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General Terms & Conditions for Services 
ขอ้ตกลงทั
วไปสาํหรบังานบรกิาร 

 The General Terms and Conditions (“Agreement”) 
has been set out to define commitment between 
Michelin Siam Co., Ltd., Michelin ROH Co., Ltd., 
Tyre Plus M.A.S. Co., Ltd. or other affiliates 
(“Michelin”) whose name appeared in Purchase 
Order.  Supplier hereby agrees to comply and be 
bound by terms and conditions indicated in this 
Agreement and all Purchase Orders.  

 ขอ้ตกลงทั 0วไป (ต่อไปในเอกสารนี<อาจเรียกว่า “สญัญา”) ถือเป็น
ขอ้ตกลงระหว่าง       บริษทั สยามมิชลิน จาํกัด                        
บริษทั มิชลิน อาร ์โอ เอช จาํกัด หรือ บริษทัในเครือของบริษทั 
สยามมิชลิน จาํกัด  
(“มิชลิน”) กบัซัพพลายเออร ์ผูต้กลงเขา้ผกูพนัตนและยินยอมที0จะ
ปฏิบัติตามขอ้ตกลงที0กาํหนดในสัญญานี<และใบสั 0งซื<อของมิชลินทกุ
ประการ  

1. Definition and Interpretation 1. นิยามและการตีความ 
 In this Agreement, unless context otherwise 

requires, the following terms and expressions shall 
have the meaning set out opposite each of them 
respectively as follows: 

 เวน้แตจ่ะไดก้ลา่วเป็นอยา่งอื0นในบริบทของสญัญาน  ใหค้าํ
ดงัตอ่ไปนี<มีความดงัตอ่ไปนี<  
 

 “Deliverable” means the documentation and other 
items provided or to be provided by the Supplier 
pursuant to the performance of the Services, 
including all materials, reports and other items 
resulting from the Services or generated or to be 
generated during the provision of the Services and 
described Schedule 1 and "Deliverable" shall 
mean any of them. 

 งานบริการ หมายถึง เอกสารหรือสิ0งอื0นใดที0ซัพพลายเออร ์จัดหา
หรือจะไดจ้ดัหาเพื0อใชท้าํงานบริการ  วัสด ุรายงาน และ/หรือ สิ0งที0
ไดม้าจากการทาํงานบริการ ที0จะมีหรือเกิดขึ<นในระหว่างทาํงาน
บริการและใหห้มายความรวมถึงงานบริการที0กาํหนดในใบสั 0งซื<อ  
 

 “Delivery Address” means the address stated in 
the Purchase Order or such other location as 
specified by Michelin at which the Services are to 
be provided. 

 สถานที0สง่มอบ หมายถึง ที0อย ูที่0ปรากฎในใบสั 0งซื<อหรือที0อยูอื่0น ๆ ที0
มิชลินกาํหนดใหส้ง่มอบงานบริการ 

 “Intellectual Property Rights” means all and any 
intellectual and/or industrial property rights of 
whatever nature and kind anywhere in the world, 
whether registered, registrable or otherwise, 
including without limitation, patent rights, copyright, 
design rights, trade marks and other rights under 
the general law such as in passing off, unfair 
competition, trade secrets and confidentiality, 
including all rights, title and interests related thereto 
and goodwill associated therewith. 

 สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หมายถึง ทรัพยสิ์นทางปัญญา และ/หรือ ทรัพยสิ์นอตุสาหกรรม 
ในทกุลกัษณะและในทกุประเทศที0ไมว่่าจะไดจ้ดทะเบียนไว ้หรืออาจ
จดทะเบียนไดห้รือไมก็่ตาม รวมไปถึงแตไ่มจ่าํกดัอยูเ่ฉพาะ สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ การออกแบบ เครื0องหมายการคา้และสิทธิอื0นใด ๆ ที0ไดร้ับ
ความคุม้ครองตามหลกักฎหมายทั 0วไป อาทิเชน่ การลวงขาย การ
แขง่ขนัที0ไมเ่ป็นธรรม ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูที0เป็นความลบั 
สิทธิ และประโยชนที์0เกี0ยวเนื0อง ก ู๊ดวิลลที์0ของสิทธิขา้งตน้  

 “Price” means the price of the Service as stated in 
the Purchase Order.  

 ราคา หมายถึง คา่บริการที0ระบใุนใบสั 0งซื<อ  
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 “Purchase Order” means 1. any and all of the 
Michelin’s Purchase Orders specifying the scope, 
quality, frequency and description of the Services, 
and Deliverables to be provided by the Supplier to 
Michelin; and/or 2 the quotation / proposal 
specifying the scope, quality, frequency and 
description of the Services and Deliverables to be 
provided to Michelin, as prepared by the Supplier 
and accepted by Michelin, subject to any 
modifications made and agreed upon by both 
Parties.  All Purchase Order issued to Supplier 
before or after this Agreement shall form and be 
integral part of this Agreement.  

 ใบสั 0งซื<อ หมายถึง k. ใบสั 0งซื<อของมิชลินบางฉบับหรือทกุฉบับที0
กาํหนดขอบเขต คณุภาพ ความถี0และรายละเอียดงานบริการ และ
งานอื0น ที0ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งนาํสง่ และ/หรือ m. ใบเสนอราคา/
คาํเสนอที0ระบขุอบเขต คณุภาพ ความถี0และรายละเอียดงานบริการ
หรืองานอื0นที0ซัพพลายเออรต์อ้งจัดเตรียมเพื0อสง่มอบใหม้ิชลิน 
รวมถึงการแกไ้ขเพิ0มเติมที0ตกลงเพิ0มเติมโดยคู่สญัญาเป็นคราว ๆ 
ไป  ทั<งนี< ใบสั 0งซื<อทกุฉบับที0ออกใหแ้กซั่พพลายเออรก์อ่นหรือ
ภายหลงัจากขอ้ตกลงฉบับนี< ใหถื้อเป็นสว่นหนึ0งและเป็นสว่นสาํคญั
ของสญัญาฉบับนี<  
 

 “Services” means the Service and the Deliverables 
to be provided  by the Supplier to Michelin as 
described in the Purchase Order. 

 งานบริการ หมายถึง งานบริการและงานอื0นที0ซัพพลายเออรจ์ะตอ้ง
จดัทาํขึ<นตามที0ระบใุนใบสั 0งซื<อเพื0อสง่มอบใหม้ิชลิน 
 

 “Specification” means any plans, drawings, data 
or other information relating to the Services 
prepared by Michelin.  

 รายละเอียดงาน หมายถึง แผนงาน รปูเขยีน ขอ้มลู หรือขอ้มลูอื0น
ใดที0เกี0ยวกบังานบริการที0มิชลินจัดเตรียม 

 The terms of this Agreement shall apply to any and 
all purchase orders placed by Michelin to the 
Suppliers.  

 สญัญานี<ใหบั้งคบัใชก้ับใบสั 0งซื<อของมิชลินทกุฉบับที0มิชลินสง่
ใหก้บัซัพพลายเออร ์ 
 

2. Interpretation  2. การตีความ 
2.1 Where there is any conflict between this Agreement 

and Purchase Order, only commercial terms 
contained in the Purchase Order shall prevail.  

2.1 หากปรากฏเนื<อความใดในสญัญาขดัแยง้กบัใบสั 0งซื<อ หากเป็น
เงื0อนไขทางการคา้ใหใ้ชเ้นื<อความในใบสั 0งซื<อเป็นสาํคญั 

2.2 Where there is a conflict, discrepancy or ambiguity 
amongst this Agreement, Purchase Order or other 
Michelin’s written instructions, the Supplier shall 
immediately seek clarification from Michelin and 
shall act in accordance with the instructions of 
Michelin.   

2.2 หากเนื<อความในสญัญา ใบสั 0งซื<อ หรือคาํสั 0งที0เป็นลายลกัษณอ์กัษร
ของมิชลินขดัแยง้ คลมุเคลือหรือไมส่อดกนั ใหซั้พพลายเออรแ์จง้ 
มิชลินทราบเพื0อดาํเนินการแกไ้ขและสง่ใหซั้พพลายเออรต์อ่ไป 

3. Supply and Scope of Supply 3. งานและขอบเขตงานบรกิาร 

3.1 Subject to the terms and conditions of this 
Agreement and Michelin’s Purchasing Code 
available at the website 
http://en.purchasing.michelin.com, the Supplier 
shall perform and provide the Services in 
accordance with Michelin’s instructions and 
specification stated in Purchase Order supplied by 
Michelin.  

3.1 ภายใตเ้งื0อนไขและขอ้กาํหนดที0ระบใุนสญัญานี<และคูม่ือจดัซื<อของ 
มิชลินที0ประกาศบนเวปไซต ์http://en.purchasing.michelin.com 
ซัพพลายเออรต์อ้งปฏิบัติตามและสง่มอบงานบริการตามที0มิชลินมี
คาํสั 0ง และตามรายละเอียดงานที0มิชลินระบใุนใบสั 0งซื<อ  

3.2 Unless agreed otherwise, the terms and conditions 
contained herein shall apply to the provision of the 

3.2 เวน้แตจ่ะไดต้กลงกนัเป็นอย่าง ใหถื้อว่าขอ้ตกลงทั 0วไปที0ระบใุน
สญัญานี< มีผลเป็นการยกเลิกเงื0อนไขอื0น ๆ ที0ระบใุนใบเสนอราคา
ของซัพพลายเออรที์0ไดเ้สนอไวเ้ดิม 
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Services to the exclusion of any other terms on 
which any quotation has been given to Michelin. 

4. Information and Equipment 4. ขอ้มลูและเครื
องมืออปุกรณ ์

4.1 The Supplier shall ensure that it obtains from 
Michelin all necessary documents, materials, data 
and/or information relating to the Services, within 
sufficient time to enable the Supplier to provide the 
Services in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 

4.1 ซัพพลายเออรม์ีหนา้ที0เรียกเอกสารที0จาํเป็น วัสด ุฐานขอ้มลู และ/
หรือ ขอ้มลูที0เกี0ยวกบังานบริการจากมิชลินภายในเวลาที0เหมาะสมที0
ซัพพลายเออรจ์ะสามารถทาํและนาํสง่งานบริการตามสญัญาหรือ
ใบสั 0งซื<อได ้

4.2 The Supplier shall comply with the obligations set 
out in Schedule 2 for the protection of any 
Personal Data (as defined therein) supplied by 
Michelin. 

4.2 ซัพพลายเออรต์กลงจะปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในเอกสารแนบทา้ย m 
ในสว่นของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

4.3 Any plant, equipment, tools, appliances, or other 
property and items provided by Michelin to enable 
the Supplier to perform the Services shall remain 
the property of Michelin and may only be used by 
the Supplier for the purposes of fulfilling its 
obligations under this Agreement. 

4.3 เครื0องจกัร อปุกรณ ์เครื0องไมเ้ครื0องมือ เครื0องใชไ้ฟฟ้า หรือ
ทรัพยสิ์นใด ๆ ที0มิชลินจัดหาใหซั้พพลายเออรท์าํงานบริการยอ่ม
ถือเป็นทรัพยสิ์นของมิชลินที0ใหซั้พพลายเออรยื์มไปใชเ้พื0อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามสญัญาหรือใบสั 0งซื<อ 

5. Price and Payment 5. ราคาและการชําระราคา 

5.1 The Price and terms of payment of the Services 
shall be as stated in Purchase Order and shall be 
inclusive of any applicable tax, duties, imposts, 
levies and charges applicable in the performance of 
the Services. 

