ข้ อตกลงทั่วๆไปในการร่ วมทาธุรกิจ
สาหรับบริการ-ไอที แขนงขนส่ งและโลจิสติกส์
มาตรา 1 เขตอานาจสัญญา

DACHSER Group SE & Co. KG และบริษัทดำเนินกิจกำรต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมทังบริ
้ ษัทย่อยในเครือ – ซึง่ ต่อไปนี ้ จะเรียกว่ำ DACHSER กำรทำกำรพัฒนำ ดำเนินกิจกำร
และขำยซึ่งกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์(= EDI) แพลตฟอร์มกำรหักบัญชี เสนอแพลตฟอร์มในกำรสื่อสำรเพื่อช่วยเหลือกำรให้บริกำร แลกเปลี่ยนข้ อมูลต่อเนื่อง
บริกำรโลจิสติกส์ที่ไม่ขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงทัว่ ๆไป

ในกำรร่วมทำธุรกิจนี ้ พัฒนำงำนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ประเภทต่ำงๆกัน โดยในกำรนี ้ ไม่จำเป็ นต้ องมีผลสำเร็จ สำหรับ DACHSER

และบริษัทดำเนินกิจกำรต่ำงๆทีเกี่ยวข้ องกับ DACHSER ที่ดำเนินกำรบริกำรด้ ำนเทคโนโลยี่สำรสนเทศจะใช้ เงื่อนไขทัว่ ๆไปในกำรร่วมทำธุรกิจนี ้เท่ำนัน้
เงื่อนไขอื่นๆของลูกค้ ำที่ต่ำงจำกเงื่อนไขข้ อตกลงในที่นี ้จะไม่มีผลใช้
นอกจำกนีใ้ ห้ใช้ เงื่อนไขทัว่ ๆไปในกำรร่วมทำธุรกิจ –กรณีเกี่ยวข้ องด้ วย- สำหรับผู้ใช้(User) ทุกท่านที่ใช้ โฮมเพจของ DACHSER หรือใช้ อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์เรียกข้อมูล(เช่น ควบคุมกำรจัดส่ง ขนส่งตำมสัญญำ
ฯลฯ จะถือว่ำ ผู้ที่ใช้ อเิ ล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ จะต้ องทรำบเงื่อนไขทัว่ ๆไปในกำรร่วมทำธุรกิจนี ้
นอกจำกนีเ้ งื่อนไขข้ อตกลงทัว่ ๆไปในกำรร่วมทำธุรกิจนี ้ ใช้กรณีดำเนินกำรเทคนิค „Manage File Transfer“ (MFT) และ API/บริกำรเว็บ ซึ่งต่อไปนี ้ จะเรียกว่ำ „EDI“
มาตรา 2 การทาข้ อตกลง - EDI
คู่สญ
ั ญำตกลงว่ำ หำกกระทำกำรโดยผ่ำน DACHSER ในกำรแลกเปลี่ยนหรือติดต่อข่ำวสำรทำง EDI คู่สญ
ั ญำสละสิทธิเรียกร้ องว่ำ
ได้ ทำสัญญำเรื่องธุรกิจหรือผู้มอบหมำยโดยควำมช่วยเหลือของ EDI หรือยืนยันว่ำ ได้ ทำสัญญำตำมข้ อตกลงของ EDI เมื่อได้ รับมอบหมำยแล้ วคู่สญ
ั ญำจะไม่อ้ำงขอหลักฐำนเพื่อยืนยันว่ำได้ รับมอบหมำยจำก

