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1. นิยาม 
ในใบสั่งซ้ือน้ี คาํต่อไปน้ีมีนิยามดงัน้ี: 
 

2. สัญญาการซ้ือ 
ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว ้ ณ ที่น้ีและในใบสั่งซ้ือ (รวมถึงภาพวาด ขอ้มูลจาํเพาะ และเอกสารอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่แนบมาพร้อมน้ีหรืออา้งถึงในใบสั่งซ้ือ) ซพัพลายเออร์ตกลงที่จะจดัหา 
และแคเรียร์ตกลงที่จะซ้ือสินคา้จากซพัพลายเออร์ และ/หรือบริการ ที่อธิบายไวใ้นใบสั่งซ้ือ แคเรียร์มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสินคา้ และ/หรือ บริการที่จาํเป็นตอ้งจดัหาโดยซพัพลายเออร์เป็นคร้ังคราว 
โดยแจง้ล่วงหนา้       7 วนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
3. ระยะเวลา 

ในกรณีที่ใบสั่งซ้ือไม่ไดร้ะบุระยะเวลาใบสั่งซ้ือ จะเร่ิมนบัจากวนัที่ลงนามโดยแคเรียร์และซพัพลายเออร์ และจะดาํเนินต่อไปจนกว่าจะเสร็จส้ินภาระหนา้ที่ของคู่สัญญาภายใตใ้บสั่งซ้ือ 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจไดร้ับการยืนยนัโดยแคเรียร์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

4. การชําระเงิน 
ในการพิจารณาการจดัหาสินคา้ และ/หรือ บริการซ่ึงข้ึนอยูก่บัการรับใบแจง้หน้ีที่ถูกตอ้งจากซพัพลายเออร์ของแคเรียร์เสมอ แคเรียร์จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบัซพัพลายเออร์ ค่าธรรมเนียมนั้นรวมภาษี อากร 
การเรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด ซ่ึงอาจถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลสินคา้และ/หรือบริการที่เก่ียวขอ้ง 
ต่อไปน้ีเป็นเงื่อนไขในการชาํระเงินสาํหรับใบแจง้หน้ีแต่ละรายการที่ส่งโดยซพัพลายเออร์: 
(a) ใบแจง้หน้ีแต่ละรายการที่ส่งโดยซพัพลายเออร์จะตอ้งแสดงรายละเอียดตามที่แคเรียร์ระบุไวอ้ยา่งสมเหตุสมผล รวมถึงรายละเอียดของสินคา้ และ/หรือบริการ และขอ้มูลการเรียกเก็บเงิน เช่น 

หมายเลขอา้งอิงคาํสั่งซ้ือ ตามความจาํเป็น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัภิายในของแผนกบญัชีของแคเรียร์ 
(b) การชาํระเงินทั้งหมดที่ทาํโดยแคเรียร์ ในที่น้ีจะเป็นไปตามวิธีการชาํระเงินที่แคเรียร์มีให้เลือก และ 
(c) ซพัพลายเออร์จะตอ้งรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการตรวจสอบว่าใบแจง้หน้ีของตนถูกเรียกเก็บเงินพร้อมรายละเอียดที่ถูกตอ้งสาํหรับการชาํระหน้ีของแคเรียร์  
ซพัพลายเออร์จะตอ้งรับผิดชอบในการส่งใบแจง้หน้ีและเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งในรูปแบบที่แคเรียร์กาํหนดสาํหรับสินคา้ และ/หรือ บริการที่จดัหาโดยซพัพลายเออร์ ในเดือนที่เรียกเก็บเงินภายในเจ็ด (7) 
วนั ของวนัสุดทา้ยของเดือนที่เรียกเก็บเงินนั้น หากการส่งใบแจง้หน้ีและ/หรือเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งสาํหรับสินคา้ และ/หรือ บริการที่ระบุไวใ้นเดือนปฏิทินล่าชา้ 
อาจทาํให้การชาํระเงินตามใบแจง้หน้ีล่าชา้อนัมีสาเหตุเน่ืองจากซพัพลายเออร์ แคเรียร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ 
จากซพัพลายเออร์อนัเป็นผลมาจากการชาํระเงินล่าชา้เน่ืองของซพัพลายเออร์ ภายใตเ้งื่อนไขน้ี แคเรียร์จะตอ้งชาํระเงินตามใบแจง้หน้ีที่ส่งโดยซพัพลายเออร์ภายใน 90 วนั นบัจากวนัที่ไดรั้บใบแจง้หน้ี 
การชาํระเงินโดยแคเรียร์ไม่มีผลกระทบต่อขอ้เรียกร้องหรือสิทธ์ิใด ๆ ที่แคเรียร์อาจมีต่อซพัพลายเออร์ และจะไม่ถือเป็นการยอมรับใด ๆ 
โดยแคเรียร์เก่ียวกบัการดาํเนินการของซพัพลายเออร์ตามภาระหนา้ที่ในที่น้ี ในกรณีที่ซพัพลายเออร์ให้บริการดา้นศุลกากร 
ซพัพลายเออร์ยอมรับว่าความสาํเร็จหรือการจดัเตรียมค่าธรรมเนียมฉุกเฉินที่คลา้ยคลึงกนันั้น เป็นส่ิงตอ้งห้ามโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะดาํเนินการโดยซพัพลายเออร์หรือผูร้ับเหมาช่วงหรือบุคคลที่สามอ่ืน ๆ 

 

5. ภาษี 
อากรและภาษีทั้งหมดที่กฎหมายกาํหนดให้ซพัพลายเออร์เรียกเก็บจากแคเรียร์จะรวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมเวน้แต่จะไดร้ับการยกเวน้ หากแคเรียร์ถูกกาํหนดโดยกฎหมายที่เก่ียวขอ้งให้มีการหักภาษีใด ๆ 
จากการชาํระเงินหรือเน่ืองจากซพัพลายเออร์ตามใบสั่งซ้ือน้ี แคเรียร์จะทาํการหัก ณ ที่จ่ายจากยอดเงินสุทธิที่ตอ้งชาํระให้กบัซพัพลายเออร์ แคเรียร์จะส่งใบเสร็จรับเงินภาษีอยา่งเป็นทางการหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ 
ที่ออกโดยหน่วยงานดา้นภาษีที่เก่ียวขอ้งให้แก่ผูซ้ัพพลายเออร์ตามคาํขอ เพื่อยืนยนัว่าไดช้าํระภาษีใด ๆ ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปแลว้ 
ภาคีแต่ละฝ่ายจะตอ้งสนบัสนุนภาคีอีกฝ่ายหน่ึงให้ไดร้ับการยกเวน้ภาษีและการลดหยอ่นภาษีที่ทาํไดต้ามใบสั่งซ้ือ (หากมี) และจะให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ทั้งหมดตามจาํเป็นอยา่งสมเหตุสมผลเพื่อแลกภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย ซพัพลายเออร์จะยงัคงรับผิดชอบต่อการไดร้ับพิธีการทางศลุกากรทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดของคาํสั่งซ้ือในทุกครั้ งที่เก่ียวขอ้ง เพื่อหลีกเล่ียงขอ้สงสัย 
แคเรียร์จะไม่รับผิดชอบภาษีที่ข้ึนกบัรายไดข้องซพัพลายเออร์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของซพัพลายเออร์แต่เพียงผูเ้ดียว 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของรัฐบาลเก่ียวกบัภาษีและอากรที่ตอ้งชาํระในส่วนที่เก่ียวกบัสินคา้และ/หรือบริการ โดยในกรณีที่มีการเพิ่มข้ึนของภาษีและอากร (หากมี) 
แคเรียร์จะตอ้งจ่ายให้กบัซพัพลายเออร์ และซพัพลายเออร์จะตอ้งจ่ายคืนให้กบัแคเรียร์หากแคเรียร์เป็นคนชาํระเงินจาํนวนนั้น (หากมี) กรณีที่มีการลดลงของภาษีและอากรนั้น 
ไม่ตอ้งคาํนึงถึงขอ้ระบุในใบสั่งซ้ือฉบบัน้ี   
 

6. การจ่ายหน้ี  
แคเรียร์มีสิทธ์ิที่จะหักลา้งการชาํระเงินใด ๆ ที่ครบกาํหนดชาํระหรือตอ้งชาํระให้กบัซพัพลายเออร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี รวมถึงจาํนวนเงินใด ๆ 
ที่ซพัพลายเออร์มีหนา้ที่ตอ้งจ่ายหรือให้สินเช่ือให้กบัแคเรียร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี และแคเรียร์อาจแจง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือใด ๆ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ผลรวมหรือเงินที่ตอ้งชาํระหรือชาํระให้กบัซพัพลายเออร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี โดยลดตามจาํนวนเงินใด ๆ ที่ซพัพลายเออร์มีหนา้ที่ตอ้งจ่ายคืน จ่าย หรือให้สินเช่ือภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี 

 
7. ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์  

ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดต่อไปน้ีในการให้บริการ: 
(a) ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจตลอดเวลาว่า เจา้ของ พนกังาน กรรมการ เจา้หนา้ที ่ ผูร้ับเหมาช่วง บริษทัในเครือตวัแทน และ/หรือ ตวัแทนที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ (เรียกรวมว่า 

