
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขใบส ัง่ซื้อของ CARGILL - ประเทศไทย 

1. การบงัคบัใชแ้ละขอ้ก าหนดของใบสัง่ซือ้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหลา่นี ้ (ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีแ่สดงไวใ้นใบสัง่ซือ้ของผู ้

ซือ้ (“ใบสัง่ซือ้”) ทีก่ าหนดไวแ้ละเกีย่วขอ้งกบัความเขา้ใจทัง้หมดระหวา่งผูค้า้กบัผูซ้ ือ้และใชแ้ทนทีข่อ้ตกลงอืน่ ๆ ทัง้หมดกอ่นหนา้นีท้ี่

เป็นขอ้ตกลงแบบลายลกัษณ์อกัษรหรอืแบบปากเปลา่ระหวา่งผูค้า้กบัผูซ้ ือ้ทีเ่กีย่วกบัประเด็นของใบสัง่ซือ้นี ้ (ยกเวน้กรณีใบสัง่ซือ้ทีร่วม

เอาหรอือา้งองิถงึขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจนระหวา่งผูค้า้กบัผูซ้ ือ้ในกรณีทีข่อ้ก าหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงแบบ

ลายลกัษณ์อกัษรดงักลา่วบงัคบัใชแ้ละใชแ้ทนทีข่อ้ก าหนดและเงือ่นไขใบสัง่ซือ้มาตรฐานเหลา่นี้ ) การบงัคบัใชข้องขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขทัว่ไปอืน่ ๆ ทัง้หมดของผูค้า้อนัเนือ่งจากการอา้งองิทีร่ะบไุวใ้นประเด็นเกีย่วกบัการรับรอง การยนืยันของผูค้า้ ใบแจง้หนี ้หรอื 

เอกสารหรอืแบบฟอรม์อืน่ใดก็ตามนัน้ไมไ่ดน้ ามารวมไวอ้ยา่งชดัเจน  

2. การรับประกนัผูค้า้รับประกนัวา่: 

(i) สนิคา้ (และการผลติ การบรรจภุัณฑ ์การจัดการ การขนสง่ และการสง่มอบสนิคา้ทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้ ) ทีจ่ัดหา: 

ก. สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ และหลกัจรรยาบรรณทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศ(ประเทศตา่ง ๆ) ทีผ่ลติ
และทีส่ง่มอบสนิคา้ 

ข. จะตรงตามสเปค การเขยีนแบบ ตวัอยา่งสนิคา้ หรอื ค าอธบิายอืน่ ๆ ทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้หรอืทีผู่ซ้ ือ้ไดใ้หห้รอือนุมัตไิว ้  

ค. จะมคีณุภาพทีน่่าพงึพอใจ ใชว้สัดแุละงานฝีมอืทีด่มีคีณุภาพ และไมม่ขีอ้บกพร่อง ขอ้ผกูมัด คา่ใชจ้า่ย หรอื สถานะอืน่ ๆ  

ง. จะตรงตามวตัถปุระสงคท์ีมุ่ง่หมายไวข้องผูซ้ือ้ และ  

จ. ไมม่สีว่นใดทีไ่มต่รงตามสเปคทีก่ าหนดไว ้จะมคีณุภาพและเกรดระดบัสงูสดุ  

(ii) บรกิารและสิง่สง่มอบทีใ่หจ้ะด าเนนิการ (i) แบบมอือาชพีและดว้ยความเชีย่วชาญ (ii) สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ทีางอตุสาหกรรม 

และ (iii) สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ หลกัจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภั ยของผู ้

ซือ้ทัง้หมดและขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ทีแ่จง้ไปยังผูค้า้  

(iii) ผูค้า้จะ: 

ก. สง่มอบสนิคา้และใหบ้รกิารทีเ่ป็นไปตามใบสัง่ซือ้ภายในวนัทีส่ง่มอบและวนัทีใ่หบ้รกิารทีก่ าหนดไวใ้นใบสัง่ซือ้ ยกเวน้กรณี

ระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในใบสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้ง สนิคา้จะตอ้งเป็นสนิคา้ทีม่เีงือ่นไขแบบ Delivered Duty Paid (DDP), Incoterms® 

2010 

ข. รับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการรเิริม่ คงรักษา และก ากบัดแูลขอ้ควรระวงัและแผนงานดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัย

ในสว่นทีเ่กีย่วกบับรกิารและใหส้อดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้ม สขุอนามัย และความปลอดภัยทัง้หมดของผูซ้ือ้  