DACHSER แต่ DACHSER สำมำรถคัดด้ ำนภำยในระยะเวลำทีเหมำะสม โดยผ่ำน EDI
หำกคู่สญ
ั ญำเปลีย่ นแปลงเนื ้อหำในข้ อมูล จะต้ องแจ้ งให้ DACHSER ทรำบทันเวลำ หำกไม่แจ้ งให้ทรำบ DACHSER ไม่รับผิดชอบหำกเกิดล่ำช้ ำ
มาตรา 3 รั บประกันและรับผิดชอบค่าเสียหาย
หำกคู่สญ
ั ญำพบว่ำมีสิ่งขัดข้ อง(ตัวอย่ำงเช่น มีกำรส่งข้ อมูลซ ้ำตลอดเวลำ หรือเนื ้อหำข้ อมูลผิดพลำด) หรือมีเหตุผลทำให้ คำดว่ำมีสิ่งขัดข้ อง คู่สญ
ั ญำก็มหี น้ ำที่แจ้ งให้ DACHSER ทรำบทันที
นอกจำกหน้ ำที่แจ้ งข้ อขัดข้ อง คู่สญ
ั ญำมีหน้ ำที่ใช้ มำตรกำรต่ำงๆหำจุดบกพร่องกำจัดข้ อเสียหำยและเลีย่ งไม่ให้เกิดข้ อเสียหำยโดยทันที โดยมีข้อแม้ ว่ำกำรใช้มำตรกำรดังกล่ำว เหมำะสมที่จะกำจัดข้ อเสียหำยทีเ่ กิดขึ ้น

DACHSER เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยหำกข้ อเสียหำยที่เกิดขึ ้นขณะบริกำรและส่งต่อสื่อสำรสำรสนเทศ โดยมีต้นเหตุจำกจงใจกระทำ

หรือประมำท

DACHSER เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำเสียหำยหำกข้ อเสียหำยที่เกิดขึ ้นโดยประมำทเผลอเลอ โดยเป็ นกรณีเฉพำะที่ว่ำไม่ทำตำมหน้ ำที่ที่สำคัญ
จะจำกัดจำนวนค่ำเสียหำยตำมกำรคำนวณล่วงหน้ ำอย่ำงในสัญญำทัว่ ๆไป แต่ไม่เกิน 20.000,00 ยูโร ต่อปี โดยไม่ขึน้ อยู่กบั มีข้อบกพร่อง

กี่ครัง้ และค่ำเสียหำยแต่ละครัง้ จำนวนเท่ำใด

DACHSER จะไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยหำกข้ อเสียหำย หำกเกิดขึ ้นโดยประมำทเผลอเลอที่ไม่สำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทีเ่ ป็ นข้ อเสียหำยที่เกิดโดยตรง ไม่สำมำรถเห็นล่วงหนัำได้ เป็ นกำรขัดข้ องทำงกำรผลิต กำรใช้
กำรขำดผลกำไร ไม่ได้ ผลที่ออมเอำไว้ และเสียหำยทำงทรัพย์สินเนื่องจำกบุคคลที่สำมเรียกร้ องสิทธิ
กำรไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยหำก เป็ นในกรณีต่อไปนี ้

-

ไม่มีระบบที่ DACHSER ตั ้งไว้
ถ่ำยทอดส่งข้ อมูลไม่สมบูรณ์ รวมทังส่
้ งข้ อมูลหลำยครัง้ และเกิดขัดข้ องในกำรสื่อสำร พร้ อมทังไม่
้ สำมำรถใช้ อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
มีข้อเสียหำยครอบคลุมทีเ่ กิดจำกขำดกำรส่งข้ อมูลต่อ โดยกระทบไปถึงฮำร์แวร์หรือซ็อฟท์แวร์ของลูกค้ ำหรือกระทบถึงข้ อมูลลูกค้ ำ หรือ
มีบุคคลที่สำมที่ไม่ใช่ DACHSER เข้ ำใช้ โดยผิดกฎหมำย ทำให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมเสียหำยที่ต่อเนื่องต่อระบบสำรสนเทศของลูกค้ ำหรือต่อบริษัทอื่นทีเ่ กีย่ วข้ องกับลูกค้ ำ

ข้ อจำกัดประกันควำมเสียหำยหรือไม่รับประกันควำมเสียหำย ไม่กระทบต่อควำมเสียหำยต่อไปนี ้

•
•

เกิดอันตรำยต่อชีวิต ต่อร่ำงกำยหรือสุขภำพ
จะทำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดเกี่ยวกับกำรรับผิดชอบค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อมีกำรยอมรับผิดชอบค่ำเสียหำยโดยเขียนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

