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เงือ่นไขการจดัซือ้ทั่วไปเหล่านีจ้ะใชบ้งัคบัแกแ่ละเป็นส่วนหน่ึงของบรรดาค ารอ้งขอขอ้เสนอ ใบเสนอราคา และใบสั่งซ ือ้ ลูกคา้ขอปฏเิสธโดย 

ชดัแจง้ถงึความสามารถใชบ้งัคบัไดข้องขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทั่วไปหรอืขอ้บญัญตัอิืน่ใดของผูจ้ดัหา   

 

1. ค านิยาม 

ในเอกสารฉบบันี ้ค าว่า “สญัญา” หมายถงึ สญัญาผูกพนัทีท่ าขึน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2 ค าว่า “บรษิทัในเครอืของ Koninklijke DSM N.V.” หมายถงึ 

บรรษทั หรอืหน่วยงานอืน่ๆ ซ ึง่ถูกควบคุมโดย Koninklijke DSM N.V. ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ค าว่า “บรษิทัในเครอืของผูจ้ดัหา” หมายถงึ 

บรรษทัหรอืหน่วยงานอืน่ๆ ทีค่วบคุม ควบคุมโดย หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมทั่วไปของคู่สญัญาฝ่ายดงักล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ใหถ้อืว่า 

หน่วยงานแห่งหน่ึง “ควบคุม” หน่วยงานอกีแห่งหน่ึง หากหน่วยงานดงักล่าวมอี านาจทีจ่ะสั่งการหรอื 

กอ่ใหเ้กดิการสั่งการในการบรหิารหรอืในนโยบายของหน่วยงานอกีแห่งหน่ึง ไม่ว่าโดยผ่านทางกรรมสทิธิข์องหลกัทรพัยท์ีม่ีสทิธอิอกเสยีง หรอือืน่ๆ ค าว่า 

“บรษิทัผูซ้ ือ้ของ DSM และ/หรอืลูกคา้” หมายถงึ บรษิทัในเครอืของ Koninklijke DSM N.V.ซึง่ออกใบสั่งซ ือ้หรอืค ารอ้งขอขอ้เสนอ ค าว่า “สนิคา้” 

หมายถงึผลติภณัฑ ์ และบรรดาเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ซ ึง่จดัหาใหต้ามทีก่ าหนดไวใ้นใบสั่งซ ือ้ ค าว่า “ใบสั่งซ ือ้” หมายถงึ ค าสั่งทีลู่กคา้ไดอ้อก 

รวมถงึบรรดาเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ค าว่าเครอืข่าย Ariba หมายถงึ ระบบจดัซือ้จดัจา้งบนคลาวดข์อง SAP Ariba ค าว่า “บรกิาร” หมายถงึ บรกิาร 

และ/หรอื บรรดาผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ซ ึง่จะจดัหาใหต้ามทีก่ าหนดไวใ้นใบสั่งซ ือ้ ค าว่า “ผูจ้ดัหา” หมายถงึ 

บุคคลแต่ละคนหรอืหน่วยงานแต่ละแห่งทีเ่ขา้ท าสญัญากบัลูกคา้  

 

2. การตรวจรบั 

เงือ่นไขการจดัซือ้ทั่วไปเหล่านี ้ พรอ้มดว้ยใบสั่งซ ือ้ทีเ่กีย่วขอ้งทีลู่กคา้ออกให ้ ไดก้ าหนดถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไข เพือ่ใหผู้จ้ดัหา จดัหาบรกิาร และ/หรอื 

การส่งมอบสนิคา้โดยผูจ้ดัหาใหแ้กลู่กคา้ และจะมผีลผูกพนัต่อคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย เมือ่ผูจ้ดัหาตรวจรบั (สญัญาทีม่ผีล ผูกพนั) 

หากลูกคา้ไดย้อมรบัเป็นลายลกัษณอ์กัษร ผูจ้ดัหาจะกระท าการเปลีย่นแปลงใดๆ โดยมผีลผูกพนัต่อผูจ้ดัหาเท่านั้น 

การตรวจรบัสนิคา้หรอืบรกิารทีส่่งมอบภายใตส้ญัญานีแ้ละ/หรอืใบสั่งซ ือ้จะไม่ถอืเป็นการยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใดๆ ของผูจ้ดัหา การทีผู่จ้ดัหา 

ปฏบิตัติามส่วนใดของใบสั่งซ ือ้จะกอ่ใหเ้กดิผลว่า ผูจ้ดัหาไดย้อมรบัใบสั่งซ ือ้ดงักล่าวโดยไม่มเีงือ่นไข  

 

3. เงือ่นไขทางการพาณิชย ์ 

3.1 ผูจ้ดัหาจะส่งมอบสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิาร ตามราคาทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา เวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่โดยชดัแจง้ ราคาจะ (1) คงที ่

และไม่เปลีย่นแปลง (2) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ใดๆ แต่ (3) รวมถงึบรรดาภาษี อากร เงนิเรยีกเก็บ ค่าธรรมเนียม (รวมถงึค่าธรรมเนียมหนังสอื อนุญาต) 

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ และรวมถงึบรรดาตน้ทุนทัง้ปวง  

