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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไขทั่วไปส ำหรับกำรซือ้ 

A. Any Purchase Order, together with Conditions, and any attachments, exhibits, specifications, 
statements of work and other information, whether attached to these Conditions or 
incorporated by reference (collectively the “Contract”), constitute the entire and exclusive 
agreement between Bayer Thai Co., Ltd., Bayer Holding (Thailand) Co., Ltd and Monsanto 
Thailand Limited (“Bayer”) and the supplier (“Supplier”) for the supply of the Goods and/or 
Services to Bayer, subject to sub-clause B below. The Supplier acknowledges and agrees that the 
Contract applies to the exclusion of any other terms and conditions of the Supplier ("Supplier 
Terms") whether communicated orally or contained in any confirmation, invoice, 
acknowledgement, release, acceptance or other written correspondence, irrespective of the 
timing.  Further, the Supplier acknowledges and agrees that the Supplier Terms do not form a 
part of the Contract or the terms on which the Goods and/or Services are provided to Bayer, 
even if the Supplier purports to condition its acceptance of the Contract or any particular terms 
issued by the Supplier or Bayer’s agreement to such different or additional terms.  The Supplier’s 
electronic acceptance or acknowledgement of this Contract or of any Purchase Order, or the 
commencement of performance of any Purchase Order constitutes the Supplier’s acceptance of 
these Conditions to the exclusion of any Supplier Terms. 

ก. ค ำ สั่ ง ซื ้ อ ใ ด  ๆ  พ ร้ อ ม ด้ ว ย เ งื่ อ น ไ ข  แ ล ะ เ อ ก ส ำ ร แ น บ  ภ ำ ค ผ น ว ก  ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด จ ำ เ พ ำ ะ 
ค ำ อ ธิ บ ำ ย โ ค ร ง ก ำ ร  แ ล ะ ข้ อ มู ล อื่ น ใ ด  ไ ม่ ว่ ำ ที่ ไ ด้ แ น บ ม ำ พ ร้ อ ม กั บ เ งื่ อ น ไ ข นี ้  
ห รื อ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง เ งื่ อ น ไ ข นี ้ โ ด ย ก ำ ร อ้ ำ ง อิ ง  ( เ รี ย ก ร ว ม กั น ว่ ำ  “ สั ญ ญ ำ ” ) 
ใ ห้ ถื อ เ ป็ น สัญญำ เ บ็ ด เ ส ร็ จ ทั้ ง ห ม ด ร ะ ห ว่ ำ ง  Bayer Thai Co., Ltd and Bayer Holding (Thailand) 

Co., Ltd (“Bayer”) แ ล ะ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร  ( “ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ” ) 
เ พื่ อ ก ำ ร จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ  แ ล ะ / ห รื อ  บ ริ ก ำ ร ใ ห้ กั บ  Bayer ทั้ ง นี ้  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ข้ อ ย่ อ ย  ข . 
ด้ ำ น ล่ ำ ง 
ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร รั บ ท ร ำ บ แ ล ะ ต ก ล ง ว่ ำ สั ญญ ำ นี ้ จ ะ มี ผ ล บั ง คั บ แ ต่ ไ ม่ ร ว ม ถึ ง ข้ อ ก 
ำ ห น ด แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข อื่ น ใ ด ข อ ง ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร 
( " ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร " ) 
ไ ม่ ว่ ำ ข้ อ ก ำ ห น ด ดั ง ก ล่ ำ ว จ ะ ไ ด้ ส่ื อ ส ำ ร ท ำ ง ว ำ จ ำ  ห รื อ บ ร ร จุ อ ยู่ ใ น เ อ ก ส ำ ร ยื น ยั น 
ใ บ แ จ้ ง ห นี ้  เ อ ก ส ำ ร แ ส ด ง ก ำ ร รั บ ท ร ำ บ  ก ำ ร ป ล ด เ ป ลื้ อ ง  ก ำ ร ย อ ม รั บ 
ห รื อ ก ำ ร ติ ด ต่ อ เ ป็ น ล ำ ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร อื่ น  ๆ  ไ ม่ ว่ ำ จ ะ มี ขึ ้ น ใ น เ ว ล ำ ใ ด   น อ ก จ ำ ก นี ้  
ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร รั บ ท ร ำ บ แ ล ะ ต ก ล ง ว่ ำ ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร
ไ ม่ ถื อ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง สั ญ ญ ำ  ห รื อ ข้ อ ก ำ ห น ด ใ น ก ำ ร จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ  แ ล ะ / ห รื อ 
บ ริ ก ำ ร ใ ห้ กั บ  Bayer 
แ ม้ ว่ ำ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร จ ะ ไ ด้ อ้ ำ ง ว่ ำ ข้ อ ก ำ ห น ด ที่ แ ต ก ต่ ำ ง ห รื อ เ พิ่ ม เ ติ ม ขึ ้ น ดั ง ก ล่ ำ
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ว เ ป็ น เ งื่ อ น ไ ข ที่ ท  ำ ใ ห้ ต น ย อ ม รั บ สั ญ ญ ำ 
ห รื อ เ งื่ อ น ไ ข อ ย่ ำ ง ใ ด อ ย่ ำ ง ห นึ่ ง ที่ อ อ ก โ ด ย ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร   ห รื อ สั ญ ญ ำ ข อ ง 
Bayer ก็ ต ำ ม  ก ำ ร ที่ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร แ ส ด ง ก ำ ร ย อ ม รั บ 
ห รื อ รั บ ท ร ำ บ สั ญ ญ ำ นี้ ห รื อ ค ำ สั่ ง ซื ้ อ ใ ด  ๆ  ท ำ ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
ห รื อ ก ำ ร เ ริ่ ม ต้ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม ค ำ สั่ ง ซื ้ อ ใ ด  ๆ 
ถื อ เ ป็ น ก ำ ร ย อ ม รั บ เ งื่ อ น ไ ข เ ห ล่ ำ นี ้ ข อ ง ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร โ ด ย ไ ม่ ร ว ม ถึ ง ข้ อ ก ำ ห น
ดของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
 

B. In case Bayer and Supplier have entered into a written agreement regarding the provision of such 
goods and/or services, the provisions of such written agreement shall prevail over the Contract. 

ข. ใ น ก ร ณี ที่  Bayer แ ล ะ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร ไ ด้ ท ำ ข้ อ ต ก ล ง เ ป็ น ล ำ ย ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร  
เ ก่ี ย ว กั บ ก ำ ร จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ  แ ล ะ / ห รื อ  บ ริ ก ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว 
ใหข้อ้สญัญำของขอ้ตกลงที่ไดท้  ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรนัน้มีผลเหนือกว่ำสญัญำนี  ้

 
1. Interpretation and Application of terms 

1. กำรตีควำมและกำรใช้ค ำศัพทเ์ฉพำะ 
 

1.1. The definitions below apply in these Conditions: 

1.1 ค ำนิยำมตำ่ง ๆ ต่อไปนีใ้หน้ ำมำบงัคบัใชก้บัเงื่อนไขฉบบันี ้

 
"Claim": includes a claim, notice, demand, action, proceeding, litigation, prosecution, arbitration, 
investigation, judgment, award, damage, loss, cost, expense, liability however arising whether present, 
unascertained, immediate, future or contingent whether based in contract, tort or statute and whether 
involving a third party or a party to this Contract or otherwise. 

“ข้อเรียกร้อง” หมำยควำมรวมถึง ค ำฟ้อง ค ำบอกกลำ่ว ขอ้เรียกรอ้ง กำรด ำเนินกำร 
กระบวนพจิำรณำ กำรต่อสูค้ด ี กำรด ำเนินคด ี กระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร 
กำรสืบสวนสอบสวน กำรมีค ำพิพำกษำโดยศำล หรือกำรมีค ำวินจิฉยัโดยอนญุำโตตลุำกำร 
ควำมเสียหำย ควำมสญูเสีย ตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำย  ควำมรบัผิด ที่เกิดขึน้ไม่วำ่ดว้ยเหตใุด 
ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนั หรือที่อำจมีขึน้ ที่ใกลจ้ะถึง หรือที่อำจมีขึน้ในอนำคต 
หรือที่มีโอกำสจะเกิดขึน้ ไม่ว่ำจำกสญัญำ กำรละเมดิ หรือกฎหมำย 
และไม่ว่ำจะเก่ียวขอ้งกบับคุคลท่ีสำม หรือคู่สญัญำตำมสญัญำนีด้ว้ยหรือไม่ 
 
“Conditions”: these general terms and conditions of purchase, together with the Thailand Special 
Conditions of Purchase. 

“เงือ่นไข” หมำยถึง ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไปส ำหรบักำรซือ้ฉบบันี ้
พรอ้มทัง้เงื่อนไขพิเศษส ำหรบักำรซือ้ของประเทศสงิคโปร ์
 
“Deliverables”: any and all deliverables specified in the Contract. 
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“สิ่งทีต่้องสง่มอบ” หมำยถงึ ส่ิงที่ตอ้งส่งมอบใด ๆ ทัง้หมด ตำมที่ระบไุวใ้นสญัญำนี ้
 
"Delivery Instructions": means any delivery instructions provided to the Supplier by Bayer. 

“ค ำชีแ้จงกำรส่งมอบ” หมำยถงึ ค ำชีแ้จงกำรส่งมอบใด ๆ ที่ Bayer 
จดัหำใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
 
“Goods”: means the goods manufactured and/or supplied by the Supplier and sold to Bayer under the 
Contract and specified in the applicable Purchase Order. 

“สินค้ำ” หมำยถงึ สินคำ้ที่ผลิต และ/หรือ จดัหำมำโดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
และขำยใหก้บั Bayer ตำมสญัญำนี ้และที่ระบไุวใ้นค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้ง 

 
“Intellectual Property Rights”: any and all tangible and intangible: (i) copyrights and other rights 
associated with works of authorship throughout the world, including but not limited to copyrights, 
neighboring rights, moral rights, and all derivative works thereof; (ii) trademark and trade name rights 
and similar rights; (iii) trade secret rights; (iv) patents, designs, algorithms, utility models, and other 
industrial property rights, and all improvements thereto; (v) all other intellectual and industrial 
property rights (of every kind and nature throughout the world and however named) whether arising 
by operation of law, contract, license, or otherwise; and (vi) all registrations, applications, renewals, 
extensions, continuations, divisions, or reissues thereof now or hereafter in force. 

“ทรัพยส์ินทำงปัญญำ” หมำยถงึ ทรพัยสิ์นต่ำง ๆ ทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ ทัง้ที่จบัตอ้งได ้
และจบัตอ้งไม่ได:้ (1) ลิขสิทธ์ิ และสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนประพนัธท์ั่วโลก 
รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพียงลิขสิทธ์ิ สิทธิขำ้งเคียง ธรรมสิทธ์ิ 
และงำนท่ีสรำ้งขึน้สืบเนื่องจำกสทิธิดงักล่ำว (2) สิทธิในเครื่องหมำยกำรคำ้ และชื่อทำงกำรคำ้ 
และสิทธิที่คลำ้ยคลงึกนั (3) สิทธิในควำมลบัทำงกำรคำ้ (4) สิทธิบตัร งำนออกแบบ อลักอรธิึม 
แบบจ ำลองกำรใชง้ำน และสิทธิในทรพัยสิ์นทำงอตุสำหกรรมอื่น ๆ 
และกำรปรบัปรุงเปล่ียนแปลงทัง้หมดที่เก่ียวขอ้ง (5) สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
และสิทธิในทรพัยสิ์นทำงอตุสำหกรรมอื่น ๆ ทัง้หมด 
(ไม่วำ่ประเภทและลกัษณะใดที่มอียู่ทั่วโลก และไม่ว่ำจะมีชื่อเรียกอย่ำงไร) 
ที่เกิดขึน้ไมว่่ำจะโดยกฎหมำย สญัญำ กำรอนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิ หรือประกำรอื่นใด และ (6) 
กำรจดทะเบียน ค ำขอ กำรต่ออำย ุ กำรขยำย กำรสืบต่อ กำรแบ่ง หรือกำรออกซ ำ้ซึ่งสิทธิตำ่ง 
ๆ ดงักล่ำว ซึ่งมีผลบงัคบัไม่วำ่จะในปัจจบุนัหรือในอนำคต 

 
“Purchase Order”: Bayer's written instruction to Supplier to buy goods, incorporating these Conditions. 