ค. รับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการไดม้าและคงรักษาไวใ้นใบอนุญาต เอกสารอนุญาต หรอืการอนุมัตอิืน่ ๆ และสง่หนังสอืบอก

กลา่วทัง้หมดทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้พือ่ใหก้ารบรกิารตา่ง ๆ ดงักลา่ว  

ง. รับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการใหแ้รงงาน วสัด ุเครือ่งจักร อปุกรณ์ เครือ่งมอื ทัง้หมด การขนสง่ และสิง่อ านวยความ

สะดวกและบรกิารอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิการตามใบสัง่ซือ้ใหเ้สร็จสิน้สมบรูณ์อยา่งเหมาะสมและปลอดภัย เวน้แตไ่ด ้

ระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในใบสัง่ซือ้ 

จ. รับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในวธิกีารและขัน้ตอนปฏบิตัทิัง้หมดในการสง่มอบและประสานงานในทกุสว่นของบรกิาร เวน้แต่

ไดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในใบสัง่ซือ้ 

ฉ. รับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการจัดการ การขนสง่ และการก าจัดทิง้วสัด ุสสาร และสารเคมทีัง้หมดทีผู่ค้า้ หรอื ผูรั้บเหมาชว่ง

น าเขา้มาในในบรเิวณสถานทีข่องผูซ้ ือ้และของเสยีใด ๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืสง่ผลมาจากการใชว้สัด ุสสาร และสารเคมดีงักลา่ว  

ช. ตอ้งไมก่ าจัดทิง้ หรอื ปลอ่ยวสัด ุสสาร หรอื สารเคม ี (หรอื ของเสยีทีเ่กดิขึน้หรอืสง่ผลมาจากการใชด้งักลา่ว ) ไวภ้ายใน 

บรเิวณสถานทีข่องผูซ้ือ้ 

ซ. ตรวจสอบอปุกรณ์-เครือ่งมอื น่ังรา้น และ/หรอื วสัดอุืน่ ๆ ทีผู่ซ้ ือ้จัดหาให ้(“วสัดขุองผูซ้ือ้”) 

ฌ. ตอ้งไมใ่ชว้สัดขุองผูซ้ ือ้ เวน้แตว่สัดดุงักลา่วเหมาะสมส าหรับวตัถปุระสงคก์ารใชง้านและ (หากเกีย่วขอ้ง) 

จะตอ้งสง่คนืวสัดขุองผูซ้ ือ้ทัง้หมดในสภาพเดมิทีไ่ดย้มื  

ญ. ยอมรับความผดิชอบทัง้หมดส าหรับความปลอดภัยและการบรหิารจัดการบคุลากรและทรัพยส์นิภายในสว่นบรเิวณ

ดงักลา่วของ ผูซ้ือ้ทีซ่ ึง่ใหบ้รกิาร (“สถานทีใ่หบ้รกิาร”) และหากเป็นไปได ้ตอ้งแยกสถานทีใ่หบ้รกิารออกจากสว่นบรเิวณที่

เหลอืของบรเิวณสถานทีข่องผูซ้ือ้ 



ฎ. เตอืนผูรั้บเหมาชว่งของผูค้า้และพนักงานของผูค้า้และของผูรั้บเหมาชว่ง นายหนา้ ตวัแทน แขก และผูเ้ยีย่มชมถงึความเสีย่ง 

โทษ หรอือนัตรายทีม่องเห็นหรอืทีแ่ฝงเรน้ (“อนัตราย”) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานทีใ่หบ้รกิารและสว่นทีเ่หลอืของบรเิวณสถานทีข่อง

ผูซ้ ือ้ 

ฏ. ตรวจสอบสถานทีบ่รกิารเพือ่ตรวจหาอนัตรายอยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ตอ่วนัและขจัดอนัตรายหรอืกรณีไมส่ามารถขจัดอนัตรายได ้

ตอ้งแนะน าผูซ้ ือ้และแจง้เตอืนพนักงานและผูเ้ยีย่มชมของผูซ้ือ้ถงึอนัตรายเหลา่นี้  

ฐ. รักษาความสะอาดสถานทีบ่รกิารและสว่นอืน่ ๆ ของบรเิวณสถานที่ของผูซ้ือ้ไมใ่หม้กีารทบัถมของวสัดแุละไมอ่นุญาต และเมือ่