3.2 เวน้แต่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ในใบสั่งซ ือ้ ลูกคา้จะช าระเงนิตามจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัหาส่งใบแจง้หนีม้าให ้ โดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร ภายในเกา้สบิ 

(90) วนั นับแต่วนัสิน้เดอืนของวนัทีท่ีไ่ดร้บัใบแจง้หนี ้ทัง้นีแ้ละภายในขอบเขต ทีว่่า ใบแจง้หนีม้คีวามถูกตอ้งและไม่มขีอ้พพิาทโดยสุจรติใจ 

3.3 ลูกคา้อาจมอบอ านาจแกบ่รษิทัในเครอืของ Koninklijke DSM N.V. ใหด้ าเนินการช าระเงนิทีลู่กคา้คา้งอยู่ การช าระเงนิดงักล่าวจะปลดเปลือ้ง ลูกคา้ 

จากการช าระหนีใ้หแ้กผู่จ้ดัหา ในกรณีทีใ่บแจง้หนีก้ าลงัมีขอ้พพิาทโดยสุจรติใจ ผูจ้ดัหาจะไม่มสีทิธทิีจ่ะเลือ่นภาระหนา้ทีข่องตน ลูกคา้มสีทิธทิีจ่ะหกั 

กลบลบหนีท้ีต่นคา้งอยู่กบัผูจ้ดัหา หรอืบรษิทัในเครอืใดๆ ของผูจ้ดัหา จากจ านวนเงนิทีผู่จ้ดัหาหรอืบรษิทัในเครอืใดๆ ของผูจ้ดัหาทีค่า้งอยู่ แกลู่กคา้ 

3.4 ภายในขอบเขตทีใ่หบ้รกิารโดยสามารถเบกิได ้ ผูจ้ดัหาจะเก็บรกัษาบนัทกึของบรรดาตน้ทุน รายจ่าย และช ัว่โมงทีไ่ดท้ างาน และจะให ้

ลูกคา้สามารถเขา้ถงึบนัทกึดงักล่าว 

3.5 ผูจ้ดัหาจะตอ้งส่งใบแจง้หนีใ้หก้บัลูกคา้ทนัทหีลงัจากการส่งมอบสนิคา้หรอืขอ้ก าหนดของบรกิารเสรจ็สิน้ 

ลูกคา้ไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อการช าระเงนิล่าชา้ในกรณีทีผู่จ้ดัหาไม่ส่งใบแจง้หนีต้ามก าหนดเวลา 

3.6 เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่ระหว่างคู่สญัญา ผูจ้ดัหาอาจไดร้บัการรอ้งขอใหด้ าเนินกระบวนการจดัซือ้ (รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงใบสั่งซ ือ้ 

การยนืยนัค าสั่งซ ือ้ การแจง้เตอืนการจดัส่ง การออกใบแจง้หนี)้ ผ่านการสือ่สารทางอเิล็กทรอนิกส ์ซ ึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงเครอืข่าย Ariba  

 

4. การปฏบิตัติาม 

4.1 ผูจ้ดัหาจะปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศ (ระหว่างประเทศ) ระเบยีบและขอ้บงัคบั มาตรฐาน และค าสั่งทีใ่ชบ้งัคบัอนัเกีย่วเน่ืองกบัการ 

ปฏบิตัติามสญัญา รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ขอ้บงัคบัทัง้หมดทีม่ผีลบงัคบัใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั (1) การต่อตา้นสนิบนและการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ และ (2) 

การคา้ระหว่างประเทศ เชน่ การหา้มส่งสนิคา้ การควบคุมการ น าเขา้และ ส่งออก และบญัชรีายชือ่ทีถู่กมาตรการลงโทษ 

เป็นตน้(“ขอ้ก าหนดดา้นการปฎบิตัติามกฎระเบยีบ”) 

4.2 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัโดยชดัแจง้ว่าพนักงาน ตวัแทน และผูร้บัจา้งชว่งของตนจะไม่กระท าการต่อไปนีท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม (1) ยอมรบั ใหส้ญัญา 

น าเสนอ หรอืจดัหาผลประโยชนท์ีไ่ม่เหมาะสมใหแ้ก ่ หรอื (2) เขา้รว่มในการตกลง (ก) กบันิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ซึง่รวมถงึเจา้หนา้ทีร่ฐั 

หรอืหน่วยงานทีค่วบคุมโดยรฐับาล หรอื (ข) 

ขอ้งเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการกระท าผดิกฎหมายหรอืการละเมดิขอ้ก าหนดดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

ทีใ่ชบ้งัคบั ผูจ้ดัหายงัคงตอ้งรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของผูร้บัจา้งชว่ง ตวัแทน และบุคลากรของตนทุกประการตามขอ้ 4.1 และ 4.2 

4.3 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัโดยชดัแจง้ว่า ผูจ้ดัหามสีทิธทิีด่แีละทีอ่าจขายสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรกิารทีจ่ดัหาได ้ รวมถงึสทิธทิีจ่ะอนุญาตให ้

ลูกคา้ใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา และผูจ้ดัหาจะถอืครองใบอนุญาต หนงัสอือนุญาต และค าแถลงของผูใ้ชข้ัน้ปลายใดๆ และทัง้หมด และ เอกสารอืน่ใด 



