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เง่ือนไขการจัดซื้อทั่วไปเหล่านี้จะใช้บังคับแก่และเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาคำร้องขอข้อเสนอ ใบเสนอราคา และใบสั่งซื้อ ลูกค้าขอปฏิเสธโดย 

ชัดแจ้งถึงความสามารถใชบ้ังคับได้ของข้อกำหนดและเง่ือนไขทั่วไปหรือข้อบัญญัติอ่ืนใดของผู้จัดหา 

 

1. คำนิยาม 

ในเอกสารฉบบันี้ คำว่า “สัญญา” หมายถึง สัญญาผูกพันที่ทำขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 คำว่า “บริษัทในเครือ” ของคู่สัญญา หมายถึง บรรษัท 

กิจการร่วมค้า หรือหน่วยงานธุรกจิอ่ืน ๆ ซึ่งควบคุม ควบคุมโดย หรอือยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปของคูส่ัญญาฝ่ายดังกล่าว ไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อม ให้ถือว่า หน่วยงานแห่งหนึ่ง “ควบคุม” หนว่ยงานอีกแห่งหนึ่ง หากหน่วยงานดังกล่าวมีอำนาจที่จะสั่งการหรือ ก่อให้เกิดการสัง่การ

ในการบริหารหรือในนโยบายของหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง ไม่ว่าโดยผ่านทางกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง หรืออ่ืน ๆ คำว่า 

“ลูกค้า” หมายถึง บริษัท ดเีอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้ังอยู่ที่ 1788 อาคารสงิห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของ DSM Nutritional Products 

AG ซึ่งออกใบสั่งซื้อหรือคำร้องขอข้อเสนอ คำว่า “กลุ่มของ DSM” เป็นกลุม่บริษัทที่เกี่ยวข้องทางองค์กรกับ Koninklijke DSM N.V ซึ่งแต่ละ

แห่งเป็นบริษัทในกลุม่ของ DSM คำว่า “สินค้า”  หมายถึงผลิตภณัฑ์ วัสดุ ของเหลว อุปกรณ์ แบบ ซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินให้เช่า สินค้าคงคลัง 

และบรรดาเอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้อง  ซึ่งจัดหาให้ตามที่กำหนดไวใ้นใบสั่งซื้อ คำว่า “ใบสั่งซื้อ” หมายถึง คำส่ังที่ลูกค้าได้ออก รวมถึงบรรดา

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง คำว่า “บริการ” หมายถึง บริการ และ/หรอื บรรดาผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดหาให้ตามที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อ 

คำว่า “ผู้จัดหา” หมายถึง บุคคลแตล่ะคนหรือหน่วยงานแต่ละแห่งที่เขา้ทำสัญญากับลกูค้า  

 

2. การตรวจรับ 

เง่ือนไขการจัดซื้อทั่วไปเหล่านี้ พร้อมด้วยใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องที่ลูกค้าออกให้ ได้กำหนดถึงข้อกำหนดและเง่ือนไข เพื่อให้ผู้จัดหา จัดหา

บริการ และ/หรือ การส่งมอบสินค้าโดยผู้จัดหาให้แกลู่กค้า และจะมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย เมื่อผู้จัดหาตรวจรับ (สัญญาทีม่ีผล 

ผูกพัน) หากลูกค้าได้ยอมรบัเปน็ลายลักษณ์อักษร ผู้จัดหาจะกระทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยมีผลผูกพันต่อผู้จัดหาเท่านั้น การที่ผู้จดัหา 

ปฏิบัติตามส่วนใดของใบสั่งซื้อจะก่อให้เกิดผลว่า ผู้จัดหาได้ยอมรับใบสั่งซื้อดังกล่าวโดยไมม่ีเง่ือนไข  

 

3. เง่ือนไขทางการพาณชิย์  

3.1 ผู้จัดหาจะให้บรกิาร และ/หรือ ส่งสินค้าตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา เว้นแต่ได้กำหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนโดยชัดแจ้ง ราคาจะ (1) คงที่ และ

ไม่เปลี่ยนแปลง (2) ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มใด ๆ แต่ (3) รวมถึงบรรดาภาษี อากร เงินเรียกเกบ็ ค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมหนงัสือ 

อนุญาต) และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และรวมถึงบรรดาต้นทุนทั้งปวง  