เสร็จสิน้การใหบ้รกิาร ตอ้งน าเครือ่งจักร เครือ่งมอื และอปุกรณ์ และวสัด ุสสาร หรอืสารเคมทีีไ่มไ่ดใ้ชข้องผูค้า้ทัง้หมดดงักลา่ว

ออกจากสถานทีบ่รกิารโดยทนัทแีละใหบ้รเิวณสถานทีข่องผูซ้ ือ้กลบัคนืสูส่ภาพเดมิ  

ฑ. ใหพ้นักงาน ตวัแทนของผูค้า้ และบคุลากรอืน่ ๆ ทีใ่หบ้รกิารออกจากบรเิวณสถานที่ ของผูซ้ ือ้เมือ่การรอ้งขอจากผูซ้ือ้  

(iv) ผูค้า้รับประกนัวา่บคุลากรของผูค้า้ทีใ่หบ้รกิารนัน้มสีทิธติามกฎหมายในการปฏบิตังิานในประเทศทีซ่ ึง่บคุลากรดงักลา่วก าลงั

ปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รกิารดงักลา่วและตามขอ้มลูทีผู่ค้า้ทราบ ภายใตส้ญัญาหรอืเงือ่นไขอืน่ใด ผูค้า้ขอรับประกนัวา่บคุลากรดงักลา่วไมไ่ด ้

ถกูหา้มใหป้ฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รกิารแกผู่ซ้ ือ้ 

(v) ผูค้า้เห็นพอ้งวา่บคุลากรของผูค้า้ตอ้งเป็นพนักงานของของผูค้า้ นายหนา้ หรอืผูรั้บเหมาชว่งและจะยังคงประจ าการอยู่

ตลอดเวลาในระหวา่งการปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รกิาร พนักงาน นายหนา้ หรอื ผูรั้บเหมาชว่งของผูค้า้ (ทีร่วมถงึบรษัิทในเครอืของผูค้า้) จะ

ไมไ่ดรั้บผลประโยชนใ์ด ๆ จากผูซ้ือ้ซึง่เป็นผลประโยชนท์ีผู่ซ้ ือ้ใหแ้กพ่นักงานของตน ผูค้า้จะตอ้งจา่ยตรงตามเวลาทีก่ าหนดและตอ้ง

ปกป้อง ชดและใชผู้ซ้ ือ้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัคา่จา้ง เงนิเดอืน ผลประโยชนท์ัง้หมดทีร่วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการวา่งงาน หรอืการจา่ยเงนิ

ชดเชยของแรงงานและจ านวนเงนิอืน่ ๆ อนัเนือ่งจากบคุลากรของผูค้า้และตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวส าหรับการหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 

เบีย้ประกนัประโยชนท์ดแทนกรณีวา่งงานเงนิสมบทของแผนบ านาญ การเบกิคนื เงนิจา่ยเพิม่เตมิ เบีย้ประกนัการจา่ยชดเชยลกูจา้ง และ

ความรับผดิชอบและภาระหนา้ทีข่องนายจา้งอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. การคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัผูค้า้รับประกนัวา่ผูค้า้และพนักงาน นายหนา้ และ /หรอืผูรั้บเหมาชว่ง (หากม)ี จะปฏบิตัสิอดคลอ้งกบั

กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งและจะไมใ่หผู้ซ้ ือ้ตกอยูใ่นสถานะทีล่ะเมดิตอ่กฎหมายใด ๆ  กรณีผูค้า้มี

ความประสงคท์ีจ่ะท าการประมวลผลขอ้มลูสว่นตวัเพิม่เตมิ คูส่ญัญาจะจัดท าขอ้ตกลงอกีฉบบัแยกตา่งหาก  

4. การตอ่ตา้นการใหส้นิบนในสว่นทีเ่กีย่วกบักจิกรรมตา่ง ๆ ภายใตห้รอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสัง่ซือ้ของผูซ้ือ้ฉบบัใดก็ตาม ผูค้า้ตอ้งไมก่ระท า

ในสิง่ตอ่ไปนีโ้ดยตรงหรอืโดยออ้ม: (ก) ละเมดิตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีห่า้มหรอืลงโทษการใหส้นิบนหรอืการทจุรติคอรัปชัน่ (ข) เสนอ

ให ้ให ้จา่ยเงนิ สญัญาวา่จะจา่ยเงนิ ให ้หรอื อนุญาตใหจ้า่ย หรอื อนุญาตใหส้ิง่ของทีม่มีลูคา่ (ทีร่วมถงึเงนิ) แกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐ 

เจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมอืง ผูส้มัครรับเลอืกตัง้ส าหรับต าแหน่งทางการเมอืง หรอื พรรคการเมอืง หรอื ส าหรับบคุคลภาคเอกชน 

(กลา่วคอืไมใ่ชบ่คุคลภาครัฐ) การกระท าหรอืการตดัสนิใจหรอืเพือ่รักษาขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสมเพือ่ไดม้าหรอืรักษาผลประโยชนท์าง

ธรุกจิกบัหรอืส าหรับผูซ้ือ้ผูค้า้ตอ้งรายงานตอ่ผูซ้ ือ้โดยทนัทสี าหรับการรอ้งขอหรอืการเรยีกรอ้งผลประโยชนท์างการเงนิทีไ่มเ่หมาะสม

หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบอืน่ใดก็ตามทีผู่ค้า้ไดรั้บหรอืเสนอใหท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิการดา้นลา่งตอ่ไปนี้  

5. การตรวจสอบ/การยอมรับ ก) ผูซ้ือ้จะตรวจสอบสนิคา้ทีส่ง่มอบเพือ่ตรวจหาความเสยีหายภายนอกส าหรับบรรจภุัณฑ ์การพสิจูนต์วัตน 

และการตรวจสอบปรมิาณของสนิคา้ในชว่งจังหวะเวลาทีเ่หมาะสมทางธรุกจิและแจง้ผูค้า้ใหรั้บทราบเกีย่วกบัความบกพร่องดงักลา่ว

โดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดผู้ซ้ ือ้จะแจง้ใหผู้ค้า้ทราบเกีย่วกบัขอ้บกพร่องเพิม่เตมิโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าไดภ้ายหลงัทีไ่ดต้รวจพบ

ขอ้บกพร่อง 

ข) ผูซ้ือ้จะมรีะยะเวลาพอสมควรภายหลงัการด าเนนิการเพือ่ใหบ้รกิารทีจ่ะท าการตรวจสอบและยอมรับในบรกิารการรับสนิคา้หรอืบรกิาร 

การตรวจสอบสนิคา้ หรอื การไมไ่ดต้รวจสอบ หรอื การจา่ยช าระเงนิส าหรับสนิคา้หรอืบรกิาร จะไมถ่อืวา่เป็นการยอมรับสนิคา้หรอืบรกิาร

และจะไมล่ดทอนสทิธขิองผูซ้ือ้ในการ (i) ปฏเิสธสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มส่อดคลอ้งตามทีก่ าหนด (ii) เรยีกคา่เสยีหาย และ/หรอื (iii) ใช ้

มาตรการเยยีวยาอืน่ใดทีผู่ซ้ ือ้อาจมสีทิธิ ค) การยอมรับสนิคา้หรอืบรกิารจะไมส่ละสทิธิใ์นสทิธหิรอืมาตรการเยยีวยาใด ๆ ทีค่า้งช าระกบัผู ้

ซือ้อนัเป็นผลมาจากการละเมดิตอ่ใบสัง่ซือ้นีส้นิคา้ทีถ่กูปฏเิสธจะตอ้งสง่คนืไปยังผูค้า้หรอืท าลายทิง้ภายใตค้วามรับผดิชอบของผูค้า้แต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

6. ราคาและภาษีขอ้ก าหนดดา้นราคาและการสง่มอบสนิคา้เป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้ราคาจะรวม (i) ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดที่

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของใบสัง่ซือ้ (ii) ภาษีทัง้หมดและภาษีประเภทใดก็ตามทีร่วมถงึ ภาษีการขาย ภาษีโภคภัณฑ ์ภาษี

สรรพสามติ ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีอืน่ ๆ และ (iii) คา่ธรรมเนยีม คา่อากร หรอื การเรยีกเก็บภาษีอืน่ ๆ ของทางราชการส าหรับการขาย

สนิคา้หรอืบรกิารทีใ่บสัง่ซือ้นีค้รอบคลมุเวน้แตร่ะบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในใบสัง่ซือ้ การจา่ยช าระทัง้หมดทีด่ าเนนิการภายใตข้อ้ตกลงฉบบันี้

จะตอ้งถกูหักภาษีหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ ทีผู่ซ้ ือ้จ าเป็นตอ้งหัก ณ ทีจ่า่ยภายใตก้ฎหมายของประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งหากผูซ้ือ้จ าเป็นตอ้ง

จา่ยภาษีหรอืการเรยีกเก็บภาษีอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดซ้ือ้นอกเหนอืจากราคาทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้ ผูค้า้จะจา่ยคนืใหก้บั