“ค ำสั่งซือ้” หมำยถงึ ค ำสั่งที่ท  ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดย Bayer 
ใหแ้ก่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร เพื่อกำรซือ้สินคำ้ ซึ่งประกอบดว้ยเงื่อนไขของเอกสำรนี ้
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“Preexisting IP and Materials”: any Intellectual Property Rights or tangible personal property of the 
Supplier or Bayer created before the date of this Contract or outside the scope of this Contract. 

“ทรัพยส์ินทำงปัญญำ และทรัพยส์ิน ทีมี่อยู่แล้ว” หมำยถึง 
สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ หรือทรพัยสิ์นส่วนตวัที่จบัตอ้งไดข้องผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
หรือของ Bayer ที่มีอยู่ก่อนวนัท่ีท ำสญัญำนี ้หรือท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของสญัญำนี ้

 
“Services”: the services that the Supplier is to perform for Bayer under the Contract and specified in 
the applicable Purchase Order. 

“บริกำร” หมำยถึง บรกิำรท่ีผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรมีหนำ้ที่ตอ้งใหบ้รกิำรแก่ Bayer 
ตำมสญัญำ และที่ระบไุวใ้นค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้ง 
 
"Special Conditions": means the special conditions of purchase set out in any annexures to this 
Contract. 

“เงือ่นไขพเิศษ” หมำยถึง เงื่อนไขพิเศษส ำหรบักำรซือ้ที่ก ำหนดไวใ้นภำคผนวกใด ๆ 
ของสญัญำนี ้
 
"Specifications": means the specifications, drawings, samples or other description or requirements of 
the Goods and/or Services furnished or specified by Bayer, or otherwise notified by Bayer to the 
Supplier.  

“รำยละเอียดจ ำเพำะ” หมำยถงึ รำยละเอยีดจ ำเพำะ ภำพวำด ตวัอย่ำง หรือค ำอธิบำย 
หรือขอ้ก ำหนดอื่น ๆ ของสินคำ้ และ/หรือ บรกิำรท่ี Bayer ระบหุรือก ำหนด หรือที่ Bayer 
บอกกล่ำวแก่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 

 
"Supplier": means the supplier of the Goods and/or Services to Bayer as specified in the applicable 
Purchase Order. 

“ผู้จัดหำสนิคำ้และบริกำร” หมำยถงึ ผูจ้ดัหำ สินคำ้ และ/หรือ บรกิำรใหก้บั Bayer 
ตำมที่ระบไุวใ้นค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้ง 
 
“Work”: the delivery of the Goods and/or Services to be supplied and/or performed under the Contract. 

“งำนตำมสัญญำ” หมำยถงึ กำรส่งมอบสินคำ้ และ/หรือ บรกิำร ที่ตอ้งมีกำรจดัหำ และ/หรือ 
ด ำเนินกำรตำมสญัญำ 
1.2. Bayer will not be bound by any Purchase Order unless it is placed on Bayer's official order form 
and shall be entitled to cancel any Purchase Order not yet accepted by the Supplier. 

1.2 Bayer จะไม่ตอ้งผกูพนัตำมค ำสั่งซือ้ใด ๆ 
เวน้เสียแต่วำ่ค ำสั่งซือ้ดงักลำ่วจะอยู่ในแบบฟอรม์กำรสั่งซือ้อย่ำงเป็นทำงกำรของ Bayer และ 
Bayer มีสิทธิที่จะยกเลิกค ำสั่งซือ้ใด ๆ ที่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรยงัไม่ยอมรบัก็ได ้
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1.3. The Supplier is deemed to have accepted a Purchase Order if it does not reject the Purchase Order 
in whole or in part within 3 days of its receipt. 

1.3 ใหถื้อวำ่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรยอมรบัค ำสั่งซือ้ 
เมื่อผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรไม่ปฏิเสธค ำสั่งซือ้ ไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน ภำยในระยะเวลำ 3 
วนั นบัแต่ไดร้บัค ำสั่งซือ้ดงักล่ำว 

 
2. Quality and defects 

2. คุณภำพและควำมบกพร่อง 

 
2.1. The Supplier warrants that the Goods shall conform in all respects with the Specifications and that 
the Goods will be of merchantable quality. The Supplier warrants that it will only use sound materials 
and workmanship and the Goods will be free from any defect or fault whatsoever. If the purpose for 
which the Goods are required has been indicated by Bayer, either expressly or by implications, then the 
Goods shall be fit for that purpose.  

2.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรรบัประกนัว่ำสินคำ้จะตอ้งมีลกัษณะตรงตำมรำยละเอียดจ ำเพำ
ะทกุประกำร และสินคำ้ตอ้งอยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมต่อกำรจ ำหน่ำย 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรรบัประกนัว่ำตนจะใชเ้ฉพำะวตัถดุิบ และกำรผลิตคณุภำพด ี
และสินคำ้ตอ้งปรำศจำกควำมบกพรอ่ง หรือควำมผิดพลำดทกุประกำร หำก Bayer 
ไดร้ะบวุตัถปุระสงคข์องกำรซือ้สินคำ้เอำไว ้ ไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรือโดยปรยิำย 
สินคำ้จะตอ้งมีลกัษณะเหมำะสมกบัวตัถปุระสงคน์ัน้ ๆ 

 
2.2. The Supplier warrants that the design, construction, composition and quality of the Goods shall 
comply in all respects with all relevant requirements of any statute, statutory instrument or regulation 
in force at the date of delivery, and that the Goods will conform to any trade description applied to them 
by the Supplier. 

2.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรรบัประกนัว่ำงำนออกแบบ กำรก่อสรำ้ง ส่วนประกอบ 
และคณุภำพของสินคำ้จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งตำมกฎหมำย 
ตรำสำรทำงกฎหมำย หรือระเบียบอื่นใดที่มีผลบงัคบั ณ วนัท่ีมีกำรส่งมอบทกุประกำร 
และสินคำ้ตอ้งมีลกัษณะตรงตำมค ำอธิบำยทำงกำรคำ้ที่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรใชก้บัสินคำ้
นัน้ 
 
2.3. The Supplier shall provide suitable containers and/or packing materials for the sale, delivery and 
reasonable storage of the Goods. All such containers and packaging shall comply with any requirements 
or Specifications in force at the time of delivery of the Goods to Bayer in accordance with the Delivery 
Instructions, these Conditions and the applicable Purchase Order. 

2.3 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งจดัหำหีบห่อ และ/หรือ บรรจภุณัฑ ์ ส ำหรบักำรขำย 
ส่งมอบ และกำรเก็บรกัษำสินคำ้ตำมสมควร ซึ่งหีบห่อ 
และบรรจภุณัฑท์ัง้หมดตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด หรือรำยละเอยีดจ ำเพำะที่ใชบ้งัคบั ณ 
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เวลำที่มกีำรส่งมอบสินคำ้ใหก้บั Bayer ตำมค ำชีแ้จงกำรส่งมอบ เงื่อนไขเหล่ำนี ้
และค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้ง 
 
2.4. Where it has been agreed that such containers and packing materials are returnable and charged 
for, their costs are to be credited in full on return by Bayer to the Supplier. The costs of and associated 
with the return of any such containers and packaging materials (to the point specified by the Supplier) 
will be at the Supplier's expense. 

2.4 หำกมีกำรตกลงกนัวำ่หีบห่อ 
และบรรจภุณัฑด์งักล่ำวสำมำรถส่งคืนไดแ้ละมีกำรคิดค่ำใชจ้ำ่ย 
ใหม้ีกำรคืนคำ่ใชจ้่ำยส ำหรบัหีบห่อ หรือบรรจภุณัฑน์ัน้เต็มจ ำนวนเมื่อ Bayer ส่งหีบห่อ 
และบรรจภุณัฑด์งักล่ำวคืนแก่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ค่ำใชจ้่ำยของหบีห่อ หรือบรรจภุณัฑ ์
และที่เก่ียวขอ้งกบักำรส่งคืนหีบห่อ หรือบรรจภุณัฑด์งักล่ำว 
(ไปยงัสถำนท่ีซึ่งผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรก ำหนด) 
ใหเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
 
2.5. The Supplier warrants that it will act in good faith in the performance of the Services and that the 
Services will be performed in accordance with this Contract and any applicable Specifications by 
appropriately qualified and trained personnel, with due care and diligence and to such high standard of 
quality as is reasonable for Bayer to expect in all of the circumstances. 

2.5 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรรบัประกนัว่ำตนจะด ำเนินกำรโดยสจุรติในกำรใหบ้รกิำร 
และกำรใหบ้รกิำรจะตอ้งเป็นไปตำมสญัญำนี ้ และรำยละเอียดจ ำเพำะใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
โดยตอ้งเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบคุลำกรท่ีมีคณุสมบตั ิ และไดร้บักำรฝึกฝนมำตำมสมควร 
โดยตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัและควำมขยนัหมั่นเพียร และมีมำตรฐำนดำ้นคณุภำพท่ีสงูตำมที่ 
Bayer สำมำรถคำดหวงัไดต้ำมสมควรไมว่่ำในพฤติกำรณใ์ด ๆ 

 
2.6. Without prejudice to its other rights, Bayer reserves the right to reject and (if appropriate) return 
any Work supplied which fails to comply with this clause 2. Upon notification of rejection by Bayer, 
rejected Goods shall be returned to the Supplier. 

2.6 Bayer สงวนสิทธิในกำรปฏิเสธ และส่งคืน (ตำมควำมเหมำะสม) ซึ่งงำนตำมสญัญำใด ๆ 
ซึ่งมกีำรจดัหำโดยไมเ่ป็นไปตำมขอ้ 2 ทัง้นี ้ โดยไม่เป็นกำรกระทบต่อสิทธิอื่น ๆ ของ Bayer 
เมื่อมีกำรบอกกลำ่วกำรปฏิเสธโดย Bayer 
สินคำ้ที่ไดร้บักำรปฏิเสธดงักล่ำวจะตอ้งสง่คืนใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 

 
2.7. The warranties and remedies provided for in this clause 2 are in addition to and not in substitution 
for those warranties or conditions which are implied by, or available under, any law, whether statutory 
or otherwise and will continue to exist notwithstanding the acceptance by Bayer of the Work in whole 
or in part. 
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2.7 กำรรบัประกนัและกำรเยียวยำควำมเสียหำยตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 นี ้
เป็นกำรรบัประกนัเพิม่เตมิ และไม่ไดเ้ป็นกำรแทนท่ีกำรรบัประกนั หรือเงื่อนไขใด ๆ 
ที่มีกำรก ำหนดไว ้ หรือที่เป็นไปตำมกฎหมำยใด ๆ 
ไม่ว่ำที่ไดต้รำเป็นบทบญัญัติหรือกฎหมำยในลกัษณะอื่นใด 
และใหก้ำรรบัประกนัและกำรเยยีวยำยงัคงมีอยู่ต่อไป แมว้่ำ Bayer 
จะยอมรบังำนตำมสญัญำแลว้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 

 
2.8. The Supplier must pay Bayer for all packing, handling, sorting and transportation expenses 
incurred in connection with the return of any rejected Goods and must at Bayer's election either: 
(a)  re-supply the Goods to Bayer in accordance with the terms of this Contract; 
(b) provide Bayer with a credit note for the re-supply of the equivalent value of Goods; or 
(c) where the price of the Goods has been paid, provide Bayer with a full refund for the Goods.  

