสัญญานี้
ตามทีว่ เี วิรค
์ จะใช ้ดุลพินจ
ิ กําหนดตามสมควร
แต่กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ทีย
่ อม
รับทั่วไปและมาตรฐานความระมัดระวังในอุตสาหกรรมอา
จกําหนดให ้คุ ้มครองมากกว่านัน
้ ได ้ ผู ้ขายตกลงว่า
วีเวิรค
์ อาจเรียกให ้ผู ้ขายเข ้าเอาและรักษาประกันภัยเพิม
่ เ
ติมเกีย
่ วกับบริการทีจ
่ ะให ้ตามสัญญานีไ้ ด ้เป็ นครัง้ คราวตา
มสมควร
ใบรับรองและกรมธรรม์ทัง้ ปวงนัน
้ ให ้ระบุข ้อกําหนดทีใ่ ห ้วีเ
วิรค
์ ได ้รับหนังสือบอกกล่าวล่วงหน ้า 30
วันถึงความประสงค์ของผู ้รับประกันภัยทีจ
่ ะยกเลิกหรือแก ้
ไขสาระสําคัญของกรมธรรม์นัน
้ เมือ
่ ได ้รับคําร ้องขอ
ให ้ผู ้ขายนํ าใบรับรองประกันภัยหรือหลักฐานความคุ ้มครอ
งมามอบแก่วเี วิรค
์ ก่อนเริม
่ ดําเนินการตามสัญญานี้
และนํ าใบรับรองการต่ออายุมามอบแก่วเี วิรค
์ ตามทีจ
่ ําเป็ น
เพือ
่ ให ้ทราบว่าใบรับรองฉบับปั จจุบันอยูใ่ นระเบียนข ้อมูล
ของวีเวิรค
์ ตลอดระยะเวลาของสัญญา

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.

12. Ownership.

ยกเว ้นในกรณีทก
ี่ ฎหมายห ้ามไว ้
ให ้ผู ้ขายกําหนดให ้ผู ้รับประกันภัยของตนสละสิทธิรับช่วง
สิทธิท
์ งั ้ ปวงทีม
่ ต
ี อ
่ ผู ้รับประกันภัยของผู ้ขายและผู ้ขาย
ห ้ามมิให ้ผู ้ขายเริม
่ หรืออนุญาตให ้บริษัทในเครือผู ้ขายราย
ใด ๆ เริม
่ บริการส่วนใด ๆ
จนกว่าตนจะได ้เอาประกันภัยทัง้ ปวงตามทีก
่ ําหนดไว ้ตาม
สัญญานีแ
้ ล ้ว
ความรับผิดของผู ้ขายย่อมไม่ถก
ู จํากัดโดยกรมธรรม์ประกั
นภัยนัน
้ หรือการเรียกเอาเงินจํานวนใด ๆ
ตามกรมธรรม์ประกันภัยใด ๆ
12.

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
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การเป็นเจ้าของ

ให ้วีเวิรค
์ เป็ นเจ ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์
และผลประโยชน์ทัง้ ปวง (รวมทัง้ สิทธิในสิทธิบัตร
สิทธิในลิขสิทธิ์ สิทธิในความลับทางการค ้า
สิทธิในงานหน ้ากาก สิทธิในเครือ
่ งหมายการค ้า
ิ ทางปั ญญาประเภทอืน
และสิทธิในทรัพย์สน
่ ๆ
ทัง้ ปวงทั่วโลก) อันเกีย
่ วกับการประดิษฐ์
(ไม่วา่ จะจดสิทธิบัตรได ้หรือไม่) งานประพันธ์ งานบ่งชี้
งานออกแบบ ความรู ้ความชํานาญ แนวคิด และข ้อมูลใด ๆ
ทัง้ ปวงทีผ
่ ู ้ขายทํา คิด ค ้นพบ เกิดมีขน
ึ้
หรือทําให ้ใช ้ได ้ในทางปฏิบัตไิ ม่วา่ ทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนร
ะหว่างระยะเวลาของสัญญานี้
โดยเกิดจากหรือเกีย
่ วกับการให ้บริการหรือข ้อมูลความลับใ
ด ๆ (ตามทีน
่ ย
ิ ามไว ้ต่อไปนี)้ (เรียกรวมกันว่า "ผลงาน")
ิ ธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใด ๆ
ในส่วนทีส
่ ท
(รวมทัง้ สิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในลิขสิทธิ์
สิทธิในความลับทางการค ้า สิทธิในงานหน ้ากาก
สิทธิในเครือ
่ งหมายการค ้า
ิ ทางปั ญญาประเภทอืน
และสิทธิในทรัพย์สน
่ ๆ

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.

13. Confidentiality and Publicity.

ทัง้ ปวงทั่วโลก)
ในผลงานใดไม่ตกแก่วเี วิรค
์ โดยอัตโนมัตต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กี่
ยวข ้องหรือตามหลักกฎหมายหรือหลักอืน
่ ผู ้ขายจะโอน
มอบ และยกและตกลงว่าจะโอน มอบ และยกสิทธิ
กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์นัน
้ ๆ
ให ้แก่วเี วิรค
์ โดยไม่อาจเพิกถอนได ้ เด็ดขาด
และปราศจากเงือ
่ นไข ตามแบบทีว่ เี วิรค
์ กําหนด
แล ้วแต่กรณี
และ/หรือให ้คํามั่นว่าจะจัดการให ้บุคคลภายนอกทุกรายทีเ่
กีย
่ วข ้องกระทําการเช่นนัน
้
ผู ้ขายจะรีบเปิ ดเผยและมอบผลงานทัง้ ปวงแก่วเี วิรค
์
ให ้ผู ้ขายช่วยเหลือวีเวิรค
์ เพิม
่ เติมด ้วยทุนทรัพย์วเี วิรค
์ ในการ
ทําหลักฐาน บันทึก และทําให ้การโอนสิทธินัน
้ มีผลบริบรู ณ์
และในการขอรับ บังคับ ปกป้ อง และทําให ้สิทธิใด ๆ
ทีโ่ อนนัน
้ มีผลบริบรู ณ์ วัสดุ สิง่ ของ
หรืออุปกรณ์ทงั ้ ปวงทีว่ เี วิรค
์ มอบให ้หรือชําระราคาไปเกีย
่ วกั
้ ฉบับใด ให ้ยังเป็ นทรัพย์สน
ิ ของวีเวิรค
บคําสั่งซือ
์ อยู่
(กรรมสิทธิจ
์ ะไม่โอนตกแก่ผู ้ขาย)
โดยให ้ผู ้ขายรักษาไว ้ในสภาพดี
ให ้ผู ้ขายใช ้สอยเฉพาะเพือ
่ ประโยชน์แก่วเี วิรค
์
และให ้คืนวีเวิรค
์ หรือจําหน่ายเสียโดยประการอืน
่ ตามทีว่ เี วิร ์
้ นัน
คสั่งเมือ
่ ดําเนินการตามคําสั่งซือ
้ แล ้วเสร็จ
ผู ้ขายต ้องขอรับความตกลงยินยอมโดยชัดแจ ้งจากผู ้ประพั
นธ์งานอันมีลข
ิ สิทธิใ์ ด ๆ
แต่ละรายว่าตนจะไม่บังคับธรรมสิทธิใ์ ด ๆ
อันตนอาจมีอยูใ่ นผลงานใด ๆ
ไม่วา่ ในปั จจุบันหรือในอนาคต
13.