ผูซ้ ือ้โดยทนัท ี



7. การออกใบแจง้หนีแ้ละการช าระเงนิผูค้า้จะออกแจง้หนีใ้หแ้กผู่ซ้ ือ้เป็นจ านวนเงนิตามทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้ผูซ้ ือ้จะจา่ยจ านวนเงนิ

ทัง้หมดทีไ่มต่รงกบัใบสัง่ซือ้ใหแ้กผู่ค้า้ภายใน เกา้สบิ (90) วนัตามปฏทินิภายหลงัการไดรั้บใบแจง้หนีห้รอืการรับสนิคา้ (หรอืการ

ด าเนนิการเพือ่ใหบ้รกิาร)กรณีใดก็ตามทีเ่กดิขึน้ชา้กวา่ หรอืภายในระยะเวลาทีน่อ้ยกวา่ดงักลา่วดงัทีก่ฎหมายก าหนดไวย้กเวน้กรณีที่

ระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในใบสัง่ซือ้ ผูค้า้ยนิยอมทีจ่ะกระทบยอดแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรับคา่บรกิาร ใบแจง้หนี ้ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย

ทัง้หมด หรอื จ านวนเงนิอืน่ ๆ ทีผู่ซ้ ือ้มหีนา้ทีต่อ้งช าระโดยตอ้งด าเนนิการกระทบยอดภายในหนึง่รอ้ยยีส่บิ (120) วนันับจากการออกใบ

แจง้หนีเ้บือ้งตน้ หรอืภายในระยะเวลาหนึง่รอ้ยยีส่บิ (120) วนัภายหลงัการรับสนิคา้ (หรอืการด าเนนิการเพือ่ใหบ้รกิาร)  กรณีใดก็ตามที่

เกดิขึน้กอ่นผูค้า้เห็นพอ้งวา่หากไมไ่ดน้ าคา่บรกิาร ใบแจง้หนี ้ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย หรอื จ านวนเงนิอืน่ ๆ ทีผู่ซ้ ือ้มหีนา้ทีต่อ้งช าระเสนอตอ่ผู ้

ซือ้เพือ่การพจิารณาในลกัษณะเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในกรอบเวลาดงักลา่ว โดยนัยนีถ้อืวา่เป็นการสละสทิธิใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

เรยีกรอ้งดงักลา่วโดยไมค่ านงึถงึความถกูตอ้งใชไ้ดข้องการเรยีกรอ้งดงักลา่ว  

8. ขอ้มลูกรรมสทิธิแ์ละวสัดกุารเขยีนแบบ สเปค และเอกสารอืน่ ๆ ทีม่ลีขิสทิธิพ์รอ้มทัง้แมพ่มิพ ์แมพ่มิพต์ดัเฉอืน เครือ่งมอื อปุกรณ์ 

สตูร ความลบัทางการคา้ สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ หรอื สิง่ทีค่ลา้ยคลงึตา่ง ๆ ทีจั่ดหาใหโ้ดยหรอืในนามของผูซ้ือ้นัน้เป็นไปเพือ่

วตัถปุระสงคก์ารใชง้านแตเ่พยีงอยา่งเดยีวทีเ่กีย่วกบัใบสัง่ซือ้นีเ้ทา่นัน้ผูค้า้ (i) จะไมม่สีทิธใินทรัพยส์นิหรอืผลประโยชนแ์บบเดยีวกนั

ยกเวน้กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งด าเนนิการตามใบสัง่ซือ้ (ii) ผูค้า้จะตอ้งรับผดิชอบในการบ ารุงรักษาแบบเดยีวกนัในค าสัง่งานทีเ่หมาะสมภายใต ้

การเสือ่มสกึหรอปกตทิัว่ไปเทา่นัน้ (iii) เมือ่มกีารด าเนนิการเสร็จสิน้ตามใบสัง่ซือ้ (หรอื เมือ่มกีารยกเลกิหรอืยตุกิอ่นก าหนด ) ผูค้า้จะตอ้ง