3.2 เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยชัดเจน ลกูค้าจะชำระเงินตามจำนวนเงินที่ผู้จัดหาส่งใบแจ้งหนี้มาให้ สำหรับสินค้า และ/หรือ บริการ 

ที่ส่งมอบโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ภายในเก้าสิบ (90) วัน นบัแต่วันสิ้นเดือนของวันที่ที่ได้รบัใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้และภายในขอบเขต ทีว่่า ใบ

แจ้งหนี้มีความถูกต้องและไมม่ีข้อพิพาท 

3.3 ลูกค้าอาจมอบอำนาจแก่บริษัทอ่ืนใดในกลุ่มของ DSM ให้ดำเนินการชำระเงินที่ลูกค้าค้างอยู่ การชำระเงินดังกล่าวจะปลดเปลื้อง ลูกค้า 

จากการชำระหนี้ให้แก่ผู้จดัหา ในกรณีทีใ่บแจ้งหนี้กำลังมีข้อพิพาท ผู้จัดหาจะไม่มีสทิธิทีจ่ะเลื่อนภาระหน้าที่ของตน ลูกค้ามีสิทธทิี่จะหัก กลบ

ลบหนี้ที่ตนค้างอยู่กับผู้จัดหา หรือบริษัทในเครือใด ๆ ของผู้จัดหา จากจำนวนเงินที่ผู้จัดหาหรือบริษัทในเครือใด ๆ ของผู้จัดหาที่ค้างอยู่ แก่

ลูกค้า 

3.4 ภายในขอบเขตที่ให้บริการโดยสามารถเบิกได้ ผู้จดัหาจะเกบ็รกัษาบันทึกของบรรดาต้นทุน รายจ่าย และชั่วโมงทีไ่ด้ทำงาน และจะให ้

ลูกค้าสามารถเข้าถึงบันทึกดังกล่าว   

 

4. การปฏิบัติตาม 

4.1 ผู้จัดหาจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ (ระหว่างประเทศ) ระเบียบและข้อบังคับ มาตรฐาน และคำส่ังที่ใช้บังคับอันเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใชท้ี่เกี่ยวข้องกับ (1) การต่อต้านสินบนและการต่อต้านคอร์รัปชัน่ 

และ (2) การค้าระหว่างประเทศ เชน่ การห้ามส่งสินค้า การควบคุมการ นำเข้าและ ส่งออก และบัญชีรายชื่อที่ถูกมาตรการลงโทษ เปน็ต้น

(“ข้อกำหนดด้านการปฎิบัติตามกฎระเบียบ”) 
4.2 ผู้จัดหาขอรับประกันโดยชัดแจ้งว่าพนักงาน ตัวแทน และผู้รบัจ้างช่วงของผู้จัดหาจะไม่กระทำการต่อไปนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม (1) 

ยอมรับ ให้สัญญา นำเสนอ หรือจัดหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมให้แก่ หรือ (2) เข้าร่วมในการตกลง (ก) กับนิติบคุคลหรือบุคคลใดๆ ซึ่ง

รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่ควบคุมโดยรัฐบาล หรือ (ข) ขอ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑท์ี่จะก่อใหเ้กดิการกระทำผิดกฎหมายหรือการละเมิด

ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องการปฏบิัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคบั4.3 ผู้จัดหาขอรับประกันโดยชัดแจ้งว่า ผู้จัดหามสีิทธิ

ที่ดีและที่อาจขายสินค้าและผลิตภณัฑ์ของบริการที่จัดหาได ้ รวมถึงสิทธิที่จะอนุญาตให้ ลูกค้าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้จัดหาจะถือ

ครองใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และคำแถลงของผู้ใช้ขั้นปลายใด ๆ และทั้งหมด และ เอกสารอ่ืนใด ซึ่งกำหนดไว้ในประเทศแหล่งกำเนิด 

ประเทศที่นำสินค้าผ่านแดน และประเทศปลายทาง เพื่อชำระหนีข้องตน และบอกกล่าว ต่อลูกค้าทันทถีงึข้อจำกัดทางกฎหมายใด ๆ  
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5. เวลา 

ผู้จัดหาขอรับประกันว่า ผู้จัดหาจะจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการ โดยมิชักช้าและหยุดกลางคัน ผู้จัดหาบอกกล่าวต่อลูกค้าทันทีถึงความลา่ช้าที่ 

