ข้อตกลงและเงือ
่ นไขทั่วไป
ข้อตกลงและเงือ
่ นไขทีก
่ าํ หนดไว้ดา้ นล่างนี้จะมีผลใช้บ ังคับสําหรับใบสั่งซื้อ (“ใบสั่งซื้อ”) ทีบ
่ ริษท
ั ไอออน
เมาน์ เทน
(ประเทศไทย)
จํากัด
(“Iron
Mountain”)
ออกให้แก่ผจู้ ดั จําหน่ ายหรือซัพพลายเออร์ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารนี้
(“ซัพพลายเออร์”)
เว้นแต่ในกรณี ทไี่ ด้มข
ี อ
้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแยกต่างหากระหว่าง
Iron
Mountain
่
และซัพพลายเออร์ (เรียกรวมกันว่า “คูส่ ญ
ั ญา”) ซึงกําหนดให้มผ
ี ลบังคับสําหรับการจัดซื้อสินค้า และ/หรือ
การบริการ ที่ Iron Mountain สัง่ ซื้อจากซัพพลายเออร์ภายใต้ใบสั่งซื้อ
1. การตีความ
1.1 คําจํากัดความและการตีความต่างๆ
จะถูกนํามาใช้เพือ
่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงือ
่ นไขทั่วไปฉบับนี้:

ต่อไปนี้

1.1.1
เจ้าของข้อมูล:
มีความหมายตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยการคุม
้ ครองข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องใ
นประเทศไทย หรือพระราชบัญญัตค
ิ ม
ุ้ ครองข้อมูล ค.ศ. 1998 (สหราชอาณาจักร) (แล้วแต่กรณี )
(ตามทีม
่ ก
ี ารแก้ไขหรือแทนทีใ่ หม่เป็ นคราวๆ)
กําหนดไว้
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงบุคคลธรรมดาทีส่ ามารถระบุตวั ตนได้โดยข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็ นเจ้าของข้อมู
ลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงพนักงาน ผูร้ บั เหมา หรือผูเ้ กีย่ วข้องอืน
่ ๆ ของ Iron Mountain
หรือของลูกค้าของ Iron Mountain (“ลูกค้า”) หรือตัวแทนผูม
้ อ
ี าํ นาจของบุคคลดังกล่าว
้ โดยซัพพลายเออร์หรือตัวแทน
1.1.2 สิง่ ทีส่ ง่ มอบ: เอกสาร ผลิตภัณฑ์ และวัสดุใดๆ ทีไ่ ด้รบั การจัดทําขึน
ผูร้ บั เหมาช่วง
ทีป
่ รึกษา
และพนักงานทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริการไม่วา่ จะในรูปแบบใดก็ตาม
รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล รายงาน และข้อมูลจําเพาะ (รวมถึงฉบับร่าง)
1.1.3 เอกสาร: นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงเอกสารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ภาพวาด แผนที่ แผนงาน แผนภาพ
การออกแบบ
ภาพถ่ายใดๆ
หรือรูปภาพอืน
่ ๆ
เทป
ดิสก์
หรืออุปกรณ์ อน
ื่ ๆ
หรือทะเบียนทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบใดก็ตาม
1.1.4 วัสดุนําเข้า: เอกสาร ข้อมูล และวัสดุใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อมูล รายงาน และข้อมูลจําเพาะทีไ่ ด้รบั จาก Iron Mountain
1.1.5 สิทธิในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา: สิทธิบ ัตร สิทธิในสิง่ ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ลิขสิทธิ ์
และสิทธิใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด เครือ
่ งหมายการค้า เครือ
่ งหมายบริการ การค้า ชือ
่ ธุรกิจและโดเมน
สิทธิในรูปลักษณ์ ของสินค้าหรือบริการ สิทธิในค่าความนิยม หรือการฟ้ องร้องในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารลวงขาย
สิทธิในการแข่งขันทีไ่ ม่เป็ นธรรม สิทธิในการออกแบบ สิทธิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิในฐานข้อมูล
สิทธิในลักษณะภูมป
ิ ระเทศ
สิทธิในข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
(รวมถึงความรูค
้ วามชํานาญและความลับทางการค้า) และสิทธิในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาอืน
่ ใด ในแต่ละกรณี
้
้
้ ทะเบียนทัง้ หมด
ทัง้ ทีข
่ น
ึ ทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้ขน
ึ ทะเบียน
และยังรวมถึงคําร้องขอเพือ
่ การขึน
และการต่ออายุหรือการขยายเวลาของสิทธิดงั กล่าว
และสิทธิหรือรูปแบบการคุม
้ ครองทีค
่ ล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่ากันในพืน
้ ทีใ่ ดก็ตามทั่วโลก
1.1.6 เครือ
่ งมือของ Iron Mountain: เครือ
่ งมือ ระบบ การเดินสายไฟหรือสายเคเบิล
หรือสิง่ อํานวยความสะดวกใดๆ ที่ Iron Mountain จัดหา และถูกนําไปใช้เพือ
่ การบริการต่างๆ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
1.1.7. ภาษี มลู ค่าเพิม
่ :
ภาษี มลู ค่าเพิม
่ ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ภายใต้กฎหมายทีบ
่ ังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบ ัน
และภาษี เพิม
่ เติมอืน
่ ใดในทํานองเดียวกัน

1.1.8.
ตัวแทน:
บุคคลที่
Iron
Mountain
้ เพือ
และซัพพลายเออร์แต่งตัง้ ขึน
่ เป็ นผูร้ บั หนังสือบอกกล่าวต่างๆ
ภายใต้ขอ
้ ตกลงตามทีร่ ะบุในใบสั่งซือ
้
หรือการบอกกล่าวใดๆ
ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อ ักษรทีค
่ ส
ู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งส่งไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีกหนึ่งเป็ นครัง้ คราว
ในกรณี ทไี่ ม่ปรากฏบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
หนังสือบอกกล่าวจะต้องถูกส่งไปยังสํานักงานทีจ่ ดทะเบียนของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน
้
โดยระบุวา่ ส่งถึงผูจ้ ดั การทั่วไป
2. การยอมรับ
2.1 ข้อตกลงของซัพพลายเออร์ในการจัดหาสินค้า และ/หรือ การบริการ (ตามทีร่ ะบุไว้ดา้ นล่าง)
หรือตามทีก
่ าํ หนดในใบสั่งซื้อ
หรือในคําชี้แจงขอบเขตการทํางาน
คําชี้แจงความต้องการ
ข้อกําหนดหรือกําหนดเวลาทีร่ ะบุอยูใ่ นใบสั่งซื้อหรือทีแ
่ นบมากับใบสั่งซือ
้ หรือการจัดหาสินค้า และ/หรือ
การบริการดังกล่าวทัง้ หมดหรือบางส่วนในข้อตกลง
จะถือว่าเป็ นการตกลงยอมรับของซัพพลายเออร์ตามข้อกําหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปนี้
การยอมรับใบสั่งซื้อของ
Iron
Mountain
แสดงว่าซัพพลายเออร์ได้รบั ทราบและยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดและเงือ
่ นไขทัว่ ไปนี้แล้ว
Iron
Mountain
ไม่จาํ ต้องถูกผูกมัดต่อราคาหรือการส่งมอบใดๆ
ซึง่ ไม่มก
ี ารตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดแจ้ง
รวมทัง้ ข้อกําหนดและเงือ่ นไขใดๆ
ทีซ
่ พ
ั พลายเออร์เสนอ หรือทีส่ อ
ื่ ความหมายโดยนัยทางการค้า หรือการดําเนินการเกีย่ วกับภาษี ศุลกากร
หรือแนวทางปฏิบตั ใิ นการซื้อขายซึง่ ไม่สอดคล้อง
หรืออยูน
่ อกเหนือข้อกําหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปเหล่านี้จะถือเป็ นโมฆะและไม่มผ
ี ล
เว้นแต่จะมีการตกลงเป็ นลายลักษณ์ อย่างชัดแจ้งโดย
Iron
Mountain
ข้อกําหนดและเงือ
่ นไขทั่วไปเหล่านี้พร้อมกับใบสั่งซื้อ และคําชี้แจงขอบเขตการทํางานทีม
่ ผ
ี ลต่อการบริการ
(“คําชี้แจงขอบเขตการทํางาน”) การแก้ไขส่วนใดก็ตามของเอกสารทีก
่ ล่าวถึงข้างต้นซึง่ Iron Mountain
ให้การยอมรับเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
และข้อมูลใดๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับราคา
และ/หรือ
การจัดส่ง
ซึง่ มีการยอมรับเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรโดยชัดแจ้งจะถือว่าเป็ นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
(ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”)
3. ทั่วไป
3.1
ซัพพลายเออร์จะจัดหาสินค้า
และ/หรือ
การบริการตามข้อกําหนด
วันทีจ่ ดั ส่ง
และราคาทีก
่ าํ หนดไว้ในข้อตกลง รวมถึงใบสั่งซือ
้ หรือคําชี้แจงขอบเขตการทํางาน คําชี้แจงความต้องการ
ข้อกําหนด หรือกําหนดเวลา หรือตามแต่กรณี (“สินค้า” และ “การบริการ”) Iron Mountain
จะชําระค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีร่ ะบุไว้ตามเงือ
่ นไขทีก
่ าํ หนดอยูใ่ นข้อตกลง
4. ภาษี และค่าบริการอืน
่ ๆ
4.1 ภาษี ขายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมถึงภาษี มลู ค่าเพิม
่ และค่าบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อากร
ภาษี ศุลกากร อัตราภาษี สน
ิ ค้านําเข้าและส่งออก ภาษี ศลุ กากร และภาษี ทเี่ ก็บเพิม
่ ตามทีร่ ฐั บาลกําหนด
(ยกเว้นค่าบริการทีก
่ าํ หนดในข้อที่
6
ด้านล่าง
“การขนส่งสินค้าทางเรือ”)
ต้องระบุแยกต่างหากไว้ในใบแจ้งราคาสินค้าของซัพพลายเออร์
และ
Iron
Mountain
ตกลงทีจ่ ะชําระเงินคืนให้แก่ซพ
ั พลายเออร์สาํ หรับภาษี หรือค่าบริการอืน
่ ๆ
ดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีเ่ กิดจากการซื้อสินค้าหรือการส่งมอบการบริการจากซัพพลายเออร์
โดยมีเงือ
่ นไขว่าค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดต้องระบุไว้อย่างถูกต้องในใบแจ้งราคาสินค้าของซัพพลายเออร์
่
ซึงระบุเวลาครบกําหนดทีเ่ หมาะสม