กรณีที่ตดั หรือจำกัดควำมรับผิดชอบค่ำเสียหำยในข้ อที่ 3 จะหมำยคลุมไปถึงรับผิดชอบค่ำเสียหำยต่อบุคคล พนักงำน คนงำน ตัวแทน หน่วยงำนและผู้ช่วยเหลือของ DACHSER
กรณีที่ผ้ใู ช้ มีสทิ ธิเรียกร้ องค่ำเสียหำยในข้ อนี ้ จะหมดสิทธิเรียกร้ องหลัง 12 เดือนตำมบทบัญญัติว่ำด้ วยข้ อจำกัด

มาตรา 4 ข้ อเรียกร้ องต่ อลูกค้า
คู่สญ
ั ญำจะต้ องระวังหำกทำสัญญำหรือติดต่อให้ ใช้ ระบบสำรสนเทศ จะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เก็บเป็ นควำมลับ(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ข้ อมูลทีน่ ำเข้ ำระบบ)ต่อบุคคลที่สำม
คู่สญ
ั ญำและ DACHSER มีหน้ ำที่ที่จะต้ องเตรียมกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ เหมำะสมเพื่อป้ องกันบุคคลที่สำมเข้ ำมำใช้ ระบบสำรสนเทศของ DACHSER หรือไม่เกิดควำมเสียหำยในด้ ำนควำมถูกต้ องของข้ อมูล
ด้ ำนเก็บเป็ นควำมลับและกำรนำเข้ ำใช้
คู่สญ
ั ญำมีหน้ ำที่ไม่ใช้ คำสอบถำมโดยอัตโนมัติในขอบข่ำยกำรใช้ ระบบสำรสนเทศหำกไม่ได้ รับควำมเห็นชอบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำก DACHSER มิฉะนัน้ DACHSER
จะใช้ สิทธิตดั คู่สญ
ั ญำออกจำกกำรใช้ ระบบสำรสนเทศ ส่วนกำรเรียกร้ องขอค่ำเสียหำยจะแยกดำเนินกำรออกจำกเงื่อนไขนี ้
คู่สญ
ั ญำ รับว่ำ DACHSER ไม่ต้องรับผิดชอบหำกเกิดมีกำรละเมิดกำรนำเข้ ำใช้ ในเรื่องข้ อเท็จจริง หรือข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ รวมทัง้
ไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สำม ยกเว้ นแต่ว่ำ DACHSER หรือผู้ช่วยเหลือกระทำกำรผิดโดยจงใจ หรือประมำท ในกรณีนีค้ ่สู ญ
ั ญำมีสิทธิเรียกร้ องก็ต่อเมื่อ DACHSER ยกสิทธิของตนเองให้ แก่ค่สู ญ
ั ญำ
มาตรา 5 หน้ าที่เก็บเป็ นความลับ/ป้องกันข้ อมูล
คู่สญ
ั ญำต่ำงถือเป็ นหน้ ำที่ต้องเก็บรักษำข้ อมูลและควำมรู้ต่ำงๆที่ได้ มำจำกสัญญำนี ้เป็ นควำมลับซึ่งข้ อมูลและควำมรู้ต่ำงๆอำจจะปรำกฏในกำรทำงำน EDI และเมื่อจบกำรทำงำน EDI แล้ ว ห้ ำมนำไปใช้ ตีค่ำ
ห้ ำมนำไปใช้ หรือให้บุคคลที่สำมเข้ ำใช้ ได้ หำกไม่ได้ รับคำเห็นชอบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
หน้ ำที่ทตี่ ้ องดำเนินกำรโดยระวังนี ้ จะไม่ถือว่ำเป็ นหน้ ำที่หำกข้ อมูลเป็ นข้ อมูลที่ค่สู ญ
ั ญำได้ รับก่อนทีจ่ ะทำสัญญำ รวมทังข้
้ อมูลที่ในระยะเวลำนันเป็
้ นที่ได้ รับก่อนอย่ำงเปิ ดเผยและคู่สญ
ั ญำมีหลักฐำนมำแสดง

