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เง่ือนไขสําหรบัลูกคา้ของ HP - บรกิารภายใตก้ารจดัการ 

เงือ่นไขต่อไปนีถ้อืเป็นขอ้ตกลง (“ขอ้ตกลง”) โดยและระหว่างหน่วยงานของ HP ตามทีร่ะบุในหวัขอ้ลายมอืชือ่ดา้นล่าง (“HP”) 
และโดยหน่วยงานของลูกคา้ตามทีร่ะบุไวด้า้นล่าง (“ลูกคา้”) โดยมผีลสําหรบัการจดัซือ้บรกิารของลูกคา้ 

1. บรกิารภายใตก้ารจดัการ HP จะจดับรกิารทีร่ะบุไวใ้นคําแถลงการดําเนินงาน (“SOW”) 
ตามทีแ่นบไวก้บัขอ้ตกลงนีห้รอืตามทีอ่า้งองิไว ้แต่ละฝ่ายจะแต่งตัง้เจา้หนา้ทีป่ระสานงานขึน้ตามทีร่ะบุใน SOW 
เพือ่ทําหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานหลกัโดยมหีนา้ทีใ่นการจดัการการดําเนินงาน 
การพูดคุยกบัตวัแทนของอกีฝ่ายและการพจิารณาความคบืหนา้ต่าง ๆ คําขอแกไ้ขใด ๆ 
ใหเ้ป็นไปตามกระบวนการจดัการการเปลีย่นแปลงทีร่ะบุไวใ้น SOW  

2. คําส ัง่ซ ือ้. ขอ้ตกลงนีใ้หม้ผีลครอบคลุมการขายผลติภณัฑ ์บรกิารแยกเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง 
บรกิารแบบพิเศษตามทีร่ะบุในคําสั่งซือ้ทีไ่ดร้บัการตอบรบั (“คําสั่งซือ้”) หรอืเอกสารรองรบัเพิม่เตมิใด ๆ “เอกสารรองรบั” 
(ในเบือ้งตน้) อาจไดแ้กค่ําแถลงการดําเนินงานเพิม่เตมิ รายละเอยีดทางเทคนิคสําหรบัฮารด์แวรห์รอืซอฟตแ์วร ์เอกสารขอ้มูล 
การรบัประกนัทีม่กีารเผยแพร ่
โดยเอกสารรองรบับางส่วนอาจมจีดัไวใ้หแ้กลู่กคา้เป็นสําเนาจดัพมิพห์รอืโดยการสบืคน้จากเว็บไซตท์ี ่HP กาํหนด  

3. การปรบัใชใ้นระดบัสากล เงือ่นไขเหล่านีอ้าจถูกใชง้านโดยลูกคา้สําหรบั SOW 
เฉพาะรายการหรอืเพือ่เป็นกรอบการดําเนินงานสําหรบั SOW หลายชดุ นอกจากนี ้
เงือ่นไขเหล่านีย้งัอาจใชใ้นระดบัสากลโดยคู่สญัญา “ภาค”ี หรอืหน่วยงานใด ๆ ทีอ่ยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแล 
การควบคุมหรอืผลประโยชนร์ว่มกนักบัคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง 
ภาคยีนิยอมเขา้รว่มภายใตเ้งือ่นไขนีโ้ดยการส่งคําสั่งซือ้ระบุการจดัส่งในประเทศเดยีวกนักบัภาคขีอง HP ทีต่อบรบัคําสั่งซือ้ดงักล่าว 
โดยมกีารยนิยอมตาม SOW หรอืขอ้ตกลงการเขา้รว่มการดําเนินงานในประเทศ (“LCPA”) คําสั่งซือ้ SOW หรอื LCPA 
จะตอ้งอา้งองิกบัขอ้ตกลงนีแ้ละระบุเงือ่นไขเพิม่เตมิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเงือ่นไขทางกฎหมายและแนวปฏบิตัทิางธรุกจิในพืน้ที ่LCPA 
อาจมกีารอา้งองิหรอืเชือ่มโยงกบั SOW อืน่ ๆ เพิม่เตมิ  