ดีเอสเอม็ 

เง่ือนไขทัว่ไปในการจดัซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 

 

Version June 2022  2/5 

ซึง่ก าหนดไวใ้นประเทศแหล่งก าเนิด ประเทศทีน่ าสนิคา้ผ่านแดน และประเทศปลายทาง เพือ่ช าระหนีข้องตน และบอกกล่าว 

ต่อลูกคา้ทนัทถีงึขอ้จ ากดัทางกฎหมายใดๆ  

4.4 เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นอย่างอืน่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ทัง้ลูกคา้และผูจ้ดัหาอาจตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัจากอกีฝ่ายหน่ึงซึง่เกีย่วเน่ืองกบัการด าเนินการตามใบสั่งซ ือ้ 

ดว้ยเหตุนีท้ ัง้สองฝ่ายจงึมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธิกีารประมวลผลของตนเอง ตลอดจนท าหนา้ทีเ่ป็นผูค้วบคุมขอ้มูลอย่างอสิระ 

ทัง้ลูกคา้และผูจ้ดัหาจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบั (ในประเทศและระหว่างประเทศ) 

ว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลเมือ่ตอ้งประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลและเมือ่ตอ้งปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามใบสั่งซ ือ้ 

ผูจ้ดัหารบัประกนัโดยชดัแจง้ว่าจะไม่มกีารประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ของลูกคา้หรอืของผูจ้ดัหาในนามของลูกคา้ 

กอ่นท าขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลกบัลูกคา้หรอืน าผูร้บัเหมาชว่งเขา้มาเกีย่วขอ้งในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวโดยไม่ไดร้บัความยนิยอม

และค าแนะน าอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้ ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีม่ตีวัตนหรอืสามารถระบุตวัตนได ้

การประมวลผล (และการปฏเิสธ) หมายถงึ การด าเนินการใดๆ ก็ตามทีท่ ากบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารอตัโนมตัหิรอืไม่ก็ตาม เชน่ การรวบรวม 

การบนัทกึ การจดัเก็บ การจดัระเบยีบ การเปลีย่นแปลง การใช ้การเปิดเผย การส่ง หรอืการลบขอ้มูลส่วนบุคคล   

5. เวลา 

ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัว่า ผูจ้ดัหาจะจดัหาสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยมชิกัชา้และหยุดกลางคนั ผูจ้ดัหาบอกกล่าวต่อลูกคา้ทนัทถีงึความล่าชา้ที ่

คาดหมายได ้ 

 

6. การส่งมอบ การรบัประกนั และการตรวจรบัสนิคา้ 

6.1 เวน้แต่ไดต้กลงไวเ้ป็นอย่างอืน่โดยชดัเจน ใหส่้งมอบสนิคา้ตามขอ้ก าหนดการคา้ขายระหว่างประเทศ DDP ทีห่นา้งานของลูกคา้ 

6.2 การส่งมอบจะด าเนินการโดยมบีรรจุภณัฑท์ีเ่หมาะสม บรรจุภณัฑท์ีร่าคาสูงและน ากลบัมาใชง้านไดใ้หม่ ผูจ้ดัหาจะน ากลบัไป ผูจ้ดัหาจะ 

จดัหาใหแ้ก่ลูกคา้ซึง่ (ส าเนาของ) บรรดาใบอนุญาต เอกสาร ขอ้มูล ขอ้ก าหนดคุณลกัษณะ และค าสั่งทีใ่ชบ้งัคบั อนัจ าเป็นต่อการขนส่ง ใช ้งาน ปฏบิตั ิ

ประมวลผล และจดัเก็บสนิคา้โดยปลอดภยัและถูกตอ้งเหมาะสม และซึง่บรรดาหนังสอืรบัรองการวเิคราะห/์การปฏบิตัติาม ตามที ่

จดัหาตามความตอ้งการของลูกคา้ สนิคา้คงคลงัของลูกคา้ (ถา้ม)ี จะส่งกลบัคนืในปรมิาณ สภาวะ และสภาพเดมิ  

6.3 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัถงึการท างานของสนิคา้โดยถูกตอ้งเหมาะสม และขอรบัประกนัว่า สนิคา้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะและขอ้ ก าหนดอืน่ๆ 

ซ ึง่มไิดใ้ชง้านมากอ่น ใชว้สัดุและคุณภาพของงานทีด่ ี ปราศจากความช ารุดบกพรอ่งใดๆ และทัง้หมด และปลอดจากสทิธ ิ ยดึหน่วงและภาระตดิพนั 

การจ าน า หรอืสทิธยิดึหน่วงใดๆ และทัง้หมด และเหมาะสมต่อวตัถุประสงคมุ่์งหมายไว ้ การรบัประกนัเหล่านีจ้ะไม่ ถอืว่าไม่รวมถงึการรบัประกนั และ/หรอื 

สทิธทิีลู่กคา้อาจมหีรอืไดร้บั และจะครอบคลุมไปถงึลูกคา้และลูกคา้ของลูกคา้ 

6.4 ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัทีต่รวจรบั หรอืวนัทีใ่ชง้านคร ัง้แรก แลว้แต่วนัใดจะเกดิขึน้ทีห่ลงั 