5.1 ราคาและการชาํระราคาใหเ้ป็นไปตามเงื0อนไขที0ระบใุนใบสั 0งซื<อ โดย
ราคาจะตอ้งรวมภาษี อากรและค่าใชจ้า่ยอื0น ๆ ที0จาํเป็นในการ
ทาํงานบริการแลว้ 

5.2 No increase in the Price may be made at any time 
without the prior written consent of Michelin. 
Unless otherwise expressly agreed, the Supplier 
shall be responsible for all costs and expenses 
incurred with the provision of the Services. 

5.2 ซัพพลายเออรไ์มส่ามารถปรับเพิ0มราคาได ้เวน้แต่จะไดร้ับความ
ยินยอมจากมิชลินลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร นอกจากนี< ภาระ
ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ ที0เกิดขึ<นจากการทาํงานบริการใหต้กเป็น
ภาระของซัพพลายเออร ์เวน้แตจ่ะไดต้กลงกนัเป็นอย่างอื0น 

5.3 In the event that Michelin requires any variation or 
modifications to the Services, the Supplier shall 
perform the Services in accordance with such 
variation and modification as requested by Michelin.  
If such variation and modification would entail 
substantial expenses to be incurred on the part of 
the Supplier, both Parties shall re-negotiate in 
good faith the Price, which shall be based on a 
breakdown of the rates for labour and overheads 
for the pre-agreed scope of Services. 

5.3 ในกรณีที0มิชลินขอใหม้ีการเปลี0ยนแปลงงานบริการ ซัพพลายเออร์
ตกลงยอมรับการเปลี0ยนแปลงแกไ้ขดงักลา่ว ซึ0งหากเป็นเหตใุหเ้กิด
ภาระค่าใชจ้่ายเพิ0มขึ<นกว่าเดิมเป็นอยา่งมาก ใหค้ ู่สญัญาเขา้ตกลง
กนัอีกครั<งเพื0อพิจารณาสว่นที0เพิ0มขึ<นบนพื<นฐานของความสจุริต
โดยอิงคา่แรงและค่าใชจ้่ายในการดาํเนินธรุกิจเป็นพื<นฐานในการ
คาํนวน 

5.4 Unless otherwise stated in Purchase Order, the 
Supplier may invoice Michelin on or within 30 
days after the delivery of the Services and each 

5.4 เวน้แตจ่ะไดก้าํหนดเป็นอยา่งอื0นในใบสั 0งซื<อ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้ง
วางใบแจง้หนี< ณ เวลาสง่มอบหรือภายในสามสิบวันนบัจากวันที0ส่ง
มอบงานบริการ ซึ0งใบแจง้หนี<ทกุใบจะตอ้งระบเุลขที0ใบสั 0งซื<อทกุครั<ง 
(ถา้มี) 
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invoice shall quote the Purchase Order number (if 
any).   

5.5 Michelin shall pay the Price for the Services in 
accordance with the payment terms specified in the 
Purchase Order, except where Michelin: 

5.5 มิชลินจะชาํระราคาค่าบริการตามมลูคา่และระยะเวลาที0กาํหนดใน
ใบสั 0งซื<อหรือสญัญา  ยกเวน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี< 

5.5.1 retains part of the Price pursuant to Clause 5.6; or  5.5.1 มีการกนัเงนิไวบ้างสว่นจากราคาคา่บริการที0ตอ้งชาํระตามเงื0อนไข
ในขอ้ 5.6 

5.5.2 disputes the invoice, in which case:   5.5.2 ในกรณีที0มีขอ้สงสัยในใบแจง้หนี<  

5.5.2.1 Michelin will pay the undisputed part of the 
relevant invoice (if any) and dispute the balance; 
and 

5.5.2.1 มิชลินจะทาํการจา่ยเฉพาะในสว่นที0คูส่ญัญารับกนัไวแ้ละโตแ้ยง้
เฉพาะสว่นที0ยงัมีขอ้สงสยัไวก้อ่น และ 

5.5.2.2 If the resolution of the dispute determines that 
Michelin is to pay an amount as agreed by the 
Parties in writing to the Supplier, Michelin will pay 
the agreed amount upon such resolution of the 
dispute or within credit term applicable by Michelin.  

5.5.2.2 หากตรวจสอบแลว้ไดข้อ้สรปุว่ามิชลินตอ้งจ่ายในสว่นที0มีการโตแ้ยง้
กนัไวต้ามเอกสารหรือสญัญามิชลินจะทาํการจา่ยใหแ้ก่ซัพพลาย
เออรใ์นเวลาที0ไดข้อ้สรปุหรือภายในระยะเวลาการชาํระเงนิที0มิชลิน
กาํหนด  

5.6 If any part or the whole of the Services are not 
performed, are delayed, are not satisfactorily 
performed, then, without limiting any other remedy, 
Michelin shall be entitled to: 

5.6 โดยไมเ่ป็นการตัดสิทธิมิชลินที0จะเรียกรอ้งความเสียหายในทางอื0น 
หากงานบางสว่นหรือทั<งหมดยงัไมไ่ดท้าํขึ<น ล่าชา้ หรือไมเ่ป็นไป
ตามที0ตกลงกนั มิชลินมีสิทธิที0จะ 

5.6.1 deduct a proportionate amount of the Price; 5.6.1 หักงานสว่นดงักลา่วออกจากราคาทั<งหมดที0ตอ้งชาํระตามสดัสว่น  

5.6.2 set-off a proportionate amount of the Price against 
any sums owed to Michelin by the Supplier under 
any agreement; 

5.6.2 หักกลบลบหนี<ตามสดัสว่นเอากบัจาํนวนเงนิที0ซัพพลายเออรม์ีภาระ
ตอ้งชาํระใหก้บัมิชลิน 
 

5.6.3 (if Michelin has already paid the Price) to claim 
from the Supplier by way of liquidated damages, 
calculated on daily basis from the scheduled date of 
delivery until the date of actual performance of the 
Services PROVIDED ALWAYS that the amount 
of liquidated damages shall not exceed: 

5.6.3 กรณีที0มิชลินไดช้าํระราคาไวท้ั<งหมดแลว้ อาจเรียกใหซั้พพลายเออร์
ชาํระคา่เสียหายรายวันไดโ้ดยเริ0มคาํนวนตั<งแตว่ันที0ตอ้งสง่มอบ
จนถึงวันที0ไดม้ีการสง่มอบจริง ทั<งนี<คา่เสียหายรายวันทั<งหมด
จะตอ้ง 

5.6.3.1 the proportion of the Price attributable to the 
Services so delayed and not performed and any 
administrative and operational costs incurred by 
Michelin due to the delay; and 

5.6.3.1 คาํนวนตามสดัสว่นของมลูคา่งานที0ลา่ชา้ หรือ ยงัไมไ่ดท้าํ โดยให้
รวมถึงคา่ดาํเนินการและคา่ใชจ้า่ยที0เกิดขึ<นกับมิชลินจากความลา่ชา้
นั<น และ 

5.6.3.2 the cost to Michelin of similar services in 
substitution for those Services delayed or not 
performed by the Supplier and any administrative 
and operational costs incurred by Michelin due to 
the delay. 

5.6.3.2 คา่ใชจ้่ายที0เกิดขึ<นกบัมิชลินเพื0อใหจ้ดัใหบ้คุคลอื0นเขา้ทาํงานแทน 
ทั<งนี< ใหค้าํนวนรวมถึงคา่ดาํเนินการ และคา่ใชจ้า่ยที0มิชลินตอ้งจา่ย
อนัเป็นผลมาจากความลา่ชา้นั<น 

 This does not limit Michelin’s right to seek other 
remedies against the Supplier. 

 ทั<งนี< แมซั้พพลายเออรไ์ดช้าํระค่าเสียหายขา้งตน้นี<แลว้ยอ่มไมต่ดั
สิทธิมิชลินที0จะเรียกใหม้ีการเยียวยาความเสียหายเพิ0มเติมในกรณี
อื0น ๆ ไดอี้กดว้ย 

5.7 If Michelin has agreed to bear any costs or 
expenses, such costs and expenses must be 

5.7 ถา้มิชลินตกลงรับภาระคา่ใชจ้า่ยที0เกิดขึ<น รายละเอียดของคา่ใชจ้า่ย
นั<นจะตอ้งยื0นใหม้ิชลินประกอบการพิจารณาในรปูของใบแจง้หนี<และ
เอกสารประกอบ ทั<งนี<สว่นที0เพิ0มขึ<นจะตอ้งไมเ่กินไปจากปรกติวิสยั
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submitted to Michelin with original invoices and 
supporting documentation and shall not exceed 
what is ordinary and reasonable.  Any expenses 
associated with travel shall be reimbursed based on 
the rates set out in Michelin’s travel policy.  Any 
expenses which Michelin has not agreed to bear 
shall require prior express written approval of 
Michelin. 

และความเหมาะสมของงาน สาํหรับคา่เดินทางจะสามารถเบิกได้
ตามวงเงนิที0มิชลินกาํหนดในนโยบายการเดินทาง สว่นคา่ใชจ้า่ยใดที0
ไมไ่ดต้กลงไวก้อ่นจะตอ้งไดร้ับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก 
มิชลินลว่งหนา้ 
 

5.8 The Supplier will provide Michelin with reasonable 
access to all costs, price and records relating to the 
Services supplied under this Agreement for the 
purpose of verifying any invoices presented to 
Michelin under this Agreement.  The Supplier shall 
reimburse Michelin for any errors in invoicing. 

5.8 ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งเปิดเผยรายละเอียดคา่ใชจ้า่ย ราคาและบันทึก
ที0เกี0ยวกบังานบริการเพื0อใหม้ิชลินตรวจสอบเปรียบเทียบกบัใบแจง้
หนี<ที0นาํสง่ และหากมีการชาํระเงินเกินซัพพลายเออรต์กลงคืนสว่นที0
เกินใหม้ิชลิน 
 

6. Performance 6. การดําเนินการ 
6.1 The Supplier shall comply with all instructions given 

by Michelin in the performance of the Services and 
comply with any applicable performance indicators 
(“KPI”) and/or service levels agreed between the 
Parties which are attached in Schedule 1 (if any).   

6.1 ในการทาํงานบริการซัพพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบัติตามคาํสั 0งของ     
มิชลิน และดัชนีการชี<วัดผลงาน (KPI) และ/หรือมาตรฐานงาน
บริการอื0นตามที0คูส่ญัญาตกลงกันปรากฎในเอกสารแนบ  (ถา้มี) 

6.2 Notwithstanding any instructions that may be given 
by Michelin pursuant to Clause 6.1 above, the 
Supplier shall not be relieved from its 
responsibilities and liabilities under this Agreement. 

6.2 การดาํเนินการตามคาํสั 0งของมิชลินตามที0ระบใุนขอ้ 6.1 ขา้งตน้ไม่
เป็นเหตใุหซั้พพลายเออรห์ลดุพน้จากความรับผดิและความ
รับผดิชอบตามที0ระบใุนสญัญา  
 

6.3 In the event that the Services are not performed in 
compliance with the terms and conditions of this 
Agreement to the satisfaction of Michelin, Michelin 
will inform the Supplier in writing of such non-
compliance and the Supplier shall take such steps 
as are necessary to remedy such non-compliance 
to the satisfaction of Michelin, within the timeframe 
specified by Michelin. 

6.3 กรณีที0งานบริการทาํขึ<นแตกตา่งไปจากที0สญัญากาํหนด มิชลินจะมี
หนงัสือแจง้ใหซั้พพลายเออรท์ราบเพื0อใหด้าํเนินการแกไ้ขภายใน
เวลาที0กาํหนด ซึ0งซัพพลายเออรม์ีหนา้ที0จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขตาม
คาํสั 0งและภายในเวลาที0มิชลินกาํหนด  

6.4 The Services shall be completed not later than the 
date specified by Michelin. During the performance 
of the Services at the Delivery Address, the 
Supplier shall not interfere with any activities of 
Michelin, or the activities of any other persons, 
while at the Delivery Address.    