4. ราคาและภาษี ราคามกีาํหนดไวใ้น SOW หรอืคําสั่งซือ้ ราคาทีร่ะบุไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (รวมทัง้คา่ตดิตัง้ 
จดัส่งและการจดัการ) ยกเวน้มรีะบุไวเ้ป็นอย่างอืน่ หากตอ้งจ่ายภาษีหกั ณ ทีจ่่าย กรุณาตดิต่อตวัแทนจดัซือ้ของ HP 
เพือ่พูดคุยเกีย่วกบักระบวนการทีเ่หมาะสม  

5. ใบแจง้หน้ีและการชาํระเงิน ลูกคา้ยอมรบัว่าจะชาํระเงนิตามทีม่ใีบแจง้หนีภ้ายในสามสบิ (30) วนัหลงัจากวนัทีอ่อกใบแจง้หนีข้อง 
HP HP อาจระงบัหรอืยกเลกิคําสั่งซือ้ทีร่อดําเนินการหรอืบรกิารใด ๆ หากลูกคา้ไม่ทําการชาํระเงนิเมือ่ครบกาํหนด  

6. ความเสีย่งจากการสูญหาย 
ความเสีย่งจากความสญูหายหรอืความเสยีหายต่อผลติภณัฑใ์หถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของลูกคา้หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเมือ่มกีารจั
ดส่งแลว้  

7. ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร 
บรกิารทัง้หมดทีจ่ดัขึน้เป็นไปตามแนวปฏบิตัแิละมาตรฐานในเชงิพาณิชยท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทั่วไป 
ลูกคา้ยอมรบัว่าจะแจง้ใหท้ราบโดยเรว็หากมขีอ้กงัวลเกีย่วกบับรกิารใด ๆ และ HP 
จะปรบัปรุงบรกิารทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยเรว็  

8. เกณฑค์ุณสมบตั ิปณิธานดา้นการใหบ้รกิารของ HP ไม่ครอบคลุมขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ทีเ่กีย่วกบั: 
• การใชง้านทีไ่ม่เหมาะสม การจดัเตรยีมไซตง์าน 

หรอืสภาพของไซตง์านหรอืองคป์ระกอบแวดลอ้มหรอืลกัษณะอืน่ใดทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดในเอกสารรองรบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
• การแกไ้ขหรอืดูแลรกัษาระบบอย่างไม่เหมาะสม หรอืการปรบัเทยีบซึง่ไม่ไดด้ําเนินการโดย HP หรอืรบัรองโดย HP 
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• ความบกพรอ่งหรอืขอ้จํากดัในการทํางานของซอฟตแ์วรห์รอืผลติภณัฑข์อง HP 
ทีส่่งผลต่อระบบในการรบับรกิารหรอืความชว่ยเหลอืจาก HP 

• มาลแวร ์(เชน่ ไวรสั เวริม์ ฯลฯ) ซึง่ไม่ไดเ้กดิขึน้จาก HP หรอื 
• การใชง้านทีไ่ม่เหมาะสม การละเลย ความเสยีหายจากเพลงิไหมห้รอือุทกภยั ปัญหาระบบไฟฟ้า การขนส่งโดยลูกคา้ 

หรอืสาเหตุอืน่ใดทีไ่ม่อยู่ในความควบคมุของ HP 
 
9. สทิธิใ์ชง้านซอฟตแ์วร ์เงือ่นไขสทิธิใ์ชง้านต่อไปนีม้ผีลไม่ว่าจะกรณีที ่HP 

จดัหาซอฟตแ์วรใ์หแ้กลู่กคา้ผ่ายบรกิารภายใตก้ารจดัการ หรอืแบบการจดัซือ้ซอฟตแ์วรแ์ยกเฉพาะ  
a. การใหอ้นุญาต HP ใหส้ทิธิแ์กลู่กคา้แบบไมจํ่ากดัเฉพาะและไม่สามารถเปลีย่นมอืไดเ้พือ่ใชง้านสําเนาซอฟตแ์วรข์อง HP 