คาดหมายได้  

 

6. การส่งมอบ การรบัประกัน และการตรวจรบัสินค้า 

6.1 เว้นแต่ได้ตกลงไวเ้ป็นอย่างอ่ืนโดยชัดเจน ให้ส่งมอบสินค้าตามขอ้กำหนดการค้าขายระหว่างประเทศ DDP ที่หน้างานของลูกค้า 

6.2 การส่งมอบจะดำเนินการโดยมีบรรจุภณัฑ์ที่เหมาะสม บรรจุภณัฑ์ที่ราคาสูงและนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ ผู้จัดหาจะนำกลับไป ผู้จัดหาจะ 

จัดหาให้แก่ลกูค้าซ่ึง (สำเนาของ) บรรดาใบอนุญาต เอกสาร ข้อมลู ข้อกำหนดคณุลักษณะ และคำส่ังที่ใช้บังคบั อันจำเป็นต่อการขนส่ง ใช้ 

งาน ปฏิบัติ ประมวลผล และจัดเกบ็สินค้าโดยปลอดภัยและถูกต้องเหมาะสม และซึ่งบรรดาหนังสือรับรองการวิเคราะห์/การปฏบิัติตาม ตามที่ 

จัดหาตามความต้องการของลูกค้า สินค้าคงคลังของลูกค้า (ถ้ามี) จะส่งกลับคืนในปรมิาณ สภาวะ และสภาพเดิม  

6.3 ผู้จัดหาขอรับประกันถึงการทำงานของสินค้าโดยถูกต้องเหมาะสม และขอรับประกนัว่า สินค้าจะเป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะและข้อ 

กำหนดอ่ืน ๆ ซึ่งมิได้ใช้งานมาก่อน ใช้วัสดุและคุณภาพของงานที่ดี ปราศจากความชำรุดบกพร่องใด ๆ และทั้งหมด และปลอดจากสทิธิ ยึด

หน่วงและภาระติดพัน การจำนำ หรือสิทธิยึดหน่วงใด ๆ และทั้งหมด และเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์มุ่งหมายไว้ การรับประกันเหล่านีจ้ะไม่ ถอืว่า

ไม่รวมถึงการรับประกัน และ/หรือ สิทธิที่ลกูค้าอาจมีหรือไดร้ับ และจะครอบคลุมไปถึงลูกค้าและลูกค้าของลูกค้า 

6.4 ผู้จัดหาจะซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนสินค้าใด ๆ และทั้งหมดทันที ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วันที่ตรวจรับ หรือวันที่ใช้งานครัง้แรก 

แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นที่หลัง ผู้จดัหาจะรับประกันต่อสินค้าหรือชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน เป็นระยะเวลาอีก 2 ป ี นับแต่วันที่ 

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทน หากได้รับการร้องขอ ผู้จัดหาจะให้ผู้ใช้ของตนใช้สินค้าเหล่านี้โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเท่าที่เป็นไปได้ จนกวา่ ผู้

จัดหาจะได้ส่งมอบสินค้าทีเ่ปลี่ยนทดแทนให้ ระยะเวลาการรบัประกันจะขยายออกไปเป็นระยะเวลาใด ๆ ในระหว่างที่ สินค้าใช้งานไมไ่ด ้

6.5 ลูกค้าชอบที่จะปฏเิสธสินค้าใด ๆ ที่ส่งมอบ (1) โดยไม่ตรงเวลาที่ตกลงกันไว้ (2) โดยไม่ตรงกับปริมาตร และ/หรือ ปริมาณที่ตกลงกันไว ้(3) 

โดยมีบรรจภุัณฑ์ทีไ่มเ่หมาะสมหรอืชำรุดเสียหาย หรือ (4) โดยมีความชำรุดบกพร่องอ่ืน ๆ โดยที่ผู้จัดหาจะรับความเสี่ยง และโดยไม่เป็น การ

ตัดสิทธิของลูกค้าที่จะได้รบัค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการไมป่ฏิบัติตามของผู้จัดหา    

6.6 การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจรบั และการชำระเงินจะไม่ปลดเปลื้องผู้จัดหาจากหนี้และการรบัประกันของตน  

 

7. การให้และการยอมรับบรกิาร 

7.1 ผู้จัดหาขอรับประกันถึงคณุภาพและผลของบริการ ผู้จัดหาจะให้บริการตามข้อกำหนดและข้อกำหนดคุณลกัษณะของสัญญา โดยปฏิบัติ 