6.4 งานบริการจะตอ้งทาํใหเ้สร็จภายในวันที0กาํหนด และในระหว่างการ
ทาํงานบริการในสถานที0ที0กาํหนดใหเ้ป็นที0สง่มอบ การทาํงาน 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งไมร่บกวนกิจกรรมใด ๆ ของมิชลิน หรือ
บคุคลอื0นที0อยูใ่นสถานที0นั<น  
 

6.5 During the performance of the Services, the 
Supplier shall comply with all applicable health, 
safety and environmental laws and regulations of 
the local authorities as well as Michelin’s internal 
security policy and obtain all such certificates, 
licenses, consents, permits, approvals and 

6.5 ระหว่างทาํงานบริการ ซัพพลายเออรต์กลงปฏิบัติตามขอ้กาํหนด
เกี0ยวกบัความปลอดภยั สขุอนามยัและสิ0งแวดลอ้มที0กฎหมาย
กาํหนด รวมถึงนโยบายของมิชลิน ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งเป็น
ผูด้าํเนินการขอรับใบอนญุาต เอกสารตา่ง ๆ ที0จาํเป็นจาก
หนว่ยงานราชการในพื<นที0นั<น 
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requirements of relevant authorities having 
jurisdiction in connection with the carrying out of 
the Services. 

7. Acceptance of Services 7. การรบัมอบงานบรกิาร 
7.1 Michelin may reject the Services which are not 

performed in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement, and shall not be 
deemed to have accepted the Services until 
Michelin has had a reasonable time to review 
and/or inspect the Services following the Supplier’s 
performance or, if later, within a reasonable time 
after any latent defect in the Services has become 
apparent.   

7.1 มิชลินมีสิทธิปฏิเสธงานบริการที0ทาํขึ<นผิดไปจากขอ้ตกลงทั 0วไปหรือ
ใบสั 0งซื<อ ทั<งนี< ไมถื่อว่างานที0ซัพพลายเออรน์าํสง่ไดม้ีการรับมอบ
แลว้จนกว่ามิชลินจะไดท้าํการตรวจสอบภายในเวลาที0พึงคาดหมาย
ไดห้รือเห็นไดว้่าความชาํรดุบกพร่องจะปรากฎขึ<น  
 

7.2 The non-acceptance by Michelin of some or part 
of the Services provided by the Supplier which 
does not comply with the terms and conditions of 
this Agreement (“Defective Services”) does not 
prevent Michelin from accepting future 
performances of Services or Services already 
performed prior to the inspection.  Such 
acceptance shall not be construed as an acceptance 
of the Defective Services.   

7.2 แมว้่ามิชลินอาจจะปฏิเสธการรับมอบงานบริการบางสว่น กรณีนี<ไม่
ถือว่ามิชลินปฏิเสธรับมอบงานทั<งหมดที0ซัพพลายเออรไ์ดท้าํขึ<นแลว้
และอยูร่ะหว่างการตรวจรับมอบ ทั<งนี< การรับมอบงานสว่นที0
เรียบรอ้ยกอ่น ย่อมไมถื่อเป็นการตกลงรับมอบงานที0ชาํรดุ
บกพร่องรวมอยูด่ว้ย 
 

7.3 The signing of any document by Michelin 
confirming completion of the Services does not 
prejudice in any way, Michelin’s right to claim 
breach of any warranty or guarantee provided by 
the Supplier. 

7.3 การที0มิชลินลงนามยอมรับงานบริการ ไมถื่อว่ามิชลินสละสิทธิ
เรียกรอ้งตามสญัญารับรองหรือรับประกนัของซัพพลายเออร ์
 

8. Representations and Warranties 8. การรบัรองและรบัประกนั 
8.1 The Supplier represents and warrants to Michelin 

that: 

8.1 ซัพพลายเออรร์ับรองว่า 

8.1.1 the Supplier is a company duly incorporated and 
validly existing under the laws of its incorporation; 

8.1.1 ตนเป็นบริษทัและมีสถานะทางกฎหมายในประเทศที0จดทะเบียน
จดัตั<ง 

8.1.2 the Supplier has the requisite corporate power and 
authority to execute, deliver, consummate and 
perform this Agreement; 

8.1.2 ตนเป็นผูม้ีหรือไดร้ับมอบอาํนาจใหล้งนาม สง่มอบ และดาํเนินการ
ตามสญัญา 
 

8.1.3 the execution, delivery, consummation or 
performance of this Agreement does not conflict 
with, contravene or constitute a breach of any 
contract, agreement or statutory or any other 
obligation of any nature to which the Supplier is 
subject and that so long as this Agreement is in 
effect, the Supplier will not undertake any 
obligations the performance of which would 

8.1.3 ณ วันที0ลงนามในสญัญา การลงนาม สง่มอบและปฏิบัติการตาม
สญัญาของซัพพลายเออรไ์มม่ีลกัษณะที0ขดัตอ่กฎระเบียบ สญัญา
หรือความผกูพนัใด ๆ ที0ซัพพลายเออรม์ีอยูก่อ่น และตราบเท่าที0
สญัญานี<ยงัคงผลใชบั้งคับซัพพลายเออรจ์ะไมเ่ขา้ผกูพนัในสญัญาใด 
ๆ ที0กอ่ใหเ้กิดผลลพัภเ์ป็นการขดัหรือละเมิดภาระหนา้ที0ในสญัญานี< 
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constitute a breach hereunder or would materially 
affect the Supplier’s performance hereunder; 

8.1.4 the Services will be performed by appropriately 
qualified and trained personnel, with due care and 
diligence and to such high standard of quality as it 
is reasonable for Michelin to expect at all times; 

8.1.4 งานบริการจะตอ้งทาํขึ<นอยา่งระมัดระวังโดยผูที้0มีคณุสมบัติ หรือ
ไดร้ับการฝึกมาอย่างดีตามสมควรวิสยัที0มิชลินจะคาดหวังไดจ้าก
ลกัษณะของงานนั<น 
 

8.1.5 that all materials, images, documents, software, 
equipment, facilities, methods, techniques and 
technology (“Materials”) accessed, used, applied or 
possessed for the purpose of the performance of 
the Services do not and will not infringe any 
Intellectual Property Rights of any third party and 
that the Supplier owns or is duly authorised to use 
such Materials in connection with the performance 
of the Services hereunder; 

8.1.5 วัสด ุรปูภาพ เอกสาร ซอฟทแ์วร ์อปุกรณ ์เครื0องมือ วิธีการ 
เทคนิค และเทคโนโลยี (“วัตถ”ุ) ที0ซัพพลายเออรใ์ช ้หรือ 
ครอบครองเป็นสมบัติของซัพพลายเออรห์รือตนมีสิทธิใชอ้ย่าง
ถกูตอ้งโดยปราศจากการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบคุคลอื0น  
 

8.1.6 the Supplier: 8.1.6 ซัพพลายเออรต์กลงที0จะ 

8.1.6.1 does not engage in or condone the unlawful 
employment or exploitation of children in the 
workplace, as further defined in subsection (3) 
below; 

8.1.6.1 ไมจ่า้งหรือใชแ้รงงานเด็กตามที0ระบใุน ขอ้ย่อย (})  
 

8.1.6.2 does not engage in or condone the use of forced 
labor, defined as any work or service extracted 
from any person under the menace of any penalty 
and for which said person has not offered himself 
voluntarily; 

8.1.6.2 ไมใ่ชแ้รงงานที0ไดม้าจากการบังคับ คกุคาม ข ูเ่ข็ญ หรือไม่สมคัรใจ 
 

8.1.6.3 does not employ persons below the age of eighteen 
(18), unless the local minimum age law is set 
below age eighteen (18), in which case the lower 
age will apply; and 

8.1.6.3 ไมจ่า้งแรงงานผูเ้ยาวที์0มีอายตุํ0ากว่า k~ ปี เวน้แตก่ฎหมายจะ
อนญุาต 
 

8.1.6.4 agrees to enforce these requirements with its 
subcontractors, as applicable. 

8.1.6.4 กาํหนดใหผู้ร้ับเหมาชว่งของตนตอ้งผกูพนัและปฏิบัติตามเงื0อนไขนี< 
 

8.2 Michelin represents and warrants to the Supplier 
that: 

8.2 มิชลินรับรองว่า 

8.2.1 it is a company duly incorporated and validly 
existing under the laws of its incorporation; 

8.2.1 ตนเป็นบริษทัและมีสถานะทางกฎหมายในประเทศที0จดทะเบียน
จดัตั<ง 

8.2.2 it has the requisite corporate power and authority 
to execute, deliver, consummate and perform this 
Agreement; and 

8.2.2 ตนเป็นผูม้ีหรือไดร้ับมอบอาํนาจใหล้งนาม สง่มอบ และปฏิบัติการ
ตามสญัญา 

8.2.3 the execution, delivery, consummation or 
performance of this Agreement does not conflict 
with, contravene or constitute a breach of any 
contract, agreement or statutory or any other 
obligation of any nature to which Michelin is subject 
and that so long as this Agreement is in effect, 

8.2.3 ณ วันที0ลงนามในสญัญา การลงนาม สง่มอบและปฏิบัติการตาม
สญัญาของมิชลินไมม่ีลกัษณะที0ขดัตอ่กฎระเบียบ สญัญาหรือความ
ผกูพนัใด ๆ ที0มิชลินมีอยูก่อ่น และตราบเท่าที0สญัญานี<ยงัคงผลใช ้
บังคบัมิชลินจะไมเ่ขา้ผกูพนัในสญัญาใด ๆ ที0กอ่ใหเ้กิดผลลพัภเ์ป็น
การขดัหรือละเมิดภาระหนา้ที0ในสัญญานี< 
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Michelin will not undertake any obligations the 
performance of which would constitute a breach 
hereunder or would materially affect Michelin’s 
performance hereunder. 

8.2.4 that Goods delivered and all materials supplied 
and/or used by Supplier in connection with the 
performance of Services are free from asbestos 
materials. 

8.2.4 สินคา้ที0สง่มอบและวัสดทีุ0ใช ้ และ/หรือ จัดหาโดยซัพพลายเออรอ์ัน
เกี0ยวกบัการปฏิบัติตามหนา้ที0ในสัญญาปลอดจากแร่ใยหิน  

9. Ownership of Intellectual Property Rights 9. สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 
9.1 Subject to the provisions of the applicable laws, any 

Intellectual Property Rights which are invented, 
generated from, created, developed or acquired by 
the Supplier (whether alone or jointly with another 
party) during or relating to the performance of the 
Services shall be the property of Michelin as 
absolute beneficial owner without any further 
payment to the Supplier (or any other third party) 
in addition to the Price.   

9.1 ทรัพยสิ์นทางปัญญาที0ซัพพลายเออรคิ์ดขึ<น ทาํขึ<น พฒันาหรือไดม้า
ไมว่่าดว้ยตนเองหรือร่วมกบัผูอื้0นระหว่างการทาํหรือเกี0ยวเนื0องกบั
การทาํงานบริการใหต้กเป็นสิทธิของมิชลินทั<งสิ<นโดยไมต่อ้งชาํระ
ราคาเพิ0มเติมนอกเหนือไปจากราคาที0ตกลงไวเ้ดิม 
 

9.2 The Supplier hereby assigns and agrees to assign 
all Intellectual Property Rights referred to in Clause 
9.1 above to Michelin or its nominee and further 
undertakes (at no further cost to Michelin): 

9.2 ดว้ยสญัญาฉบับนี<ใหถื้อว่าซัพพลายเออรไ์ดโ้อนหรือตกลงโอนสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาที0ระบใุนขอ้ �.k ใหแ้กม่ิชลินหรือผูที้0มิชลิน
กาํหนดโดยไมคิ่ดมลูคา่ และจะ 
 

9.2.1 to cause its employees, subcontractors, consultants 
and representatives to vest in and assign to 
Michelin or its nominee, any and all such 
Intellectual Property Rights; and 

9.2.1 ดาํเนินการใหล้กูจา้ง ผูร้ับเหมาชว่ง ที0ปรึกษา และตวัแทน โอนสิทธิ
ในทรัพยสิ์นทางปัญญาใหแ้กม่ิชลินหรือผูที้0มิชลินกาํหนด 
 

9.2.2 at Michelin’s request, to take such additional actions 
and/or execute or procure the execution of such 
documents and/or instruments as may be necessary 
or desirable to complete or otherwise perfect the 
aforesaid assignment. 