ผูจ้ดัหาจะตอ้งซอ่มแซมหรอืเปลีย่นสนิคา้ทัง้หมดโดยทนัท ี ผูจ้ดัหาจะรบัประกนัต่อสนิคา้หรอืชิน้ส่วนทีซ่อ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทน เป็นระยะเวลาอกี 2 ปี 

นับแต่วนัที ่ ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทน หากไดร้บัการรอ้งขอ ผูจ้ดัหาจะใหผู้ใ้ชข้องตนใชส้นิคา้เหล่านีโ้ดยไม่คดิค่าใชจ่้ายเท่าทีเ่ป็นไปไดต้ามสมควร 

จนกว่า ผูจ้ดัหาจะไดส่้งมอบสนิคา้ทีเ่ปลีย่นทดแทนให ้ระยะเวลาการรบัประกนัจะขยายออกไปเป็นระยะเวลาใดๆ ในระหว่างที ่สนิคา้ใชง้านไม่ได ้

6.5 ลูกคา้ชอบทีจ่ะปฏเิสธสนิคา้ใดๆ ทีส่่งมอบ (1) โดยไม่ตรงเวลาทีต่กลงกนัไว ้ (2) โดยไม่ตรงกบัปรมิาตร และ/หรอื ปรมิาณทีต่กลงกนัไว ้ (3) 

โดยมบีรรจุภณัฑท์ีไ่ม่เหมาะสมหรอืช ารุดเสยีหาย หรอื (4) โดยมคีวามช ารุดบกพรอ่งอืน่ๆ โดยทีผู่จ้ดัหาจะรบัความเสีย่ง และโดยไม่เป็น 

การตดัสทิธขิองลูกคา้ทีจ่ะไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนส าหรบัความสูญเสยีหรอืความเสยีหาย ทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามของผูจ้ดัหา    

6.6 การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจรบั และการช าระเงนิจะไม่ปลดเปลือ้งผูจ้ดัหาจากหนีแ้ละการรบัประกนัของตน  

 

7. การใหแ้ละการยอมรบับรกิาร 

7.1 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัถงึคุณภาพและผลของบรกิาร ผูจ้ดัหาจะใหบ้รกิารตามขอ้ก าหนดและขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของสญัญา โดยปฏบิตัิ 

หนา้ทีต่ามทกัษะและความระมดัระวงัอนัสมควร โดยใชว้สัดุทีบ่ ารุงรกัษาอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและอย่างด ีและโดยจา้งงานพนักงานทีม่ ีคุณสมบตัเิพยีงพอ  

7.2 ผูจ้ดัหาจะใหค้ าชีแ้นะทีเ่หมาะสมและในเวลาทีส่มควรแก่ลูกคา้ซึง่การใชห้รอืการจดัการในชนิดพเิศษใดๆอนัเกีย่วเน่ืองกบัการบรกิาร  

 

8. การโอนกรรมสทิธิ ์

8.1 กรรมสทิธิข์องสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรกิารจะผ่านไปยงัลูกคา้ เมือ่ไดส่้งมอบ ณ จุดส่งมอบ ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา หาก 

ลูกคา้ไดร้บัสนิคา้หรอืการส่งมอบบรกิารตามระยะเวลาหรอืตามเป้าหมายทีต่กลงกนัไว ้ (เชน่ เชือ่มโยงกบัเปอรเ์ซน็ตก์ารช าระเงนิของลูกคา้) 

แต่ละระยะเวลาและเป้าหมายจะถอืว่าเป็นการส่งมอบแบบแยกต่างหาก และกรรมสทิธิข์องสนิคา้ (กึง่ส าเรจ็รูป) ดงักล่าวหรอืการส่งมอบบรกิาร (บางส่วน) 

จะผ่านไปยงัลูกคา้ 

8.2 กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งของสนิคา้ตามสญัญาบรกิารใหเ้ชา่จะคงอยู่กบัผูจ้ดัหา  

8.3 กรรมสทิธิข์องสนิคา้คงคลงัของลูกคา้ตามสญัญาคลงัสนิคา้จะคงอยู่กบัลูกคา้ ความเสีย่งของสนิคา้ดงักล่าวจะโอนไปยงัผูจ้ดัหา เมื่อได ้

ตรวจรบัสนิคา้และ จะสิน้สุดลงหลงัจากทีไ่ดส่้งมอบสนิคา้เหล่านีใ้หแ้ก่ลูกคา้   

8.4 ผูจ้ดัหาจะจดัเก็บวตัถุดบิหรอืสนิคา้กึง่ส าเรจ็รูปใดๆ โดยสามารถระบุได ้ ซ ึง่จดัสรรเพือ่สรา้งและผลติผลติภณัฑแ์ละผลติภณัฑส์ าเรจ็รูป 

ความเสีย่งของสนิคา้ดงักล่าวจะคงอยู่กบัผูจ้ดัหา จนกว่าจะมกีารตรวจรบั 

 



ดีเอสเอม็ 

เง่ือนไขทัว่ไปในการจดัซ้ือสินค้าและบริการ 
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9. โอกาสทีจ่ะตรวจสอบ 