หน้าที่ตามทักษะและความระมดัระวังอันสมควร โดยใชว้ัสดุที่บำรงุรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและอย่างดี และโดยจ้างงานพนักงานทีม่ี 

คุณสมบัติเพียงพอ  

7.2 ผู้จัดหาจะให้คำชี้แนะที่เหมาะสมและในเวลาที่สมควรแก่ลกูค้าซึง่การใช้หรือการจัดการในชนิดพิเศษใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการ  

7.3 เพียงแต่คำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรของการตรวจรบัเท่านั้นทีจ่ะถือว่าเป็นการยอมรับบริการที่ให้ 

 

8. การโอนกรรมสิทธิ ์

8.1 กรรมสิทธิข์องสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบรกิารจะผ่านไปยังลูกคา้ เมื่อได้ส่งมอบ ณ จุดส่งมอบ ตามที่ระบไุว้ในสญัญา อย่างไรก็ดี หาก 

ลูกค้าชำระค่าสินค้าใด ๆ ก่อนส่งมอบ กรรมสิทธิจ์ะผ่านไปยังลูกค้าเมือ่มีการชำระเงิน 

8.2 กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงของสินค้าตามสัญญาบรกิารใหเ้ช่าจะคงอยู่กับผู้จัดหา  

8.3 กรรมสิทธิ์ของสินค้าคงคลังของลูกค้าตามสัญญาคลังสินค้าจะคงอยู่กับลูกค้า ความเสี่ยงของสินคา้ดังกล่าวจะโอนไปยังผู้จัดหา เมือ่ได้ 

ตรวจรับสินค้าและ จะสิ้นสุดลงหลังจากที่ได้ส่งมอบสินค้าเหล่านี้ให้แกลู่กค้า   

8.4 ผู้จัดหาจะจัดเกบ็วัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรปูใด ๆ โดยสามารถระบุได้ ซึ่งจัดสรรเพื่อสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์และผลิตภณัฑ์สำเรจ็รปู 

ความเสี่ยงของสินค้าดังกล่าวจะคงอยู่กับผู้จัดหา จนกว่าจะมีการตรวจรับ 

 

9. โอกาสที่จะตรวจสอบ 

9.1 ผู้จัดหาจะทำให้แน่ใจว่า ลูกคา้หรือผู้ได้รับแต่งต้ังจากลูกค้ามีโอกาสที่จะตรวจสอบสินค้าหรือกระบวนการผลิตของสินค้า และ/หรือ สถาน 

ที่ใด ๆ ทีม่ีการให้บริการหรือส่วนหนึ่งของบริการ 

9.2 ผู้จัดหาจะควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินค้าและบรกิาร ด้วยความขยันขนัแข็งและอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินงานในระหว่าง 

การผลิต จัดเก็บ และส่งมอบ ผู้จดัหาจะทำให้แน่ใจว่า ลกูค้าหรือผู้ได้รับแต่งต้ังจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเข้าร่วมทดสอบ และ/หรือ ตรวจสอบ 

สินค้าได้ตลอดเวลา  

9.3 การตรวจสอบ และ/หรือ การทดสอบจะไมป่ลดเปลื้องผู้จัดหาจากข้อผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ ตามสัญญา 

 

10. การเปลี่ยนแปลงทีค่วบคุมไว ้

การนำเอามาปฏบิัติซึ่งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ การปรับปรุงใด ๆ และทั้งหมด ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ (การให้) บรกิาร รวมถึง 

กระบวนการ (ทางธรุกิจ) วัตถุ (ดบิ) (รวมถึงแหล่งวัตถุดบิ) และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด ที่อาจกระทบต่อข้อกำหนดคุณลกัษณะของสินค้า 
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และ/หรือ บรกิาร จะต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลกัษณ์อักษรจากลกูคา้ก่อน ผู้จัดหาจะบอกกล่าวต่อลูกค้าล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

และจะทำใหลู้กค้าสามารถควบคมุและทดสอบสินค้าได้   

 