ท าลายหรอืสง่คนืสิง่ตา่ง ๆ เหลา่นีโ้ดยทนัทตีามทีผู่ซ้ ือ้รอ้งขอ  

9. ความเป็นเจา้ของในสิง่ประดษิฐส์ าหรับสนิคา้/บรกิารใหมห่รอืทีไ่ดด้ดัแปลงแกไ้ข คูส่ญัญาเห็นพอ้งวา่สทิธ ิกรรมสทิธิ ์และ
ผลประโยชนท์ัง้หมดในสิง่ประดษิฐใ์ดก็ตามและสิง่ประดษิฐท์ัง้หมด (ทีร่วมถงึ การคน้พบ แนวความคดิ หรอื การปรับปรุงใหด้ขี ึน้ ไมว่า่จะ
เป็นสิง่ทีส่ามารถจดสทิธบิตัรไดห้รอืไมก็่ตาม)ทีเ่กดิขึน้หรอืสรา้งขึน้ในระหวา่งหรอืภายหลงัชว่งระยะเวลาของใบสัง่ซือ้ และ (i) องิจาก
หรอืเกดิขึน้จากขอ้มลูของผูซ้ือ้ หรอื (ii) ถกูพัฒนาขึน้เป็นกรณีพเิศษเฉพาะเจาะจงส าหรับผูซ้ือ้ดา้นลา่งนีจ้ะถอืเป็นสมบตัขิองผูซ้ ือ้และ
ผูค้า้โดยนัยนีจ้ะโอนสทิธ ิกรรมสทิธิ ์และผลประโยชนท์ัง้หมดใหแ้กผู่ซ้ ือ้ในกรณีทีผู่ค้า้ผลติชิน้งานทีเ่จา้ของชิน้งานทีเ่ฉพาะเจาะจง
ส าหรับผูซ้ือ้ภายใตใ้บสัง่ซือ้ (“ชิน้งาน”) ผูค้า้ยนิยอมทีจ่ะโอนสทิธแิละโดยนัยนีจ้ะโอนสทิธ ิกรรมสทิธิ ์และผลประโยชนท์ีร่วมถงึสทิธใิน
การคดัลอก ดดัแปลง ปรับใหเ้หมาะสม และเผยแพร่ช ิน้งานดงักลา่วใหแ้กผู่ซ้ ือ้ไมม่สี ิง่ใดในใบสัง่ซือ้จะสง่ผลกระทบตอ่สทิธใินทรัพยส์นิ
ทางปัญญาทีม่มีากอ่นของคูส่ญัญา 

10. ขอ้มลูความลบัผูค้า้ยนิยอมทีจ่ะเก็บขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของใบสัง่ซือ้และขอ้มลูกรรมสทิธิท์ัง้หมดทีผู่ซ้ ือ้เปิดเผยหรอืในนามของ

ผูซ้ือ้หรอืทีไ่ดรั้บรูห้รอืไดม้าโดยผูค้า้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัใบสัง่ซือ้หรอืการด าเนนิการทีเ่กีย่วกบัใบสัง่ซือ้นีเ้ป็นความลบัผูค้า้จะตอ้งไม่

ใชข้อ้มลูดงักลา่วนอกเหนอืจากการปฏบิตัติามใบสัง่ซือ้และตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วยกเวน้กรณีทีก่ฎหมายก าหนดไวแ้ละกรณี

ภายหลงัการแจง้ใหผู้ซ้ ือ้รับทราบแลว้เทา่นัน้  

11. การตรวจสอบบญัชผีูซ้ ือ้มสีทิธทิีจ่ะตรวจสอบบญัชแีละตรวจสอบเอกสารบนัทกึและโรงงานของผูค้า้หรอืของนายหนา้ ตวัแทน และ

ผูรั้บเหมาชว่งของผูค้า้ทีน่ ามาใชใ้นการด าเนนิงานตามใบสัง่ซือ้หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารภายใตข้อบเขตทีจ่ าเป็นเพือ่ทีจ่ะ

ทราบวา่ผูค้า้ปฏบิตัติามใบสัง่ซือ้หรอืไมโ่ดยตอ้งเก็บขอ้มลูเป็นความลบัผูค้า้จะใหผู้ซ้ ือ้หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บมอบหมายในการ

ด าเนนิการตรวจสอบบญัชหีรอืด าเนนิการตรวจสอบดว้ยความชว่ยเหลอืทีส่มเหตสุมผลทีร่วมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการเขา้ถงึอาคาร 

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งและพืน้ทีก่ารท างานการตรวจสอบบญัช ี/การตรวจสอบของผูซ้ือ้หรอืการไมไ่ดด้ าเนนิการตรวจสอบบญัชหีรอืการ

