Will You be reselling the product that you purchase from Ingram Micro?
Yes

No If “No,” stop here :

Ingram Micro’s position in the industry is as a distributor/wholesaler. Because of commitments we have made to our vendors, we can only sell our
product to resellers. If you will not be reselling the product you are intending to purchase from Ingram Micro, or if you are unable to complete the
attached Resale Certificate, we will not be able to establish an account relationship at this time.
อินแกรม ไมโคร ดำเนินธุรกิจโดยเป็ นผู ้ค ้ำส่ง/ตัวแทนจำหน่ำย ซึง่ เป็ นนโยบำย และข ้อตกลงกับทำงผู ้ผลิต ผู ้จำหน่ำย ทีจ
่ ะไม่ขำยตรงต่อผู ้บริโภค ถ ้ำท่ำนไม่เป็ นร ้ำนค ้ำที่
จำหน่ำยสินค ้ำต่อไปยังผู ้บริโภคหรือไม่อยูใ่ นเงือ
่ นไขดังกล่ำว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำร

INGRAM USE ONLY

DOCUMENTS ATTACHED
Affidavit (ภพ. 20 เอกสารจดทะเบียนบริ ษทั , หนังสื อรับรอง, ทะเบียนการค้า)
Identification Card (สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการ)
MAP (แผนที่บริ ษทั และ คลังสิ นค้า )
Latest Audited Balance Sheet and Profit & Loss Statements
(สาเนารายงานงบดุล งบกาไรขาดทุนปี ล่าสุ ดพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
Last 3 months Bank Statement (บัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน)
Personal Guarantee (หนังสื อค้ าประกันบุคคล)
Bank Guarantee (หนังสื อค้ าประกันธนาคาร)

Prepaid by wire transfer
PDC______ Days (Company check)
Net Terms _________Days
Credit Line Amount Baht__________
Segment code_____________
Sales code_______________
MK Denial.com check
Associates check

Request by : ________________________

_________________________ ______________
Full Name
Date
Acknowledge by: _________________________________________________________________________________

RESELLER APPLICATION
Documents must be fully completed before an account is opened and pricing quoted. We do not want to delay your application.
กรุณาให้ ข้อมูลอย่ างครบถ้ วนก่อนเปิ ดการขาย และการให้ ราคา ด้วยทางเราไม่ต้องการให้ เกิดการล่าช้ าในการดาเนินการ
1. Have you had an account with Ingram Micro before? If yes, under what account name/number? _______________________
เคยมีการค้าขายกับทาง อินแกรม ไมโครมาก่อนหรื อไม่ ถ้าใช่กรุ ณาใส่ชื่อ/หมายเลขเดิม
2.

Where did you find out about Ingram Micro? (Check all that apply)
รู้จกั อินแกรม ไมโคร จากที่ไหน
Manufacturer
Publication
Reseller Referral
Trade Show
Other _________
DESCRIPTION OF BUSINESS (Please type or print) กรุ ณาเขียนข้อมูลบริ ษทั อย่างชัดเจน

This company is a (check one) : ประเภทของการจดทะเบียนการค้า
Sole Proprietorship
Partnership
Corporation
Other_________________
Tax exempt เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี____________________________
Date business established วันก่อตั้ง_________________________
Length of time at this address ระยะเวลาเปิ ดทาการ_________________________________
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English Information

ข้ อมูลภาษาไทย

____________________________________________________
Legal Business Name (As appears on business license)

__________________________________________________
ชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมาย

____________________________________________________
Business Trade Name (English)

__________________________________________________
ชื่อทางการค้า

____________________________________________________
Business Street Address (Must be provided)

__________________________________________________
ที่อยูก่ ารค้า

____________________________________________________
City, Province, and ZIP Code

__________________________________________________
เขต อาเภอ ตาบล จังหวัด รหัสไปรษณี ย์

____________________________________________________
Officer's/Owner's Name

__________________________________________________
ชื่อเจ้าของ/ผูร้ ับผิดชอบ (ตามที่จดทะเบียนการค้า)

____________________________________________________
Title

__________________________________________________
ตาแหน่ง

____________________________________________________
Officer's/Owner's Name

__________________________________________________
ชื่อเจ้าของ/ผูร้ ับผิดชอบ (ตามที่จดทะเบียนการค้า)

____________________________________________________
Title

__________________________________________________
ตาแหน่ง

____________________________________________________
Authorized Purchaser(s)

__________________________________________________
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อ

____________________________________________________
Authorized Purchaser(s)

__________________________________________________
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อ

____________________________________________________
Business Phone โทรศัพท์

__________________________________________________
Business Fax โทรสาร

BILLING ADDRESS (if different from above)

ที่อยู่รับใบเรียกเก็บเงิน (หากต่างจากข้อความด้านบน)

____________________________________________________
Business Street Address (Must be provided)
____________________________________________________
Street,City, Province, and ZIP Code

___________________________________________________
ที่อยูก่ ารค้า (โปรดระบุ)
___________________________________________________
ถนน ตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

SHIPPING ADDRESS (Attach map/list with additional address)
____________________________________________________

ที่อยู่จัดส่ งสิ นค้ า (แนบเอกสารแผนที่เพิ่มเติม หรื อมีที่อยูม่ ากกว่าหนึ่ ง)
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
Street,City, Province, and ZIP Code

____________________________________________________
ถนน ตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต, จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Customer agrees to notify Ingram Micro of any changes in ownership of its business as set forth herein by certified mail to-

ผู้สมัครต้องยินยอมในการแจ้งทาง บริ ษัท อินแกรม ไมโคร กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ อเจ้าของ หรื อหลักฐานการจดทะเบียนการค้ าโดยส่ งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ :-

ฝ่ ายเครดิต ( Credit Department )
INGRAM MICRO (THAILAND) LTD.

59/1,Soi Sukhumvit 16 ( Sammitr), Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, THAILAND
TEL: +66 2 012 2222 FAX: +66 2 714 9227
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3. Which category best describes your company's business? (Check one)
❑ Computer Superstore
❑ OEM
❑ Department store
❑ System Assembler
❑ Discount store
❑ System Integrator (Local Brand)
❑ Office Products Store
❑ Distributor
❑ Software Only
❑ Dealer
❑ Consumer Electronics
❑ Manufacturer
❑ Retailer
❑ VAR/Systems
❑ Direct Marketer
❑ Consultant
4. If you are a VAR which of the following best describes your company' reseller activities. (Check one)
ถ้าเป็ น VAR (Value Add Reseller) จะอยูใ่ นกลุ่มใด (กรุ ณาเลือก หนึ่งข้อ)
❑ System Integrator
❑ Application VAR

❑
❑
❑
❑
❑

Corporate Reseller
Internet Service Provider
Telecommunications
Other___________
Exporter (if yes, what countries?)

❑

Network lntegrator/Technical VAR

5. If you are involved in telecommunications, which of the following best describes your company's reseller activities. (Check one)
ถ้าเกี่ยวกับ Tele communications แนวทางธุรกิจเป็ นอย่างไร
❑ Contractor
❑ lnterconned VAR
❑ Telephone Company

❑

Other ________________

6. What percentage of your purchases is from the following sources? (Total should equal 100%)
❑ SIS
%
❑ Synnex ___________%
❑ VST ECS __________%
❑ Ingram Micro_________%

❑

Other ____________%

7. What percentage of your sales is to the following markets? (Total should equal 100%)
❑ Small to Medium Size Business
%
❑ Home Users
%
❑ Government
%
❑ Education
%

❑

Other_______ %

8. How many employees does your company have? (Check one)
❑ 1-10
❑ 21-50
❑ 11 –20
❑ 51-100

❑
❑

9. If you have branch, do you want us to ship direct to the branch?
❑ Yes

101-200
201+

❑

No

Branch Location

Address

Tel/Fax

Contact person

Branch Location

Address

Tel/Fax

Contact person

NOTE: Please attached documents for more detail branch information. กรุณาแนบเอกสาร ข้ อมูลสาขา

Declaration ข้อมูลในเรื่องการดาเนินคดีทางกฏหมาย
Any pending litigation against the company? Yes

No

Brief description ____________________________________________________________
Date of legal action taken _____________________________________________________
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BANK INFORMATION

Bank Name

Account Officer’s Name

Checking Account #

Address (Street, City, Province and ZIP Code)
Telephone #

Fax #

Loan #

Bank Name

Account Officer’s Name

Checking Account #

Address (Street, City, Province and ZIP Code)
Telephone #

Fax #

Loan #

TRADE REFERENCES (RELATED INDUSTRY PURCHASES DURING PAST 12 MONTHS)

Name

Address

Telephone #

Account #

**CURRENT YEAR-END FINANCIAL STATEMENTS MUST ACCOMPANY NET TERM REQUESTS.
Financial statements must include a balance sheet and income statement.. Unaudited financial statements must be signed and dated by the company's Owner/Officer. The statements time period must be
indicated.
IN ORDER TO NOT DELAY YOUR ORDERING ABILITY, PLEASE MAKE SURE YOU HAVE PROVIDED ALL INFORMATION REQUESTED.
This application and agreement is submitted by applicant to Ingram Micro (Thailand) Ltd. (IMT) to obtain trade credit. IMT reserves the right to decline credit to applicant and in the event Credit Is extended to
applicant, to change or revoke applicants credit limit on the basis of changes in IMT's credit policies or applicant's financial condition and/or payment record. All sales of product and services by IMT to
applicant will be subject to IMT's standard sale terms and conditions printed in the IMT comprehensive catalog in effect at the time of order. Any variance from those terms and conditions Will be effective
only if agreed to in writing by IMT prior to the product or services are ordered.
Customer agrees to make payment in full to IMT for all amounts due according to IMT invoice(s). Customer also agrees to pay IMT, as Interest, an amount equal to 1.5% per month, or the maximum provided
by law (whichever is less) for invoice amounts that are past due. Should customer default in any such payment(s), IMT shall have the right, without notice to customer, to declare all invoice amounts due and
payable. In the event IMT should commence any action or actions, or otherwise seek to enforce this agreement against customer, customer agrees to pay reasonable attorney(s) fees, court costs and other
expenses incurred by IMT, whether or not suit is filed. This agreement is strictly confidential and is not transferable or assignable without prior written consent of IMT. Customer agrees that any change in
liability for any debts incurred to IMT due to a change in customer's form of business, shall not be effective as to IMT, until IMT receives actual notice of the change by certified mail.