หรอืเวอรช์ ัน่ซอฟตแ์วรท์ีร่ะบุในคําสั่งซือ้ 
หรอืทีใ่ชใ้นบรกิารภายใตก้ารจดัการเพือ่วตัถุประสงคภ์ายในของลูกคา้โดยเฉพาะ สําหรบัซอฟตแ์วรท์ีไ่ม่ใชแ่บรนด ์HP 
จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขสทิธิใ์ชง้านของบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง  

b. ระยะเวลา สทิธิใ์ชง้านนีใ้หอ้นุญาตเป็นการถาวร เวน้แต:่ (ก) ซอฟตแ์วรท์ีจ่ดัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ SOW 
บรกิารภายใตก้ารจดัการ ซึง่ในกรณีนีจ้ะสิน้สุดลงตามเงือ่นไขการบอกเลกิใน SOW หรอื (ข) 
ลูกคา้จดัซือ้สทิธิใ์ชง้านแบบมกีาํหนดเวลาตามทีร่ะบุในคําสั่งซือ้ ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใด HP 
อาจมกีารยกเลกิสทิธิใ์ชง้านไดโ้ดยส่งเป็นหนังสอืแจง้หากลูกคา้ไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขในขอ้ตกลงนี ้ 

c. ขอ้จํากดั 
ลูกคา้สามารถจดัทําสําเนาซอฟตแ์วรเ์พือ่จดัเก็บแยกไดห้น่ึงชดุหรอืในกรณีทีเ่ป็นขัน้ตอนทีจํ่าเป็นสําหรบัการใชง้านทีไ่
ดร้บัอนุญาต 
หากลูกคา้มกีารจดัทําประกาศแจง้ลขิสทิธิส์ําหรบัสําเนาชดุดงักล่าวไวท้ีต่วัซอฟตแ์วรแ์ละเอกสารกาํกบัดว้ย 
หา้มลูกคา้แกไ้ข ยอ้นกระบวนการทางวศิวกรรม แยกส่วนประกอบ ถอดรหสั ดคีอมไพลห์รอืจดัทําผลงานต่อเน่ืองใด ๆ 
จากซอฟตแ์วร ์

10.  การจําหน่ายผลติภณัฑแ์ละบรกิาร นอกเหนือจากบรกิารภายใตก้ารจดัการ ลูกคา้สามารถจดัซือ้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรจ์าก 
HP บรกิารรองรบัและบรกิารเฉพาะดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง ในกรณีนี ้ใหป้ฏบิตัติามเงือ่นไขต่อไปนีส้ําหรบัการจดัซือ้ดงักล่าว: 

a. สทิธิ ์สทิธิใ์นผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่ายถอืว่ามกีารส่งต่อเมือ่มกีารจดัส่งใหแ้กลู่กคา้หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
ในกรณีทีก่ฎหมายใหอ้นุญาต HP 
คงสทิธิใ์นการรกัษาความปลอดภยัสําหรบัผลติภณัฑจ์นกว่าจะมกีารชาํระเงนิเต็มจํานวน 

b. บรกิารรองรบั บรกิารรองรบัจาก HP จะมกีล่าวถงึไวใ้นชดุขอ้มูลรองรบัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะครอบคลุมขอ้เสนอของ HP 
เงือ่นไขการพจิารณาคุณสมบตั ิขอ้จํากดัการใหบ้รกิารและส่วนความรบัผดิชอบของลูกคา้ 
รวมทัง้ระบบการทํางานของลูกคา้ทีร่องรบั 

c. ประสทิธภิาพในการทํางานของซอฟตแ์วร ์HP 
รบัประกนัว่าผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรข์องบรษิทัมคีุณสมบตัติามรายละเอยีดทางเทคนิคและปราศจากมาลแวร ์ณ 
เวลาทีนํ่าสง่ การรบัประกนัผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรข์อง HP จะเร ิม่นับจากวนัทีนํ่าส่ง หรอืตามทีร่ะบุในชดุขอ้มูลรองรบั 
และมผีลเป็นเวลาเกา้สบิ (90) วนั HP 
ไมร่บัประกนัว่าการทํางานของผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรจ์ะไม่ตดิขดัหรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด 
หรอืผลติภณัฑซ์อฟตแ์วรจ์ะทํางานไดร้ว่มกนัระหว่างฮารด์แวรก์บัซอฟตแ์วรท์ีไ่ม่ไดร้บัรองโดย HP 
ในชดุขอ้มูลรองรบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