"ตัวแทนซัพพลายเออร์" และเรียกเป็นรายบุคคลว่า "ตัวแทนซัพพลายเออร์” เช่นกนั) ไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งจากซพัพลายเออร์ในการให้บริการ 
และให้ถือใบอนุญาตทาํงานที่จาํเป็นในการให้บริการได ้ (หากมี) 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าตวัแทนซพัพลายเออร์ที่ให้บริการไม่ไดล้ะเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัที่บงัคบัใชใ้นประเทศไทยในการดาํเนินการของการให้บริการ หากไดร้ับการร้องขอ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานการเป็นพลเมืองของตวัแทนซพัพลายเออร์หรือใบอนุญาตทาํงานหรือเอกสารสนบัสนุนอ่ืน ๆ ไปยงัฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแคเรียร์ตามรูปแบบที่กาํหนดไวใ้น 
ภาคผนวก 3 ของใบสั่งซ้ือน้ี; 

(b) ตวัแทนซพัพลายเออร์ซ่ึงเป็นพนกังานของซพัพลายเออร์จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารว่าจา้งของซพัพลายเออร์ แต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น; 
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(c) ซพัพลายเออร์จะยงัคงรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว ในเร่ืองขอ้กาํหนดที่เก่ียวกบัการจา้งงานทั้งหมดที่เกิดข้ึนกบัตวัแทนซพัพลายเออร์ ซ่ึงเป็นพนกังานตามกฎหมายของประเทศไทย 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏบิตัิตามและรับผิดชอบตอ่การจ่ายเงินเดือนของตวัแทนซพัพลายเออร์ การหักเงินตามกฎหมาย ผลประโยชน์ สวสัดิการ ค่ารักษาพยาบาล การประกนัค่าตอบแทนคนงาน 
และภาระผูกพนัอ่ืน ๆ ที่จาํเป็นภายใตก้ฎหมายของประเทศไทย    ซพัพลายเออร์จะชดใชค่้าเสียหายและรักษาให้แคเรียร์ไม่เป็นอนัตรายจากความสูญเสีย ความเสียหาย ตน้ทุนค่าใชจ่้าย ขอ้เรียกร้อง 
ค่าปรับ บทลงโทษ และความรับผิดอ่ืน ๆ (รวมถึงค่าใชจ่้ายดาํเนินการทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายตามเกณฑก์ารชดใชท้ั้งหมด) ที่แคเรียร์ไดร้ับความเดือดร้อนอนัเกิดจากซพัพลายเออร์ และ/หรือ 
การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายของประเทศไทยของตวัแทนซพัพลายเออร์และการเรียกร้องใด ๆ จากตวัแทนซพัพลายเออร์ต่อแคเรียร์ที่เกิดจากส่วนที่เก่ียวกบั และ/หรือ 
เก่ียวโยงกบัการจา้งงานหรือความสัมพนัธ์ในการทาํอุตสาหกรรมที่อา้งว่าเป็นตวัแทนซพัพลายเออร์กบัแคเรียร์; 

(d) ซพัพลายเออร์ตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการจะตอ้งปฏิบตัติามขอ้กาํหนดดา้นคุณภาพและการขนส่งสินคา้ของแคเรียร์ 
กฎและระเบียบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยั ตลอดจนนโยบายของบริษทัแคเรียร์ แนวทางและคาํแนะนาํอ่ืน ๆ ทั้งหมดอยา่งเคร่งครัด; 

(e) ซพัพลายเออร์จะตอ้งตดัช่ือตวัแทนซพัพลายเออร์รายใดรายหน่ึงตามที่แคเรียร์ร้องขอหากแคเรียร์ไม่พอใจการปฏิบตัิงานหรือการทาํหนา้ที่ของตวัแทนซพัพลายเออร์ดงักล่าว 
และซพัพลายเออร์จะตอ้งดาํเนินการจดัหาตวัแทนซพัพลายเออร์ทดแทนภายในสอง (2) วนัปฏทิิน นบัจากวนัที่แคเรียร์ร้องขอ; และ 

(f) ซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์จะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํและแนวปฏิบตัิของแคเรียร์ 
และแคเรียร์อาจมีสิทธ์ิตามดุลยพินิจของตนในการปรับใชห้รือสั่งให้ตวัแทนซพัพลายเออร์ทาํงานที่แตกต่างกนัภายในขอบเขตของบริการ; และ 

(g) ซพัพลายเออร์จะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งทกัษะและประสบการณ์ของตวัแทนซพัพลายเออร์เพื่อให้แคเรียร์สามารถใชสิ้ทธ์ิไดต้ามขอ้ 7.2 (ฉ). 
 

8. การให้บริการ 
การให้บริการจะตอ้งดาํเนินการโดยซพัพลายเออร์เพื่อแคเรียร์ โดยคาํนึงถึงการชาํระเงินที่ระบุไว ้ ณ ที่น้ี และดว้ยขอ้จาํกดัใด ๆ ทีท่าํให้การบริการไม่เป็นที่น่าพอใจไม่ว่าเม่ือใดก็ตาม 
ในการตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวของแคเรียร์ ซพัพลายเออร์จะตอ้งดาํเนินงานที่ทาํโดยซพัพลายเออร์ใหม่ทั้งหมด เพื่อแกไ้ขงานที่ไม่น่าพึงพอใจดงักล่าว โดยที่แคเรียร์จะไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
ในกรณีที่ซพัพลายเออร์ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือเปล่ียนบริการที่ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดไดใ้นทนัที 
แคเรียร์อาจทาํการแกไ้ขหรือเปล่ียนบริการดงักล่าวภายหลงัจากที่ไดแ้จง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบอยา่งสมเหตุสมผลแลว้ และเรียกเก็บเงินจากซพัพลายเออร์เป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนกบัแคเรียร์ 
แคเรียร์อาจกาํหนดให้ซพัพลายเออร์ดาํเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพในอนาคตของการให้บริการจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดของใบสั่งซ้ือน้ี 

 
9. การขนส่ง 

สินคา้จะถูกส่งไปยงัแคเรียร์ในสภาพที่ประกอบแลว้ สมบูรณ์แบบแลว้ และพร้อมใชง้าน และแคเรียร์จะยอมรับการส่งมอบสินคา้ดงักล่าว ณ สถานที่ที่กาํหนดไวใ้นใบสั่งซ้ือ 
เวน้แต่จะตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ภาระผูกพนัของซพัพลายเออร์ในการดาํเนินการให้เป็นไปตามวนัส่งมอบหรือวนัที่กาํหนดเป็นส่ิงสาํคญัเน่ืองจากเวลาเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งย่ิง เม่ือมีการร้องขอ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งแจง้ให้แคเรียร์ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการจดัส่งเม่ือใด การส่งมอบสินคา้หรือการดาํเนินการของบริการที่จาํเป็นใด ๆ จะไม่สมบูรณ์จนกว่าแคเรียร์จะไดร้ับและยอมรับสินคา้นั้น 

 
10. การล่าช้า 

ซพัพลายเออร์จะไม่ถือว่าผิดนดัเน่ืองจากความล่าชา้ในการจดัส่งสินคา้ในขอบเขตที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของซพัพลายเออร์ และไม่ถือเป็นความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของซพัพลายเออร์ในคร้ังน้ี 
โดยทนัทีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าชา้ ซพัพลายเออร์จะตอ้งแจง้ให้แคเรียร์ทราบ ซ่ึงการแจง้เตอืนจะระบุเหตุการณ์ดงักล่าวและระบุระยะเวลาของความล่าชา้ซ่ึงคาดว่าจะเกิดข้ึนตามสมควร 
ในกรณีที่การจดัส่งสินคา้ล่าชา้เน่ืองจากสาเหตุใด ๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของซพัพลายเออร์และไม่ไดเ้กิดจากความผิดหรือความประมาทของซพัพลายเออร์เป็นระยะเวลานานกว่าสามสิบ (30) 
วนัหลงัจากส้ินเดือนปฏิทิน ซ่ึงการจดัส่งเป็นส่ิงจาํเป็น แคเรียร์จะมีทางเลือกในการยตุิใบสั่งซ้ือเม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัซพัพลายเออร์ทราบภายในห้า (5) 
วนัทาํการหลงัจากส้ินสุดระยะเวลาสามสิบ (30) วนัดงักล่าว และการยตุินั้นจะเป็นการยกเลิกขอ้ผูกพนัและความรับผิดทั้งหมดของคู่สัญญา ในส่วนที่เก่ียวกบัสินคา้ ขอ้มูล หรือส่ิงของอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดถู้กจดัส่ง 
จะไดร้ับการจดัหาดงัรายละเอียดหลงัจากน้ี 