9.1 ผูจ้ดัหาจะท าใหแ้น่ใจว่า ลูกคา้หรอืผูไ้ดร้บัแต่งตัง้จากลูกคา้มโีอกาสทีจ่ะตรวจสอบสนิคา้หรอืกระบวนการผลติของสนิคา้ และ/หรอื สถาน ทีใ่ดๆ 

ทีม่กีารใหบ้รกิารหรอืส่วนหน่ึงของบรกิาร 

9.2 ผูจ้ดัหาจะควบคุมและทดสอบคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร ดว้ยความขยนัขนัแข็งและอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการด าเนินงานในระหว่าง การผลติ 

จดัเก็บ และส่งมอบ ผูจ้ดัหาจะท าใหแ้น่ใจว่า ลูกคา้หรอืผูไ้ดร้บัแต่งตัง้จากลูกคา้มโีอกาสทีจ่ะเขา้รว่มทดสอบ และ/หรอื ตรวจสอบ สนิคา้ไดต้ลอดเวลา  

9.3 การตรวจสอบ และ/หรอื การทดสอบจะไม่ปลดเปลือ้งผูจ้ดัหาจากขอ้ผูกพนัหรอืความรบัผดิใดๆ ตามสญัญา 

 

10. การเปลีย่นแปลงทีค่วบคุมไว ้

การน าเอามาปฏบิตัซิ ึง่การเปลีย่นแปลง และ/หรอื การปรบัปรุงใดๆ และทัง้หมด ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ และ/หรอื (การให)้ บรกิาร รวมถงึ กระบวนการ 

(ทางธรุกจิ) วตัถุ (ดบิ) (รวมถงึแหล่งวตัถุดบิ) และ/หรอื การเปลีย่นแปลงอืน่ใด ทีอ่าจกระทบต่อขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 

จะตอ้งไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลูกคา้กอ่น 

ผูจ้ดัหาจะแจง้อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอย่างนอ้ยเกา้สบิ (90) วนั 

และจะท าใหลู้กคา้สามารถควบคุมและทดสอบสนิคา้ได ้  

 

11. ขอ้บงัคบัในการควบคุมสารเคมี 

ในส่วนทีเ่กีย่วกบัเคมภีณัฑท์ีจ่ดัหาตามใบสั่งซ ือ้ ผูจ้ดัหาขอยนืยนัและแสดงตนว่า สนิคา้หรอืสารใดๆ ของสนิคา้ 

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐับาลกลาง รฐั และทอ้งถิน่ทัง้หมด 

รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพียงขอ้ก าหนดการอนุญาตหรอืการออกใบอนุญาตใดๆ  

 

12. ความยั่งยนื SHE และความมั่นคง 

12.1 คุณค่า P สามตวั [คน (People) โลก (Planet) และก าไร (Profit)] ตามทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ DSM เป็นสิง่ส าคญัต่อ DSM 

ในการสรา้งคุณค่าทีย่ ั่งยนื ผูจ้ดัหา ตกลงทีจ่ะพยายามอย่างเต็มทีใ่นการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของผูจ้ดัหาของ DSM 

ตลอดจนนโยบายดา้นความปลอดภยั สุขภาพ และสิง่แวดลอ้มของ DSM ทีอ่ยู่บนเว็บไซตข์อง DSM 

https://www.dsm.com/content/dam/dsm/suppliers/en/documents/supplier-code-of-conduct-en.pdf และ 

https://www.dsm.com/corporate/sustainability/our-operations.html หรอืจะส่งใหต้ามทีร่อ้งขอ   

12.2 ผูจ้ดัหาจะตอ้งปฏบิตัติามและกระท าการตามบรรดาค าสั่งเกีย่วกบัความปลอดภยั สุขภาพ และสิง่แวดลอ้มทีใ่ชบ้งัคบั จะหลกีเลีย่งการสรา้ง 

มลภาวะของดนิและน ้าบาดาล จะจ ากดัมลพษิทางอากาศและทางเสยีงทีห่นา้งานของลูกคา้ จะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัหนา้งานและการ เขา้ถงึหนา้งาน 

ตลอดจนลูกคา้ และ/หรอื ภาษาองักฤษได ้ เพือ่ท างานได ้ อย่างปลอดภยั มสุีขอนามยั และรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ลูกคา้อาจตรวจสอบแง่งมุมต่างๆ 

เหล่านีข้องสญัญาฉบบันี ้ ผูจ้ดัหาจะรายงาน ความผดิปกตใิดๆ เกีย่วกบัความปลอดภยั สุขอนามยัและสิง่แวดลอ้ม และความมั่นคง ในกรณีทีเ่กดิเหตุ 

ผูจ้ดัหาจะใชบ้รรดามาตรการ เพือ่ท าความสะอาด แยก หรอืป้องกนัมลพษิอนัเกดิจากเหตุดงักล่าวทนัท ีภายใตก้ารก ากบัดูแลของลูกคา้  

 

13. การชดใชค้่าเสยีหาย ความรบัผดิ และเหตุสุดวสิยั 

13.1 ผูจ้ดัหาจะรบัผดิและจะไม่ท าใหลู้กคา้, Koninklijke DSM N.V. และบรษิทัในเครอืของ Koninklijke DSM N.V. 