d. ขอ้มูลอพัเดต. ลูกคา้สามารถสั่งซอฟตแ์วรเ์วอรช์ ัน่หรอืรุน่ใหม่ หรอืขอ้มูลอพัเดต (“ขอ้มูลอพัเดต”) 
ทีม่โีดยแยกกบัหรอือยู่ภายใตข้อ้ตกลงการใหบ้รกิารสําหรบัซอฟตแ์วรข์อง HP 
อาจตอ้งขอสทิธิใ์ชง้านหรอืจ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิสําหรบัขอ้มูลอพัเดตเหล่านี ้
หรอืในกรณีการใชซ้อฟตแ์วรใ์นรูปแบบอพัเกรด ขอ้มูลอพัเดตใหใ้ชภ้ายใตเ้งือ่นไขสทิธิใ์ชง้านทีม่ผีล ณ 
เวลาดงักล่าวตามที ่HP เผยแพรห่รอืแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

e. ประสทิธภิาพในการทํางานของผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑจ์าก HP ทัง้หมดอยู่ภายใตก้ารรบัประกนัแบบจํากดัเงือ่นไขของ 
HP ซึง่จดัมาพรอ้มกบัผลติภณัฑห์รอืเผยแพรผ่่านชดุขอ้มูลรองรบั ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีไ่ม่ใชข่อง HP 
มปีระกนัคุม้ครองจากผูจ้ดัจําหน่ายทีเ่กีย่วขอ้ง หาก HP ไดร้บัการเรยีกรอ้งสทิธิก์ารรบัประกนัภายในระยะเวลาประกนั 
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HP จะดําเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งหรอืเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ให ้หาก HP 
ไมส่ามารถดาํเนินการไดภ้ายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม 
ลูกคา้มสีทิธิใ์นการขอคนืเงนิเต็มจํานวนเมือ่มกีารส่งคนืผลติภณัฑใ์หแ้ก ่HP HP 
จะชาํระค่าจดัส่งของผลติภณัฑท์ีส่่งซอ่มหรอืเปลีย่นใหม่ใหแ้กลู่กคา้ 
โดยลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบค่าจดัส่งผลติภณัฑด์งักล่าวกลบัใหแ้ก ่HP  

f. การจดัส่ง HP จะใชช้อ่งทางเชงิพาณิชยท์ีเ่หมาะสมเพือ่นําส่งผลติภณัฑภ์ายในเวลาทีก่าํหนด HP 
อาจเลอืกนําส่งซอฟตแ์วรห์รอืผลติภณัฑ/์ขอ้มูลสทิธิใ์ชง้านทีเ่กีย่วขอ้งผา่นระบบอเิล็กทรอนิกสห์รอืโดยการดาวนโ์หลด  

g. การใชง้านโดยรฐับาลกลางสหรฐัฯ 
หากซอฟตแ์วรนี์ใ้หส้ทิธิแ์กลู่กคา้สําหรบัใชง้านภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงกบัรฐับาลสหรฐัฯ หรอืสญัญาเชา่ชว่ง 
ลูกคา้ยอมรบัว่าซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรใ์นเชงิพาณิชย ์เอกสารกาํกบั 
และขอ้มูลทางเทคนิคสําหรบัผลงานเชงิพาณิชยท์ีใ่หส้ทิธิภ์ายใตส้ทิธิใ์ชง้านมาตรฐานเชงิพาณิชยข์อง HP 
จะถูกปรบัใชต้ามหลกัเกณฑ ์FAR 12.211 และ 12.212 

h. แนวทางแกไ้ข ขอ้ตกลงนีร้ะบุแนวทางแกไ้ขปัญหาทัง้หมดกรณีอา้งสทิธิก์ารรบัประกนั 
ภายใตข้อบเขตทีก่ฎหมายใหอ้นุญาต HP จะไม่รบัผดิชอบต่อการเรยีกรอ้งในการรบัประกนัอืน่ใดนอกเหนือจากนี ้ 

11. สทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา หา้มเปลีย่นกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาภายใตข้อ้ตกลงนี ้ลูกคา้ใหส้ทิธิแ์ก ่HP 
แบบไม่เป็นการเฉพาะ โดยครอบคลุมทั่วโลกและไม่คดิค่ากรรมสทิธิใ์ด ๆ ในส่วนของทรพัยส์นิทางปัญญาทีจํ่าเป็นสําหรบั HP 
และผูไ้ดร้บัมอบหมายในการจดับรกิารตามทีร่อ้งขอ หากสิง่นําส่งจดัทําขึน้โดย HP เป็นการเฉพาะสําหรบัลูกคา้ 
และระบุไวช้ดัเจนในชดุขอ้มูลรองรบั HP ใหส้ทิธิแ์กลู่กคา้ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ ั่วโลกแบบไม่เป็นการเฉพาะ 
เสมอืนสทิธิท์ีช่าํระเงนิเต็มจํานวนโดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายใด ๆ เพิม่เตมิในการทําซํา้และใชส้ําเนาสิง่นําส่งดงักล่าวเป็นการภายใน  

12. การละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญา HP จะปกป้องและ/หรอืไกล่เกลีย่ขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้กบัลูกคา้ทีเ่ป็นการกล่าวหาว่าผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ HP 
ทีจ่ดัหาภายใตข้อ้ตกลงนีม้กีารละเมดิสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลภายนอก ทัง้นีลู้กคา้จะตอ้งแจง้ให ้HP 
ทราบขอ้เรยีกรอ้งดงักล่าวโดยเรว็และใหค้วามรว่มมอืกบั HP ในการแกต้่าง HP 
อาจมกีารปรบัแต่งผลติภณัฑห์รอืบรกิารเพือ่ไม่ใหเ้กดิการละเมดิหรอืมคีุณสมบตัติามทีก่าํหนด หรอื HP 
อาจมกีารจดัหาสทิธิใ์ชง้านเพิม่เตมิตามความเหมาะสม หากไม่สามารถดําเนินการตามทางเลอืกเหล่านี ้HP 
จะคนืเงนิใหแ้กลู่กคา้ตามจํานวนทีจ่่ายใหส้ําหรบัผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งในปีแรกหรอืตามลูกค่าเสือ่มถอยหลงัจากน้ัน 
หรอืสําหรบับรกิารรองรบั หรอืตามยอดคงเหลอืทีจ่่ายไวล้่วงหนา้หรอืสําหรบับรกิารเฉพาะทางในจํานวนใด ๆ ทีจ่่ายไวแ้ลว้ HP 
จะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้เรยีกรอ้งจากการใชง้านผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตใด ๆ 
หวัขอ้นีใ้หม้ผีลกบัสิง่นําส่งทีร่ะบุไวใ้นขอบข่ายนีด้ว้ยในชดุขอ้มูลรองรบัทีเ่กีย่วขอ้ง และ HP จะไม่รบัผดิชอบขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากเนือ้หาหรอืผลงานออกแบบในสิง่นําส่งทีจ่ดัหาโดยลูกคา้  

13. การปกปิดขอ้มูล 
ขอ้มูลทีม่กีารแลกเปลีย่นภายใตข้อ้ตกลงนีถ้อืเป็นขอ้มูลลบัหากมรีะบุไวร้ะหว่างการแจง้ขอ้มูลหรอืหากเงือ่นไขในการเปิดเผยขอ้มู
ลบ่งชีว้่าตอ้งมกีารดําเนินการในลกัษณะดงักล่าว 
ขอ้มูลลบัสามารถใชเ้พือ่การปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัหรอืเพือ่ใชส้ทิธิภ์ายใตข้อ้ตกลงนีเ้ท่าน้ัน และจะตอ้งแจง้กบัพนักงาน 
ตวัแทนหรอืผูร้บัเหมาเฉพาะในส่วนทีจํ่าเป็นเพือ่จดับรกิารตามวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
ขอ้มูลลบัจะตอ้งไดร้บัการปกป้องในระดบัทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัการใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืการเปิดเผยโดยไมไ่ดร้บัอนุญ
าตเป็นเวลา 3 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มูลหรอื (หากนานกว่านี)้ ตลอดระยะเวลาทีข่อ้มูลดงักล่าวมสีถานะเป็นขอ้มูลลบั 
ขอ้ผูกพนันีไ้ม่ครอบคลุมขอ้มูลที:่ i) เป็นทีร่บัทราบแกผู่ร้บัอยู่แลว้โดยไม่อยู่ภายใตข้อ้ผูกมดัในการปกปิดขอ้มูล ii) 
เป็นขอ้มูลทีจ่ดัทําขึน้โดยอสิระโดยผูร้บั หรอื iii) 
การเปิดเปิดขอ้มูลเป็นไปตามขอ้บงัคบัทางกฎหมายหรอืเป็นคําสั่งของหน่วยงานของรฐั  