Applicant hereby authorizes the release of credit and banking information to IMT by the references listed on this application.
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บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อตกลงและเงื่อนไขกำรจำหน่ำยสินค้ำ
การจาหน่ ายสินค้าทั้งหมดโดยทางอินแกรม ไมโคร ให้กบั ผูซ้ ื้ อนั้ น
จะเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ผูซ้ ื้ อถื อว่ายอมรับ
ข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยชัดแจ้งเมื่อ(1)ผูซ้ ื้ อลงนามหรือ
ยินยอมตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ หรือ (2) ผูซ้ ื้ อท าการสัง่ ซื้ อ
สิน ค้า กับ อิ น แกรม ไมโคร หรื อ (3) ผู้ซื้ อรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ การ
บริการใด ๆ จากอินแกรม ไมโคร แล้วแต่ว่าสิ่งไหนเกิดขึ้ นก่อน
1. คำจำกัดควำม
1.1 ข้อมูลที่เป็ นควำมลับ”หมายถึง ข้อมูลและเอกสารที่เป็ นความลับ
ของอินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้าของอินแกรม ไมโคร อันมี
ความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การตลาด การใช้งาน การบารุงรักษา
และซอฟต์แ วร์ ของอินแกรม ไมโคร และผู้จัดหาสินค้า ซึ่ งรวมถึ ง
รายละเอียดทางเทคนิ ค
1.2 อินแกรม ไมโคร หมายถึง บริษทั อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย)
จากัด
1.3 ทรัพย์สินทำงปั ญญำ” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร นวัตกรรมใหม่
เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์
ชื่อโดเมน สิทธิ ในแบบผังภูมิ การออกแบบที่ จดทะเบียน สิทธิใน
งานออกแบบ สิท ธิในฐานข้อมูล ชื่อการค้าหรือชื่อธุ รกิจ สิท ธิ ใน
การคุม้ ครองความลับทางการค้าและข้อมูลที่เป็ นความลับ สิทธิ ใน
การปกป้ องค่าความนิ ยม (Goodwill) และชื่อเสียงทั้งหมด รวมถึง
กรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันนี้ หรือที่มีความเกี่ยวข้องกัน และ
คาขอรับสิท ธิดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นสิท ธิที่ มีอยู่ ในปั จ จุบัน
หรือสิทธิที่กาลังจะมีขึ้นในอนาคต ทุกที่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะมีการจด
ทะเบี ย นหรื อ ไม่ รวมถึ ง ประโยชน์ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ดาเนิ นการฟ้ องร้อง เรียกร้องค่าเสียหาย และได้รบั การปลดเปลื้ อง
ทุกข์ หรือเยีย วยาอื่น ใดทั้งหมดจากการละเมิด การยักยอก หรื อ
การฝ่ าฝื นสิทธิที่กล่าวถึงข้างต้นใด ๆ ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
1.4 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด” จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็ นไปตามการรับประกันของผูจ้ ดั หาสินค้า
1.5 ผูซ้ ื้ อ” หมายถึง บุคคล ธุรกิจ หรือบริษัทที่เป็ นผูซ้ ื้ อผลิตภัณฑ์
1.6 ผลิตภัณฑ์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ (โดยรวมถึงซอฟต์แวร์) หรือการ
บริการ ถ้ามี ที่อินแกรม ไมโคร ได้จดั หาให้กบั ผูซ้ ื้ อ และที่ระบุไว้ใน
ใบแจ้งหนี้ ของอินแกรม ไมโคร เมื่อมีการใช้คาว่า “ผลิตภัณฑ์” ใน
ที่นี้แล้ว จะหมายรวมถึงการบริการด้วยเช่นกัน ในกรณีที่ผซู้ ื้ อได้ซื้อ
การบริการนั้น
1.7 กำรบริกำร” หมายถึง การบริการใด ๆ ที่ อินแกรม ไมโคร หรือผู้
จัดหาสินค้า จัดหาให้กับผู้ซื้อและที่ ระบุไว้ในใบเสนอราคาและใบ
แจ้งหนี้ ของอิน แกรม ไมโคร ซึ่ งรวมถึ ง แต่ ไม่ จ ากัด โดย บริ การ
ทางด้านเทคนิ ค บริการการติดตั้ง บริการทางด้านการศึกษา (เช่น
คอร์สเรียน หรือ
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คอร์สฝึ กอบรม และบริการตรวจสอบ หรือการรับรอง) หรือการ
บริการอื่น ๆ ดังกล่าวที่ทางอินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้าได้
จัดเตรี ยมให้ และรวมถึ งการจัดหาเอกสาร ซอฟต์แ วร์ เครื่องมือ
และข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการดังกล่าว (“สิ่งที่ตอ้ งส่ง
มอบ”)
1.8 ผูจ้ ดั หำสินค้ำ” หมายถึง ผูผ้ ลิต หรือผูเ้ ผยแพร่จาหน่ ายผลิตภัณฑ์
หรือการบริการ หรือผูใ้ ห้บริการ ผูจ้ ดั หาสินค้า หรือผูเ้ ผยแพร่จดั ทา
ผลิ ตภัณ ฑ์ห รือการบริ การ ซึ่งเพื่ อหลี กเลี่ย งข้อสงสัย จะไม่หมาย
รวมถึ งอิน แกรม ไมโคร นอกเสีย จากว่ าอิ นแกรมไมโคร จะเป็ น
คู่สญ
ั ญาผูใ้ ห้บริการดังกล่าว
1.9 คำรับรองของผูจ้ ดั หำสินค้ำ” หมายถึง การรับประกันใด ๆ ถ้ามี
ที่ทางผูจ้ ดั หาสินค้าจัดไว้ให้ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ งโดยเฉพาะ
1.10 อำณำเขต” หมายถึง ประเทศไทย
2. คำสั ่งซื้ อ
2.1 คาสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ท้งั หมดที่ทาโดยผูซ้ ื้ อนั้น
(ก) จะต้องเป็ นไปตามขั้นตอนการสัง่ ซื้ อของอิน แกรม ไมโคร
ตามที่ทางอินแกรม ไมโคร ได้ดาเนิ นการแก้ไขเป็ นครั้งคราว
และ
(ข) จะเป็ นไปตามการตอบรับของอินแกรม ไมโคร และจะไม่ถือ
ว่าทางอินแกรม ไมโคร ได้รบั คาสัง่ ซื้ อนั้น นอกเสียจากว่าจะ
มีการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือมีการยืนยันรายการสัง่ ซื้ อล่วงหน้า
หรือยืนยันถึงการจัดส่งล่าช้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยตัว
แทนผูม้ ีอานาจของอินแกรม ไมโคร ให้กบั ทางผูซ้ ื้ อ
2.2 อินแกรม ไมโคร อาจทาการปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อใด ๆ ที่ได้รับจากทางผู้
ซื้ อในกรณี ที่ ผลิตภัณฑ์น้ั นมีไม่เพียงพอ ซึ่งทาให้ทางอินแกรม ไม
โคร ไม่สามารถดาเนิ นการตามคาสัง่ ซื้ อดังกล่าวได้
2.3 ผลิตภัณฑ์ท้งั หมดที่จดั จาหน่ ายให้กบั ทางผูซ้ ื้ อนั้น มีไว้เพื่อจาหน่ าย
ต่อให้กับทางผู้บริ โภคเท่า นั้ น (ผู้ซึ่ งซื้ อไปเพื่อ การใช้งานภายใน
องค์กร) ภายในอาณาเขตหรือประเทศตามที่ทางอินแกรม ไมโคร
หรือผูจ้ ดั หาสินค้าได้ทาการอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.4 เพื่อการจัดการบริการด้านการศึกษาของอินแกรม ไมโคร แล้ว ผู้
ซื้ อจะต้องส่งเอกสารลงทะเบียน คอร์สตามที่กาหนดโดยอินแกรม
ไมโคร สาหรับการตรวจสอบ หรือการรับรอง หรือคอร์สแต่ละครั้ง
ที่ผซู้ ื้ อตั้งใจที่จะซื้ อ ลงทะเบียน หรือเข้าร่วม
3. รำคำและกำรชำระเงิน
3.1 ราคาของผลิตภัณฑ์จะเป็ นราคาตามที่เสนอโดย อินแกรม ไมโคร
และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.2 ผูซ้ ื้ อจะต้องทาการชาระเงินก่อนที่จะมีการจัดส่งผลิต ภัณฑ์น้ัน นอก
เสี ย จากว่ า จะตกลงเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้เ ป็ นอย่ า งอื่ น โดย
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจของอินแกรม ไมโคร
3.3 ในกรณีที่ผซู้ ื้ อไม่สามารถชาระเงินตามข้อกาหนดข้อนี้ ได้แล้ว
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