การร ักษาความล ับและการเผยแพร่ขอ
้ มูลต่
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
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ให ้ผู ้ขาย ตลอดจนเจ ้าหน ้าที่ ลูกจ ้าง ตัวแทน
และผู ้แทนของผู ้ขาย
ถือว่าข ้อมูลทัง้ ปวงทีบ
่ ค
ุ คลทั่วไปไม่ลว่ งรู ้หรือทีม
่ ค
ี า่ และอา
จถือเอาได ้ซึง่ วีเวิรค
์ หรือบริษัทในเครือหรือสมาชิกของวีเวิร ์
คให ้ไว ้ ตลอดจนข ้อกําหนดจําเพาะหรือเอกสารอืน
่ ๆ
ทัง้ ปวงทีผ
่ ู ้ขายจัดทําขึน
้ โดยเกีย
่ วข ้องกับสัญญานี้
้ สินค ้าบริการจากผู ้ขา
ข ้อเท็จจริงทีว่ า่ วีเวิรค
์ ได ้ทําสัญญาซือ
ย ข ้อกําหนดของสัญญานี้ และข ้อมูลอืน
่ ๆ
้ ฉบับใด ๆ
ทัง้ ปวงทีบ
่ ค
ุ คลทั่วไปไม่ลว่ งรู ้ซึง่ เกีย
่ วกับคําสั่งซือ
เป็ น "ข้อมูลความล ับ" ของวีเวิรค
์ นอกจากนี้
ข ้อมูลความลับ หมายถึง
ข ้อมูลทีม
่ ค
ี า่ และอาจถือเอาได ้หรือทีเ่ ป็ นความลับของบุคค
ลภายนอกซึง่ เปิ ดเผยให ้ผู ้ขายทราบในทางการมอบสินค ้าบ
ริการแก่วเี วิรค
์
ข ้อมูลความลับไม่รวมถึงข ้อมูลใด ๆ
ทีบ
่ ค
ุ คลทั่วไปรู ้อยู่ในปั จจุบันหรือล่วงรู ้กันทั่วไปโดยมิได ้มีส
าเหตุจากการทีผ
่ ู ้ขายกระทําละเมิดหรือไม่กระทําการใด ๆ
หากไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากวีเวิรค
์ ก่อน
ห ้ามมิให ้ผู ้ขาย (ก)
เปิ ดเผยหรือใช ้ข ้อมูลความลับเพือ
่ การใด ๆ
้ (ข) ประกาศ ไขข่าว
นอกจากเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ามคําสั่งซือ
หรือหารือกับบุคคลภายนอกเกีย
่ วกับวัตถุแห่งสัญญานีห
้ รือ
้ (ค) แสดงชือ
่ ตราสัญลักษณ์
คําสั่งซือ
หรือเครือ
่ งหมายการค ้าของวีเวิรค
์
่ การตลาดใด ๆ หรือ (ง)
(ไม่วา่ จะจดทะเบียนหรือไม่) ในสือ
เปิ ดเผยว่าวีเวิรค
์ เป็ นลูกค ้าของผู ้ขาย
ความข ้างต ้นมีข ้อจํากัดผลบังคับใช ้ตามข ้อกําหนดของหนัง
สือสัญญาอืน
่ ใดทีค
่ ส
ู่ ัญญาลงนามจัดทําขึน
้ เกีย
่ วกับการรักษ
าความลับ การห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูล

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-
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และ/หรือการเผยแพร่ข ้อมูลต่อสาธารณชนโดยเฉพาะ
ผู ้ขายจะใช ้ความระมัดระวังในการคุ ้มครองข ้อมูลความลับใ
นระดับเดียวกันกับทีต
่ นใช ้คุ ้มครองข ้อมูลประเภทเดียวกันข
องตนเอง
แต่ไม่ว่าในกรณีต ้องไม่ตํ่ากว่าระดับความระมัดระวังตามสม
ควร ผู ้ขายตกลงว่าจะไม่ทําสําเนา แก ้ไข
หรือเปิ ดเผยข ้อมูลความลับใด ๆ
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ ้อม

ผู ้ขายตกลงว่า (ห)
จะจํากัดการเผยแพร่ข ้อมูลความลับภายในองค์กรของตนไว ้
เพียงบริษัทในเครือผู ้ขายซึง่ จําเป็ นต ้องรู ้ข ้อมูลความลับนัน
้
และจะดําเนินการเพือ
่ ให ้การเผยแพร่ข ้อมูลจํากัดเพียงเท่านั ้
น
รวมทัง้ จะให ้บริษัทในเครือผู ้ขายลงนามจัดทําข ้อตกลงห ้าม
เปิ ดเผยข ้อมูลซึง่ มีข ้อกําหนดในสาระสําคัญคล ้ายกับทีร่ ะบุ
ไว ้ในสัญญานี้ และเมือ
่ วีเวิรค
์ ทําหนังสือร ้องขอ
จะลงนามจัดทําข ้อตกลงห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลหรือสัญญาโอน
ิ ทางปั ญญาตามแบบทีว่ เี
หรืออนุญาตให ้ใช ้สิทธิในทรัพย์สน
วิรค
์ พอใจตามสมควร โดยต ้องนํ าสําเนาเอกสารใด ๆ
นัน
้ มามอบแก่วเี วิรค
์ เมือ
่ ได ้รับคําร ้องขอ และ (อ)
ผู ้ขายจะรับผิดชอบกรณีทบ
ี่ ริษัทในเครือผู ้ขายรายใด ๆ
นัน
้ ทําผิดข ้อตกลงสัญญาใด ๆ นัน
้
ผู ้ขายตกลงว่าจะไม่ออกแบบหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ทีม
่ ข
ี ้อมูลความลับโดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือโด
ยชัดแจ ้งจากวีเวิรค
์ ในแต่ละคราว

