ข้ อตกลงและเงื่อนไขของคำสั่ งซื้อของคำร์ กลิ ล์
1. กำรบังคับใช้ และข้ อตกลงของคำสั่งซื้อ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (ซึ่ งรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎในคาสัง่ ซื้ อที่เกี่ยวข้อง (“คาสัง่
ซื้อ”) เป็ นความตกลงและบังคับใช้ท้ งั หมดระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ และนามาใช้บงั คับแทน ข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อโดยวาจา ระหว่าง
ผูข้ ายและผูซ้ ้ือที่ทาขึ้นก่อนหน้านี้ ท้ งั หมดเกี่ยวกับสาระสาคัญของคาสัง่ ซื้ อนี้ (ยกเว้นกรณี ที่คาสัง่ ซื้ อรวมอยู่ หรื ออ้างอิงถึงอย่างชัดแจ้งใน
ข้อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ
ซึ่งในกรณี ดงั กล่าวข้อตกลงและเงื่อนไขของหนังสื อสัญญานั้นจะนามาใช้บงั คับและ
แทนที่ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของคาสั่งซื้อ) การใช้ขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทัว่ ไปอื่นใดของผูข้ ายโดยอาศัยการอ้างอิงที่อยูใ่ นการรับทราบ
การยืนยัน ใบแจ้งหนี้ หรื อเอกสารอื่นใดหรื อแบบฟอร์มใดๆ จะไม่มีผลบังคับ
2. คำรับประกัน ผูข้ าย รับประกัน ว่า
(1) สิ นค้า (และการผลิต การหี บห่ อ การจัดเก็บ การดาเนินการ การขนส่ ง และการส่ งมอบสิ นค้า) ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อที่จดั หา
ก. จะเป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย และเทศบัญญัติของประเทศที่มีการผลิตและส่ งมอบ
ข. จะเป็ นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ แบบ ตัวอย่าง หรื อรายละเอียดอื่น ๆ ที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อ หรื อที่กาหนด หรื อ ได้รับอนุมตั ิจากผูซ้ ้ือ
ค. จะมีคุณภาพที่เป็ นที่พอใจ ทาจากวัสดุช้ นั ดีและมีฝีมือแรงงานที่ดี และปราศจากความชารุ ดบกพร่ อง การยึดหน่วง ค่าใช้จ่ายหรื อภารติดพันใดๆ
ง. จะเหมาะสมสาหรับจุดประสงค์ที่มุ่งหมายนั้น และ
จ. กรณี ไม่มีการตกลงคุณลักษณะเฉพาะเป็ นอย่างอื่น จะเป็ นสิ นค้าชั้นดีและมีคุณภาพสูงสุด
(2) บริ การที่ให้และการจัดส่งจะดาเนิ นการ (1) อย่างมืออาชี พและด้วยแรงงานที่มีฝีมือ และ (2) เป็ นไปตามการปฏิบตั ิทางด้านอุตสาหกรรมที่
ดีที่สุด และ (3) เป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลกฎหมาย เทศบัญญัติที่ใช้บงั คับ และข้อกาหนดด้านความปลอดภัย
และด้านอื่น ๆ ทั้งหมดของผูซ้ ้ื อที่สื่อสารให้ผขู ้ ายทราบ
(3)
ผูข้ ายจะ
ก.
ส่งมอบสิ นค้าและให้บริ การตามคาสัง่ ซื้อภายในวันที่ส่งมอบและวันที่ให้บริ การดังที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อ เว้นแต่กรณี ที่มีการกาหนดไว้ใน
คาสัง่ ซื้อที่มีผลบังคับใช้เป็ นอย่างอื่น สิ นค้าจะถูกจัดส่งเป็ นแบบชาระค่าสิ นค้าแล้ว (ดีดีพี) ตามความหมายของอินโคเทิร์มปี 2010
ข.
ริ เริ่ ม คงไว้ และควบคุมดูแลการป้ องกันและโครงการด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยทั้งหมดเกี่ยวกับบริ การ และปฏิบตั ิตาม
ระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านความปลอดภัยทั้งหมดของผูซ้ ้ื อ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ค.
ได้มาและคงไว้ซ่ ึงการอนุญาต ใบอนุญาต และการอนุมตั ิอื่น ๆ ทั้งหมดที่จาเป็ น และส่ งคาบอกกล่าวทั้งหมดที่กฎหมายกาหนดในการ
ให้บริ การ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
ง.
จัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่ องจักร อุปกรณ์ เครื่ องมือ การขนส่ ง และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ทั้งหมด และบริ การต่าง ๆ ที่จาเป็ นสาหรับ
การดาเนินการให้แล้วเสร็ จอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามคาสัง่ ซื้ อ เว้นแต่กาหนดไว้เป็ นประการอื่นในคาสัง่ ซื้ อ ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
จ.
รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรับวิธีการและขั้นตอนในการส่ งมอบและการประสานงานในทุกส่ วนของบริ การ เว้นแต่กาหนดไว้เป็ น
ประการอื่นในคาสัง่ ซื้อ
ฉ.
รับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในการจัดการ การขนส่ ง และการกาจัดบรรดาวัสดุ สาร และสารเคมีท้ งั หมดที่ผขู ้ าย หรื อผูร้ ับจ้างช่วงใด ๆ
นาเข้ามายังสถานที่ของผูซ้ ้ือ และกาจัดขยะใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรื อเป็ นผลจากการใช้งานสิ่ งดังกล่าว
ช.
ไม่กาจัด หรื ออนุญาตให้มีการปล่อยวัสดุ สาร หรื อสารเคมีใด ๆ (หรื อของเสี ยใด ๆ ที่เกิดจาก หรื อเป็ นผลจากการใช้งานสิ่ งดังกล่าว) ใน
สถานที่ของผูซ้ ้ือ
ซ.
ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่ องมือ นัง่ ร้ านใด ๆ และ/หรื อ วัสดุอื่น ๆ ที่จดั หามาโดยผูซ้ ้ื อ (“วัสดุของผูซ้ ้ื อ”)
ฌ.
ไม่ใช้วสั ดุของผูซ้ ้ือ เว้นแต่มีความเหมาะสมสาหรับใช้งานที่ม่งุ หมายและจะส่งคืนสาหรับการใช้วสั ดุของผูซ้ ้ื อทั้งหมดให้แก่ผซู ้ ้ื อใน
สภาพที่เหมือนกันกับที่สภาพที่ขอยืมมา
ญ.
รับผิดชอบอย่างเต็มที่สาหรับความปลอดภัยและการบริ หารจัดการบุคคลและทรัพย์สินในส่วนสถานที่ของผูซ้ ้ือซึ่ งมีการให้บริ การ
(“สถานที่ให้บริ การ”) และในกรณี ที่เป็ นไปได้ แยกส่ วนสถานที่ให้บริ การออกจากส่ วนที่เหลือของสถานที่ของผูซ้ ้ื อในทางกายภาพ
ฎ.
เตือนผูร้ ับจ้างช่วง และลูกจ้าง ตัวแทน ผูแ้ ทน แขก และผูร้ ับเชิ ญของผูข้ าย และผูร้ ับจ้างช่วงถึงความเสี่ ยง ภัย หรื ออันตราย ไม่วา่ เห็นได้
ชัดเจน หรื อไม่ชดั เจน (“อันตราย”) ที่มากับสถานที่ให้บริ การ และส่ วนที่เหลือของสถานที่ของผูซ้ ้ื อ
ฏ.
ตรวจสอบอันตรายใด ๆ ในสถานที่ให้บริ การอย่างน้อยวันละหนึ่ งครั้ง และขจัดอันตรายใด ๆ หรื อในกรณี ที่อนั ตรายใด ๆ ไม่สามารถ
ขจัดไปได้ แจ้งให้ผซู้ ้ื อทราบ และเตือนลูกจ้างและผูเ้ ยีย่ มเยียนถึงอันตรายนั้น

ฐ.