11. สหภาพยุโรป และข้อบังคับในการควบคุมสารเคมีสำหรับประเทศที่มิได้อยู่ในสภาพยุโรป 

ในส่วนที่เกี่ยวกับเคมภีัณฑ์ที่จัดหาตามใบสั่งซื้อ ภายในหรือส่งเข้าไปในสหภาพยุโรป ด้วยสัญญาฉบบันี้ ผู้จัดหาขอยืนยันว่า ผู้จัดหาได้ 

รับทราบอย่างครบถ้วนถึงข้อบังคับของคณะมนตรขีองสหภาพยุโรป เลขที่ 1907/2006 ว่าด้วยการจดทะเบียน (Registration) การประเมนิ 

(Evaluation) การอนุญาต (Authorization) และข้อจำกัด (Restriction) ของเคมีภณัฑ์ (Chemicals) (“REACH”) ภายในขอบเขตที่สินคา้ใด 

ๆ หรือสารใด ๆ ของสินค้า จะตกอยู่ภายในขอบเขตของ REACH ผู้จัดหาขอยืนยันและแสดงตนว่า สินค้าหรือสารใด ๆ ของสินค้า เป็นไปตาม

ข้อกำหนดของ REACH อย่างครบถ้วน ผู้จัดหาจะจัดหา หมายเลขทะเบียน (หมายเลขก่อนจดทะเบียน) ให้แก่ลกูค้า ภายในขอบเขตทีส่ินค้า

หรือสารใด ๆ ของสินค้าที่ตกอยู่ภายในขอบเขตของ ข้อบังคับการควบคุมสารเคมีอ่ืน ๆ ผู้จัดหาขอยืนยันและแสดงตนว่า สินค้าหรือสารใด ๆ 

ของสินค้า เป็นไปตามข้อบังคับเหล่านี้อย่างครบถ้วน  

 

12. ความยั่งยืน SHE และความมัน่คง 

12.1 คณุค่า P สามตัว [คน (People) โลก (Planet) และกำไร (Profit))] ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ DSM เป็นสิ่งสำคัญต่อ DSM ในการ

สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ผู้จัดหา ตกลงที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของ DSM www.dsm.com/supplier-code-of-

conduct หรือจะส่งให้ตามที่ร้องขอ   

12.2 ผู้จัดหาจะปฏิบัติตามและกระทำการตามบรรดาคำส่ังเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ใชบ้ังคับ จะหลีกเลี่ยงการสร้าง 

มลภาวะของดินและน้ำบาดาล จะจำกัดมลพิษทางอากาศและทางเสียงที่หน้างานของลูกค้า จะปฏบิัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับหน้างานและการ 

เข้าถึงหน้างาน ตลอดจนข้อบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง (ของเครือข่าย) DSM ผู้จัดหาต้องเตรียมการขนส่งและอุปกรณท์ี่ถูกต้องเหมาะสม และ

ปลอดภัย ตลอดจนพนักงานทีม่ีทักษะและมีคณุสมบัติ ซึ่งสามารถพูดภาษาท้องถิ่นของลูกค้า และ/หรือ ภาษาอังกฤษได้ เพื่อทำงานได้ อย่าง

ปลอดภัย มีสุขอนามัย และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลูกค้าอาจตรวจสอบแง่งมุมต่าง ๆ เหล่านี้ของสัญญาฉบับนี้ ผู้จัดหาจะรายงาน ความ

ผิดปกติใด ๆ เกี่ยวกบัความปลอดภยั สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ในกรณีทีเ่กิดเหตุ ผู้จัดหาจะใช้บรรดามาตรการ เพื่อทำความ

สะอาด  แยก หรือป้องกันมลพิษอันเกิดจากเหตุดังกล่าวทันที ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มของ DSM  

 

13. การชดใชค้่าเสียหาย ความรับผิด และเหตุสุดวิสัย 

13.1 ผู้จัดหาจะรบัผิดและจะไมท่ำให้กลุ่มของ DSM และลกูค้า และกรรมการและพนักงานของกลุ่มของ DSM (“ฝ่ายที่ไดร้ับชดใช ้

ค่าเสียหาย”) ได้รับความเสียหายจาก และจะชดใช้ค่าเสียหายต่อความเสียหาย ความสูญเสีย การบาดเจ็บ/การเสียชีวิต ค่าใชจ้่าย และสทิธิ 

เรียกร้องที่แทจ้ริงหรือที่อาจจะเกิดขึ้นใด ๆ และทั้งหมด ฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไดร้ับ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสญัญา การใช ้และ/