ิ ของวีเวิรค
ข ้อมูลความลับทัง้ ปวงเป็ นทรัพย์สน
์
และให ้ยังคงเป็ นเช่นนัน
้ ต่อไป
สัญญานีไ้ ม่ให ้หรือมอบสิทธิใด ๆ ในข ้อมูลความลับใด ๆ
ิ ทางปั ญญาหรือสือ
่ อันมีคา่ และอาจถือเอาได ้ป
หรือทรัพย์สน
ระเภทอืน
่ ใดของวีเวิรค
์ แก่ผู ้ขายโดยประการอืน
่
ิ
ผู ้ขายอาจได ้รับสิทธิเข ้าถึงข ้อมูล ทรัพย์สน
และทรัพย์ทงั ้ ทีม
่ รี ป
ู ร่างและทีไ่ ม่มรี ูปร่างประเภทอืน
่ ๆ
ิ สมาชิก")
("ทร ัพย์สน
ของบุคคลธรรมดาและนิตบ
ิ ค
ุ คลผู ้ครอบครองพืน
้ ทีใ่ นสถาน
ทีข
่ องวีเวิรค
์ (เรียกรวมกันว่า "สมาชิกวีเวิรค
์ ") รวมทัง้
แต่ไม่จํากัดเพียง
ข ้อมูลอ่อนไหวและลับเกีย
่ วกับสมาชิกวีเวิรค
์ นัน
้ และผู ้เป็ นห
รืออาจเข ้าเป็ นลูกจ ้าง ลูกค ้า
และ/หรือหุ ้นส่วนทางธุรกิจของสมาชิกวีเวิรค
์ นัน
้
ผู ้ขายจะไม่ใช ้ รือ
้ ถอน ทําสําเนา จัดการ เข ้าถึง เปิ ดเผย
ิ สมาชิกรายการใด ๆ
หรือทําให ้ทรัพย์สน
เสียหายหรือบุบสลาย
ิ สมาชิกรายการใด ๆ โดยประการอืน
หรือจัดการทรัพย์สน
่
ยกเว ้นเพียงเท่าทีจ
่ ําเป็ นแก่การทีผ
่ ู ้ขายจะส่งมอบสินค ้าบริก
ารตามสัญญานี้
ผู ้ขายจะไม่ (i)
ทําสําเนาหรือให ้บุคคลภายนอกร่วมใช ้สิง่ ทีใ่ ช ้เข ้าถึงทรัพย์
สินประเภทใด ๆ ซึง่ ได ้รับจากวีเวิรค
์
ไม่วา่ สิง่ นัน
้ จะมีลักษณะทางกายภาพ (เช่น บัตรผ่าน)
อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น รหัสการเข ้าถึง)
หรือมีลักษณะอย่างอืน
่ หรือ (ii)
ก่อหรือยอมให ้บุคคลภายนอกเข ้าถึงสถานทีข
่ องวีเวิรค
์ และ
ิ สมาชิกรายการใด ๆ
/หรือทรัพย์สน
โดยประการอืน
่ โดยไม่ได ้รับอนุญาตโดยถูกต ้องจากวีเวิรค
์ ห

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.

รือสมาชิกวีเวิรค
์ รายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หากในการให ้บริการจําเป็ นต ้องให ้ผู ้ขายรือ
้ ถอนและ/หรือข
ิ ใด ๆ รวมทัง้ ทรัพย์สน
ิ สมาชิก
นย ้ายทรัพย์สน
ออกจากสถานทีข
่ องวีเวิรค
์
ผู ้ขายจะใช ้มาตรการทีจ
่ ําเป็ นทัง้ ปวงเพือ
่ คุ ้มครองและรักษา
ิ นัน
ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สน
้ มิให ้ถูกเข ้าถึงโดยไม่
ได ้รับอนุญาตหรือถูกทําให ้เสียหายหรือบุบสลายตลอดเวล
ิ นัน
าทีท
่ รัพย์สน
้ ไม่อยูใ่ นสถานทีข
่ องวีเวิรค
์ รวมทัง้
แต่ไม่จํากัดเพียง
ิ นัน
ดูแลให ้ทรัพย์สน
้ ไม่ถก
ู ปล่อยทิง้ ไว ้โดยไม่มผ
ี ู ้ดูแลหรือไ
ม่มรี ะบบรักษาความปลอดภัยไม่วา่ ในเวลาใด
ผู ้ขายตกลงว่าจะเรียกให ้ผู ้ได ้รับมอบหมายหรือผู ้รับจ ้างช่วง
ซึง่ เป็ นผู ้ได ้รับอนุญาตทําหนังสือผูกพันตนตามข ้อกําหนดรั
กษาความลับของสัญญานี้
และเข ้าทําข ้อตกลงห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลหรือสัญญาโอนหรือ
ิ ทางปั ญญาตามแบบทีว่ เี วิรค
อนุญาตให ้ใช ้สิทธิในทรัพย์สน
์
พอใจตามสมควรเมือ
่ วีเวิรค
์ ทําหนังสือร ้องขอ
(โดยเป็ นทีเ่ ข ้าใจตรงกันว่า
ก่อนการมอบหมายงานหรือจ ้างช่วงนัน
้
ผู ้ได ้รับมอบหมายหรือผู ้รับจ ้างช่วงต ้องได ้รับแจ ้งให ้ทราบส
ภาพความลับของข ้อมูลความลับ
และต ้องทําหนังสือตกลงเข ้าผูกพันตนตามข ้อกําหนดของข ้
อตกลงห ้ามเปิ ดเผยข ้อมูลซึง่ มีข ้อกําหนดในสาระสําคัญคล ้
ายกับทีร่ ะบุไว ้ในสัญญานี้
และต ้องนํ าสําเนาเอกสารดังกล่าวมามอบให ้วีเวิรค
์ เมือ
่ ได ้รั
บคําร ้องขอด ้วย
และให ้ผู ้ขายรับผิดชอบกรณีทผ
ี่ ู ้ได ้รับมอบหมายหรือผู ้รับจ ้า
งช่วงใด ๆ นัน
้ ทําผิดข ้อตกลงดังกล่าว)
ให ้ผู ้ขายใช ้มาตรการทางกฎหมาย เชิงองค์กร
และทางเทคนิคทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวงเพือ
่ ปกป้ องมิให ้ข ้อมูลค
วามลับถูกประมวลผลโดยมิชอบด ้วยกฎหมายและโดยไม่ไ
ด ้รับอนุญาต
ให ้ผู ้ขายรักษามาตรฐานดําเนินงานและระเบียบขัน
้ ตอนเพือ
่
ความปลอดภัยตามสมควร
และใช ้ความพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการรักษาความปลอดภั
ยของข ้อมูลความลับด ้วยการใช ้มาตรการรักษาความปลอด
ภัยทางกายภาพและเชิงตรรกะตามความเหมาะสม รวมทัง้
แต่ไม่จํากัดเพียง
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเข ้ารหัสลับข ้
อมูลทีเ่ หมาะสม
และการใช ้ข ้อกําหนดควบคุมการระบุตัวตนผู ้ใช ้งานหรือรหั
สผ่าน รวมทัง้ การตรวจสอบความถูกต ้องหลายปั จจัย
รหัสผ่านทีเ่ ข ้าถึงยาก การตัดระบบเมือ
่ หมดเวลา
ตลอดจนระเบียบขัน
้ ตอนความปลอดภัยอืน
่ ๆ
ตามทีว่ เี วิรค
์ อาจออกมาเป็ นครัง้ คราวหรือตามทีก
่ ําหนดไว ้โ
ดยประการอืน
่ โดยกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือตามมาตรฐานอุ
ตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หากวีเวิรค
์ ร ้องขอไม่ว่าในเวลาใดระหว่างระยะเวลาของสัญ
ญานี้
ให ้ผู ้ขายนํ าสําเนานโยบายความปลอดภัยข ้อมูลของผู ้ขาย
ทีใ่ ช ้อยูใ่ นเวลานัน
้ ๆ มามอบแก่วเี วิรค
์