 
11. การตรวจสอบและยอมรับ  

การตรวจสอบและการยอมรับจะตอ้งดาํเนินการโดยแคเรียร์หรือตวัแทนที่ไดร้ับการแต่งตั้ง (หรือในกรณีที่แคเรียร์เลือกในส่วนที่เก่ียวกบัการตรวจสอบและการยอมรับใด ๆ 
โดยซพัพลายเออร์หรือร่วมกบัซพัพลายเออร์) ดว้ยความช่วยเหลือดา้นการบริหารและเชิงเทคนิคที่ครบถว้นและทนัท่วงที การสนบัสนุน และความร่วมมือของซพัพลายเออร์ 
เวน้แต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอยา่งอ่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แคเรียร์อาจตรวจสอบสินคา้ทั้งหมดไดต้ลอดเวลา รวมถึงในระหว่างกระบวนการผลิตที่โรงงานของซพัพลายเออร์ 
แคเรียร์อาจเลือกที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยนัว่าซพัพลายเออร์ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทั้งหมดในใบสั่งซ้ือ ซพัพลายเออร์จะอนุญาตให้แคเรียร์ และ/หรือ 
ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายสามารถเขา้ถึงส่ิงอาํนวยความสะดวกของซพัพลายเออร์ไดต้ลอดเวลาที่เหมาะสมและจะตอ้งจดัหาเคร่ืองมือส่ิงอาํนวยความสะดวก และความช่วยเหลือทั้งหมดที่จาํเป็นในการตรวจสอบ 
และ/หรือ การยืนยนัดงักล่าว สินคา้ทั้งหมดข้ึนอยู่กบัการตรวจสอบขั้นสุดทา้ยและการยอมรับเม่ือใดก็ไดห้ลงัจากถูกส่งมอบใหก้บัแคเรียร์ ทั้งน้ี โดยไม่การเส่ือมสิทธ์ิหรือการเยียวยาใด ๆ 
แคเรียร์มีสิทธ์ิที่จะปฏิเสธสินคา้ที่มีขอ้บกพร่อง ซ่ึงเป็นความเส่ียงและค่าใชจ่้ายของซพัพลายเออร์ (แมจ้ะมีเงื่อนไขของการจดัส่ง) และแคเรียร์มีสิทธ์ิที่จะส่งคืนสินคา้ที่มีขอ้บกพร่องนั้นให้กบัซพัพลายเออร์ 
หรือกาํจดัออกไปตามขอ้แนะนาํของซพัพลายเออร์ การชาํระเงินหรือการส่งต่อสินคา้จะไม่ถือเป็นการยอมรับ แคเรียร์อาจส่งคืนสินคา้ที่ไม่ไดร้ับการยืนยนัไปยงัซพัพลายเออร์เพื่อการชาํระเงิน คืนเครดิต 
หรือแกไ้ขตามที่แคเรียร์อาจสั่ง หรือแคเรียร์อาจแกไ้ข และ/หรือ เปล่ียนสินคา้ดงักล่าวโดยที่ซพัพลายเออร์เป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย 
หากซพัพลายเออร์ไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนสินคา้ที่ไม่ไดรั้บการยืนยนัตามแนวทางของแคเรียร์ในเวลาที่เหมาะสม         แคเรียร์อาจยกเลิกใบสั่งซ้ือสาํหรับสินคา้ดงักล่าวทั้งหมด นอกจากน้ี 
อาจยกเลิกยอดเงินคงเหลือของใบสั่งซ้ือดว้ย สินคา้ใด ๆ ที่ถูกแคเรียร์ปฏิเสธจะถูกยึดไวโ้ดยแคเรียร์เป็นการชัว่คราว โดยให้ถือเป็นความเส่ียงและค่าใชจ่้ายของซพัพลายเออร์ 
ซพัพลายเออร์จะย่ืนขอ้เสนอสินคา้เพื่อขอรับการยอมรับ เวน้แต่จะมีการเปิดเผยการปฏิเสธหรือขอ้กาํหนดในการแกไ้ขในอดีต ซพัพลายเออร์จะคืนเงินให้กบัแคเรียร์สาํหรับค่าใชจ่้ายในการบรรจุหีบห่อ 
การจดัการ และการขนส่งใด ๆ ที่ผูใ้ห้บริการตอ้งจ่ายในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ที่ถูกปฏิเสธ  และหากแคเรียร์พบขอ้บกพร่องของสินคา้ซ่ึงไม่ไดต้รวจพบก่อนหนา้น้ี 
ซ่ึงทาํให้มูลค่าของสินคา้แก่แคเรียร์ลดลงอยา่งมาก แคเรียร์อาจเพิกถอนการยอมรับสินคา้เม่ือใดก็ไดไ้ม่ว่าจะมีการดดัแปลงสินคา้อยา่งมากหรือไม่ก็ตาม 

 
12. การส่งต่อสินค้าและความเส่ียง  

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ มาตรวดั แบบจาํลอง ภาพวาด หรือวสัดุอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่แคเรียร์มอบให้กบัซพัพลายเออร์ หรือ ผลิตโดยซพัพลายเออร์เพื่อวตัถุประสงคต์ามใบสั่งซ้ือน้ีหรือจ่ายโดยแคเรียร์ 
รวมถึงการเปล่ียนช้ินส่วนและวสัดุทั้งหมดที่ไดร้บัการแกไ้ขหรือแนบมาจะตอ้งเป็นทรัพยสิ์นของแคเรียร์ ทรัพยสิ์นของแคเรียร์ทั้งหมด 
ทั้งที่เป็นทรัพยสิ์นของแคเรียร์หรือที่ไดร้ับการระบุอยา่งเพียงพอโดยซพัพลายเออร์ว่าเป็นทรัพยสิ์นของแคเรียร์ รวมถึงรายการแต่ละรายการ จะตอ้งถูกทาํสัญลกัษณ์ว่าเป็นทรัพยสิ์นของแคเรียร์ 
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และซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัเก็บทรัพยสิ์นเหล่านั้นอยา่งปลอดภยัโดยออกค่าใชจ่้ายเอง (แยกออกต่างหากจากทรัพยสิ์นของซพัพลายเออร์ทุกคร้ังที่สามารถทาํได)้ 
และทรัพยสิ์นเหล่านั้นจะปลอดจากสิทธิยึดหน่วง ขอ้เรียกร้องภาระผูกพนั และผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม ซพัพลายเออร์จะไม่นาํทรัพยสิ์นอ่ืนมาทดแทนทรัพยสิ์นใด ๆ ของแคเรียร์ 
และจะไม่ส่งมอบหรือนาํบคุคลที่สามมาเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของแคเรียร์หรือหรือทรัพยสิ์นใด ๆ หรือสินคา้ที่ไดร้ับการพฒันา ผลิต หรือสร้างข้ึนมาเพื่อให้เป็นไปตามคาํสั่งของแคเรียร์ 
เม่ือเสร็จส้ินการสั่งซ้ือหรือตามคาํขอที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแคเรียร์เม่ือใดก็ตาม 
ซพัพลายเออร์จะจดัเตรียมทรัพยสิ์นทั้งหมดของแคเรียร์สาํหรับการจดัส่งและส่งมอบทรัพยสิ์นดงักล่าวให้กบัแคเรียร์ในสภาพเดียวกนักบัเม่ือครั้ งที่ซพัพลายเออร์ไดร้ับมา ยกเวน้สภาพที่มีรอยฉีกทีส่มเหตุสมผล 
ทั้งน้ี แคเรียร์จะมีสิทธ์ิตามเวลาอนัสมควรตามที่ไดมี้การแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ในการเขา้ไปยงัสถานที่ของซพัพลายเออร์เพื่อตรวจสอบทรัพยสิ์นทั้งหมดของแคเรียร์ และทรัพยสิ์นใด ๆ 
หรือสินคา้ที่ไดร้ับการผลิต พฒันา หรือสร้างข้ึนดว้ยความช่วยเหลือของทรัพยสิ์นของแคเรียร์ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของแคเรียร์เน่ืองจากซพัพลายเออร์สามารถถูกเรียกเก็บค่าใชจ่้ายไดต้ามกฎหมายในฐานะที่เป็นผูร้ับฝากทรัพย ์

 
13. การยุติ  

โดยไม่คาํนึงถึงส่ิงใดที่ระบุไว ้ณ ที่น้ี แคเรียร์อาจยตุิใบสั่งซ้ือน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนไดท้นัท ีโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัซพัพลายเออร์ ในกรณีที่: 
(a) ซพัพลายเออร์กระทาํการละเมิดขอ้กาํหนดใด ๆ ของใบสั่งซ้ือน้ีอยา่งมีนยัสาํคญั ละเมิดจริยธรรมและขอ้ตกลงหรือขอ้กาํหนดในจรรยาบรรณของซพัพลายเออร์และของแคเรียร์ 

หรือคู่มือนโยบายองคก์รของแคเรียร์ หรือนโยบายดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มของแคเรียร์ตามนยัข้อ 22 และการละเมิดดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขเยียวยาได ้
หรือในกรณีที่การละเมิดนั้นสามารถแกไ้ขเยียวยาได ้แต่ซพัพลายเออร์ไม่สามารถปฏิบตัิตามไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากไดรั้บคาํร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแคเรียร์ให้แกไ้ขการละเมิดดงักล่าว; 

(b) ซพัพลายเออร์ไม่สามารถดาํเนินการ และ/หรือ ปฏิบตัิตามส่วนที่เป็นสาระสาํคญัหรือภาระผูกพนัที่สาํคญัใด ๆ ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีได ้
และไม่สามารถแกไ้ขเยียวยาให้ตนสามารถปฏิบตัิตามสาระสาํคญัหรือภาระผูกพนัสาํคญัเหล่านั้นได ้ หรือในกรณีที่การละเมิดนั้นสามารถแกไ้ขเยียวยาได ้
แต่ซพัพลายเออร์ไม่สามารถแกไ้ขเยียวยาไดภ้ายใน 30 วนัหลงัจากไดร้ับคาํร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแคเรียร์ให้แกไ้ขการละเมิดดงักล่าว; 

