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เงือ่นไขการจดัซือ้ทัว่ไปเหลา่นีจ้ะใชบ้งัคบัแกแ่ละเป็นสว่นหน่ึงของบรรดาคาํรอ้งขอขอ้เสนอ ใบเสนอราคา และใบสัง่ซือ้ ลกูคา้ขอปฏเิสธโดย 
ชดัแจง้ถงึความสามารถใชบ้งัคบัไดข้องขอ้กาํหนดและเงือ่นไขทัว่ไปหรอืขอ้บญัญตัอิืน่ใดของผูจ้ดัหา 
 
1. คาํนิยาม 

ในเอกสารฉบบันี ้ คาํวา่ “สญัญา” หมายถงึ สญัญาผูกพนัทีท่าํขึน้ตามทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 2 คาํวา่ “บรษิทัในเครอื” ของคูส่ญัญา หมายถงึ บรรษทั 
กจิการรว่มคา้ หรอืหน่วยงานธรุกจิอืน่ ๆ ซึง่ควบคมุ ควบคมุโดย หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุทัว่ไปของคูส่ญัญาฝ่ายดงักลา่ว ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม 
ใหถ้อืวา่ หน่วยงานแหง่หน่ึง “ควบคมุ” หน่วยงานอกีแหง่หน่ึง หากหน่วยงานดงักลา่วมอีํานาจทีจ่ะสัง่การหรอื 
กอ่ใหเ้กดิการสัง่การในการบรหิารหรอืในนโยบายของหน่วยงานอกีแหง่หน่ึง ไม่วา่โดยผ่านทางกรรมสทิธิข์องหลกัทรพัยท์ีม่ีสทิธอิอกเสยีง หรอือืน่ ๆ คาํวา่ 
“ลกูคา้” หมายถงึ บรษิทั ดเีอสเอ็ม นิวทรชิ ัน่แนล โปรดกัส ์ (ประเทศไทย) จาํกดั ตัง้อยูท่ี ่ 1788 อาคารสงิห ์ คอมเพล็กซ ์ ช ัน้ 17 หอ้งเลขที ่ 1701 

ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 ประเทศไทย หรอืบรษิทัในเครอืใด ๆ ของ DSM Nutritional Products AG 

ซึง่ออกใบสัง่ซือ้หรอืคาํรอ้งขอขอ้เสนอ คาํวา่ “กลุม่ของ DSM” เป็นกลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งทางองคก์รกบั Koninklijke DSM N.V 
ซึง่แตล่ะแหง่เป็นบรษิทัในกลุม่ของ DSM คาํวา่ “สนิคา้”  หมายถงึผลติภณัฑ ์ วสัด ุ ของเหลว อปุกรณ ์ แบบ ซอฟตแ์วร ์ ทรพัยส์นิใหเ้ชา่ สนิคา้คงคลงั 

และบรรดาเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่จดัหาใหต้ามทีก่าํหนดไวใ้นใบสัง่ซือ้ คาํวา่ “ใบสัง่ซือ้” หมายถงึ คาํสัง่ทีล่กูคา้ไดอ้อก 

รวมถงึบรรดาเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้ง คาํวา่ “บรกิาร” หมายถงึ บรกิาร และ/หรอื บรรดาผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่จะจดัหาใหต้ามทีก่าํหนดไวใ้นใบสั่งซือ้ คาํวา่ “ผูจ้ดัหา” หมายถงึ บุคคลแตล่ะคนหรอืหน่วยงานแตล่ะแหง่ทีเ่ขา้ทาํสญัญากบัลกูคา้  
 
2. การตรวจรบั 
เงือ่นไขการจดัซือ้ทัว่ไปเหลา่นี ้ พรอ้มดว้ยใบสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้งทีล่กูคา้ออกให ้ ไดก้าํหนดถงึขอ้กาํหนดและเงือ่นไข เพือ่ใหผู้จ้ดัหา จดัหาบรกิาร และ/หรอื 
การสง่มอบสนิคา้โดยผูจ้ดัหาใหแ้กล่กูคา้ และจะมผีลผูกพนัตอ่คูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย เมือ่ผูจ้ดัหาตรวจรบั (สญัญาทีม่ผีล ผูกพนั) 
หากลกูคา้ไดย้อมรบัเป็นลายลกัษณอ์กัษร ผูจ้ดัหาจะกระทาํการเปลีย่นแปลงใด ๆ โดยมผีลผูกพนัตอ่ผูจ้ดัหาเทา่น้ัน การทีผู่จ้ดัหา 
ปฏบิตัติามสว่นใดของใบสัง่ซือ้จะกอ่ใหเ้กดิผลวา่ ผูจ้ดัหาไดย้อมรบัใบสัง่ซือ้ดงักลา่วโดยไม่มเีงือ่นไข  
 