และซัพพลายเออร์จะต้องส่งใบแจ้งราคาสินค้านี้ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดในการออกใบแจ้งราคาสินค้า/กา
รชําระเงินทีก
่ าํ หนดไว้ในเอกสารฉบับนี้และคําชี้แจงขอบเขตการทํางาน (หากมี)
์ ละความเสีย่ งต่อการสูญหาย
5. กรรมสิทธิแ
5.1
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งต่อการสูญหายของสินค้าจนกว่าจะมีการจัดส่งสินค้าดังกล่าว
แล้ว
(และจนกว่าจะมีการประกอบสินค้าดังกล่าวในสถานทีข
่ อง
Iron
Mountain
หากมีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดย Iron Mountain) รวมถึงระยะเวลาจนกว่า Iron Mountain
จะยอมรับสินค้าแล้วเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม
กรรมสิทธิใ์ นสินค้าอันชอบธรรมและถูกต้องตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ จะตกเป็ นของ Iron Mountain
โดยอัตโนมัติ เมือ่ Iron Mountain หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั อนุญาตได้ยอมรับสินค้านัน
้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
6. การขนส่งสินค้าทางเรือ
6.1
ราคาซึง่ ระบุอยูใ่ นใบสั่งซื้อหรือคําชี้แจงขอบเขตการทํางานทีก
่ าํ หนดโดย
Iron
Mountain
รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการส่งสินค้า การขนถ่าย และการขนส่งทัง้ หมด เพือ
่ จัดส่งสินค้าไปยังสถานทีท
่ ี่ Iron
Mountain กําหนด (ตามการประเมินหากมีการระบุไว้) และค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ สินค้าในสถานทีข
่ อง
Iron
Mountain
(หากกําหนดไว้)
ตามตําแหน่ งทีก
่ าํ หนด
เมือ่ สินค้าถูกประกอบตามข้อกําหนดและมีการยอมรับเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดย
Iron
Mountain
หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั อนุญาตแล้ว จึงจะถือว่ามีการจัดส่งสินค้าให้แก่ Iron Mountain แล้ว
7. การตรวจสอบ
7.1
ถึงแม้วา่ จะมีการตรวจสอบหรือการทดสอบสินค้าก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม
แต่สน
ิ ค้าต้องได้รบั การตรวจสอบ
ทดสอบ
และยอมรับขัน
้ สุดท้ายจาก
Iron
Mountain
หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ณ
สถานทีป
่ ลายทางตามที่
Iron
Mountain
กําหนด
หากสินค้านัน
้ เป็ นสินค้าประเภททีจ่ าํ เป็ นต้องทําการทดสอบสมรรถนะ
Iron
Mountain
จะดําเนินการทดสอบดังกล่าวทันทีหลังจากทีไ่ ด้รบั สินค้าแล้ว และหลังจากการติดตัง้ ของซัพพลายเออร์ โดย
Iron
Mountain
จะแจ้งให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทันที
หากสินค้าไม่ถูกต้องตามข้อกําหนดด้านสมรรถนะทีก
่ าํ หนดไว้ในข้อตกลง
และซัพพลายเออร์จะต้องทําการแก้ไขโดยทันทีเพือ
่ ทําให้สน
ิ ค้ามีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามข้อกําหนดทีม
่ อ
ี ยู่
หรือเปลีย่ นสินค้าใหม่ทค
ี่ ล้ายกันโดยทันที
(และหลังจากการตรวจสอบ
การทดสอบ
และการร้องขอให้ซพ
ั พลายเออร์ดาํ เนินการปรับปรุงแก้ไขเพิม
่ เติมหากจําเป็ น แล้ว Iron Mountain
จึงจะให้การยอมรับสินค้าทีค
่ ล้ายกันดังกล่าวอย่างเป็ นลายลักษณ์ อ ักษร)
โดยซัพพลายเออร์จะไม่มก
ี ารเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม
่ เติมจาก Iron Mountain การอนุญาตของ Iron
Mountain ทีย่ น
ิ ยอมให้ซพ
ั พลายเออร์ดาํ เนินการติดตัง้ จะไม่ถือเป็ นการอมรับใดๆ ทัง้ สิน
้
8. การรับประกัน
8.1 ซัพพลายเออร์รบั รองและรับประกันว่า: (1) เมือ่ มีการส่งมอบสินค้าให้แก่ Iron Mountain แล้ว Iron
Mountain จะมีกรรมสิทธิใ์ นการรับประกันทุกประการโดยปราศจากสิทธิในสินค้าของบุคคลทีส่ ามทัง้ หมด
(2) สินค้าจะสอดคล้องกับคําอธิบายลักษณะของสินค้านัน
้ (รวมถึงข้อกําหนดด้านสมรรถนะทัง้ หมดที่ Iron
Mountain
กําหนดไว้
และ/หรือ
ตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์สาํ หรับสินค้าหรือทีร่ ะบุในใบสั่งซื้อ)
และ
(ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง)
การออกแบบและการผลิตสินค้าดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกําหนด
(3)

้ โดยซัพพลายเออร์หรือทีล่ ูกค้า
สินค้ามีคณ
ุ ภาพเป็ นทีน
่ ่ าพอใจและเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ทจี่ ดั ทําขึน
แจ้งให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบทัง้ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
และในส่วนนี้
Iron
Mountain
ต้องอาศัยทักษะและดุลพินิจของซัพพลายเออร์
(4)
หากเป็ นไปได้
สินค้าจะต้องปราศจากข้อบกพร่องในการออกแบบ
วัสดุ
และความเชีย่ วชาญในการผลิต
และสภาพทีป
่ ราศจากข้อบกพร้องนี้จะต้องคงอยูเ่ ป็ นระยะเวลา
12
เดือนหลังจากการยอมรับ
เว้นแต่ในข้อตกลงจะมีการกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
่
(5)
ปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต
การติดฉลาก
บรรจุภ ัณฑ์
การจัดเก็บ
การขนถ่าย
และการส่งมอบสินค้า
(6)
Iron
Mountain
มีสท
ิ ธิในการตรวจสอบและทดสอบสินค้าก่อนการส่งมอบได้ตลอดเวลา
(7)
ไม่มส
ี ว่ นใดของสินค้าหรือบริการหรือการใช้สน
ิ ค้าหรือการบริการดังกล่าวของ
Iron
Mountain
์
ทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาของบุคคลทีส่ ามใดๆ
(8)
ซัพพลายเออร์มส
ี ท
ิ ธิและอํานาจในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่
Iron
Mountain
และการเข้าทําสัญญาในข้อตกลงนี้ไม่ขดั แย้งกับข้อสัญญาใดๆ
หรือความสัมพันธ์อน
ื่ ๆ
ทีม
่ ผ
ี ลผูกมัดกับซัพพลายเออร์อยู่
(9)
ในส่วนของการบริการ
การบริการจะต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังและความชํานาญทัง้ หมดทีม
่ ี
(10)
การดําเนินการในส่วนของการบริการจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานด้านวิ
ชาชีพทั่วไปตลอดเวลา โดยบุคลากรทีม
่ ค
ี วามคุน
้ เคยกับความต้องการของ Iron Mountain และมีทกั ษะ
ผ่านการฝึ กอบรม
และมีประวัตใิ นการดําเนินการเกีย่ วกับบริการดังกล่าวในลักษณะทีส่ อดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางปฏิบ ั
ติทางการค้าในปัจจุบน
ั และมาตรฐานในอุตสาหกรรมสําหรับบริการทีค
่ ล้ายคลึงกัน
(11)
นอกจากนี้
ซัพพลายเออร์ยงั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการขอและการรักษาใบอนุญาต
หนังสืออนุญาตทีจ่ าํ เป็ นทัง้ หมด
และการขออนุญาตดําเนินงานอืน
่ ๆ
ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการจัดหาสินค้าหรือการดําเนินงานสําหรับการบริการ
(12)
การบริการจะสอดคล้องกับคําอธิบายและข้อกําหนดทัง้ หมด
รวมถึงคําชี้แจงขอบเขตการทํางานทีซ
่ พ
ั พลายเออร์จดั ให้แก่
Iron
Mountain
(13)
การบริการและสิง่ ทีส่ ง่ มอบจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้เป็ นครัง้ คราว
และซัพพลายเออร์จะแจ้ง Iron Mountain ทันทีทท
ี่ ราบถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในกฎหมายดังกล่าว
8.2
สิทธิของ
Iron
Mountain
ภายใต้ขอ
้ ตกลงซึง่ อยูน
่ อกเหนือจากข้อกฎหมายทีบ
่ งั คับใช้จะตกเป็ นประโยชน์ ของ Iron Mountain
ไปโดยปริยาย โดยข้อกําหนดของข้อ 8 นี้ การปฏิบตั งิ าน การยอมรับ หรือการชําระเงินตามข้อตกลง
จะยังคงมีผลต่อไป
และจะครอบคลุมไปยังการบริการทีไ่ ด้รบั ทดแทนหรือแก้ไขตามทีซ
่ พ
ั พลายเออร์เป็ นผูจ้ ดั ให้ดว้ ยเช่นกัน
8.3
หากสินค้าหรือบริการประกอบด้วยซอฟต์แวร์
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับซอฟต์แวร์ดงั กล่าวนัน
้
ซัพพลายเออร์รบั รองและรับประกันว่า:
(1)
ซอฟต์แวร์ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและความชํานาญในการผลิต
(2)
ซอฟต์แวร์จะต้องสอดคล้องตามปัจจัยสําคัญกับเอกสารกํากับโปรแกรมและข้อกําหนดในขณะนัน
้ สําหรับซ
อฟต์แวร์ดงั กล่าว และ (3) ซอฟต์แวร์ตอ
้ งไม่มไี วรัส, ม้าโทรจัน (Trojan horse), ประตูกบั ดัก (Trap
ิ า, ตัวนับหรือชุดคําสั่งจํากัดอืน
Door), ประตูหลัง (Back Door), ตัวจับเวลา, นาฬก
่ ๆ
คําแนะนําหรือการออกแบบทีอ่ าจลบหรือถ่ายโอนข้อมูลหรือการเขียนโปรแกรม
หรือเป็ นสําเหตุให้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ
ไม่สามารถทํางานได้
ไม่ปลอดภัย
หรือไม่มค
ี วามสามารถสําหรับการใช้งานเต็มรูปแบบตามวัตถุประสงค์ในการออกแบบและการสร้าง
หรือให้สท
ิ ธิการเข้าถึงหรือความสามารถในการปรับเปลีย่ นข้อมูลหรือรหัสโปรแกรมแก่ซพ
ั พลายเออร์หรือ
บุคคลทีส่ ามรายใดก็ตาม
ในกรณี ทซ
ี่ อฟต์แวร์มเี ทคโนโลยีใดๆ
ของบุคคลทีส่ ามอยูด
่ ว้ ย
ซัพพลายเออร์รบั ประกันว่า: (1) ซัพพลายเออร์มส
ี ท
ิ ธิทจี่ ะใช้เทคโนโลยีของบุคคลทีส่ ามดังกล่าวทัง้ หมด