ให ้ผู ้ขายรีบแจ ้งให ้วีเวิรค
์ ทราบในกรณีทผ
ี่ ู ้ขายล่วงรู ้หรือมีเห
่ ได ้ว่าบุคคลหรือนิตบ
ตุอันควรเชือ
ิ ค
ุ คลใดได ้ฝ่ าฝื นหรือพยา
ยามฝ่ าฝื นมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู ้ขายหรือได ้เ
ข ้าถึงข ้อมูลความลับโดยไม่ได ้รับอนุญาต
("การละเมิดระบบความปลอดภ ัยข้อมูล")
เมือ
่ พบข ้อเท็จจริงเช่นว่านัน
้ ให ้ผู ้ขาย (ก) ตรวจสอบ แก ้ไข
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และบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดระบบความปลอดภัยข ้
อมูลนัน
้ และ (ข)
ให ้คํารับประกันแก่วเี วิรค
์ จนวีเวิรค
์ พอใจตามสมควรว่าการล
ะเมิดระบบความปลอดภัยข ้อมูลนัน
้ จะไม่เกิดขึน
้ อีก
หากวีเวิรค
์ พิจารณาว่าคําบอกกล่าว
(ไม่วา่ ในนามวีเวิรค
์ หรือผู ้ขาย)
หรือมาตรการแก ้ไขเยียวยาอืน
่ (รวมทัง้ การบอกกล่าว
บริการตรวจสอบเครดิต การประกันภัยฉ ้อฉล
และการจัดตัง้ ศูนย์ข ้อมูลเพือ
่ ตอบข ้อสอบถามลูกค ้า)
ได ้รับการรับประกันหลังเกิดการละเมิดระบบความปลอดภัย
ข ้อมูล เมือ
่ วีเวิรค
์ ร ้องขอ
ผู ้ขายจะดําเนินการแก ้ไขเยียวยาข ้างต ้นด ้วยทุนทรัพย์ผู ้ขา
ย
้ สุดระ
ความข ้อนีใ้ ห ้มีผลบังคับใช ้ต่อไปได ้แม ้สัญญานีจ
้ ะสิน
ยะเวลาหรือถูกบอกเลิกแล ้วก็ตาม
14. Term; Termination.

14.

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.
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ั
ั
ระยะเวลาของสญญา
การบอกเลิกสญญา

่ ซึง่ ลง
สัญญานีใ้ ห ้เริม
่ ต ้นในวันสุดท ้ายทีป
่ รากฏใต ้ลายมือชือ
ไว ้ในสัญญานี้
และให ้ดํารงอยูเ่ รือ
่ ยไปจนกว่าจะถูกบอกเลิกตามทีร่ ะบุไว ้ใน
สัญญานี้
วีเวิรค
์ อาจบอกเลิกสัญญานีไ้ ด ้โดยทําหนังสือบอกกล่าวผู ้ข
ายในกรณีทผ
ี่ ู ้ขายไม่ปฏิบัตต
ิ ามสัญญานีห
้ รือทําผิดสัญญานี้
โดยประการอืน
่ ถูกฟ้ องล ้มละลาย
ิ ล ้นพ ้นตัว หรือเลิกนิตบ
ตกเป็ นผู ้มีหนีส
้ น
ิ ค
ุ คล
หรือไม่ให ้คํารับประกันตามสมควรแก่วเี วิรค
์ ว่าจะปฏิบัตงิ านใ
นอนาคตเมือ
่ ได ้รับคําร ้องขอ
วีเวิรค
์ อาจเลือกระงับการทีผ
่ ู ้ขายจะให ้บริการหรือส่งมอบสิน
้ ฉบับใด ๆ
ค ้าตามสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
โดยถาวรหรือโดยชัว่ คราว
้ ฉบับใด ๆ
และ/หรือบอกเลิกสัญญานีแ
้ ละ/หรือคําสั่งซือ
ได ้ไม่ว่าด ้วยเหตุใด หรือจะไม่มเี หตุเลยก็ได ้
โดยทําหนังสือบอกกล่าวผู ้ขายล่วงหน ้า 10 วัน
ให ้ผู ้ขายยุตก
ิ ารให ้บริการและ/หรือจัดหาสินค ้าให ้ตามคําสั่ง
้ (ก) ทันทีทไี่ ด ้รับคําบอกกล่าวแจ ้งยกเลิกจากวีเวิรค
ซือ
์
หรือ (ข) ในวันบอกเลิกทีร่ ะบุไว ้ในคําบอกกล่าวนัน
้
ผู ้ขายอาจบอกเลิกสัญญานีไ้ ด ้โดยทําหนังสือบอกกล่าววีเวิ
ร์คในกรณีทวี่ เี วิรค
์ ไม่ชําระเงินให ้ผู ้ขายภายใน 60
วันนับแต่ผู ้ขายทําหนังสือแจ ้งวีเวิรค
์ ว่าพ ้นกําหนดชําระเงิน
แล ้ว หากวีเวิรค
์ บอกเลิกสัญญานี้
้ ทีเ่ ห
วีเวิรค
์ ยังอาจใช ้ดุลพินจ
ิ โดยลําพังเลือกยกเลิกคําสั่งซือ
ลือทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนหรืออนุญาตให ้ผู ้ขายปฏิบัตงิ าน
้ ทีเ่ หลือนัน
ตามคําสั่งซือ
้ ต่อไปได ้ตามแต่ดล
ุ พินจ
ิ วีเวิรค
์