หรือ การขายสินค้าของผู้จัดหาโดยฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือบุคคลภายนอกใด ๆ การให้บริการและการใชบ้ริการของผู้จัดหา โดย

ฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ภายในขอบเขตที่เกิดจากการจงใจกระทำผิดหรือความประมาทเลินเล่อ อย่าง

ร้ายแรงของลูกค้า 

13.2 ผู้จัดหาจะรับผิดอย่างสมบูรณ์ต่อการชำระบรรดาภาษีและเงินเรียกเกบ็ที่ค้างอยู่โดยถูกต้องและตรงเวลา อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบติัตาม 

สัญญา และจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่ายที่ได้รบัชดใชค้่าเสียหายต่อบรรดาสิทธิเรียกร้องและความเสียหาย อันเกี่ยวข้องกับข้อผูกพนัของ 

ตนเกี่ยวกับภาษี ภาษีพิเศษ และสิทธิเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลภายนอก รวมถึงรัฐบาล     

13.3 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลูกค้าจะรับผิดต่อความเสียหายทางตรงและทางอ้อมใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ การสญูเสีย 

กำไร หรือความเสียหายอ่ืนที่มิไดเ้กิดขึ้นโดยตรงและทันทีและความเสียหายต่อเนื่อง) บนพื้นฐานของสัญญา   

13.4 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่รับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งสำหรับการไมป่ฏิบัติตามสัญญา ภายในขอบเขตที่การปฏิบัติตามสัญญา ได้

ล่าช้า ถูกแทรกแซง หรือถูกขดัขวางจากเหตุการณท์ี่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงของคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้มาจากอาณา 

บริเวณความรับผิดชอบของตนและไม่สามารถคาดเห็นได้โดยสมควร (“เหตุสุดวิสัย”) ทั้งนี้ คู่สญัญาฝ่ายที่ก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย จะใชค้วาม 

พยายามอย่างดีที่สุดของตนเพื่อชำระหนี้ด้วยวิธีการใด ๆ ทีเ่ป็นไปได้ ข้อเทจ็จริงเพียงการจัดหาวัสดุ แรงงาน หรือสาธารณูปโภคล่าช้าเทา่นั้น 

จะไมถ่ือเป็นเหตุสุดวิสัย ในกรณทีีส่ถานการณข์องเหตุวิสัยได้ดำรงอยู่เกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะมีสิทธทิี่จะบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญา (เพียง 

บางส่วน) โดยให้คำบอกกล่าวเปน็ลายลักษณ์อักษร ลูกค้าอาจจัดซื้อสินค้า และ/หรือ บรกิารทีค่ลา้ยคลึงกันจากบคุคลภายนอกในระหว่าง 

ระยะเวลาใด ๆ ที่ผู้จัดหาไม่สามารถชำระหนี้ได ้ปรมิาณทีไ่ด้รบัผลกระทบจะถกูกันออกจากการคำนวณจากปรมิาตร (ขั้นต่ำ) ใด ๆ   

 

14. การเกบ็รักษาความลับ 

ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดทีลู่กค้าจัดหาให้ หรือในนามของลูกค้า จะได้รับปฏิบัติเป็นความลับ และจะใชโ้ดยผู้จัดหาเท่านั้น เพื่อประโยชน์แห่ง 

สัญญาฉบับนี ้การเปิดเผยข้อมูลจะอนุญาตให้กระทำได้เฉพาะพนักงาน  ใด ๆ ของตนหรือบุคคลภายนอก ตามความจำเป็นที่จะต้องทราบ โดย

เคร่งครัด เว้นแต่ในกรณทีี่ผู้จัดหาต้องเปิดเผยข้อมูล โดยอาศัยอำนาจจากคำส่ังศาล หรือโดยหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี ้ผู้จัดหาจะบอก กลา่วต่อ

ลูกค้าทันท ีเมื่อได้รับการเรียกร้อง ผู้จัดหาจะส่งมอบบรรดาข้อมูลดังกล่าวคืนใหแ้ก่ลกูค้าทันท ี ผู้จัดหาจะไม่ยึดหน่วงสำเนาของข้อมูลดังกล่าว 

ผู้จัดหาจะปฏบิัติต่อการดำรงอยู่ของสัญญาโดยเป็นความลับ ผู้จัดหาหรือพนักงานของตนจะ ลงลายมือชื่อในสัญญาเกบ็รักษาความลับเมื่อ