3. เงือ่นไขทางการพาณิชย ์ 
3.1 ผูจ้ดัหาจะใหบ้รกิาร และ/หรอื สง่สนิคา้ตามราคาทีก่าํหนดไวใ้นสญัญา เวน้แตไ่ดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยชดัแจง้ ราคาจะ (1) คงที ่
และไม่เปลีย่นแปลง (2) ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่ใด ๆ แต ่ (3) รวมถงึบรรดาภาษี อากร เงนิเรยีกเก็บ คา่ธรรมเนียม (รวมถงึคา่ธรรมเนียมหนังสอื อนุญาต) 
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ และรวมถงึบรรดาตน้ทนุทัง้ปวง  
3.2 เวน้แตไ่ดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยชดัเจน ลกูคา้จะชาํระเงนิตามจาํนวนเงนิทีผู่จ้ดัหาสง่ใบแจง้หนีม้าให ้ สาํหรบัสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 
ทีส่ง่มอบโดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร ภายในเกา้สบิ (90) วนั นับแตว่นัสิน้เดอืนของวนัทีท่ีไ่ดร้บัใบแจง้หนี ้ ทัง้นีแ้ละภายในขอบเขต ทีว่า่ 
ใบแจง้หนีม้คีวามถกูตอ้งและไม่มขีอ้พิพาท 
3.3 ลกูคา้อาจมอบอํานาจแกบ่รษิทัอืน่ใดในกลุม่ของ DSM ใหด้ําเนินการชาํระเงนิทีล่กูคา้คา้งอยู ่ การชาํระเงนิดงักลา่วจะปลดเปลือ้ง ลูกคา้ 
จากการชาํระหนีใ้หแ้กผู่จ้ดัหา ในกรณีทีใ่บแจง้หนีก้าํลงัมขีอ้พพิาท ผูจ้ดัหาจะไม่มสีทิธทิีจ่ะเลือ่นภาระหนา้ทีข่องตน ลกูคา้มสีทิธทิีจ่ะหกั 
กลบลบหนีท้ีต่นคา้งอยูก่บัผูจ้ดัหา หรอืบรษิทัในเครอืใด ๆ ของผูจ้ดัหา จากจาํนวนเงนิทีผู่จ้ดัหาหรอืบรษิทัในเครอืใด ๆ ของผูจ้ดัหาทีค่า้งอยู ่แกลู่กคา้ 
3.4 ภายในขอบเขตทีใ่หบ้รกิารโดยสามารถเบกิได ้ ผูจ้ดัหาจะเก็บรกัษาบนัทกึของบรรดาตน้ทนุ รายจา่ย และช ัว่โมงทีไ่ดท้าํงาน และจะให ้
ลกูคา้สามารถเขา้ถงึบนัทกึดงักลา่ว   
 
4. การปฏบิตัติาม 

4.1 ผูจ้ดัหาจะปฏบิตัติามกฎหมายของประเทศ (ระหวา่งประเทศ) ระเบยีบและขอ้บงัคบั มาตรฐาน และคาํสัง่ทีใ่ชบ้งัคบัอนัเกีย่วเน่ืองกบัการ 
ปฏบิตัติามสญัญา รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีง ขอ้บงัคบัทัง้หมดทีม่ผีลบงัคบัใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกับ (1) การตอ่ตา้นสนิบนและการตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ และ (2) 
การคา้ระหวา่งประเทศ เชน่ การหา้มส่งสนิคา้ การควบคมุการ นําเขา้และ ส่งออก และบญัชรีายชือ่ทีถ่กูมาตรการลงโทษ ‡ºÁ∫ ∂ç∫  
("£çœ¢Ì‘Õ∫ µµç‘∫ ¢‘ƒº∞÷ª ”∂÷∂‘¬¢Øƒ“‡ª ◊√ª ") 
4.2 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัโดยชดัแจง้ว่าพนักงาน ตวัแทน และผูร้บัจา้งชว่งของผูจ้ดัหาจะไม่กระทาํการตอ่ไปนีท้ ัง้ทางตรงและทางออ้ม (1) ยอมรบั ใหส้ญัญา 

นําเสนอ หรอืจดัหาผลประโยชนท์ีไ่ม่เหมาะสมใหแ้ก ่ หรอื (2) เขา้รว่มในการตกลง (ก) กบันิตบิุคคลหรอืบุคคลใดๆ ซึง่รวมถงึเจา้หนา้ทีร่ฐั 

หรอืหน่วยงานทีค่วบคมุโดยรฐับาล หรอื (ข) 
ขอ้งเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการกระทาํผดิกฎหมายหรอืการละเมดิขอ้กาํหนดดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งการปฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ทีใ่ชบ้งัคบั4.3 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัโดยชดัแจง้วา่ ผูจ้ดัหามสีทิธทิีด่แีละทีอ่าจขายสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรกิารทีจ่ดัหาได ้ รวมถงึสทิธทิีจ่ะอนุญาตให ้
ลกูคา้ใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา ผูจ้ดัหาจะถอืครองใบอนุญาต หนังสอือนุญาต และคาํแถลงของผูใ้ชข้ ัน้ปลายใด ๆ และทัง้หมด และ เอกสารอืน่ใด 
ซึง่กาํหนดไวใ้นประเทศแหลง่กาํเนิด ประเทศทีนํ่าสนิคา้ผ่านแดน และประเทศปลายทาง เพือ่ชาํระหนีข้องตน และบอกกลา่ว 
ตอ่ลกูคา้ทนัทถีงึขอ้จาํกดัทางกฎหมายใด ๆ  
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5. เวลา 
ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัวา่ ผูจ้ดัหาจะจดัหาสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร โดยมชิกัชา้และหยดุกลางคนั ผูจ้ดัหาบอกกลา่วตอ่ลกูคา้ทนัทถีงึความลา่ชา้ที ่
คาดหมายได ้ 
 