2.8 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยส ำหรบักำรบรรจหุบีห่อ กำรดแูล 
กำรคดัแยก และกำรขนส่งที่เกิดขึน้ซึ่งเก่ียวขอ้งกบักำรส่งคืนสินคำ้ที่ไดร้บักำรปฏิเสธใด ๆ 
และใหด้  ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้ตำมที่ Bayer เลือก: 

(ก)  ส่งสินคำ้ใหก้บั Bayer อีกครัง้หน่ึงโดยเป็นตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำนี ้

(ข)  จดัหำใบลดหนีใ้หก้บั Bayer เพื่อกำรจดัหำสินคำ้อื่นท่ีมีมลูค่ำเทียบเท่ำ หรือ 

(ค)  ในกรณีที่มีกำรช ำระรำคำค่ำสินคำ้แลว้ ใหค้ืนเงินค่ำสินคำ้ใหก้บั Bayer เต็มจ ำนวน 

 
2.9. If the rejected Work relates to Services, then the Supplier must either: 
(a)  re-supply the Services to Bayer; or 
(b) in Bayer's discretion, Bayer may itself, or through a third party, correct any issue with the Services 
at the Supplier's cost, and the Supplier must reimburse Bayer for any expenses or costs incurred in 
correcting (or replacing) such Services. 

2.9 หำกงำนตำมสญัญำที่ไดร้บักำรปฏิเสธนัน้มีควำมเก่ียวขอ้งกบับรกิำร 
ใหผู้จ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรด ำเนนิกำรอย่ำงใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปนี:้ 

(ก)  ใหบ้รกิำรแก่ Bayer อีกครัง้ หรือ 

(ข) Bayer อำจแกไ้ขปัญหำใด ๆ ในกำรบรกิำรดว้ยตนเอง 
หรือโดยบคุคลที่สำมตำมที่ตนมดีลุพินิจ โดยใหเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
และผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งชดใชค้่ำใชจ้่ำย หรือตน้ทนุใด ๆ ที่เกิดขึน้ในกำรแกไ้ข 
(หรือแทนที่) บรกิำรดงักล่ำวใหก้บั Bayer 

 
2.10. For the avoidance of doubt, to extent the Supplier has not already invoiced Bayer for any rejected 
Work, the Supplier must not render an invoice to Bayer in respect of such Work. 

2.10 ทัง้นี ้ เพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้สงสยั ตรำบใดที่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรยงัไมไ่ดเ้รียกเก็บเงินจำก 
Bayer ส ำหรบังำนตำมสญัญำที่ไดร้บักำรปฏิเสธดงักลำ่ว 
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ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งไม่ออกใบแจง้หนีใ้หก้บั Bayer 
เพื่อเรียกเก็บเงินส ำหรบังำนตำมสญัญำนัน้ 

 
2.11. The Supplier shall obtain and maintain in force all licenses, permissions, authorizations, consents 
and permits needed to manufacture and supply the Goods and/or Services in accordance with the 
Contract. The Supplier shall comply with all applicable laws, enactments, orders, regulations and other 
instruments relating to the manufacture, marking, handling, packaging and delivery of the Goods. 

2.11 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งไดม้ำ และรกัษำไวซ้ึ่งใบอนญุำต กำรอนญุำต 
กำรมอบอ ำนำจ และควำมยินยอมทัง้หมดที่จ ำเป็นเพื่อกำรผลิต และจดัหำสินคำ้ และ/หรือ 
บรกิำรตำมสญัญำนี ้ ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย บทบญัญัติ ค ำสั่ง 
ระเบียบ และตรำสำรทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบักำรผลิต กำรท ำเครื่องหมำย กำรดแูล กำรบรรจ ุ
และกำรส่งมอบสินคำ้ 

 
3. Health and Safety 

3. สุขอนำมัยและควำมปลอดภัย 

 
The Supplier must take all reasonable precautions to ensure the health and safety of its and Bayer's 
employees while on Bayer's premises (if applicable). The Supplier must ensure that hazardous Goods 
have prominent and suitable warnings on all containers, packages and documents and such markings 
shall comply with all applicable laws. 

ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรเพื่อรกัษำสขุอนำมยัและควำม
ปลอดภยัของพนกังำนของตน และของ Bayer ในขณะท่ีอยูใ่นสถำนท่ีปฏิบตัิงำนของ Bayer 
(หำกมี) 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตอ้งด ำเนินกำรใหแ้นใ่จวำ่มกีำรระบคุ ำเตอืนท่ีเด่นชดัและเหมำะสมบ
นหีบห่อ บรรจภุณัฑ ์และเอกสำรทัง้หมดของสินคำ้อนัตรำย 
และกำรท ำเครื่องหมำยดงักลำ่วตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด 

4. Indemnity and Insurance 

4. กำรชดใชค้วำมเสียหำยและกำรประกันภัย 

 
4.1. The Supplier shall defend, indemnify and hold Bayer, its officers, employees and contractors 
harmless from and against any and all Claims (on a full indemnity basis) as incurred, arising out of or in 
connection with any (i) breach or non-performance of this Contract; (ii) act or omission of the Supplier 
(including its subcontractors) in the performance of the Work; (iii) wrongful, willful or negligent act or 
omission of the Supplier or any of its employees, agents or contractors; or (iv) infringement of a third 
party’s Intellectual Property Rights. 

4.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตอ้งปกป้อง คุม้ครอง และป้องกนั Bayer เจำ้หนำ้ที่ พนกังำน 
และผูร้บัเหมำของ Bayer จำกขอ้เรียกรอ้งใด ๆ ทัง้หมด (อย่ำงสิน้เชิง) ตำมที่มีขึน้ 
หรือที่เกิดขึน้จำกหรือเก่ียวขอ้งกบักรณีใด ๆ ดงันี ้ (1) กำรผิดสญัญำ 
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หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำนี ้ (2) 
กำรกระท ำหรืองดเวน้กำรกระท ำของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
(รวมถึงผูร้บัเหมำชว่งของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร) ในกำรปฏิบตัิงำนตำมสญัญำ (3) 
กำรกระท ำหรืองดเวน้กำรกระท ำที่ไม่ชอบ จงใจ 
หรือประเมินเลินเล่อของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร หรือพนกังำน ตวัแทน 
หรือผูร้บัเหมำของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร หรือ (4) 
กำรละเมดิสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของบคุคลที่สำม 

 
4.2. If any of the Work breaches a third party's Intellectual Property Rights, then in addition to the 
Supplier’s obligations under clause 4.1, the Supplier will use its best efforts to (i) obtain any licenses 
necessary to permit Bayer to continue to use the Work; (ii) replace or modify the Work as necessary to 
permit Bayer to continue to use of the Work; or if (i) and (ii) are not commercially reasonable, then (iii) 
promptly refund to Bayer the amount paid for any such Work. 

4.2 หำกงำนตำมสญัญำใด ๆ เป็นกำรละเมดิสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำของบคุคลที่สำม 
ในกรณีเช่นนี ้ นอกเหนือจำกหนำ้ที่ของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตำมขอ้ 4.1 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีที่สดุเพื่อ (1) 
ด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งกำรอนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิที่จ  ำเป็นเพื่อให ้ Bayer 
ยงัคงใชง้ำนตำมสญัญำต่อไปได ้ (2) 
แทนที่หรือปรบัเปล่ียนงำนตำมสญัญำตำมที่จ ำเป็นเพื่อให ้ Bayer 
ยงัคงใชง้ำนตำมสญัญำต่อไปได ้ หรือ ในกรณีที่ (1) และ (2) 
เป็นกำรด ำเนินกำรซึง่ไม่เหมำะสมในทำงกำรคำ้ ให ้ (3) ด ำเนินกำรคืนเงินใหก้บั Bayer 
ตำมจ ำนวนที่ไดช้ ำระไปส ำหรบังำนตำมสญัญำดงักล่ำว 

 
4.3. Nothing in this clause shall prejudice any other remedy the parties have under the Contract, at 
law or in equity. 

4.3 ไม่มีขอ้ควำมใด ๆ ในขอ้สญัญำนีท้ี่เป็นกำรจ ำกดักำรเยียวยำใด ๆ 
ที่คู่สญัญำมีสิทธิไดร้บัตำมสญัญำ ตำมกฎหมำย หรือโดยชอบธรรม 

 
4.4. The Supplier shall maintain at its own cost a policy of insurance to cover the liability of the 
Supplier in respect of any act or default for which it may become liable and to indemnify Bayer under 
the terms of the Contract. 

4.4 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งรกัษำกรมธรรมป์ระกนัภยัที่ครอบคลมุควำมรบัผิดของ
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ส ำหรบักำรกระท ำ หรือกำรผิดนดัใด ๆ 
ที่อำจท ำใหผู้จ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตอ้งรบัผิด หรือชดใชค้วำมเสียหำยใหก้บั Bayer 
ตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำนี ้โดยใหเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรเอง 
 
5. Delivery 
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5. กำรส่งมอบ 

 
5.1. The Supplier must deliver the Goods in accordance with the Delivery Instructions (if any).  

5.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งส่งมอบสินคำ้ตำมค ำชีแ้จงกำรสง่มอบ (หำกม)ี 
 
5.2. The Supplier acknowledges and agrees that for the performance of the Work, time will be of the 
essence. The Supplier must immediately notify Bayer if the Supplier’s timely performance under the 
Contract is delayed or is likely to be delayed. Bayer’s acceptance of the Supplier’s notice will not 
constitute a waiver of any of Bayer's rights under the Contract. 

5.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรรบัทรำบและตกลงวำ่ 
เวลำถือเป็นสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิงำนตำมสญัญำ 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งบอกล่ำวให ้ Bayer ทรำบในทนัที หำกเกดิ 
หรือเป็นไปไดท้ี่จะเกิดควำมล่ำชำ้ในกำรปฏิบตัิตำมสญัญำนีโ้ดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
กำรท่ี Bayer ยอมรบักำรบอกกลำ่วดงักล่ำวไม่ถือเป็นกำรสละสิทธิของ Bayer ตำมสญัญำ 

 
5.3. Goods shall be delivered, carriage paid, to Bayer's place of business or to such other place of 
delivery as is agreed by Bayer in writing prior to delivery of the Goods. The Supplier shall off-load Goods 
at its own risk as directed by Bayer. The Supplier shall assume responsibility for all shipping and delivery 
charges including, without limitation, customs, duties, costs, taxes and insurance. 

5.3 สินคำ้จะตอ้งไดร้บักำรส่งมอบโดยช ำระค่ำขนส่งแลว้ไปยงัสถำนประกอบกำรของ Bayer 
หรือสถำนท่ีส่งมอบอื่นใดตำมที ่ Bayer 
ไดต้กลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกอ่นท่ีจะมีกำรส่งมอบสินคำ้ 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งน ำสินคำ้ลงโดยเป็นผูร้บัควำมเส่ียงเองตำมที่ Bayer ก ำหนด 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบกำรขนส่ง และส่งมอบทัง้หมด 
รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพียงพิธีกำรศลุกำกร อำกร คำ่ใชจ้ำ่ย ภำษี และกำรประกนัภยั 

 
5.4. Title to the Goods shall pass to Bayer on delivery or, if earlier, on payment for the Goods to the 
Supplier (without prejudice to any right of rejection by Bayer). Risk in the Goods shall pass to Bayer 
upon delivery at the point of delivery stated in the Contract. 