และกรรมการและพนักงานของบรษิทั (“ฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใช ้ ค่าเสยีหาย”) ไดร้บัความเสยีหายจาก และจะชดใชค้่าเสยีหายต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี 

การบาดเจ็บ/การเสยีชวีติ ค่าใชจ้่าย และสทิธิ เรยีกรอ้งทีแ่ทจ้รงิหรอืทีอ่าจจะเกดิขึน้ใดๆ และทัง้หมด ฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใชค่้าเสยีหายไดร้บั 

อนัเกดิจากหรอืเกีย่วเน่ืองกบัสญัญา การใช ้ และ/หรอื การขายสนิคา้ของผูจ้ดัหาโดยฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใชค่้าเสยีหายหรอืบุคคลภายนอกใดๆ 

การใหบ้รกิารและการใชบ้รกิารของผูจ้ดัหา โดยฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใชค่้าเสยีหายหรอืบุคคลภายนอกใดๆ 

เวน้แต่ภายในขอบเขตทีเ่กดิจากการจงใจกระท าผดิหรอืความประมาทเลนิเล่อ อย่างรา้ยแรงของลูกคา้ 

13.2 ผูจ้ดัหาจะรบัผดิอย่างสมบูรณต่์อการช าระบรรดาภาษีและเงนิเรยีกเก็บทีค่า้งอยู่โดยถูกตอ้งและตรงเวลา อนัเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัติาม สญัญา 

และจะชดใชค่้าเสยีหายใหแ้กฝ่่ายทีไ่ดร้บัชดใชค่้าเสยีหายต่อบรรดาสทิธเิรยีกรอ้งและความเสยีหาย อนัเกีย่วขอ้งกบัขอ้ผูกพนัของ ตนเกีย่วกบัภาษี 

ภาษีพเิศษ และสทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ของบุคคลภายนอก รวมถงึรฐับาล     

13.3 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ลูกคา้จะรบัผดิต่อความเสยีหายทางตรงและทางออ้มใดๆ (รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการสูญเสยีรายได ้ การสูญเสยี ก าไร 

หรอืความเสยีหายอืน่ทีม่ไิดเ้กดิขึน้โดยตรงและทนัทแีละความเสยีหายต่อเน่ือง) บนพืน้ฐานของสญัญา   

13.4 คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไม่รบัผดิต่อคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงส าหรบัการไม่ปฏบิตัติามสญัญา ภายในขอบเขตทีก่ารปฏบิตัติามสญัญา ไดล่้าชา้ 

ถูกแทรกแซง หรอืถูกขดัขวางจากเหตุการณท์ีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิน้เชงิของคู่สญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ซ ึง่มไิดม้าจากอาณา 

บรเิวณความรบัผดิชอบของตนและไมส่ามารถคาดเห็นไดโ้ดยสมควร (“เหตุสุดวสิยั”) ทัง้นี ้ คู่สญัญาฝ่ายทีก่อ่ใหเ้กดิเหตุสุดวสิยั จะใชค้วาม 

พยายามอย่างดทีีสุ่ดของตนเพือ่ช าระหนีด้ว้ยวธิกีารใดๆ ทีเ่ป็นไปได ้ ขอ้เท็จจรงิเพยีงการจดัหาวสัดุ แรงงาน หรอืสาธารณูปโภคล่าชา้เท่านั้น 

จะไม่ถอืเป็นเหตุสุดวสิยั ในกรณีทีส่ถานการณข์องเหตุวสิยัไดด้ ารงอยู่เกนิกว่า 30 วนั ลูกคา้จะมสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิหรอืยกเลกิสญัญา (เพยีง บางส่วน) 

โดยใหค้ าบอกกล่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษร ลูกคา้อาจจดัซือ้สนิคา้ และ/หรอื บรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนัจากบุคคลภายนอกในระหว่าง ระยะเวลาใดๆ 

ทีผู่จ้ดัหาไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้ปรมิาณทีไ่ดร้บัผลกระทบจะถูกกนัออกจากการค านวณจากปรมิาตร (ขัน้ต ่า) ใดๆ   

https://www.dsm.com/content/dam/dsm/suppliers/en/documents/supplier-code-of-conduct-en.pdf
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14. การเก็บรกัษาความลบั 

ขอ้มูลใดๆ และทัง้หมดทีลู่กคา้จดัหาให ้ หรอืในนามของลูกคา้ จะไดร้บัปฏบิตัเิป็นความลบั และจะใชโ้ดยผูจ้ดัหาเท่านั้น เพือ่ประโยชนแ์ห่ง สญัญาฉบบันี ้

การเปิดเผยขอ้มูลจะอนุญาตใหก้ระท าไดเ้ฉพาะพนักงานใดๆ ของตนหรอืบุคคลภายนอก ตามความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งทราบ โดยเครง่ครดั 

เวน้แต่ในกรณีทีผู่จ้ดัหาตอ้งเปิดเผยขอ้มูล โดยอาศยัอ านาจจากค าสั่งศาล หรอืโดยหนา้ทีต่ามกฎหมาย ทัง้นี ้ ผูจ้ดัหาจะบอก 

กล่าวต่อลูกคา้ทนัทแีละใหค้วามรว่มมือกบัลูกคา้ตามสมควรหากลูกคา้พยายามขอค าสั่งคุม้ครอง 