้ ฉบับใดสิน
้ สุดระยะเวลาหรือถูกบ
เมือ
่ สัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
อกเลิกยกเลิกไม่วา่ ด ้วยเหตุใด (i)
วีเวิรค
์ จะชําระค่าบริการส่วนทีใ่ ห ้บริการจนพอใจแล ้วและรา
คาสินค ้าทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกําหนดและส่งมอบให ้วีเวิรค
์ แล ้วนั
บถึงวันบอกเลิกยกเลิกให ้แก่ผู ้ขาย
เว ้นแต่การบอกเลิกยกเลิกนัน
้ มีสาเหตุจากการทําผิดของผู ้ข
าย หักด ้วยหนีใ้ ด ๆ ทีน
่ ํ ามาหักกลบลบกันตามสมควร
รวมทัง้ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมใด ๆ
้ (ii)
อันอาจเกิดแก่วเี วิรค
์ ในการให ้บริการจนเสร็จสิน
คูส
่ ัญญาแต่ละฝ่ ายจะหลุดพ ้นจากหน ้าทีท
่ งั ้ ปวงทีม
่ ต
ี อ
่ อีกฝ่
้ สุดระยะเวลาหรือวันบอกเลิกยกเลิก
ายอันเกิดขึน
้ หลังวันสิน
ยกเว ้นบรรดาทีม
่ ข
ี ้อกําหนดให ้ดํารงอยูต
่ อ
่ ไปได ้แม ้จะมีการ
้ สุดระยะเวลานัน
บอกเลิกยกเลิกหรือสิน
้ และ (iii)
ผู ้ขายจะรีบส่งมอบข ้อมูลความลับและ/หรือผลงานทัง้ ปวงที่

ตนครอบครองหรือควบคุมอยู่แก่วเี วิรค
์ ด ้วยทุนทรัพย์ผู ้ขาย
15. Limitation on Liability; Statute Of
Limitations.

15.

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.

16. Governing Law and Disputes.

•

•

•

ไม่วา่ สิง่ ใด ๆ ในสัญญานีจ
้ ะระบุไว ้อย่างไร
และเท่าทีก
่ ฎหมายอนุญาตให ้ทําได ้
วีเวิรค
์ ไม่ขอรับผิดต่อฝ่ ายใด ๆ เพือ
่ กําไรทีค
่ าดว่าจะได ้
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ ค่าเสียหายพิเศษ
ค่าเสียหายทางอ ้อม ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
ค่าเสียหายอันเนือ
่ งมาจากการผิดสัญญา
ค่าเสียหายสืบเนือ
่ ง หรือเบีย
้ ปรับประเภทใด ๆ
ความรับผิดของวีเวิรค
์ ตามสิทธิเรียกร ้องใด ๆ
อันเกิดจากหรือเกีย
่ วกับหรือเป็ นผลจากสัญญานีห
้ รือคําสั่ง
้ ฉบับใด ๆ
ซือ
้ ฉบั
และจากการปฏิบัตต
ิ ามหรือทําผิดสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
บใด ๆ
ิ ค ้า
ไม่วา่ ในเวลาใดต ้องไม่เกินกว่าราคาทีจ
่ ัดสรรไว ้แก่สน
บริการทีก
่ อ
่ ให ้เกิดสิทธิเรียกร ้องนัน
้ ๆ
ผู ้ขายต ้องเริม
่ ดําเนินคดีใด ๆ
้ ฉบับใ
กับวีเวิรค
์ ซึง่ เป็ นคดีอันเกิดจากสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ด ๆ ภายในหนึง่ ปี นับแต่วันเกิดมูลคดี
16.

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,
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ข้อจําก ัดความร ับผิด อายุความ

้ ังค ับและข้อพิพาท
กฎหมายทีใ่ ชบ

้ ฉบับใด ๆ
สัญญานี้ คําสั่งซือ
ตลอดจนสิทธิหน ้าทีข
่ องคูส
่ ัญญาและข ้อพิพาทใด ๆ
้ ฉบับใด ๆ ให ้พิจารณา
อันเกิดจากสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ตีความ
และบังคับตามกฎหมายประเทศทีบ
่ ริษัทในเครือทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ของ WeWork Management LLC
้ ฉบับนัน
ตามทีร่ ะบุไว ้ในคําสั่งซือ
้ ๆ ตัง้ อยู่
คูส
่ ัญญาขอแสดงเจตนาตกลงโดยชัดแจ ้งว่า
้ ข
บทบัญญัตแ
ิ ห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด ้วยสัญญาซือ
ายสินค ้าระหว่างประเทศจะไม่นํามาบังคับแก่สัญญานีห
้ รือค
วามสัมพันธ์ระหว่างคูส
่ ัญญา
•

หากบริษัทในเครือวีเวิรค
์ ทีเ่ กีย
่ วข ้องตัง้ อยูใ่ นประเทศสิ
งคโปร์
คูส
่ ัญญาตกลงให ้เฉพาะศาลในประเทศสิงคโปร์เท่านั ้
นทีจ
่ ะมีเขตอํานาจ

•

หากบริษัทในเครือวีเวิรค
์ ทีเ่ กีย
่ วข ้องตัง้ อยูใ่ นประเทศม
าเลเซีย ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ หรือไทย ข ้อพิพาทใด ๆ
้ ฉบับใด
อันเกิดจากหรือเกีย
่ วกับสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ๆ รวมทัง้ ประเด็นปั ญหาเกีย
่ วกับความสมบูรณ์
การมีอยู่
้ สุดลงของสัญญานีห
้ ฉบับใด ๆ
หรือการสิน
้ รือคําสั่งซือ
ให ้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการเป็ นภาษาอังกฤษโดยอ
นุญาโตตุลาการหนึง่ คนตามข ้อบังคับศูนย์อนุญาโตตุล
าการระหว่างประเทศสิงคโปร์ซงึ่ ใช ้บังคับอยูใ่ นเวลานั ้
นๆ
โดยข ้อบังคับนัน
้ ให ้ถือว่าระบุให ้เป็ นส่วนหนึง่ ในข ้อ 16
นีด
้ ้วย
สถานทีน
่ ั่งพิจารณาและดําเนินการทางอนุญาโตตุลาก
ารให ้ได ้แก่สงิ คโปร์

•

หากบริษัทในเครือวีเวิรค
์ ทีเ่ กีย
่ วข ้องตัง้ อยูใ่ นสาธารณรั
ฐเกาหลี ข ้อพิพาทใด ๆ

้ ฉบับใด
อันเกิดจากหรือเกีย
่ วกับสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ๆ รวมทัง้ ประเด็นปั ญหาเกีย
่ วกับความสมบูรณ์
การมีอยู่
้ สุดลงของสัญญานีห
้ ฉบับใด ๆ
หรือการสิน
้ รือคําสั่งซือ
ให ้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการเป็ นภาษาอังกฤษโดยอ
นุญาโตตุลาการหนึง่ คนตามข ้อบังคับศูนย์อนุญาโตตุล
าการข ้อพิพาทธุรกิจเกาหลีซงึ่ ใช ้บังคับอยูใ่ นเวลานัน
้
ๆ โดยข ้อบังคับนัน
้ ให ้ถือว่าระบุให ้เป็ นส่วนหนึง่ ในข ้อ
16 นีด
้ ้วย
สถานทีน
่ ั่งพิจารณาและดําเนินการทางอนุญาโตตุลาก
ารให ้ได ้แก่กรุงโซล

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.