5.4 กรรมสิทธ์ิในสินคำ้จะโอนไปยงั Bayer เมื่อมีกำรส่งมอบสินคำ้ 
หรือก่อนหนำ้นัน้เมื่อมกีำรช ำระคำ่สินคำ้ใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
(โดยไม่เป็นกำรกระทบต่อสิทธิในกำรปฏิเสธไม่รบัสินคำ้โดย Bayer) 
ควำมเส่ียงในสินคำ้จะโอนไปยงั Bayer เมื่อมีกำรส่งมอบ ณ 
สถำนท่ีส่งมอบสินคำ้ที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ 

 
5.5. Bayer reserves the right to refuse acceptance of Goods which are supplied in excess of Bayer's 
requirements as stated in the Contract and Bayer accepts no liability for such Goods. Such excess Goods 
may be returned at the Supplier's risk and expense. For the avoidance of doubt where it is agreed that 
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the Supplier shall unload the Goods on Bayer's site, such activity will be construed as Services for the 
purpose of the Purchase Order.  

5.5 Bayer สงวนสิทธิในกำรปฏิเสธไม่ยอมรบัสินคำ้ที่มีกำรจดัหำ ซึ่งนอกเหนือไปจำกที่ Bayer 
ก ำหนดไวใ้นสญัญำ และ Bayer ไม่ยอมรบัซึ่งควำมรบัผิดใด ๆ ในสินคำ้ดงักล่ำว 
สินคำ้ส่วนท่ีเกินขอ้ก ำหนดนัน้ใหม้ีกำรส่งคืน 
โดยใหเ้ป็นควำมเส่ียงและค่ำใชจ้ำ่ยของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ทัง้นี ้ เพื่อไม่ใหเ้ป็นท่ีสงสยั 
หำกมีกำรตกลงใหผู้จ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรขนสินคำ้ลงที่สถำนประกอบกำรของ Bayer 
กำรขนสินคำ้ลงดงักล่ำวใหถื้อว่ำเป็นบรกิำรเพื่อประโยชนใ์นกำรตคีวำมตำมค ำสั่งซือ้ 

 
5.6. If any Goods are rejected by Bayer in accordance with this Contract risk in those Goods will pass 
back to the Supplier at the time of the notification of the rejection by Bayer and title to those Goods 
will pass back to the Supplier at the time the Goods are collected or otherwise returned to the Supplier. 

5.6 หำก Bayer ปฏิเสธสินคำ้ใด ๆ โดยเป็นไปตำมสญัญำนี ้
ควำมเส่ียงในสินคำ้ดงักล่ำวจะโอนกลบัไปยงัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ณ เวลำที่ Bayer 
บอกกล่ำวกำรปฏิเสธไม่รบัสินคำ้ 
และกรรมสิทธ์ิในสินคำ้ดงักล่ำวจะโอนคืนไปยงัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ณ 
เวลำที่มกีำรรบัสินคำ้คืน หรือเมื่อมีกำรส่งสินคำ้คืนใหผู้จ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
 
5.7. Acceptance of a delivery (or supply) of any Good does not indicate acceptance by Bayer that the 
Good complies with the Specifications or otherwise complies with this Contract. 

5.7 กำรยอมรบักำรส่งมอบ (หรือกำรจดัหำ) ซึง่สินคำ้ใด ๆ ไม่ถือเป็นกำรท่ี Bayer 
ไดย้อมรบัว่ำสินคำ้ดงักล่ำวมีลกัษณะเป็นไปตำมรำยละเอียดจ ำเพำะ หรือเป็นไปตำมสญัญำ 

 
5.8. Bayer shall not be deemed to have accepted any Goods until Bayer has had a reasonable period 
to inspect those Goods. Bayer shall also have the right to reject Goods in accordance with this Contract, 
within 14 days of receipt of the Goods in accordance with the Delivery Instructions, these Conditions 
and the applicable Purchase Order. 

5.8 ไม่ใหถื้อวำ่ Bayer ไดย้อมรบัซึ่งสินคำ้ใด ๆ จนกว่ำ Bayer 
จะไดใ้ชเ้วลำตำมสมควรเพื่อตรวจสอบสินคำ้ดงักล่ำว และ Bayer 
มีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รบัสินคำ้ดงักล่ำวไดต้ำมสญัญำนีภ้ำยในระยะเวลำ 14 วนั 
หลงัจำกไดร้บัสินคำ้ตำมค ำชีแ้จงกำรส่งมอบ เงื่อนไขฉบบันี ้และค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้ง 

 
6. Assignment and subcontracting 

6. กำรโอนสิทธิและกำรท ำสัญญำช่วง 

 
The Supplier shall not assign any of its rights without the prior written approval of Bayer, which may 
be withheld at its discretion. The Supplier may delegate or subcontract its duties, obligations and tasks 
necessary for the performance or delivery of the Work to duly qualified independent subcontractors, 
provided that (i) the prior written approval of Bayer is obtained; and that (ii) the Supplier ensures that 
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the independent contractor has the necessary qualifications and skills to supply the Work in 
accordance with the Contract. The Supplier understands and agrees that Bayer’s decision to give or 
withhold such approval will be discretionary and that, notwithstanding such approval, the Supplier 
shall remain fully responsible for the performance of its obligations under this Contract in respect of 
any Work performed by its subcontractors. Any attempted assignment of rights or subcontracting of 
duties without the prior written approval of Bayer shall be void and ineffective.  

ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งไม่โอนสิทธิใด ๆ 
ของตนโดยไม่ไดร้บักำรอนมุตัเิป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก Bayer ก่อน โดย Bayer 
อำจใชด้ลุพินิจของตนและไมใ่หก้ำรอนมุตัิก็ได ้
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรอำจมอบหมำยหรือท ำสญัญำช่วงกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 
หนำ้ที่ตำมสญัญำ และภำรกิจใด ๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อกำรปฏิบตัิตำมสญัญำ 
หรือเพื่อกำรส่งมอบงำนตำมสญัญำ ใหก้บัผูร้บัเหมำชว่งอิสระท่ีมคีณุสมบตัิเหมำะสม ทัง้นี ้
โดยมีเงื่อนไขว่ำ (1) ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก Bayer  และ (2) 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตอ้งด ำเนินกำรใหม้ั่นใจว่ำผูร้บัเหมำอิสระนัน้มีคณุสมบตัิ 
และทกัษะที่จ ำเป็นในกำรจดัหำซึง่งำนตำมสญัญำโดยเป็นไปตำมสญัญำนี ้
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรเขำ้ใจและตกลงวำ่กำรตดัสินใจของ Bayer ในกำรให ้
หรือไม่ใหก้ำรอนมุตัินัน้ใหเ้ป็นไปตำมดลุพินิจของ Bayer 
และแมว้่ำจะไดม้กีำรใหก้ำรอนมุตัิดงักล่ำว 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรยงัคงตอ้งรบัผิดชอบกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของตนตำมสญัญำนีโ้ดยสม
บรูณ ์ ส ำหรบังำนตำมสญัญำใด ๆ ที่กระท ำลงโดยผูร้บัเหมำชว่งของตน 
ควำมพยำยำมในกำรโอนสิทธิ หรือกำรท ำสญัญำช่วงซึง่หนำ้ที่ใด ๆ 
ที่ไม่ไดร้บักำรอนมุตัิล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก Bayer ใหเ้ป็นโมฆะและไม่มีผลบงัคบั 

 
7. Confidentiality 

7. กำรรักษำควำมลับ 

 
7.1. The Supplier undertakes on behalf of itself, its employees, agents and sub-contractors (if any) to 
treat all information obtained as a result of the Contract regarding the business, products, operations 
and organization of Bayer as confidential and to use such information solely for the purpose of 
complying with its obligations under this Contract. 

7.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรใหส้ญัญำในนำมของตนเอง พนกังำน ตวัแทน 
และผูร้บัเหมำชว่งของตน (หำกมี) ว่ำจะปฏิบตัิต่อขอ้มลูที่ไดร้บัอนัเป็นผลมำจำกสญัญำนี ้
ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์ กำรปฏิบตัิงำน และองคก์รของ Bayer 
ในฐำนะขอ้มลูที่เป็นควำมลบั 
และจะใชข้อ้มลูดงักล่ำวเพียงเพื่อกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตนตำมสญัญำนี ้
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7.2. The Supplier must obtain Bayer’s written consent prior to any publication, presentation, public 
announcement, or press release concerning its relationship as a supplier of Bayer or in relation to any 
matter concerning the Contract, unless any such information is required to be disclosed under any law. 

7.2 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก Bayer 
ก่อนกำรเผยแพร ่ กำรน ำเสนอ กำรแถลงต่อสำธำรณะ หรือกำรประชำสมัพนัธใ์ด ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัควำมสมัพนัธข์องตนในฐำนะผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรของ Bayer 
หรือเก่ียวกบัเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำนี ้
เวน้เสียแต่วำ่จะมีกฎหมำยที่ก ำหนดใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่ว 

 
7.3. The provisions of this clause 7 shall survive any termination of this Contract for a period of 5 

years. 

7.3 ขอ้สญัญำต่ำง ๆ ภำยใตข้อ้ 7 นีใ้หม้ีผลสมบรูณต์่อไปอีกเป็นระยะเวลำ 5 
ปีหลงัจำกกำรเลิกสญัญำนี ้
 
8. Bayer's property 

8. ทรัพยส์ินของ Bayer 

 
8.1. All Intellectual Property Rights in all materials, media, information and data supplied by Bayer to 
the Supplier or not so supplied but used by the Supplier specifically in the Work shall at all times be and 
remain the exclusive property of Bayer and shall not be disposed of other than in accordance with 
Bayer's written instructions, nor shall such items be used otherwise than as authorized by Bayer in 
writing. 

8.1 สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำในส่ือ ส่ือมวลชน ขอ้มลูข่ำวสำร 
และขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบังำนตำมสญัญำ ซึ่ง Bayer 
จดัหำใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
หรือที่ไม่ไดม้ีกำรจดัหำแตม่ีกำรใชโ้ดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ใหย้งัคงเป็นทรพัยสิ์นของ 
Bayer แต่เพยีงผูเ้ดียวไมว่่ำในเวลำใด ๆ และจะตอ้งไมม่ีกำรก ำจดัขอ้มลูดงักล่ำว 
เวน้แตจ่ะเป็นไปตำมค ำชีแ้จงที่ท  ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรของ Bayer 
และจะตอ้งไมม่ีกำรใชข้อ้มลูดงักล่ำวในรูปแบบอื่นใดนอกจำกตำมที่ Bayer 
ไดใ้หอ้นญุำตเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 
8.2. Unless otherwise agreed by the parties in writing and without prejudice to clause 8.3, Bayer shall 
be the sole and exclusive owner of all Deliverables and the Supplier hereby irrevocably assigns and 
transfers to Bayer all of its worldwide right and title to the Deliverables, including all Intellectual 
Property Rights associated with the Deliverables. 

8.2 เวน้แตคู่่สญัญำจะไดม้ีกำรตกลงกนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
และโดยไม่เป็นกำรกระทบต่อขอ้ 8.3 Bayer 
เป็นเจำ้ของแต่เพียงผูเ้ดยีวของส่ิงที่ตอ้งส่งมอบทัง้หมด และในกำรนี ้
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ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรไดโ้อนสิทธิและกรรมสิทธ์ิท่ีมีทั่วโลกของตนในส่ิงท่ีตอ้งส่งมอบดงัก
ล่ำวทัง้หมดใหก้บั Bayer โดยไม่สำมำรถเพิกถอนได ้
รวมถงึสิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงที่ตอ้งส่งมอบดงักล่ำว 

 
8.3. Unless otherwise agreed by the parties in writing, each party owns all right, title and interest in 
and to any of its Preexisting IP and Materials. The Supplier hereby grants Bayer a perpetual, irrevocable, 
worldwide, transferable, royalty-free, nonexclusive license, with the right to sublicense, to use and 
reproduce the Supplier's Preexisting IP and Materials in the Deliverables to the extent necessary for 
Bayer’s exercise and exploitation of its rights in the Deliverables. 