14. ขอ้มูลส่วนบุคคล 
แต่ละฝ่ายจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งภายใตก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นการปกป้องขอ้มูลและความเป็นส่วนตวั ใ
นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ HP ทีบ่รษิทัสามารถสบืคน้ในนามของลูกคา้ 
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จะมกีารปฏบิตัติามขอ้ตกลงเพิม่เตมิในการประมวลผลขอ้มูลของลูกคา้ของ HP เป็นสําคญั 
ขอ้ตกลงเพิม่เตมิในการประมวลผลขอ้มูลของลูกคา้ของ HP มเีผยแพรไ่วใ้น www.hp.com/privacy หรอืเมือ่มกีารรอ้งขอ  

15. การควบคุมมาตรฐานทางการคา้ในระดบัสากล 
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีจ่ดัไวใ้หภ้ายใตเ้งือ่นไขนีม้ขีึน้เพือ่การใชง้านภายในสําหรบัลูกคา้ 
ไม่ไดม้ไีวเ้พือ่การใชง้านในเชงิพาณิชยอ์ืน่ ๆ หากลกูคา้มกีารส่งออก นําเขา้หรอืถ่ายโอนผลติภณัฑแ์ละ/หรอืสิง่นําส่งใด ๆ 
ทีจ่ดัหาภายใตเ้งือ่นไขนี ้ลูกคา้จะตอ้งรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
และขออนุญาตในการส่งออกหรอืนําเขา้ตามทีก่าํหนด HP อาจมกีารระงบัการดําเนินการใด ๆ 
ภายใตข้อ้ตกลงนีต้ามขอบเขตทีก่ฎหมายกาํหนดสําหรบัคู่สญัญาทีเ่กีย่วขอ้ง  

16. ขอ้จํากดัความรบัผดิ ความรบัผดิของ HP ต่อลูกคา้ภายใตข้อ้ตกลงนีใ้หจํ้ากดัทีสู่งสดุ $1,000,000 
หรอืยอดคงคา้งของลูกคา้ทีพ่งึจ่ายแก ่HP ภายใต ้SOW สําหรบัระยะเวลาสบิสอง (12) เดอืนกอ่นทีจ่ะมกีารละเมดิ ลูกคา้หรอื HP 
จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญเสยีรายไดห้รอืผลกาํไร ค่าใชจ่้ายจากเวลาทีไ่ม่เกดิผลผลติ ความสูญเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ 
ต่อขอ้มูล หรอืความเสยีหายโดยตรงหรอืโดยออ้ม ความเสยีหายพเิศษหรอืความเสยีหายอนัเป็นผลต่อเน่ืองหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ใด 
เงือ่นไขนีไ้มไ่ดจํ้ากดัความรบัผดิของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจากการ: ใชง้านทรพัยส์นิทางปัญญาโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
การเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บเน่ืองจากการละเลย การฉอ้โกง การจงใจปฏเิสธเงือ่นไขขอ้ตกลง หรอืความรบัผดิชอบใด ๆ 
ทีไ่มส่ามารถกาํหนดขอ้สงวนหรอืขอ้จํากดัไดภ้ายใตเ้งือ่นไขทางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

17. การบอกเลกิหรอืสิน้สุด ทัง้สองฝ่ายสามารถบอกเลกิขอ้ตกลงนีโ้ดยทําเป็นหนังสอืแจง้ 
หากอกีฝ่ายไม่ปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทีม่นัียสําคญั 
และไม่ดําเนินการแกไ้ขขอ้ละเมดิภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสมหลงัจากไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ 
หากฝ่ายใดเกดิลม้ละลาย ไม่สามารถชาํระหนีเ้มือ่ครบกาํหนด รอ้งขอหรอืถูกดาํเนินคดใีหเ้ป็นผูล้ม้ละลาย 
หรอืตอ้งส่งมอบทรพัยส์นิหรอืจดัสรรทรพัยส์นิใด ๆ ทีเ่ป็นการจําหน่ายออก 
อกีฝ่ายสามารถบอกเลกิขอ้ตกลงนีห้รอืยกเลกิขอ้ผูกพนัทีย่งัไม่ไดม้ีการปฏบิตัติามได ้
เงือ่นไขในขอ้ตกลงทีโ่ดยลกัษณะแลว้เกนิขอบเขตระยะเวลาสิน้สุดหรอืกาํหนดเวลาของขอ้ตกลง 
ใหถ้อืมผีลต่อไปจนกว่าจะเป็นไปตามความประสงค ์และใหม้ผีลกบัทัง้สองฝ่าย 
รวมทัง้ผูส้บืทอดและผูไ้ดร้บัมอบหมายทีไ่ดร้บัอนุญาต  