ในลักษณะทีจ่ าํ เป็ นต่อการตอบสนองต่อข้อผูกพันภายใต้ขอ
้ ตกลงนี้ (2) ซัพพลายเออร์มส
ี ท
ิ ธิอนุญาตให้
Iron
Mountain
ใช้เทคโนโลยีของบุคคลทีส่ ามดังกล่าวภายใต้ขอ
้ ตกลงนี้
(3)
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งปฏิบตั ต
ิ ามข้อจํากัดและข้อกําหนดทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีของบุคคลทีส่ ามดังก
ล่าว
และ
(4)
การใช้งานเทคโนโลยีของบุคคลทีส่ ามดังกล่าวของ
Iron
Mountain
ตามข้อตกลงนี้จะไม่จาํ กัด เปลีย่ นแปลง หรือขัดขวางสิทธิหรือผลประโยชน์ ของ Iron Mountain
ในเทคโนโลยีหรือสิทธิในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาใดๆ
ที่
Iron
Mountain
เป็ นเจ้าของหรือได้รบั ใบอนุญาตใช้งานโดยอิสระด้วยตนเอง
8.4 ระยะเวลาในการรับประกันคือหนึ่งปี นับจากวันที่ Iron Mountain ยอมรับสินค้าหรือการบริการนัน
้
8.5 ในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารฝ่ าฝื นการรับประกันดังกล่าวข้างต้น ซัพพลายเออร์จะต้องซ่อมแซม เปลีย่ นให้ใหม่แทน
แก้ไข
หรือดําเนินการใหม่อก
ี ครัง้ สําหรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
เพือ
่ แก้ไขการฝ่ าฝื นการรับประกันดังกล่าวให้ถก
ู ต้องในทันที โดยไม่มก
ี ารเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยจาก Iron
Mountain ซัพพลายเออร์ไม่รบั ประกันในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับรายการทีผ
่ อ
ู้ น
ื่ ผลิต และ/หรือ ติดตัง้
ยกเว้นในกรณี ทอ
ี่ ยูภ
่ ายใต้ขอบเขตความสามารถในการดําเนินการดังกล่าว
โดยนัยนี้
ซัพพลายเออร์ขอมอบผลประโยชน์ ในการรับประกันใดๆ ทีจ่ ดั ให้โดยบุคคลทีส่ ามแก่ Iron Mountain
8.6 สิทธิอ ันชอบธรรมในการรับประกันทีก
่ าํ หนดไว้ในข้อ 8 นี้ ครอบคลุมทัง้ Iron Mountain
และลูกค้ารายใดก็ตามของ Iron Mountain ซึง่ Iron Mountain ขายต่อสินค้านัน
้ ให้
8.7
Iron
Mountain
ตกลงทีจ่ ะแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับข้อบกพร่องทัง้ หมดทีต
่ นเองรับทราบให้ซพ
ั พลายเออร์รใู ้ นทันที
ไม่วา่ จะเป็ นการแจ้งทางวาจาหรือหนังสือบอกกล่าวเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
Iron
Mountain
อาจขอให้ดาํ เนินการซ่อมแซมหรือการเปลีย่ นสินค้าทีม
่ ข
ี อ
้ บกพร่อง
หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถหรือปฏิเสธทีจ่ ะดําเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงที
ในกรณี นี้
ซัพพลายเออร์จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่
Iron
Mountain
้ จากกรณี ดงั กล่าว
อย่างเต็มทีส่ าํ หรับบรรดาค่าเสียหายและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
การดําเนินการของ
Iron
Mountain
เพือ
่ แก้ไขข้อบกพร่องจะไม่เป็ นการลดภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ
ของซัพพลายเออร์ภายหลังจากนัน
้
9. การออกใบแจ้งราคาสินค้า การชําระเงิน
9.1
ใบแจ้งราคาสินค้าของซัพพลายเออร์จะต้องส่งไปยังทีอ่ ยูท
่ ี่
Iron
Mountain
ได้ระบุไว้บนใบสัง่ ซื้อหรือคําชี้แจงขอบเขตการทํางาน
ทัง้ นี้
เว้นในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารระบุไว้เป็ นอย่างอืน
่ ในใบสั่งซื้อหรือคําชี้แจงขอบเขตการทํางาน Iron Mountain
ตกลงทีจ่ ะชําระเงินตามใบแจ้งราคาสินค้าภายในสีส่ บ
ิ ห้า (45) วันนับจากวันที่ Iron Mountain
ได้รบั ใบแจ้งราคาสินค้าอย่างถูกต้อง
(ตามข้อกําหนดของข้อ
9
นี้)
จากซัพพลายเออร์
และไม่มข
ี อ
้ โต้แย้งใดๆ
(ในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารยอมรับก่อนหรือไม่ก็ตาม)
โดยมีเงือ
่ นไขว่าใบแจ้งราคาสินค้าดังกล่าวต้องมีคาํ อธิบายรายการสินค้าหรือการบริการทีจ่ ดั หาอย่างถูกต้อ
งตรงกับสินค้าหรือการบริการทีร่ ะบุไว้ในใบสั่งซื้อ
และระบุขอ
้ มูลเพิม
่ เติมเกีย่ วกับรายการภาษี ใดๆ
(ภาษี มลู ค่าเพิม
่ หรือภาษี อน
ื่ ๆ)
หรือค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
โดยกําหนดไว้บนบรรทัดแยกต่างหากในลักษณะทีแ
่ สดงรายละเอียดทีส่ มเหตุสมผลแก่ Iron Mountain
ใบแจ้งราคาสินค้าทีไ่ ม่ผา่ นข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้นจะถูกส่งกลับไปยังซัพพลายเออร์
และระยะเวลาการชําระเงินจะไม่เริม
่ ต้นนับจนกว่า
Iron
Mountain
จะได้รบั ใบแจ้งราคาสินค้าทีถ
่ ูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยของตนเอง

ยกเว้นในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้เป็ นอย่างอืน
่
หรือทีม
่ ก
ี ารระบุเอาไว้แล้วล่วงหน้าในคําชี้แจงเกีย่ วกับงาน
และค่าใช้จา่ ยในการเดินทางใดๆ
ทีต
่ กลงกันไว้กอ
่ นหน้านี้จะเป็ นไปตามนโยบายด้านการเดินทางของ
Iron
Mountain
สําหรับซัพพลายเออร์
เฉพาะในกรณี ทม
ี่ ใี บเสร็จรับเงินทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน
้
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งเก็บรายการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องเกีย่ วกับเวลาทีใ่ ช้และวัสดุทซ
ี่ พ
ั พลายเ
ออร์ใช้ในการจัดหาสินค้าและบริการในรูปแบบดังกล่าวตามที่
Iron
Mountain
อนุมตั ิ
และซัพพลายเออร์อนุญาตให้
Iron
Mountain
ทําการตรวจสอบรายการบันทึกข้อมูลดังกล่าวตามเวลาทีเ่ หมาะสมทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารร้องขอ
หาก
Iron
Mountain ไม่ชาํ ระเงินตามจํานวนทีต
่ อ
้ งชําระภายใต้ขอ
้ ตกลง ซัพพลายเออร์อาจเรียกเก็บดอกเบีย้ จาก
Iron
Mountain
สําหรับจํานวนเงินทีค
่ า้ งชําระนับจากวันครบกําหนดถึงวันทีช
่ าํ ระเงิน
ทัง้ ก่อนและหลังมีคาํ พิพากษาในอัตรา 2% ต่อปี ของยอดเงินต้นทีค
่ า้ งชําระ
10. กําหนดเวลาความคืบหน้า
10.1
หากใบสั่งซื้อหรือคําชี้แจงขอบเขตการทํางานระบุการชําระเงินโดยถือตามวันทีด
่ าํ เนินการเสร็จสมบูรณ์
และ/หรือ
กําหนดเวลาส่งมอบ
ซัพพลายเออร์จะแจ้งให้
Iron
Mountain
ทราบทันทีเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงวันทีด
่ าํ เนินการเสร็จสมบูรณ์ และ/หรือ กําหนดเวลาส่งมอบ หาก Iron
Mountain ร้องขอ ภายในห้า (5) วันทําการ นับจากวันทีไ่ ด้รบั เอกสารคําสัง่ ในการทํางานใดๆ
ทีอ่ อกภายใต้ขอ
้ ตกลงฉบับนี้ ซัพพลายเออร์จะต้องจัดเตรียมและยืน
่ เรือ
่ งเพือ
่ ขออนุมตั จิ าก Iron Mountain
้ ในการจัดส่งสินค้าหรือการดําเนินงานสําหรับการบริการ
สําหรับกําหนดเวลาทีม
่ รี ายละเอียดมากขึน
กําหนดเวลาดังกล่าวจะระบุวน
ั ทีส่ าํ หรับการเริม
่ และการดําเนินการทีเ่ สร็จสมบูรณ์ ในขัน
้ ตอนต่างๆ
ของการจัดส่งและการติดตัง้ และจะมีการแก้ไขในระหว่างช่วงเวลาดําเนินการทีจ่ าํ เป็ นตามเงือ
่ นไขของงาน
จะไม่มก
ี ารขยายเวลาเกินกว่าวันทีด
่ าํ เนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ หรือกําหนดเวลาในการส่งมอบ
ยกเว้นในกรณี ที่ Iron Mountain อนุมตั ก
ิ ารขยายเวลาดังกล่าวให้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
11. การเปลีย่ นแปลง
11.1 Iron Mountain อาจอนุญาตให้เปลีย่ นแปลงสินค้าหรือการบริการเป็ นครัง้ คราว อย่างไรก็ตาม
ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ทาํ การเปลีย่ นแปลงใดๆ
(รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการเปลีย่ นแปลงค่าใช้จา่ ย
ปริมาณ
กําหนดเวลาส่งมอบ
หรือการดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ )
โดยทีไ่ ม่ได้รบั การอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้าจาก Iron Mountain โดย Iron Mountain
จะทําการยืนยันการเปลีย่ นแปลงสินค้าหรือการบริการเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรให้แก่ซพ
ั พลายเออร์ภายในห้า
(5)
วันทําการนับจากการเปลีย่ นแปลงใดๆ
ทีร่ อ้ งขอ
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดทําเอกสารการเปลีย่ นแปลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทีม
่ ก
ี ารลงนามจากคูส่ ัญญาให้แก่
้ โดยละเอียด
Iron Mountain ทัง้ นี้ เอกสารจะต้องระบุผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดขึน
รวมถึงการปรับค่าใช้จา่ ย ปริมาณ กําหนดเวลาจัดส่ง และการดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ สาํ หรับสินค้า
และ/หรือ การบริการ หากมี
11.2
หาก
Iron
Mountain
ร้องขอการเปลีย่ นแปลงใดๆ
ในใบสั่งซื้อ
หรือต่อขอบเขตหรือการปฏิบตั งิ านตามคําชี้แจงขอบเขตการทํางาน
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดส่งการประเมินทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
(เว้นแต่จะมีการตกลงกันไว้เป็ นอย่างอืน
่ ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
โดยไม่เกินสิบ
(10)
วันทําการหลังจากได้รบั การร้องขอจาก Iron Mountain) ในประเด็นต่อไปนี้ให้แก่ Iron Mountain:
11.2.1 ระยะเวลาทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

