ข้อกาหนดและเงอ
ื่ นไขทว่ ั ไปส าหร ับซ ัพพลายเออร์
้
่ั อ
ใบสงซื
Kohler Co. รวมถึงบริษัทตัวแทนและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า
้ ไปให ้คุณ (“ซัพพลายเออร์”)
“Kohler”) อาจส่งใบสั่งซือ
ที่อธิบายถึงบริการ และ/หรือ ผลิตภัณ ฑ์ (ซึง่ อาจรวมถึงอุปกรณ์)
้ จากซัพพลายเออร์ หาก Kohler
ที่ Kohler ต ้องการสั่งซือ
และซัพพลายเออร์ได ้ทาหรือทาข ้อตกลงแยกต่า งหากเพื่อควบคุ
มบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ (“ข ้อตกลงจากการเจรจา”)
ดังนั น
้ ข ้อตกลงจากการเจรจานั น
้ จะบังคับใช ้กับบริการ และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั น
้
โดยเริม
่ จากวันที่ข ้อตกลงจากการเจรจามีผลบังคั บใช ้
หากไม่มข
ี ้อตกลงจากการเจรจา
ข ้อกาหนดและเงื่อนไขทั่ วไปเหล่านี้จะถูกบังคั บใช ้
ข ้อกาหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์จ ะไม่มีผลต่อข ้อกาหน
ดในบริการหรือผลิตภัณ ฑ์ และในที่นี้ Kohler
ได ้ปฏิเสธข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขดังกล่าว ข ้อมูลจาเพาะ
และ/หรือ ข ้อมูลอืน
่ ใดที่ Kohler ส่งให ้แก่ซัพพลายเออร์
รวมทั ง้ เอกสารทั ง้ หมดใน
https://www.kohlercompany.com/suppliers/conductingbusiness/ รวมอยู่ในนี้และถือเป็ นส่วนหนึง่ ในข ้อตกลงนี้
ข ้อมูลทั ง้ หมดที่กล่าวมาข ้างต ้นนั บจากนี้ให ้รวมเรียกว่า “สัญญา”

การขอเปลีย
่ นแปลงแก้ไข
้ ให ้แก่ซัพพลายเออร์แล ้ว Kohler
หลังจากที่ Kohler ส่งใบสั่งซือ
อาจขอเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขข ้อมูลจาเพาะ
กาหนดเวลาของโครงการ และ/หรือ เรือ
่ งอืน
่ ๆ
(“คาขอเปลีย
่ นแปลงแก ้ไข”) Kohler
จะส่งคาขอเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขอย่า งเป็ นลายลักษณ์อักษรไปให ้ซั
พพลายเออร์
และเมือ
่ ซัพพลายเออร์ได ้รั บแล ้วจะส่งการประเมินผลกระทบของ
คาขอเปลีย
่ นแปลงแก ้ไขไปยั ง Kohler ทั นที (ถ ้ามี)
ซึง่ จะระบุถงึ การแก ้ไขกาหนดเวลาของโครงการที่จาเป็ นทั ง้ หมด
และราคาที่เพิม
่ ขึน
้ หรือลดลง Kohler
จะตรวจสอบผลประเมินและแจ ้งให ้ซัพพลายเออร์รับทราบว่าจะใ
ห ้ดาเนินการตามคาขอเปลีย
่ นเเปลงแก ้ไขดังกล่าวหรือไม่

การควบคุม คุณภาพ
ก่อนที่จะจัดส่งผลิตภัณ ฑ์ใดๆ
ซัพพลายเออร์จะสร ้างระบบควบคุมคุณภาพที่เป็ นไปตามข ้อกาห
นดที่ระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์ทั่วโลกของ
Kohler ซึง่ สามารถดูได ้ที่เว็บไซต์ดังระบุด ้านบน..
หากผลิตภัณ ฑ์ที่จัดส่งไม่เ ป็ นไปตามข ้อกาหนด Kohler
อาจปฏิเสธไม่ยอมรับ

บรรจุภ ัณฑ์และการจ ัดส่ง
หาก Kohler สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
้ ที่เ
ซัพพลายเออร์จะต ้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว ้ในใบสั่งซือ
กีย
่ วข ้อง
ซัพพลายเออร์จะต ้องรับผิดชอบในการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและระ
เบียบการบรรจุภัณ ฑ์ การติดฉลาก
และการศุล กากรที่บังคั บใช ้ทั ง้ หมด
ซัพพลายเออร์จะต ้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรั บประกันแ
ต่เพียงผู ้เดียว
ว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นไม ้ทั ง้ หมดปราศจากเปลือกไม ้และศัตรูพืชที่ มี
ชีวต
ิ
การจัดส่งทั ง้ หมดที่ มบ
ี รรจุภัณฑ์ไม ้หรือพาเลตจะต ้องผ่านการอบ
และ/หรือ รมควัน และเป็ นไปตามข ้อกาหนดอืน
่ ใด