DACHSER ปฏิบตั ิกำรโดยอยู่ในขอบเขตกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันรักษำข้ อมูลของประเทศนันๆอั
้ นเป็ นประเทศที่ DACHSER มีสำขำบริษัทตั ้งอยู่และอยู่ในขอบเขตบัญญัต-ิ ป้ องกันรักษำข้ อมูล VO
(EU)2016/679 ฉบับที่กำลังใช้ บงั คับ(DS-GVO) หำกDACHSER
ไม่ใช่ผ้ จู ดั กำรเรื่องกำรมอบหมำยงำนตำมควำมหมำยของกฎหมำยว่ำด้ วยกำรป้ องกันรักษำข้ อมูลของสหพันธ์หรือบัญญัติว่ำด้ วยกำรป้ องกันรักษำข้ อมูล หำก DACHSER
ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำรที่มีข้อมูลบุคคลที่ต้องใช้เพื่อทีจ่ ดั งำนบริกำร(เช่น ขนส่ง ขนส่งถ่ำยสินค้ ำถึงที่ เก็บ สินค้ ำในคลังสินค้ ำ) ต้ องใช้ ข้อมูลเพื่อกำรนี ้เท่ำนัน้ ยกเว้ นว่ำได้ มกี ำรตกลงกันเป็ นพิเศษระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ
ในกำรปฏิบตั กิ ำรบริกำร เป็ นไปได้ ว่ำ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำง(เช่น ให้ แก่บริษัทรับเหมำช่วง บริษัทในเครือข่ำย DACHSER หน่วยรำชกำร ศุลกำกร) รำยละเอียดต่ำงๆ ในกำรเปิ ดเผยให้ ข้อมูลต่อมีกำหนดไว้ ใน
“รำยละเอียดตำมบัญญัติว่ำด้ วยกำรป้ องกันรักษำข้ อมูล” ผู้ว่ำจ้ ำงจะต้ องรับรองว่ำได้ รับ
”รำยละเอียดตำมบัญญัติว่ำด้ วยกำรป้ องกันรักษำข้ อมูล” จำก DACHSER แล้ ว รำยละเอียดนี ้เปิ ดดูได้ ใน www.dachser.com
ผู้ว่ำจ้ ำงต้ องปฏิบตั ิกำรตำมสัญญำและอยู่ในขอบเขตของบัญญัติว่ำด้ วยกำรป้ องกันรักษำข้ อมูลของประเทศนันๆ
้ ซึง่ บริษัท DACHSER ตั ้งอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้ว่ำจ้ ำงจะต้ องทรำบว่ำ
ข้ อมูลต่ำงๆเกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับจำก DACHSER จะนำไปใช้ เฉพำะในขอบเขตทีบ่ ่งไว้ ข้ำงบนตำมควำมหมำยและจุดหมำยดังกล่ำวเท่ำนัน้ ในทีน่ ี ้หมำยถึงข้ อมูลต่ำงๆที่ไม่ได้ รับจำกบุคคลดังกล่ำวโดยตรงด้ วย

DACHSER จะมัน่ ใจได้ ว่ำคู่สญั ญำจะนำข้ อมูลต่ำงๆไปใช้ ตำมขอบเขตทีก่ ำหนดโดยไม่ต้องมีกำรตรวจสอบจำก DACHSER ผู้ว่ำจ้ ำงจะไม่ให้ DACHSER
ต้ องรับผิดชอบใดๆต่อบุคคลที่สำมหำกได้ ปฏิบตั ติ ำมขอบเขตดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง DACHSER ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ตำมกฎหมำยป้ องกันรักษำข้ อมูลของประเทศนันและต่
้
ำงประเทศ
หรือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อหน่วยรำชกำรตำมบัญญัตกิ ำรป้ องกันรักษำข้ อมูล
มาตรา 6 สิทธิท่มี ตี ่ อ ซอฟท์แวร์
จำกกำรที่มกี ำรติดต่อสื่อสำรกับ EDI ของ DACHSER สิทธิทุกอย่ำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลิขสิทธิ์ของผู้ค้นพบ สิทธิป้องกันทำงเทคนิค ไม่ได้ ตกเป็ นของคู่สญ
ั ญำ