11.2.2 ส่วนต่างทีจ่ าํ เป็ นใดๆ ต่อค่าใช้จา่ ยของซัพพลายเออร์ทเี่ กิดจากการเปลีย่ นแปลง
้ จากการเปลีย่ นแปลง คําชี้แจงขอบเขตการทํางาน และ
11.2.3 ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน
11.2.4 ผลกระทบใดก็ตามของการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับข้อตกลง
11.3
ยกเว้นคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายยินยอมให้ทาํ การเปลีย่ นแปลงตามทีเ่ สนอไว้
ข้อตกลงนี้จะไม่มก
ี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ
การเปลีย่ นแปลงข้อตกลงหรือเอกสารใดๆ
ทีอ่ า้ งอิงในข้อตกลงนี้จะไม่มผ
ี ล
้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและมีการลงนามโดยหรือในนามของคูส่ ญ
ยกเว้นจะได้ทาํ ขึน
ั ญาแต่ละฝ่ าย
11.4
หากคูส่ ัญญาทัง้ สองฝ่ ายแสดงความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ สนอ
หลังจากทีม
่ ก
ี ารพิจารณาถึงส่วนต่างทีจ่ าํ เป็ นต่อค่าใช้จา่ ยของซัพพลายเออร์ในข้อตกลง
คําชี้แจงขอบเขตการทํางาน
และเงือ
่ นไขของข้อตกลงใดก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องสําหรับการเปลีย่ นแปลงทีต
่ กลงกันไว้เท่านัน
้
จึงจะสามารถทําการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้
11.5
หากซัพพลายเออร์รอ้ งขอการเปลีย่ นแปลงขอบเขตหรือการให้บริการหรือสินค้าทีจ่ ดั หา
เพือ
่ ตอบสนองต่อข้อกําหนดด้านความปลอดภัยหรือข้อกําหนดตามกฎหมายและการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวไ
ม่มผ
ี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อลักษณะทีแ
่ ท้จริง ขอบเขต หรือค่าใช้จา่ ยสําหรับสินค้า และ/หรือ
การบริการ
ทัง้ นี้
Iron
Mountain
จะไม่ระงับหรือชะลอการยินยอมให้ดาํ เนินการดังกล่าวโดยไม่มเี หตุอน
ั ควร ทัง้ ค่าใช้จา่ ยของซัพพลายเออร์
คําชี้แจงขอบเขตการทํางานและเงือ
่ นไขใดๆ
ก็ตามของข้อตกลงนี้จะต้องไม่แตกต่างกันเนื่องจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
12. การติดตัง้
12.1
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งเลือก
เตรียมการ
กําหนดเวลา
และติดตัง้ สินค้าให้เสร็จสิน
้
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการเตรียมการและการจัดส่งวัสดุทจี่ าํ เป็ นต้องใช้ทง้ ั หมด
ซัพพลายเออร์จะต้องเริม
่ ติดตัง้ สินค้าไม่ชา้ กว่าสอง
(2)
วันทําการ
หลังจากทีไ่ ด้สง่ มอบสินค้าไปยังสถานทีข
่ อง
Iron
Mountain
เว้นแต่คส
ู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายจะตกลงร่วมกันเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพือ
่ เปลีย่ นแปลงกําหนดเวลาการติดตัง้
ซัพพลายเออร์มห
ี น้าทีเ่ ดินทางไปสถานทีต
่ ด
ิ ตัง้ หรือส่งมอบสินค้า
เพือ
่ ทําการตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมภายในสถานที่
้ ในขัน
และเพือ
่ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าจะไม่มป
ี จั จัยแวดล้อมทีผ
่ ด
ิ ปกติเกิดขึน
้ ตอนการติดตัง้
้ อันเนื่องมาจากปัจจั
ซัพพลายเออร์จะได้รบั เงินค่าใช้จา่ ยตามความเหมาะสมสําหรับการทํางานทีเ่ พิม
่ มากขึน
้
ยแฝงทีผ
่ ด
ิ ปกติ
ซึง่ อาจเกิดขึน
และ/หรือ
พบเจอในระหว่างการติดตัง้
หากผูต
้ ด
ิ ตัง้ สินค้าทีม
่ ป
ี ระสบการณ์ ไม่สามารถคาดการณ์ ถงึ ปัจจัยดังกล่าวได้โดยมีเหตุผลอันสมควร
้
และไม่สามารถพบปัจจัยดังกล่าวได้จนกระทั่งการติดตัง้ เริม
่ ต้นขึน
และซัพพลายเออร์ได้แจ้งให้ Iron
Mountain ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรถึงการมีอยูข
่ องปัจจัยดังกล่าวก่อนทีจ่ ะดําเนินงานเพิม
่ เติมนัน
้
12.2
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งรับรองว่าการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีฝ
่ ่ ายติดตัง้ มีความเป็ นมืออาชีพและไม่รบกวนการ
ดําเนินธุรกิจของ Iron Mountain และต้องปฏิบตั ต
ิ ามคําแนะนําทีส่ มเหตุสมผลทัง้ หมดของ Iron
Mountain
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการปฏิบตั ต
ิ ามนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานทีท
่ าํ งานและนโยบายด้านการ
รักษาความปลอดภัยของ
Iron
Mountain
ซัพพลายเออร์มห
ี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการยกขนวัสดุอป
ุ กรณ์ ทก
ุ ชิน
้ ในสถานทีป
่ ฏิบตั งิ าน

รวมถึงการขนถ่ายสินค้าด้วย
13. ประกันภัย
13.1
ก่อนการจัดหาสินค้า
และ/หรือ
การบริการ
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งมีและคงไว้ซงึ่ สิทธิในการประกันภัยทีเ่ พียงพอ (หรือเบีย้ ประกันตามจํานวนที่ Iron
Mountain
แจ้งให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบเป็ นครัง้ คราว)
กับบริษท
ั รับประกันภัยทีน
่ ่ าเชือ
่ ถือตลอดเวลา
ทัง้ ในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงและ 6 ปี หลังจากนัน
้ ซึง่ เป็ นประกันภัยสําหรับการจัดหาสินค้า และ/หรือ
การบริการทีไ่ ด้รบั การพิจารณาในข้อตกลงนี้
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ
และการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพที่ Iron Mountain ยอมรับได้ หาก Iron Mountain ร้องขอ
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งจัดส่งใบรับรองการประกันภัยให้แก่ Iron Mountain และซัพพลายเออร์ตอ้ งระบุชือ
่
Iron
Mountain
ในฐานะผูเ้ อาประกันภัยเพิม
่ เติมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประกันภัยความรับผิดทัว่ ไป
อย่างไรก็ตามซัพพลายเออร์ตอ
้ งส่งคํารับรองนี้อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
และทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารต่ออายุหรือลดจํานวนเงินความคุม
้ ครองในการประกันภัย และ/หรือ ข้อจํากัด
14. ข้อจํากัดความรับผิดและการชดใช้คา่ เสียหาย
14.1
ความเสียหายสืบเนื่อง
ในทุกกรณี
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ตอ
้ งรับผิดชอบต่อความสูญเสียผลกําไรหรือการขาดรายได้ของคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่ง
หรือความเสียหายสืบเนื่อง
ความเสียหายโดยมิได้ตง้ ั ใจ
ความเสียหายทางอ้อม
้ หรือสร้างความเสียหายให้แก่คส
หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม ทีเ่ กิดขึน
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง
อันเป็ นผลมาจากหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับข้อตกลงนี้
แม้วา่ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวจะรับทราบถึงความเป็ นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตา
ม
ยกเว้นในกรณี ทค
ี่ ส
ู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าฝื นการรับประกันหรือภาระผูกพันในการชดใช้คา่ เสียหายภายใต้ขอ
้ ตกล
งนี้
14.2
การเสียชีวต
ิ /การบาดเจ็บของบุคคล
ไม่มเี นื้อหาส่วนใดในข้อตกลงฉบับนี้ทม
ี่ ผ
ี ลเป็ นการจํากัดความรับผิดของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งแต่อย่างใ
ด ต่อการหลอกลวง การบิดเบือนความจริงเพือ
่ ฉ้อโกง การเสียชีวต
ิ
หรือการบาดเจ็บของบุคคล
อันเป็ นผลมาจากความประมาทของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน
้
หรือประเด็นใดๆ
ก็ตามทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวกันออกไปหรือจํากัด
หรือพยายามทีจ่ ะกันออกไป
หรือจํากัดความรับผิดในประเด็นนัน
้ ๆ
14.3
ความรับผิดชอบสูงสุดของ
Iron
Mountain
(ไม่รวมความรับผิดในการจ่ายค่าบริการหรือดอกเบีย้ ใดๆ
จะต้องไม่เกินจํานวนเงินเท่ากับยอดเงินรวมทัง้ หมดที่
จะต้องจ่ายให้แก่ซพ
ั พลายเออร์ตามข้อตกลงในปี นัน
้

ทีม
่ ต
ี อ
่ ซัพพลายเออร์ในปี ปฏิทน
ิ ใดๆ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง)
Iron
Mountain

14.4 ซัพพลายเออร์จะต้องชดใช้และปกป้ อง Iron Mountain จากบรรดาข้อเรียกร้องทัง้ หมด
และความรับผิดทัง้ ทางตรง
ทางอ้อม
หรือทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่องทัง้ หมด
(รวมถึงการสูญเสียผลกําไร
ความเสียหายทางธุรกิจ การสูญเสียค่าความนิยม และการสูญเสียทีค
่ ล้ายคลึงกัน) ค่าใช้จา่ ย รายได้
ความเสียหายและค่าเสียหาย
(รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทางวิชาชีพอืน
่ ๆ
และทางกฎหมายทีม
่ เี หตุอน
ั ควร) ทีม
่ ก
ี ารตัดสินชี้ขาดต่อ หรือเกิดจาก หรือจ่ายโดย Iron Mountain
้ กับ Iron Mountain ในส่วนของความรับผิด
อันเป็ นผลมาจากหรือเกีย่ วเนื่องกับข้อเรียกร้องใดๆ ทีเ่ กิดขึน

การสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ทีพ
่ นักงานของ Iron Mountain
หรือตัวแทน หรือลูกค้าหรือบุคคลทีส่ าม รายใดๆ ต้องแบกรับ ภายในขอบเขตของความรับผิด การสูญเสีย
ความเสียหาย
การบาดเจ็บ
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าวทีม
่ ส
ี าเหตุ
เกีย่ วข้อง
หรือเกิดจากข้อกําหนดของสินค้า
บริการ
หรือสิง่ ทีส่ ง่ มอบเนื่องจากผลกระทบของการฝ่ าฝื นหรือการปฏิบตั งิ านด้วยความประมาทเลินเล่อ
ความล้มเหลว หรือความล่าช้าในการปฏิบตั งิ านของซัพพลายเออร์ตามข้อตกลงฉบับนี้
15. การชดใช้คา่ เสียหายต่อทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
15.1 ซัพพลายเออร์จะต้องชดใช้คา่ เสียหายและปกป้ อง Iron Mountain จากความรับผิดใดๆ
จากการถูกเรียกร้องทัง้ หมด และความรับผิดทัง้ ทางตรง ทางอ้อม หรือทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่องมาทัง้ หมด
(รวมถึงการสูญเสียผลกําไร
ความเสียหายทางธุรกิจ
การสูญเสียค่าความนิยม
และการสูญเสียทีค
่ ล้ายคลึงกัน)
ค่าใช้จา่ ย
การปฏิบตั งิ าน
ความเสียหายและค่าเสียหาย
(รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทางวิชาชีพอืน
่ ๆ และทางกฎหมาย) ทีม
่ ก
ี ารตัดสินชี้ขาด หรือเกิดจาก
หรือทีต
่ อ
้ งจ่ายโดย
Iron
Mountain
้
อันเนื่องมาจากหรือเกีย่ วข้องกับการถูกกล่าวหาหรือการละเมิดทีเ่ กิดขึนจริงต่อสิทธิในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญา
้ จากการใช้หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์จากการทํางาน
ของบุคคลทีส่ ามหรือสิทธิอน
ื่ ๆ
ทีเ่ กิดขึน
(ตามทีจ่ าํ กัดความด้านล่าง)
16. สิทธิการครอบครองผลิตภัณฑ์จากการทํางาน
16.1 “ผลิตภัณฑ์จากการทํางาน” หมายถึงสิง่ ทีส่ ง่ มอบ สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม การปรับปรุง
หรือผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ
สําหรับการบริการทีซ
่ พ
ั พลายเออร์
(หรือผูร้ บั เหมาช่วงของซัพพลายเออร์)
้ ในระหว่างการให้บริการ
อาจคิดค้นหรือพัฒนาขึน
ไม่วา่ ผลิตภัณฑ์นน
้ั ๆ
์
จะมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนสําหรับการจดทะเบียนสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ เครือ
่ งหมายการค้า ความลับทางการค้า
หรือความคุม
้ ครองตามกฎหมายอืน
่ ๆ
หรือไม่ก็ตาม
้ มานัน
ซัพพลายเออร์ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์จากการทํางานทัง้ หมดทีส่ ร้างขึน
้ จะตกเป็ นทรัพย์สน
ิ ของ
Iron
Mountain
แต่เพียงผูเ้ ดียวในทันที
ด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่
หาก
Iron
Mountain
ไม่มส
ี ท
ิ ธิในการครอบครองผลิตภัณฑ์จากการทํางานดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว ซัพพลายเออร์ตอ
้ งมอบหมาย
์ ลิตภัณฑ์จากการทํางานให้แก่
ส่งต่อ
และโอนสิทธิผ
Iron
Mountain
พร้อมด้วยการรับประกันกรรมสิทธิโ์ ดยสมบูรณ์
และปราศจากสิทธิ ์
กรรมสิทธิ ์
และผลประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์จากการทํางานทัง้ หมดของบุคคลทีส่ ามทุกราย
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะสิทธิในทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบหรือลักษณะ
ใดก็ตาม ซัพพลายเออร์ตกลงทีจ่ ะจัดทําเอกสารและดําเนินงานเพิม
่ เติมในประเด็นดังกล่าว โดย Iron
์ งั กล่าวเสร็จสมบูรณ์
Mountain
จะเป็ นผูอ
้ อกค่าใช้จา่ ยตามทีจ่ าํ เป็ นเพือ
่ ให้การโอนสิทธิด
และเพือ
่ ปกป้ องสิทธิในผลิตภัณฑ์จากการทํางานของ
Iron
Mountain
ซัพพลายเออร์จะต้องรับมาซึง่ การสละสิทธิโ์ ดยชอบธรรมทัง้ หมดและบางส่วนในผลิตภัณฑ์จากการทํางาน
จากบุคคลใดก็ตามทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิดงั กล่าวอยูใ่ นขณะนี้หรืออาจมีในอนาคตภายใต้กฎหมายในเขตอํานาจศาลใดๆ
17. ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
17.1
ซัพพลายเออร์จะต้องรักษาความลับของวัสดุนําเข้าทัง้ หมดอย่างเคร่งครัด
รวมไปถึงความรูค
้ วามชํานาญทางเทคนิคหรือทางการค้าทัง้ หมด ข้อมูลจําเพาะ สิง่ ประดิษฐ์ กระบวนการ
หรือความคิดริเริม
่ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นความลับ และที่ Iron Mountain พนักงาน ตัวแทน ทีป
่ รึกษา
หรือผูร้ บั เหมาช่วงของ Iron Mountain เปิ ดเผยให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบ และข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับใดๆ

ก็ตามทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของ Iron Mountain ซึง่ ซัพพลายเออร์อาจรับทราบ
(รวมเรียกว่า
“ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ”)
ซัพพลายเออร์จะต้องจํากัดการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับต่อทีมงานของตนเองทีด
่ าํ เนินการตามภาระผูก
พันภายใต้ขอ
้ ตกลงนี้
และต่อพนักงาน
ตัวแทน
ทีป
่ รึกษา
หรือผูร้ บั เหมาช่วงของตนเอง
ซึง่ จําเป็ นต้องรูข
้ อ
้ มูลทีเ่ ป็ นความลับเพือ
่ วัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ห
ิ น้าทีต
่ ามภาระผูกพันของซัพพลายเออ
ร์ทม
ี่ ต
ี อ
่ Iron Mountain เพียงประการเดียวเท่านัน
้ และต้องรับรองว่าบุคลากรทัง้ หมดทีก
่ ล่าวถึงข้างต้น
รวมถึงพนักงาน
ตัวแทน
หรือผูร้ บั เหมาช่วง
จะปฏิบตั ต
ิ ามภาระผูกพันในการรักษาความลับทีส่ อดคล้องกับข้อตกลงทีม
่ ผ
ี ลผูกพันต่อซัพพลายเออร์ในทีน
่ ี้
17.2 วัสดุนําเข้าทัง้ หมด ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ อุปกรณ์ ของ Iron Mountain และวัสดุอน
ื่ ๆ ทัง้ หมด
อุปกรณ์ และเครือ
่ งมือ แบบร่าง ข้อมูลจําเพาะและข้อมูลที่ Iron Mountain จัดให้แก่ซพ
ั พลายเออร์
ถือเป็ นทรัพย์สน
ิ ของ
Iron
Mountain
แต่เพียงผูเ้ ดียวตลอดไป
อย่างไรก็ตาม
ซัพพลายเออร์จะต้องรักษาความปลอดภัยของรายการดังกล่าวด้วยความเสีย่ งของตนเอง
และต้องรักษาให้อยูใ่ นสภาพทีด
่ ีจนกว่าจะมีการส่งคืนกลับให้แก่
Iron
Mountain
บุคลากรต้องไม่ทงิ้ หรือนํารายการทีก
่ ล่าวถึงข้างต้นไปใช้ในทางอืน
่ นอกเหนือจากคําแนะนําหรือการอนุญา
ตทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของ Iron Mountain เท่านัน
้
17.3
ยกเว้นในกรณี ทม
ี่ ก
ี ฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้ได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอืน
่
ภาระหน้าทีใ่ นการรักษาความลับเหล่านี้
ซึง่ มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับแต่ละรูปแบบ
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกเป็ นเวลาสาม
(3)
ปี นับจากวันทีข
่ องข้อตกลงฉบับนี้
แต่ขอ
้ มูลทีเ่ ป็ นความลับจะต้องไม่รวมถึงข้อมูลทีซ
่ พ
ั พลายเออร์สามารถแสดงหลักฐานทีเ่ พียงพอได้อย่างสม
เหตุสมผลว่า
(ก)
ซัพพลายเออร์รบั รูข
้ อ
้ มูลนัน
้ แล้วก่อนทีจ่ ะได้รบั มาภายใต้ขอ
้ ตกลงนี้
(ข)
บุคคลทีส่ ามซึง่ มีสท
ิ ธิในการเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่มภ
ี าระผูกพันใดๆ
ในการรักษาความลับต่อ
Iron
Mountain
เป็ นผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบ
(ค)
ข้อมูลนัน
้ เป็ นทีร่ บั ทราบหรืออาจเป็ นทีร่ บั ทราบกันโดยทั่วไปต่อสาธารณชนหรือทาการค้า
โดยทีซ
่ พ
ั พลายเออร์ไม่ได้ทาํ การละเมิดข้อตกลงนี้
หรือบุคคลทีส่ ามรายใดก็ตามไม่ได้ละเมิดภาระผูกพันในการรักษาความลับใดๆ ทีม
่ ผ
ี ลต่อ Iron Mountain
(ง) ข้อมูลที่ Iron Mountain จัดหาให้แก่บค
ุ คลทีส่ ามโดยไม่มข
ี อ
้ จํากัดในการเปิ ดเผยข้อมูลในภายหลัง (จ)
้ โดยซัพพลายเออร์
เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน
หรือพนักงาน
หรือผูร้ บั เหมาช่วงของซัพพลายเออร์โดยอิสระ
18. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
18.1
หากซัพพลายเออร์ให้บริการภายในสถานทีห
่ รืออาคารของ
Iron
ซัพพลายเออร์ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ต
ิ ามนโยบายและขัน
้ ตอนของ
Iron
ในเรือ
่ งเกีย่ วข้องกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

Mountain
Mountain

19. การคุม
้ ครองข้อมูล
19.1
ซัพพลายเออร์ตระหนักดีวา่
การรักษาความปลอดภัยในระดับสูงเพือ
่ ป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ ะเอียดอ่อนเป็ นสิง่ จําเป็ น
เนื่องจากลักษณะทางธุรกิจจัดเก็บข้อมูลของ Iron Mountain “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือเชือ
่ มโยงกับการระบุตวั ตนของบุคคลธรรมดา รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะข้อมูลพนักงานของ
Iron Mountain หรือข้อมูลลูกค้าของ Iron Mountain ตัวแทนผูม
้ อ
ี าํ นาจของบุคคลดังกล่าว
หากคาดการณ์ ได้วา่ ซัพพลายเออร์
และ/หรือ