8.3 เวน้แตคู่่สญัญำจะไดม้ีกำรตกลงกนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยเป็นเจำ้ของสิทธิ กรรมสิทธ์ิ และประโยชนท่ี์มีอยู่ในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
และทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่แลว้ทัง้หมด ในกำรนี ้ ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรใหสิ้ทธิถำวร 
ไม่สำมำรถเพิกถอนได ้ ซึ่งบงัคบัใชไ้ดท้ั่วโลก สำมำรถโอนได ้ ปรำศจำกค่ำใชสิ้ทธิ 
และไม่จ ำกดัแต่เพยีงผูเ้ดียวใหก้บั Bayer พรอ้มดว้ยสิทธิในกำรอนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิชว่ง ใช ้
และท ำซ ำ้ซึ่งทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
และทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่แลว้ของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรท่ีมีอยู่ในส่ิงที่ตอ้งส่งมอบตรำบเทำ่ที่จ  ำเ
ป็น เพื่อให ้Bayer สำมำรถใชสิ้ทธิ และใชป้ระโยชนจ์ำกสิทธิในส่ิงที่ตอ้งส่งมอบ 

 
8.4. Unless otherwise agreed by the parties in writing, the Supplier will obtain and assign to Bayer a 
nonexclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, irrevocable, transferable, sub-licensable license to 
use all Intellectual Property Rights incorporated into, required to use, or delivered with the Work. 

8.4 เวน้แตคู่่สญัญำจะไดม้ีกำรตกลงกนัเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรจะตอ้งไดร้บัและโอนใหก้บั Bayer 
ซึ่งกำรอนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำที่ไมจ่ ำกดัแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
ปรำศจำกคำ่ใชสิ้ทธิ บงัคบัไดท้ั่วโลก เป็นถำวร เพิกถอนไม่ได ้
โอนหรืออนญุำตใหใ้ชสิ้ทธิช่วงได ้
เพื่อกำรใชซ้ึง่สิทธิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำทัง้หมดที่เป็นส่วนหนึง่ของงำนตำมสญัญำ 
หรือที่จ  ำเป็นส ำหรบักำรใช ้หรือกำรส่งมอบงำนตำมสญัญำ 
 
9. Termination 

9. กำรเลิกสัญญำ 

 
9.1. These Conditions apply to all Bayer's purchases of Work and any variation to these Conditions 
shall have no effect unless expressly agreed in writing and signed by an authorized representative of 
Bayer. 

9.1 เงื่อนไขต่ำง ๆ เหล่ำนีใ้หใ้ชบ้งัคบักบักำรซือ้งำนตำมสญัญำทัง้หมดของ Bayer 
และกำรเปล่ียนแปลงแกไ้ขเงื่อนไขเหล่ำนีจ้ะไม่มีผลบงัคบั 
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เวน้เสียแต่วำ่จะไดม้ีกำรตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรโดยชดัแจง้ 
และไดร้บักำรลงนำมโดยผูแ้ทนที่ไดร้บัอนญุำตของ Bayer 
 
9.2. Bayer shall have the right at any time and for any reason to immediately terminate the Contract 
in whole or in part by giving the Supplier written notice of termination. 

9.2 Bayer มีสิทธิที่จะเลิกสญัญำฉบบันีไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนในทนัที ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ 
และไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ๆ 
โดยกำรส่งค ำบอกกล่ำวกำรเลกิสญัญำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
 
9.3.  The termination of the Contract, however arising, shall be without prejudice to the rights and 
duties of Bayer accrued prior to termination. The conditions which expressly or impliedly have effect 
after termination shall continue to be enforceable notwithstanding termination. 

9.3 กำรเลิกสญัญำนี ้ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด ไม่ใหเ้ป็นกำรกระทบต่อสิทธิหรือหนำ้ที่ของ 
Bayer ที่มีอยู่ก่อนกำรเลิกสญัญำนี ้ เงื่อนไขใด ๆ 
ที่มีผลบงัคบัไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรือโดยปรยิำยหลงัจำกกำรเลิกสญัญำ 
ใหย้งัคงมีผลต่อไปแมว้่ำจะไดม้ีกำรเลิกสญัญำแลว้ 

 
10. Remedies 

10. กำรเยียวยำ 

 
10.1. Without prejudice to any other right or remedy which Bayer may have, if any Goods or Services 
are not supplied in accordance with, or the Supplier fails to comply with, any of the terms of the 
Contract, Bayer shall be entitled to avail itself of any one or more of the following remedies in its 
absolute discretion, whether or not any part of the Goods or Services have been accepted by Bayer: 
(a) to rescind the Purchase Order; 
(b) to reject the Goods (in whole or in part) and return them to the Supplier at the risk and cost of the 
Supplier on the basis that a full refund shall be paid forthwith to Bayer by the Supplier; 
(c) at Bayer's option, to give the Supplier the opportunity at the Supplier's expense either to remedy 
any defect in the Work, or to supply replacement Goods and/or Services and carry out any other 
necessary work to ensure that the terms of the Contract are fulfilled; 
(d) to refuse to accept any further deliveries of Goods and/or Services without any liability to the 
Supplier; 
(e) to carry out, at the Supplier's expense any work necessary to make Goods and/or Services comply 
with Contract; and 
(f) to claim such damages as may have been sustained in consequence of the Supplier's breach or 
breaches of the Contract, provided that where Goods have already been accepted by Bayer and not 
returned to the Supplier in part satisfaction of an Order, Bayer must pay for such Goods in accordance 
with the terms of Contract. 

10.1 หำกไม่มีกำรจดัหำสินคำ้ หรือบรกิำรตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ 
หรือหำกผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดใด ๆ ตำมสญัญำนีไ้ด ้ ให ้
Bayer มีสิทธิไดร้บักำรเยียวยำตำมกรณีต่ำง ๆ ดงัต่อไปนีข้อ้ใดขอ้หน่ึงหรือมำกกว่ำนัน้ 
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โดยใหเ้ป็นไปตำมดลุพินิจของ Bayer แต่เพียงผูเ้ดียว ทัง้นี ้
โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือกำรเยยีวยำอื่นใดที่ Bayer มี และไม่ว่ำ Bayer จะไดย้อมรบัสินคำ้ 
หรือบรกิำรไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนแลว้หรือไม่ 

(ก) ยกเลิกค ำสั่งซือ้ 

(ข) ปฏิเสธไม่รบัสินคำ้ (ไม่วำ่ทัง้หมดหรือบำงส่วน) 
และส่งสินคำ้คืนใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
โดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรเป็นผูร้บัควำมเส่ียงและคำ่ใชจ้ำ่ย 
โดยมีเงื่อนไขว่ำผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตอ้งคืนเงินเตม็จ ำนวนใหก้บั Bayer ทนัที 

(ค) Bayer อำจเลือกที่จะใหโ้อกำสแก่ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
โดยใหเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรในกำรแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใด ๆ 
ของงำนตำมสญัญำ หรือในกำรจดัหำสินคำ้ และ/หรือ บรกิำรทดแทน และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมที่จ ำเป็นเพื่อใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ 

(ง) ปฏิเสธไม่ยอมรบักำรส่งมอบสินคำ้ และ/หรือ บรกิำรใด ๆ อีกตอ่ไป 
โดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรไม่มคีวำมรบัผิด 

(จ) ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็น โดยเป็นค่ำใชจ้ำ่ยของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
เพื่อใหสิ้นคำ้ และ/หรือ บรกิำรเป็นไปตำมสญัญำ และ 

(ฉ) เรียกรอ้งค่ำเสียหำยที่อำจไดร้บัอนัเป็นผลเนื่องมำจำกกำรผิดสญัญำของผูจ้ดัหำสินค้
ำและบรกิำร ทัง้นี ้ หำก Bayer ไดย้อมรบัสินคำ้แลว้ 
และไม่ไดม้ีกำรส่งสินคำ้คืนใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตำมค ำสั่งซือ้ ให ้ Bayer 
ช ำระคำ่สินคำ้เหล่ำนัน้ตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำ 

 

11. Liability 

11. ควำมรับผิด 

 
11.1. NOTWITHSTANDING ANYTHING ELSE IN THE CONTRACT OR OTHERWISE OR UNLESS IT IS 
PROHIBITED UNDER THE STATUTORY AND MANDATORY UNDER APPLICABLE LAW, BAYER'S MAXIMUM 
AGGREGATE LIABILITY TO THE SUPPLIER FOR ALL PROVEN LOSSES, DAMAGES AND CLAIMS ARISING 
OUT OF THE CONTRACT, INCLUDING FOR BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR 
OTHER LEGAL OR EQUITABLE ACTION IS LIMITED TO THE AMOUNT IN VALUE OF THE GOODS AND /OR 
SERVICES ORDERED BY BAYER UNDER THE CONTRACT.  

11.1 ไม่ว่ำสญัญำนีจ้ะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นประกำรอื่นใด 
หรือเวน้แต่จะเป็นกำรตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย หรือที่มีกฎหมำยบงัคบัไว ้
ควำมรบัผิดทัง้หมดของ Bayer ที่มีต่อผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ส ำหรบัควำมสญูเสีย 
ค่ำเสียหำย และขอ้เรียกรอ้งทัง้หมดที่พิสจูนแ์ลว้ ที่เกิดขึน้จำกสญัญำนี ้
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รวมถงึกำรผิดสญัญำ ควำมประมำทเลินเล่อ ควำมรบัผิดโดยเครง่ครดั 
หรือกำรกระท ำตำมกฎหมำย หรือโดยชอบธรรมอื่นใด 
ใหจ้ ำกดัอยูเ่พียงเท่ำกบัมลูคำ่ของสินคำ้ และ/หรือ บรกิำรท่ี Bayer สั่งซือ้ตำมสญัญำนีเ้ท่ำนัน้ 

 
11.2. IN NO EVENT WILL BAYER BE LIABLE TO THE SUPPLIER FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, 
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS OF PROFITS ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THE 
CONTRACT, WHETHER OR NOT BAYER WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.  

11.2 Bayer ไม่ตอ้งรบัผิดต่อผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรไม่วำ่ในกรณีใด ๆ 
ส ำหรบัค่ำเสียหำยทำงตรง ทำงออ้ม ค่ำเสียหำยพิเศษ ค่ำเสียหำยสบืเนื่อง 
หรือกำรสญูเสียก ำไรท่ีเกิดขึน้จำก หรือที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญำ ไมว่ำ่ Bayer 
จะไดร้บักำรเตือนเก่ียวกบัควำมเป็นไปไดท้ี่จะเกิดควำมเสียหำยดงักล่ำวหรือไม่ 

 
12. Indemnification 

12. กำรชดใชค้วำมเสียหำย 

 
12.1 The Supplier agrees to indemnify, defend and hold Bayer harmless from and against any and all 
claims, damages, liability, harm, loss, costs, penalties, lawsuits, threats of lawsuit or other governmental 
action, including reasonable attorneys’ fees, brought or claimed by any third-party which arise out of or 
result from: (i) Supplier’s breach of this Contract or of any warranty or representation made by Supplier 
to Bayer under this Contract; (ii) the negligence or misconduct of the Supplier, its officers, employees, 
agents or subcontractors; and (iii) claims made by employees or representatives of the Supplier or its 
subcontractors whether or not based on employment contract, or any laws prohibiting discrimination in 
employment, or under worker’s compensation or similar laws.  