9.2.2 เมื0อมิชลินรอ้งขอ จะดาํเนินการอื0นใดเพิ0มเติม และ/หรือลงนามใน
เอกสารที0จาํเป็นเพื0อทาํใหก้ารโอนเสร็จสิ<นสมบรูณ ์ 
 

 Nothing in this Agreement whether express or 
implied shall be deemed to confer any right upon 
the Supplier or its employees to apply any trade 
mark or other Intellectual Property Rights owned or 
used by Michelin or its affiliates 

 ซัพพลายเออรไ์มม่ีหรือถือว่าไดร้ับสิทธิใหยื้0นจดทะเบียน
เครื0องหมายการคา้หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ประเภทอื0นของมิชลินหรือบริษทัในเครือ 
 

10. Conflict of Interest 10. การขดักนัของผลประโยชน ์
 The Supplier shall immediately disclose any actual 

or potential conflict of interest to Michelin which 
arises in relation to the provision of the Services as 
a result of any present or future appointment, 
employment or other interest of the Supplier or its 
employees. 

 ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหม้ิชลินทราบหากปรากฏเหตหุรือมีความ
นา่จะเป็นว่ามีเหตกุารขดักนัของผลประโยชนเ์กิดขึ<นทั<งที0อาจ
เกี0ยวกบัการทาํงานบริการ การว่าจา้ง หรือประโยขนใ์นลกัษณะอื0น
ใดทั<งของซัพพลายเออรเ์องหรือลกูจา้งตน 
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11. Competitors 11. ค ู่แขง่ 
 The Supplier shall keep Michelin informed of any 

services similar to the Services performed by it for 
any competitors of Michelin or its affiliated entities 
prior to and during the currency of this Agreement. 

 ซัพพลายเออรต์อ้งแจง้ใหม้ิชลินทราบหากตนเขา้รับทาํงานบริการ
ใหก้บับริษทัคูแ่ขง่ของมิชลินในระหว่างอายสุญัญา 

12. Liabilities of the Supplier 12. หนา้ที
ความรบัผิดของซพัพลายเออร ์
12.1 The Supplier shall be responsible for and shall 

compensate Michelin for any loss or damage 
caused or contributed to by the Supplier, its 
employees, agents, contractors and/or sub-
contractors at the Delivery Address (or other 
property owned or used by Michelin) or adjoining 
premises. 

12.1 ซัพพลายเออรต์อ้งรับผดิชอบและชดใชใ้หก้บัมิชลินสาํหรับการสญู
หรือเสียหายที0เกิดขึ<นจากหรือมีส่วนมาจากซัพพลายเออร ์ลกูจา้ง 
ตวัแทน ผูร้ับเหมา และ/หรือ ผูร้ับเหมาชว่ง ณ สถานที0สง่มอบงาน 
(หรือทรัพยสิ์นอื0นที0มิชลินเป็นเจา้ของหรือใชอ้ย ู)่ หรือพื<นที0รอบขา้ง 

12.2 The Supplier must take out and maintain during the 
period of this Agreement insurance in respect of all 
claims and liabilities arising, whether at common 
law or under statute relating to workers 
compensation or employer’s liability, from any 
accident or injury to any person employed by the 
Supplier in connection with the Services and the 
Supplier must ensure that all sub-contractors are 
similarly insured in respect of their employees 

12.2 ซัพพลายเออรต์อ้งซื<อประกนัภัยตามที0กฎหมายกาํหนดเพื0อ
คุม้ครองคนงานหรือความรับผิดของซัพพลายเออรจ์ากอบัุติเหต ุ
หรือการบาดเจ็บของบคุคลที0ตนว่าจา้งเพื0อทาํงานบริการ รวมทั<ง 
ดแูลใหผู้ร้ับเหมาชว่งใหซื้<อประกนัชนิดเดียวกนัใหก้บัลกูจา้งของ
ผูร้ับเหมาชว่ง 

12.3 Without limiting any other remedies of Michelin, if 
any Services are not supplied in accordance with 
the terms and conditions of this Agreement, then 
Michelin shall be entitled: 

12.3 โดยไมเ่ป็นการตัดสิทธิของมิชลินที0จะเรียกรอ้งตามเหตอืุ0น ถา้งาน
บริการไมเ่ป็นไปตามที0กาํหนดในสญัญานี< มิชลินมีสิทธิที0จะ 
 

12.3.1 to require the Supplier to supply replacement 
Services in accordance with this Agreement within 
seven (7) days; or 

12.3.1 เรียกใหซั้พพลายเออรท์าํงานใหม่พรอ้มนาํมาสง่มอบภายใน � วัน 
หรือ 
 

12.3.2 at Michelin’s sole option, (whether or not Michelin 
has previously required the Supplier to replace the 
Services) to treat the Agreement as discharged by 
the Supplier’s breach and require the repayment of 
any part of the Price which has been paid to the 
Supplier. 

12.3.2 ถือว่าซัพพลายเออรผ์ิดสญัญาและเรียกราคาที0ชาํระไปแลว้คืนไดโ้ดย
ไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการตามขอ้ km.}.k ขา้งตน้กอ่น 

12.4 The Supplier shall be responsible for the payment 
of all remuneration payable to and any benefits 
provided for its employees who are performing the 
Services on behalf of the Supplier, including any 
insurance, income tax and any other form of 
taxation, or social security cost/contributions.  The 
Supplier shall indemnify Michelin in respect of any 
liability and any interest or penalties imposed on 

12.4 ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบสาํหรับคา่ตอบแทน คา่ใชจ้า่ย
ตา่ง ๆ ที0เกี0ยวกบัสิทธิประโยชนข์องลกูจา้งของตนที0เขา้ทาํงาน
บริการนี< รวมถึง การประกนัภยั ภาษีเงนิได ้ และภาษีตา่ง ๆ 
ประกนัสงัคม และหากมิชลินมีเหตหุรือความจาํเป็นที0จะตอ้งชาํระไป
กอ่นแทนซัพพลายเออร ์ ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งใชร้าคาดงักลา่วคืน
ใหแ้กม่ิชลินในภายหลงั  
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Michelin in relation to the Supplier’s 
employees’/contractors’ remuneration and benefits. 

12.5 The Supplier shall indemnify and hold harmless 
Michelin, affiliated entities or any designated third 
parties in full against all actions, claims, demands, 
liability, loss, damages, costs and expenses 
(including legal expenses) of any kind, including 
where the law permits, loss or damage arising out 
of, or in connection with any personal injury, illness 
or death to any person, arising directly or indirectly 
from: 

12.5 ซัพพลายเออรจ์ะชดใชแ้ละจะไมท่าํใหม้ิชลินและบริษทัในเครือหรือ
บคุคลที0สามที0เกี0ยวขอ้งตอ้งตอ้งเสียหายจากการเรียกรอ้ง คาํสั 0ง 
ความผดิรับ การสญู เสียหาย คา่ใชจ้า่ยทกุประเภท (รวมถึง
คา่บริการวิชาชีพทางกฎหมาย) ตามที0กฎหมายกาํหนดที0เกิดขึ<น
หรือเกี0ยวกบัการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เสียชวิีตของบคุคลอนัเกิดขึ<น
จาก 
 

12.5.1 the performance, non-performance or delay in the 
performance of the Services provided by the 
Supplier; 

12.5.1 การกระทาํ หรือไมไ่ดก้ระทาํ ความลา่ชา้ในการทาํงานบริการของ
ซัพพลายเออร ์

12.5.2 the breach of any warranty given by the Supplier, 
in relation to the Services or any other terms and 
conditions of this Agreement. In an avoidance of 
doubt or not specified in other document or 
Purchase Order, the warranty period is12 months 
from the date of acceptance.  

12.5.2 ผดิสญัญารับประกนัที0ซัพพลายเออรไ์ดใ้หไ้วห้รือขอ้ตกลงทั 0วไปใน
สญัญา ทั<งนี<เพื0อประโยชนใ์นการตีความหากระยะเวลารับประกนั
งานบริการไมไ่ดร้ะบใุนเอกสารอื0นหรือใบสั 0งซื<อ ใหถื้อว่าระยะเวลา
รับประกนัคือสิบสอง (12) เดือนนบัจากวันที0มิชลินรับมอบงาน  

12.5.3 any claims that any of the activities of the Supplier 
in connection with the  provision of the Services 
infringe the patent, copyright, design right, know-
how, trade mark or other intellectual property rights 
of any third party, except to the extent that the 
claim arises from compliance with any Specification 
supplied by Michelin 

12.5.3 การเรียกรอ้งจากการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธิ� การ
ออกแบบ โนวฮ์าว เครื0องหมายการคา้ หรือสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาของบคุคลภายนอกในการทาํงานบริการ เวน้แต ่การละเมิด
เกิดขึ<นเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของมิชลิน 

12.5.4 any liability arising under any applicable legislation 
or regulations, including but not limited to, any 
penalties imposed for any breach of any applicable 
law or regulations in connection with the 
performance of the Services performed by the 
Supplier; 

12.5.4 ความรับผิดที0เกิดขึ<นจากกฎระเบียบ ขอ้บังคบัรวมถึงค่าปรับที0
บังคบัเอากับการละเมิดกฎหรือระเบียบใชบั้งคบัเกี0ยวกับการทาํงาน
ตามสญัญา 

12.5.5 any negligence, act or omission of the Supplier or 
its employees, agents or sub-contractors; and/or 

12.5.5 จงใจหรือประมาทเลินเลอ่ กระทาํหรือละเวน้การกระทาํการของซัพ
พลายเออร ์ลกูจา้ง ตวัแทน และ/หรือ ผูร้ับเหมาชว่ง และ/หรือ 

12.5.6 any breach of any of the terms of this Agreement 
including Schedule 2  

12.5.6 การละเมิดขอ้ตกลงในสญัญานี<และขอ้ตกลงในเอกสารแนบ m 

12.6 For the avoidance of doubt, it shall not be 
necessary for Michelin to have incurred any 
expense or made any payment before enforcing a 
right of indemnity conferred to Michelin by this 
Agreement or Purchase Order.  

12.6 เพื0อประโยชนใ์นการตีความ  มิชลินสามารถบังคบัสิทธิตามสญัญา
นี<ไดท้นัทีโดยไมจ่าํเป็นตอ้งดาํเนินการการชาํระราคาตามที0กาํหนด
สญัญาหรือใบสั 0งซื<อใหก้บัซัพพลายเออรก์่อน 

12.7 Neither Party will be liable to the other Party in any 
circumstances for any indirect, economic, special or 

12.7 คูส่ญัญาต่างไมต่อ้งรับผดิต่อกนัสาํหรับความเสียหายทางออ้ม เชิง
เศรษฐกิจ ความเสียหายพิเศษหรือตอ่เนื0อง รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเพียง
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consequential loss or damage, including but not 
limited to the loss of revenue, loss of production or 
loss of profit. 