18. การยุตขิอ้พพิาท ประเด็นขอ้พิพาทใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงนีใ้หป้ระสานไปยงัผูจ้ดัการโครงการของทัง้สองฝ่าย 
ยกเวน้หากเป็นสทิธิข์อง HP 
ในการบอกเลกิเน่ืองจากขอ้บกพรอ่งของลูกคา้ในการชาํระเงนิและยกเวน้ในกรณีการใชส้ทิธิข์องแต่ละฝ่ายเพือ่ดําเนินการแกไ้ขต
ามสทิธิอ์นัพึงม ีหากผูจ้ดัการโครงการไม่สามารถแกไ้ขประเด็นขอ้พิพาทไดภ้ายใน 2 สปัดาห ์
ประเด็นดงักล่าวใหป้ระสานไปยงัฝ่ายบรหิารทีก่าํกบัดูแลหรอืสนับสนุนคู่สญัญา 
หากตวัแทนเหล่านีไ้ม่สามารถหาขอ้ยุตริว่มกนัไดภ้ายในเวลาอกี 2 สปัดาห ์หรอืภายในกรอบเวลาอืน่ทีท่ ัง้สองฝ่ายตกลงไวร้ว่มกนั 
ใหป้ระสานเร ือ่งไปยงัผูบ้งัคบับญัชาของฝ่ายบรหิารดงักล่าว HP 
อาจมกีารระงบัการจดับรกิารภายใตข้อ้ตกลงนีใ้นส่วนทีเ่กีย่วกบัประเด็นขอ้พิพาท 
(รวมทัง้ในกรณีทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยัหรอืกรณีผูกพนัเชือ่มโยงใด ๆ ทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติาม) ทีไ่มส่ามารถยุตไิดภ้ายใน 60 
วนัหลงัจากเร ิม่กระบวนการยุตขิอ้พพิาท  

19. เหตุสุดวสิยั 
ทัง้สองฝ่ายไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อความล่าชา้หรอืบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากสาเหตุทีอ่ยู่นอกเหนือเหตุอนัสามารถควบคมุไดต้ามส
มควร ยกเวน้ขอ้ผูกพนัในการชาํระเงนิพงึจ่าย  

20. ขอ้ผูกพนัหรอืความเชือ่มโยง ลูกคา้จะปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทั่วไปทีร่ะบุในขอ้ตกลงนี ้รวมทัง้ขอ้ผูกพนัเฉพาะใด ๆ 
ของลูกคา้ในคําแถลงการดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม ลูกคา้รบัทราบว่า ความสามารถของ HP 
ในการจดับรกิารจะขึน้อยู่กบัความรว่มมอือย่างเต็มทีแ่ละรวดเรว็ของลูกคา้ต่อ HP 
รวมทัง้ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลทีลู่กคา้แจง้ใหแ้ก ่HP  

21. ทัว่ไป  

a. ประกาศแจง้ ประกาศแจง้ทัง้หมดภายใตข้อ้ตกลงนีจ้ะตอ้งจดัทําเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัส่งไปยงั (i) 
ผูจ้ดัการโครงการในพืน้ทีข่อง HP หรอืของลูกคา้ หรอืทีอ่ยู่อืน่ใดทีผู่จ้ดัการโครงการของ HP กาํหนด 

http://www.hp.com/privacy
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พรอ้มจดัส่งสําเนาใหแ้ก ่HP Inc. Global Legal Affairs, Attn: General Counsel 1501 Page Mill Road, Palo Alto, 
CA 94304 การจดัส่งไปยงัทีอ่ยู่ดงักล่าวจะถอืว่ามผีลเมือ่ไดร้บัหนังสอืแจง้แลว้  

b. การใหอ้นุญาตในการตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์HP อาจตอ้งตดิตัง้สําเนาซอฟตแ์วรจ์ากภายนอกหรอืของ HP 
เพือ่จดัเสนอบรกิาร และลูกคา้ใหอ้นุญาตแก ่HP 
ในการตอบรบัเงือ่นไขสทิธิใ์ชง้านทีจ่ดัมาพรอ้มกบัซอฟตแ์วรด์งักล่าวในนามของตน  