17. Remedies.

•

17.

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

หากบริษัทในเครือวีเวิรค
์ ทีเ่ กีย
่ วข ้องตัง้ อยูใ่ นประเทศเ
วียดนาม ข ้อพิพาทใด ๆ
้ ฉบับใด
อันเกิดจากหรือเกีย
่ วกับสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ๆ รวมทัง้ ประเด็นปั ญหาเกีย
่ วกับความสมบูรณ์
การมีอยู่
้ สุดลงของสัญญานีห
้ ฉบับใด ๆ
หรือการสิน
้ รือคําสั่งซือ
ให ้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการเป็ นภาษาอังกฤษโดยอ
นุญาโตตุลาการหนึง่ คนตามข ้อบังคับศูนย์อนุญาโตตุ
ลาการระหว่างประเทศ ณ
หอการค ้าและอุตสาหกรรมเวียดนามซึง่ ใช ้บังคับอยูใ่
นเวลานัน
้ ๆ
โดยข ้อบังคับนัน
้ ให ้ถือว่าระบุให ้เป็ นส่วนหนึง่ ในข ้อ
16 นีด
้ ้วย
สถานทีน
่ ั่งพิจารณาและดําเนินการทางอนุญาโตตุลา
การให ้ได ้แก่นครโฮจิมน
ิ ห์ ประเทศเวียดนาม
ทางแก้ไขเยียวยา

้ ฉบับใด
หากผู ้ขายทําผิดสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ิ ธิได ้รับการแก ้ไขเยียวยาทัง้ ปวงทีม
ให ้วีเวิรค
์ มีสท
่ อ
ี ยูต
่ ามกฎ
้ สินค ้า
หมายและตามหลักกฎหมายสมธรรม สําหรับการซือ
ทางแก ้ไขเยียวยาทางเดียวของผู ้ขายในกรณีทวี่ เี วิรค
์ ทําผิด
้ ฉบับใด คือ
คําสั่งซือ
สิทธิเรียกค่าเสียหายเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างราค
้ ทีร่ ะบุไว ้ในคําสั่งซือ
้ ฉบับนัน
าตลาดขณะทําผิดกับราคาซือ
้
ห ้ามมิให ้ใช ้วิธค
ี ํานวณค่าเสียหายวิธอ
ี น
ื่ สําหรับธุรกรรมเช่นว่
านัน
้
ิ ธินําสินค ้าไปขายต่อแทนวีเวิรค
ผู ้ขายไม่มส
ี ท
์ ในกรณีทวี่ เี วิร ์
คบอกปั ดไม่รับมอบ เพิกถอนการรับมอบ ไม่ชําระเงิน
หรือปฏิเสธหนีโ้ ดยมิชอบ และการขายต่อใด ๆ
ทีก
่ ระทําไปนัน
้ ให ้กระทําในนามผู ้ขาย
ผู ้ขายเข ้าใจและตกลงว่า

(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.
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(ก)
สินค ้าบริการนัน
้ มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินกิจการ
ของวีเวิรค
์
(ข)
ไม่วา่ ในกรณีใดผู ้ขายจะไม่ขอเพิกถอนหรือจํากัดหรือยกเลิ
กสิทธิของวีเวิรค
์ ทีจ
่ ะใช ้สินค ้าบริการหรือเข ้าถึงบริการรับปร
ะกันใด ๆ โดยประการอืน
่ และ
(ค)
ทางแก ้ไขเยียวยาแต่เพียงประการเดียวสําหรับกรณีทวี่ เี วิรค
์
ทําผิดสัญญานีจ
้ ะจํากัดไว ้แต่เพียงค่าเสียหายเป็ นตัวเงิน
ในกรณีทวี่ เี วิรค
์ ทําผิดสัญญานี้

ผู ้ขายขอสละสิทธิในการขอให ้ศาลมีคําสั่งชัว่ คราวในประกา
รอันจะจํากัดหรือทําให ้สิทธิของวีเวิรค
์ ในการเข ้าถึงสินค ้าบริ
การใด ๆ ต ้องหยุดชะงัก
โดยเป็ นการสละสิทธิโดยปราศจากเงือ
่ นไข
18. Vendor’s Risk.

18.

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.

19. Force Majeure.

ผู ้ขายตกลงว่า ตน ตลอดจนเจ ้าหน ้าที่ ลูกจ ้าง ตัวแทน
และ/หรือผู ้รับจ ้างของตน ให ้บริการในฐานะผู ้รับจ ้างอิสระ
หาใช่ในฐานะลูกจ ้างหรือตัวแทนของวีเวิรค
์ ไม่
ไม่วา่ จะให ้บริการ ณ สถานทีใ่ ด
และจะไม่มอ
ี ํานาจโดยชัดแจ ้งหรือโดยปริยายทีจ
่ ะกระทํากา
รผูกพันวีเวิรค
์ ไม่วา่ ตามสัญญาหรือหลักอืน
่
ให ้ผู ้ขายรับผิดชอบตัวลูกจ ้าง ตัวแทน เจ ้าหน ้าที่
และผู ้รับจ ้างของตนอย่างเต็มที่ รวมทัง้ แต่ไม่จํากัดเพียง
ค่าตอบแทนและภาษี ทงั ้ ปวงทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ งภัยของตนเองจน
ให ้ผู ้ขายปฏิบัตงิ านของตนด ้วยความเสีย
กว่างานนัน
้ จะเสร็จเรียบร ้อยสมบูรณ์และได ้รับมอบแล ้ว
และในกรณีเกิดอุบัตเิ หตุ การบุบสลาย
หรือการเสียหายต่อสินค ้าหรือวัสดุใด ๆ
ก่อนงานนัน
้ จะเสร็จเรียบร ้อยสมบูรณ์และได ้รับมอบ
ให ้ผู ้ขายแก ้ไขและเปลีย
่ นทดแทนสินค ้าหรือวัสดุทช
ี่ ํารุด
เสียหาย
และบุบสลายนัน
้ ด ้วยทุนทรัพย์ผู ้ขายจนวีเวิรค
์ พอใจ
ให ้ผู ้ขายและบริษัทในเครือผู ้ขายปฏิบัตต
ิ ามข ้อบังคับในการ
ทํางานของสถานประกอบการวีเวิรค
์ ทุกแห่งในขณะอยูใ่ นส
ถานประกอบการแห่งนัน
้ ๆ
เมือ
่ ผู ้อืน
่ จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ให ้ผู ้ขายใช ้ ให ้ผู ้ขายรับ
ขนถ่าย จัดเก็บ ลําเลียง
และรับผิดชอบวัสดุหรืออุปกรณ์นัน
้ เสมือนว่าผู ้ขายเป็ นผู ้จัด
หาวัสดุหรืออุปกรณ์นัน
้ ตามสัญญานี้
ในส่วนทีผ
่ ู ้ขายปฏิบัตต
ิ ามสัญญานี้ ณ
สถานประกอบการของวีเวิรค
์ ให ้ผู ้ขาย ตลอดจนลูกจ ้าง
ตัวแทน และผู ้รับจ ้างของผู ้ขาย
ใช ้ความระมัดระวังเพือ
่ ความปลอดภัยทัง้ ปวงตามทีจ
่ ําเป็ นแ
ก่การป้ องกันอุบัตเิ หตุ
วีเวิรค
์ ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดเพือ
่ ความเสียหายใด ๆ
ิ โดยเกิดจากการใช ้อุปกรณ์ขุ
อันเกิดแก่บค
ุ คลหรือทรัพย์สน
ดเจาะ อุปกรณ์กด
ี ขวาง นั่งร ้าน
หรืออุปกรณ์อน
ื่ ทีผ
่ ู ้ขายหรือลูกจ ้าง ตัวแทน
หรือผู ้รับจ ้างรายใด ๆ ของผู ้ขายนํ ามาใช ้สอย
การใช ้อุปกรณ์ดังกล่าวผิดวิธ ี
หรือการทํางานล ้มเหลวของอุปกรณ์ดังกล่าว
ไม่วา่ วีเวิรค
์ จะยกกรรมสิทธิห
์ รือให ้ผู ้ขายหรือลูกจ ้าง
ตัวแทน หรือผู ้รับจ ้างรายใด ๆ
ของผู ้ขายยืมอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่
19.