การจ ัดส่งและการยอมร ับ
เวลา เป็ นสาระที่สาคัญในการจัดส่งบริการและผลิตภัณฑ์ หาก
้ ผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
Kohler สั่งซือ
ซัพพลายเออร์จะต ้องรับผิดชอบค่าขนส่งเพิม
่ เติม
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการขนส่งทางอากาศ)
ที่อาจเกิดขึน
้ จากการขนส่งที่ไม่ถก
ู ต ้อง
และซัพพลายเออร์ตกลงว่า Kohler อาจหักค่าขนส่งเพิม
่ เติมใดๆ
ที่เกิดจาก Kohler ออกจากจานวนเงินที่ซัพพลายเออร์ค ้างชาระ
่ งต่อการสูญ หายของผลิตภัณฑ์จ ะเป็ นขอ
กรรมสิทธิแ
์ ละความเสีย
ง Kohler เมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ให ้ตามสัญญาฉบับนี้แล ้ว

เว ้นแต่ผลิตภัณฑ์ใดๆ
เกิดการสูญ หายหรือได ้รั บความเสียหายเนื่องจากบรรจุภัณฑ์ที่ไ ม่
เพียงพอ ไม่เหมาะสม หรือมีข ้อบกพร่องจากซัพพลายเออร์
การยอมรั บบริการและผลิตภัณ ฑ์ทัง้ หมดขึน
้ อยู่กับเงือ
่ นไขการอนุ
มัตอ
ิ ย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยชัด แจ ้งของ Kohler

ค่าธรรมเนียมและข้อกาหนดเกีย
่ วก ับการชาระเงน
ิ
ราคาค่าบริการ และ/หรือ ผลิตภัณ ฑ์
้ ที่เกีย
จะแสดงไว ้ในใบสั่งซือ
่ วข ้อง Kohler
จะชาระเงินตามใบแจ ้งหนี้ที่ไม่มข
ี ้อพิพาทภายในเก ้าสิบ (90)
วันของรอบการชาระเงินครั ง้ ถัดไป
(ไม่น ้อยกว่า หนึง่ ครั ง้ ต่อสัปดาห์) นั บจากวันที่ออกใบแจ ้งหนี้
เว ้นแต่กฎหมายในท ้องถิน
่ กาหนดไว ้หรือมีการตกลงร่วมกัน ระหว่
างคูส
่ ัญญา
ใบแจ ้งหนี้จากซัพพลายเออร์จะต ้องระบุหมายเลขใบสั่งซื้อ
บริการ และ/หรือ คาอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา
และข ้อมูลที่สมเหตุสมผลอืน
่ ๆ ที่ Kohler อาจร ้องขอ Kohler
จะทาการชาระเงินไปยั งสถานที่ตามที่ซัพพลายเออร์กาหนด
โดยสถานที่ดังกล่าวจะต ้องอยู่ในประเทศซึง่ ซัพพลายเออร์ลงทะ
เบียนที่อยู่ไว ้ และเป็ นบัญชีชื่อของซัพพลายเออร์
ราคาจะต ้องไม่รวมภาษี ดังกล่าว
้ ภายใต ้ภาษี การขาย และ/หรือ
เว ้นแต่เป็ นการสั่งซือ
ภาษี การใช ้ที่ ระบุไว ้ในใบสั่งซื้อที่เกีย
่ วข ้อง
หากมีภาษี ดังกล่าวด ้วย
ซัพพลายเออร์จะต ้องแสดงภาษี นัน
้ แยกต่างหากในใบแจ ้งหนี้

ความเป็นเจ้าของ

ิ ทั ง้ หมดที่ Kohler
วัสดุอป
ุ กรณ์ และทรัพย์สน
ตกแต่งให ้แก่ซัพพลายเออร์ หรือที่ Kohler
ิ ของ
ชาระเงินให ้เป็ นพิเศษ จะเป็ นและจะยั งคงเป็ นทรัพย์สน
Kohler, จะต ้องอยู่ภายใต ้คาขอให ้ย ้ายออกของ Kohler,
ิ ของ Kohler
จะต ้องถูกทาเครือ
่ งหมายเพื่อแสดงว่าเป็ นทรัพย์สน
และจะถูกนาไปใช ้เพื่อทาหน ้าที่ตามสัญญาฉบับนี้เท่านั น
้ แนวคิด
องค์ความรู ้ สิง่ ประดิษฐ์ สิทธิบัตร
ิ ทางปั ญญาอืน
และทรัพย์สน
่ ใดที่ฝ่ายหนึง่ เป็ นเจ ้าของ
ิ ของฝ่ ายนั น
จะยั งคงเป็ นทรัพย์สน
้ หากซัพพลายเออร์ทางานใดๆ
ิ ของ
ให ้แก่ Kohler โดยเฉพาะ งานเฉพาะนั น
้ จะถือเป็ นทรัพย์สน
Kohler ด ้วย