ผูจ้ดัหาจะส่งมอบบรรดาขอ้มูลดงักล่าวคนืใหแ้กลู่กคา้ทนัท ี ผูจ้ดัหาจะไม่ยดึหน่วงส าเนาของขอ้มูลดงักล่าว 

ผูจ้ดัหาจะปฏบิตัติ่อการด ารงอยู่ของสญัญาโดยเป็นความลบั ผูจ้ดัหาหรอืพนักงานของตนจะ ลงลายมอืชือ่ในสญัญาเก็บรกัษาความลบัเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ    

 

15. กรรมสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปัญญา 

15.1 ขอ้มูล ทรพัยส์นิ หรอืวสัดุใดๆ และทัง้หมดทีเ่ปิดเผยต่อผูจ้ดัหายงัคงเป็นทรพัยส์นิของลูกคา้ ผูจ้ดัหาไม่มสีทิธทิีจ่ะใชห้รอือา้งองิถงึ เคร ือ่งหมายการคา้ 

ชือ่ทางการคา้ ชือ่โดเมน สทิธบิตัร แบบ หรอืลขิสทิธิใ์ดๆ หรอืสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ๆ ของลูกคา้, Koninklijke DSM N.V. 

หรอืบรษิทัในเครอืใดๆ ของ Koninklijke DSM N.V. เวน้แตไ่ดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลูกคา้กอ่น การใชเ้ครือ่งหมายการคา้ 

ชือ่ทางการคา้ ชือ่โดเมน สทิธบิตัร การออกแบบ ลขิสทิธิ ์ หรอืทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ใดของลูกคา้ทีไ่ดร้บัอนุญาต จะเป็นไปตามค าสั่งของลูกคา้และเพือ่ 

วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั   

15.2 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัว่า สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร แต่เพียงล าพงัหรอืรวมกนั จะไม่ส่งผลใหเ้กดิหรอืกอ่ใหเ้กดิการละเมดิหรอืการใชส้ทิธิ 

ในทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ ของบุคคลภายนอกในทางทีผ่ดิ  

15.3 หากผูจ้ดัหาผลติสนิคา้และ/หรอืใหบ้รกิารตามค าแนะน าของลูกคา้ และเวน้แต่จะยอมรบัเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยชดัแจง้ระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย 

ผูจ้ดัหาขอโอนบรรดาสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา ความรูค้วามช านาญ ลขิสทิธิ ์ และรายการอืน่ๆ (สิง่ประดษิฐ ์ ภาพวาด การศกึษาความเป็นไปได ้

ซอฟตแ์วร ์ (รวมถงึซอรส์โคด้ ซอฟตแ์วรย่์อย และเอกสารก ากบัโปรแกรม) 

ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้และ/หรอืบรกิารดงักล่าวทีพ่ฒันาโดยหรอืในนามของผูจ้ดัหาใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการโอนสทิธใินปัจจุบนัและในอนาคต 

15.4 บรรดาสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาต่อซอฟตแ์วร ์ ซ ึง่ไม่ไดพ้ฒันาขึน้โดยชดัเจน ส าหรบัลูกคา้หรอืตามค าสั่งของลูกคา้ 

และไม่ไดอ้นุญาตใหใ้ชแ้บบไดล้ขิสทิธิซ์ ึง่ไม่จ ากดั เพยีงอุปกรณห์รอื ท าเลทีต่ ัง้เฉพาะเจาะจง 

ลูกคา้จะไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัหาใบอนุญาตชว่งแกบ่รษิทัในเครอืของ Koninklijke DSM N.V.  

 

16. การประกนัภยั 

 

  
 
ผูจ้ดัหาจะรกัษากรมธรรมป์ระกนัภยัในจ านวนทีคุ่ม้ครองถงึความเสีย่งอนัเกดิจากหรอืเกีย่วเน่ืองกบัสญัญา 

ผูจ้ดัหาจะตอ้งไดร้บัการประกนัภยัทัง้หมดจากบรษิทัประกนัภยัทีม่ชี ือ่เสยีงและสามารถช าระหนีไ้ด ้ เมือ่ลูกคา้รอ้งขอ 

ผูจ้ดัหาจะจดัหาหนังสอืรบัรองการประกนัภยัเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานของความคุม้ครองของผูจ้ดัหาและบอกกล่าวต่อลูกคา้ถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ 

 

17. การบอกเลกิสญัญาและการงดช าระหนี ้

ลูกคา้ชอบทีจ่ะงดช าระหนีข้องตน ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน หรอืบอกเลกิสญัญา โดยใหม้ผีลบงัคบัทนัท ีโดยไม่เป็นการตดัสทิธทิีจ่ะ เรยีกค่าเสยีหาย 

และโดยไม่ตอ้งชดเชยหรอืชดใชค่้าเสยีหายใหแ้กผู่จ้ดัหา (1) ในกรณีทีผู่จ้ดัหาตกเป็นบุคคลลม้ละลาย อยู่ในกระบวนการ ช าระบญัช ีหยุดหรอืงดช าระหนี ้