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
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่ งภ ัยของผูข
ความเสีย
้ าย

ั
เหตุสด
ุ วิสย

คูส
่ ัญญาแต่ละฝ่ ายไม่จําต ้องรับผิดเพือ
่ การไม่ปฏิบัตต
ิ ามสั
ญญา
รวมทัง้ การไม่ยอมรับบริการหรือรับมอบสินค ้าตามทีร่ ะบุไว ้
อันมีสาเหตุจากพฤติการณ์นอกเหนืออํานาจควบคุมตามสม
ควรของตน
โดยปราศจากความผิดหรือประมาทเลินเล่อของคูส
่ ัญญาฝ่ า
ยนัน
้ และโดยสภาพแล ้วคูส
่ ัญญาฝ่ ายนัน
้ ไม่สามารถเล็งเห็น
หรือแม ้หากเล็งเห็นได ้ แต่ไม่อาจหลีกเลีย
่ งได ้ รวมทัง้
แต่ไม่จํากัดเพียง เหตุสด
ุ วิสัยทางธรรมชาติ
การกระทําในสงคราม การดําเนินการของรัฐบาล
หรืออุบัตเิ หตุ แต่
(ก)
คูส
่ ัญญาฝ่ ายทีป
่ ระสบเหตุสด
ุ วิสัยนัน
้ ต ้องรีบแจ ้งให ้คูส
่ ัญญา

(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.

20. Conflicts.

อีกฝ่ ายทราบและใช ้ความพยายามตามสมควรในการแก ้ไขเ
รือ
่ งทีต
่ นไม่ปฏิบัตต
ิ ามสัญญา และ
(ข)
ิ ธิบอกเลิกสัญญานีใ้ นกรณีทผ
ให ้วีเวิรค
์ มีสท
ี่ ู ้ขายประสบเหตุ
สุดวิสัยนานกว่า 15 วันนับแต่วันเกิดเหตุสด
ุ วิสัย
ไม่วา่ ผู ้ขายจะส่งคําบอกกล่าวตามข ้อนีห
้ รือไม่
20.

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.

21. General Conditions.

ผู ้ขายขอรับประกันและรับรองว่า ตนไม่มล
ี ก
ู จ ้าง เจ ้าหน ้าที่
กรรมการ ทีป
่ รึกษา
หรือผู ้ให ้บริการของวีเวิรค
์ หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
เป็ นเจ ้าของหรือผู ้มีอํานาจควบคุม
หรือกระทําการครอบงํากิจการของตน
ผู ้ขายไม่ได ้ว่าจ ้างบุคคลใดซึง่ เป็ นลูกจ ้าง เจ ้าหน ้าที่
กรรมการ ทีป
่ รึกษา
หรือผู ้ให ้บริการของวีเวิรค
์ หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ผู ้ขายจะงดเว ้นไม่ให ้ของกํานัล การรับรอง
การปฏิบัตเิ ป็ นพิเศษ หรือบริการแก่ลก
ู จ ้างของวีเวิรค
์
21.

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
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ประโยชน์ข ัดก ัน