(c) ความเดือดร้อนหรือการบงัคบัตามกฎหมายใด ๆ ถูกเรียกเก็บจากทรัพยสิ์นหรือสินทรัพยข์องซพัพลายเออร์; 
(d) ซพัพลายเออร์ไม่ดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอและขยนัขนัแข็งตามใบสั่งซ้ือน้ี; 
(e) ซพัพลายเออร์ลม้เหลวหรือปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกบัการตรวจสอบบญัชีหรือการสอบสวนแคเรียร์; 
(f) ซพัพลายเออร์หรือกรรมการ เจา้หนา้ที ่ หรือพนกังานคนใดคนหน่ึงของ บริษทั ถูกขดัขวางไม่ให้ดาํเนินการให้บริการในเขตที่มีอาํนาจปฏิบตัิงาน หรือต่อเจา้หนา้ที่ของรัฐ ทั้งต่างประเทศหรือทอ้งถ่ิน 

ร่วมกบัการตดัสินใจของฝ่ายบริหารสาธารณชน ศาลหรือคาํสั่งหรือการตดัสินใจทางการเมือง; 
(g) ซพัพลายเออร์ตกอยูภ่ายใตก้ารลม้ละลายหรือการย่ืนคาํร้องเลิกกิจการใด ๆ; 
(h) ซพัพลายเออร์มีผูรั้บ และ/หรือ ผูจ้ดัการที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ดูแลทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของกิจการหรือสินทรัพยข์องตน; 
(i) ซพัพลายเออร์มีมติให้เลิกกิจการ (หรือเพื่อจุดประสงคข์องแผนการควบกิจการเป็นบริษทัใหม่หรือการปรับโครงสร้างกิจการ รวมหรือสร้างตวัทาํละลายโดยสุจริต) หรือศาลที่มีอาํนาจสั่งให้มีผลดงักล่าว; 

และ 
(j) ซพัพลายเออร์อยูภ่ายใตค้าํสั่งของฝ่ายบริหารตามกระบวนการยตุิธรรมหรือไดเ้ขา้การจดัองคป์ระกอบหรือการจดัการใด ๆ กบัเจา้หน้ีของตนหรือหยดุหรือขู่ว่าจะยตุิการดาํเนินธุรกิจ 
ซพัพลายเออร์จะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อแคเรียร์เก่ียวกบัการยตุิดงักล่าว ในการยตุิใบสั่งซ้ือน้ี แคเรียร์จะไดร้ับการผ่อนปรนภาระผูกพนัในการชาํระเงินเพิ่มเติมให้กบัซพัพลายเออร์ 
และจะมีสิทธ์ิเรียกคืนความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธ์ิของแคเรียร์ในการยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีจะตอ้งปราศจากอคติต่อการเรียกร้องการเยียวยา หรือ สิทธ์ิในการดาํเนินการใด ๆ ที่อาจมีภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี 
หากปราศจากอคติต่อสิทธ์ิอ่ืนใดที่แคเรียร์อาจมีภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีหรือตามกฎหมาย แคเรียร์อาจยุติใบสั่งซ้ือน้ีทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่มีสาเหตุไดทุ้กเม่ือ โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 
วนัไปยงัซพัพลายเออร์ เม่ือมีการยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีภายใตก้ารจดัเตรียมเอกสารที่มีเหตุผลสนบัสนุนในการเรียกเก็บเงินค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือ การชาํระเงินอ่ืน ๆ 
ที่กล่าวอา้งโดยซพัพลายเออร์ซ่ึงอาจเป็นขอ้เรียกร้องที่สมเหตุสมผลโดยแคเรียร์ และสินคา้ และ/หรือ บริการใด ๆ ที่แคเรียร์ยอมรับตามเงื่อนไขของใบสั่งซ้ือน้ีและอยูภ่ายใตสิ้นคา้ และ/หรือ บริการดงักล่าว 
ซ่ึงมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับของแคเรียร์ ซพัพลายเออร์จะมีสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือการชาํระเงินอ่ืน ๆ สาํหรับบริการใด ๆ ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี หรือ 
สาํหรับสินคา้ใด ๆ ที่จดัส่งภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีจนถึงวนัที่ยตุิ ยกเวน้จาํนวนเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
แคเรียร์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่ซพัพลายเออร์ประสบหรือเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการยตุิดงักล่าวหรือเพื่อชดเชยซพัพลายเออร์ในช่วงระยะเวลาใด ๆ ของระยะเวลาของใบสั่งซ้ือน้ี 
ภายใตเ้งื่อนไขน้ีแคเรียร์อาจยตุิใบสั่งซ้ือน้ีบางส่วนโดยแจง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งนอ้ยล่วงหนา้ 30 วนั การยตุิส่วนหน่ึงส่วนใดของใบสั่งซ้ือน้ีหมายถึง 
การยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีโดยการลบสินคา้ และ/หรือ บริการที่เก่ียวขอ้งออกจากขอบเขตขอ้กาํหนดโดยสินคา้เหล่านั้นจะยงัไม่ไดส่้งมอบหรือจดัหาให้กบัแคเรียร์ตามวนัที่การยตุิดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
ซ่ึงอาจเป็นไปตามที่แคเรียร์กาํหนด และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ตอ้งปฏิบตัิตามภายใตใ้บสั่งซ้ือฉบบัน้ีที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และ/หรือ 
บริการที่ถูกลบออกจากขอบเขตของใบสั่งซ้ือน้ีจะถูกลบออกจากใบสั่งซ้ือน้ีดว้ย หากแคเรียร์ใชสิ้ทธ์ิดงักล่าวในการยตุิบางส่วน ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
แคเรียร์จะไม่มีภาระผูกพนัที่จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมสาํหรับสินคา้ และ/หรือ บริการที่ถูกยกเลิกดงักล่าวเวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในใบสั่งซ้ือน้ี 

 
14. ผลของการยุติ 

การยตุิใบสั่งซ้ือน้ี (ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม) จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธ์ิหรือความรับผิดที่เกิดข้ึนของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงและจะไม่มีผลต่อขอ้กาํหนดใหม่หรือการบงัคบัใชต้่อเน่ืองของขอ้กาํหนดใด ๆ ในที่น้ี 
ซ่ึงจะเขา้มามีผลบงัคบัใชไ้ม่ว่าจะตั้งใจอยา่งชดัแจง้หรือโดยนยั หรือมีผลบงัคบัต่อจากหรือภายหลงัจากการยตุิดงักล่าว ในกรณีที่มีการยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีโดยแคเรียร์มีเหตุ จะตอ้งมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
โดยไม่ทาํให้สิทธ์ิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่จะเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในภายหลงักบัแคเรียร์เส่ือมเสีย ซ่ึงเป็นผลจากการยตุิตามการละเมิดของใบสั่งซ้ือน้ีของซพัพลายเออร์: 
(a) การชาํระเงินล่วงหนา้ทั้งหมดที่แคเรียร์จ่ายให้กบัซพัพลายเออร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีหักมูลค่าของสินคา้และ/หรือบริการทั้งหมดที่จดัหาโดยซพัพลายเออร์ซ่ึงไดร้ับการยอมรับจากแคเรียร์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งคืนเงินให้แคเรียร์ทนัท;ี และ 
(b) แคเรียร์จะไดรั้บสิทธ์ิในการเรียกคืนจากซพัพลายเออร์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย ความสูญเสีย ตน้ทุน และค่าใชจ่้ายใด ๆ ที่แคเรียร์อาจดาํเนินการไวห้รือเกิดข้ึนจากการละเมิดและการยตุิดงักล่าวที่เกิดข้ึน 
ในกรณีที่มีการยกเลิกใบสั่งซ้ือน้ีไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม: 
(a) โดยไม่ทาํให้สิทธ์ิของแคเรียร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีในส่วนที่เก่ียวกบัการละเมิดใด ๆ โดยซพัพลายเออร์เส่ือมเสีย แคเรียร์จะมีสิทธ์ิที่จะมีส่วนร่วมกบัฝ่ายอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน (“ซพัพลายเออร์ใหม่”) 

เพื่อดาํเนินการจดัเตรียมสินคา้ และ/หรือ บริการต่อไป 
และซพัพลายเออร์จะคืนเงินให้กบัแคเรียร์ตามอตัราค่าธรรมเนียมหรือการชาํระเงินทั้งหมดที่ทาํไวล่้วงหนา้หรือที่ไดจ่้ายให้กบัซพัพลายเออร์ก่อนหนา้น้ีสาํหรับสินคา้ที่ยงัไม่ไดส่้งมอบและยอมรับโดยแคเรี

ยร์  และ/หรือ สาํหรับบริการที่ยงัไม่ไดด้าํเนินการภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี; 



 

Last Update 1/01/2023 ©2023 Carrier. All Rights Reserved. 
 Page 5 of 10  

  