อยูเ่ฉพาะการสญูเสียรายรับ การผลิต และกาํไร 
 

13. Confidentiality  13. การรกัษาความลบั 
13.1 The Parties acknowledge and agrees that from time 

to time, each of them may acquire confidential or 
proprietary information or materials from each 
other about the other Party or its business pursuant 
to or in connection with the performance of this 
Agreement and agrees in such instance that it shall: 

13.1 คูส่ญัญาตกลงว่าเมื0อใดที0ตนไดร้ับทราบถึงขอ้มลูความลบัหรือ
ขอ้มลูที0ไมเ่ป็นที0เปิดเผยของอีกฝ่ายหนึ0งที0เกี0ยวกบัธรุกิจหรือการ
ดาํเนินการตามสญัญา ตา่งตกลงที0จะ 
 

13.1.1 not use or divulge or communicate or make 
available by any means to any person (other than 
as permitted by this Agreement) or with the written 
authority of the other Party) any such information 
or materials; and 

13.1.1 ไมใ่ช ้เปิดเผย สื0อสารขอ้มลูหรือวัสดทุั<งหมดหรือบางสว่นไมว่่าโดย
วิธีการใด ๆ หรือกบับคุคลใด เวน้แตจ่ะมีขอ้สญัญาหรือกฎหมาย
กาํหนดเป็นอยา่งอื0น  
 

13.1.2 prevent the unauthorised publication or disclosure 
or use of any such information or materials by any 
person and in any event take sufficient security 
measures and take sufficient care and precaution 
with regard to the same at all material times. 

13.1.2 ระวังรักษาไมใ่หข้อ้มลูหรือวัสดถุกูนาํไปเผยแพร่ เปิดเผย หรือใชโ้ดย
ไมไ่ดร้ับอนญุาตจากบคุคลใด ๆ และจะใชม้าตรการที0จาํเป็นเพื0อ
ระมดัระวังรักษา และดแูลความลับของขอ้มลู  
 

13.1.3 The Parties shall ensure that its employees are 
aware and comply with the confidentiality and non-
disclosure provisions contained in this clause and 
shall indemnify the other Party against any loss or 
damage which the other Party may sustain or incur 
as a result of any breach of confidence by any 
employees of the Party in breach 

13.1.3 คูส่ญัญาจะตอ้งจดัใหล้กูจา้งของตนทราบและรักษาความลบั และไม่
เปิดเผยขอ้หนึ0งขอ้ใดของสญัญา รวมถึงจะตอ้งชดใชใ้หแ้กอี่กฝ่าย
หนึ0งสาํหรับความสญูหรือเสียหายที0เกิดขึ<นกับอีกฝ่ายหนึ0งอนัเป็น
ผลมาจากการละเมิดขอ้มลูความลบัโดยลกูจา้งของอีกฝ่ายหนึ0ง 
 

13.3 The aforesaid obligations of confidentiality shall not 
apply to information that is: 

13.3 หนา้ที0รักษาความลับขา้งตน้ไมใ่ชบั้งคบักบัขอ้มลูดงัตอ่ไปนี< 
 

13.3.1 required to be disclosed pursuant to any applicable 
law (but only to the extent so required under such 
applicable law); or 

13.3.1 ขอ้มลูที0ตอ้งเปิดเผยตามกฎหมายทั<งนี< เฉพาะในสว่นที0กฎหมาย
กาํหนดเทา่นั<น 
 

13.3.2 is in the public domain through no fault or breach 
of confidentiality by the Party in question 

13.3.2 ขอ้มลูสาธารณ ที0ไมไ่ดม้ีการเปิดเผยจากความผดิหรือการละเมิด
การรักษาขอ้มลูความลบัของอีกฝ่าย 

13.4 The Supplier is not allowed to access the Michelin 
network unless requested in writing by Michelin.  
Where the Supplier  has been granted access to the 
Michelin network,  for the performance of the 
Services,  it shall provide a written log of any 
network access including but not limited to date, 
time, duration, employee name, modifications 
performed and access paths.  The Supplier shall 
assist Michelin to conduct checks and audits for 
compliance with this provision.  

13.4 ซัพพลายเออรไ์มไ่ดร้ับอนญุาตใหใ้ชห้รือเขา้ถึงเครือขา่ยของมิชลิน 
เวน้แตจ่ะไดร้ับความยินยอมจากมิชลินลว่งหนา้ ซึ0งในกรณีที0ไดร้ับ
อนญุาต ซัพพลายเออรม์ีหนา้ที0ตอ้งลงบันทึกการเขา้ใช ้รวมถึง 
วันที0 เวลา ระยะเวลาที0ใช ้รายชื0อลกูจา้ง และวิธีการเขา้ใช ้นอกจากนี< 
ซัพพลายเออรต์กลงที0จะใหค้วามชว่ยเหลือมิชลินใหเ้ขา้ตรวจสอบ
การเขา้ใชง้านได ้
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14. Termination  14. การสิ�นสดุของสญัญา 
14.1 This Agreement shall commence upon the date of 

signature or the date the Services are first provided 
(whichever is the earlier).  Either party may 
terminate this Agreement by providing to another 
at least thirty (30) days advance notice informing 
its intention and it shall be deemed a termination 
upon expiration of the thirty  (30) days period.   

14.1 สญัญานี<มีผลบังคบัเริ0มตน้ตั<งแต่วันที0ลงนามหรือวันที0เริ0มตน้
ดาํเนินการตามสญัญา (อย่างใดอยา่งหนึ0งจะเริ0มขึ<นก่อน) และใหม้ี
ผลบังคับระหว่างคู่สญัญาจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ0งจะบอกเลิกโดยทาํ
เป็นหนงัสือแจง้ใหอี้กฝ่ายทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่าสามสิบ (30) 
วันและใหถื้อว่าสญัญาสิ<นสดุเมื0อระยะเวลาการบอกกลา่วลว่งหนา้
สิ<นสดุลง  
 

14.2 Michelin may cancel the Purchase Order or any 
other order for the Services, in respect of all or 
only part of the Services by giving notice to the 
Supplier at any time in writing prior to the 
performance of the Services, in which event, 
Michelin’s sole liability shall be to pay the Supplier 
the Price for the Services in respect of which 
Michelin has not exercised its right of cancellation.   

14.2 มิชลินอาจยกเลิกใบสั 0งซื<อหรือคาํสั 0งที0เกี0ยวกบังานบริการทั<งหมด
หรือบางสว่นโดยแจง้เป็นหนงัสือใหซั้พพลายเออรท์ราบในเวลาใด ๆ 
กอ่นงานบริการจะเริ0มตน้ขึ<น และไมว่่าในกรณีใด มิชลินตอ้งรับผิด
ชาํระราคาใหแ้กซั่พพลายเออรส์าํหรับงานบริการในสว่นที0ไมไ่ดม้ี
การบอกเลิก 
 

14.3 Michelin shall have the right to terminate this 
Agreement at any time, without liability to the 
Supplier, by giving the Supplier one (1) months’ 
notice in writing to the Supplier if Michelin no 
longer requires the Services to be supplied. 

14.3 มิชลินมีสิทธิที0จะขอยกเลิกสญัญาในเวลาใด ๆ ก็ได ้แมไ้มป่รากฎ
ความผดิของซัพพลายเออร ์โดยการสง่หนงัสือแจง้ยกเลิกลว่งหนา้
ไมน่อ้ยกว่า k (หนึ0ง) เดือนใหซั้พพลายเออรท์ราบ 
 

14.4 Michelin shall have the right but shall not be 
obliged to terminate this Agreement immediately, 
without liability to the Supplier by giving the 
Supplier notice in writing at any time if: 

14.4 มิชลินมีสิทธิที0จะยกเลิกสญัญาไดท้นัทีโดยมีหนงัสือแจง้เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรในเวลาใด ๆ หากพบว่า 
 

14.4.1 the Supplier commits a breach of this Agreement, 
which in the case of a breach capable of remedy, is 
not remedied within seven (7) days of the receipt 
from Michelin of a written notice identifying the 
breach and requiring its remedy; 

14.4.1 ซัพพลายเออรก์ระทาํผิดสญัญา ซึ0งยงัอยูใ่นวิสยัที0อาจแกไ้ขไดแ้ต่
เพิกเฉยไมด่าํเนินการภายใน � วันนบัแตว่ันที0ไดร้ับหนงัสือแจง้จาก 
มิชลิน 
 

14.4.2 if any action is commenced against the Supplier for 
liquidation, dissolution or bankruptcy, or if any 
trustee or receiver shall be appointed with respect 
of the Supplier’s assets; or if the Supplier makes 
any form of compromise or scheme of 
arrangement with its creditors, or ceases to carry 
on business; or if there is a change of control of 
the Supplier; 

14.4.2 เมื0อซัพพลายเออรไ์ดถ้กูสั 0งใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย ชาํระบัญช ีเลิก
นิติบคุคล หรือถกูพิทกัษท์รัพย ์หรือซัพพลายเออรเ์ขา้ตกลงกบั 
เจา้หนี< หรือยตุิการดาํเนินกิจการ หรือเปลี0ยนอาํนาจควบคมุบริหาร
ภายใน 
 

14.4.3 any governmental licence, permit, registration or 
approval required to be obtained, maintained and 
kept valid and subsisting in connection with the 
Supplier’s performance or Michelin’s purchase of 
the Services under this Agreement by either the 
Supplier or Michelin, is withdrawn, revoked or 

14.4.3 เมื0อใบอนญุาตที0จาํเป็นสาํหรับการทาํงานบริการไมว่่าของซัพพลาย
เออรห์รือมิชลินเอง สิ<นสดุลง หรือ ถกูเพิกถอน  
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made subject to such conditions which are not 
acceptable to Michelin; 

14.4.4 the ultimate owners and controllers of the Supplier 
cease to be the parties who owned or controlled 
the Supplier at the time this Agreement is entered 
into; or 

14.4.4 เมื0อเจา้ของหรือผูม้ีอาํนาจบริหารควบคมุยตุิบทบาทของตนใน
ระหว่างการลงนามในสญัญา 

14.4.5 if the Supplier fails to comply with any applicable 
KPI or service levels for cumulative period of 
fourteen (14) days and fails to take acceptable 
corrective action within the timeframe specified by 
Michelin.   

14.4.5 เมื0อซัพพลายเออรไ์มผ่า่นการประเมินดชันีชี<วัดผลงาน (KPI) หรือไม่
ผา่นมาตรฐานการทาํงานเป็นเวลารวม k� (สิบสี0) วัน และไม่
สามารถแกไ้ขความบกพร่องภายในเวลาที0มิชลินกาํหนด 
 

14.5 Upon the termination of this Agreement for any 
reason whatsoever: 

14.5 เมื0อสญัญานี<สิ<นสดุลงไมว่่าดว้ยเหตใุด 
 

14.5.1 each Party shall forthwith return to the other Party 
all materials containing the other’s (or its affiliated 
entities’) confidential or proprietary information or 
otherwise at the other Party’s direction, destroy the 
same and certify such destruction in writing; and 

14.5.1 คูส่ญัญาจะตอ้งสง่คืนวัสดทีุ0บันทึกขอ้มลูความลบัหรือไมเ่ป็นที0
เปิดเผยของอีกฝ่ายหนึ0ง (หรือของบริษทัในเครือ) หรือทาํลายเสีย
ตามตามคาํสั 0งของคูส่ญัญาพรอ้มหนงัสือยืนยนัการทาํลายให้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายเก็บเป็นหลกัฐาน และ 
 

14.5.2 all outstanding payments due from one Party to the 
other under this Agreement and which have not as 
at the date of termination been paid, shall become 
due and payable. 