ข้อมูลทีเ่ ป็นความล ับ
ซัพพลายเออร์จะต ้องดูแลกรรมสิทธิ์
ตลอดจนข ้อมูลที่ไม่ใช่สาธารณะ และข ้อมูลที่ได ้มาจาก Kohler
ทั ง้ หมดอย่างเป็ นข ้อมูลที่เป็ นความลับ
ซัพพลายเออร์จะต ้องไม่นาข ้อมูลที่เป็ นความลับไปใช ้เพื่อวัตถุปร
ะสงค์ใดๆก็ตาม
เว ้นแต่มเี หตุผลที่จาเป็ นเพื่อทาตามหน ้าที่ภายใต ้สัญญาฉบั บนี้
และจะต ้องไม่นาข ้อมูลที่เป็ นความลับไปเปิ ดเผยแก่บค
ุ คลที่สามใ
ดๆ เว ้นแต่ได ้ตกลงกันไว ้ล่ว งหน ้าอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรโดย
Kohler
ซัพพลายเออร์ต ้องส่งข ้อมูลที่เป็ นความลับทั ้งหมดคืนให ้แก่
Kohler ตามที่ Kohler ร ้องขอ
รวมทั ง้ สาเนาที่ซัพพลายเออร์มห
ี รือควบคุมอยู่
่ หรือเครือ
ซัพพลายเออร์จะต ้องไม่ใช ้ชือ
่ งหมายการค ้าของ
Kohler ไปเผยแพร่ไม่วา่ ในรูปแบบใด
ทั ง้ โดยทางตรงหรือทางอ ้อม โดยไม่ได ้รับความยินยอมจาก
Kohler อย่า งเป็ นลายลักษณ์อักษร หากมีการให ้อนุญาต
ความยินยอมใดๆ
้ สุด
จะยุตล
ิ งทั นทีหลังจากที่สัญญาฉบั บนี้หมดอายุหรือสิน

การร ับประก ัน
ซัพพลายเออร์ให ้การรั บรองและรับประกันว่า บริการ (ถ ้ามี) จะ:
(i)
ดาเนินการอย่างมืออาชีพและทั นเวลาโดยเจ ้าหน ้าที่ที่ผา่ นการอ
บรมและมีความสามารถด ้านเทคนิคอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ii) ไม่ละเมิดและจะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์
และระเบียบทั ง้ หมดที่ บังคับใช ้
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกฎหมายว่าด ้วยการต่อต ้านการติดสินบน

ความขัดแย ้ง การจ ้างงาน การนาเข ้า/ส่งออก
และการคุ ้มครองข ้อมูลที่บังคับใช ้กับบริการ และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ และ (iii)
ไม่ฝ่าฝื นหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ไม่วา่ โดยทางใดก็ตาม
ิ ทางปั ญญาและสิทธิในก
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิทธิในทรัพย์สน
ารปกปิ ดข ้อมูล
นอกจากนี้ซัพพลายเออร์ยั งให ้การรับรองและรับประกันว่าผลิตภั
ณฑ์ (ถ ้ามี) จะ: (i)
เป็ นของที่ผลิตขึน
้ ใหม่ตามข ้อมูลจาเพาะและวัสดุอน
ื่ ๆ
ที่ตกลงกันไว ้ระหว่า ง Kohler และซัพพลายเออร์ (ii)
มีคณ
ุ ภาพดีและสามารถวางตลาดได ้ (iii)
้
จัดส่งให ้โดยปราศจากสิทธิยด
ึ หน่วงและสิทธิเรียกร ้องใดๆ ทั ้งสิน
(iv) ไม่ฝ่าฝื นหรือละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
ไม่วา่ โดยทางใดก็ตาม
ิ ทางปั ญญาและสิทธิในก
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิทธิในทรัพย์สน
ารปกปิ ดข ้อมูล และ (vii)
เป็ นไปตามข ้อกาหนดในระเบียบบังคับสาหรั บผลิตภัณ ฑ์
(Product Compliance)
ที่ระบุไว ้ในนโยบายด ้านสิง่ แวดล ้อมสาหรั บผลิตภัณฑ์ และ
่ สารต ้องห ้าม ของ Kohler
บัญชีรายชือ
ซึง่ สามารถดูได ้จากเว็บไซต์ที่ระบุข ้างต ้น
ในที่นี้ซัพพลายเออร์ให ้การรับประกันแก่ Kohler
ในส่วนประกอบของผลิต ภัณฑ์ที่ผลิต โดยซัพพลายเออร์หรือบริษั
ทตัวแทนหรือซัพพลายเออร์ของตนอง