c. การมอบหมาย ทัง้สองฝ่ายจะไม่ส่งต่อขอ้ตกลงนีห้รอื SOW 
ทัง้หมดหรอืบางส่วนใหแ้กบุ่คคลอืน่โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากอกีฝ่าย  

d. การจดัจา้ง ลูกคา้ยอมรบัว่าจะไม่เรยีกรอ้ง เสนอว่าจะว่าจา้งหรอืกาํหนดความสมัพนัธใ์นฐานะทีป่รกึษากบัพนักงานของ 
HP ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการจดับรกิารภายใตข้อ้ตกลงนีเ้ป็นเวลา 1 ปีหลงัจากวนัทีท่ีต่นเองหยุดการจดับรกิารดงักล่าว 
ทัง้นี ้ลูกคา้สามารถจดัจา้งพนักงานทีม่กีารตอบกลบัตามแผนการจดัจา้งทั่วไปทีจ่ดัขึน้ในการดําเนินธุรกจิตามปกต ิ
โดยจะตอ้งไม่เป็นการจดัจา้งโดยมุ่งหวงัเพือ่จดัจา้งบุคลากรของ HP โดยเฉพาะ  

e. ขอ้ตกลงโดยสมบูรณ ์
ขอ้ตกลงนีถ้อืเป็นความเขา้ใจรว่มกนัในประเด็นทีร่ะบุและมผีลเหนือขอ้ตกลงกอ่นหนา้และประกาศแจง้ใด ๆ ทีม่อียู่เดมิ 
การแกไ้ขขอ้ตกลงนีใ้หด้ําเนินการโดยจดัทําเป็นลายลกัษณอ์กัษรและลงนามโดยคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย  

f. ผูร้บัจา้งอสิระ HP ถอืเป็นผูร้บัจา้งอสิระทีม่หีนา้ทีป่ฏบิตัติามขอ้ตกลงนีแ้ละ SOW ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้HP และบุคลากรของ 
HP หรอืหน่วยงานในสงักดัไม่ถอืเป็นหนักงานหรอืตวัแทนของลูกคา้แต่อย่างใด  

g. กฎหมายควบคุม ขอ้ตกลงนีใ้หอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายของประเทศที ่HP หรอืหน่วยงานในสงักดัของ HP 
ทีต่อบรบัคําสั่งซือ้หรอืปฏบิตักิารภายใต ้LCPA หรอื SOW เปิดดําเนินกจิการ และภายใตศ้าลในพืน้ทีท่ีม่เีขตอํานาจ ทัง้นี ้
HP 
หรอืภาคขีองบรษิทัอาจฟ้องคดเีกีย่วกบัการชาํระเงินในประเทศทีห่น่วยงานในสงักดัของลูกคา้ทีส่่งคําสั่งซือ้หรอืดําเนินก
ารภายใต ้LCPA หรอื SOW เปิดดําเนินกจิการ ลูกคา้และ HP 
ยอมรบัวา่อนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสญัญาขอ้ตกลงสําหรบัการจําหน่ายสนิคา้ระหว่างประเทศจะไม่มผีลบงัคบัใน
กรณีดงักล่าวนี ้ขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืมกีารเรยีกรอ้งในสหรฐัฯ 
ใหอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายของรฐัทีห่น่วยงานในสงักดัของลูกคา้ในสหรฐัฯ มสีํานักงานใหญ่ตัง้อยู่ 
ยกเวน้หลกัเกณฑเ์กีย่วกบักรณีกฎหมายทีข่ดัแยง้กนั  
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ลงนามในนามของ HP:  …………………………………………………………………………………………… 

[แทรกลายมอืชือ่] 

 

โดย: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[แทรกชือ่] 

 

ตําแหน่ง: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[แทรกตําแหน่งของผูล้งนาม] 

หน่วยงานของ HP: 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

วนัที:่ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[แทรกวนัที]่ 

 

 

ลงนามในนามของลูกคา้  

 

…………………………………………………………………………………………… 

[แทรกลายมอืชือ่] 

 

โดย: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[แทรกชือ่] 

 

ตําแหน่ง: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[แทรกตําแหน่งของผูล้งนาม] 

หน่วยงานของ HP: 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

วนัที:่ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[แทรกวนัที]่ 

 