ได้รับการร้องขอ    
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15. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปญัญา 

15.1 ข้อมูล ทรัพย์สิน หรือวัสดใุด ๆ และทั้งหมดที่เปิดเผยต่อผู้จัดหายังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้า ผู้จัดหาไมม่ีสิทธทิี่จะใช้หรืออ้างอิงถึง 

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน สิทธิบัตร แบบ หรือลขิสิทธิ์ใด ๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืน ๆ ของลูกค้าหรือบริษัทใน 

เครือใด ๆ ของลูกค้า เว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน การใช้ที่ไดร้ับอนญุาตใด ๆ จะเป็นไปตามคำส่ังและเพื่อ 

วัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้โดยเคร่งครัด   

15.2 ผู้จัดหาขอรับประกันว่า สินคา้ และ/หรือ บริการ แต่เพียงลำพังหรือรวมกัน จะไม่ส่งผลให้เกดิหรือกอ่ให้เกิดการละเมิดหรือการใช้สิทธิ ใน

ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลภายนอกในทางที่ผิด  

15.3 ผู้จัดหาขอโอนบรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้ความชำนาญ ลิขสิทธิ์ และสิทธิอ่ืน ๆ ทีพ่ัฒนาโดยหรือในนามของผู้จัดหา โดย

ชัดเจนสำหรบัหรือเมื่อไดร้ับคำส่ังจากลูกค้า โดยการโอนสิทธิในปัจจุบันและในอนาคต 

15.4 บรรดาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อซอฟต์แวร์ รวมถึงรหัสต้นทาง ซอฟต์แวร์ย่อย และเอกสารหลักฐาน ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยชดัเจน 

สำหรับลูกค้าหรือตามคำส่ังของลูกค้า จะตกเป็นของหรือโอนให้แก่ลกูค้า สิทธใินทรัพย์สินทางปัญญาต่อซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ จะยังคงเป็นของ ผู้

จัดหา และผู้จัดหาจะอนุญาตให้ลกูค้าได้รบัใบอนุญาตที่ไม่เฉพาะเจาะจง โอนมิได้เพิกถอนมิได ้ และตลอดไปซึ่งไม่จำกัด เพียงอุปกรณ์หรือ 

ทำเลที่ต้ังเฉพาะเจาะจง ลกูค้าจะได้รับอนุญาตให้จัดหาใบอนุญาตช่วงแก่บริษัทอ่ืน ๆ ในกลุม่ของ DSM  

 

16. การประกันภัย 

ผู้จัดหาจะเอาประกันภัยและรักษากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้คุ้มครองถึงความเสี่ยงอันเกิดจากหรือเกีย่วเนื่องกับ4 ใบสั่งซื้อ. เมื่อลูกค้าร้องขอ 

ผู้จัดหาจะจัดหาหนังสือรับรองการประกันภัยเพื่อใช้เป็นหลกัฐานของความคุม้ครองของผู้จัดหาและบอกกล่าวต่อลูกค้าถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

 

17. การบอกเลกิสัญญาและการงดชำระหนี้ 

ลูกค้าชอบทีจ่ะงดชำระหนี้ของตน ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือบอกเลิกสญัญา โดยให้มีผลบังคับทันท ี โดยไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะ 

เรียกค่าเสียหาย และโดยไม่ต้องชดเชยหรือชดใชค้่าเสียหายให้แก่ผู้จัดหา (1) ในกรณทีี่ผู้จัดหาตกเปน็บุคคลล้มละลาย อยู่ในกระบวนการ 

ชำระบัญช ี หยุดหรืองดชำระหนี ้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอันมีสาระสำคัญของธุรกจิของตน  อยู่ภายใต้อำนาจของคำส่ังศาล หรือแผนการ 

ชำระเงินตามกฎหมายเชิงป้องกัน (2) ในกรณีที่มไิด้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย 

สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความมัน่คง หรือ (3) ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่มไิด้รบัอนุมัติตามข้อ 10 หลังการบอกเลิก สัญญาดังกล่าว ลกูค้า

อาจส่งคืนสินค้า และ/หรือ บริการที่ได้รบั ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ในการการชำระคืนและโอนกรรมสิทธิ์คืนให้ แก่ผู้จดัหา  