(ก) ยอดเงินทั้งหมดที่ทางผูซ้ ื้ อค้างชาระให้กบั อินแกรม ไมโคร ไม่
ว่าสาหรับบัญชีใด ๆ จะครบกาหนดชาระโดยทันที และจะต้อง
ชาระพร้อมกับค่าทวงถามตามกฎหมาย
(ข) โดยเป็ นไปตามดุลพินิจของอินแกรม ไมโคร แต่เพียงผูเ้ ดียว
แล้ว อินแกรม ไมโคร อาจระงับการให้เครดิตการค้าแก่ผูซ้ ื้ อ
จนกว่าจะได้รับชาระยอดเงินที่คา้ งชาระทั้งหมดโดยครบถ้วน
และ
(ค) โดยเป็ นไปตามดุลพินิจของอินแกรม ไมโคร แต่เพี ยงผูเ้ ดียว
แล้ว อินแกรม ไมโคร อาจท าการเปลี่ย นแปลง หรือยกเลิ ก
เครดิตการค้าเพิ่มสภาพคล่อง หรือสิทธิประโยชน์ทางเครดิต
การค้าที่มีให้กบั ผูซ้ ื้ อได้เป็ นครั้งคราว
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยแล้ว อินแกรม ไมโคร สงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ย นแปลง หรื อยกเลิ กวงเงิน เครดิ ตการค้า สูงสุ ดเป็ นครั้ง
คราว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บนพื้ นฐานที่ รวมถึง แต่ไม่
จากัดโดย การเปลี่ยนแปลงนโยบายเครดิตการค้าของทาง อินแก
รม ไมโคร หรือ สภาพทางการเงินของผู้ซื้อ และ/หรือประวัติการ
ชาระเงิน
ผูซ้ ื้ อจะต้องรับผิดชอบในการชาระดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้ นจากยอดค้า ง
ชาระใด ๆ ที่ อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือที่ อัตราสูงสุด ตามที่
กฎหมายอนุ ญาต ที่ จะเรีย กเก็บ พร้อมกับยอดค้างชาระที่ผ่านมา
ทั้งหมด โดยให้พิ จ ารณาอัต ราที่ สูงกว่ า โดยเริ่ ม นั บ จากวัน ครบ
กาหนดชาระยอดเงินนั้ น จนถึ งวันที่ อินแกรม ไมโคร ได้รับชาระ
ยอดเงินค้างชาระดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ ยที่เกิดขึ้ น ข้อผูกมัดของผูซ้ ื้ อ
ในการชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดนั้ นถือเป็ นสาระสาคัญ
ของข้อกาหนดนี้ ซึ่งจะทาให้เกิดความเสียหายต่ออินแกรม ไมโคร
ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดดังกล่าว
ผูซ้ ื้ อจะต้องชาระยอดค้างชาระใด ๆ ให้กับ อินแกรม ไมโคร เต็ ม
จานวน โดยไม่พิจารณาถึงสิทธิในการหักลบกลบหนี้ ที่ทางผูซ้ ื้ ออาจ
มี เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยแล้ว ผูซ้ ื้ อจะไม่ทาการหักลบภาษี
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อผลิตภัณฑ์น้ันออกจากยอดเงินค้างชาระ
ดังกล่าว ผูซ้ ื้ อจะชาระภาษีใด ๆ ที่ทางอินแกรม ไมโคร ได้ชาระไป
ให้ก่อนคืนให้กบั ทางอินแกรม ไมโคร
นอกเสียจากว่ าจะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อกาหนดนี้ (หรือ
ตัวแทนผูม้ ีอานาจของอินแกรม ไมโคร ได้ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร) ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอไปทั้งหมดนั้นยังไม่รวมภาษี ค่า
ดาเนิ นการ ค่าจัดส่ง ค่านายหน้า และค่าธรรมเนี ยมอื่น อากร หรือ
ภาษีศุลกากรทั้งหมด
ผูซ้ ื้ อจะต้องดาเนิ นการชาระภาษีใด ๆ (นอกเหนื อจากภาษีรายได้)
ที่ ต้องชาระภายใต้ขอ้ กาหนดนี้ งานหรื อสิ่งใด ๆ ที่ ท าขึ้ นภายใต้
ข้อกาหนดนี้ หรือ การชาระเงิน การรับเงิน หรือธุ รกรรมอื่น ใดที่
พิจารณาไว้ในข้อกาหนดนี้ อันรวมถึงสินค้าและบริการ ภาษี ภาษี
ศุลกากร อากรสรรพสามิต อากรแสตมป์ อากร ค่าธรรมเนี ยมของ
รัฐบาล ค่าธรรมเนี ยม การเรียกเก็บภาษี หรือภาษี ศุลกากรอื่น ๆ
ให้กับทางอินแกรม ไมโคร เมื่อมีการทวงถาม พร้อมกับเบี้ ยปรับ
ค่าปรับ หรือดอกเบี้ ยใด ๆ ที่ตอ้ งชาระเนื่ องจากการที่ผูซ้ ื้ อกระทา
ผิดสัญญา
ผูซ้ ื้ อจะจัดทาข้อมูลทางการเงินให้แก่อินแกรม ไมโคร ตามที่ทางอิน
แกรม ไมโคร ได้รอ้ งขอเป็ นครั้งคราวตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์
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ในการจัดทาหรือการให้วงเงิน เครดิตการค้าสูงสุดแก่ผูซ้ ื้ อต่อไป ผู้
ซื้ อยิน ยอมว่า อิน แกรม ไมโคร อาจเปิ ดเผยข้อมูล ใด ๆ ดังกล่ า ว
ให้กั บ ทางที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู้รั บ ประกั น ภั ย ของทางบริ ษั ท เพื่ อ
วัตถุป ระสงค์ที่ รวมถึง แต่ไม่จากัดโดย การประเมินวงเงิน เครดิ ต
การค้าที่จะเพิ่มให้กบั ผูซ้ ื้ อ
3.9 ภายในขอบเขตที่ผูซ้ ื้ อเป็ นลูกค้า ที่มีเครดิตการค้าแล้ว ผูซ้ ื้ อตกลงที่
จะแจ้งให้ทางอินแกรม ไมโคร ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของ
ข้อ มู ล ที่ ร ะบุ ไว้ในเอกสารสมัค รขอรับ วงเงิน เครดิ ต การค้า หรื อ
เอกสารที่ท างผู้ซื้อจัดท าให้แก่อินแกรม ไมโคร โดยทันที รวมถึ ง
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ นสาระส าคั ญ ของกรรมสิ ท ธิ์ การถื อ หุ ้น
โครงสร้าง และ/หรือธุรกิจ การค้า หรือกิจการทางการเงินของผูซ้ ื้ อ
3.10 ในกรณีที่ผูซ้ ื้ อทาการลงทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยสาเร็จ
แล้ ว ผู้ ซื้ อจะแจ้ง หมายเลขภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และวั น ที่ ท าการ
ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมีผลบังคับใช้ให้ทางอินแกรม ไมโคร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันที
3.11 พัน ธะผู กพัน ใด ๆ ของอิ น แกรม ไมโคร ภายใต้ขอ้ ก าหนดและ
เงื่อนไขนี้ ในการจัดส่งสิ่งที่ตอ้ งส่งมอบตามระยะเวลาการให้เครดิต
การค้านั้นจะถูกบอกเลิกโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทาง
อินแกรม ไมโคร จะไม่ต้องรับผิ ดชอบต่อการกระท าดังกล่า ว ใน
กรณีที่ทางผูซ้ ื้ อนั้ นได้ยื่นคาร้องขอเป็ นบุคคลล้มละลายด้วยความ
สมัครใจภายใต้บทบัญ ญัติ การล้มละลาย หรือ บทบัญญัติอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย หรือการคุม้ ครองสิทธิของเจ้าหนี้ หรือ
ทาการโอนสิทธิเพื่อสิทธิประโยชน์ของทางเจ้าหนี้ เอง หรือในกรณีที่
มีการยื่นคาร้องโดยเจ้าหนี้ ภายใต้บทบัญญัติการล้มละลาย หรื อ
บทบัญญัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย หรือการคุม้ ครองสิทธิ
ของเจ้า หนี้ ต่ อ ผู้ซื้ อ หรื อ ในกรณี ที่ เ จ้า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ ผู้
ควบคุม ผูช้ าระบัญชี หรือผูจ้ ดั การทรัพย์สินนั้นได้รบั การมอบหมาย
ให้เข้าครอบครองทรัพย์สินของผูซ้ ื้ อ
3.12 ในกรณี ที่ ผู้ซื้ อได้รั บ ข้อ เสนอราคาพิ เ ศษส าหรั บ ค าสั ง่ ซื้ อบาง
รายการ และโดยที่ทางอินแกรม ไมโคร ได้รับราคาดังกล่าวมาจาก
ผูจ้ ดั หาสินค้าของทางบริษัทแล้ว (“ข้อเสนอพิเศษ”) ผูซ้ ื้ อจะปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดเฉพาะที่ บังคับใช้กับข้อเสนอพิเศษนี้ (“ข้อกาหนด
พิเศษ”) รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ภายใต้ขอ้ เสนอพิเศษ
ดังกล่าว ผูซ้ ื้ อยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหายให้กบั อินแกรม ไมโคร
ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดนี้ หรือเมื่อทางผูจ้ ดั หาสินค้าได้ยื่น
ข้อเรีย กร้องต่ ออิน แกรม ไมโคร เนื่ องจากผู้ซื้อนั้ น ไม่ปฏิ บัติตาม
ข้อ ก าหนดและเงื่ อ นไขของผู้จัด หาสิ น ค้า ผู้ซื้ อตกลงที่ จ ะช าระ
ค่ า ธรรมเนี ย มการบริ ก ารใด ๆ ที่ เรี ย กเก็ บ อัน เกิ ด ขึ้ นจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาของข้อเสนอพิเศษ และสิท ธิประโยชน์ อื่น ๆ ที่
ทางผูจ้ ดั หาสินค้ามอบให้ ซึ่งผูซ้ ื้ อจะได้รับ อันรวมถึงการสนับสนุ น
ทางการตลาด การคุม้ ครองราคา และส่วนลดพิเศษ และยอมรับว่า
การเปลี่ ยนแปลงของราคา และการชาระเงิน เพื่อ สิท ธิ ประโยชน์
ดั ง กล่ า วนั้ นจะเป็ นไปตามที่ อิ น แกรม ไมโคร นั้ นได้รั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์จากผูจ้ ดั หาสินค้า ข้อกาหนดพิเศษอาจบังคับให้ผูซ้ ื้ อนั้ น
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเฉพาะบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดโดย
(1) การจ าหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ให้กับ ผู้บริโภคที่ มีชื่ อระบุ ไว้เป็ นการ
เฉพาะ (2) การจ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายในอาณาเขตที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาตเท่านั้น (3) การเปิ ดเผยข้อมูลผูบ้ ริโภคให้กบั ทางอินแกรม
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ไมโคร และผูจ้ ดั หาสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของ
ผูบ้ ริโภค และ (4) การนาส่งสาเนาใบแจ้งหนี้ ของผูบ้ ริโภค คาสัง่ ซื้ อ
ของผูบ้ ริโภค หรือเอกสารการจัดส่งสินค้าของผูบ้ ริโภคให้กบั ทางอิน
แกรม ไมโคร และผูจ้ ดั หาสินค้า การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดพิเศษ
นี้ จะทาให้อินแกรม ไมโคร และ/หรือผูจ้ ดั หาสินค้า นั้ นมีสิทธิที่จะ
เรียกคืนและเรียกเก็บส่วนลด เงินคืน และเงื่อนไขราคาพิเศษอื่น ๆ
ที่เสนอให้กบั ผูซ้ ื้ อภายใต้ราคาพิเศษทั้งหมดย้อนหลังได้เต็มจานวน
โดยจะเป็ นไปตามข้อกาหนดพิเศษที่ต่างกันไป โดยขึ้ นอยู่กบั ผูจ้ ดั หา
สินค้าและชนิ ดของผลิตภัณฑ์
4. กำรจัดส่งสินค้ำ
4.1 การจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ภายในประเทศนั้นจะใช้วิธีการจัดส่งทาง
บกของอินแกรม ไมโคร และจะมีค่าระวางและค่าดาเนิ นการ การ
จัด ส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งประเทศนั้ น จะเป็ นไปตามข้อ ก าหนดและ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติม
4.2 ระยะเวลาจัดส่งสินค้า ที่แจ้งกับผูซ้ ื้ อนั้ นเป็ นเพียงแค่การคาดคะเน
เท่านั้ น และทางอินแกรม ไมโคร จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย
ความเสียหาย หรือความล่าช้าใด ๆ ที่ ประสบโดย หรือเกิดขึ้ นกับผู้
ซื้ อ หรื อผู้ซื้ อของผู้ซื้ อ อัน เกิ ด ขึ้ นจากความล่ า ช้า หรื อ การไม่ ไ ด้
จัดส่งผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
4.3 อินแกรม ไมโคร อาจท าการจัดส่ งคาสัง่ ซื้ อแบบแบ่งส่วน และกา
จั ด ส่ ง แบบแบ่ ง ส่ ว นแต่ ล ะครั้ ง นั้ นจะประกอบเป็ นการจั ด ส่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกันตามข้อกาหนดนี้
4.4 ในกรณีที่ผซู้ ื้ อตัดสินใจว่าจะมารับผลิตภัณฑ์ และไม่สามารถกระทา
เช่นนั้ นได้ในวันที่ ตกลงกันไว้แล้วนั้ น ผูซ้ ื้ อจะต้องชาระค่าสินไหม
ทดแทนให้กับ ทางอิ น แกรม ไมโคร และชดเชยค่ า ใช้จ่ า ย หรื อ
ค่าเสีย หายที่ อาจเกิดขึ้ น อันเนื่ อ งมาจากผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ไม่ได้ไปรับ
ดังกล่าวให้กบั ทางอินแกรม ไมโคร ซึ่งจะรวมถึงค่า ธรรมเนี ยมการ
จัดเก็บหรือการจัดการใด ๆ ถ้ามี
5. ซอฟต์แวร์
5.1 ภายในขอบเขตที่ ผลิตภัณฑ์ที่ จัดหามาให้ภ ายใต้ขอ้ กาหนดนี้ เป็ น
ซอฟต์แ วร์แ ล้ว จะมีก ารจัดหาผลิ ตภัณ ฑ์ซ อฟต์แ วร์ดังกล่ า วตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงอนุ ญาตใช้สิทธิ์ ที่บังคับใช้โดย
เพิ่ ม เติ ม จากข้อกาหนดนี้ ในกรณี ที่ มี ขอ้ ตกลงดังกล่ า วแล้ว ผู้ซื้ อ
ยินยอมที่จะผูกมัดด้วยข้อกาหนดและเงื่อนไขและ/หรือข้อจากัดใด
ๆ ดังกล่าว และจะชาระหนี้ สิน ที่ ท างอินแกรม ไมโคร ได้ประสบ
ให้กบั ทางอินแกรม ไมโคร ซึ่งเป็ นหนี้ สินที่เกิดขึ้ นจากการที่ผูซ้ ื้ อทา
ผิดข้อกาหนด เงื่อนไข และ/หรือข้อบังคับดังกล่าวนั้น
5.2 ข้อตกลงอนุ ญาตใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์น้ันอาจรวมไว้กบั ซอฟต์แวร์ หรือ
อาจจัดไว้ให้ผูซ้ ื้ อโดยแยกกัน หรืออาจกาหนดว่าผูซ้ ื้ อจะต้องทาการ
ยอมรับผ่านหน้าจอ การใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์น้ั นจะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงอนุ ญาตใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
5.3 เมื่ อ มี ก ารใช้ค าว่ า “การจั ด ส่ ง ” ในข้อ ก าหนดนี้ เพื่ อ หมายถึ ง
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แล้ว คาดังกล่าวจะหมายรวมถึงการจาหน่ าย
และการซื้ อส าเนาลิขสิ ท ธิ์ ของผลิ ตภัณฑ์ซอฟต์แ วร์ดังกล่ าว หรื อ
สิทธิในการเข้าถึงสาเนาต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าว
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(โดยไม่ ต้องพิ จ ารณาว่ า ได้มี การจัด ส่ง ซอฟต์แ วร์ดังกล่ า วมาใน
รูปแบบที่ เป็ นฉบับพิมพ์ หรือผ่านช่องทางอิเ ล็กทรอนิ กส์ หรือใน
รูปแบบที่มีการจัดให้มีการเข้าถึงสาเนาซอฟต์แวร์)
6. กำรตรวจสอบและกำรรับสินค้ำ
6.1 ในกรณีที่มีการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ท้งั หมดนั้น ผูซ้ ื้ อจะต้อง
(ก) (ส าหรับผลิตภัณ ฑ์ที่ ไม่ใช่ ซอฟต์แ วร์) ตรวจสอบผลิตภัณ ฑ์
ดังกล่าวเมื่อมีการจัดส่งไปยังสถานที่ของผูซ้ ื้ อ
(ข) (สาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นซอฟต์แวร์) ทดสอบ หรื อตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์น้ันเมื่อทางอินแกรม ไมโคร ได้ให้สิทธิ์แก่
ผูซ้ ื้ อในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ดงั กล่าว
6.2 ในกรณีที่ผซู้ ื้ อยืนยันว่ามีเรื่องหรือสิ่งใดที่ทาให้ผลิตภัณฑ์น้ันไม่
เป็ นไปตามคาสัง่ ซื้ อของผูซ้ ื้ อแล้ว ผูซ้ ื้ อจะต้องแจ้งให้ทางอินแกรม
ไมโคร ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่
ได้รบั หรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์มา (แล้วแต่กรณี)
6.3 การที่ผูซ้ ื้ อไม่สามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทางบริษัท ทราบได้ และ
ภายในขอบเขตที่ อนุ ญาตโดยกฎหมายแล้ว จะถือว่า ผู้ซื้อยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
7. สิทธิควำมเป็ นเจ้ำของและควำมเสี่ยง
7.1 ผลิตภัณฑ์ที่อินแกรม ไมโคร จัดหาให้แก่ผซู้ ื้ อนั้นจะตกเป็ นความ
เสี่ยงของผูซ้ ื้ อทันทีเมื่อ
(ก) มีการจัดส่งผลิ ตภัณ ฑ์ให้แก่ผู้ซื้ อ ตัวแทน หรื อผู้ที่ ได้รับการ
แต่งตั้งจากผูซ้ ื้ อ หรือเมื่อไปอยู่ภายใต้อานาจปกครองหรือการ
ควบคุมของผูซ้ ื้ อ หรือ
(ข) มีการรับผลิตภัณฑ์โดยผูข้ นส่งหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ของผูซ้ ื้ อ
7.2 ผูซ้ ื้ อจะต้อง
(ก) จัด หาและรับผิ ดชอบค่ า ใช้จ่า ยในการท าประกัน ภัย ให้กับ
ผลิตภัณฑ์กบั บริษัทประกันภัยที่ น่าเชื่อถือด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง เพื่ อ ประกัน ความเสี่ ย งตามที่ คิ ด ว่ า เหมาะสม ซึ่ ง
รวมถึ ง การสู ญ เสี ย หรื อ ความเสี ย หายจากอั ค คี ภั ย การ
โจรกรรม อุบตั ิเหตุ และความเสี่ยงอื่น ๆ ดังกล่าว
(ข) ระบุให้อินแกรม ไมโคร เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ ในกรมธรรม์
ประกันภัย และ
(ค) จัดทาใบรับรองการทาธุรกรรมสกุลเงินของประกันภัยที่ ผูซ้ ื้ อ
ได้ทาไว้ภายใต้ขอ้ กาหนดนี้ ให้แก่อินแกรม ไมโคร เมื่อมีการ
ร้องขอ
7.3 ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์จะถือเป็ นของผูซ้ ื้ อตลอดเวลา นอกเสียจาก
ว่า อิน แกรม ไมโคร จะได้กลับเข้า ครอบครองผลิ ตภัณ ฑ์น้ั นตาม
ข้อกาหนด
7.4 สิท ธิ ความเป็ นเจ้าของผลิ ตภัณฑ์ ที่ ท างอินแกรม ไมโคร ได้จัดส่ง
ให้กบั ผูซ้ ื้ อนั้นจะไม่ส่งต่อไปยังผูซ้ ื้ อ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะยังคง
เป็ นทรัพย์สินของอินแกรม ไมโคร โดยสมบูรณ์จนกว่าทางอินแกรม
ไมโคร จะได้รับชาระเงินที่ครบกาหนดชาระหรือค้างชาระทั้งหมด
ตามบัญชีใด ๆ จากผูซ้ ื้ อ โดยไม่คานึ งถึงเรื่องของการชาระเงิน สิทธิ
ความเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่ าว ซึ่งเป็ นสิ่งที่ ตอ้ งส่งมอบหรือ
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