บุคลากรของซัพพลายเออร์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา
โดยไม่คาํ นึงว่าข้อมูลจะจัดเก็บอยูท
่ ใี่ ด
ซัพพลายเออร์ตกลงทีจ่ ะดําเนินการและคงไว้ซง่ึ ระดับการควบคุมทางเทคนิค
ทางกายภาพ
และทางระบบขององค์กรอย่างเพียงพอ
โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมทัว่ ไป
ตามความเหมาะสมเพือ
่ ตอบสนองต่อภาระผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการคุม
้ ครองข้อมูลทีม
่ ผ
ี ลบังคับใช้
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการป้ องกันการถูกเข้าถึง การรับไป การใช้ การเปิ ดเผย การคัดลอก การดัดแปลง
การกําจัดหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือไม่ได้ตง้ ั ใจ
หรือความเสีย่ งอืน
่ ๆ
ในทํานองเดียวกัน
19.2 ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล ซัพพลายเออร์รบั ประกันและรับรองว่า:
19.2.1 จะไม่เก็บไว้ เข้าถึง ใช้ เปิ ดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ ๆ
นอกเหนือจากข้อกําหนดของการบริการและขอบเขตทีจ่ าํ เป็ นในการให้บริการเท่านัน
้
และจะอนุญาตให้บค
ุ คลทีไ่ ด้รบั อนุญาตเท่านัน
้ ทีจ่ ะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอยูบ
่ นบนพื้นฐานที่
จําเป็ นต้องรู ้
19.2.2
จะไม่เปิ ดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ให้แก่บค
ุ คลทีส่ าม
เว้นแต่
(1)
จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยชัดแจ้งจาก
Iron
Mountain
ก่อนล่วงหน้า
และในกรณี ทไี่ ด้รบั อนุญาตให้ถา่ ยโอนข้อมูลดังกล่าว
ซัพพลายเออร์จะต้องรับรองว่าบุคคลทีส่ ามได้ลงนามในข้อตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษรซึง่
Iron
Mountain
ได้ให้ความเห็นชอบด้วย
เพือ
่ เป็ นการผูกมัดบุคคลทีส่ ามให้ปฏิบตั ต
ิ ามมาตรฐานและข้อกําหนดทีร่ ะบุอยูใ่ นข้อตกลง
หรือ
(2)
เป็ นไปตามทีก
่ ฎหมายกําหนด
19.2.3
เมือ่ มีการร้องขออย่างสมเหตุสมผลและไม่เป็ นการรบกวนการดําเนินธุรกิจทีส่ าํ คัญของซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์อนุญาตให้
Iron
Mountain
หรือตัวแทนทีไ่ ด้รบั อนุญาตสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ซึง่ อยูใ่ นการครอบครองหรือการเก็บรักษาของซัพพลายเออร์
เมือ่ มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยยีส
่ บ
ิ สีช
่ ่วั โมง
หากเจ้าของข้อมูลต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
ซึง่ ซัพพลายเออร์ครอบครองอยู่
ซัพพลายเออร์จะต้องเรียกคืนข้อมูลส่วนบุคคลและส่งคืนให้แก่ Iron Mountain ทันที เพือ
่ ช่วยให้ Iron
Mountain
สามารถตอบสนองต่อภาระผูกพันทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
เมือ่ สิน
้ สุดการร้องขอใดๆ จาก Iron Mountain ซัพพลายเออร์จะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลทีร่ ะบุคน
ื ให้แก่
Iron Mountain หรือปฏิบตั ต
ิ ามคําสัง่ ของ Iron Mountain ในการแก้ไข ลบ ปรับปรุง
หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
19.2.4 รับรองว่าพนักงานและตัวแทนของซัพพลายเออร์ปฏิบตั ต
ิ ามข้อตกลง
19.2.5
ทันทีทเี่ ริม
่ ต้นดําเนินการตามข้อตกลงนี้
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดให้มก
ี ารฝึ กอบรมด้านการคุม
้ ครองข้อมูลและความเป็ นส่วนตัวอย่างเหมาะสม
(“การฝึ กอบรมเรือ
่ งความเป็ นส่วนตัว”)
แก่พนักงานของตนเองซึง่ มีสท
ิ ธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ตลอดช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้
นอกจากนี้
Iron
Mountain
มีสท
ิ ธิรอ้ งขอให้ซพ
ั พลายเออร์แสดงหลักฐานการฝึ กอบรมดังกล่าวเป็ นครัง้ คราวเพือ
่ รับรองว่าการฝึ กอบรม
นัน
้ เป็ นไปโดยสอดคล้องกับเงือ
่ นไขต่างๆ ในข้อกําหนดนี้
19.2.6
ดําเนินการและคงไว้ซงึ่ ระดับการควบคุมทางเทคนิค
ทางกายภาพ
และทางระบบขององค์กรอย่างเพียงพอ
โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมและวิชาชีพ
ตามความเหมาะสมเพือ
่ ตอบสนองต่อภาระผูกพันภายใต้ขอ
้ ตกลง

รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและโปรแกรมการคุม
้ ครองข้อมูลซึง่ ครอบ
คลุมข้อมูลในวงกว้าง หากเป็ นไปได้
19.2.7
ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและโปรแกรมการคุม
้ ครองข้อมูล
รวมถึงกระบวนการต่างๆ
เป็ นระยะๆ
เพือ
่ รับรองว่าการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนัน
้ เพียงพอและเหมาะสมตรงตามภาระผูกพันภายใต้ขอ
้ ตกลง
นี้
19.2.8 จัดทําเอกสารและรายงานให้ Iron Mountain ทราบโดยทันที เมือ่ มีการเข้าถึง การได้มา การใช้
หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตภายในข้อตกลง และ
19.2.9
ลดผลกระทบใดๆ
ทีเ่ ป็ นอันตรายภายในขอบเขตทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้
เมือ่ ซัพพลายเออร์รบั รูถ
้ งึ การใช้งานหรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยซัพพลายเออร์
ซึง่ เป็ นการละเมิดข้อกําหนดของข้อตกลงนี้
19.3
ซัพพลายเออร์เข้าใจและยอมรับว่าข้อตกลงนี้ไม่เป็ นการโอนสิทธิในความเป็ นเจ้าของใดๆ
หรือผลประโยชน์ อน
ื่ ๆ
ในหรือต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ซพ
ั พลายเออร์
โดยปราศจากการจํากัดข้อกําหนดทีค
่ ล้ายคลึงกันใดๆ
ทีอ่ าจมีผลบังคับใช้
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิบตั ต
ิ ามนโยบายและข้อกําหนดทีส่ มเหตุสมผลทัง้ หมด
(รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการบังคับใช้ขอ
้ ตกลง) ตามการร้องขอทีเ่ หมาะสมของ Iron Mountain
เป็ นครัง้ คราวเพือ
่ ปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงแนวทาง
นโยบายและข้อกําหนดทีบ
่ งั คับใช้เพือ
่ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าของ Iron Mountain และ/หรือ
กฎหมายและกฎข้อบังคับทีบ
่ งั คับใช้
ซึง่ อาจมีการแก้ไขเป็ นครัง้ คราวได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม
หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดดังกล่าวได้ โดยไม่มค
ี า่ ใช้จา่ ยหรือความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ
ทว่า Iron Mountain ยังคงยืนยันทีจ่ ะปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ Iron Mountain
อาจบอกกล่าวยกเลิกข้อตกลงนี้ได้
19.4
ซัพพลายเออร์ยอมรับทีจ่ ะจัดทําแนวทางปฏิบตั ภ
ิ ายใน
หนังสือ
และทะเบียนข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้งานและการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั มาจาก
หรือทีซ
่ พ
ั พลายเออร์สร้างหรือได้รบั มาในนามของ Iron Mountain หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่งของ Iron
Mountain ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ดั ให้ Iron Mountain หรือจัดให้ตามการร้องขอของ Iron Mountain
หรือให้แก่หน่ วยงานภาครัฐทีม
่ เี ขตอํานาจศาลครอบคลุมในประเด็นทีว่ า่ ด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
19.5
ในส่วนอืน
่ ๆ
นอกเหนือจากและไม่ใช่การแทนทีภ
่ าระผูกพันในการชดใช้คา่ เสียหายใดๆ
ก็ตามทีก
่ าํ หนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ซัพพลายเออร์ยอมรับทีจ่ ะชดใช้คา่ เสียหาย ปกป้ อง และป้ องกัน Iron
Mountain บริษท
ั สาขา บริษท
ั ในเครือ ผูถ
้ ือหุน
้ กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของ
Iron Mountain จากการอ้างสิทธิ ์ การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จา่ ย หรือความสูญเสีย
รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทีส่ มเหตุสมผล
ซึง่ ดําเนินการโดยบุคคลทีส่ ามรายใดๆ
อันมีเหตุมาจากหรือเกิดจากหรือมีสว่ นเชือ
่ มโยงกับการประมวลผลหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของซัพ
พลายเออร์ไม่วา่ ประการใดก็ตาม
การฝ่ าฝื นข้อตกลงนี้ของซัพพลายเออร์
หรือไม่สามารถปฏิบตั ต
ิ ามกฎหมายทีบ
่ งั คับใช้ใดๆ
ของซัพพลายเออร์ในส่วนของการประมวลผลและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
19.6
เมือ่ ข้อตกลงฉบับนี้สน
ิ้ สุดลงด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม
ซัพพลายเออร์จะต้องส่งคืน
หรือทําลายตามการร้องขอเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรของ
Iron
Mountain
และไม่เก็บสําเนาใดๆ
้ หรือได้รบั มาในนามของ
ของข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมดทีซ
่ พ
ั พลายเออร์สร้างขึน
Iron
Mountain
หรือลูกค้าของ
Iron
Mountain
และซัพพลายเออร์จะต้องควบคุมดูแลผูใ้ ห้บริการบุคคลทีส่ ามของตนเองให้ดาํ เนินการเช่นเดียวกับซัพพ
ลายเออร์ดว้ ยเช่นกัน
1.1