14.5.2 คา่ใชจ้่ายใดที0ยงัคงคา้งจ่ายใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ0งภายใตส้ญัญานี< 
ณ วันที0สญัญาสิ<นสดุใหถื้อว่าหนี<ถึงกาํหนดตอ้งชาํระทนัที 
 

14.6 For the avoidance of doubt, notwithstanding the 
termination of this Agreement for any reason 
whatsoever, the Supplier shall be obliged to honour 
any and all Purchase Orders issued by Michelin 
prior to the date of the termination, whether or not 
the Services pursuant to such Purchase Order have 
been performed. 

14.6 แมว้่าสญัญานี<จะสิ<นสดุลงไมว่่าดว้ยเหตใุด ซัพพลายเออรจ์ะตอ้ง
ปฏิบัติตามเงื0อนไขที0กาํหนดในใบสั 0งซื<อที0ไดร้ับจากมิชลินกอ่นวันที0
สญัญาจะสิ<นสดุไมว่่างานบริการที0ระบใุนใบสั 0งซื<อจะไดท้าํขึ<นหรือยัง
ก็ตาม 
 

15. Sub-Contracting  15. การจา้งเหมาช่วง 
15.1 The Supplier will not sub-contract all or any 

portion of the Services to any third party without 
the written consent of Michelin.  Where written 
consent has been granted, it shall be subject to such 
conditions as Michelin may impose. 

15.1 เวน้แตจ่ะไดร้ับความยินยอมเป็นหนงัสือจากมิชลินลว่งหนา้  
ซัพพลายเออรไ์มส่ามารถนาํงานบริการตามสญัญาออกใหบ้คุคล
อื0นทาํไดไ้มว่่าทั<งหมดหรือบางสว่น และหากมิชลินอนญุาตมิชลิน
ยอ่มมีสิทธิที0จะบังคบัเงื0อนไขใด ๆ เอากบังานนั<นก็ได ้
 

15.2 Notwithstanding the consent of Michelin to the 
sub-contracting of all or any portion of the 
Services to a third party, the Supplier shall remain 
liable to Michelin for any liabilities and obligations 
under this Agreement and also for any acts and/or 
omissions of the third party. 

15.2 แมว้่ามิชลินจะอนญุาตใหจ้า้งเหมาชว่งงานไมว่่าทั<งหมดหรือ
บางสว่นใหบ้คุคลที0สามทาํ ซัพพลายเออรย์งัคงมีหนา้ที0และความรับ
ผดิตอ่มิชลินสาํหรับงานที0ผูจ้า้งเหมาชว่งทาํ รวมไปถึงการกระทาํ
หรืองดเวน้กระทาํการของบคุคลที0สามนั<นดว้ย 
 

16. Assignment 16. การโอนสิทธิ 
 The Supplier may not assign or transfer its rights  สิทธิและ/หรือหนา้ที0ตามสญัญานี<ไมส่ามารถโอนไปยงับคุคลอื0นได ้

ไมว่่าทั<งหมดหรือบางสว่น เวน้แต่จะไดร้ับความยินยอมจากมิชลิน
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and/or obligations in whole or in part hereunder 
without the prior written consent of Michelin. 
 

เป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้ 
 

17. Costs 17. ตน้ทนุ 
 Each Party shall bear its own costs in relation to 

the preparation, negotiation and execution of this 
Agreement. 

 ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งเป็นผูร้ับภาระตน้ทนุที0เกิดจากการเตรียมการ 
การเจรจา และลงนามในสญัญาดว้ยคา่ใชจ้า่ยของตนเอง 

18. Waiver 18. การไม่บงัคบัสิทธิ 
 No waiver by any Party of any default in the strict 

and literal performance or compliance with any 
provisions, conditions or requirement herein shall 
be deemed to be a waiver of strict and literal 
performance of or compliance with any other 
provisions, conditions or requirement herein nor to 
be a waiver of or in any manner release any party 
from strict compliance with any provision, condition 
or requirement in the future nor shall any delay or 
omission of either Party to exercise any right 
hereunder in any manner impair the exercise of 
any such right accruing to it thereafter or of any 
other right. 

 การไมบั่งคบั หรือความลา่ชา้ที0จะบังคบัตามสิทธิใด ๆ ที0พึงมีของ
คูส่ญัญาฝ่ายที0มีสิทธิเอากบัความผดิของคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ0ง ไม่
ถือว่าเป็นการสละสิทธิที0จะบังคับคดีสาํหรับกรณีที0ยงัไมไ่ดบั้งคบั
ตามสิทธินั<นในปัจจบัุนหรือในอนาคต รวมถึงไมถื่อเป็นการสละสิทธิ
ที0จะบังคบัคดีเอากับความผดิที0มีลกัษณะเดียวกนัที0เกิดขึ<นใน
ภายหลงั และการงดหรือไมบั่งคับคดีตามสิทธิของคูส่ญัญาฝ่ายที0มี
สิทธิก็ย่อมไมถื่อเป็นการปลดเปลื<องคูส่ญัญาอีกฝ่ายจาก
ภาระหนา้ที0ตามสญัญา หรือขอ้ตกลงใด ๆ ที0มีอยูใ่นปัจจบัุนหรือที0มี
ขึ<นในอนาคต 
 

19. Force Majeure  19. เหตสุดุวิสยั 
 The performance of this Agreement on the part of 

the Supplier and/or Michelin, as the case may be is 
excused by giving prompt notice to the other party 
at such time and to such extend as may be 
prevented, restricted or interfered in any 
contingencies beyond control of the  parties,, 
including but not limited to foreign or civil wars, 
riots, strikes, labor, controversies, fires, Acts of God 
or the elements, embargoes, governmental orders 
or restriction, inability to secure transportation, 
provided that the party so affected shall use its best 
efforts to avoid or remove such causes of non-
performance hereunder within the utmost dispatch 
whenever such causes are removed. 

 มิชลินและ/หรือซัพพลายเออรอ์าจอา้งเหตสุดุวิสัยขึ<นเป็นขออา้งเพื0อ
ขอใหยื้ดระยะเวลาปฏิบัติการตามสญัญาออกกไปไดโ้ดยมีหนงัสือ
แจง้ใหอี้กฝ่ายหนึ0งทราบในเวลาใด ๆ ที0อาจป้องกนั ระงบั หรือ
ขดัขวางเหตขุดัขวางการปฏิบัติตามสญัญาที0เกิดขึ<นนอกเหนือจาก
การควบคมุคาดหมายของคู่สญัญาได ้ รวมถึง แตไ่มจ่าํกดัเฉพาะ
เหตสุงครามระหว่างรัฐหรือสงครามกลางเมือง จลาจร ชมุนมุ
ประทว้ง การนดัหยดุงาน ไฟไหม ้ การปิดลอ้ม การสั 0งหา้มเรือเขา้
หรือออกจากท่า คาํสั 0งหรือคาํสั 0งหา้มของรัฐบาล การขนสง่ที0มี
ภยนัตราย ทั<งนี< ภายใตเ้งื0อนไขว่าคูส่ญัญาที0จะไดร้ับผลกระทบจาก
เหตดุงักลา่วไดใ้ชค้วามพยามอยา่งยิ0งยวดในการหลีกเลี0ยงหรือ
ระงบัเหตแุห่งการไมป่ฏิบัติตามสัญญาแลว้ตามสมควรแกก่รณี 
 

 If such causes of non-performance shall last for 
more than ninety (90) consecutive days the non-
affected party may, after the expiration of such 
period and while the causes of such non 
performance still exist, give notice in writing to the 
affected party to terminate this Agreement, and 
thereupon this Agreement shall terminate.  In no 

 หากเหตทีุ0สามารถยกขึ<นเป็นขอ้อา้งของการไมป่ฏิบัติตามสญัญา
ดงักลา่วมีอยูต่่อเนื0องกว่า �� วันและจะยงัคงมีอยูต่อ่ไป เมื0อสิ<นสดุ
ระยะเวลา �� วันดงักลา่ว ใหค้ ูส่ญัญาฝ่ายที0ไมไ่ดร้ับผลกระทบมี
หนงัสือแจง้ยกเลิกสญัญาใหคู้ส่ัญญาอีกฝ่ายหนึ0งทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร ทั<งนี< ในทกุกรณีไมถื่อว่าเหตสุดุวิสยัอาจใชเ้ป็นขอ้อา้ง
ในการไมป่ฏิบัติตามสญัญาโดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ0งฝ่ายใดในสว่นที0ยัง
สามารถกระทาํไดภ้ายหลงัจากที0เหตดุงักลา่วเกิดขึ<น และในทกุกรณี
ไมถื่อว่าเหตดุงักล่าวปลดเปลื<องคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ0งจากหนา้ที0ใน
การชาํระหนี<เงนิที0ถึงกาํหนดชาํระ  
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case, however, the above shall not relive any party 
from its obligations to perform its part of this 
Agreement at such time and to such extent as may 
be possible subsequent to the intervention of the 
above mentioned events or occurrences and under 
no circumstances is any party relieved by and of 
the above mentioned events or occurrences from its 
obligation to make any payment due.  
 

 

fg. Notices fg. หนงัสือ 

m�.1 Unless expressly stated otherwise in this 
Agreement, all statements, documents, 
correspondence and notices under this Agreement 
shall be in writing and may be delivered by hand, 
by postage prepaid mail, by electronic mail or by 
facsimile transmission to the addresses specified on 
Purchase Order: 

m�.1 เวน้แตจ่ะกาํหนดกนัเป็นอย่างอื0นในสญัญา หนงัสือ ขอ้ความ 
เอกสารโตต้อบที0ทาํขึ<นภายใตส้ญัญานี<จะตอ้งทาํขึ<นเป็นลายลกัษณ์
อกัษรนาํสง่ดว้ยบคุคล ทางไปรษณีย ์จดหมายอีเล็คทรอนิคส ์หรือ
โทรสารไปยงัที0อยูที่0ระบใุนใบสั 0งซื<อ 
 

m�.2 Notice will be deemed given: m�.2 ใหถื้อว่าหนงัสือไดส้ง่ถกูตอ้งไปยังผูร้ับแลว้เมื0อ 

m�.2.1 in the case of hand delivery, upon written 
acknowledgment of receipt by an officer or other 
duly authorised employee, agent or representative 
of the receiving Party 

m�.2.1 ไดม้ีการลงนามรับเอกสารโดยเจา้หนา้ที0หรือพนกังานผูม้ีหนา้ที0 
ตวัแทน หรือผูแ้ทนของฝ่ายผูร้ับเอกสารในกรณีนาํสง่ดว้ยบคุคล 
 

m�.2.2 in the case of postage prepaid mail, two (2) 
business days later if sent from and to either 
parties’ registered office at the Thai Ministry of 
Commerce.  

m�.2.2 ผา่นพน้ไปแลว้เป็นเวลาสอง (2) วันทาํการนบัจากวันที0ไดม้ีการสง่
ทางไปรษณียไ์ปยงัที0อย ู่ที0ของคู่สัญญาที0ไดจ้ดทะเบียนไวต้อ่
กระทรวงพาณิชย ์

m�.2.3 in the case of electronic mail, twenty-four (24) 
hours after completion of transmission unless a 
contrary message or other similar indication is 
issued by the system administrator about the 
negative status of the transmission; and 

m�.2.3 ในกรณีของไปรษณียอี์เลคทรอนิคส ์ใหถื้อว่าการสง่หนงัสือ
สมบรูณเ์มื0อผา่นไปแลว้ยี0สิบสี0ชั 0วโมง เวน้แตจ่ะมีการแจง้เตือนว่า
หนงัสือนั<นไมส่ามารถสง่ถึงผูร้ับปลายทางไดจ้ากระบบ 
 

m�.2.4 in the case of a facsimile, upon confirmation of 
transmission. 

m�.2.4 ไดส้ง่ทางโทรสารและระบบไดท้าํการยืนยนัการสง่ว่าเสร็จสิ<น
สมบรูณแ์ลว้ 

2i. Exhaustive Statement 2i. ความตกลงอื
น ๆ 
2k.1 This Agreement and the Schedules embody all the 

terms and conditions agreed upon by the Parties as 
to the subject matter of this Agreement and 
supersedes and cancels in respects all previous 
arrangements and undertakings between the Parties 
with respect to the subject matter hereof whether 
such be written or oral. 