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนอนัมสีาระส าคญัของธรุกจิของตน อยู่ภายใตอ้ านาจของค าสั่งศาล หรอืแผนการ ช าระเงนิตามกฎหมายเชงิป้องกนั (2) 

ในกรณีทีม่ไิดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืขอ้ก าหนดว่าดว้ยความปลอดภยั สุขอนามยั สิง่แวดลอ้ม และความมั่นคง หรอื (3) 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่ไิดร้บัอนุมตัติามขอ้ 10 หรอื (4) การละเมดิสญัญาของผูจ้ดัหาทีไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขภายในสามสบิ (30) 

วนัหลงัจากไดร้บัแจง้เกีย่วกบัการละเมิดดงักล่าว หลงัการบอกเลกิ สญัญาดงักล่าว ลูกคา้อาจส่งคนืสนิคา้ และ/หรอื บรกิารทีไ่ดร้บั 

ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน ในการการช าระคนืและโอนกรรมสทิธิค์นืให ้แกผู่จ้ดัหา  

 

18. เบ็ดเตล็ด 

18.1 หากขอ้ก าหนดใดๆ ของเงือ่นไขการจดัซือ้ทั่วไปเหล่านีค้วรไม่มผีลใชบ้งัคบัหรอืไม่สมบูรณ ์ ขอ้ก าหนดอืน่ๆ จะไมไดร้บัผลกระทบโดยการนี ้

คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะแทนทีข่อ้ก าหนดทีไ่ม่มผีลใชบ้งัคบัหรอืไม่สมบูรณโ์ดยขอ้ก าหนดของการ น าเขา้ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

ซ ึง่จะแสดงถงึเจตนาของขอ้เดมิใหใ้กลเ้คยีงมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกระท าได ้  

18.2 การทีคู่่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมไิดก้ าหนดใหคู่้สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงช าระหนีใ้ดๆ ตามสญัญานีโ้ดยเครง่ครดั จะไม่กระทบต่อสทิธขิองตน 

ทีจ่ะบงัคบัช าระหนีใ้ดๆ หลงัจากนั้น หรอืจะไม่ถอืว่า คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทีส่ละสทิธใิดๆ ต่อการละเมดิใดๆ สละสทิธต่ิอการละเมดิ คร ัง้กอ่นหรอืคร ัง้หลงั 

การสละสทิธิใ์ดๆ จะไม่มผีลบงัคบัใดๆ เวน้แต่ไดก้ระท าโดยเฉพาะเจาะจง เพกิถอนไม่ได ้และเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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18.3 ผูจ้ดัหาจะไม่โอนสทิธขิองสญัญา ไม่ว่าทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน โดยมไิดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลูกคา้ ความยินยอม 

ดงักล่าวจะไม่ปลดเปลือ้งผูจ้ดัหาจาก และจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัใดๆ ตามสญัญา ลูกคา้ชอบทีจ่ะโอนสทิธขิองสญัญาฉบบันีห้รอืส่วนใด 

ของสญัญาใหแ้กบ่รษิทัในเครอืของ Koninklijke DSM N.V. เมือ่ไดส่้งค าบอกกล่าวใหแ้กผู่จ้ดัหาทนัท ี 

18.4 ไม่สิง่ใดในสญัญาจะถอืว่าคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นตวัแทนของคู่สญัญาอกึฝ่ายหน่ึง หรอืกอ่ตัง้หา้งหุน้ส่วน กจิการรว่มคา้ หรอื 

ความสมัพนัธท์างการ จา้งงานระหว่างคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย  

18.5 ในระหว่างการรอการแกไ้ขขอ้พพิาท คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไม่ถูกบอกปัดมใิหช้ าระหนีใ้ดๆ ของตนตามสญัญา 

เวน้แต่เป็นหนีท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากขอ้พพิาท 

18.6 เงือ่นไขการซือ้ทั่วไปเหล่านีจ้ะถูกวเิคราะหแ์ละตคีวามตามกฎหมายสารบญัญตัขิองประเทศ (หรอืรฐั) ซ ึง่บรษิทัผูซ้ ือ้ของ DSM ก าลงัด าเนินงานอยู่ 

อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหว่างประเทศ (CISG) ไม่มผีลบงัคบัใช ้ คู่สญัญาตกลงว่าการฟ้องรอ้ง การด าเนินการ 

หรอืวธิกีารทางกฎหมายใดๆ ทีฝ่่ายใดฝ่ายหน่ึงก าหนดขึน้จะตอ้งเร ิม่ตน้ในเขตอ านาจศาลทีบ่รษิทัผูซ้ ือ้ของ DSM ด าเนินงานอยู่ 

18.7 การครบก าหนด การบอกเลกิ หรอืการยกเลกิสญัญาจะไม่กระทบต่อสทิธแิละขอ้ผูกพนัใดๆ ซึง่ยงัคงใชบ้งัคบัอยู่โดยชดัแจง้หรอืโดย 

ลกัษณะของสทิธแิละขอ้ผูกพนัดงักล่าว หลงัจากการครบก าหนด การบอกเลกิ หรอืการยกเลกิสญัญาดงักล่าว รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการ แสดงตน 

การรบัประกนั ขอ้ผูกพนัทีจ่ะเก็บรกัษาความลบั สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา และสทิธสิะสม  

 

 