รักษาสถานที่ให้บริ การ
และส่ วนอื่นของสถานที่ของผูซ้ ้ือไม่ให้มีการสะสมของวัสดุและเศษวัสดุ
และเมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
เคลื่อนย้ายสิ่ งดังกล่าวและเครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์ของผูข้ าย และวัสดุ สาร หรื อสารเคมีที่ไม่ได้ใช้งานใด ๆ ออกจากโดยทันที และส่ ง
มอบสถานที่ของผูซ้ ้ื อคืนในสภาพเดิม ฑ. นาลูกจ้าง ผูแ้ ทนของผูข้ าย และบุคลากรอื่น ๆ ที่ให้บริ การออกจากสถานที่ของผูซ้ ้ื อ เมื่อผูซ้ ้ื อร้ อง
ขอ

(4)

ผูข้ ายรับประกันว่าบุคลากรที่ให้บริ การมีสิทธิ ตามกฎหมายในการทางานในประเทศซึ่งบุคลากรเหล่านั้นดาเนินการให้บริ การดังกล่าวและ

ผูข้ ายทราบเป็ นอย่างดีว่า บุคลากรดังกล่าวจะไม่ถูกห้ามโดยสัญญาหรื อด้วยประการอื่นใด ในการให้บริ การดังกล่าวแก่ผซู ้ ้ือ
(5) ผูข้ ายตกลงว่าบุคลากรของตนนั้นเป็ นและจะยังคงเป็ นลูกจ้างของผูข้ าย ตัวแทน หรื อผูร้ ับเหมาช่วงของผูข้ าย ตลอดเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ให้บริ การนี้ ผูซ้ ้ือไม่ได้ให้ประโยชน์ใดที่ผซู ้ ้ือให้แก่พนักงานของผูซ้ ้ือ ให้แก่ผขู ้ าย (รวมถึงบริ ษทั ในเครื อของผูข้ าย) พนักงาน ตัวแทนหรื อผู้
รับจ้างช่วงของผูข้ าย ผูข้ ายจะต้องจ่ายเงินให้ตรงเวลา และต่อสู ้ รวมทั้งชดเชยความเสี ยหายทั้งปวงให้แก่ผซู ้ ้ื อ ที่เกี่ยวกับค่าจ้าง เงินเดือน
ผลประโยชน์รวมถึง การชดเชยการว่างงานหรื อการชดใช้ให้แก่ลูกจ้าง และจานวนเงินใดๆที่ผขู ้ ายจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรื อบุคลากรของผูข้ าย
และจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าภาษีท้ งั หมด ค่าเบี้ยประกันคุม้ ครองการว่างงาน เงินสมทบบาเหน็จบานาญ การเบิกจ่ายเงินค่าชดเชย เงินที่ตอ้ งจ่าย
เพิ่ม ค่าเบี้ยประกันชดเชยให้แก่ลูกจ้าง และภาระหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นนายจ้าง
3. ข้ อมูลส่ วนบุคคล ผูข้ ายรับประกันว่าจะจัดให้พนักงาน ตัวแทน และ/หรื อผูร้ ับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อมูลส่ วนบุคคลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดและไม่ทาให้ผซู ้ ้ื อละเมิดตามกฎหมายใดๆ ในกรณี ที่ผขู้ ายมีความประสงค์หรื อต้องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คู่สญ
ั ญาจะทา
สัญญาแยกต่างหาก
4
กำรต่ อต้ ำนกำรให้ สินบน ผูข้ ายจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ภายใต้หรื อเกี่ยวข้องกับคาสั่งซื้อของผูซ้ ้ือโดยตรงหรื อโดยอ้อม: (ก)
ละเมิดกฎหมายที่บงั คับห้ามใช้หรื อลงโทษการให้สินบนหรื อการทุจริ ต (ข) เสนอ จ่าย ให้สญ
ั ญาว่าจะจ่าย จ่ายหรื อให้อานาจการจ่าย หรื อให้
สิ่ งของใดๆทีมีมูลค่า (รวมทั้งเงิน) แก่เจ้าหน้าที่ขา้ ราชการ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง หรื อตัวแทนพรรคการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด ๆ ที่เป็ น
ภาคเอกชน (ไม่ใช่ภาครัฐ) บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการกระทาหรื อการตัดสิ นใจใด ๆ หรื อเพื่อรักษาความได้เปรี ยบที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อให้ได้มา
หรื อมีไว้ซ่ ึ งธุรกิจกับหรื อสาหรับผูซ้ ้ื อ ผูข้ ายจะต้องรายงานต่อผูซ้ ้ื อด้วยการร้ องขอหรื อข้อเรี ยกร้องใด ๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินหรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่สมควรในรู ปแบบใด ๆ ที่ได้รับหรื อเสนอโดยผูข้ ายในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั ิงานในที่น้ ี
5.