ิ ทางปั ญญาของบุคคลที่สาม (ii)
หรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สน
การละเมิดสัญญาฉบับนี้ของซัพพลายเออร์ (iii)
ความล ้มเหลวของบริการ และ/หรือ ผลิตภัณ ฑ์ หรือส่วนประกอบใดๆ
หรือ (iv) ข ้อผิดพลาด การละเว ้น การหลอกลวง การเจตนากระทาผิด
ความประมาท
หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรงของซัพพลายเออร์
ในกรณี ที่มก
ี ารเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทน
ซัพพลายเออร์จะควบคุมการเลือกทนายฝ่ ายจาเลยแต่เพียงผู ้เดียว
ยกเว ้นการชาระหนี้ใดๆ
จะต ้องได ้รั บความยินยอมอย่า งเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก Kohler
ล่วงหน ้า

การประก ันภ ัย

เว ้นแต่กฎหมายในท ้องถิน
่ กาหนดไว ้หรือมีการตกลงร่วมกัน ระหว่างคูส
่ ั
ญญา
ซัพพลายเออร์จะบารุงรั กษาการประกันความรับผิดโดยทั่ วไปแบบจ ากั
ดขัน
้ ตา่ ไม่น ้อยกว่า $1,000,000 USD
(หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินที่บังคั บใช ้) ต่อครัง้ และรวมทั ง้ หมด
$1,000,000 USD (หรือเทียบเท่ากับสกุลเงินที่บังคับใช ้)

เหตุสด
ุ วิส ัย

หากซัพพลายเออร์จะมาดาเนินงานในสถานที่ของ Kohler
ซัพพลายเออร์ยังรับรองและรั บประกันว่าจะปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนอ
กสถานที่สาหรับคูส
่ ัญญาของ Kohler
่ ามารถดูได ้จากเว็บไซต์ที่ระบุข ้างต ้น
ซึส

ความล่าช ้าที่เกิดจากเหตุใดๆ
ที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของคูส
่ ัญญาทั ้งสองฝ่ าย
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงปรากฎการณ์ธรรมชาติ
หรือการร ้องขอจากภาครั ฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่เชิงการค ้า
การจราจล ความวุน
่ วายในบ ้านเมือง การบ่อนทาลาย อุบัตเิ หตุ
ไฟไหม ้ น้ าท่ว ม การระเบิด โรคระบาด ไต ้ฝุ่น การกั กตัว
่ สารหรือระบบขนส่ง
หรือความผิดปกติของระบบติดต่อสือ
(“เหตุสด
ุ วิสัย”)
จะยืดระยะเวลาการทางานของฝ่ ายที่ได ้รั บผลกระทบเป็ นระยะเวลารว
มสะสมไม่เกินสามสิบ (30) วัน (“ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสด
ุ วิสัย”)
คูส
่ ัญญาทั ง้ สองฝ่ ายจะไม่รับผิดต่อการสูญเสีย ความเสียหาย
การกั กกัน หรือความล่า ช ้าที่เกิดจากเหตุสด
ุ วิสัย Kohler
อาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ ใบสั่งซื้อที่เกีย
่ วข ้องใดๆ
หากเกิดเหตุสด
ุ วิสัยอย่างต่อเนื่องเกินกว่า ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสด
ุ วิสัย

การเยียวยา

กฎหมายทีบ
่ ังค ับใช้

จรรยาบรรณสาหร ับซ ัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ยังรับรองและรั บประกันว่าจะปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรร
ณสาหรับซัพพลายเออร์ข อง Kohler
ซึง่ สามารถดูได ้จากเว็บไซต์ที่ระบุข ้างต ้น