6. การสง่มอบ การรบัประกนั และการตรวจรบัสนิคา้ 
6.1 เวน้แตไ่ดต้กลงไวเ้ป็นอยา่งอืน่โดยชดัเจน ใหส้ง่มอบสนิคา้ตามขอ้กาํหนดการคา้ขายระหวา่งประเทศ DDP ทีห่นา้งานของลกูคา้ 
6.2 การสง่มอบจะดาํเนินการโดยมบีรรจภุณัฑท์ีเ่หมาะสม บรรจภุณัฑท์ีร่าคาสงูและนํากลบัมาใชง้านไดใ้หม่ ผูจ้ดัหาจะนํากลบัไป ผูจ้ดัหาจะ 
จดัหาใหแ้กล่กูคา้ซึง่ (สาํเนาของ) บรรดาใบอนุญาต เอกสาร ขอ้มูล ขอ้กาํหนดคณุลกัษณะ และคาํสัง่ทีใ่ชบ้งัคบั อนัจาํเป็นตอ่การขนสง่ ใช ้งาน ปฏบิตั ิ
ประมวลผล และจดัเก็บสนิคา้โดยปลอดภยัและถกูตอ้งเหมาะสม และซึง่บรรดาหนังสอืรบัรองการวเิคราะห/์การปฏบิตัติาม ตามที ่
จดัหาตามความตอ้งการของลกูคา้ สนิคา้คงคลงัของลกูคา้ (ถา้ม)ี จะสง่กลบัคนืในปรมิาณ สภาวะ และสภาพเดมิ  
6.3 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัถงึการทาํงานของสนิคา้โดยถกูตอ้งเหมาะสม และขอรบัประกนัวา่ สนิคา้จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดคณุลกัษณะและขอ้ กาํหนดอืน่ ๆ 
ซึง่มไิดใ้ชง้านมากอ่น ใชว้สัดแุละคุณภาพของงานทีด่ ี ปราศจากความชาํรดุบกพรอ่งใด ๆ และทัง้หมด และปลอดจากสทิธ ิ ยดึหน่วงและภาระตดิพนั 
การจาํนํา หรอืสทิธยิดึหน่วงใด ๆ และทัง้หมด และเหมาะสมตอ่วตัถปุระสงคมุ่์งหมายไว ้ การรบัประกนัเหลา่นีจ้ะไม่ ถอืวา่ไม่รวมถงึการรบัประกนั และ/หรอื 
สทิธทิีล่กูคา้อาจมหีรอืไดร้บั และจะครอบคลมุไปถงึลกูคา้และลกูคา้ของลกูคา้ 
6.4 ผูจ้ดัหาจะซอ่มแซมและเปลีย่นทดแทนสนิคา้ใด ๆ และทัง้หมดทนัท ี ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแตว่นัทีต่รวจรบั หรอืวนัทีใ่ชง้านคร ัง้แรก 
แลว้แตว่นัใดจะเกดิขึน้ทีห่ลงั ผูจ้ดัหาจะรบัประกนัตอ่สนิคา้หรอืชิน้สว่นทีซ่อ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทน เป็นระยะเวลาอกี 2 ปี นับแตว่นัที ่
ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นทดแทน หากไดร้บัการรอ้งขอ ผูจ้ดัหาจะใหผู้ใ้ชข้องตนใชส้นิคา้เหลา่นีโ้ดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ยเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ จนกวา่ 
ผูจ้ดัหาจะไดส้ง่มอบสนิคา้ทีเ่ปลีย่นทดแทนให ้ระยะเวลาการรบัประกนัจะขยายออกไปเป็นระยะเวลาใด ๆ ในระหวา่งที ่สนิคา้ใชง้านไม่ได ้
6.5 ลกูคา้ชอบทีจ่ะปฏเิสธสนิคา้ใด ๆ ทีส่ง่มอบ (1) โดยไม่ตรงเวลาทีต่กลงกนัไว ้ (2) โดยไม่ตรงกบัปรมิาตร และ/หรอื ปรมิาณทีต่กลงกนัไว ้ (3) 
โดยมบีรรจภุณัฑท์ีไ่ม่เหมาะสมหรอืชาํรดุเสยีหาย หรอื (4) โดยมคีวามชาํรดุบกพรอ่งอืน่ ๆ โดยทีผู่จ้ดัหาจะรบัความเสีย่ง และโดยไม่เป็น 
การตดัสทิธขิองลกูคา้ทีจ่ะไดร้บัคา่สนิไหมทดแทนสาํหรบัความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย ทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามของผูจ้ดัหา    
6.6 การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจรบั และการชาํระเงนิจะไม่ปลดเปลือ้งผูจ้ดัหาจากหนีแ้ละการรบัประกนัของตน  
 