กำรตรวจสอบ / กำรรับมอบ ก) ผูซ้ ้ื อจะตรวจสอบสิ นค้าที่จดั ส่ งเพื่อดูความเสี ยหายภายนอกของหี บห่ อ ตรวจชื่อและปริ มาณและแจ้งให้
ผูข้ ายทราบถึงข้อบกพร่ องดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า ผูซ้ ้ื อจะแจ้งให้ผขู ้ ายทราบถึงข้อบกพร่ องเพิ่มเติมโดยไม่ชกั ช้าเมื่อพบข้อบกพร่ องเพิ่มเติมดังกล่าว
ข) ผูซ้ ้ือจะมีระยะเวลาตามสมควรหลังจากการส่ งมอบ หรื อการให้บริ การในการตรวจสอบและรับบริ การ การรับสิ นค้าหรื อบริ การ การ
ตรวจสอบหรื อการไม่ตรวจสอบ หรื อการชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ จะไม่ถือเป็ นการรับมอบสิ นค้า หรื อบริ การ และจะเป็ นการเสื่ อมสิ ทธิ ของผู ้
ซื้อในการ (1) ปฏิเสธสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่เป็ นไปตามที่ตกลงกันไว้ (2) ได้รับชาระค่าเสี ยหาย และ/หรื อ (3) ใช้สิทธิในการเยียวยาอื่นใดที่ผซู ้ ้ื อมี
สิ ทธิ ค) การรับมอบสิ นค้าหรื อบริ การจะไม่เป็ นการสละสิ ทธิ ใดๆหรื อการแก้ไขเยียวยาใดๆของผูซ้ ้ื อ อันเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิผิดคาสั่งซื้ อ
สิ นค้าที่ถูกปฏิเสธอาจถูกส่ งคืนไปยังผูข้ ายหรื อจาหน่ายจ่ายโอนเป็ นประการอื่นด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผูข้ าย
6.
รำคำและภำษี ราคาและเงื่อนไขการส่ งมอบระบุไว้ในคาสั่งซื้อ เว้นแต่กาหนดไว้เป็ นประการอื่นในคาสั่งซื้อ โดยราคารวม (1) ค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขของคาสัง่ ซื้ อ (2) ภาษีใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงภาษีขาย ภาษีการใช้งาน ภาษีสรรพสามิต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ และ (3) ค่าธรรมเนี ยม อากร หรื อเงินอื่น ๆ ที่รัฐบาลเรี ยกเก็บจากการขายสิ นค้า หรื อบริ การในคาสัง่ ซื้ อ การชาระ
เงินทั้งหมดภายใต้สญ
ั ญานี้ จะถูกหักภาษีหรื อจานวนเงินอื่นๆโดยผูซ้ ้ือซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมายไทยที่ใช้บงั คับ หากผูซ้ ้ื อต้องชาระภาษีใด ๆที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การสาหรับการเพิ่มขึ้นของราคาใดๆในใบสัง่ ซื้อผูข้ ายจะชดใช้ให้แก่ผซู ้ ้ือโดยทันที
7.
กำรออกใบแจ้ งหนีแ้ ละกำรชำระเงิน ผูข้ ายจะออกใบแจ้งหนี้ ให้แก่ผซู ้ ้ือสาหรับจานวนเงินที่ครบกาหนดชาระภายใต้คาสัง่ ซื้ อ เว้นแต่ระบุ
ไว้โดยเฉพาะเจาะจงเป็ นประการอื่นในคาสัง่ ซื้ อ ผูซ้ ้ื อจะชาระจานวนเงินทั้งหมดที่ไม่มีขอ้ พิพาทให้แก่ผขู ้ ายภายในสามสิ บ (30) วันปฏิทิน
หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง หรื อได้รับสิ นค้า (หรื อบริ การ) แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน หรื อระยะเวลาที่นอ้ ยกว่าตามที่กฎหมาย
กาหนด ผูข้ ายตกลงที่จะกระทบยอด ค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรื อจานวนเงินอื่น ๆ ที่ผซู ้ ้ื อต้องชาระเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในหนึ่ ง

ร้อยยีส่ ิ บ (120) วัน นับจากวันที่ออกใบกากับสิ นค้าหรื อหนึ่ งร้อยยีส่ ิ บ (120) วันหลังจากได้รับสิ นค้า (หรื อการบริ การ) แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ผูข้ ายตกลงว่าหากไม่นาเอกสารประกอบการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรื อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรี ยกเก็บกับผูซ้ ้ือภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ ายตกลงสละสิ ทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยกร้องดังกล่าวโดยไม่คานึงถึงความสมบูรณ์ของการเรี ยกร้อง
8.