(b) ซพัพลายเออร์จะส่งมอบเอกสารหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดที่แคเรียร์มอบให้แก่ซพัพลายเออร์เพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ; 
(c) ซพัพลายเออร์จะดาํเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่อาจจาํเป็นเพื่อเตรียมและตกลงกบัแคเรียร์เก่ียวกบัแผนในรายละเอียดสาํหรับการส่งมอบบริการดงักล่าวอยา่งเป็นระบบให้กบัแคเรียร์หรือซพัพลายเออร์ร

ายใหม่หรือบุคคลที่สามอ่ืน ๆ ตามที่แคเรียร์อาจมีส่วนร่วมดว้ย โดยให้มีการหยดุชะงกัและความไม่สะดวกกบัแคเรียร์อยูใ่นระดบัตํ่า; และ 
(d) ซพัพลายเออร์จะตอ้งยตุิการใชช่ื้อทางการคา้หรือเคร่ืองหมายการคา้ของแคเรียร์ 
ในกรณีที่ซพัพลายเออร์ดาํเนินการลบเคร่ืองหมาย สี หรือภาพวาดทั้งหมดที่มีการอา้งอิงถึงหรือเก่ียวขอ้งกบัแคเรียร์ จะถือว่าซพัพลายเออร์ยอมรับให้แคเรียร์มีสิทธ์ิระงบัการชาํระเงินใด ๆ 
ที่ตอ้งชาํระจากแคเรียร์ให้กบัซพัพลายเออร์เม่ือมีการแจง้การยตุิการให้บริการที่ดาํเนินการโดยซพัพลายเออร์ก่อนที่จะมีการยตุิใบสั่งซ้ือน้ีจนกว่าแคเรียร์จะพอใจว่าขอ้กาํหนดทั้งหมดภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี 
ไดรั้บการดาํเนินการอยา่งน่าพึงพอใจ 

 
15. การรับประกันท่ัวไป  

ซพัพลายเออร์รับรองและรับประกนัว่า: 
(a) หากเป็นนิติบุคคล ถือว่าไดจ้ดัตั้งข้ึนอยา่งถูกตอ้งและมีอยู่อยา่งถูกตอ้งภายใตก้ฎหมายของประเทศที่จดัตั้ง และมีศกัยภาพเต็ม อาํนาจ 

และอาํนาจหนา้ที่ในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นและดาํเนินธุรกิจซ่ึงถือว่าไดมี้ส่วนร่วมแลว้ในปัจจุบนั; 
(b) มีสิทธ์ิและอาํนาจหนา้ที่ในการเขา้ร่วมในใบสั่งซ้ือน้ี อาํนาจและอาํนาจหนา้ที่เต็มในการให้สิทธ์ิที่ไดรั้บตามใบสั่งซ้ือน้ี และการเขา้ทาํและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงื่อนไขของใบสั่งซ้ือน้ีจะไม่ (ก) 

ฝ่าฝืนบทบญัญตัิใด ๆ ของรัฐธรรมนูญของซพัพลายเออร์หรือกฎหมาย ธรรมนูญ ระเบียบขอ้บงัคบั คาํสั่ง คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลหรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ หรือ (ข) ละเมิด ขดัแยง้ 
ส่งผลให้เกิดการละเมิด หรือให้สิทธ์ิบุคคลใด ๆ เพื่อยตุิเงื่อนไขของสัญญาหรือขอ้ตกลงใด ๆ ที่ซพัพลายเออร์เป็นคู่สัญญา หรือ (ค) 
ทาํให้ซพัพลายเออร์เสียประโยชน์จากสิทธ์ิใบอนุญาตหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่ไดร้ับในปัจจุบนัหรือ (ง) ส่งผลให้เกิดการกูยื้มในปัจจุบนัหรืออนาคตหรือการเป็นหน้ีของซพัพลายเออร์ที่ถึงกาํหนดชาํระ 
หรือที่สามารถชาํระได ้หรือสามารถประกาศกาํหนดชาํระและชาํระไดก่้อนวนัที่ครบกาํหนด; 

(c) ขอ้มูลที่เป็นขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่จดัทาํข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์องใบสั่งซ้ือน้ี เป็นความจริงและถูกตอ้งในสาระสาํคญัทุกประการ ณ วนัที่ระบุหรือ ณ วนัที่ที่ระบุไว ้(หากมี); 
(d) ไม่มีการสั่งซ้ือ หรือย่ืนคาํร้อง หรือการลงมติให้เลิกกิจการของซพัพลายเออร์ และไม่มีความยุง่ยาก การดาํเนินการ หรือกระบวนการอ่ืนใดที่ถูกเรียกเก็บจากสินทรัพยใ์ด ๆ 

ซพัพลายเออร์ไม่ลม้ละลายหรือไม่สามารถชาํระหน้ีได ้ และไม่มีผูร้ับ หรือผูร้ับและผูจ้ดัการที่ไดร้ับแต่งตั้งโดยบุคคลของบริษทั หรือสินทรัพยห์รือส่วนใด ๆ ของซพัพลายเออร์ 
และไม่มีอาํนาจในการแต่งตั้งใด ๆ เกิดข้ึน; 

(e) มี หรือ จะไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิที่ดีและถูกตอ้งสาํหรับสินคา้ที่ส่งมอบไปยงัแคเรียร์ และจะส่งมอบกรรมสิทธ์ิที่ถูกตอ้งนั้นให้แก่แคเรียร์โดยปราศจากสิทธ์ิในการครอบครองทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น การจาํนาํ 
ภาระผูกพนั การจาํนอง หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนใดหรือสิทธ์ิใด ๆ ของบุคคลที่สาม; 

(f) ซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์มีคุณสมบตัิที่จาํเป็น ทกัษะทางวิชาชีพ และความเช่ียวชาญทางเทคนิค 
ในการปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีโดยเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด; 

(g) ในการจดัหาสินคา้ และ/หรือ บริการให้กบัแคเรียร์ จะตอ้งจดัหาตวัแทนซพัพลายเออร์ในการทาํตามกฎหมายที่บงัคบัใชต้ลอดเวลา ซ่ึงรวมถึงกฎหมายห้ามการสมรู้ร่วมคิด ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การทุจริต และการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม และนโยบายของแคเรียร์อ่ืน ๆ ทั้งหมด ตลอดจนนโยบายของแคเรียร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่แจง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบเป็นคร้ังคราว; 

(h) ซพัพลายเออร์จะบนัทึกค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และ/หรือ บริการโดยทนัทีและถูกตอ้งลงในสมุดบญัชีและบนัทึกธุรกรรม; และ 
(i) ราคา ค่าใชจ่้าย หรืออตัราทีก่าํหนดหรือที่ดาํเนินการผ่านการอา้งอิงในใบสั่งซ้ือน้ี ไม่เป็นที่น่าพอใจน้อยไปกว่าที่กาํหนดให้กบัลูกคา้รายอ่ืนสาํหรับบริการที่เหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 

ในปริมาณที่ใกลเ้คียงกนั ไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมหรืออตัราประเภทใด ๆ โดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็น   ลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากแคเรียร์ 
การชาํระเงินใด ๆ ที่เกิดจากซพัพลายเออร์สาํหรับรายการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้และ/หรือ บริการที่มีขอ้พิพาท 
อาจถูกระงบัโดยแคเรียร์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามหลกัฐานการผิดนดัโดยซพัพลายเออร์ในการจดัหาสินคา้ดงักล่าว และ/หรือบริการ ไม่ว่าในกรณีที่ซพัพลายเออร์จะชาํระค่าสินคา้ และ/หรือ บริการใด ๆ 
หากสินคา้ดงักล่าวไม่ไดร้ะบุไวใ้น หรือ ไม่อยูใ่นขอบเขตของสินคา้ และ/หรือ บริการ 

 
16. การรับประกันท่ีเก่ียวข้องกับบริการ 

ซพัพลายเออร์รับรองและรับประกนัว่า: 
(a) ซพัพลายเออร์จะดาํเนินการให้บริการในลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว ้ ณ ที่น้ี 

และเป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใชแ้ละแนวปฏิบตัิในอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจุบนัและเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป โดยบุคลากรที่ไดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสมซ่ึงมีประสบการณ์ในสาขาที่เหมาะสม นอกจากน้ี 
ในการดาํเนินการให้บริการ ซพัพลายเออร์จะเอาใจใส่และความขยนัหมัน่เพียรในการทาํงานในระดบัที่ไม่นอ้ยไปกว่าการให้บริการหรือการทาํกิจกรรมที่คลา้ยคลึงกนัของซพัพลายเออร์ก่อนวนัที่ในที่น้ี 
และจะใช้ความพยายามในการส่งมอบบริการในลกัษณะที่สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบตัิที่ผ่านมาของซพัพลายเออร์อยา่งสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย;์ 

(b) ซพัพลายเออร์จะจดัหาใบอนุญาตที่จาํเป็นทั้งหมดสาํหรับบริการที่กาํหนดโดยกฎหมายที่บงัคบัใช ้จ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เก่ียวขอ้ง และปฏิบตัติามขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด คาํสั่ง หลกัเกณฑ ์และกฎอ่ืน ๆ 
; และ 