7. การใหแ้ละการยอมรบับรกิาร 
7.1 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัถงึคณุภาพและผลของบรกิาร ผูจ้ดัหาจะใหบ้รกิารตามขอ้กาํหนดและขอ้กาํหนดคณุลกัษณะของสญัญา โดยปฏบิตั ิ
หนา้ทีต่ามทกัษะและความระมดัระวงัอนัสมควร โดยใชว้สัดทุีบ่ํารุงรกัษาอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและอยา่งด ีและโดยจา้งงานพนักงานทีม่ ีคณุสมบตัเิพยีงพอ  
7.2 ผูจ้ดัหาจะใหค้าํชีแ้นะทีเ่หมาะสมและในเวลาทีส่มควรแกล่กูคา้ซึง่การใชห้รอืการจดัการในชนิดพเิศษใดๆอนัเกีย่วเน่ืองกบัการบรกิาร  
7.3 เพยีงแตค่าํยนืยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรของการตรวจรบัเทา่น้ันทีจ่ะถอืวา่เป็นการยอมรบับรกิารทีใ่ห ้
 
8. การโอนกรรมสทิธิ ์
8.1 กรรมสทิธิข์องสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรกิารจะผ่านไปยงัลกูคา้ เมือ่ไดส้ง่มอบ ณ จดุสง่มอบ ตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา อยา่งไรก็ด ี หาก 
ลกูคา้ชาํระคา่สนิคา้ใด ๆ กอ่นสง่มอบ กรรมสทิธิจ์ะผ่านไปยงัลกูคา้เมือ่มกีารชาํระเงนิ 
8.2 กรรมสทิธิแ์ละความเสีย่งของสนิคา้ตามสญัญาบรกิารใหเ้ชา่จะคงอยูก่บัผูจ้ดัหา  
8.3 กรรมสทิธิข์องสนิคา้คงคลงัของลกูคา้ตามสญัญาคลงัสนิคา้จะคงอยูก่บัลกูคา้ ความเสีย่งของสนิคา้ดงักลา่วจะโอนไปยงัผูจ้ดัหา เมื่อได ้
ตรวจรบัสนิคา้และ จะสิน้สดุลงหลงัจากทีไ่ดส้ง่มอบสนิคา้เหลา่นีใ้หแ้กล่กูคา้   
8.4 ผูจ้ดัหาจะจดัเก็บวตัถดุบิหรอืสนิคา้กึง่สาํเรจ็รปูใด ๆ โดยสามารถระบุได ้ ซึง่จดัสรรเพือ่สรา้งและผลติผลติภณัฑแ์ละผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู 
ความเสีย่งของสนิคา้ดงักลา่วจะคงอยูก่บัผูจ้ดัหา จนกวา่จะมกีารตรวจรบั 
 
9. โอกาสทีจ่ะตรวจสอบ 
9.1 ผูจ้ดัหาจะทาํใหแ้น่ใจวา่ ลกูคา้หรอืผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้จากลกูคา้มโีอกาสทีจ่ะตรวจสอบสนิคา้หรอืกระบวนการผลติของสนิคา้ และ/หรอื สถาน ทีใ่ด ๆ 
ทีม่กีารใหบ้รกิารหรอืสว่นหน่ึงของบรกิาร 
9.2 ผูจ้ดัหาจะควบคมุและทดสอบคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร ดว้ยความขยนัขนัแข็งและอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนการดาํเนินงานในระหวา่ง การผลติ 
จดัเก็บ และสง่มอบ ผูจ้ดัหาจะทาํใหแ้น่ใจวา่ ลกูคา้หรอืผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้จากลูกคา้มโีอกาสทีจ่ะเขา้รว่มทดสอบ และ/หรอื ตรวจสอบ สนิคา้ไดต้ลอดเวลา  
9.3 การตรวจสอบ และ/หรอื การทดสอบจะไม่ปลดเปลือ้งผูจ้ดัหาจากขอ้ผูกพนัหรอืความรบัผดิใด ๆ ตามสญัญา 
 
10. การเปลีย่นแปลงทีค่วบคมุไว ้
การนําเอามาปฏบิตัซิ ึง่การเปลีย่นแปลง และ/หรอื การปรบัปรงุใด ๆ และทัง้หมด ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ และ/หรอื (การให)้ บรกิาร รวมถงึ กระบวนการ 
(ทางธรุกจิ) วตัถ ุ (ดบิ) (รวมถงึแหลง่วตัถดุบิ) และ/หรอื การเปลีย่นแปลงอืน่ใด ทีอ่าจกระทบตอ่ขอ้กาํหนดคณุลกัษณะของสนิคา้ และ/หรอื บรกิาร 
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้กอ่น ผูจ้ดัหาจะบอกกลา่วตอ่ลกูคา้ลว่งหนา้ถงึการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 
และจะทาํใหล้กูคา้สามารถควบคมุและทดสอบสนิคา้ได ้  
 
11. สหภาพยโุรป และขอ้บงัคบัในการควบคมุสารเคมีสาํหรบัประเทศทีม่ไิดอ้ยูใ่นสภาพยโุรป 