 

18. เบ็ดเตล็ด 

18.1 หากข้อกำหนดใด ๆ ของเง่ือนไขการจัดซื้อทั่วไปเหล่านี้ควรไมม่ีผลใช้บังคับหรือไม่สมบรูณ ์ข้อกำหนดอ่ืน ๆ จะไมได้รบัผลกระทบโดย

การนี้ คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแทนทีข่้อกำหนดที่ไม่มีผลใช้บังคับหรือไม่สมบรูณ์โดยข้อกำหนดของการ นำเข้าที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะ

แสดงถึงเจตนาของข้อเดิมให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้   

18.2 การที่คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้กำหนดใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งชำระหนี้ใด ๆ ตามสัญญานี้โดยเคร่งครัด จะไมก่ระทบต่อสิทธิของตน 

ที่จะบังคับชำระหนี้ใด ๆ หลังจากนั้น หรือจะไม่ถือว่า คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สละสิทธิใด ๆ ต่อการละเมิดใด ๆ สละสิทธิต่อการละเมิด ครั้ง

ก่อนหรือครั้งหลัง การสละสทิธิ์ใด ๆ จะไมม่ีผลบังคบัใด ๆ เว้นแต่ไดก้ระทำโดยเฉพาะเจาะจง เพิกถอนไม่ได้ และเปน็ลายลักษณ์อักษร 

18.3 ผู้จัดหาจะไม่โอนสิทธิของสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยมิไดร้ับความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า ความยนิยอม 

ดังกล่าวจะไมป่ลดเปลื้องผู้จัดหาจาก และจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ ตามสัญญา ลูกค้าชอบที่จะโอนสิทธิของสัญญาฉบับนี้หรือส่วนใด 

ของสัญญาให้แก่บริษัทใด ๆ ในกลุ่มของ DSM เมื่อได้ส่งคำบอกกลา่วให้แก่ผู้จัดหาทันที  

18.4 ไม่สิ่งใดในสัญญาจะถือว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวแทนของคู่สัญญาอึกฝ่ายหนึ่ง หรือก่อต้ังห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือ 

ความสัมพันธท์างการ จ้างงานระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  

18.5 สัญญาฉบับนีจ้ะใชบ้ังคับโดยเฉพาะเจาะจงโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยยกเว้นหลักกฎหมายขัดกัน จะไมใ่ช้บังคบัอนุสัญญา 

สหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้เข้าทำในกรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2523 การขนส่งสินค้าไปยงัหรือ 

จากคลังสินค้า ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึง่ของบริการ จะอยู่ภายใต้บังคบัแหง่บทบัญญัติของสนธิสัญญาที่ใชบ้งัคับแก่วิธกีารขนส่งสิ่งของ  

18.6 ข้อพิพาทใด ๆ ทีเ่กิดจากใบสั่งซื้อ ซึ่งคู่สัญญาไม่สามารถที่จะแกไ้ขไดโ้ดยฉันมิตร จะเสนอไปยังศาลที่มีอำนาจชำระของกรุงเทพฯ 

ประเทศไทย โดยไมจ่ำกัดสิทธใิด ๆ ที่จะอุทธรณ์ ในระหว่างการรอการแก้ไขข้อพิพาท คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ถูกบอกปัดมใิห้ชำระหนี้ 

ใด ๆ ของตนตามสัญญา เว้นแต่เปน็หนี้ที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากข้อพิพาท  

18.7 การครบกำหนด การบอกเลกิ หรือการยกเลิกสญัญาจะไม่กระทบต่อสิทธิและข้อผูกพันใด ๆ ซึ่งยังคงใช้บังคับอยู่โดยชัดแจ้งหรือโดย 

ลักษณะของสิทธิและข้อผูกพันดังกล่าว หลังจากการครบกำหนด การบอกเลิก หรือการยกเลิกสัญญาดังกล่าว รวมถึงแต่ไมจ่ำกัดเพยีงการ 

แสดงตน การรับประกนั ข้อผูกพันที่จะเกบ็รกัษาความลับ สทิธิในทรพัย์สินทางปัญญา และสิทธิสะสม  

 

เง่ือนไขเหล่านี้จะเรียกว่า “เง่ือนไขทั่วไปในการจดัซื้อสินค้าและบริการ ของบริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทรชิั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกดั” 