(c) ซพัพลายเออร์จะตอ้งให้บริการระดบัมืออาชีพ มีมาตรฐานสูง และจะพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ที่น่าพอใจภายในเวลาและเงินทุนที่มีอยู ่หากซพัพลายเออร์ไม่สามารถให้บริการไดต้ามใบสั่งซ้ือน้ี 
และ/หรือ กลบัรับผิดชอบสาํหรับความล่าชา้ที่ไม่มีเหตุผลประกอบ ซพัพลายเออร์จะจ่ายเงินให้แก่แคเรียร์สาํหรับค่าใชจ่้ายและความเสียหายทั้งหมดที่แคเรียร์แบกรับอนัเป็นผลมาจากความล่าชา้เหล่านั้น 
 

17. การรับประกันท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า 
(a) ซพัพลายเออร์รับรองและรับประกนัต่อแคเรียร์ บริษทัในเครือ ผูสื้บทอด ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย ลูกคา้ และผูใ้ชสิ้นคา้ที่แคเรียร์ขายว่า สินคา้ทั้งหมดที่ให้ไว ้ ณ ที่น้ีจะสามารถขายไดใ้หม่ 

โดยปราศจากขอ้บกพร่องในดา้นวสัดุและฝีมือการผลิต โดยคาํนึงถึงสาํหรับสินคา้ที่ออกแบบโดยซพัพลายเออร์ที่ปราศจากขอ้บกพร่องในการออกแบบ ซ่ึงเป็นไปตามรายละเอียดที่ไดก้าํหนดไว ้ภาพวาด 
และขอ้กาํหนดดา้นประสิทธิภาพที่เก่ียวขอ้ง เหมาะสมกบัวตัถุประสงคท์ี่ตั้งใจไว ้ ปราศจากสิทธิในการครอบครองทรัพยข์องผูอ่ื้น 
ภาระผูกพนัในกรรมสิทธ์ิและการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลที่สาม 

(b) หากซพัพลายเออร์ตอ้งให้บริการหรือขอ้มูลทางเทคนิคภายใตข้อ้น้ี ซพัพลายเออร์ขอรับประกนักบัแคเรียร์ว่าบริการ และ/หรือ ขอ้มูลทางเทคนิคดงักล่าวนั้น 
ไดรั้บการดาํเนินการหรือจดัเตรียมอยา่งมืออาชีพและมีฝีมือ และเป็นไปตามคาํแนะนาํของแคเรียร์หรือขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ 
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(c) ซพัพลายเออร์ขอรับประกนัเพิ่มเติมว่า ตนมีอาํนาจ อาํนาจหนา้ที ่ และความสามารถในการดาํเนินการส่งมอบและปฏิบตัิตามภาระหนา้ทีภ่ายใตข้อ้ตกลงน้ี ตามคาํขอของแคเรียร์ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งให้ขอ้มูลทางการเงินแก่แคเรียร์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าซพัพลายเออร์มีความมัน่คงทางการเงินและสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขน้ีได ้ โดยที่ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่ให้ขอ้มูลใด ๆ 
แก่แคเรียร์โดยฝ่าฝืนกฎหมายที่บงัคบัใช ้

(d) ซพัพลายเออร์รับรองว่าวสัดุหรือส่ิงของที่ให้มาจะตอ้งมีคุณภาพดีที่สุดและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัหาและประสิทธิภาพของบริการทีค่รอบคลุม 
โดยใบสั่งซ้ือน้ีจะตอ้งดาํเนินการอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมดว้ยฝีมือระดบัชั้นหน่ึง ซพัพลายเออร์รับประกนัว่าจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัทั้งหมดที่เก่ียวขอ้ง 
 

18. ความชํารุดบกพร่อง 
การจดัส่ง การตรวจสอบ การทดสอบ การยอมรับ หรือการใชง้านหรือการชาํระเงินสาํหรับสินคา้ที่จดัหามาน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระหนา้ที่ของซพัพลายเออร์ภายใตก้ารรับประกนัน้ี 
และการรับประกนัดงักล่าว รวมถึงการรับประกนัอ่ืน ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรือโดยนยัจะตอ้งผ่านการจดัส่ง การตรวจสอบ การทดสอบ การยอมรับ การชาํระเงินและการใชง้าน 
หากมีการระบุความชาํรุดบกพร่องก่อนที่จะส่งไปยงัลูกคา้ของแคเรียร์ และให้แคเรียร์เลือกที่จะให้โอกาสแก่ซพัพลายเออร์ในการซ่อมแซมหรือจดัหาช้ินส่วนทดแทน 
ซพัพลายเออร์ตกลงตามตวัเลือกของแคเรียร์ในการแกไ้ขความชาํรุดบกพร่องในหรือเปล่ียนสินคา้ใด ๆ ที่ไม่ไดยื้นยนักบั การรับประกนัก่อนหนา้น้ีในทนัที 
แต่จะไม่มีการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่และการจดัส่งจะเสร็จสมบูรณ์เกินสิบ (10) วนันบัจากแจง้ใหท้ราบโดยแคเรียร์เก่ียวกบัขอ้ผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว 
ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ระบุช้ีชดัว่าสินคา้ดงักล่าวไดร้ับการแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่จะตอ้งมาพร้อมกบัการส่งมอบสินคา้ที่ไดร้ับการแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ 
ในกรณีที่ซพัพลายเออร์ไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือเปล่ียนสินคา้ที่ไม่ไดร้ับการยืนยนัในทนัที แคเรียร์ (หลงัจากแจง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบอยา่งสมเหตสุมผล) 
จะมีสิทธ์ิในการแกไ้ขหรือเปล่ียนสินคา้ดงักล่าวและเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนกบัแคเรียร์ในการดาํเนินการ สิทธ์ิดงักล่าวรวมถึง แต่ไม่จาํกดัอยูแ่ค่สิทธ์ิของแคเรียร์ในการหักหรือหักลา้งค่าธรรมเนียม 
หากมีการระบุขอ้บกพร่องหลงัจากการจดัส่งไปยงัลูกคา้ของแคเรียร์แลว้ สินคา้อาจถูกทิ้ง เก็บรักษา หรือเก็บไวเ้พื่อให้ซพัพลายเออร์ดาํเนินการจดัการตามดุลยพินิจของลูกคา้ของแคเรียร์ 
ซพัพลายเออร์จะคืนเงินให้กบัแคเรียร์ในทนัทีสาํหรับค่าใชจ่้ายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนกบัแคเรียร์ 
โดยไม่คาํนึงถึงลกัษณะของค่าใชจ่้ายหรือความเสียหายดงักล่าวอนัเป็นผลมาจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการที่ซพัพลายเออร์ไม่ปฏิบตัิตามขอ้ 17 (ก) ขา้งตน้รวมถึง แต่ไม่จาํกดัอยูแ่ค่ การซ่อมแซม 
ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียน การทาํใหม่ การถอดและการติดตั้งใหม่ ค่าขนส่ง สินคา้ และ/หรือ บริการที่ระบุไวใ้นความล่าชา้ในในการสั่งซ้ือ การระงบัการชาํระเงิน ค่าบริการภาคสนาม 
ค่าใชจ่้ายในการเรียกคืนในการย่ืนและการปฏิบตัติามขอ้กาํหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบั 

  
19. การชดใช้ค่าเสียหายและการจํากัดความรับผิดท่ีเก่ียวข้องกับบริการ  

ซพัพลายเออร์จะชดใช ้ ป้องกนั และระงบัไม่ให้เกิดอนัตรายแก่แคเรียร์ รวมถึงพนักงาน กรรมการ เจา้หนา้ที ่ บริษทัในเครือและตวัแทน (“ผู้รับค่าสินไหมทดแทนของแคเรียร์”) จากและต่อความสูญเสีย 
ความรับผิด ผลรวมการชาํระหน้ี ค่าใชจ่้าย (รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง ค่าใชจ่้ายทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่ียวชาญอ่ืน ๆ) ค่าเรียกเก็บ ค่าใชจ่้าย การปฏิบตั ิ การดาํเนินการ ขอ้เรียกร้องต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ไดห้รือไม่ก็ตาม ("ความสูญเสีย") ซ่ึงส่งผลให้ผูรั้บค่าสินไหมทดแทนของแคเรียร์ประสบ เร่ิม ดาํเนินการหรือกล่าวหาต่อ หรือไดรั้บความเดือดร้อนหรือผลกระทบ 
ซ่ึงเกิดข้ึน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม) จากในระหว่างหรือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง: 
(a) ซพัพลายเออร์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามการดาํเนินการการรับประกนัหรือภาระผูกพนัใด ๆ ของซพัพลายเออร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี; 
(b) การกระทาํ การเรียกร้องหรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ที่เกิดข้ึน หรือคุกคามต่อผูร้ับการคุม้ครองของแคเรียร์ที่อา้งว่า หรืออยูบ่นพื้นฐานของการเรียกร้อง ว่าการให้บริการโดยซพัพลายเออร์ หรือการใช ้การเขา้ถึง 

หรือการรับบริการโดยผูร้ับค่าสินไหมทดแทนของแคเรียร์ ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาใด ๆ (นิยามไวด้า้นล่าง) และ/หรือ สิทธ์ิอ่ืนใดในลกัษณะใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ หรือละเมิดขอ้ตกลงใด ๆ 
ที่ซพัพลายเออร์เป็นคู่สัญญาอยูใ่นปัจจุบนั; 