ซอฟต์แวร์น้ั น จะยังคงเป็ นของอินแกรม ไมโคร และ/หรือผูไ้ ด้รับ
อนุ ญาตซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกตลอดเวลา
ผูซ้ ื้ อจะต้องกระทาการต่อไปนี้ จนกว่าจะได้มีการชาระค่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว และสิทธิความเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ส่งต่อให้กับผูซ้ ื้ อ
แล้ว
(ก) ต้องแยกและจัดเก็บผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้เหมาะสมเพื่อที่ จะระบุให้
ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้ นเป็ นสมบัติของอินแกรม ไมโคร
และผู้ซื้ อจะให้สิ ท ธิ แ ก่ อิ น แกรม ไมโคร ในการเข้า ไปใน
สถานที่ของผูซ้ ื้ อเพื่อเข้า ยึดผลิตภัณฑ์ และเพื่อจาหน่ าย หรือ
จัดการกับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
(ข) ผูซ้ ื้ อจะจาหน่ ายผลิตภัณฑ์และบันทึกรายการผลิตภัณฑ์ในการ
ดาเนิ นการค้าตามปกติ เมื่อตัวแทนผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
อินแกรม ไมโคร และผูซ้ ื้ อตกลงที่จะนาฝากรายได้ที่ได้รบั จาก
การจาหน่ ายใด ๆ ดังกล่ าว (ซึ่งรวมถึงรายได้ใด ๆ ที่ ได้รับ
จากการเอาประกันภัย) ไว้ในบัญชีธนาคารอีกบัญชีหนึ่ ง และ
ตกลงกันว่าจะไม่รวมรายได้ดังกล่าวกับเงินอืน่ ใด และจะดูแล
รัก ษาจ านวนเงิ น ดั ง กล่ า วให้แ ก่ อิ น แกรม ไมโคร และจะ
รับผิดชอบรายได้ดงั กล่าวต่อทางอินแกรม ไมโคร โดยทันที
ถ้าผูซ้ ื้ อกระทาผิดข้อตกลงนี้ แล้ว ผูซ้ ื้ อจะให้สทิ ธิ์แก่อินแกรม ไมโคร
ในการเข้าไปในสถานที่ใดๆ ที่จดั เก็บผลิตภัณฑ์ของอินแกรม ไมโคร
ไว้ได้ทุกเวลา เพื่อให้อินแกรม ไมโครนั้นสามารถ
(ก) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือ
(ข) รียกคืนผลิตภัณฑ์และ/หรือยกเลิกการเข้าถึงผลิตภัณฑ์น้ัน
ในกรณี ที่ ผูซ้ ื้ อจาหน่ าย โอน หรือซื้ อขายผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใด ๆ
ของผลิตภัณ ฑ์ก่อนที่ ท างอิน แกรม ไมโคร จะได้รับ ชาระเงิน เต็ ม
จานวนแล้ว ผูซ้ ื้ อจะต้องแจ้งให้ทางอินแกรม ไมโคร ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรเมื่อทางอินแกรม ไมโคร ร้องขอ โดยระบุรายละเอียด
ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ าย โอน ใช้ หรือซื้ อขายนั้น
ผูซ้ ื้ อรับทราบดีว่า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์น้ั นเป็ นซอฟต์แวร์แล้ว การ
ปฏิเสธที่จะชาระ หรือการไม่สามารถชาระเงินได้น้ั นจะนาไปสู่การ
ยกเลิกใบอนุ ญาตใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
ผูซ้ ื้ อยินยอมว่า ข้อกาหนดในข้อนี้ จะมีผลบังคับใช้ แม้จะมีขอ้ ตกลง
ใด ๆ ที่กาหนดให้อินแกรม ไมโคร นั้นต้องให้เครดิตการค้าแก่ผซู้ ื้ อ