บรษิทั ดเีอสเอม็ นิวทรชิ ัน่แนล โปรดกัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
เงือ่นไขทัว่ไปในการจดัซือ้สนิคา้และบรกิาร 
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ในสว่นทีเ่กีย่วกบัเคมภีณัฑท์ีจ่ดัหาตามใบสัง่ซือ้ ภายในหรอืสง่เขา้ไปในสหภาพยโุรป ดว้ยสญัญาฉบบันี ้ ผูจ้ดัหาขอยนืยนัวา่ ผูจ้ดัหาได ้
รบัทราบอยา่งครบถว้นถงึขอ้บงัคบัของคณะมนตรขีองสหภาพยโุรป เลขที ่ 1907/2006 วา่ดว้ยการจดทะเบยีน (Registration) การประเมนิ 
(Evaluation) การอนุญาต (Authorization) และขอ้จาํกดั (Restriction) ของเคมภีณัฑ ์ (Chemicals) (“REACH”) ภายในขอบเขตทีส่นิคา้ใด ๆ 

หรอืสารใด ๆ ของสนิคา้ จะตกอยูภ่ายในขอบเขตของ REACH ผูจ้ดัหาขอยนืยนัและแสดงตนวา่ สนิคา้หรอืสารใด ๆ ของสนิคา้ เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ 

REACH อยา่งครบถว้น ผูจ้ดัหาจะจดัหา หมายเลขทะเบยีน (หมายเลขกอ่นจดทะเบยีน) ใหแ้กล่กูคา้ ภายในขอบเขตทีส่นิคา้หรอืสารใด ๆ 
ของสนิคา้ทีต่กอยูภ่ายในขอบเขตของ ขอ้บงัคบัการควบคมุสารเคมอีืน่ ๆ ผูจ้ดัหาขอยนืยนัและแสดงตนวา่ สนิคา้หรอืสารใด ๆ ของสนิคา้ 
เป็นไปตามขอ้บงัคบัเหลา่นีอ้ยา่งครบถว้น  
 
12. ความยัง่ยนื SHE และความมั่นคง 
12.1 คณุคา่ P สามตวั [คน (People) โลก (Planet) และกาํไร (Profit))] ตามทีก่าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณ DSM เป็นสิง่สาํคญัตอ่ DSM 
ในการสรา้งคณุคา่ทีย่ ัง่ยนื ผูจ้ดัหา ตกลงทีจ่ะปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีแ่สดงไวท้ีเ่ว็บไซตข์อง DSM www.dsm.com/supplier-code-of-
conduct หรอืจะสง่ใหต้ามทีร่อ้งขอ   
12.2 ผูจ้ดัหาจะปฏบิตัติามและกระทาํการตามบรรดาคาํสัง่เกีย่วกบัความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดลอ้มทีใ่ชบ้งัคบั จะหลกีเลีย่งการสรา้ง 
มลภาวะของดนิและนํ้าบาดาล จะจาํกดัมลพษิทางอากาศและทางเสยีงทีห่นา้งานของลกูคา้ จะปฏบิตัติามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัหนา้งานและการ เขา้ถงึหนา้งาน 
ตลอดจนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความมั่นคง (ของเครอืขา่ย) DSM ผูจ้ดัหาตอ้งเตรยีมการขนสง่และอุปกรณท์ีถ่กูตอ้งเหมาะสม และปลอดภยั 
ตลอดจนพนักงานทีม่ทีกัษะและมคีณุสมบตั ิ ซึง่สามารถพูดภาษาทอ้งถิน่ของลกูคา้ และ/หรอื ภาษาองักฤษได ้ เพือ่ทาํงานได ้ อยา่งปลอดภยั มสีขุอนามยั 
และรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ลกูคา้อาจตรวจสอบแง่งมุมตา่ง ๆ เหลา่นีข้องสญัญาฉบบันี ้ ผูจ้ดัหาจะรายงาน ความผดิปกตใิด ๆ เกีย่วกบัความปลอดภยั 
สขุอนามยัและสิง่แวดลอ้ม และความมั่นคง ในกรณีทีเ่กดิเหตุ ผูจ้ดัหาจะใชบ้รรดามาตรการ เพือ่ทาํความสะอาด  แยก 
หรอืป้องกนัมลพษิอนัเกดิจากเหตดุงักลา่วทนัท ีภายใตก้ารกาํกบัดแูลของกลุม่ของ DSM  
 