(c) การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที่เกิดจากการกระทาํหรือการละเวน้ของซพัพลายเออร์ และ/หรือ ตวัแทนซพัพลายเออร์; 
(d) การกระทาํโดยประมาท หรือการละเวน้ หรือการผิดนดัโดยเจตนา การประพฤติมิชอบหรือการฉ้อโกงของซพัพลายเออร์หรือตวัแทนซพัพลายเออร์; 
(e) การเรียกร้องใด ๆ โดยตวัแทนซพัพลายเออร์เก่ียวกบัการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือ การเสียชีวิตใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัติามใบสั่งซ้ือน้ี; 
(f) ขอ้บกพร่องใด ๆ ในบริการที่จดัหาโดยซพัพลายเออร์; 
(g) การใชบ้ริการของแคเรียร์ที่จดัหาโดยซพัพลายเออร์; 
(h) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งใด ๆ โดยซพัพลายเออร์; และ 
(i) การเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลูกคา้ของแคเรียร์ ต่อผูร้ับสินไหมทดแทนของแคเรียร์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่ระบุไวใ้นข้อ 19 น้ี 
โดยไม่ทาํให้การชดใชค่้าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ ในใบสั่งซ้ือน้ีเส่ือมเสีย ซพัพลายเออร์จะชดใช้ ป้องกนั และระงบั ไม่ให้เป็นอนัตรายต่อผูรั้บค่าสินไหมทดแทนให้การคุม้ครองแคเรียร์ต่อการเรียกร้องใด ๆ 
ของตวัแทนซพัพลายเออร์ต่อแคเรียร์ที่เกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานตามใบสั่งซ้ือน้ี บนัทึกดว้ยความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากแคเรียร์ ซพัพลายเออร์จะไม่: 
(a) ยตุิหรือประนีประนอมสาเหตุของการกระทาํ การฟ้องร้อง หรือการดาํเนินการอ่ืนใด หากการชาํระหน้ีหรือการประนีประนอมบงัคบัให้แคเรียร์ตอ้งชาํระเงินหรือแบกรับความรับผิดใด ๆ 

หรืออยูภ่ายใตค้าํสั่งห้ามหรือมาตรการระหว่างกาลอ่ืนใดอนัเป็นเหตุผลของการระงบัขอ้พิพาทหรือการประนีประนอมดงักล่าว; 
(b) ยอมรับภาระหนา้ที่ใด ๆ หรือให้สิทธ์ิหรือใบอนุญาตใด ๆ ในนามของแคเรียร์; หรือ 
(c) แถลงการณ์ใด ๆ ที่ยอมรับความรับผิดสาํหรบัหรือในนามของแคเรียร์ 
ไม่ว่าในกรณีใด แคเรียร์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกาํไร เงินออม บุคคลที่สาม สัญญา รายได ้ ดอกเบี้ย หรือค่าความนิยมใด ๆ ของซพัพลายเออร์ (เวน้แต่จะไดร้ับการคุม้ครองโดยเฉพาะ 
ภายใตก้ารชดใชค่้าสินไหมทดแทน) หรือสาํหรับการสูญเสีย ที่เป็นผลตามมา โดยออ้ม โดยบงัเอิญ หรือมีความพิเศษ ซ่ึงความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายเหล่านั้น 
แมว้่าจะไดร้ับการแนะนาํเก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการคงอยู่ หรือแมว้่าความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดจากความประมาทของแคเรียร์ พนักงาน กรรมการ เจา้หนา้ที ่บริษทัในเครือ ตวัแทน 
หรือผูร้ับเหมาช่วงของแคเรียร์ก็ตาม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต โดยไม่คาํนึงถึงขอ้กาํหดนใด ๆ ในใบสั่งซ้ือน้ี ให้ความรับผิดทั้งหมด ในภาพรวม ของแคเรียร์ที่มีต่อซพัพลายเออร์สาํหรับขอ้เรียกร้อง 
การสูญเสีย ตน้ทุนหรือความเสียหายทั้งหมดใด ๆ และตน้ทุนหรือขอ้เรียกร้อง ค่าใชจ่้ายอนัเป็นผลมาจากหรือในทางใดทางหน่ึงที่เก่ียวขอ้งกบัใบสั่งซ้ือหรือจากสาเหตุหรือสาเหตุใด ๆ 
จะตอ้งไม่เกินยอดชาํระเงินทั้งหมดที่ตอ้งจ่ายให้กบัซพัพลายเออร์ในใบสั่งซ้ือน้ี 

 
20. การชดใช้ค่าเสียหายและการจํากัดความรับผิดท่ีเก่ียวข้องกับสินค้า  

ซพัพลายเออร์จะชดใชค่้าเสียหาย ปกป้อง และระงบัไม่ให้แคเรียร์ไดรั้บความเสียหายทั้งจากและต่อการสูญเสียใด ๆ ซ่ึงอาจประสบ เร่ิม ดาํเนินการหรือกล่าวหาต่อ หรือไดรั้บความเดือดร้อนหรือผลกระทบ 
ซ่ึงเกิดข้ึน (ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม) จากในระหว่างหรือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง: 
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(a) ซพัพลายเออร์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามการดาํเนินการการรับประกนัหรือภาระผูกพนัใด ๆ ของซพัพลายเออร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี; 
(b) การกระทาํ การเรียกร้องหรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ที่เกิดข้ึน หรือคุกคามต่อผูร้ับการคุม้ครองของแคเรียร์ที่อา้งว่า หรืออยูบ่นพื้นฐานของการเรียกร้อง ว่าการจดัหาสินคา้โดยซพัพลายเออร์ หรือการใช ้

การเขา้ถึง หรือการรับสินคา้โดยผูร้ับค่าสินไหมทดแทนของแคเรียร์ ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาใด ๆ (นิยามไวด้า้นล่าง) และ/หรือ สิทธ์ิอ่ืนใดในลกัษณะใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ 
หรือละเมิดขอ้ตกลงใด ๆ ที่ซพัพลายเออร์เป็นคู่สัญญาอยูใ่นปัจจุบนั; 

(c) การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที่เกิดจากการกระทาํหรือการละเวน้ของซพัพลายเออร์ และ/หรือ ตวัแทนซพัพลายเออร์ (ไม่ว่าจะเกิดข้ึนอยา่งไร ซ่ึงรวมถึง 
แต่ไม่จาํกดัเพียง เหตุผลของความประมาท การละเมิดการรับประกนั ความบกพร่องในการออกแบบ วสัดุหรือฝีมือหรืออ่ืน ๆ และแมว้่าจะมีการอา้งความรับผิดอยา่งเขม้งวด); 

(d) การกระทาํโดยประมาท หรือการละเวน้ หรือการผิดนดัโดยเจตนา การประพฤติมิชอบหรือการฉ้อโกงของซพัพลายเออร์หรือตวัแทนซพัพลายเออร์; 
(e) การเรียกร้องใด ๆ โดยตวัแทนซพัพลายเออร์เก่ียวกบัการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือ การเสียชีวิตใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัติามใบสั่งซ้ือน้ี; 
(f) ขอ้บกพร่องใด ๆ ในการออกแบบ การผลิต หรือวสัดุที่ใชข้องสินคา้ที่จดัหาโดยซพัพลายเออร์; 
(g) การใชสิ้นคา้ของแคเรียร์ที่จดัหาโดยซพัพลายเออร์; 
(h) การฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งใด ๆ โดยซพัพลายเออร์; และ 
(i) การเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลูกคา้ของแคเรียร์ ต่อผูร้ับสินไหมทดแทนของแคเรียร์ที่เกิดจากสถานการณ์ที่ระบุไวใ้นข้อ 20 น้ี 
หากไดรั้บคาํสั่งจากแคเรียร์ ซพัพลายเออร์จะดาํเนินการป้องกนั และ/หรือ ยตุิขอ้เรียกร้องดงักล่าวทั้งหมดและการป้องกนัการฟ้องร้อง คดีความ หรือการดาํเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดข้ึน 
เพื่อบงัคบัใชข้อ้เรียกร้องหรือขอ้รียกร้องต่าง ๆ และจะตอ้งชาํระตามคาํตดัสินทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการฟ้องร้อง คดีความ หรือการดาํเนินการทางกฎหมาย รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความทั้งหมดและค่าใชจ่้าย   
อ่ืน ๆ ทั้งหมด ซพัพลายเออร์ยินยอมว่า ในกรณีใด ๆ ที่การเรียกร้องดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของแคเรียร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีหรือไม่ก็ตาม ซพัพลายเออร์จะไม่ดาํเนินการยตุิขอ้ตกลงใด ๆ 
โดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากแคเรียร์ 