8. กำรคืนสินค้ำ
8.1 การคืนสินค้าจะเป็ นไปตามขั้นตอนการคืนสินค้าสาหรับผลิตภัณฑ์
ที่ได้รบั ผลกระทบ (“ขั้นตอนกำรคืนสินค้ำ”) ตามที่แจ้งไว้โดยอิน
แกรม ไมโคร เป็ นครั้งคราว
8.2 ผูซ้ ื้ อต้องแจ้งให้ทางอินแกรม ไมโคร ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนประสงค์ที่จะส่งคืนภายในเจ็ด (7) วัน นั บ
จากวัน ที่ มีการเรี ย กเก็บ ค่ า ผลิ ตภัณ ฑ์เหล่ า นั้ น หรื อช่ ว งเวลาอื่ น
ตามที่กาหนดไว้ในขั้นตอนการคืนสินค้า
8.3 คาร้องขอคืนผลิตภัณฑ์ของผูซ้ ื้ อแต่ละคาร้องนั้นจะได้รบั การจัดการ
ตามขั้นตอนการคืนสินค้า
8.4 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชดเชยใด ๆ ที่ อิ น แกรม ไมโคร จะส่ งให้กับ ผู้ซื้ อตาม
ขั้นตอนการคืนสินค้านั้น จะส่งให้กบั ผูซ้ ื้ อโดยวิธีการจัดส่งแบบชาระ
ค่าระวางการจัดส่งปกติล่วงหน้า
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8.5 อินแกรม ไมโคร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือตาหนิ ใด ๆ
ของผลิตภัณฑ์
(ก) ที่เกิดขึ้ นจากการที่ผูซ้ ื้ อจัดเก็บ เก็บในโกดัง หรือขนส่งอย่างไม่
เหมาะสม ด้วยการละเลย การใช้ในทางที่ผิด หรือการใช้ที่ไม่
เหมาะสมใดๆ
(ข) การติ ดตั้ง การบารุ งรัก ษา หรือ การซ่ อมแซมผลิ ตภัณ ฑ์ใน
รูปแบบที่ไม่ได้รบั อนุ ญาต
(ค) ที่ไม่คุม้ ครองโดยการรับประกันของผูจ้ ดั หาสินค้า
(ง) ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเติมเข้ามา เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยผูใ้ ดที่
ไม่ใช่อินแกรม ไมโคร หรือบุคคลภายนอกที่ทางอินแกรม
ไมโคร ได้อนุ ญาตไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(จ) โดยเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่ทางผูซ้ ื้ อกล่าวอ้างว่ากล่องพัสดุ ได้
เกิดความเสียหายจากการขนส่ง แต่หลักฐานการจัดส่งสินค้า
(POD) นั้ นไม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า กล่ อ งพั ส ดุ น้ั น เกิ ด ความเสี ย หาย
ระหว่างการขนส่ง
(ฉ) ไม่มีการแจ้งคาร้องขอคื นสิน ค้าให้กับทางอินแกรม ไมโคร
ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรภายในช่วงเวลาที่ระบุ ไว้ในหัวข้อ
เกิดควำมขัดข้อง ไม่สำมำรถหำแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงได้
9. เหตุสุดวิสยั
9.1 ในกรณี ที่ ก ารกระท าตามหน้ า ที่ ข องอิ น แกรม ไมโคร ภายใต้
ข้อกาหนดนี้ ไม่สามารถกระท าได้ ถูกจากัด หรือได้รับผลกระทบ
จากเหตุ ก ารณ์ ท างธรรมชาติ โรคระบาด การประท้ว ง การปิ ด
โรงงาน การขาดแคลนวัตถุดิบ การพังทลายของโรงงาน ไฟฟ้ าดับ
หรือโทรคมนาคมไม่สามารถใช้งานได้ ข้อจากัดของทางรัฐบาล (ซึ่ง
รวมถึงการปฏิเสธ หรือการยกเลิกการส่งออก หรือใบอนุ ญาตอื่น
ๆ) ความล่าช้าที่ผจู้ ดั หาสินค้าทาให้เกิดขึ้ น การขนส่ง หรืออุปกรณ์
หรือสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนื อการควบคุมตามสมควรของอินแกรม ไม
โคร แล้ว อินแกรม ไมโคร จะแจ้งให้ทางผูซ้ ื้ อทราบเกี่ยวกับสาเหตุ
ดังกล่าว และอินแกรม ไมโคร จะไม่ถือว่าตนได้ละเมิดข้อผูกพันที่
ระบุไว้ในที่นี้ หรือต้องรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดใด
ๆ ในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นดาเนิ นต่อเนื่ องไปเป็ นระยะเวลา
มากกว่า 60 วัน นับจากวันที่มีการแจ้งให้ทราบแล้ว คู่สัญญาฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่ งอาจยกเลิกคาสัง่ ซื้ อที่ได้รับผลกระทบใด ๆ โดยไม่ ตอ้ ง
ชาระค่าปรับ ทั้งนี้ ข้อกาหนดในส่วนนี้ จะไม่ถือเป็ นข้ออ้างที่ผซู้ ื้ อจะ
ไม่กระทาตามหน้าที่ในการชาระเงินสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ ได้ทาการ
จัดส่งไว้แล้ว
10. กำรยกเลิกของผูซ้ ื้ อ
10.1 นอกเสียจากว่าจะตกลงกันไว้เป็ นอย่างอื่นอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจของอินแกรม ไมโคร ผูซ้ ื้ อจะไม่
ยกเลิกคาสัง่ ซื้ อที่ทางอินแกรม ไมโคร ได้รบั ไว้แล้ว
10.2 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผูม้ ีอานาจของอินแกรม ไมโคร ได้ยินยอมให้ผู้
ซื้ อมีสิทธิในการยกเลิกอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผูซ้ ื้ อจะต้อง
ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น โดยแจ้งให้ทางอินแกรม ไมโคร ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรไม่ชา้ กว่า 7 วัน ก่อนวันที่ประมาณการณ์ไว้ว่าจะเป็ น
วันส่งสินค้าโดยผูจ้ ดั หาสินค้าหรืออินแกรม ไมโคร (แล้วแต่กรณี)
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10.3 นอกเสียจากว่า ผูซ้ ื้ อและอินแกรม ไมโคร จะตกลงกันไว้เป็ นอย่าง
อื่น เมื่อมีการยกเลิกคาสัง่ ซื้ อก่อนการจัดส่งสินค้าแล้ว อินแกรม ไม
โคร จะทาการยึดค่ามัดจาใด ๆ ที่ผซู้ ื้ อได้ชาระไว้
11. กำรทำผิดสัญญำของผูซ้ ื้ อ
11.1 โดยไม่ เ ป็ นการตั ด สิ ท ธิ์ อื่ น ใดของอิ น แกรม ไมโคร ภายใต้
ข้อกาหนดนี้ ในกรณีที่ผูซ้ ื้ อฝ่ าฝื นข้อกาหนดใด ๆ แล้ว อินแกรม ไม
โคร จะดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ตามดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผูเ้ ดียว
และจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบเพิ่มเติมกับทางผูซ้ ื้ อ
(ก) ปฏิเสธที่จะจัดส่งสินค้าให้กบั ทางผูซ้ ื้ อต่อไป
(ข) ยกเลิกความสัมพันธ์โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กำรจำหน่ำยต่อ
12.1 ผูซ้ ื้ อจะต้องจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ท้ังหมดที่ท างอินแกรม ไมโคร ได้
จัดหาให้ภายในอาณาเขตเท่านั้ น นอกเสียจากว่า จะมีการยินยอม
เป็ นอย่างอื่นโดยเป็ นลายลักษณ์อักษร ผู้ซื้ อจะต้องจาหน่ า ยหรื อ
จัด ส่งผลิตภัณ ฑ์ด้วยความรู ใ้ ห้แ ก่บุค คลใด ๆ ที่ มี ค วามตั้งใจที่ จ ะ
จาหน่ ายต่อ หรือจัดส่งสินค้าออกนอกอาณาเขต
12.2 ทุกฝ่ ายรับทราบและยินยอมว่าผูซ้ ื้ อจะกาหนดราคาที่ เรียกเก็บกับ
ลูกค้าของผูซ้ ื้ อในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ซ้าด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียง
ผูเ้ ดียว
13. กำรรับประกัน
13.1 ข้อกาหนดตามกฎหมายบางประการสื่อถึ งการรับประกัน หรื อ
เงื่อนไข หรือกาหนดหน้าที่แก่อินแกรม ไมโคร ซึ่งไม่สามารถแยก
ออกจากกัน จ ากัด หรื อ เปลี่ ย นแปลงได้ ไม่ ว่ า ทั้ งหมด หรื อ แค่
ภายในขอบเขตหนึ่ ง ข้อ 13 (การรับประกัน) และ 14 (ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด) จะต้องพิจ ารณาตามข้อกาหนดตาม
กฎหมายเหล่านั้น
13.2 ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุ ญาตแล้ว
(ก) ผลิตภัณฑ์จะได้รบั การคุม้ ครองจากการรับประกันของผูจ้ ดั หา
สินค้า
(ข) ความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง หมดของอิ น แกรม ไมโคร ในการ
รับประกันโดยชัดแจ้งนั้นคือการมอบผลประโยชน์ ที่ได้รบั จาก
การรั บ ประกัน ใดๆ ดั ง กล่ า วของผู้จัด หาสิ น ค้า ให้แ ก่ ผู้ซื้ อ
ภายในขอบเขตที่พึงกระทาได้
(ค) การรับประกันของผู้จัดหาสินค้า นั้ น จะมาแทนที่ ขอ้ กาหนด
การรับรองการรับประกันของผู้จัดหาสิน ค้า นั้ นจะมาแทนที่
ข้อ ก าหนด การรับ รอง เงื่อ นไข และการรับ ประกัน อื่ น ๆ
ทั้ ง หมด ไม่ ว่ า ที่ สื่ อ โดยกฎหมาย หรื อ ข้อ ก าหนดอื่ น (ซึ่ ง
รวมถึ งการรั บ ประกัน โดยอ้อ มตามความสามารถในการ
ค้าขายได้และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์) และอินแกรม
ไมโคร จะแยกข้อ ก าหนด การรั บ รอง เงื่ อ นไข และการ
รับประกันอื่นดังกล่าวทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน
(ง) อินแกรม ไมโคร ไม่รบั รองว่าจะมีศูนย์ซ่อม หรืออะไหล่ของ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ จาหน่ าย
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13.3 อินแกรม ไมโคร จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ที่เป็ นซอฟต์แวร์ภายใต้
ข้อ ก าหนดนี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อฟต์ แ วร์ ดั ง กล่ า วจะรั บ ประกั น ตาม
ข้อตกลงอนุ ญาตใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมการใช้น้ัน
13.4 ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุ ญาต และนอกเสียจากว่าอินแก
รม ไมโคร จะให้การยินยอมโดยชัดแจ้งแล้ว อินแกรม ไมโคร ไม่
รับรองว่าจะมีศูนย์ซ่อม หรืออะไหล่ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ จาหน่ าย
13.5 ผู้ซื้ อรับ รองว่า ตนรับ ผลิ ตภัณ ฑ์ม าเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค์ที่ จ ะใช้เป็ น
สินค้าคงคลังในธุ รกิจของผูซ้ ื้ อ และมิได้รับผลิ ตภัณฑ์โดยทั้งหมด
หรื อ โดยส่ ว นใหญ่ เพื่ อ การใช้ห รื อ การบริ โภคส่ ว นตั ว ภายใน
ครอบครัว หรือครัวเรือน
14. สินค้ำที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด
14.1ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุ ญาตแล้ว ความรับผิดชอบของ
อินแกรม ไมโคร ทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด
ทั้งหมด ซึ่งการไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดนั้ นเกิดขึ้ นภายในกรอบ
เวลาที่ผจู้ ดั หาสินค้ากาหนดไว้ หรือในกรณีที่ไม่มีการกาหนดกรอบ
เวลาไว้แ ล้ว ภายในระยะเวลาหก (6) เดื อ น นั บ จากวัน ที่ จัด ส่ ง
ให้กบั ผูบ้ ริโภคนั้นจะครอบคลุม
(ก) (อิ น แกรม ไมโคร เป็ นผู้ตั ด สิ น ใจ) การเปลี่ ย นหรื อ การ
ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ หรือ
(ข) ถ้า (ก) ไม่สามารถปฏิบัติได้ห รือ ไม่สามารถเป็ นไปได้แล้ว
ให้ใช้วิธีการลดราคาผลิตภัณฑ์ (คานวณบนพื้ นฐานของค่า
เสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง) หรือคืนเงิน
14.2 จะไม่ ส ามารถกระท าตามข้อ 14.1 ได้ ในกรณี ที่ ผู้ซื้ อ ผู้บริ โภค
หรือบุ คคลภายนอกใด ๆ (ซึ่ งไม่ใช่ตัวแทนของอินแกรม ไมโคร)
เป็ นผูท้ าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือ นาผลิตภัณฑ์ไปใช้ในทางที่ไม่
ถูกต้อง ซึ่ งท าให้ไม่ เป็ นไปตามข้อก าหนด หรื อ ในกรณี ที่ การไม่
เป็ นไปตามข้อกาหนด ความเสียหาย ความผิดพลาด หรือการใช้ที่
ไม่ถูกต้องนั้นมิได้รวมอยู่ในการรับประกันของผูจ้ ดั หาสินค้า
15. ควำมรับผิดชอบ
15.1 ผูซ้ ื้ อจะต้องรับผิดชอบในคาสัง่ ซื้ อทั้งหมดที่ได้ทาไว้กบั อินแกรม ไม
โคร ผ่านบัญชีของผูซ้ ื้ อ โดยไม่ตอ้ งคานึ งว่าคาสัง่ ซื้ อนั้นได้ทาขึ้ นด้วย
การอนุ ญาตหรือคาสัง่ ของผูซ้ ื้ อหรือไม่ โดยจะเป็ นความรับผิดชอบ
ของผูซ้ ื้ อในการที่จะทาให้มนั ่ ใจว่าบัญชีดังกล่าวนั้น ได้มีการเข้าถึง
และใช้โดยบุ ค ลากรที่ ได้รับอนุ ญ าตเท่า นั้ น ตามและเป็ นไปตาม
ข้อ จ ากัด ใด ๆ ของการอนุ ญ าต และมี ก ารดู แ ลไม่ ใ ห้ผู้ที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาต หรือที่ไม่ได้รบั อนุ ญาตใช้อย่างผิดวิธี
15.2 ผู้ซื้ อจะแก้ต่ า ง ชดใช้ค่ า เสี ย หาย และไม่ ท าให้อิ น แกรม ไมโคร
บริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้อ ง บริ ษั ท ในเครื อ และบริ ษั ท ลู ก และกรรมการ
พนักงาน และตัวแทนของบริษัทเหล่านั้ น ได้รับความเสียหายจาก
และโดยข้อกล่าวหา ข้อเรียกร้อง วิธีการทางกฎหมาย การฟ้ องร้อง
หนี้ สิน ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ และ
ทั้งหมด ไม่ ว่ า จะเป็ นประเภทใด (ซึ่ งรวมถึ งค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าตอบแทนของผูร้ ับมอบอานาจตามสมควร) ที่เกิดขึ้ น หรือคงอยู่
อันเป็ นผลมาจาก หรือเกิดขึ้ นมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ใด ๆ ที่ อินแกรม ไมโคร ได้กระทาไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตามการ
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ร้องขอของผู้ซื้อ และสัม พันธ์กับคาสัง่ ของผู้ซื้ อ การที่ ผู้ซื้ อละเมิ ด
สิ ท ธิ์ ใน ท รั พ ย์ สิ น ท างปั ญ ญ า ขอ งอิ น แ ก รม ไม โค ร ห รื อ
บุ ค คลภายนอกใด ๆ การกระท าผิ ด ข้อ ก าหนดในที่ นี้ หรื อ การ
กระท า หรือการละเลยของผูซ้ ื้ อ หรือพนั กงาน บริษั ท ที่ เกี่ ย วข้อง