13. การชดใชค้า่เสยีหาย ความรบัผดิ และเหตสุดุวสิยั 
13.1 ผูจ้ดัหาจะรบัผดิและจะไม่ทาํใหก้ลุม่ของ DSM และลกูคา้ และกรรมการและพนักงานของกลุม่ของ DSM (“ฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใช ้ คา่เสยีหาย”) 
ไดร้บัความเสยีหายจาก และจะชดใชค้า่เสยีหายตอ่ความเสยีหาย ความสญูเสยี การบาดเจ็บ/การเสยีชวีติ คา่ใชจ้า่ย และสทิธ ิ
เรยีกรอ้งทีแ่ทจ้รงิหรอืทีอ่าจจะเกดิขึน้ใด ๆ และทัง้หมด ฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใชค้า่เสยีหายไดร้บั อนัเกดิจากหรอืเกีย่วเน่ืองกบัสญัญา การใช ้ และ/หรอื 
การขายสนิคา้ของผูจ้ดัหาโดยฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใชค้า่เสยีหายหรอืบุคคลภายนอกใด ๆ การใหบ้รกิารและการใชบ้รกิารของผูจ้ดัหา 
โดยฝ่ายทีไ่ดร้บัชดใชค้า่เสยีหายหรอืบุคคลภายนอกใด ๆ เวน้แตภ่ายในขอบเขตทีเ่กดิจากการจงใจกระทาํผดิหรอืความประมาทเลนิเลอ่ 
อยา่งรา้ยแรงของลกูคา้ 
13.2 ผูจ้ดัหาจะรบัผดิอยา่งสมบูรณต์อ่การชาํระบรรดาภาษีและเงนิเรยีกเก็บทีค่า้งอยูโ่ดยถกูตอ้งและตรงเวลา อนัเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัติาม สญัญา 
และจะชดใชค้า่เสยีหายใหแ้กฝ่่ายทีไ่ดร้บัชดใชค้า่เสยีหายตอ่บรรดาสทิธเิรยีกรอ้งและความเสยีหาย อนัเกีย่วขอ้งกบัขอ้ผูกพนัของ ตนเกีย่วกบัภาษี 
ภาษีพเิศษ และสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ของบุคคลภายนอก รวมถงึรฐับาล     
13.3 ไม่วา่ในกรณีใด ๆ ลกูคา้จะรบัผดิตอ่ความเสยีหายทางตรงและทางออ้มใด ๆ (รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพียงการสญูเสยีรายได ้ การสญูเสยี กาํไร 
หรอืความเสยีหายอืน่ทีม่ไิดเ้กดิขึน้โดยตรงและทนัทแีละความเสยีหายตอ่เน่ือง) บนพืน้ฐานของสญัญา   
13.4 คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไม่รบัผดิตอ่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงสาํหรบัการไม่ปฏบิตัติามสญัญา ภายในขอบเขตทีก่ารปฏบิตัติามสญัญา ไดล้า่ชา้ 
ถกูแทรกแซง หรอืถกูขดัขวางจากเหตกุารณท์ีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุโดยสิน้เชงิของคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มไิดม้าจากอาณา 
บรเิวณความรบัผดิชอบของตนและไม่สามารถคาดเห็นไดโ้ดยสมควร (“เหตสุดุวสิยั”) ทัง้นี ้ คูส่ญัญาฝ่ายทีก่อ่ใหเ้กดิเหตุสดุวสิยั จะใชค้วาม 
พยายามอยา่งดทีีส่ดุของตนเพือ่ชาํระหนีด้ว้ยวธิกีารใด ๆ ทีเ่ป็นไปได ้ ขอ้เท็จจรงิเพียงการจดัหาวสัด ุ แรงงาน หรอืสาธารณูปโภคลา่ชา้เทา่น้ัน 
จะไม่ถอืเป็นเหตสุดุวสิยั ในกรณีทีส่ถานการณข์องเหตวุสิยัไดด้าํรงอยูเ่กนิกวา่ 30 วนั ลกูคา้จะมสีทิธทิีจ่ะบอกเลกิหรอืยกเลกิสญัญา (เพยีง บางสว่น) 
โดยใหค้าํบอกกลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษร ลกูคา้อาจจดัซือ้สนิคา้ และ/หรอื บรกิารทีค่ลา้ยคลงึกนัจากบคุคลภายนอกในระหวา่ง ระยะเวลาใด ๆ 
ทีผู่จ้ดัหาไม่สามารถชาํระหนีไ้ด ้ปรมิาณทีไ่ดร้บัผลกระทบจะถกูกนัออกจากการคาํนวณจากปรมิาตร (ขัน้ตํ่า) ใด ๆ   
 
14. การเก็บรกัษาความลบั 
ขอ้มูลใด ๆ และทัง้หมดทีล่กูคา้จดัหาให ้ หรอืในนามของลกูคา้ จะไดร้บัปฏบิตัเิป็นความลบั และจะใชโ้ดยผูจ้ดัหาเทา่น้ัน เพือ่ประโยชนแ์หง่ สญัญาฉบบันี ้
การเปิดเผยขอ้มูลจะอนุญาตใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะพนักงาน  ใด ๆ ของตนหรอืบุคคลภายนอก ตามความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทราบ โดยเครง่ครดั 
เวน้แตใ่นกรณีทีผู่จ้ดัหาตอ้งเปิดเผยขอ้มูล โดยอาศยัอํานาจจากคาํสัง่ศาล หรอืโดยหนา้ทีต่ามกฎหมาย ทัง้นี ้ ผูจ้ดัหาจะบอก กลา่วตอ่ลกูคา้ทนัท ี
เมือ่ไดร้บัการเรยีกรอ้ง ผูจ้ดัหาจะสง่มอบบรรดาขอ้มูลดงักลา่วคนืใหแ้กล่กูคา้ทนัท ี ผูจ้ดัหาจะไม่ยดึหน่วงสาํเนาของขอ้มูลดงักลา่ว 
ผูจ้ดัหาจะปฏบิตัติอ่การดาํรงอยูข่องสญัญาโดยเป็นความลบั ผูจ้ดัหาหรอืพนักงานของตนจะ ลงลายมอืชือ่ในสญัญาเก็บรกัษาความลบัเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ    
 
15. กรรมสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปัญญา 
15.1 ขอ้มูล ทรพัยส์นิ หรอืวสัดใุด ๆ และทัง้หมดทีเ่ปิดเผยตอ่ผูจ้ดัหายงัคงเป็นทรพัยส์นิของลกูคา้ ผูจ้ดัหาไม่มีสทิธทิีจ่ะใชห้รอือา้งองิถงึ เคร ือ่งหมายการคา้ 
ชือ่ทางการคา้ ชือ่โดเมน สทิธบิตัร แบบ หรอืลขิสทิธิใ์ด ๆ หรอืสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาอืน่ ๆ ของลกูคา้หรอืบรษิทัใน เครอืใด ๆ ของลกูคา้ 
เวน้ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้กอ่น การใชท้ีไ่ดร้บัอนุญาตใด ๆ จะเป็นไปตามคาํสัง่และเพือ่ วตัถปุระสงคท์ีก่าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั   
15.2 ผูจ้ดัหาขอรบัประกนัวา่ สนิคา้ และ/หรอื บรกิาร แตเ่พียงลาํพงัหรอืรวมกนั จะไม่สง่ผลใหเ้กดิหรอืกอ่ใหเ้กดิการละเมดิหรอืการใชส้ทิธ ิ
ในทรพัยส์นิทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลภายนอกในทางทีผ่ดิ  

http://www.dsm.com/supplier-code-of-conduct
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15.3 ผูจ้ดัหาขอโอนบรรดาสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา ความรูค้วามชาํนาญ ลขิสทิธิ ์ และสทิธอิืน่ ๆ ทีพ่ฒันาโดยหรอืในนามของผูจ้ดัหา 
โดยชดัเจนสาํหรบัหรอืเมือ่ไดร้บัคาํสัง่จากลกูคา้ โดยการโอนสทิธใินปัจจบุนัและในอนาคต 
15.4 บรรดาสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาตอ่ซอฟตแ์วร ์ รวมถงึรหสัตน้ทาง ซอฟตแ์วรย์อ่ย และเอกสารหลกัฐาน ซึง่พฒันาขึน้โดยชดัเจน 
สาํหรบัลกูคา้หรอืตามคาํสัง่ของลกูคา้ จะตกเป็นของหรอืโอนใหแ้กล่กูคา้ สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาตอ่ซอฟตแ์วรอ์ืน่ ๆ จะยงัคงเป็นของ ผูจ้ดัหา 
และผูจ้ดัหาจะอนุญาตใหล้กูคา้ไดร้บัใบอนุญาตทีไ่ม่เฉพาะเจาะจง โอนมไิดเ้พกิถอนมไิด ้และตลอดไปซึง่ไม่จาํกดั เพยีงอุปกรณห์รอื ทาํเลทีต่ ัง้เฉพาะเจาะจง 
ลกูคา้จะไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัหาใบอนุญาตชว่งแกบ่รษิทัอืน่ ๆ ในกลุม่ของ DSM  
 
16. การประกนัภยั 

ผูจ้ดัหาจะเอาประกนัภยัและรกัษากรมธรรมป์ระกนัภยั เพือ่ใหคุ้ม้ครองถงึความเสีย่งอนัเกดิจากหรอืเกีย่วเน่ืองกบั 4 ใบสัง่ซือ้. เมือ่ลกูคา้รอ้งขอ 
ผูจ้ดัหาจะจดัหาหนังสอืรบัรองการประกนัภยัเพือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานของความคุม้ครองของผูจ้ดัหาและบอกกลา่วตอ่ลูกคา้ถงึการเปลีย่นแปลงใดๆ 
 
17. การบอกเลกิสญัญาและการงดชาํระหนี ้
ลกูคา้ชอบทีจ่ะงดชาํระหนีข้องตน ไม่วา่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น หรอืบอกเลกิสญัญา โดยใหม้ผีลบงัคบัทนัท ีโดยไม่เป็นการตดัสทิธทิีจ่ะ เรยีกคา่เสยีหาย 
และโดยไม่ตอ้งชดเชยหรอืชดใชค้่าเสยีหายใหแ้กผู่จ้ดัหา (1) ในกรณีทีผู่จ้ดัหาตกเป็นบุคคลลม้ละลาย อยู่ในกระบวนการ ชาํระบญัช ีหยดุหรอืงดชาํระหนี ้
ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางส่วนอนัมสีาระสาํคญัของธรุกจิของตน  อยูภ่ายใตอ้ํานาจของคาํสัง่ศาล หรอืแผนการ ชาํระเงนิตามกฎหมายเชงิป้องกนั (2) 
ในกรณีทีม่ไิดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนดดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ หรอืขอ้กาํหนดวา่ดว้ยความปลอดภยั สขุอนามยั สิง่แวดลอ้ม และความมั่นคง หรอื (3) 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่ไิดร้บัอนุมตัติามขอ้ 10 หลงัการบอกเลกิ สญัญาดงักลา่ว ลกูคา้อาจสง่คนืสนิคา้ และ/หรอื บรกิารทีไ่ดร้บั 
ไม่วา่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ในการการชาํระคนืและโอนกรรมสทิธิค์นืให ้แกผู่จ้ดัหา  
 