DACHSER

ยังคงมีสิทธิทุกอย่ำงแต่ผ้เู ดียวในผลงำนที่ออกมำ รวมทังผลที
้ ่ตำมมำจำกคำปรึกษำแนะนำ และแม้ ว่ำผลงำนที่ออกมำจะเป็ นกำรทำตำมคำมอบหมำยหรือกำรร่วมทำงำนของคู่สญ
ั ญำหรือผู้ร่วมงำนของคู่สญ
ั ญำ
มาตรา 7 ข้ อกาหนดเพิ่มเติมในการใช้ อีโลจิสติกส์ „downloadcenter“ ใน elogistics.dachser.com
คู่สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำย ต้ องทำหน้ ำที่มีมำตรกำรในเขตงำนของตนคือ ทำทุกอย่ำงให้ถูกต้ องตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรแลกเปลี่ยนข้ อมูล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในเรื่องศูนย์เสียข้ อมูลหรือข้ อมูลถูกบิดเบือน
คู่สญ
ั ญำจะไม่โต้ แย้ งขอหลักฐำนหำกเป็ นเอกสำรหรือเอกสำรรับรองในกำรดำเนินควำมของศำล หรือดำเนินควำมนอกศำล
ในกรณีเข้ ำใช้ อีโลจิสติกส์ „downloadcenter“ เพื่อสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็ นหลักฐำนบ่งจำนวนเงิน จะตกลงมีข้อกำหนดต่อไปนี:้ คู่สญ
ั ญำจะได้ รับใบพิมพ์ชี ้แจงส่งทำงอิเล็กทรอนิกส์แจ้ งถึงจำนวนเงิน
โดยปกติแล้ วจะไม่ส่งเป็ นจดหมำยให้ คู่สญ
ั ญำมีหน้ ำที่ ที่จะเปิ ด„downloadcenter“ และดำวน์โหลดออกมำในระยะสั ้นๆ
นอกจำกนี ้คู่สญ
ั ญำมีหน้ ำที่เก็บข้ อมูลเป็ นหลักฐำนโดยมีวธิ ีกำรและขนำดตำมกฎหมำยกำหนด DACHSER จะเก็บข้ อมูลไว้ ให้ ดำวน์โหลดเป็ นเวลำอย่ำงมำกที่สดุ 3 ปี นับตั ้งแต่วนั ทีเ่ ขียนใบเสร็จ
มาตรา 8 กรณีอ่นื ๆ
หำกเงื่อนไขข้ อตกลงที่ให้ ไว้ มีช่องโหว่หรือไม่มีหรือจะไม่มผี ลใช้ บงั คับทังหมดหรื
้
อส่วนหนึ่ง ก็ขอให้ ข้อตกลงอื่นยังมีผลใช้ บงั คับได้

หำกเงื่อนไขข้ อตกลงไม่มีผลใช้ บงั คับ เนื่องจำกขัดกับข้ อกำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรทำธุรกิจทัว่ ๆไป เช่น มำตรำ 305 และมำตรำต่อไป ของประมวลกฎหมำย ก็ให้ นำเงื่อนไขข้ อตกลงเดิมเข้ ำใช้ แทน
อันมีจุดประสงค์ทำงด้ ำนกำรเงินที่ค่สู ญ
ั ญำบ่งไว้ ซงึ่ มีควำมหมำยใกล้ เคียงกับข้ อตกลงที่ไม่มีผลใช้ บงั คับ
กำรลงนำมทำสัญญำอยู่ในเขตอำนำจของศำลที่บริษทั สำขำ DACHSER ตั ้งอยู่
หำกไม่มีกำรทำสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรระหว่ำงคู่สญ
ั ญำและ DACHSER เมื่อให้ บริกำรแล้ ว ก็จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรทำธุรกิจระบบสำรสนเทศนี ้
หำกมีกำรทำข้ อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรระหว่ำงคู่สญ
ั ญำและ DACHSER เงื่อนไขกำรทำธุรกิจระบบสำรสนเทศนี ้
จะเป็ นส่วนสำคัญของสัญญำหำกไม่มีกำรคัดค้ ำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรขอให้ มีข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในแต่ละกรณี
เมื่อเกิดกรณีพิพำททังโดยตรงและโดยอ้
้
อมเนื่องจำกเงื่อนไขในสัญญำนี ้ ให้ใช้ อำนำจศำลซึ่งอยู่ในเขตทีเ่ ป็ นที่ตั ้งของสำขำบริษัท DACHSER