12.1 ผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรตกลงที่จะชดใช ้ ปกป้อง คุม้ครอง Bayer จำกขอ้เรียกรอ้ง 
ค่ำเสียหำย ควำมรบัผิด อนัตรำย ควำมสญูเสีย ค่ำใชจ้ำ่ย เบีย้ปรบั กำรฟ้องรอ้งด ำเนินคด ี
กำรขู่วำ่จะฟ้องรอ้งด ำเนินคด ี หรือกำรด ำเนินกำรโดยรฐับำลใด ๆ 
ทัง้หมดที่มกีำรยกขึน้กล่ำวอำ้ง หรือเรียกรอ้งโดยบคุคลที่สำม 
รวมถงึค่ำทนำยควำมตำมสมควร ซึ่งเกิดขึน้จำก หรือเป็นผลมำจำก: (1) กำรผิดสญัญำนี ้
หรือกำรละเมิดกำรรบัรองและรบัประกนัใด ๆ ที่ท  ำโดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำรแก่ Bayer 
ตำมสญัญำนี ้ (2) กำรประมำทเลินเล่อ หรือกำรกระท ำละเมดิโดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร 
เจำ้หนำ้ที่ พนกังำน ตวัแทน หรือผูร้บัเหมำช่วงของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร และ (3) 
ขอ้เรียกรอ้งใด ๆ โดยพนกังำนหรือผูแ้ทนของผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร หรือผูร้บัเหมำช่วง 
ไม่ว่ำจะเกดิจำกสญัญำจำ้งแรงงำน หรือตำมกฎหมำยใด ๆ 
ที่หำ้มกำรเลือกปฏิบตัิในกำรจำ้งแรงงำน หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงินทดแทน 
หรือกฎหมำยอื่น ๆ ท่ีคลำ้ยคลงึกนั 

 

13. Force majeure 
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13. เหตสุุดวิสัย 

 
13.1. Either party may totally or partially suspend the performance of the Contract or any Purchase 
Order during any period which: 
(a) its performance is prevented or hindered by circumstances beyond its reasonable control including 
but not limited to requisitions by government authority, war, strike, lock-out, plant break-down, 
unavailability of raw materials, riots, disease outbreak, epidemic , pandemic, Act of God, storm, failure 
of public utilities or common carrier; or the need to comply with legislation or reasonably anticipated 
legislation has the effect of preventing or hindering the free manufacture, sale, delivery, use or supply 
of the Work or any Deliverable. 

13.1 คู่สญัญำไม่วำ่ฝ่ำยใด ๆ อำจระงบักำรปฏิบตัิตำมสญัญำนี ้ หรือค ำสั่งซือ้ใด ๆ 
ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนได ้ในระหว่ำงระยะเวลำซึง่: 

(ก) กำรปฏิบตัิตำมสญัญำไม่สำมำรถท ำได ้
หรือเกิดอปุสรรคโดยพฤติกำรณท์ี่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุตำมสมควรของตน 
รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพียงค ำสั่งของหน่วยงำนของรฐั สงครำม กำรนดัหยดุงำน กำรปิดเมือง 
กำรท่ีโรงงำนเกดิควำมเสียหำย กำรขำดแคลนวตัถดุิบ กำรประทว้ง โรคระบำด 
โรคระบำดใหญ่ โรคระบำดทั่วโลก ภยัธรรมชำติ วำตภยั สำธำรณปูโภคของรฐัลม้เหลว 
หรือผูข้นส่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรได ้ หรือควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งปฏิบตัติำมกฎหมำย 
หรือมีกฎหมำยที่สำมำรถคำดหมำยไดต้ำมสมควรมีผลกระทบท ำใหไ้ม่สำมำรถ 
หรือท ำใหเ้กดิอปุสรรคต่อกำรผลิต ขำย ส่งมอบ ใช ้
หรือจดัหำงำนตำมสญัญำหรือส่ิงที่ตอ้งส่งมอบอื่น ๆ อย่ำงอิสระ 
14. General 

14. ข้อก ำหนดทั่วไป 

 
14.1. Each right or remedy of Bayer under this Contract is without prejudice to any other right or 
remedy of Bayer whether under this Contract or not. 

14.1 สิทธิหรือกำรเยียวยำใด ๆ ของ Bayer ตำมสญัญำนี ้ ไมเ่ป็นกำรกระทบต่อสิทธิ 
หรือกำรเยยีวยำอื่นใด ๆ ที่ Bayer มีไม่วำ่ภำยใตส้ญัญำนี ้หรือประกำรอื่นใด 

 
14.2. If any provision of the Contract is found by any court, tribunal or administrative body of 
competent jurisdiction to be wholly or partly illegal, invalid, void, voidable, unenforceable or 
unreasonable it shall, to the extent of such illegality, invalidity, voidness, voidability, unenforceability 
or unreasonableness, be deemed severable and the remaining provisions and remainder of such 
provision shall continue in full force and effect. 

14.2 หำกศำล อนญุำโตตลุำกำร 
หรือหน่วยงำนทำงปกครองที่มีเขตอ ำนำจพบวำ่ขอ้สญัญำใด ๆ 
ในสญัญำนีไ้ม่ชอบดว้ยกฎหมำย ไม่สมบรูณ ์ เป็นโมฆะ โมฆียะ ไม่สำมำรถบงัคบัได ้
หรือไม่สมเหตสุมผลไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน 
ใหถื้อวำ่ขอ้สญัญำดงักลำ่วแยกส่วนออกจำกกนั 
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ตรำบเท่ำที่เก่ียวขอ้งกบัควำมไมช่อบดว้ยกฎหมำย ไม่สมบรูณ ์ ควำมเป็นโมฆะ โมฆียะ 
กำรไม่สำมำรถบงัคบัได ้ หรือควำมไม่สมเหตสุมผลนัน้เท่ำนัน้ และขอ้สญัญำที่เหลือ 
และส่วนท่ีเหลืออยู่ของขอ้สญัญำนัน้ ๆ ใหย้งัคงมีผลต่อไป 

 
14.3. Failure or delay by Bayer in enforcing or partially enforcing any provision of the Contract shall not 
be construed as a waiver of any of its rights under the Contract or prevent Bayer from insisting on strict 
compliance therewith. Any waiver by Bayer of any breach of, or any default under, any provision of this 
Contract by the Supplier shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or default. 

14.3 ควำมลม้เหลว หรือควำมลำ่ชำ้ของ Bayer ในกำรบงัคบัตำมขอ้สญัญำในสญัญำนี ้
ไม่ว่ำทัง้หมด หรือบำงส่วน ไม่ใหไ้ดร้บักำรตีควำมวำ่เป็นกำรสละสิทธิใด ๆ ตำมสญัญำ 
หรือเป็นกำรหำ้มไม่ให ้ Bayer ยืนยนัท่ีจะด ำเนินกำรตำมสญัญำอย่ำงเครง่ครดั 
กำรสละสิทธิโดย Bayer ซึง่กำรผิดสญัญำ หรือกำรผิดนดัขอ้ใด ๆ 
ของสญัญำนีโ้ดยผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร ไม่ใหถื้อวำ่เป็นกำรสละสิทธิในกำรผิดสญัญำ 
หรือกำรผิดนดัอื่นใดหลงัจำกนัน้ 
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THAILAND SPECIAL CONDITIONS OF PURCHASE 

ประเทศไทยเงือ่นไขพิเศษส ำหรับกำรซือ้ 

1. Special Conditions of Purchase 

1. เงือ่นไขพิเศษส ำหรับกำรซือ้ 

 
If any Special Conditions of Purchase are inconsistent with the general terms and conditions of purchase, 
these Special Conditions will override the general terms to the extent of such inconsistency.  

หำกเงื่อนไขพิเศษส ำหรบักำรซือ้ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขทั่วไปส ำหรบักำรซือ้ 
ใหข้อ้ก ำหนดและเงื่อนไขพิเศษนีม้ีอ  ำนำจเหนือกว่ำขอ้ก ำหนดทั่วไป 
ส ำหรบัควำมไม่สอดคลอ้งดงักลำ่ว 

 
2. Definitions 

2. ค ำนิยำม 

 
“VAT”: means Value Added Tax 

 “VAT” หมำยถึง ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 

 
“VAT Act”: means specific regulation which regulates VAT in the country where Bayer legal entity 
conducts the purchase of goods and/or services. 

 “กฎหมำยว่ำดว้ย VAT” หมำยถึง ระเบียบเฉพำะที่ก ำกบัดแูล VAT 
ในประเทศซึง่นิติบคุคลตำมกฎหมำยของ Bayer ด ำเนินกำรซือ้สินคำ้ และ/หรือ บรกิำร 

 
3. Price and payment 

3. รำคำและกำรช ำระรำคำ 

 
I. In this clause 3: 
(a) the expressions “Input Tax”, Supply, Tax Invoice and Taxable Supply have the meanings given to 
those expressions in the VAT Act; and   
(b) Supplier means any party treated by the VAT Act as making a Supply under this Contract. 

(1) ในขอ้ 3 นี:้ 

(ก) ค ำวำ่ “ภำษีซือ้” สินคำ้หรือบรกิำรท่ีจดัหำ ใบก ำกบัภำษี และ 
สินคำ้หรือบรกิำรท่ีตอ้งเสียภำษี 
ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยวำ่ดว้ย VAT และ 

(ข) ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำร หมำยถงึคู่สญัญำฝ่ำยที่กฎหมำยว่ำดว้ย GST หรือ 
กฎหมำยว่ำดว้ย VAT ก ำหนดไวว้่ำเป็นผูจ้ดัสินคำ้หรือบรกิำรตำมสญัญำนี ้

 
II. Unless otherwise expressly stated in the Purchase Order, all prices or other sums payable or 

Consideration to be provided under or in accordance with this Contract are exclude VAT, or any 
equivalent value-added tax. 
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(2) เวน้แตจ่ะไดม้กีำรก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัแจง้ในค ำสั่งซือ้ รำคำทัง้หมด หรือเงินจ ำนวนอื่น ๆ 
ที่ตอ้งช ำระ หรือค่ำตอบแทนที่ตอ้งช ำระภำยใต ้ หรือที่เป็นไปตำมสญัญำนี ้ ไม่รวม VAT 
หรือภำษีมลูค่ำเพิ่มอื่น ๆ ท่ีเทียบเท่ำ 

 
III. If laws or regulations require that taxes be withheld on behalf of Supplier by Bayer on any such 

payment, Bayer will (i) deduct those taxes from the remittable payment, (ii) timely pay the deducted 
taxes to the proper taxing authority and (iii) send proof of payment to Supplier as soon as applicable. 
In case a reduction of the withholding tax rate is possible, Bayer will assist Supplier in the exemption 
procedure with the relevant tax authorities. 

(3) หำกกฎหมำย หรือระเบียบก ำหนดให ้ Bayer ตอ้งมีกำรหกัภำษี ณ 
ที่จ่ำยในนำมของผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจำกกำรช ำระเงินใด ๆ ดงักล่ำว Bayer จะตอ้ง (1) 
หกัภำษีเหล่ำนัน้จำกเงินท่ีจะมกีำรช ำระ (2) 
ด ำเนินกำรช ำระภำษีที่หกัไวน้ัน้ใหก้บัหน่วยจดัเก็บภำษีโดยไมช่กัชำ้ และ (3) 
ส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงินดงักล่ำวใหผู้จ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรโดยเรว็ที่สดุ 
ในกรณีที่สำมำรถลดอตัรำภำษีหกั ณ ที่จ่ำยได ้ Bayer 
จะตอ้งช่วยเหลือผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรในกระบวนกำรขอยกเวน้ดงักล่ำวกบัหน่วยงำนจั
ดเก็บภำษีที่เก่ียวขอ้ง 

 

IV. If Bayer omits to deduct withholding tax but is still required by tax law to pay withholding tax on 
account of Supplier to the tax authorities, (a) Supplier shall assist Bayer with regard to all procedures 
required in order to obtain reimbursement by tax authorities or, (b) in case tax authorities will not 
reimburse withholding tax to Bayer, Supplier will immediately refund the tax amount to Bayer, and 
Bayer shall provide Withholding Tax Receipt. If Bayer does over-withhold tax, Bayer must get tax 
refund from Tax Authority of the Bayer and the tax refund must be reimbursed/repaid to Supplier. 
Supplier shall assist/support Bayer with all data requested by Tax Authority of Bayer. 