18. เบ็ดเตล็ด 
18.1 หากขอ้กาํหนดใด ๆ ของเงือ่นไขการจดัซือ้ทัว่ไปเหลา่นีค้วรไม่มผีลใชบ้งัคบัหรอืไม่สมบูรณ ์ ขอ้กาํหนดอืน่ ๆ จะไมไดร้บัผลกระทบโดยการนี ้
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงทีจ่ะแทนทีข่อ้กาํหนดทีไ่ม่มผีลใชบ้งัคบัหรอืไม่สมบูรณโ์ดยขอ้กาํหนดของการ นําเขา้ทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ซึง่จะแสดงถงึเจตนาของขอ้เดมิใหใ้กลเ้คยีงมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทาํได ้  
18.2 การทีคู่ส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมไิดก้าํหนดใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหน่ึงชาํระหนีใ้ด ๆ ตามสญัญานีโ้ดยเครง่ครดั จะไม่กระทบตอ่สทิธขิองตน 
ทีจ่ะบงัคบัชาํระหนีใ้ด ๆ หลงัจากน้ัน หรอืจะไม่ถอืวา่ คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงทีส่ละสทิธใิด ๆ ตอ่การละเมดิใด ๆ สละสทิธติอ่การละเมดิ คร ัง้กอ่นหรอืคร ัง้หลงั 
การสละสทิธิใ์ด ๆ จะไม่มผีลบงัคบัใด ๆ เวน้แตไ่ดก้ระทาํโดยเฉพาะเจาะจง เพกิถอนไม่ได ้และเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
18.3 ผูจ้ดัหาจะไม่โอนสทิธขิองสญัญา ไม่วา่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วน โดยมไิดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากลกูคา้ ความยนิยอม 
ดงักลา่วจะไม่ปลดเปลือ้งผูจ้ดัหาจาก และจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัใด ๆ ตามสญัญา ลกูคา้ชอบทีจ่ะโอนสทิธขิองสญัญาฉบบันีห้รอืสว่นใด 
ของสญัญาใหแ้กบ่รษิทัใด ๆ ในกลุม่ของ DSM เมือ่ไดส้ง่คาํบอกกลา่วใหแ้กผู่จ้ดัหาทนัท ี 
18.4 ไม่สิง่ใดในสญัญาจะถอืวา่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นตวัแทนของคูส่ญัญาอกึฝ่ายหน่ึง หรอืกอ่ตัง้หา้งหุน้สว่น กจิการรว่มคา้ หรอื 
ความสมัพนัธท์างการ จา้งงานระหวา่งคูส่ญัญาทัง้สองฝ่าย  
18.5 สญัญาฉบบันีจ้ะใชบ้งัคบัโดยเฉพาะเจาะจงโดยกฎหมายแหง่ประเทศไทย โดยยกเวน้หลกักฎหมายขดักนั จะไม่ใชบ้งัคบัอนุสญัญา 
สหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศ ซึง่ไดเ้ขา้ทาํในกรุงเวยีนนา เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2523 การขนสง่สนิคา้ไปยงัหรอื จากคลงัสนิคา้ 
ซึง่อาจเป็นสว่นหน่ึงของบรกิาร จะอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่บทบญัญตัขิองสนธสิญัญาทีใ่ชบ้งัคบัแกว่ธิกีารขนสง่สิง่ของ  
18.6 ขอ้พพิาทใด ๆ ทีเ่กดิจากใบสัง่ซือ้ ซึง่คูส่ญัญาไม่สามารถทีจ่ะแกไ้ขไดโ้ดยฉันมติร จะเสนอไปยงัศาลทีม่อีํานาจชาํระของกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
โดยไม่จาํกดัสทิธใิด ๆ ทีจ่ะอุทธรณ ์ในระหวา่งการรอการแกไ้ขขอ้พพิาท คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะไม่ถกูบอกปัดมใิหช้าํระหนี ้ใด ๆ ของตนตามสญัญา 
เวน้แตเ่ป็นหนีท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากขอ้พพิาท  
18.7 การครบกาํหนด การบอกเลกิ หรอืการยกเลกิสญัญาจะไม่กระทบตอ่สทิธแิละขอ้ผูกพนัใด ๆ ซึง่ยงัคงใชบ้งัคบัอยูโ่ดยชดัแจง้หรอืโดย 
ลกัษณะของสทิธแิละขอ้ผูกพนัดงักลา่ว หลงัจากการครบกาํหนด การบอกเลกิ หรอืการยกเลกิสญัญาดงักลา่ว รวมถงึแตไ่ม่จาํกดัเพยีงการ แสดงตน 
การรบัประกนั ขอ้ผกูพนัทีจ่ะเก็บรกัษาความลบั สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา และสทิธสิะสม  
 
เงือ่นไขเหลา่นีจ้ะเรยีกวา่ “เงือ่นไขทัว่ไปในการจดัซือ้สนิคา้และบรกิาร ของบรษิทั ดเีอสเอ็ม นิวทรชิ ัน่แนล โปรดกัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั” 