ข้ อมูลและเอกสำรวัสดุที่เป็ นควำมลับ บรรดาแบบ คุณลักษณะเฉพาะ และเอกสารที่สามารถจดลิขสิ ทธิ์ และแม่พิมพ์ แม่แบบ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ สูตรอาหาร ความลับทางการค้า สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า หรื อสิ่ งที่คล้ายคลึงกันซึ่ งจัดหาโดย หรื อในนามของผูซ้ ้ื อนามาเพื่อใช้งาน
เกี่ยวกับคาสัง่ ซื้อเท่านั้น ผูข้ าย (1) จะไม่มีสิทธิ ใดๆ หรื อกรรมสิ ทธิ์ หรื อผลประโยชน์ในสิ่ งดังกล่าว เว้นแต่ในกรณี ที่จาเป็ นเพื่อการจัดทาตาม
คาสัง่ ซื้อ (2) จะรับผิดชอบในการรักษาให้สิ่งดังกล่าวอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดยมีการสึ กหรอตามปกติเท่านั้น และ (3) เมื่อคาสัง่
ซื้อแล้วเสร็ จ (หรื อถูกยกเลิก หรื อถูกบอกเลิกก่อนกาหนด) จะมีการทาลาย หรื อส่ งคืนสิ่ งเหล่านี้โดยทันทีตามที่ผซู ้ ้ื อร้องขอ
9.
กรรมสิทธิ์ในกำรประดิษฐ์ สาหรับสิ นค้า/บริ การใหม่ หรื อที่มีการดัดแปลง คูส่ ญ
ั ญาตกลงว่า สิ ทธิ กรรมสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ในการ
ประดิษฐ์ใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการค้นพบ ความคิด หรื อการพัฒนา ไม่ว่าจะสามารถขอจดสิ ทธิ บตั รหรื อไม่) ซึ่งสร้าง หรื อ
ทาขึ้นระหว่าง หรื อหลังจากอายุของคาสัง่ ซื้ อ และ (1) ยึดถือตาม หรื อเกิดขึ้นจากข้อมูลของผูซ้ ้ือ หรื อ (2) พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงสาหรับผูซ้ ้ื อ
ภายใต้คาสั่งซื้อ จะเป็ นของผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายขอมอบสิ ทธิ์ กรรมสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ท้ งั หมดให้แก่ผซู ้ ้ือ ในกรณี ที่ผขู้ ายผลิตงานของผูส้ ร้างสรรค์
เฉพาะเพื่อผูซ้ ้ือภายใต้ คาสัง่ ซื้อ (“งาน”) ผูข้ ายตกลงที่จะมอบหมายและมอบสิ ทธิ์ ท้ งั หมด กรรมสิ ทธิ์ และผลประโยชน์ให้แก่ผซู ้ ้ื อ รวมถึงสิ ทธิ์ใน
การคัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง และแจกจ่ายผลงานดังกล่าว ไม่มีขอ้ ความใดในคาสัง่ ซื้ อจะส่ งกระทบต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่
มีอยูก่ ่อนของคู่สญ
ั ญา
10.
กำรเก็บรักษำควำมลับ ผูข้ ายตกลงเก็บรักษาข้อตกลงและเงื่อนไขของคาสัง่ ซื้ อและบรรดาข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์ท้ งั หมดที่เปิ ดเผยโดย หรื อ
ในนามของผูซ้ ้ือ หรื อทราบ หรื อได้รับเป็ นประการอื่นโดยผูข้ ายเกี่ยวกับคาสัง่ ซื้ อ หรื อการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ซื้ อไว้เป็ นความลับ ผูข้ ายจะไม่ใช้
ข้อมูลนี้นอกจากสาหรับการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ซื้อ และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลนี้ ยกเว้นในกรณี ที่กฎหมายกาหนด และหลังจากที่ส่งคาบอกกล่าว
ล่วงหน้าถึงผูซ้ ้ือแล้วเท่านั้น
11.