20. ข้อกําหนดและการสิน
้ สุดข้อตกลง
20.1
ยกเว้นในกรณี ทข
ี่ อ
้ ตกลงได้สน
ิ้ สุดลงตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
ข้อตกลงจะไม่สน
ิ้ สุดจนกว่าการทํางานจะเสร็จสมบูรณ์ เป็ นทีพ
่ งึ พอใจทีส่ มเหตุสมผลของ Iron Mountain
(โดยการแจ้งให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร)
และเป็ นไปตามข้อกําหนดทีร่ ะบุอยูใ่ นคําชี้แจงขอบเขตการทํางานหรือใบสั่งซื้อ
(หรือคําชี้แจงความต้องการ ข้อกําหนด หรือกําหนดเวลาตามแต่กรณี ) หากมี หรือตามที่ Iron Mountain
แจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบ
20.2
Iron
Mountain
สามารถยกเลิกข้อตกลงนี้
ณ
เวลาใดก็ได้โดยไม่ตอ
้ งแสดงเหตุผล
โดยแจ้งให้ซพ
ั พลายเออร์ทราบเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ในกรณี ที่ Iron Mountain
ยกเลิกข้อตกลงโดยปราศจากเหตุอน
ั ควร
Iron
Mountain
ตกลงทีจ่ ะชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการทัง้ หมดให้แก่ซพ
ั พลายเออร์จนถึงและรวมถึงวันทีส่ น
ิ้ สุดข้อตกลง
โดยคิดตามปริมาณสินค้าทีจ่ ดั ส่งจริงหรือชั่วโมงการทํางานของซัพพลายเออร์
(แต่ไม่เกินราคาคงที่
หากได้มก
ี ารตกลงราคาคงทีไ่ ว้ภายใต้คาํ ชี้แจงขอบเขตการทํางานหรือใบสั่งซื้อแล้ว)
หากซัพพลายเออร์สง่ มอบสินค้าหรือการบริการดังกล่าวทัง้ หมดให้แก่
Iron
Mountain
ในลักษณะทีน
่ ่ าพอใจจนถึงวันทีส่ น
ิ้ สุดข้อตกลงมีผลใช้งาน
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะบันทึกข้อความ
รายงาน
การวิเคราะห์
และสิง่ ทีส่ ง่ มอบตามทีร่ ะบุอน
ื่ ๆ
ไม่วา่ จะดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ แล้วหรืออยูใ่ นระหว่างทีก
่ าํ ลังดําเนินการอยู่
ซึง่ จะต้องรวบรวมรายการดังกล่าวในรูปแบบทีเ่ ป็ นระเบียบและสามารถเข้าใจได้
์ รือการแก้ไขความเสียหายใดๆ ซึง่ คูส่ ญ
20.3 โดยปราศจากการตัดสิทธิห
ั ญาอาจมีอยูภ
่ ายใต้ขอ
้ ตกลง
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญานี้ได้ทน
ั ทีเมือ่ มีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้คส
ู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งทราบ หาก:
20.3.1
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งฝ่ าฝื นข้อกําหนดอันเป็ นสาระสําคัญใดๆ
ของข้อตกลง
และ
(หากสามารถแก้ไขความเสียหายจากการฝ่ าฝื นดังกล่าวได้)
ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายจากการฝ่ าฝื นได้ภายใน
30
วัน
นับจากวันทีค
่ ส
ู่ ญ
ั ญาฝ่ ายนัน
้ ได้รบั การแจ้งให้ทราบถึงการฝ่ าฝื นเป็ นลายลักษณ์ อ ักษร หรือ
20.3.2
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งฝ่ าฝื นข้อกําหนดใดๆ
ของข้อตกลงนี้ซาํ้ เดิม
ในลักษณะทีม
่ ก
ี ารพิสจู น์ ขอ
้ วินจิ ฉัยตามเหตุอ ันควรแล้วว่าการกระทําของตนขัดแย้งกับเจตนาและความสา
มารถทีม
่ ใี นการดําเนินการให้เกิดผลตามข้อกําหนดของข้อตกลง หรือ
20.3.3
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีคาํ ร้องเลิกประกอบกิจการ
หรือการยืน
่ คัดค้านคําสัง่ การบริหารจัดการ
หรือผ่านการลงมติให้เลิกกิจการ
หรือมีการเรียกประชุมเจ้าหนี้ของตน
หรือมีการแต่งตัง้ ผูบ
้ ริหารกิจการหรือผูพ
้ ท
ิ กั ษ์ ทรัพย์อน
ื่ ๆ
หรือผูจ้ ดั การข้อผูกพันและสินทรัพย์ทง้ ั หมดหรือบางส่วนของตน
หรือ
(ต่อบุคคลหรือหุน
้ ส่วน)
มีการยืน
่ ฟ้ องร้องเกีย่ วกับการล้มละลายเป็ นรายบุคคล/ทัง้ หมด
20.4 เมือ่ สิน
้ สุดข้อตกลง (ไม่วา่ จะโดยลักษณะใดก็ตาม) สิทธิและความรับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญาทีม
่ ี ณ
เวลาทีส่ ญ
ั ญาสิน
้ สุด และตามข้อย่อยต่างๆ ต่อไปนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ตอ
่ ไป:
20.4.1 ข้อ 14 (ข้อจํากัดความรับผิด)
20.4.2 ข้อ 16 (สิทธิการครอบครองผลิตภัณฑ์จากการทํางาน)
20.4.3 ข้อ 17 (ข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ)
20.4.4 ข้อ 19 (การคุม
้ ครองข้อมูล)
20.4.5 ข้อ 20 (การสิน
้ สุดข้อตกลง) และ

20.4.6 ข้อ 25.10 (กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่สญ
ั ญา)
21. คําบอกกล่าว
21.1
คําบอกกล่าวหรือการสือ่ สารข้อมูลใดๆ
ทีแ
่ จ้งเพือ
่ ให้คส
ู่ ญ
ั ญาทราบภายใต้หรือในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อตกลง จะต้องส่งไปยังตัวแทนของ Iron
Mountain หรือตัวแทนของซัพพลายเออร์ ทางไปรษณีย์หรือโดยการจัดส่งโดยบุคคล
21.2 คําบอกกล่าวใดๆ จะถือว่ามีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว หาก:
21.2.1 กรณี ทส
ี่ ง่ ทางไปรษณีย์ - 48 ชั่วโมงหลังจากทีม
่ ก
ี ารส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ และ
21.2.2 กรณี ทจี่ ดั ส่งโดยบุคคล - ณ วันทีท
่ าํ การจัดส่ง
22. ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
22.1
ไม่มส
ี ว่ นใดในข้อตกลงนี้ทม
ี่ เี จตนาหรือเป็ นไปเพือ
่ ก่อให้เกิดความเป็ นหุน
้ ส่วนระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
หรือเป็ นการอนุญาตให้คส
ู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนของอีกฝ่ ายหนึ่ง
และคูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่มอ
ี าํ นาจในการทําหน้าทีใ่ ดๆ
โดยใช้ชือ
่ หรือในนามของอีกฝ่ ายหนึ่ง
หรือดําเนินการทีเ่ ป็ นการผูกมัดอีกฝ่ ายหนึ่งแต่ประการใด
(รวมถึงการกระทําในส่วนของการรับรองหรือการรับประกันใดๆ
ข้อสันนิษฐานของภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ และการใช้สท
ิ ธิหรืออํานาจใดๆ)
23. ไม่มก
ี ารโอนย้ายพนักงาน
23.1
ทัง้ ซัพพลายเออร์และ
Iron
จะไม่ทาํ การโยกย้ายพนักงานรายใดของซัพพลายเออร์หรือบุคคลทีส่ ามไปยัง
อันเนื่องมาจากการสิน
้ สุดข้อตกลงการให้บริการนี้

Iron

Mountain
Mountain

23.2
อย่างไรก็ตาม
หากสัญญาการจ้างงานของบุคคลทีซ
่ พ
ั พลายเออร์หรือบุคคลทีส่ าม
ถูกพบหรืออ้างว่ามีผลเสมือนเป็ นสัญญาทีท
่ าํ กับ
Iron
Mountain
อันเนื่องจากการให้บริการภายใต้ขอ
้ ตกลงนี้
ให้ขอ
้ กําหนดข้อย่อย
23.3
(ข้อตกลงฉบับนี้)
จะมีผลใช้บ ังคับต่อไป
23.3 เมือ่ มีการทวงถาม ซัพพลายเออร์จะต้องชดใช้คา่ เสียหายทัง้ หมด และกัน Iron Mountain
ออกจากความรับผิดชอบโดยสิน
้ เชิง ทัง้ ในเรือ
่ งการชดใช้คา่ เสียหาย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย)
การอ้างสิทธิ ์ ความสูญเสีย ความเสียหาย และความรับผิดใดๆ ทัง้ หมด ซึง่ Iron Mountain
ต้องรับผิดชอบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการโยกย้ายหรือการถูกกล่าวหาว่าโยกย้ายบุคคลใดๆ
จากซัพพลายเออร์หรือบุคคลทีส่ ามรายใด มายัง Iron Mountain
23.4
Iron
Mountain
อาจใช้ดลุ พินิจของตนเลิกจ้างบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีถ
่ ูกตีความว่าเป็ นการว่าจ้างโดย
Iron
Mountain
และเมือ่ มีการทวงถาม
ซัพพลายเออร์ยน
ิ ยอมทีจ่ ะรับภาระในการชดใช้คา่ เสียหายทัง้ หมดให้แก่
Iron
Mountain
ต่อความรับผิดทุกประการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงานของบุคคลดังกล่าว
นับจากวันทีซ
่ ง่ึ พิจารณาแล้วว่าเป็ นการโยกย้ายการว่าจ้างบุคคลดังกล่าวไปยัง
Iron
Mountain
จนกว่าจะมีการสิน
้ สุดข้อตกลงและความรับผิดทัง้ หมดในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสิน
้ สุดข้อตกลงดังกล่าว
24. การต่อต้านการติดสินบน