บริษัทในเครือ หรือตัวแทน ซึ่งเกิดจากวิธีการที่ผูซ้ ื้ อทาการตลาด
รวมถึงการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ การจัดหาสินค้าหรือการบริการใด ๆ
ของผูซ้ ื้ อเพื่อการใช้ที่เกี่ยวกับ หรือสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ หรือการ
กระทาที่เป็ นความผิด หรือการถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ มีความเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
การทาการตลาด หรือการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์น้ันโดยผูซ้ ื้ อ
15.3 ภายในขอบเขตที่ตอ้ งมีการชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้
ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่อินแกรม ไมโคร แล้ว อินแกรม ไมโคร จะทา
สัญญาเป็ นผูจ้ ัดการดูแลสิท ธิดังกล่าวภายใต้การชดใช้ค่าเสียหาย
นั้น
15.4 ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุ ญาตแล้ว อินแกรม ไมโคร จะไม่ตอ้ ง
รับ ผิดชอบต่ อผูซ้ ื้ อ หรือบุคคลอื่นใดเมื่อเกิดการสูญเสียโอกาสใน
การใช้ง าน การสู ญ เสี ย ก าไร การสู ญ เสี ย รายได้ การสู ญ เสี ย
ดอกเบี้ ย การสูญ เสี ย ค่ า ความนิ ย ม (Goodwill) หรื อ การสู ญ เสี ย
ข้อมูล หรือรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้ นทางอ้อม ค่าเสียหาย
จิปาถะ หรือค่ าเสีย หายที่ เกิดขึ้ น ซึ่งผู้ซื้อได้รับหรือประสบ ไม่ว่ า
ความรับผิ ดชอบดังกล่า วจะเกิดขึ้ นโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม อัน
เป็ นผลมาจาก
(ก) การประมาทเลินเล่อ หรือการเพิกเฉย หรือการกระทาผิดโดย
เจตนาใด ๆ ของอินแกรม ไมโคร หรือพนักงาน หรือตัวแทน
ของอินแกรม
ไมโคร
(ข) การที่ไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ภายในช่วงเวลาที่กาหนดได้
(ค) การมีผลิตภัณฑ์พร้อมจาหน่ าย และ/หรือความล่าช้าในการ
จัดส่งผลิตภัณฑ์
(ง) การหยุ ด ผลิ ต สิน ค้า สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ อะไหล่ ใด ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์
(จ) การยกเลิกคาสัง่ ซื้ อใด ๆ โดยผูซ้ ื้ อ
(ฉ) ค่าใช้สอย ประสิทธิภาพ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ใด ๆ
(ช) ค่ า ใช้ ส อย ห รื อ ประสิ ท ธิ ภาพของการบริ ก ารใด ๆ ที่
บุ ค คลภายนอกที่ ไ ม่ ใช่ ตัว แทนของอิ น แกรม ไมโคร เป็ นผู้
จัดหาให้
(ซ) การที่ อินแกรม ไมโคร ไม่กระทาตามข้อผูกพันใด ๆ ภายใต้
ข้อตกลงฉบับนี้
15.5 เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยแล้ว อินแกรม ไมโคร จะรับผิดต่อ
เงื่อนไขด้านล่างนี้ เท่านั้น
(ก) สินค้าที่เกิดความเสียหาย สินค้าที่มีตาหนิ และ/หรือสินค้าที่
จัดส่งไม่ถูกต้องใด ๆ จะอยู่ภายใต้สิทธิในการส่งคืนที่ระบุไว้
ในที่นี้ และ
(ข) การบริการที่ บกพร่อง และ/หรือการบริการที่ ไม่เป็ นไปตาม
ระดับการให้บริการใด ๆ ที่ตกลงร่วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ว จะต้องมีการให้บริการนั้นซ้าอีก
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15.6 การเยียวยาหนึ่ งเดียวของผูซ้ ื้ อ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าที่
เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดนี้ และ/หรือผลิตภัณฑ์น้ันจะเป็ นการเยียวยา
ถ้ามี ที่ผูจ้ ดั หาสินค้าของสินค้าดังกล่าวจะเป็ นผูร้ ับภาระให้แ ก่ฝ่าย
ต่าง ๆ ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อ 13
15.7 โดยไม่พิจารณาถึงข้อกาหนดที่ไม่เป็ นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือ
แม้แต่ในกรณีที่ขอ้ ตกลงฉบับนี้ ไม่สามารถเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ที่เป็ นสาระสาคัญได้ จะไม่มีกรณีใดที่ความรับผิดสะสม (จากการ
ละเมิด (ซึ่งรวมถึงการประมาทเลินเล่อ) สัญญา (ซึ่งรวมถึงภายใต้
การชดเชยค่ า เสีย หายใด ๆ) การรับ ประกัน การละเมิ ด ภายใต้
กฎหมายหรือระเบียบอื่น ใด) จะลดลงจนถึงขอบเขตที่ผูซ้ ื้ อมีส่วน
ร่วมในการสูญเสียหรือในความเสียหายนั้น ถ้ามี
15.8 ข้อผูกพันของอินแกรม ไมโคร และบริษัทในเครือ ถ้ามี นั้นเป็ นข้อ
ผูกพันแทนกันของบุคคลดังกล่าว และจะไม่มีขอ้ กาหนดใดในที่นี้จะ
ถือว่าเป็ นการทาให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันระหว่าง
หรือภายในอินแกรม ไมโคร และ/หรือบริษัทในเครือใด ๆ
16. ทรัพย์สินทำงปั ญญำ
16.1 ผูซ้ ื้ อรับทราบดีว่า
(ก) ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกิดขึ้ นจาก หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และเอกสาร ชิ้ นส่วน หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ
นั้นถือเป็ นทรัพย์สินของอินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้าแต่
เพียงผูเ้ ดียว
(ข) ทรัพย์สินทางปั ญญาทั้งหมดของอินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หา
สิน ค้า จะใช้โดยผู้ซื้ อ โดยได้รับ การยิน ยอมเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากอินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้าเท่านั้น และการ
ยิ น ยอมดั ง กล่ า วจะครอบคลุ ม แค่ ก ารใช้ ที่ จ าเป็ นตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น และ
(ค) ในกรณีที่อินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้าได้ให้การยินยอม
เพื่อการใช้ไว้ตามข้อย่อย (ข) ข้างต้นแล้ว ผูซ้ ื้ อจะปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดหรือแนวทางการใช้ท รัพย์สินทางปั ญ ญาใด ๆ ที่
จัดทาโดยอินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้า
16.2 ผู้ซื้ อไม่ ต้อ งจดทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้า ชื่ อ ทางการค้า ชื่ อ
โดเมน รูปแบบการค้า หรือชื่อพาณิ ชย์ หรือการออกแบบใด ๆ ที่
อินแกรม ไมโคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้าเป็ นผูใ้ ช้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์
16.3 ผู้ซื้ อจะชดใช้ค่ า เสี ย หายให้กับ อิ น แกรม ไมโคร ส าหรับ หนี้ สิ น
ค่าเสีย หาย ต้นทุน และค่ าใช้จ่ายทั้งหมดที่ อินแกรม ไมโคร ต้อง
ประสบ หรื อ ที่ เกิ ด ขึ้ นโดยเป็ นผลจากการที่ ผู้ซื้ อกระท าผิ ด หรื อ
ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปั ญญาที่เป็ นของบุคคลภายนอกใด ๆ การ
ที่ผูซ้ ื้ อไม่ปฏิบัติตามแนวทางทรัพย์สินทางปั ญญาที่กาหนดไว้โดยผู้
จั ด หาสิ น ค้ า งานใด ๆ ที่ ท าขึ้ นโดยอิ น แกรม ไม โคร ตาม
รายละเอียดที่ผซู้ ื้ อได้ให้ไว้ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการรวมกันหรือการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับอุปกรณ์ ชิ้ นส่วน หรือซอฟต์แวร์อื่นที่ อินแกรม
ไมโคร มิได้เป็ นผูจ้ ดั หาให้ และที่ทาให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
16.4 อินแกรม ไมโคร ไม่มีหน้าที่ ในการที่ จะแก้ต่าง ชดเชย หรือชดใช้
ค่าเสียหายให้กบั ผูซ้ ื้ อ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ หรือลูกค้า
จากหรือต่อข้อกล่ าวหา ข้อเรียกร้อง หรื อผลจากการกระทาใด ๆ
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อันรวมถึงค่าเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้ นโดยผูซ้ ื้ อ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ หรือลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
เกิดขึ้ นจาก หรือเกี่ยวข้องกับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ตามจริงหรือ
ตามที่ ก ล่า วหาใด ๆ หรือ การที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ์น้ั น ฝ่ าฝื น หรื อละเมิ ด
สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาใด
ๆ ที่เป็ นของบุคคลภายนอก
17. กำรรักษำควำมลับ
17.1 ผูซ้ ื้ อทราบดีว่าอินแกรม ไมโคร ได้เปิ ดเผย และอาจเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เป็ นความลับให้กบั ทางผูซ้ ื้ อทราบเป็ นครั้งคราว
17.2 โดยเป็ นไปตามข้อ 17.5 แล้ว ผูซ้ ื้ อต้อง
(ก) ใช้ขอ้ มูลที่ เป็ นความลับเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ การ
สัง่ ซื้ อสินค้าเท่านั้น และ
(ข) ไม่ เ ปิ ดเผย (ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม) ข้อ มู ล ที่ เ ป็ น
ความลับให้กับบุค คลภายนอกใด ๆ ที่ น อกเหนื อไปจากที่
กาหนดไว้เพื่อดาเนิ นการตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
17.3 ในกรณี ที่มีความจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ นั้ น
กับบุ คคลภายนอกแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจัดท าข้อตกลงแบบผูกมัดกับ
บุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการรักษาข้อมูลที่
เป็ นความลับซึ่ งได้เปิ ดเผยนั้ น อย่างน้ อยที่ สุ ด แล้ว ให้อยู่ภ ายใน
ขอบเขตเดียวกันกับที่ผูซ้ ื้ อได้ถูกผูกมัดให้รกั ษาข้อมูลที่เป็ นความลับ
ของอินแกรม ไมโคร ภายใต้ขอ้ กาหนดนี้
17.4 เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญานั้นสิ้ นสุดลง หรือมีการบอกเลิก
แล้ว จะต้องมีการระงับการใช้ และต้องส่งคืนหรือทาลาย (ตามที่
อิ น แกรม ไมโคร แจ้ง ให้ ก ระท า) ข้อ มู ล ที่ เ ป็ นความลั บ ที่ ได้
ครอบครองหรือควบคุมไว้
17.5 ในกรณีที่ผซู้ ื้ อนั้นจาเป็ นที่จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับใด ๆ
ให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ แล้ว ผูซ้ ื้ อ
จะต้องแจ้งให้ทางอินแกรม ไมโคร ทราบล่วงหน้าถึงการเปิ ดเผยที่
จาเป็ นดังกล่าวตามที่เห็นว่าเหมาะสม และจะใช้ความพยายามตาม
สมควรในการจากัดการเปิ ดเผยข้อมูล และในการให้ได้มาซึ่งการ
รักษาความลับนั้ น หรือคาสัง่ คุม้ ครองความลับ และยอมให้อินแก
รม ไมโคร เข้าร่วมในการดาเนิ นการที่ตอ้ งมีการเปิ ดเผยดังกล่าว
17.6 ข้อกาหนดในข้อนี้ จะไม่ครอบคลุมข้อมูลใด ๆ ที่
(ก) ณ เวลาที่ มี ก ารเปิ ดเผยนั้ น เป็ นที่ ท ราบโดยชอบต่ อ หรื อ
ภายใต้กรรมสิท ธิ์ ห รือการควบคุ ม ของผูซ้ ื้ อ และไม่ได้มีการ
ผูกมัดโดยข้อผูกมัดหรือข้อกาหนดให้รกั ษาความลับ
(ข) เป็ นความรู ้ทั ่ว ไป (ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผลมาจากการกระท าผิ ด
ข้อกาหนดในข้อ 17 หรือหน้าที่ในการรักษาความลับอื่นใด)
หรือ
(ค) ได้รบั การอนุ มตั ิให้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเจ้าหน้าที่
ผูม้ ีอานาจของอินแกรม ไมโคร
18. กำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนด
18.1 ผูซ้ ื้ อทราบดีว่าผลิตภัณ ฑ์บ างชิ้ นอาจถูกควบคุม ภายใต้กฎหมาย
การส่งออกที่ บังคับใช้อยู่ ณ เวลาหนึ่ ง ผูซ้ ื้ อจะไม่ส่งออก ส่งกลับ
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หรือจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่ขดั กับกฎหมายหรือกฎระเบียบควบคุม
การส่งออกใด ๆดังกล่าว
18.2 ผูซ้ ื้ อทราบดีว่าผลิตภัณฑ์หรือสิ่ งที่ตอ้ งจัดส่งที่ จัดส่งไว้ให้ในที่นี้จะ
เป็ นไปตามการควบคุ มของกระทรวงพาณิ ชย์ส หรัฐอเมริกา หรือ
กฎหมายควบคุมการส่งออกอื่น ๆ และทราบดีว่าผลิตภัณฑ์หรือสิ่ง
ที่ตอ้ งจัดส่งอาจต้องผ่านการอนุ ญาตก่อนการส่งออก การส่งกลับ
หรือการจัดส่งภายในประเทศ โดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ผูซ้ ื้ อยินยอม
ว่าตนจะไม่ส่งออก ส่งกลับ จัดส่งภายในประเทศ หรือจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่ตอ้ งจัดส่ง หรือผลิตภัณฑ์หรือสิ่ งที่ตอ้ งจัดส่งซึ่ง
เป็ นผลผลิตโดยตรงของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ตอ้ งจัดส่ง ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม อันเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายหรือกฎระเบียบควบคุ ม
การส่ ง ออกของสหรั ฐ อเมริ ก า ผู้ ซื้ อรั บ รองว่ า ตนจะไม่ ส่ ง ออก
ส่งกลับ หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ตอ้ งจัดส่งภายในประเทศใน
กรณีที่รบั ทราบว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกนาไปใช้ในการออกแบบ การ