เงือ
่ นไขทว่ ั ไป

้ ฉบับใด
สิทธิหรือหน ้าทีข
่ องผู ้ขายตามสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ๆ นัน
้ ผู ้ขายไม่อาจโอน แปลงหนีใ้ หม่ มอบหมาย
หรือจ ้างช่วง
(รวมทัง้ โดยเปลีย
่ นอํานาจควบคุมหรือโดยผลของกฎหมาย
)
โดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากวีเวิรค
์ โดยชัดแจ ้ง
ก่อน และการทีอ
่ ้างว่าเป็ นการโอน แปลงหนีใ้ หม่
หรือมอบหมายโดยขัดต่อความข ้อนี้
ย่อมเป็ นโมฆะสูญเปล่า การโอน มอบหมาย
หรือจ ้างช่วงย่อมไม่สง่ ผลให ้ผู ้ขายหลุดพ ้นจากหน ้าทีใ่ ด ๆ
ของตนตามสัญญานี้
และการทีว่ เี วิรค
์ อนุมัตเิ ห็นชอบผู ้รับโอน ผู ้ได ้รับมอบหมาย
หรือผู ้รับจ ้างช่วงรายใด ๆ
ย่อมไม่สง่ ผลให ้ผู ้ขายหลุดพ ้นจากหน ้าทีข
่ องตนตามสัญญ
านี้
และให ้ผู ้ขายยังคงรับผิดชอบเต็มทีใ่ นการปฏิบัตงิ านของผู ้รั
บโอน ผู ้ได ้รับมอบหมาย และผู ้รับจ ้างช่วงแต่ละรายนัน
้
รวมตลอดถึงลูกจ ้างของบุคคลดังกล่าว
และในการทีบ
่ ค
ุ คลดังกล่าวจะปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดและเงือ
่
นไขทัง้ ปวงของสัญญานี้ เสมือนว่าตน
เป็ นลูกจ ้างของผู ้ขายเอง
ไม่มส
ี งิ่ ใดในสัญญานีก
้ อ
่ นิตส
ิ ัมพันธ์เชิงสัญญาระหว่างวีเวิร ์
คกับผู ้ได ้รับมอบหมาย ผู ้รับจ ้างช่วง หรือผู ้จัดหารายใด ๆ
ของผู ้ขาย ไม่ว่าในเวลาใด
วีเวิรค
์ อาจโอนหรือยกสิทธิหรือหน ้าทีใ่ ด ๆ
ทัง้ ปวงของตนตามสัญญานีใ้ ห ้แก่บริษัทในเครือหรือแก่บค
ุ
คลใด ๆ
ิ ของวีเวิรค
ซึง่ ได ้ทรัพย์สน
์ ทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมดไปได ้โ
ดยไม่จําต ้องได ้รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากผู ้ขายก่อน
้ ฉบับใด ๆ
สัญญานีแ
้ ละคําสั่งซือ
ให ้ยังประโยชน์แก่และมีผลผูกพันคูส
่ ัญญา
ตลอดจนผู ้สืบสิทธิและผู ้แทนโดยชอบธรรมของคูส
่ ัญญา
คูส
่ ัญญาแต่ละฝ่ ายไม่อาจผ่อนปรนข ้อกําหนดข ้อใดของสัญ
้ ฉบับใด ๆ ได ้ เว ้นแต่จะทําเป็ นหนังสือ
ญานีห
้ รือคําสั่งซือ
คูส
่ ัญญาตกลงกันว่า
การทีค
่ ส
ู่ ัญญาฝ่ ายใดผ่อนปรนสละสิทธิดําเนินการเกีย
่ วกับ
้ ฉบับใ
การทําผิดข ้อกําหนดข ้อใดของสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ด
จะไม่ถอ
ื หรือตีความได ้ว่าเป็ นการผ่อนปรนสละสิทธิดําเนินก
ารเกีย
่ วกับการทําผิดข ้อกําหนดข ้อนัน
้ หรือข ้อกําหนดหรือเงื่

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.
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้ ฉบับใดในภายหลั
อนไขข ้ออืน
่ ใดของสัญญานีห
้ รือคําสั่งซือ
ง
หากข ้อกําหนดหรือผลบังคับใช ้ใดของสัญญานีถ
้ ก
ู วินจ
ิ ฉั ยว่
าไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับได ้
ให ้ข ้อกําหนดและผลบังคับใช ้ทีเ่ หลือของสัญญานีไ้ ม่ได ้รับ
ผลกระทบ แต่ให ้ยังมีผลสมบูรณ์บังคับได ้ต่อไป
หน ้าทีห
่ รือความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว ้ในสัญญานีซ
้ งึ่ มีลักษณะ
ทีต
่ ้องดํารงอยูเ่ รือ
่ ยไป
้ สุดระยะเวลาหรือถูกบ
ให ้ดํารงอยูต
่ อ
่ ไปได ้แม ้สัญญานีจ
้ ะสิน
้ ฉบับใด ๆ
อกเลิก สัญญานี้ รวมทัง้ คําสั่งซือ
(และข ้อตกลงรักษาความลับใด ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 13)
เป็ นเอกสารฉบับสมบูรณ์ครบถ ้วนทีส
่ ด
ุ เพียงฉบับเดียวทีว่ าง
ข ้อกําหนดของสัญญาระหว่างคูส
่ ัญญาเกีย
่ วกับวัตถุแห่งสัญ
ญานี้ ข ้อตกลงรักษาความลับใด ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 13
และสินค ้าและ/หรือบริการใด ๆ
้ ฉบับทีเ่ กีย
ทีพ
่ รรณนาไว ้ในคําสั่งซือ
่ วข ้อง
และมีผลลบล ้างข ้อเจรจาและความเข ้าใจอืน
่ ใดทัง้ ปวงทีม
่ ข
ี ึ้
นระหว่างกันก่อนหน ้าหรือพร ้อมกันเกีย
่ วกับวัตถุแห่งสัญญา
นี้ ข ้อตกลงรักษาความลับใด ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 13
และสินค ้าและ/หรือบริการใด ๆ
้ ฉบับนัน
ทีพ
่ รรณนาไว ้ในคําสั่งซือ
้
และห ้ามมิให ้แก ้ไขเพิม
่ เติมหรือตีความด ้วยการอ ้างทางปฏิ
บัตใิ นอดีต ธรรมเนียมปฏิบัตท
ิ างการค ้า
้ ฉบับใด
หรือแนวทางปฏิบัตใิ ด ๆ สัญญานี้ รวมทัง้ คําสั่งซือ
ๆ และข ้อตกลงรักษาความลับฉบับใด ๆ ทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 13
้
ให ้มีผลบังคับเหนือข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปในการซือ
ขายของผู ้ขาย
้ ขายของตนหรือข ้อ
(ไม่วา่ ผู ้ขายจะยืน
่ เอกสารยืนยันการซือ
กําหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปนัน
้ แล ้วหรือไม่หรือเมือ
่ ใด)
กับทัง้ ให ้มีผลจํากัดการยอมรับข ้อกําหนดของสัญญานีโ้ ดย
ผู ้ขายโดยชัดแจ ้ง และไม่อาจแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง
ปรับเปลีย
่ น หรือปรับปรุงได ้
่ คูส
เว ้นแต่จะทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือ
่ ัญญาแต่ละฝ่ าย
ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขของสัญญานี้
ให ้มีผลบังคับเหนือข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขใด ๆ
ทีข
่ ัดกันของเอกสารรับทราบหรือเอกสารอืน
่ ใดทีผ
่ ู ้ขายยืน
่ ใ
ห ้ โดยมีข ้อยกเว ้นว่า
สัญญานีจ
้ ะไม่ลบล ้างหนังสือสัญญาใด ๆ รวมทัง้
้ ฉบับใด ๆ
แต่ไม่จํากัดเพียง คําสั่งซือ
่ และครอบคลุมวัตถุแห่
ซึง่ คูส
่ ัญญาทัง้ สองฝ่ ายลงลายมือชือ
้ ฉบับทีเ่ กีย
งสัญญาซึง่ ตรงกับวัตถุแห่งสัญญานีแ
้ ละคําสั่งซือ
่
วข ้อง
ข ้อกําหนดทีเ่ พิม
่ เติมหรือแตกต่างในเอกสารของผู ้ขาย
ให ้ถือว่าเป็ นข ้อกําหนดทีแ
่ ก ้ไขเปลีย
่ นแปลงสาระสําคัญ
การขอแจ ้งการคัดค ้านและการปฏิเสธข ้อกําหนดเช่นว่านัน
้
หากได ้ให ้ไว ้โดยสัญญานี้