นโยบายนอกสถานทีส
่ าหร ับซ ัพพลายเออร์

หาก Kohler สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์
แต่ผลิตภัณฑ์ไ ม่เป็ นไปตามการรับประกันใดๆ ที่กาหนดไว ้ในที่นี้
Kohler สามารถเลือกให ้ซัพพลายเออร์ทาการ: (i)
ซ่อมผลิตภัณ ฑ์ดังกล่าวโดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายใดๆ (ii)
เปลีย
่ นผลิตภัณฑ์ดังกล่า วโดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายใดๆ
สาหรับผลิตภัณฑ์ใ หม่ หรือ (iii) คืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให ้
หากผลิตภัณ ฑ์ไม่เป็ นไปตามการรับประกันใดๆ ที่กาหนดไว ้ในที่นี้
ซัพพลายเออร์จะรับผิดชอบต่อ: (i)
ค่าใช ้จ่ายทั ง้ หมดในการส่งคืน จัดส่งใหม่ และเปลีย
่ นผลิตภัณ ฑ์
(ii) ชดใช ้ให ้แก่ Kohler (ภายในสามสิบ (30) วันนั บจากวันที่
Kohler
แจ ้งให ้ซัพพลายเออร์รับทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร)
สาหรับค่าใช ้จ่ายที่เกิดขึน
้ จาก Kohler และ (iii)
ความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เกิดขึน
้ ภายหลั งทั ง้ หมด

การบอกเลิกส ัญญา
Kohler อาจบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ และ/หรือ
้ ที่เกีย
ใบสั่งซือ
่ วข ้องใดๆ ได ้ตลอดเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งเหตุผล
ไม่เกินสามสิบ (30)
วันก่อนที่จะแจ ้งให ้ซัพพลายเออร์รับทราบอย่า งเป็ นลายลักษณ์อั
กษร หาก Kohler บอกเลิกสัญญาตามความต ้องการ Kohler
จะชาระเงินให ้แก่ซัพพลายเออร์ต ามจานวนเงินที่ไม่มข
ี ้อพิพาทใด
ๆ
ทั ง้ หมดที่ค ้างจ่ายหรือเรีย กเก็บโดยซัพพลายเออร์กอ
่ นที่จะถึงวัน
บอกเลิกสัญญา
และเป็ นไปตามข ้อกาหนดเกีย
่ วกั บการชาระเงินในสัญญาฉบั บนี้

ค่าชดเชย

ซัพพลายเออร์จะปกป้ อง ชดเชย และชดใช ้ Kohler
สาหรับค่าสินไหมทดแทนทั ง้ หมดที่เกิดขึน
้ หรือที่เกีย
่ วข ้องกับ:
(i) ข ้อกล่าวหาว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ฝ่าฝื น ไม่เ หมาะสม

สัญญาฉบับนี้จะบังคับใช ้และเป็ นไปตามกฎหมายในเขตอานาจศาลที่
Kohler ออกใบสั่งซื้อที่เกีย
่ วข ้องทุกประการ

เบ็ดเตล็ด

คูส
่ ัญญา คือ ผู ้รับเหมาอิส ระ
สัญญาฉบับนี้ไม่ได ้สร ้างความสัมพั นธ์ใดๆ ระหว่างการจ ้างงาน
ตัวแทน พั นธมิตร ผู ้ค ้าร่วม หรือใบอนุญาต
หรือหน ้าที่ที่ได ้รับความไว ้วางใจ ความรั บผิด
หรือภาระหน ้าที่ที่คล ้ายคลึงกันระหว่า งคูส
่ ัญญา
ซัพพลายเออร์จะไม่โอนสัญญาฉบั บนี้หรือส่วนใดๆ
ในที่นี้ให ้แก่บค
ุ คลที่สามโดยไม่ได ้รับความยินยอมอย่างเป็ นลายลักษ
ณ์อักษรล่วงหน ้าจาก Kohler
สัญญาฉบับนี้จะไม่มีการแก ้ไขหรือปรับปรุง
เว ้นแต่วม
่ ก
ี ารแจ ้งอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยคูส
่ ัญญา
ทั ง้ สองฝ่ าย
้
การสละสิทธิโ์ ดยคูส
่ ัญญาทั ง้ สองฝ่ ายจะไม่มผ
ี ลบังคับใช ้ใดๆ ทั ง้ สิน
เว ้นแต่ได ้กาหนดไว ้อย่างเป็ นลายลั กษณ์อักษรและลงนามโดยคูส
่ ัญ ญ
าที่สละสิทธิ์
ส่วนของข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขทั่ วไปสาหรับซัพพลายเออร์เ หล่านี้
มีเจตนาเพื่อให ้คงอยู่และจะคงมีผลต่อไปหลังการบอกเลิกสัญญาฉบั
้ ที่เกีย
บนี้ และ/หรือ ใบสั่งซือ
่ วข ้อง ไม่วา่ โดยทางนั ยหรือโดยกาเนิด
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