2k.1 สญัญารวมถึงเอกสารแนบทา้ยรวมกนัประกอบขึ<นเป็นขอ้ตกลง
ทั 0วไปและสาระสาํคญัของสญัญาที0คูส่ญัญาสองฝ่ายเขา้ตกลงกนั 
โดยใหม้ีผลแทนที0 ยกเลิก การตระเตรียมการและการดาํเนินการใด 
ๆ ทั<งโดยวาจาและลายลกัษณอ์กัษรที0ทาํหรือมีขึ<นกอ่นสญัญานี< 
 

2k.2 This Agreement shall not be altered, changed, 
supplemented or amended unless the same is 

2k.2 การแกไ้ข เปลี0ยนแปลง เพิ0มเติมใด ๆ ไมม่ีผลบังคบัเวน้แตจ่ะไดท้าํ
เป็นหนงัสือลงลายมือชื0อผูม้ีอาํนาจของคู่สญัญาทั<งสองฝ่าย 
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recorded in writing and signed by the authorised 
representatives of each of the Parties. 

2f. Severability 2f. ขอ้สญัญาที
เป็นโมฆะ 

 If any provision of this Agreement or part thereof 
is held by any court of competent jurisdiction to be 
invalid, illegal or unenforceable in any respect under 
any applicable law, but would not be so held if the 
offending portion thereof were deleted, then the 
said provision or part thereof shall be read as if 
such offending portion were deleted so as to save 
as much of the said provision or part thereof as 
originally contained herein and in any event, such 
invalidity, illegality and unenforceability shall not 
affect or impair the remaining provisions of this 
Agreement which shall remain in full force and 
effect. 

 หากสว่นหนึ0งสว่นใดในสญัญาไดร้ับการวินิจฉัยจากศาลที0มีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีแลว้เห็นว่าไมช่อบ ใชบั้งคบัไมไ่ด ้หรือขดัตอ่
กฎหมาย ใหถื้อว่าเนื<อความเฉพาะสว่นนั<น ๆ ไมม่ีอยูม่าแตเ่ดิมและ
จะไมส่ง่ผลกระทบถึงความสมบรูณข์องขอ้ตกลงและเนื<อความใน
สว่นอื0น ๆ  ทั<งนี< ใหข้อ้ตกลงในส่วนที0เป็นไปตามกฎหมายยงัคงมี
ผลใชบั้งคบัระหว่างคูส่ญัญาตอ่ไป 
 

2n. Survivability 2n. ความผกูพนัภายหลงัการสิ�นสดุของสญัญา 

 The provisions of Clauses 8, 9, 12, 13, 18 and 
21 shall survive the termination this Agreement. 

 แมว้่าสญัญาฉบับนี<จะสิ<นสดุลง ใหข้อ้ 8, 9, 12, k3, 18 และ mm
ยงัคงมีผลบังคับตอ่ไประหว่างคู่สัญญา 

fp. Time of the Essence  2p. เวลาอนัเป็นสาระสําคญั 
 Any time or period mentioned in any provision of 

this Agreement may be extended by written 
agreement between the Parties but as regards any 
time, date or period originally fixed or any time, 
date or period so extended as aforesaid time shall 
be of the essence. 

 ระยะเวลาที0ระบใุนขอ้สญัญาใด ๆ ยอ่มสามารถขยายไดโ้ดย
คูส่ญัญาตกลงกนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร แตใ่หข้ยายไดเ้ฉพาะในสว่น
ที0ขอใหม้ีการตกลงกนัใหมเ่ทา่นั<น  
 

2q. Governing Law and Jurisdiction 2q. กฎหมายที
ใชบ้งัคบัและเขตอํานาจศาล 
2�.1 This Agreement shall be governed by, construed 

and enforced in accordance with the laws of the 
Kingdom of Thailand. In case of discrepancy 
between English and Thai version, English shall 
prevail.  

2�.1 สญัญานี<ใหอ้ย ูภ่ายใตบั้งคับกฎหมายแห่งประเทศไทย และในการ
ตีความสญัญาใหใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัหากเกิดความ
คลาดเคลื0อนระหว่างเนื<อความภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 

2�.2 In the event of a dispute, both Parties shall seek to 
resolve the dispute by negotiation by one or more 
representatives of each Party who shall meet in 
good faith to attempt to resolve the dispute by 
agreement.  This shall not affect the right of any 
Party to seek relief or take any steps as the Party 
considers necessary to protect its interests under 
this Agreement.    

2�.2 หากมีขอ้พิพาทเกิดขึ<น ผูแ้ทนโดยชอบของคู่สญัญาแตล่ะฝ่ายจะตอ้ง
เขา้เจรจาเพื0อหาขอ้ยตุิบนพื<นฐานของความสจุริต โดยไมก่ระทบถึง
สิทธิที0ฝ่ายที0เสียหายในการแสวงหาหนทางอื0นในการรักษาสิทธิของ
ตนตามสญัญา 
 

2�.3 If no amicable settlement is reached by the Parties, 
all disputes shall be finally resolved by the courts of 
the Relevant Jurisdiction. 

2�.3 หากคูส่ญัญาไมส่ามารถหาขอ้ยตุิโดยสนัติได ้ใหน้าํขอ้พิพาทขึ<นสู่
การพิจารณาของศาลที0มีเขตอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดี 
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2u. Anti-Corruption 2u. ต่อตา้นการทจุรติ 
 Each Party undertakes to refrain from (1) offering, 

promising or giving intentionally, and from (2) 
attempting and conspiring to offer, promise or give, 
any undue pecuniary or other advantage, whether 
directly or through intermediaries, to a foreign 
public official, for that official or for a third party, in 
order that the official act or refrain from acting in 
relation to the performance of official duties, in 
order to obtain or retain business or other 
improper advantage in the conduct of international 
business. 

 คูส่ญัญาตกลงที0จะงดเวน้จาก (ก) การเสนอ สญัญา หรือจงใจให ้
และ (ข) พยามและสมร ูใ้นการเสนอ สญัญา หรือใหป้ระโยชนที์0อยูใ่น
รปูของเงนิที0ผดิกฎหมาย ผลประโยชนอื์0นใด ทั<งโดยทางตรงหรือ
ผา่นทางตวักลาง ใหก้บัเจา้พนกังานรัฐตา่งประเทศ เจา้พนกังาน
ของรัฐ หรือบคุคลที0สามเพื0อใหบ้คุคลเหลา่นั<นกระทาํหรืองดเวน้
จากการปฏิบัติหนา้ที0ของตนเพื0อเอื<อประโยชนใ์หแ้กธ่รุกิจหรือเพื0อ
การแสวงหาประโยชนโ์ดยไมช่อบจากธรุกิจขา้มชาติ 
 

2v. Counterparts 2v. ค ู่ฉบบั 
 This Agreement may be entered into in any 

number of counterparts, all of which taken together 
shall constitute one and the same instrument. Any 
Party may enter into this Agreement by signing any 
such counterpart.  

 สญัญาฉบับนี<อาจทาํขึ<นมีหลายคู่ฉบับ แตใ่หถื้อว่าทั<งหมดเป็น
เอกสารเดียวกนั แต่ละฝ่ายอาจเขา้ผกูพนัในสญัญาไดโ้ดยการลง
นามในฉบับใดฉบับหนึ0ง 
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Schedule 2 
Supplier’s obligations to protect Personal Data supplied by Michelin 

การค ุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

In accordance with European Union Directive 95/46/EC dated 
24 October 1995 and European Union Directive 02/58/EC 
dated 12 July 2002, the Michelin Group has adopted the 
Binding Corporate Rules to provide adequate guarantees that 
Personal Data in particular those regarding employees, clients 
and suppliers of Michelin Group, is protected during any Transfer 
from the said Michelin Group entities based in an EU Member 
State or a country ensuring an adequate level of protection, to 
other Michelin Group entities and /or their supplier based in 
other countries (outside the EU) which do not ensure an 
adequate level of protection.  
Therefore, to enable Michelin to comply with the Binding 

Corporate Rules, the Supplier agrees to comply with the 
following terms:  

 ตามระเบียบสหภาพยโุรปเลขที0 95/46/EC วันที0 24 ตลุาคม 
1995 และ 12 กรกฎาคม 2002 เลขที0 02/58/EC ที0กลุม่ 
บริษทัมิชลินไดน้าํมาใชใ้นฐานะระเบียบปฏิบัติขององคก์รมีหนา้ที0ตอ้ง
ใหก้ารรับรองความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคลทั<งของพนกังาน 
ลกูคา้และซัพพลายเออรจ์ากการถ่ายโอนขอ้มลูระหว่างบริษทัในกลุม่
ที0มีสถานประกอบการทั<งในประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป หรือ
ภายนอกที0ยงัไมม่ีกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคลให้
ไดร้ับความคุม้ครองในมาตรฐานเดียวกนั  
 
 
 
ดว้ยเหตนุี< ซัพพลายเออรต์กลงที0จะดาํเนินการปฏิบัติตามขอ้ตกลงที0
ระบดุงัตอ่ไปนี<เพื0อใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบัติภายในองคก์รของ 
มิชลิน  

1. Definitions  1. นิยาม 

 The terms and expressions used in this Agreement have 
the following meaning:  

 เวน้แตจ่ะไดก้าํหนดเป็นอยา่งอื0นในสญัญา ใหค้าํดงัต่อไปนี<มี
ความหมายดงันี<  

 “Personal Data”, ”Data” any information relating to 
an identified or identifiable natural person (the Data 
Subject); an identifiable person is one who can be 
identified directly or indirectly, in particular by reference 
to an identification number or to one or more factors 
specific to his/her physical, physiological, psychological, 
economic, cultural or social identity.  

 ขอ้มลู, ขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูเกี0ยวเนื0องอื0นที0มีลกัษณะชี<นาํไปยงั
บคุคลธรรมดา; บคุคลธรรมดาที0มีลกัษณะไปในทางชี<นาํทั<งโดยทาง
และโดยทางออ้มไปถึงหมายเลขประจาํตวับคุคลหรือองคป์ระกอบอื0น
ใดที0สามารถบ่งชี<รปูพรรณสัณฐาน สรีระ จิตวิทยา เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และสถานภาพทางสงัคม ของบคุคลนั<น  

 “Data Subject”, an identified or identifiable natural 
person to whom the Transfer of Personal Data applies.  

 เจา้ของขอ้มลูที0ไดร้ับความคุม้ครอง คือ บคุคลธรรมดาที0อาจถกูระบุ
ตวัตนไดจ้ากการถ่ายโอนขอ้มลู 

 “Data Processor”, the natural person or legal entity, 
public authority, department or any other body which 
processes Personal Data on behalf of the Michelin, and 
in this Agreement, refers to the Supplier.  

 ผูป้ระมวลผลขอ้มลู คือ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล หนว่ยงานรัฐ 
กรมกองหรือบคุคลอื0นใดที0ทาํการประมวลขอ้มลูเพื0อประโยชนข์อง 
มิชลินและในสญัญานี<ใหห้มายถึงซัพพลายเออร ์

 “Processing of Personal Data”, “Processing”, any 
operation or set of operations, which is performed upon 
Personal Data whether or not by automatic means such 
as collection, recording, organization, storage, adaptation 
or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by 

 การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล, การประมวลผล การดาํเนินการ
เกี0ยวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไมว่่าโดยระบบอตัโนมตัิหรือไม ่อนัไดแ้ก ่
การรวบรวม บันทึก จดัการ จัดเก็บ ปรับ เปลี0ยน ก ูคื้น ปรึกษา 
นาํไปใช ้เปิดเผยโดยการสง่ผา่นหรือแพร่กระจาย ทาํใหอ้าจถกู
นาํไปใชไ้ด ้จัดแตง่ หรือนาํมารวมกนั ปิดกั<น ลบ หรือทาํลาย 
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transmission, dissemination or otherwise making 
available, alignment or combination, blocking, erasure or 
destruction.  