พัฒนา การผลิต หรือเพื่อการใช้เป็ นอาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ อาวุธ
นิ วเคลียร์ หรือขีปนาวุธ หรือในโรงงานที่มีความเกี่ ยวข้องกับการ
กระทาการดังกล่าว นอกเสียจากว่าผูซ้ ื้ อจะได้รบั การอนุ มตั ิล่วงหน้า
จากทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ซื้ อยังรับรองว่ า ตนจะไม่ส่งออก ส่งกลับ หรื อ
จัด ส่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ สิ่ งที่ ต้อ งจัด ส่ งใด ๆ ภายในประเทศ ไม่ ว่ า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ มไปยัง ประเทศที่ ห ้า มส่ ง ออกสิ น ค้า หรื อ
จาหน่ ายสิ่งที่ ตอ้ งจัดส่งให้กบั บริษัทหรือบุคคลที่ระบุไว้ในรายการ
สินค้าที่ถูกระงับที่ทางสหรัฐอเมริกาได้จดั ทาไว้
18.3 โดยให้เป็ นไปตามมาตรฐานระดับสูงของอินแกรม ไมโคร ในเรื่อง
ของจริยธรรมทางธุรกิจ และความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นพลเมืองของธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบแล้ว อินแกรม ไมโคร ได้ให้ความสาคัญกับเรื่อง
ของการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่ ใช้ค วบคุ ม การส่งออก การน าเข้า
และความปลอดภั ย ของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานเป็ นอย่ า งมาก ความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของอินแกรม ไมโคร นั้นจะ
รวมถึ ง การคัด กรอง ความต้อ งการในการท าสัญ ญาและความ
ต้องการด้านความมัน่ คงปลอดภัยที่ตัวแทน ผูจ้ ดั จาหน่ าย ผูจ้ ดั หา
สิน ค้า และผู้เกี่ ย วข้องอื่น ๆ ที่ ท าธุ ร กิ จ กับ อิน แกรม ไมโคร นั้ น
จะต้องปฏิบัติตาม นอกเหนื อจากการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของอินแกรม ไมโคร แล้ว ตัวแทน ผูจ้ ดั จาหน่ าย ผูจ้ ดั หาสินค้า และ
ผูเ้ กี่ยวข้องฝ่ ายอื่น ๆ ที่ทาธุรกิจกับอินแกรม ไมโคร ยังต้องปฏิบัติ
ตามตัวบทและเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุม การส่งออก การ
นาเข้า และความมัน่ คงปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานที่บังคับใช้ดว้ ย
เช่นกัน
18.4 ผูซ้ ื้ อรับรองว่าตนได้ปฏิบตั ิตาม และจะปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้าน
การติดสินบน การทุจริต และการฟอกเงินที่บังคับใช้ในการตกลง
ทางธุ ร กิ จ ทั้งหมดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งรวมถึ ง กฎหมายว่ า ด้ว ยการ
กระท าอันเป็ นการทุ จริ ตข้า มชาติ ของสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1977
(US Foreign Corrupt Practices Act 1977) ผู้ ซื้ อ แ ล ะ เจ้ า ข อ ง
หุน้ ส่วน ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ หรือพนักงาน หรือตัวแทนนั้ นมิได้ทา
การ และจะมิทาการให้ค่าตอบแทน การเสนอว่าจะจ่ายค่าตอบแทน
หรือการมอบอานาจในการจ่ายค่าตอบแทน ให้สิ่งของ การสัญญา
ว่าจะให้ หรือการให้อานาจในการให้สิ่งของใด ๆ ที่มีมูลค่ า ไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม แก่ เจ้า หน้ า ที่ ของรัฐคนใดคนหนึ่ ง พรรค
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การเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือผูเ้ ข้ารับเลือกตั้งทาง
การเมือง หรือครอบครัวใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่หรือผูเ้ ข้ารับเลือกตั้ง
คนใดคนหนึ่ งดังกล่าว เพื่อให้ตนมีอิทธิพลต่อการกระทาหรือการ
ตัดสินใจของรัฐบาลหรือของบุคคลดังกล่าว เพื่อที่จะช่วยเหลือผูซ้ ื้ อ
หรืออินแกรม ไมโคร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการให้ได้มาซึ่ง
หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ผูซ้ ื้ อ
จะชาระค่า สินไหม และชดใช้ค่ า เสีย หายที่ เกิดขึ้ นจากหรือต่อข้อ
กล่ า วหาแทนอิ น แกรม ไมโคร ซึ่ ง เป็ นข้อ กล่ า วหาที่ เ กิ ด ขึ้ นใน
รูปแบบใด ๆ อันเป็ นผลมาจาก หรือที่ เกี่ย วข้องกับการไม่กระท า
ตามข้อกาหนดใด ๆ ที่ชี้แจงไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า
18.5 ผูซ้ ื้ อทราบดีว่าผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ตอ้ งจัดส่งบางชนิ ดนั้นอาจเป็ นไป
ตามข้อกาหนดในเรื่องของใบอนุ ญาต หรือข้อจากัดอื่น ๆ ที่กาหนด
ไว้โดยเฉพาะสาหรับธุรกรรมบางประเภท ในกรณี ที่ มีขอ้ กาหนด
ดังกล่าวแล้ว ผูซ้ ื้ อยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกาหนดและเงื่อนไข
และ/หรือข้อจากัดใด ๆ ดังกล่าว และจะชดเชยค่าเสียหายแทนอิน
แกรม ไมโคร สาหรับหนี้ สินที่ทางบริษัทต้องประสบ อันเป็ นผลมา
จากการผิดสัญญาของผูซ้ ื้ อ
18.6 เพื่อให้เกิดการยินยอมตกลงกันระหว่างผูซ้ ื้ อและทางอินแกรม ไม
โครแล้ว ผลประโยชน์ทบั ซ้อนจะเกิดขึ้ นในกรณีที่
(ก) พนั กงาน คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุน้ คนใดคนหนึ่ ง
ของผูซ้ ื้ อนั้นเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั อินแกรม ไมโคร
(ข) พนั กงาน คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุน้ คนใดคนหนึ่ ง
ของผู้ ซื้ อนั้ นเป็ นสมาชิ ก ในครอบครั ว ใกล้ ชิ ด ของผู้ ที่ มี
ความมสัมพันธ์กบั อินแกรม ไมโคร
(ค) ผูซ้ ื้ อหรือบริษัทในเครือนั้นเป็ นพนักงาน หุน้ ส่วน หรือตัวแทน
ปั จจุบนั ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั อินแกรม ไมโคร
(ง) ผูซ้ ื้ อหรือบริษัทในเครือนั้นเป็ นพนักงาน หุน้ ส่วน หรือตัวแทน
ปั จจุบนั ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์กบั อินแกรม ไมโคร
(จ) ผูซ้ ื้ อหรือคณะบริหารของผูซ้ ื้ อ กรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ มีหรือ
เคยมี สั ญ ญ า ข้ อ ตกลง ห รื อ ข้ อ ตกลงร่ ว ม กั น กั บ ผู้ ที่ มี
ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ อิ น แ กรม ไม โค ร เป็ น การส่ ว น ตั ว
นอกเหนื อจากการดาเนิ นการค้าตามปกติของผูซ้ ื้ อ หรือ
(ฉ) ผู้ซื้ อหรื อคณะบริ ห าร กรรมการ หรื อ ผู้ถื อ หุน้ มี หรือ เคยมี
สั ญ ญา ข้อ ตกลง หรื อ ข้อ ตกลงร่ ว มกั น กั บ องค์ ก รที่ ผู้ที่ มี
ความสัม พั น ธ์ กับ อิ น แกรม ไมโคร เป็ นเจ้า ของ หรื อ ดู แ ล
นอกเหนื อจากการดาเนิ นการค้าตามปกติของผูซ้ ื้ อ
ผูซ้ ื้ อรับรองว่า ตนไม่ทราบถึงการทับซ้อนของผลประโยชน์ ที่มีอยู่
หรือที่อาจเกิดขึ้ น และจะเปิ ดเผยถึงการทับซ้อนของผลประโยชน์ที่มี
อยู่หรือที่อาจเกิดขึ้ นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยทันทีให้อินแกรม
ไมโคร ทราบเมื่อได้ทราบถึงการทับซ้อนของผลประโยชน์น้ัน
ควำมหมำยของคำที่ใช้
• ผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์กบั อินแกรม ไมโคร” หมายถึงพนักงาน
ของอินแกรม ไมโคร
• สมำชิกในครอบครัวใกล้ชิด” หมายถึง คู่สมรส บุตร และคู่
สมรสของบุตร พี่น้อง และคูส่ มรสของพี่น้อง และบิดามารดา
และบิดามารดาของคู่สมรส
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19. ข้อกำหนดและข้อจำกัดเพิ่มเติมของผูจ้ ดั หำสินค้ำ
19.1 ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละสิ่ งที่ ต้อ งจัด ส่ งทั้งหมดที่ จัด ส่ งให้กับ ผู้ซื้ อภายใต้
ข้อตกลงนั้นอาจอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดและข้อจากัดเพิ่มเติมที่กาหนด
โดยผูจ้ ัดหาสินค้า ของผลิตภัณฑ์น้ั น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ การใช้
งาน ผูซ้ ื้ อจะรับผิดชอบในการที่จะทาให้มนั ่ ใจว่าตนจะปฏิบัติตาม
ข้อจากัดและข้อกาหนดดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่ ง และทั้งหมดแต่เพียงผู้
เดีย ว ถ้าผูจ้ ัดหาสินค้า รายใดห้ามมิให้อินแกรม ไมโคร จาหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ ตอ้ งจัดส่งบางรายการให้กับผูซ้ ื้ อแล้ว อินแกรม
ไมโคร จะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จาหน่ ายผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ตอ้ งจัดส่ง
ดังกล่าวให้กบั ผูซ้ ื้ อ
19.2 โดยเป็ นการเพิ่มเติมจากข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ และเมื่อผูจ้ ดั หา
สินค้าผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการได้กาหนดไว้แล้ว อินแกรม ไม
โคร อาจใช้ขอ้ กาหนดเพิ่มเติมที่ผูจ้ ดั หาสินค้าดังกล่าวกาหนดไว้กบั
ผูซ้ ื้ อ สาหรับผลิตภัณฑ์/การบริการใด ๆ ซึ่งจะผูกมัดผูซ้ ื้ อและ/หรือ
ลูกค้าของผูซ้ ื้ อ โดยผูซ้ ื้ อจะมีหน้าที่ในการแจ้งถึงข้อกาหนดตามที่ใช้
บังคับเหล่านี้ ให้กบั ลูกค้าของตน เพื่อให้แน่ ใจว่าทางลูกค้าได้ปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของผูจ้ ดั หาสินค้า ในกรณีที่ผูซ้ ื้ อไม่สามารถกระทา
เช่นนั้นได้แล้ว ผูซ้ ื้ อจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กบั อินแกรม ไมโคร
ต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ข้อกล่าวหา หรือหนี้ สินใด ๆ ที่อินแก
รม ไมโคร อาจประสบ อันเป็ นสาเหตุมาจากการผิดสัญญาของผูซ้ ื้ อ
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยแล้ว ข้อกาหนดใด ๆ ที่ผจู้ ดั หาสินค้า
ของอินแกรม ไมโคร ได้กาหนดไว้ส าหรับผู้ซื้ อนั้ นอาจระบุไว้บ น
ช่องทางออนไลน์ หรือ อินแกรม ไมโครจะท าการสื่อสารเป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรให้กั บ ทางผู้ซื้ อทราบ หรื อ ระบุ ไ ว้ในค าอธิ บ ายที่
เกี่ยวกับโครงการ (Statement of Work) หรือใบเสนอราคาของอิน
แกรม ไมโคร และจะถือว่าผูซ้ ื้ อยอมรับข้อกาหนดดังกล่าวโดยชัด
แจ้งด้ว ยการที่ (1) ผู้ซื้ อลงนามในข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ หรื อ
(2) ผูซ้ ื้ อทาการสัง่ ซื้ อสินค้ากับอินแกรม ไมโคร หรือ (3) ผูซ้ ื้ อหรือ
ลูกค้าของผูซ้ ื้ อรับผลิตภัณฑ์หรือการบริ การใด ๆ จากอินแกรม ไม
โคร หรือผูจ้ ดั หาสินค้า โดยพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้ นก่อนเป็ นสาคัญ
19.3 ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกาหนดเพิ่มเติม ที่ระบุไว้ในที่นี้
กับ ข้อกาหนดมาตรฐานของอินแกรม ไมโคร แล้ว ให้พิจารณาถึง
ข้อกาหนดมาตรฐานของอินแกรม ไมโคร ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็ นสาคัญ
20. ควำมเป็ นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
20.1 อินแกรม ไมโคร อาจรวบรวม ดาเนิ นการ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผูซ้ ื้ อ (ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้
ซื้ อ) และ/หรือลูกค้าของผูซ้ ื้ อจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย
ซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูล ที่ได้รับมาจากผูซ้ ื้ อและ/หรือลู กค้าของผูซ้ ื้ อ
โดยตรง จากผู้ใช้เว็ บ ไซต์ ร ายอื่ น ๆ ของอิ น แกรม ไมโคร จากผู้
จาหน่ ายต่อและผูจ้ ดั จาหน่ าย จากผูจ้ าหน่ าย จากผูใ้ ห้บริการ จากผู้
จัดหาข้อมูลภายนอก จากบริษัทในเครือของอินแกรม ไมโคร และ
ผ่านการประมวลผลของเว็บไซต์ของอินแกรม ไมโคร โดย อินแกรม
ไมโคร อาจถ่า ยโอนข้อ มูล ของผู้ซื้ อไปยังภายนอกอาณาเขตโดย
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
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20.2 ผูซ้ ื้ อยินยอมให้อินแกรม ไมโคร รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล หรื อ ข้อ มู ล ส่ ว นตั ว บางอย่ า งที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ซื้ อ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ที่มีความหลากหลาย อันรวมถึง
(ก) เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน
(ข) เพื่ อ จัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการบริ ก าร รวมถึ ง ผู้จัด หาสิ น ค้า
ให้กบั ผูซ้ ื้ อและ/หรือลูกค้า และฝ่ ายบริหารของผูซ้ ื้ อ
(ค) สื่อสารกับผูซ้ ื้ อ และ/หรือผูจ้ ดั หาสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การบริการ ที่อินแกรม ไมโคร หรือหุน้ ส่วนหรือบริษัทในเครือ
ของอินแกรม ไมโคร อาจจัดให้มีแก่ผซู้ ื้ อ และ/หรือลูกค้าของผู้
ซื้ อ ซึ่ งรวมถึ งเพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการท าการตลาดและการ