(4) หำก Bayer งดเวน้กำรหกัภำษี ณ ที่จ่ำย แต่ยงัคงมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยภำษีใหต้อ้งช ำระภำษี 
ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวในนำมของผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรแก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษี (ก) 
ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งใหค้วำมช่วยเหลือแก ่ Bayer 
เก่ียวกบักระบวนกำรท่ีจ ำเป็นทัง้หมดเพื่อใหไ้ดร้บัค่ำชดเชยจำกหน่วยงำนจดัเก็บภำษี หรือ 
(ข) ในกรณีที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีไม่ชดเชยภำษีหกั ณ ที่จ่ำยใหก้บั Bayer 
ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งคืนเงินภำษีจ ำนวนดงักล่ำวแก ่ Bayer โดยทนัที และ Bayer 
ตอ้งจดัส่งใบภำษีหกั ณ ที่จ่ำยใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้และบรกิำร หำก Bayer ท ำกำรหกัภำษี ณ 
ที่จ่ำยไวเ้กินจ ำนวนที่ตอ้งหกั Bayer จะตอ้งขอรบัภำษีคืนจำกหนว่ยงำนจดัเก็บภำษี 
และเงินภำษีที่ไดร้บัคืนนัน้ใหช้ดเชย/จ่ำยคืนใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำร 
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ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรตอ้งช่วยเหลือ/สนบัสนนุ Bayer ในกำรใหข้อ้มลูใด ๆ 
ที่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีรอ้งขอจำก Bayer 

 

V. If the Purchase Order expressly states that the supply of the Work is exclusive of GST or VAT, then if 
VAT is applicable and imposed on any Supply made under or in accordance with the Contract, the 
Recipient of the Taxable Supply must pay to the Supplier an additional amount equal to the VAT 
payable for the Taxable Supply, subject to the Recipient receiving a valid Tax Invoice in respect of the 
Supply.  

(5) หำกค ำสั่งซือ้ก ำหนดไวโ้ดยชดัแจง้ว่ำกำรจดัหำงำนตำมสญัญำนัน้ไม่รวม VAT ดงันี ้
หำกมีกำรคิดและก ำหนด GST หรือ VAT กบัสินคำ้หรือบรกิำรท่ีจดัหำใด ๆ ตำมสญัญำ 
ผูท้ี่ไดร้บัสินคำ้หรือบรกิำรท่ีตอ้งเสียภำษีจะตอ้งช ำระเงินเพิม่เตมิจ ำนวนเท่ำกบั VAT 
ที่ตอ้งช ำระส ำหรบัสินคำ้หรือบรกิำรท่ีตอ้งเสียภำษีใหก้บัผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำร ทัง้นี ้
ผูท้ี่ไดร้บัสินคำ้หรือบรกิำรท่ีตอ้งเสียภำษีจะตอ้งไดร้บัใบก ำกบัภำษีที่สมบรูณจ์ำกผูท้ี่ไดร้บั
สินคำ้หรือบรกิำรดว้ย 

 
VI. Payment of the additional amount must be made at the same time and in the same way as payment 

for the Taxable Supply is required to be made in accordance with this Contract.  

(6) กำรช ำระเงินเพิ่มเติมดงักลำ่วจะตอ้งช ำระในเวลำ 
และโดยวิธีกำรเดยีวกนักบักำรช ำระเงินส ำหรบัสินคำ้หรือบรกิำรที่ตอ้งเสียภำษีตำมสญัญำ
นี ้
 

VII. Bayer only pays its own bank charges in the case of outgoing payments, unless stated otherwise in the 
contract. Supplier shall bear its own bank charges and any deductions in transit. 

(7) Bayer จะช ำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรในกรณีกำรจำ่ยเงินออกเท่ำนัน้ 
เวน้แต่สญัญำจะก ำหนดเอำไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งรบัผิดชอบค่ำธรรมเนียมธนำคำรและกำรหกัเงินใด ๆ 
ที่เกิดขึน้จำกกำรโอนเงินดงักล่ำวเอง 
 

VIII. Unless otherwise expressly stated in the Purchase Order, all prices or other sums payable or 
Consideration to be provided under or in accordance with this Contract are inclusive of all other 
charges such as shipping and delivery charges, duties, customs, tariffs, imposts and government-
imposed surcharges (Additional Charges).  

(8) เวน้แตค่  ำสั่งซือ้จะก ำหนดไวโ้ดยชดัแจง้ ใหร้ำคำทัง้หมด หรือเงินจ ำนวนอื่น ๆ ที่ตอ้งช ำระ 
หรือค่ำตอบแทนที่ตอ้งช ำระภำยใต ้ หรือที่เป็นไปตำมสญัญำนี ้ ครอบคลมุถงึค่ำใชจ้ำ่ยอื่น ๆ 
ทัง้หมด เช่น ค่ำขนส่ง และค่ำส่งมอบ อำกรแสตมป์ ภำษีศลุกำกร ภำษีน ำเขำ้และส่งออก 
และค่ำธรรมเนยีมอื่นใดที่รฐับำลก ำหนด (ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม) 
 

IX.For each delivery or supply of Work, the Supplier must provide an invoice to Bayer (Invoice). The 
Invoice must contain a clear description of each item of Work supplied by the Supplier to Bayer in the 
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relevant Purchase Order, the Purchase Order reference number to which the Work relates and provide 
a breakdown of the price of each item or part of the Work and all taxes and other charges. 

(9) ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งส่งใบแจง้หนี ้ (ใบแจ้งหนี)้ ใหก้บั Bayer 
ส ำหรบักำรส่งมอบหรือกำรจดัหำงำนตำมสญัญำในแต่ละครัง้ 
ใบแจง้หนีจ้ะตอ้งระบแุต่ละรำยละเอียดของงำนตำมสญัญำแต่ละรำยกำรท่ีมีกำรจดัหำตำม
ค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้งโดยผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรใหก้บั Bayer อย่ำงชดัเจน 
รวมถงึเลขที่อำ้งอิงของค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้งกบังำนตำมสญัญำ 
และแจกแจงรำคำของแต่ละรำยกำร หรือส่วนของงำนตำมสญัญำ 
และภำษีและคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ ทัง้หมด 

 
X.Subject to a genuine dispute, Bayer will pay the full amount of the Invoice within such number of days 

from delivery of Goods and/or Services to Bayer as set out in the applicable Purchase Order, provided 
that such number of days shall be at least 45 days from receipt of the Invoice or delivery of the Work 
(whichever is the later). If Bayer disputes any Invoice or other statement of monies due, Bayer shall 
immediately notify the Supplier in writing. The parties shall negotiate in good faith to resolve the 
dispute promptly. Parties shall provide such evidence as may be reasonably necessary to verify the 
disputed Invoice or request for payment. If the parties have not resolved the dispute within five (5) 
days of Bayer giving notice to the Supplier, the dispute shall be settled by the courts of Thailand.  

(10) เวน้แตจ่ะมกีำรโตแ้ยง้เกิดขึน้ Bayer 
จะตอ้งช ำระเงินท่ีมกีำรเรยีกเก็บตำมใบแจง้หนีโ้ดยเต็มจ ำนวนภำยในก ำหนดเวลำตำมค ำสั่
งซือ้หลงัจำกที่มีกำรส่งมอบสินคำ้ และ/หรือ บรกิำรใหก้บั Bayer แลว้ 
โดยก ำหนดเวลำดงักล่ำวจะตอ้งเป็นเวลำอยำ่งนอ้ย 45 วนัหลงัจำกที่ไดร้บัใบแจง้หนี ้
หรือจำกวนัท่ีมีกำรส่งมอบงำนตำมสญัญำ (แลว้แตว่่ำกรณีใดเกิดขึน้ภำยหลงั) หำก Bayer 
มีขอ้โตแ้ยง้ใบแจง้หนี ้ หรือเงินจ ำนวนใด ๆ ที่เรียกเก็บ ให้ Bayer 
บอกกล่ำวแก่ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรทนัที 
คู่สญัญำทกุฝ่ำยตอ้งเจรจำกนัโดยสจุรติเพื่อแกไ้ขขอ้พิพำทดงักล่ำวโดยไม่ชกัชำ้ 
คู่สญัญำจะตอ้งแสดงหลกัฐำนเท่ำที่จ  ำเป็นตำมสมควรเพื่อยืนยนัควำมถกูตอ้งของใบแจง้ห
นีห้รือกำรขอรบัช ำระเงินท่ีมกีำรพิพำทกนั 
หำกคู่สญัญำไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้พิพำทไดภ้ำยในเวลำหำ้ (5) วนั หลงัจำกที่ Bayer 
บอกกล่ำวแก่ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำร 
ใหศ้ำลของประเทศสิงคโปรเ์ป็นผูย้ตุิขอ้พิพำทดงักลำ่ว 

 
XI.Notwithstanding clause VII, if there is any reduction in any Additional Charges prior to the due date of 

the relevant Invoice (Reduction), then the Supplier must pass that Reduction on to Bayer as a 
reduction in the price of the Work (and the amount of the applicable Invoice) for the relevant Purchase 
Order.  
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(11) แมว้่ำจะไดม้กีำรก ำหนดไวใ้นขอ้ 7 หำกมีกำรลดคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มเตมิใด ๆ 
ก่อนวนัถงึวนัก ำหนดช ำระตำมใบแจง้หนี ้ (กำรลดค่ำใชจ้่ำย) 
ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งด ำเนินกำรลดคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวใหก้บั Bayer 
โดยกำรลดรำคำของงำนตำมสญัญำลง (และจ ำนวนท่ีเรียกเก็บตำมใบแจง้หนี)้ 
ส ำหรบัค ำสั่งซือ้ที่เก่ียวขอ้ง 

 
XII.Without prejudice to any other right or remedy, Bayer reserves the right to set off any amount owing 

at any time from the Supplier to Bayer against any amount payable by Bayer to the Supplier whether 
under the Contract or otherwise. 

(12) Bayer สงวนสิทธิในกำรหกักลบลบหนีเ้งนิจ ำนวนใด ๆ 
ที่ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรยงัคงคำ้งช ำระแก่ Bayer ไม่ว่ำในเวลำใด ๆ กบัเงินจ ำนวนใด ๆ ที่ 
Bayer ตอ้งช ำระแกผู่จ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำร ไม่ว่ำตำมสญัญำ หรือโดยประกำรอืน่ 
ทัง้นีโ้ดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือกำรเยียวยำอื่น ๆ ของ Bayer 

 
4. Notwithstanding clause 11.2 of the Conditions above, nothing herein shall limit or exclude any 
damages or claims to the extent: (i) arising out of a breach of the non-disclosure and non-use obligations 
under this Contract, (ii) arising out of a party’s obligations hereunder to indemnify the other party for 
third party claims, (iii) made for bodily injury or death or damage to real or personal property, or (iv) 
resulting from a party’s gross negligence or willful misconduct. 

4. ไม่ว่ำจะไดม้ีกำรก ำหนดไวอ้ยำ่งไรในขอ้ 11.2 ของเงื่อนไขขำ้งตน้ ไม่มีส่วนใด ๆ 
ในเอกสำรนีท้ี่มีผลเป็นกำรจ ำกดั หรือยกเวน้ซึ่งค่ำเสียหำย หรือขอ้เรยีกรอ้งที่: (1) 
เกิดขึน้จำกกำรฝ่ำฝืนหนำ้ที่ในกำรไม่เปิดเผย และไม่ใชข้อ้มลูตำมสญัญำ (2) 
เกิดขึน้จำกหนำ้ที่ของคู่สญัญำในกำรชดใชค้วำมเสียหำยใหก้บัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งส ำหรบั
ขอ้เรียกรอ้งของบคุคลท่ีสำม (3) เกิดจำกกำรบำดเจ็บทำงกำย หรือกำรเสียชีวติ 
หรือควำมเสียหำยต่ออสงัหำรมิทรพัยห์รือทรพัยสิ์นส่วนบคุคล หรือ (4) 
เป็นผลมำจำกกำรประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรง หรือกำรจงใจกระท ำละเมิดของคู่สญัญำ 

 
5. If the Supplier is required to indemnify Bayer pursuant to clause 12 of the Conditions above, the 
Supplier shall promptly notify Bayer of any such claim or action, and Bayer shall promptly assume and 
vigorously undertake the defense of any claim or action. Where necessary, the Supplier shall reasonably 
cooperate with Bayer in the defense of such claim or action. The Supplier shall permit Bayer to control 
the defense and settlement of such claim or action, all at the Supplier’s cost and expense, except that 
Bayer may, at its option and expense, select and be represented by separate counsel. The Supplier shall 
not, however, absent the written consent of Bayer, consent to the entry of any judgment or enter into 
any settlement (1) that provides for any relief other than the payment of monetary damages for which 
the Supplier shall be solely liable; and (2) where the claimant or plaintiff does not release Bayer and its 
and their respective directors, officers, employees, agents and representatives from all liability in respect 
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thereof. In no event shall Bayer be liable for any claims that are compromised or settled in violation of 
this clause.   

5. หำกผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยแก่ Bayer ตำมขอ้ 12 
ของเงื่อนไขขำ้งตน้ ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งบอกกล่ำวแก่ Bayer 
โดยไม่ชกัชำ้ถงึขอ้เรยีกรอ้ง หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ดงักล่ำว และ Bayer 
ตอ้งเขำ้รบัและด ำเนินกำรเพื่อต่อสูข้อ้เรียกรอ้งหรือกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวโดยไมช่กัชำ้ 
ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งใหค้วำมรว่มมือกบั Bayer 
ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อกำรตอ่สูก้บัขอ้เรียกรอ้งหรือกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรตอ้งอนญุำตให ้ Bayer 
ควบคมุกำรต่อสูแ้ละกำรตกลงยตุิขอ้เรียกรอ้งหรือกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
โดยใหเ้ป็นตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ยของผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรทัง้หมด เวน้แต่ Bayer 
จะเลือกใหท้ี่ปรกึษำอื่นเป็นผูแ้ทนของตนในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 
โดยใหเ้ป็นคำ่ใชจ้ำ่ยของ Bayer เอง อย่ำงไรก็ด ี
หำกผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรไม่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำก Bayer 
ผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งไม่ยินยอมตำมค ำพิพำกษำ 
หรือยินยอมในกำรประนีประนอมยอมควำมใด ๆ ที่: (1) 
เป็นกำรตกลงใหม้ีกำรช ำระค่ำเสียหำยดว้ยวิธีอื่นนอกเหนือจำกช ำระเป็นตวัเงินซึ่งผูจ้ดัหำสิ
นคำ้หรือบรกิำรตอ้งรบัผิดแตเ่พียงผูเ้ดียว และ (2) ผูเ้รียกรอ้งหรือโจทกไ์มป่ลดเปลือ้ง Bayer 
และกรรมกำร เจำ้หนำ้ที่ พนกังำน ตวัแทน และผูแ้ทนจำกควำมรบัผิดทัง้หมดที่มกีำรเรยีกรอ้ง 
ทัง้นี ้ Bayer ไม่ตอ้งรบัผิดส ำหรบัขอ้เรียกรอ้งใด ๆ 
ที่มีกำรตกลงหรือประนีประนอมกนัโดยฝ่ำฝืนขอ้สญัญำนี ้

 
6. Compliance with Bayer's Code of Conduct:   Supplier represents that it can access and download 
a copy of Bayer Code of Conduct under the following link - https://www.bayer.com/en/supplier-
code-of-conduct.aspxa and agrees to adhere and comply with the same (the “Code”), that it has 
provided copies of same to Supplier employees who will be involved in the performance of activities 
undertaken pursuant to this Agreement (“Services”), and such employees have read and agree to 
perform Services subject to the contents of the Code.  Further, Supplier warrants that its 
aforementioned employees will comply with these requirements and will endeavor to live up to them in 
performing all activities undertaken pursuant to this Agreement. The Supplier agrees to be advised on 
a continuing basis and from time to time by Buyer and/ or its Affiliates on the terms of the Code. 

6. ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ป ร ะ ม ว ล จ ร ร ย ำ บ ร ร ณ ข อ ง  Bayer: 
ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ ห รื อ บ ริ ก ำ ร รั บ ร อ ง ว่ ำ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ ห รื อ บ ริ ก ำ ร ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ถึ ง แ ล ะ ด ำ ว น์ โ ห ล ด เ อ
ก ส ำ ร ป ร ะ ม ว ล จ ร ร ย ำ บ ร รณขอ ง  Bayer ไ ด้ ต ำ ม ที่ ป ร ำ ก ฏ ใ น ลิ ง ก์  https://www.bayer.com/en/supplier-
code-of-conduct.aspxa 

https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspxa
https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspxa
https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspxa
https://www.bayer.com/en/supplier-code-of-conduct.aspxa
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แ ล ะ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ ห รื อ บ ริ ก ำ ร ต ก ล ง ที่ จ ะ ยึ ด ถื อ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ป ร ะ ม ว ล จ ร ร ย ำ บ ร ร ณ ดั ง ก ล่ ำ ว 
( “ ป ร ะ ม ว ล ” ) 
แ ล ะ ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ ห รื อ บ ริ ก ำ ร ไ ด้ จั ด ห ำ เ อ ก ส ำ ร ดั ง ก ล่ ำ ว ใ ห้ พ นั ก ง ำ น ข อ ง ต น ที่ จ ะ มี ส่ ว น เ ก่ี ย ว ข้ อ
ง ใ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ ด  ๆ  ต ำ ม สั ญ ญ ำ นี้  ( “ บ ริ ก ำ ร ” ) 
แ ล ะ พ นั ก ง ำ น ดั ง ก ล่ ำ ว ไ ด้ อ่ ำ น แ ล ะ ต ก ล ง ที่ จ ะ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร โ ด ย เ ป็ น ไ ป ต ำ ม เ นื ้ อ ห ำ ที่ ก ำ ห
น ด ไ ว้ ใ น ป ร ะ ม ว ล  น อ ก จ ำ ก นี ้  
ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ ห รื อ บ ริ ก ำ ร รั บ ร อ ง ว่ ำ พ นั ก ง ำ น ที่ ไ ด้ ก ล่ ำ ว ถึ ง ข้ ำ ง ต้ น จ ะ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ข้ อ ก ำ ห น ด เ ห ล่
ำ นี ้  แ ล ะ จ ะ ยื ด ถื อ ต ำ ม ข้ อ ก ำ ห น ด เ ห ล่ ำ นี ้ ใ น ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ใ ด  ๆ  เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม สั ญ ญ ำ นี้  
ผู้ จั ด ห ำ สิ น ค้ ำ ห รื อ บ ริ ก ำ ร ต ก ล ง ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก ำ ร บ อ ก ก ล่ ำ ว ถึ ง ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง ป ร ะ ม ว ล ดั ง ก ล่ ำ ว เ ป็
นประจ ำ และเป็นครัง้ครำวโดย Bayer และ/หรือ บรษิัทในเครือ 

 
7. The relationship hereby established between Bayer and the Supplier is solely that of independent 
contractors. This Contract is not intended to create, and shall not be construed as creating, between 
Bayer and the Supplier, the relationship of principal and agent, joint ventures, co-partners, or any other 
such relationship, the existence of which is expressly denied. No employee or agent engaged by the 
Supplier shall be, or shall be deemed to be, an employee or agent of Bayer and shall not be entitled to 
any benefits that Bayer provides to its own employees. 

7. ควำมสมัพนัธท์ี่เกดิขึน้ระหวำ่ง Bayer 
และผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรเป็นควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งผูเ้ขำ้ท ำสญัญำโดยอิสระเท่ำนัน้ 
สญัญำนีไ้ม่มีเจตนำที่จะสรำ้ง 
และตอ้งไม่มกีำรตคีวำมวำ่เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธใ์นฐำนะตวักำรและตวัแทน 
กิจกำรรว่มทนุ กำรรว่มเป็นหุน้ส่วน หรือควำมสมัพนัธอ์ื่นใดในลกัษณะดงักลำ่วระหว่ำง Bayer 
และผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำร 
และใหถื้อวำ่เป็นกำรปฏิเสธโดยชดัแจง้ถึงกำรมีอยู่ของควำมสมัพนัธด์งักล่ำว 
พนกังำนหรือตวัแทนของผูจ้ดัหำสินคำ้หรือบรกิำรจะตอ้งไมเ่ป็น 
และไม่ถือเป็นพนกังำนหรือตวัแทนของ Bayer และไม่มีสิทธิที่จะไดร้บัประโยชนใ์ด ๆ ที่ Bayer 
มีใหก้บัพนกังำนของตน 

 
8. Each party hereto agrees to execute such further documents and take such further steps as may 
be reasonably necessary to effectuate the purposes of this Contract. 

8. คู่สญัญำแต่ละฝ่ำยของสญัญำนีต้กลงที่จะลงนำมในเอกสำรอื่นใด และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมที่มคีวำมจ ำเป็นและสมควรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องสญัญำนี ้
 
9. Any notice required to be given hereunder shall be in writing and shall be deemed to have been 
sufficiently given: (i) when delivered in person, (ii) on the 2nd business day after mailing by registered or 
certified mail, postage prepaid, return receipt requested, (iii) on the next business day after mailing by 
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overnight courier service, or (iv) when delivered via facsimile with the original delivered via one of the 
preceding methods; to the registered office address of the party. 

9. กำรบอกกลำ่วใด ๆ ที่มีกำรก ำหนดไวต้ำมสญัญำจะตอ้งท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
และใหถื้อวำ่ไดม้ีกำรส่งค ำบอกกล่ำวนัน้ไปยงัที่อยู่ของส ำนกังำนจดทะเบียนของผูร้บัแลว้เมื่อ
: (1) เป็นกำรส่งมอบใหก้บัผูร้บัดว้ยตนเอง (2) ในวนัท ำกำรท่ี 2 
หลงัจำกกำรส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัท่ีมีกำรช ำระอำกรแลว้ (3) 
ในวนัท ำกำรถดัไปหลงัจำกกำรส่งทำงบรกิำรขนส่งแบบขำ้มคืน หรือ (4) 
เมื่อเป็นกำรส่งผ่ำนโทรสำร โดยมกีำรส่งตน้ฉบบัเอกสำรดงักล่ำวโดยวิธีที่กล่ำวไปขำ้งตน้ 

 
10. This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of Thailand. The 
parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Thailand. A person who is not a party to this 
Contract has no right under the Contract (Rights of Third Parties) Act (Cap. 53B) to enforce any terms of 
this Contract. 

10. กำรบงัคบัตำมและตีควำมสญัญำนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศไทย 
คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยตกลงยอมรบัว่ำศำลของประเทศไทยเป็นศำลที่มีเขตอ ำนำจแต่เพียงผูเ้ดี
ยว 

 

11. This Contract may be executed by an electronic signature made through the means of electronic 
transmission shall be as legally binding as a physical signature. 

11. กำรลงนำมในสญัญำนีส้ำมำรถท ำไดโ้ดยกำรลงลำยมือชื่ออิเลก็ทรอนิกสโ์ดยกำรส่งท
ำงอิเล็กทรอนกิส ์
และใหม้ีผลบงัคบัสมบรูณต์ำมกฎหมำยเช่นเดยีวกนักบัลำยมือชื่อดว้ยลำยมือจรงิ 

 

For and on behalf of: 

เพื่อและในนำมของ: 

[Bayer (South East Asia) Pte Ltd] 

[บริษัท ไบเออร ์(เซำท ์อีส เอเชีย) พทีอีี จ ำกัด]   

 

     

 

     

______________________________     ______________________________ 

Name of signatory     Name of signatory 
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ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำม   ชื่อผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

Designation of signatory     Designation of signatory 

ต ำแหน่งของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม   ต ำแหน่งของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

Date:     Date: 

วนัท่ี:        วนัท่ี: 

 