ตรวจสอบใด ๆ จะไมใ่ชเ่ป็นการปลดปลอ่ยผูค้า้ออกจากภาระผกูพันของผูค้า้แตอ่ยา่งใด  

12. ความเสีย่งตอ่การขาดทนุ/กรรมสทิธิใ์นสนิคา้ผูค้า้จะมคีวามเสีย่งตอ่การขาดทนุ และ /หรอื ความเสยีหายตอ่สนิคา้จนกวา่สนิคา้ได ้

สง่มอบตอ่ผูซ้ ือ้เรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตไ่ดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ในใบสัง่ซือ้ทนัทีม่กีารสง่มอบสนิคา้ตวัจรงิใหก้บัผูซ้ ือ้ ผูซ้ ือ้จะไดม้าซึง่

กรรมสทิธิใ์นสนิคา้อยา่งสมบรูณ์ 

13. การชดใชค้า่สนิไหมทดแทน  ผูค้า้ยนิยอมทีจ่ะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนและปกป้องผูซ้ือ้ บรษัิทในเครอื และผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที ่

พนักงาน นายหนา้ และตวัแทนจากและตอ่ความรับผดิ การสญูเสยี ความเสยีหาย คา่ปรับ บทลงโทษ ตน้ทนุ คา่ใชจ้า่ย การพพิากษา 

และการช าระหนี(้ทีร่วมถงึคา่ทนายความทีส่มเหตสุมผล) กรณีทีเ่กดิขึน้หรอืสง่ผลมาจาก (1) สนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มส่อดคลอ้ง (2) การ

ละเมดิทีถ่กูกลา่วหา หรอื ทีเ่กดิขึน้จรงิโดยตรงหรอืเป็นการละเมดิโดยการสนับสนุนหรอืการยักยอกสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์ความลบัทางการ

คา้ หรอื สทิธทิางกรรรมสทิธิอ์ ืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ การใช ้หรอื จ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดรั้บจากผูค้า้ (3) การร่ัวไหลหรอืการ

กระเด็นออกอนัเนือ่งจากความผดิพลาดของผูใ้ชใ้นวสัด ุสสาร หรอื สารเคมขีณะขนสง่หรอืสง่มอบใหแ้กผู่ซ้ ือ้ หรอืขณะอยูใ่นบรเิวณ

สถานทีข่องผูซ้ ือ้ (4) การละเมดิตอ่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นใบสัง่ซือ้ทีก่ระท าโดยผูค้า้ (5) การใชว้สัดขุองผูซ้ ือ้ทีไ่มถ่กูตอ้ง

หรอืการใชใ้นทางผดิ (6) การสอนงานทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืทีผ่ดิพลาดแกบ่คุคลทีท่ างานใหก้บัผูซ้ ือ้ซึง่ผูค้า้ไดน้ าไปใชเ้พือ่ด าเนนิการ

ใหบ้รกิารภายใตใ้บสัง่ซือ้นี ้และ/หรอื (7) การกระท าโดยประมาทหรอืการละเวน้การกระท า หรอื การกระท าผดิโดยเจตนาของผูค้า้

ผูรั้บเหมาชว่งพนักงาน นายหนา้ ตวัแทนของผูค้า้และบคุคลใดก็ตามทีป่ฏบิตักิารเพือ่การใหบ้รกิารภายใตใ้บสัง่ซือ้นีก้รณีไมม่ขีอ้จ ากดั

ดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ผูซ้ ือ้อาจก าหนดใหผู้ค้า้สง่มอบสนิคา้อกีครัง้กรณีสนิคา้ไมส่อดคลอ้ง หรอืใหบ้รกิารอกีครัง้ส าหรับบรกิารทีไ่ม่

สอดคลอ้งโดยอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของผูค้า้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

14. การยกเลกิ/การยตุใิบสัง่ซือ้ยกเวน้กรณีทีก่ฎหมายไมอ่นุญาต ผูซ้ ือ้ (i) สามารถยกเลกิใบสัง่ซือ้ดว้ยเหตผุลใดก็ตามหรอืโดยไมม่ี
เหตผุลกอ่นการสง่มอบสนิคา้หรอืกอ่นการใหบ้รกิารไดโ้ดยการแจง้แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยังผูค้า้ และ  (ii) สามารถยตุใิบสัง่ซือ้ได ้
ทนัทแีมภ้ายหลงัการสง่มอบสนิคา้โดยการแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแกผู่ค้า้หากผูค้า้ละเมดิตอ่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของใบสัง่
ซือ้ หรอื ผูค้า้กลายเป็นคนลม้ละลาย หรอืมกีารฟ้องรอ้งด าเนนิคดภีายใตก้ฎหมายลม้ละลาย  



15. ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการควบคมุถิน่ก าเนดิของสนิคา้ผูค้า้เห็นพอ้งวา่สนิคา้และบรกิารจะไมม่ถีิน่ก าเนดิโดยตรงหรอืโดยออ้มจากหรอืไดรั้บ
จากประเทศ (ทีร่วมถงึประเทศควิบา)บคุคล หรอื กจิการธรุกจิใด ๆ ทีท่ าใหผู้ซ้ ือ้ตอ้งละเมดิหรอืถกูลงโทษตามกฎหมายวา่ดว้ย การคว า่บาตร
ทางเศรษฐกจิของสหรัฐอเมรกิา หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

16. หลกัจรรยาบรรณของผูจ้ัดหาผูค้า้เห็นพอ้งทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณของผูจ้ัดหา ของ Cargill ทีแ่สดงไวใ้นเว็บไซต ์
www.cargill.com/supplier-code. 

17. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักฎหมายของเขตอ านาจศาลตามทีอ่ยูข่องผูซ้ ือ้ในใบสัง่ซือ้จะเป็นกฎหมายทีน่ ามาใชบ้งัคบัส าหรับใบสัง่ซือ้โดยไม่
ค านงึถงึการขดัแยง้กนัใดก็ตามของกฎหมายในเขตอ านาจศาลนัน้ขอ้พพิาทใดก็ตามทีเ่กดิจากใบสัง่ซือ้จะตอ้งหาขอ้ยตุใินขอ้พพิาทนัน้
ไดเ้ฉพาะในศาลแหง่ตา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นเขตอ านาจศาลของผูซ้ือ้เทา่นัน้  

18. อนุสญัญากรณียกเวน้ อนุสญัญาระหวา่งประเทศตา่งๆ ตอ่ไปนีจ้ะไมบ่งัคบัใชก้บัใบสัง่ซือ้ : (i) อนุสญัญา United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods of 1980 และอนุสญัญา (ii) the United Nations Convention on the 
Limitations Period in the International Sale of Goods ทีไ่ดข้อ้สรุปในกรุงนวิยอรก์เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 1974 และอนุสญัญา 
Protocol Amending the Convention on the Limitations Period in the International Sale of Goods ทีไ่ดข้อ้สรุปทีก่รุงเวยีนนาเมือ่
วนัที ่11 เมษายน 1980 

19. การสละสทิธิก์ารไมใ่ชส้ทิธหิรอืความลา่ชา้ของผูซ้ือ้ในการใชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาแกไ้ขในสว่นทีเ่กีย่วกบัใบสัง่ซือ้จะไมถ่อืวา่เป็นการ
สละสทิธิส์ าหรับสทิธหิรอืการเยยีวยาดงักลา่วการสละสทิธิห์รอืการเยยีวยาใด ๆ ตอ้งอยูใ่นรูปแบบลายลกัษณ์อกัษรและลงลายมอืชือ่โดย
ผูซ้ือ้ 

20. การโอนสทิธ/ิการรับเหมาชว่งผูค้า้ตอ้งไมโ่อนสทิธ ิหรอื ท าสญัญารับเหมาชว่งส าหรับสทิธแิละภาระผกูพันของผูค้า้ภายใตใ้บสัง่ซือ้นี้
โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมลว่งหนา้แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูซ้ือ้  

21. การแยกออกจากกนัไดห้ากบทบญัญัตใิดของใบสัง่ซือ้นีอ้ยูภ่ายใตก้ารพจิารณาคดขีองศาลถอืเป็นบทบญัญัตทิีไ่มถ่กูตอ้ง มชิอบดว้ย
กฎหมาย หรอื ไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ดท้ัง้บทบญัญัตหิรอืบางสว่นซึง่อยูภ่ายใตก้ารพจิารณาของศาล บทบญัญัตดิงักลา่วจะไมส่ง่ผล
กระทบตอ่ความถกูตอ้งใชไ้ด ้ความชอบดว้ยกฎหมาย หรอื การบงัคบัใชไ้ดข้องบทบญัญัตสิว่นทีเ่หลอื หรอื สว่นใดก็ตามของใบสัง่ซือ้ 
โดยบทบญัญัตทิัง้หมดเหลา่นีจ้ะยังคงมผีลบงัคบัใชไ้ดโ้ดยสมบรูณ์  

 

http://www.cargill.com/supplier-code.