กำรตรวจสอบ โดยภาระหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับตามสมควร ผูซ้ ้ือจะมีสิทธิ ตรวจสอบ และตรวจพิจารณาบันทึกและโรงงาน
ของผูข้ าย และตัวแทน ผูแ้ ทน และผูร้ ับจ้างช่วงของผูข้ ายที่ใช้ในการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ซื้ อ หรื อที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า หรื อบริ การ กรณี ที่มีความ
จาเป็ นตามสมควรในการพิจารณาถึงการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ซื้ อของผูข้ าย ผูข้ ายจะให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ผซู ้ ้ื อ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายที่
เป็ นบุคคลภายนอกซึ่งทาการตรวจสอบ หรื อการตรวจพิจารณา รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเข้าถึงอาคาร บุคลากรที่เหมาะสม และพื้นที่
ปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบ/ตรวจพิจารณาของผูซ้ ้ื อ หรื อการไม่ทาการตรวจสอบหรื อตรวจพิจารณา จะไม่ปลดเปลื้องผูข้ ายจากภาระหน้าที่ใด ๆ
ของผูข้ าย
12.
ควำมเสี่ยงต่ อควำมสู ญเสีย เว้นแต่ระบุเป็ นประการอื่นในเงื่อนไขในคาสัง่ ซื้ อ ผูข้ ายจะยังคงรับความเสี่ ยงต่อความสู ญเสี ย และ/หรื อ
ความเสี ยหายต่อสิ นค้า จนกว่าสิ นค้าจะได้ส่งมอบให้แก่ผซู้ ้ือ ทันทีที่ได้ส่งมอบสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ือ ผูซ้ ้ื อจะรับมอบกรรมสิ ทธิ์ในสิ นค้า
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กำรชดใช้ ผูข้ ายตกลงชดใช้และชดเชยผูซ้ ้ื อ บริ ษทั ในเครื อ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน และผูแ้ ทนของผูซ้ ้ือจากความรับผิด
ความสูญเสี ย ความเสี ยหาย ค่าปรับ เบี้ยปรับ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย คาตัดสิ นของศาลหรื อการตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น (รวมถึงค่าทนายความ
ที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจาก หรื อเป็ นผลมาจาก (1) สิ นค้า หรื อบริ การ
ใด ๆ ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด (2) การถูกกล่าวหา หรื อการละเมิด หรื อการใช้อย่างไม่ถูกต้องใดๆในที่เกิดขึ้นจริ ง โดยตรง หรื อมีส่วนร่ วมซึ่ ง
สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ ความลับทางการค้า หรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อ การใช้งาน หรื อการขายสิ นค้า หรื อบริ การที่จดั ให้โดยผูข้ าย
(3) การรั่วไหล หรื อการหก เนื่องมาจากความผิดของผูข้ าย ในเรื่ องวัตถุดิบ สาร หรื อสารเคมีใด ๆ ขณะขนส่ ง หรื อส่ งมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อ หรื อ
ขณะที่อยูใ่ นสถานที่ของผูซ้ ้ื อ (4) การที่ผขู้ ายปฏิบตั ิผิดข้อกาหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อ (5) การใช้ที่ไม่ถูกต้องหรื อการใช้วสั ดุที่ไม่
ถูกต้องของผูซ้ ้ือ (6) การไม่ถูกต้องหรื อคาแนะนาใดๆที่ผิดพลาดของบุคคลใดก็ตามที่จา้ งงานโดยผูซ้ ้ื อซึ่ งผูข้ ายใช้เพื่อให้ดาเนินการใดๆภายใต้คา
สัง่ ซื้อและ/หรื อ (7) การกระทาโดยประมาทเลินเล่อ หรื อการงดเว้นกระทาการ หรื อการจงใจกระทาผิดของผูข้ าย และ/หรื อผูร้ ับจ้างช่วง ลูกจ้าง
ตัวแทน ผูแ้ ทนของผูข้ าย และบุคคลใด ๆ ที่ให้บริ การภายใต้คาสัง่ ซื้อ โดยไม่จากัดเพียงข้อกาหนดข้างต้น ผูซ้ ้ื ออาจกาหนดให้ผขู ้ ายส่ งมอบสิ นค้า
ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดใหม่ หรื อให้บริ การที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดใหม่ดว้ ยต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผูข้ าย
14.