24.1 ซัพพลายเออร์จะต้อง:
24.1.1
ปฏิบตั ต
ิ ามกฎหมาย
พระราชบัญญัติ
กฎข้อบังคับทีใ่ ช้บ ังคับทัง้ หมดทีว่ า่ ด้วยการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริต
(ข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง)
24.1.2 ปฏิบตั ต
ิ ามนโยบายการต่อต้านการติดสินบนของ Iron Mountain (ตามคําขอ) เนื่องจาก Iron
Mountain อาจทําการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเหล่านี้เป็ นครัง้ คราว (นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง)
24.1.3
มีและคงไว้ซงึ่ นโยบายและขัน
้ ตอนปฏิบตั ข
ิ องตนเองตลอดระยะเวลาของข้อตกลงนี้
เพือ
่ รับรองการปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
และจะบังคับใช้นโยบายและขัน
้ ตอนดังกล่าวในกรณี ทเี่ หมาะสม
24.1.4
รายงานให้
Iron
Mountain
ทราบทันที
เมือ่ ซัพพลายเออร์ได้รบั คําร้องขอหรือการเรียกร้องผลประโยชน์ ทางการเงินหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่
นใดทีไ่ ม่เหมาะสมตามกฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านตามข้อตกลงฉบับนี้
24.1.5
แจ้งให้
Iron
Mountain
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทันที
หากมีเจ้าหน้าทีร่ ฐั มาเป็ นเจ้าหน้าทีห
่ รือลูกจ้างของซัพพลายเออร์
หรือมีสว่ นได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมกับซัพพลายเออร์
และซัพพลายเออร์รบั รองว่าไม่มเี จ้าหน้าทีร่ ฐั ทําหน้าทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าที่
พนักงาน
หรือเจ้าของทัง้ โดยตรงหรือโดยอ้อม ณ วันทีท
่ าํ ข้อตกลงนี้
24.1.6
ภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันทีท
่ าํ ข้อตกลงฉบับนี้
และหลังจากนัน
้ เป็ นประจําทุกปี
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งให้การรับรองต่อ
Iron
Mountain
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและต้องมีการลงนามโดยเจ้าหน้าทีข
่ องซัพพลายเออร์
เพือ
่ ยืนยันว่าตนเองและบุคคลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องจะปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดว่าด้วยการต่อต้านการติดสินบน
24.2 ซัพพลายเออร์จะต้องมอบหลักฐานทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ต
ิ ามข้อย่อยดังกล่าวตามที่ Iron Mountain
ร้องขออย่างสมเหตุสมผล
24.3
ซัพพลายเออร์จะต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าบุคคลใดๆ
ทีท
่ าํ งานร่วมกับซัพพลายเออร์ซงึ่ เป็ นผูใ้ ห้บริการหรือจัดหาสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อตกลงนี้
ได้ปฏิบตั งิ านดังกล่าวตามสัญญาทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ซึง่ กําหนดและบังคับให้ขอ
้ กําหนดของบุคคลดังกล่าวมีผลเทียบเท่ากับข้อกําหนดทีบ
่ ังคับใช้ตอ
่ ซัพพลายเออ
ร์ในข้อที่
24
นี้
(“ข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง”)
ซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ห
ิ น้าทีแ
่ ละการปฏิบตั ต
ิ ามข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องของบุคคลดัง
กล่าว
และจะต้องรับผิดโดยตรงต่อ
Iron
Mountain
หากบุคคลดังกล่าวกระทําการใดๆ
ทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝื นข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องนี้
24.4
ตามวัตถุประสงค์ของข้อที่
24
นี้
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับซัพพลายเออร์
ให้รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะผูร้ บั เหมาช่วงรายใดๆ ของซัพพลายเออร์ดว้ ย
25. ข้อกําหนดทั่วไป
25.1
ระยะเวลาเป็ นสาระสําคัญ
การดําเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ ตามช่วงเวลาทีต
่ กลงกันไว้
ระยะเวลาส่งมอบสินค้า และ/หรือ การให้บริการ ถือเป็ นสาระสําคัญในข้อตกลงนี้
25.2 การคงไว้ซง่ึ ผลบังคับใช้ - ข้อกําหนด บทบัญญัติ การรับรอง และการรับประกันในทีน
่ ี้
จะคงมีผลบังคับใช้ตอ
่ การส่งมอบสินค้าและการบริการ รวมถึงการชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ย

25.3
การแก้ไขเพิม
่ เติม
การแก้ไขเพิม
่ เติมหรือการปรับเปลีย่ นข้อตกลงนี้จะไม่มผ
ี ลใช้บ ังคับ
เว้นแต่จะได้รบั การอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและมีการลงนามโดยตัวแทนทีไ่ ด้รบั อนุญาตอย่างถูกต้อง
ของคูส่ ญ
ั ญา
25.4 การละเว้นจากความรับผิด - ไม่มก
ี ารละเว้นจากความรับผิดในข้อกําหนดหรือบทบัญญัตใิ ดๆ
ในข้อตกลงฉบับนี้
เว้นแต่จะมีขอ
้ กําหนดการยกเว้นไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเฉพาะกรณี สาํ หรับการละเมิดหรือการผิดสัญญาข้
อใดข้อหนึ่ง
แต่จะไม่ถือเป็ นการยกเว้นจากความรับผิดในการฝ่ าฝื นหรือการผิดสัญญาในส่วนอืน
่ ๆ
แต่อย่างใด
25.5 เหตุสด
ุ วิสยั - คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายไม่ตอ
้ งรับผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่ปฏิบตั ต
ิ ามภาระผูกพันใดๆ
ภายใต้ขอ
้ ตกลงฉบับนี้
อันเป็ นผลเนื่องมาจากสาเหตุทอ
ี่ ยูน
่ อกเหนือการควบคุมทีส่ มเหตุสมผลของคูส่ ญ
ั ญาทีเ่ ป็ นฝ่ ายล่าช้า
(“เหตุสด
ุ วิส ัย”)
โดยการแจ้งให้คส
ู่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทันทีถงึ ลักษณะและการเกิดของเหตุสด
ุ วิส ัยนัน
้ และระยะเวลาทีเ่ ป็ นไปได้ของกา
รเกิดเหตุดงั กล่าว
การปฏิบตั ต
ิ ามภาระผูกพันต่อคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจะถูกระงับไว้สาํ หรับช่วงเวลาทีเ่ หตุสด
ุ วิสยั ยัง
คงอยู่
ภายในขอบเขตทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุสด
ุ วิส ัย
โดยมีเงือ
่ นไขว่าหากการปฏิบตั งิ านไม่สามารถกลับมาดําเนินการใหม่อก
ี ครัง้ ได้ภายใน
30
วัน
่
หลังจากวันแจ้งเหตุ คูส่ ัญญาอีกฝ่ ายหนึงอาจยกเลิกข้อตกลงได้โดยการแจ้งเป็ นลายลักษณ์ อ ักษร
25.6 การแต่งตัง้ – ซัพพลายเออร์ตอ
้ งไม่แต่งตัง้ โอน หรือทําสัญญาช่วงทัง้ หมดหรือบางส่วนของข้อตกลงนี้
โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรล่วงหน้าจาก Iron Mountain ทัง้ นี้ Iron Mountain
อาจโอนหรือมอบช่วงข้อตกลงนี้บางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่บริษท
ั ในเครือของตนเองเมือ่ ใดก็ได้
25.7
การสละสิทธิจ์ ากการยึดหน่ วงทรัพย์สน
ิ
สินค้าทีจ่ ดั หาและการบริการทีด
่ าํ เนินการทัง้ หมดภายใต้ขอ
้ ตกลงนี้ได้รบั การยกเว้นจากการยึดหน่ วงทรัพย์
สินและภาระติดพัน
ซัพพลายเออร์จะต้องได้รบั การปลดปล่อยจากการยึดหน่ วงทรัพย์สน
ิ โดยซัพพลายเออร์และผูร้ บั เหมาช่วงข
องซัพพลายเออร์กอ
่ นทีจ่ ะชําระเงินงวดสุดท้าย
25.8
การเป็ นโมฆะบางส่วน
หากศาลทีม
่ เี ขตอํานาจได้มค
ี าํ ตัดสินชี้ขาดว่าข้อกําหนดส่วนใดของข้อตกลงนี้
(หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้) ไม่ถก
ู ต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บงั คับได้
ข้อกําหนดดังกล่าว
(หรือส่วนหนึ่งของข้อกําหนดดังกล่าว)
ในขอบเขตทีก
่ าํ หนดจะไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
ทัง้ นี้ความถูกต้องสมบูรณ์ และความสามารถในการใช้บ ังคับของข้อกําหนดอืน
่ ๆ
ของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการตัดสิน
ข้อกําหนดหรือส่วนหนึ่งของข้อกําหนดจะได้รบั การแก้ไขภายในขอบเขตสูงสุดทีจ่ าํ เป็ น
เพือ
่ ทําให้ขอ
้ กําหนดสามารถใช้บ ังคับได้ และส่วนทีเ่ หลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
25.9
สิทธิของบุคคลทีส่ าม
ภายใต้หรือในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อตกลงนี้

บุคคลซึง่ ไม่ใช่คส
ู่ ญ
ั ญาของข้อตกลงนี้ไม่มส
ี ท
ิ ธิใดๆ

25.10
กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับแก่สญ
ั ญา
ข้อตกลง
ข้อพิพาท
หรือข้อเรียกร้องใดๆ
้ จากหรือทีม
ทีเ่ กิดขึน
่ ส
ี ว่ นเกีย่ วข้องกับข้อตกลง
หรือสาระสําคัญหรือการเกิดสัญญาของข้อตกลงนี้
์ ไี่ ม่เกีย่ วข้องกับสัญญา)
(รวมถึงข้อพิพาทหรือการอ้างสิทธิท
จะอยูภ
่ ายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย คูส่ ัญญายอมรับโดยไม่อาจเพิกถอนได้
ว่าศาลของประเทศ/ดินแดนทีก
่ ล่าวถึงข้างต้นมีเขตอํานาจศาลเฉพาะเพือ่ ระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด
้ จากหรือเกีย่ วข้องกับข้อตกลงฉบับนี้
ๆ
ทีเ่ กิดขึน
หรือสาระสําคัญหรือการเกิดสัญญาของข้อตกลงนี้
(รวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับสัญญา)
25.11
ข้อตกลงทัง้ หมด
ข้อตกลงและเอกสารใด
ๆ
ทีอ่ า้ งถึงในข้อตกลงนี้ถือเป็ นข้อตกลงทัง้ หมดระหว่างคูส่ ญ
ั ญา
และจะนํามาใช้แทนทีแ
่ ละระงับการใช้ฉบับร่าง
การจัดเตรียมข้อตกลง
ข้อตกลงร่วมกันหรือข้อตกลงระหว่างทัง้ สองฝ่ ายทีม
่ อ
ี ยูก
่ อ
่ นหน้านี้ทง้ ั หมด
ทัง้ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรือทางวาจา ซึง่ เกีย่ วข้องกับสาระสําคัญของข้อตกลง
25.12 ไม่มส
ี ว่ นใดในข้อนี้ทเี่ ป็ นการจํากัดหรือยกเว้นความรับผิดใดๆ สําหรับการฉ้อโกง
25.13 การเผยแพร่ - ซัพพลายเออร์ตกลงทีจ่ ะไม่ใช้ชือ
่ เครือ
่ งหมายการค้า หรือโลโก้ของ Iron Mountain
บนเว็บไซต์หรือในการโฆษณาใดๆ
ของตนเอง
หรือในสือ่ วัสดุทเี่ ป็ นลายลักษณ์ อ ักษรซึง่ จัดให้แก่บค
ุ คลทีส่ ามแต่ประการใด ซัพพลายเออร์จะไม่สร้างลิงค์
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมระหว่างเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์และเว็บไซต์ของ
Iron
Mountain
และจะไม่แทรกการอ้างอิงหรือการระบุแหล่งทีม
่ าของซัพพลายเออร์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลัก
ษณ์ อกั ษรล่วงหน้าจาก Iron Mountain ซัพพลายเออร์ตกลงทีจ่ ะขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจาก Iron
Mountain ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ขา่ วประชําสัมพันธ์ หรือการสือ่ สารข้อมูลต่อสาธารณะในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
Iron
Mountain
หรือกิจกรรมต่างๆ
ของ
Iron
Mountain
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการมีอยูห
่ รือลักษณะของข้อตกลง ตามทีซ
่ พ
ั พลายเออร์กล่าวไว้