 “Transfer”, any disclosure of Personal Data via a 
network or any disclosure from one medium to another, 
irrespective of the type of medium, in so far as such 
Data is intended for Processing in the recipient country, 
other than situations in which the Data merely crosses 
the European Union territory.  

 การถ่ายโอน คือการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลในระบบเครือขา่ยหรือ
ยา้ยจากสื0อหนึ0งไปยงัอีกสื0อหนึ0ง หรือไปสู่สื0อประเภทอื0น เทา่ที0มี
เจตนาเพื0อการประมวลผลในประเทศผูร้ับ นอกเหนือจากในกรณีที0
ขอ้มลูถกูสง่ออกไปยงัประเทศนอกกลุม่สหภาพยโุรป 

2 Obligations of the Supplier  2. หนา้ที
ของซพัพลายเออร ์

 The Supplier agrees and warrants:   ซัพพลายเออรต์กลงที0จะ 

(a) to process the personal data only on behalf of the 
Michelin and in compliance with its instructions and the 
Agreement; if it cannot provide such compliance for 
whatever reasons, it agrees to inform promptly the 
Michelin of its inability to comply, in which case the 
Michelin is entitled to suspend the transfer of data 
and/or terminate the contract;  

ก ทาํการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเพื0อประโยชนข์องมิชลินตาม
คาํสั 0งและสญัญา หากเกิดความคลาดเคลื0อนไปจากที0มิชลินมีคาํสั 0ง
หรือในสญัญา หรือซัพพลายเออรไ์มส่ามารถดาํเนินการไดจ้ะตอ้ง
แจง้ใหม้ิชลินทราบทนัที ทั<งนี< มิชลินมีสิทธิที0จะระงบัการถ่ายโอน
ขอ้มลูและ/หรือยกเลิกสญัญาได ้ 

(b) that it has no reason to believe that the legislation 
applicable to it prevents it from fulfilling the instructions 
received from the Michelin and its obligations under the 
contract and that in the event of a change in this 
legislation which is likely to have a substantial adverse 
effect on the warranties and obligations on Protection of 
Personal Data provided by the Agreement, it will 
promptly notify the change to the Michelin as soon as it 
is aware, in which case Michelin is entitled to suspend 
the transfer of data and/or terminate the contract;  

ข ใหส้นันิษฐานไวก้อ่นว่ามีกฎหมายกาํหนดใหซั้พพลายเออรต์อ้ง
ปฏิบัติตามคาํสั 0งของมิชลินและหนา้ที0ที0ระบใุนสญัญา ซึ0งหากมีการ
เปลี0ยนแปลงกฎระเบียบดงักลา่วที0สง่ผลกระทบตอ่การรับประกนั
และความผกูพนัของซัพพลายเออรต์ามสญัญานี< ซัพพลายเออร์
จะแจง้ใหม้ิชลินทราบซึ0งมิชลินอาจทาํการระงบัการถ่ายโอนขอ้มลู
และ/หรือยกเลิกสญัญาได ้

(c) 
  

that it has implemented technical and organisational 
security measures before processing the personal data 
transferred to protect Personal Data from any form of 
damage, loss, misuse, intrusion, disclosure, corruption or 
destruction;  

ค ซัพพลายเออรจ์ะนาํมาตรการทางเทคนิคและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยัมาใชก้่อนดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที0จะทาํ
การถ่ายโอนมาเพื0อใหป้ลอดจากความเสียหาย สญูหาย ถกูนาํไปใช ้
ในทางไมช่อบ บกุรกุ เปิดเผย ทาํลาย 

(d) 
  

that it will promptly notify the Michelin about: ง ซัพพลายเออรจ์ะรีบแจง้ใหม้ิชลินหากพบว่า 

 (i)  any legally binding request for disclosure of the 
Personal Data by a law enforcement authority unless 
otherwise prohibited, such as a prohibition under 
criminal law to preserve the confidentiality of a law 
enforcement investigation;  

 (i) เวน้แตจ่ะถกูหา้มโดยกฎหมายอาญา อาทิเชน่ สาํหรับขอ้มลู
ความลบัในระหว่างการสืบสวนสอบสวน หากซัพพลายเออรไ์ดร้ับ
คาํสั 0งหรือมีกฎหมายบังคบัใหซั้พพลายเออรต์อ้งทาํการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคล จะตอ้งรีบแจง้ใหม้ิชลินทราบ 

 (ii)  any accidental or unauthorised access; and   (ii) หากมีผูเ้ขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยวิธีการที0ไมช่อบหรือเกิดขึ<นโดย
อบัุติเหต ุ

 (iii) any request received directly from the Data 
Subjects without responding to that request, unless it 

 (iii) ไดร้ับการรอ้งขอจากเจา้ของขอ้มลูที0ไดร้ับความคุม้ครอง ซึ0ง 
ซัพพลายเออรย์งัไมไ่ดต้อบการรอ้งขอนั<น เวน้แตจ่ะไดร้ับการ
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has been otherwise authorised to do so;  อนญุาตใหท้าํได ้

(e) 
  

to deal promptly and properly with all inquiries from 
Michelin relating to its processing of the Personal Data 
subject to the Transfer and to abide by the advice of any 
supervisory authority with regard to the processing of the 
Data transferred;  

จ ดาํเนินการจดัการกบัคาํสั 0งของมิชลินไดอ้ยา่งเหมาะสมสาํหรับการ
ทาํการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลเมื0อตอ้งมีการถ่ายโอนและปฏิบัติ
ตามขอ้แนะนาํของหนว่ยงานที0มีหนา้ที0กาํกบัดแูลการถ่ายโอนขอ้มลู 

(f) at the request of Michelin to submit its data-processing 
facilities for audit of the processing activities covered by 
the Agreement which shall be carried out by Michelin or 
an inspection body composed of independent members 
and in possession of the required professional 
qualifications bound by a duty of confidentiality, selected 
by Michelin, where applicable, in agreement with the 
supervisory authority;  

ฉ เมื0อไดร้ับคาํสั 0งจากมิชลินใหส้ง่อปุกรณป์ระมวลขอ้มลูเพื0อการตรวจ
ประเมินวิธีการประมวลผลขอ้มลูภายใตส้ญัญาและที0มิชลินเป็น
ผูด้าํเนินการ หรือหนว่ยงานผูเ้ชี0ยวชาญอิสระที0มิชลินมอบหมาย 

(g) that, in the event of sub-processing, it has previously 
informed Michelin and obtained its prior written consent;  

ช ในกรณีที0มีการจา้งผูร้ับเหมาชว่งมาดาํเนินการประมวลผลขอ้มลู 
ซัพซัพพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหม้ิชลินทราบเพื0อใหค้วามยินยอมเป็น
หนงัสือกอ่น 

(h) that the processing services by the sub-processor will be 
carried out in accordance with Clause 3; and  

ซ การประมวลผลขอ้มลูโดยผูร้ับเหมาะชว่งจะตอ้งทาํขึ<นตามเงื0อนไขที0
กาํหนดในขอ้ 3  

(i) to send promptly a copy of any sub-processor 
agreement it concludes under Clause 3 to Michelin.   

ฌ สง่สาํเนาสญัญาตามแบบฟอรม์ที0กาํหนดใหข้อ้ 3 ที0ลงนามโดยซัพ
พลายเออรแ์ละผูร้ับเหมาชว่งใหม้ิชลิน  

3. Sub-processing  3. การรบัเหมาช่วง 

 The Supplier shall not subcontract any of its processing 
operations performed on behalf of Michelin under the 
Agreement without the prior written consent of Michelin. 
Where the Supplier subcontracts its obligations under the 
Agreement, with the consent of the Michelin, it shall do 
so only by way of a written agreement with the sub-
processor which imposes the same obligations on the 
sub-processor as are imposed on the Supplier under the 
Agreement. Where the sub-processor fails to fulfil its 
data protection obligations under such written agreement 
the Supplier shall remain fully liable to the Michelin for 
the performance of the sub-processor’s obligations under 
such agreement.  

 ซัพพลายเออรไ์มไ่ดร้ับอนญุาตใหน้าํขอ้มลูภายใตส้ญัญาออกนี<ให ้
ผูอื้0นดาํเนินการแทนเวน้แตจ่ะไดร้ับอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ลว่งหนา้ ในกรณีที0ซัพพลายเออรไ์ดร้ับความเห็นชอบจากมิชลินแลว้ 
ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งจดัใหม้ีสญัญาระหว่างซัพพลายเออรแ์ละ
ผูร้ับเหมาชว่งโดยมีความผกูพนัในลกัษณะเดียวกนักบัที0ซัพพลาย
เออรต์อ้งผกูพนัตามสญัญานี<  
หากผูร้ับเหมาะชว่งผิดสญัญาหรือไมส่ามารถทาํหนา้ที0ตามสญัญา
ไมว่่าดว้ยประการใด ซัพพลายเออรจ์ะตอ้งรับผิดตอ่มิชลินสาํหรับ
การดงักลา่ว 

4. Obligation after the termination of personal data-
processing services  

4. หนา้ที
ภายหลงัการใหบ้รกิารประมวลขอ้มลูสว่นบคุคลสิ�นสดุ
ลง 

4.1 The parties agree that on the termination of the 
provision of data-processing services, the Supplier and 
the sub-processor shall, at the choice of Michelin, return 
all the personal data transferred and the copies thereof 
to Michelin or shall destroy all the personal data and 
certify to Michelin that it has done so, unless legislation 
imposed upon the Supplier prevents it from returning or 

4.1 เมื0อการบริการใด ๆ ที0เกี0ยวกับการประมวลผลขอ้มลูสิ<นสดุลง 
 ซัพพลายเออรแ์ละผูร้ับเหมาชว่งจะตอ้งสง่คืนขอ้มลูสว่นบคุคลและ
สาํเนาเอกสารทั<งหมดคืนใหม้ิชลินตามคาํสั 0งที0มิชลินกาํหนด หรือ
ทาํลายและมีหนงัสือรับรองแจง้ใหม้ิชลินทราบถึงการดงักล่าว เวน้
แตจ่ะมีกฎหมายกาํหนดหา้มไมใ่หม้ีการทาํลายหรือสง่คืนขอ้มลู ใน
กรณีนี< ซัพพลายเออรใ์หก้ารรับประกนัว่าขอ้มลูสว่นบคุคลจะถกูเก็บ
เป็นความลบัและจะไมถ่กูนาํมาใชอี้กตอ่ไปในทกุกรณี  
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destroying all or part of the personal data transferred. In 
that case, the Supplier warrants that it will guarantee the 
confidentiality of the personal data transferred and will 
not actively process the personal data transferred 
anymore.  
 
 
 

4.2 The Supplier and the sub-processor warrant that upon 
request of Michelin and/or of the supervisory authority, 
it will submit its data-processing facilities for an audit of 
the measures referred to in the Agreement/. 

4.2 เมื0อมิชลินและ/หรือหนว่ยงานกาํกบัดแูลรอ้งขอ ซัพพลายเออรแ์ละ
ผูร้ับเหมาชว่งจะนาํสง่อปุกรณที์0ใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคลใหแ้กบ่คุคลดงักลา่วเพื0อทาํการตรวจประเมินวิธีการ
ประเมินผลขอ้มลูตามที0กาํหนดในสญัญา/. 

  

 

  