กำรยกเลิก/กำรบอกเลิก ยกเว้นกรณี ที่กาหนดห้ามโดยกฎหมายที่ใช้บงั คับ ผูซ้ ้ื อ (1) อาจยกเลิกคาสัง่ ซื้อไม่วา่ ด้วยเหตุใด หรื อไม่มีเหตุใด
ก่อนการจัดส่ งสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง หรื อการให้บริ การ โดยส่ งหนังสื อบอกกล่าวถึงผูข้ าย และ (2) อาจบอกเลิกคาสัง่ ซื้ อโดยทันที แม้หลังจากทาการ
จัดส่งแล้ว โดยส่ งหนังสื อบอกกล่าวถึงผูข้ าย หากผูข้ ายปฏิบตั ิผิดข้อกาหนด หรื อเงื่อนไขของคาสั่งซื้ อ หรื อตกเป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยอยู่
ภายใต้กระบวนพิจารณาใด ๆ ภายใต้กฎหมายล้มละลาย หรื อการมีหนี้ สินล้นพ้นตัวใด ๆ

15.
ข้ อกำหนดเรื่ องแหล่งที่มำ ผูข้ ายตกลงว่าสิ นค้าและการบริ การดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมจากประเทศใดๆ (รวมถึง
ประเทศคิวบา)
บุคคลหรื อนิ ติบุคคลซึ่ งอาจทาให้ผซู ้ ้ื อละเมิดหรื อถูกลงโทษโดยประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อจากกฎหมายการคว่าบาตรทาง
เศรษฐกิจอื่นๆที่ใช้บงั คับ
16. หลักปฏิบัติสำหรับซัพพลำยเออร์
ผูข้ ายตกลงที่จะปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิของของผูจ้ ดั หาของคาร์ กิลล์
ตามเว็บไซด์
www.cargill.com/supplier-code
17. กฎหมำยที่ใช้ บังคับ
กฎหมายของประเทศซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องผูซ้ ้ื อดังระบุในคาสัง่ ซื้ อโดยไม่คานึ งถึงหลักการขัดกันของกฎหมายใน
ประเทศดังกล่าว จะนามาใช้บงั คับคาสั่งซื้อ โดยข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคาสัง่ ซื้ อจะระงับลงโดยศาลในประเทศของผูซ้ ้ือ
18.
กำรยกเว้นอนุสัญญำ ไม่ให้นาอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศดังต่อไปนี้ มาใช้บงั คับกับคาสัง่ ซื้ อ (1) อนุสญ
ั ญาองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วย
สัญญาซื้ อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 (United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980) และ (2)
อนุสญ
ั ญาองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยระยะเวลาจากัดในการซื้อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ (United Nation Convention on Limitations Period
in the International Sale of Goods) ซึ่ งจัดทาขึ้นในกรุ งนิวยอร์ กเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2517 และพิธีสารแก้ไขอนุสญ
ั ญาว่าด้วยระยะเวลาจากัดใน
การซื้ อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ(Protocol Amending United Nation Convention on Limitations Period in the International Sale of Goods)ซึ่ง
จัดทาขึ้นในกรุ งเวียนนาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2523
19.
กำรสละสิทธิ การที่ผซู้ ้ื อไม่ใช้ หรื อล่าช้าในการใช้สิทธิ หรื อการแก้ไขเยียวยาใด ๆ เกี่ยวกับคาสัง่ ซื้ อ จะไม่เป็ นการสละสิ ทธิ หรื อการ
แก้ไขเยียวยาดังกล่าว การสละสิ ทธิ หรื อการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงนามโดยผูซ้ ้ือ
20.
กำรโอนสิทธิ/กำรจ้ ำงช่ วง ผูข้ ายไม่อาจโอนสิ ทธิ หรื อจ้างช่วงสิ ทธิ และภาระหน้าที่ของตนภายใต้คาสั่งซื้ อ โดยปราศจากหนังสื อยินยอม
ล่วงหน้าจากผูซ้ ้ื อ
21.
กำรแยกส่ วนของสัญญำ หากศาลใดวินิจฉัยว่า ข้อกาหนดใด ๆ ของคาสัง่ ซื้ อไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อไม่
สามารถใช้บงั คับได้ ไม่ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรื อการไม่สามารถใช้บงั คับได้
ดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความชอบด้วยกฎหมาย หรื อการสามารถใช้บงั คับได้ของข้อกาหนดส่ วนที่เหลือ หรื อ
ข้อกาหนดส่วนใดๆ ของคาสัง่ ซื้อ ซึ่ งทั้งหมดยังคงใช้บงั คับและมีผลอย่างเต็มที่