จาหน่ าย
(ง) เพื่อบังคับใช้ขอ้ กาหนดเหล่านี้ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
และ
(จ) เพื่อปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
20.3 ด้วยการร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูซ้ ื้ อแล้ว อินแกรม ไมโคร
จะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(ก) ทาให้ผซู้ ื้ อสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว
ใด ๆที่เกี่ยวข้องกับผูซ้ ื้ อหรือลูกค้าของผูซ้ ื้ อที่อินแกรม ไมโคร
มีอยู่ และ
(ข) แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนตัวที่
เกี่ยวข้องกับผูซ้ ื้ อ หรือลูกค้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็ นปั จจุ บันที่
อินแกรม ไมโคร มีอยู่
20.4 อินแกรม ไมโคร จะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ประมวลผล เปิ ดเผย และ/
หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวของผูซ้ ื้ อตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง คาชี้ แจงเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวของอินแกรม ไมโคร ซึ่ง
อาจมีก ารแก้ไขให้เป็ นปั จ จุบัน เป็ นครั้งคราวนั้ นสามารถอ่ านได้
ที่ https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx ห รื อ
ตามที่ต่าง ๆ ที่อินแกรม ไมโคร อาจเพิ่มเติมไว้เป็ นครั้งคราว ผูซ้ ื้ อ
ทราบดีว่าตนได้อ่านและทาความเข้าใจคาชี้ แจงเกี่ยวกับความเป็ น
ส่วนตัวของอินแกรม ไมโคร ข้างต้นแล้ว และยินยอมตลอดเวลาที่
จะไม่กระทาการอันใดอันเป็ นการฝ่ าฝื นคาชี้ แจงเกี่ยวกับความเป็ น
ส่วนตัวนี้
20.5 ผู้ซื้ อรั บ รองและแสดงให้เ ห็ น ว่ า ตนได้ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่
เกี่ย วกับ ข้อ มู ล ส่ว นบุ ค คลที่ บังคั บ ใช้ท้ั งหมด และได้ม าซึ่ งความ
ยิ น ยอมตามที่ จ าเป็ นจากทางลู ก ค้า ของตน สิ ท ธิ ท างกฎหมาย
ทั้งหมดที่ ต้องใช้ในการโอน และบุค ลากรของผู้ซื้อซึ่งเป็ นเจ้า ของ
ข้อมูลที่เปิ ดเผย/ที่จะเปิ ดเผยให้กบั อินแกรม ไมโคร เพื่อให้อินแก
รม ไมโคร รวบรวม ประมวลผล ใช้ โอน และเปิ ดเผยข้อมูล ส่ว น
บุค คลเกี่ย วกับลูกค้าหรือบุค ลากรของผู้ซื้อให้กับบุค คลอื่น ไม่ว่ า
ภายในหรือภายนอกอาณาเขต
21. ข้อกำหนดทั ่วไป
21.1 คู่สัญญาตกลงว่าจะมีการทาสัญญาแยกออกมาในแต่ละครั้งที่ผูซ้ ื้ อ
ได้รบั สินค้าและการบริการจาก อินแกรม ไมโคร ตามข้อกาหนดใน
การจ าหน่ า ยของอินแกรม ไมโคร ฉบับ ที่ ใช้ในขณะนั้ น ผู้ซื้อควร
อ่ า นข้ อ ก าห นดปั จจุ บั น ของอิ น แกรม ไม โคร จากเว็ บ ไซต์
http://th.ingrammicro.com ก่อนทาการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยการที่
ผูซ้ ื้ อท าการสัง่ ซื้ อผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการกับ อินแกรม ไม
โคร เป็ นครั้งคราว หรือโดยการที่ผูซ้ ื้ อรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
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แล้วนั้ น จะถือว่าผูซ้ ื้ อยอมรับและยินยอมว่าจะมีการนาข้อกาหนด
การจาหน่ ายสินค้าฉบับปั จจุบัน (และเอกสารอื่น ๆ ที่ได้อา้ งถึงโดย
ชัดแจ้งภายในข้อกาหนดการจาหน่ ายนี้ ) ตามที่แสดงไว้บนเว็บไซต์
http://th.ingrammicro.com ในตอนที่ ทาการสัง่ ซื้ อนั้ น มาบังคับใช้
กับคาสัง่ ซื้ อ และจะไม่มีการรวมข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นทั้งหมด
ตามที่ ก ฎหมายอนุ ญ าตในขอบเขตสูงสุ ด (ไม่ ว่ า จะระบุ ไ ว้ในค า
สัง่ ซื้ อสินค้าหรือไม่) เข้าไว้ดว้ ยกัน
21.2 การแจ้งให้ทราบ การร้องขอ ความต้องการ และการสื่อสารอื่น ๆ
ที่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งอาจต้องการที่จะทากับคู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่ งนั้ นจะต้องอยู่ในรู ปแบบที่ เป็ นลายลักษณ์ อักษร และส่งมอบ
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งด้วย (1) การจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวด้วยตนเอง (2) การส่งจดหมายโดยไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือไปรษณียร์ ับรอง เอกสารตรวจรับคืนเข้าคลังที่รอ้ ง
ขอ หรือ ผ่า นการบริ การจัด ส่งที่ เป็ นที่ รู จ้ ัก ภายในประเทศให้กับ
คู่สัญญา โดยส่งไปยังที่อยู่ของคู่สัญญาฝ่ ายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ใน
ที่นี้ ซึ่งเป็ นที่อยู่บริษัทอย่างเป็ นทางการของคู่สัญญาฝ่ ายดังกล่าว
หรือที่ อยู่อื่น ๆ ตามที่คู่สัญญาอาจกาหนดไว้ต่อไป หรือ (3) การ
ส่งโทรสารหลังจากที่ได้รับการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อักษรตามข้อ
(2) ข้างต้น หนั งสือบอกกล่าวสาหรับ อินแกรม ไมโคร นั้ นจะต้อง
ส่งไปที่ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด 59/1 ซ.
สุ ขุ ม วิ ท 16 (สำมมิ ต ร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โดยส่งถึงฝ่ ำยกฎหมำย
21.3 การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเหล่านี้ ที่กระทาโดยผูซ้ ื้ อนั้นจะไม่มีผล
บังคับใช้ นอกเสียจากว่าจะมีการท าเป็ นลายลั กษณ์อักษรและลง
นามโดยเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจถูกต้องของคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ าย
21.4 ในกรณีที่ขอ้ กาหนดใด ๆ ในข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ เป็ นโมฆะ ไม่
ถูกต้องตามกฎหาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้แล้วนั้น ข้อกาหนด
ดังกล่าวจะถูกตี ความ หรื อแยกพิจ ารณาออกเป็ นส่วน ๆ ภายใน
ขอบเขตของการเป็ นโมฆะ หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ และจะ
ไม่มีทางใดที่ จะส่งผลต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย
การบังคับใช้ได้ตามกฎหมายของข้อกาหนดที่เหลืออยู่
21.5 ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็ นการผูกมัด และจะเป็ นประโยชน์
ต่อคู่ สัญ ญาในที่ นี้ รวมถึ งตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับโอนสิท ธิ ที่
ได้รบั การยินยอม
21.6 อินแกรม ไมโคร อาจตรวจสอบสถานที่ บุคลากร บัญชี และบันทึก
ของผูซ้ ื้ อเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ทางผูซ้ ื้ อทราบล่วงหน้าตามสมควร
เป็ นลายลักษณ์อักษร ผูซ้ ื้ อตกลงที่จะจัดทาบันทึกเกี่ยวกับการซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์แ ละ/หรื อการบริการที่ เกี่ย วข้องกับการท างานภายใต้
ข้อตกลงฉบับนี้ อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และโดยละเอีย ด ซึ่งรวมถึ ง
รายชื่อคู่สญ
ั ญาทั้งหมดที่ซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการจากผูซ้ อื้
เมื่อ อินแกรม ไมโคร ร้องขอแล้ว ผูซ้ ื้ อจะยินยอมและอนุ ญาตให้
อิน แกรม ไมโคร และ/หรื อตัว แทนผู้มี อานาจเข้า ตรวจตราและ
ตรวจสอบบั น ทึ ก ทั้ งหมดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ข้อ ตกลงฉบั บ นี้ เพื่ อ ลง
ความเห็นถึงการปฏิบตั ิตามและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการกระทาอันเป็ นการทุ จริตข้ามชาติของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.
1977 กฎหมายต่อต้านการติดสินบน หรือกฎหมายที่บังคับใช้อื่น
ๆ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต การต่อต้าน
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การติดสินบน หรือการควบคุมการส่งออก ผูซ้ ื้ อจะให้ความร่วมมือ
อย่ า งเต็ ม ที่ ในการตรวจสอบดังกล่ า ว ในกรณี ที่ ผู้ซื้ อไม่ ส ามารถ
จัดท าบันทึก ข้อมูลดังกล่า วตามที่ กาหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ได้
แล้ว อินแกรม ไมโคร อาจดาเนิ นการแก้ไขตามดุลพินิจของตน ซึ่ง
รวมถึง แต่ไม่จากัดโดย การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบ
และการบอกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ ถ้าการตรวจสอบเผยให้เห็ นถึ ง
ความคลาดเคลื่อ นใด ๆ แล้ว ผู้ซื้ อจะเป็ นผู้รับ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่า ย
ทั้งหมดส าหรับ การตรวจสอบดังกล่ า ว และจะชดใช้ค่ า เสี ย หาย
ให้กบั อินแกรม ไมโคร เต็มจานวนสาหรับความเสียหายใด ๆ หรือ
จะชดเชยค่าเสียหายแทน อินแกรม ไมโคร สาหรับความเสียหายที่
เกิดขึ้ นอันเป็ นผลมาจากการตรวจสอบดังกล่าวของอินแกรม ไมโคร
21.7 ผูซ้ ื้ อยินยอมว่า การไม่สามารถใช้หรือความล่าช้าในการใช้สิท ธิ
หรืออานาจภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไขนี้ ของอินแกรม ไมโคร จะ
ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิ์ในสิทธิน้ัน หรือการใช้สิทธิหรืออานาจครั้ง
เดียวหรือแต่บางส่วนนั้ นจะไม่ถือเป็ นการทาให้หมดโอกาสในการ
ใช้สิทธิอื่นใดในภายภาคหน้า
21.8 คาอธิบายในที่นี้นั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้ น และ
จะไม่มีผลต่อการตีความหรือการแปลความของข้อตกลงใด ๆ ที่ให้
ไว้ในที่นี้
21.9 ผูซ้ ื้ อจะไม่โอนสิทธิหรือพยายามที่ จะโอนสิทธิและข้อผูกพันใด ๆ
ของตนภายใต้ขอ้ ตกลงฉบับนี้ อินแกรม ไมโคร อาจโอนสิทธิคาสัง่
ซื้ อใด ๆ ที่ได้รับจากผูซ้ ื้ อให้กบั บุคคลภายนอกได้ ซึ่งจะถือว่าได้รับ
การยินยอมจากผูซ้ ื้ อแล้วเมื่อมีการแจ้ง ให้ท างผู้ซื้อทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
21.10 ข้อกาหนดและเงื่อนไข (และข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ทาขึ้ นนั้ น)
จะตีความ แปลความ และบังคับใช้ภายใต้และตามกฎหมายของ
ประเทศไทย โดยจะไม่ พิ จ ารณาถึ ง การทั บ ซ้อ น หรื อ กฎ หรื อ
หลั ก การในการเลื อ กกฎหมายซึ่ งอาจอ้า งถึ ง กฎหมายของเขต
อ านาจอื่ น ผู้ซื้ อยิ น ยอมที่ จ ะใช้สิ ท ธิ ห รื อ การเยี ย วยาใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดและเงื่อนไขแต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้ น
และจะยื่นเรื่องไปยังขอบเขตอานาจศาลกรุงเทพฯ เมื่อเกิดข้อพิพาท
หรือความขัดแย้งขึ้ นอันเนื่ องมาจากข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
อนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้ อขายสินค้าระหว่างประเทศ
จะไม่นามาบังคับใช้กบั ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
21.11 ภายในขอบเขตที่ ก ฎหมายอนุ ญ าต ในกรณี ที่ เ นื้ อหาใน
ข้อ ก าหนดฉบั บ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ ต รงกัน แล้ว ให้
พิจารณาฉบับภาษาอังกฤษเป็ นสาคัญ
21.12 นอกจากตามที่ ร ะบุ ไ ว้ในข้อ 19 ข้อ ก าหนดเหล่ า นี้ และ
เอกสารใด ๆ ที่ ก ล่ า วถึ ง ในข้อ ก าหนดนั้ น จะประกอบกั น เป็ น
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของอินแกรม ไมโคร ให้กบั
ผูซ้ ื้ อทั้งหมด และจะนามาใช้แทนข้อตกลงร่วมกัน ข้อตกลง และ
สั ญ ญาที่ ท าขึ้ นก่ อ นหน้ า ทั้ ง หมด นอกเสี ย จำกว่ ำ จะมี ก ำร

อื่ น ใดดังกล่ ำวที่ผู ซ้ ื้ อจัด ส่ งมำให้น้ั น จะถูก ปฏิ เสธโดยชัด
แจ้งและจะไม่มีผลในกำรนำมำบังคับใช้

ข้ำพเจ้ำ/เรำได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อ กำหนดนี้ โดยถี่
ถ้วนแล้ว ข้ำพเจ้ำ/เรำยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำนั้นเป็ นตัวแทนผูม้ ี
อำนำจถูกต้อง และข้ำพเจ้ำ/เรำตกลงตำมและจะกระทำ
กำรเพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดนี้

ลำยมือชื่อ/ตรำประทับบริษัท:_________________________
ชื่อ:__________________________________________________
ตำแหน่ง:____________________________________________
วันที่:________________________________________________

ยินยอมโดยชัดแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และยกเว้นตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 19 แล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับอื่นหรือ
ที่เพิ่มเติมขึ้ นมำใด ๆ ในคำสั ่งซื้ อ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสำร
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