 
21. การรับรองและปฏิบัติตาม  

ในการให้บริการและในการดาํเนินธุรกิจของซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์ปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ของตนภายใตก้ฎหมาย ซ่ึงรวมถึง 
แต่ไม่จาํกดัเพียง: 
(a) ไม่แถลงขอ้ความที่ไม่เป็นความจริงหรือทาํให้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัแคเรียร์ ผลิตภณัฑ์ของบริษทั รวมถึงเก่ียวกบัธุรกิจหรือแนวทางปฏิบตัิของซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์; 
(b) ไม่ละเมิดกฎหมายต่อตา้นการให้สินบนหรือต่อตา้นการทุจริตของเขตอาํนาจศาลใด ๆ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัที ่ 5 พ.ศ. 2561 
พระราชบญัญตัิการปฏิบตัิทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และประเทศใด ๆ ที่เป็นหรือจะเป็นผูล้งนามในอนุสัญญาขององคก์ารเพื่อความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ 
ว่าดว้ยการต่อตา้นการให้สินบนแก่เจา้หนา้ที่ของรัฐต่างประเทศในการทาํธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง; 

(c) ไม่จ่าย เสนอ หรือสัญญาว่าจะจ่าย หรือมอบอาํนาจให้จ่ายเงินหรือส่ิงมีค่า    ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ให้กบัพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในตาํแหน่งทางการเมือง 
หรือเจา้หนา้ที่ ลูกจา้ง หรือตวัแทนของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคก์รหรือหน่วยงานที่รัฐเป็นเจา้ของหรือควบคุม หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงพนักงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ 
และบริษทัหรือบุคคลที่ลูกคา้/ผูใ้ชป้ลายทาง เช่น ผูอ้อกแบบ วิศวกรรม หรือสถาปนิก หรือที่ปรึกษาอ่ืน ๆ ) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการใชใ้ห้มีอิทธิพลต่อการกระทาํหรือการตดัสินใจใด ๆ ของพรรค 
เจา้หนา้ที ่ ผูส้มคัร เจา้หนา้ที ่ พนกังาน ตวัแทนหรือบุคคลในฐานะตวัแทนทางการหรือที่มีอาํนาจดาํเนินการในฐานะตวัแทน หรือชักจูงให้ใชอิ้ทธิพลของบุคคลที่จะกระทบหรือส่งผลกบัการกระทาํ 
หรือการตดัสินใจใด ๆ ของรัฐบาล หรือของนายจา้งของเขา หรือทาํหรือละเวน้การกระทาํใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหนา้ที่ตามกฎหมายของตน 
เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภณัฑ์ของแคเรียร์หรือเพื่อช่วยเหลือแคเรียร์ในดา้นใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรือเพื่อประโยชน์ หรือวตัถุประสงคอ่ื์นใดที่ไม่เหมาะสม; 

(d) ณ วนัที่ของใบสั่งซ้ือน้ี ทั้งซพัพลายเออร์หรือตวัแทนซพัพลายเออร์ หรือสมาชิกในครอบครัวสายตรงของบุคคลดงักล่าว ไม่เป็น (หรือเพิ่งเป็น) เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของรัฐ 
องคก์รหรือนิติบุคคลที่ดาํเนินการหรือเป็นเจา้ของหรือควบคุมโดยรัฐ หรือพรรคการเมือง หรือผูส้มคัรตาํแหน่งทางการเมือง หรือหน่วยงานของรัฐ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่แคเรียร์ภายในสิบ (10) วนันบัจากที่บุคคลคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เขา้เป็นเจา้หนา้ที ่พนกังาน หรือผูส้มคัร; 

(e) ปฏิบตัติามนโยบายการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและจริยธรรมของแคเรียร์อยา่งเต็มที่ รวมถึงจรรยาบรรณของแคเรียร์ จรรยาบรรณซพัพลายเออร์ของแคเรียร์ และโครงการเก่ียวกบัการต่อตา้นการให้สินบน 
การสมรู้ร่วมคิด และการขดักนัทางผลประโยชน์ และเขา้ร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดตามที่ร้องขอ และดาํเนินการรับรองการปฏิบตัิตามความเป็นจริงเป็นรายปี (หรือเม่ือใดก็ตามที่ถูกร้องขอ); และ 

(f) ไม่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ คาํสั่ง หรือมาตรฐานความปลอดภยัดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั หรือการปกป้องดา้นส่ิงแวดลอ้มใด ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัขิองซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์ ในกรณีที่ซพัพลายเออร์หรือตวัแทนซพัพลายเออร์ละเมิดภาระหนา้ที่ของตนภายใตข้อ้น้ี 
หรือแคเรียร์รับรู้หรือมีขอ้สงสัยตามสมควรว่า ซพัพลายเออร์หรือตวัแทนซพัพลายเออร์ไดล้ะเมิดขอ้กาํหนดน้ีหรือทาํให้แคเรียร์ละเมิดบทบญัญตัิของกฎหมายใด ๆ 
แมว้่าจะมีขอ้กาํหนดอ่ืนใดในทางตรงกนัขา้ม แคเรียร์อาจยตุิใบสั่งซ้ือน้ีทนัท ี

(g)  
22. การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 

แคเรียร์จะตอ้งจดัเตรียมบตัรผ่านเขา้ออก หรือป้ายช่ือสาํหรับตวัแทนซพัพลายเออร์แต่ละรายเพื่อให้พวกเขาสามารถเขา้ออกสถานที่ของแคเรียร์ 
ตวัแทนซพัพลายเออร์จะระบุเวลาเขา้ไปยงัสถานที่ของแคเรียร์และระบุเวลาออกก่อนออกจากสถานที่ของแคเรียร์ตามระบบการควบคุมสาํหรับของแคเรียร์สาํหรับการเขา้งาน การระบุตวัตน 
และการตรวจสอบยอ้นกลบั ที่กาํหนดไวใ้น ภาคผนวก 4 (“ระบบการควบคุม”)  ในกรณีที่ตวัแทนซพัพลายเออร์ไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอนระบุเวลาเขา้ออกขา้งตน้ 
หรือไม่ปฏิบตัิตามชัว่โมงการทาํงานที่กาํหนดไวใ้นระบบการควบคุม ซพัพลายเออร์จะตอ้งติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแคเรียร์ภายใน 48 ชัว่โมงเพือ่ให้คาํอธิบาย 
และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะปรับปรุงระบบตอ่ไป 
บทลงโทษตามที่ระบุไวใ้นระบบการควบคุมอาจมีผลใชก้บัและตอ้งชาํระโดยซพัพลายเออร์ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดที่ไดมี้การปรับปรุงขา้งตน้ 
หากซพัพลายเออร์หรือตวัแทนซพัพลายเออร์รายใดที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ของแคเรียร์ตามที่ระบุไวใ้น ภาคผนวก 2 
หรือคาํแนะนาํหรือกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง แคเรียร์จะมีสิทธ์ิกาํหนดบทลงโทษที่ระบุไวใ้นระบบการควบคุมซ่ึงจะตอ้งจ่ายโดยซพัพลายเออร์ 
การละเมิดความปลอดภยัโดยหรือการประพฤติมิชอบของตวัแทนซพัพลายเออร์ เช่น การโจรกรรม จะทาํให้แคเรียร์ปฏิเสธตวัแทนซพัพลายเออร์ไดท้นัท ี
และซพัพลายเออร์จะจดัหาตวัแทนซพัพลายเออร์ทดแทนตามข้อ 7 (จ) ขา้งตน้ 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์ดูแลและพยายามอยา่งเต็มที่ในระหว่างการให้บริการเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานที่ปลอดภยัในสถานที่ของแคเรียร์และเ
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พื่อให้มัน่ใจในความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของซพัพลายเออร์และตวัแทนซพัพลายเออร์เอง ตลอดจนพนกังาน ตวัแทน และแขกผูม้าเยือนของแคเรียร์ที่อยู่ในสถานที่ของแคเรียร์ 
ซพัพลายเออร์จะชดใชสิ้นไหมทดแทนและระงบัไม่ให้เกิดขอ้เรียกร้อง ความรับผิด การสูญเสีย ความเสียหาย ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่เกิดกบัแคเรียร์ 
(รวมถึงค่าดาํเนินการทางกฎหมายและค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์การชดใชสิ้นไหมทดแทนทั้งหมด) 
ที่แคเรียร์ไดร้ับความเดือดร้อนอนัเกิดจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นที่เกิดจากความประมาท ผิดนดั 
หรือกระทาํหรือละเวน้การกระทาํของซพัพลายเออร์หรือตวัแทนซพัพลายเออร์ 

 
23. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

ซพัพลายเออร์รับประกนั และรับรองว่าซพัพลายเออร์จะตอ้ง: 
(a) ปฏิบตัติามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล          พ.ศ. 2562 (หรือเรียกยอ่ว่า "PDPA") อยา่งครบถว้น 

และจดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบตัิตามภาระหนา้ที่ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีเท่านั้น ซพัพลายเออร์จะตอ้งชดใชใ้ห้กบัแคเรียร์ ในกรณีการละเมิดพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  
ที่ทาํให้แคเรียร์ตอ้งรับผิดต่อตน้ทุน ขอ้เรียกร้อง หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ; 

(b) ดาํเนินการเปิดเผยหรือใชข้อ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเคร่งครัดตามขอบเขตที่กาํหนดสาํหรับวตัถุประสงคข์องใบสั่งซ้ือน้ีหรือตามคาํแนะนาํที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของแคเรียร์; 
(c) วางมาตรการที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นถูกตอ้งและสมบูรณ์ และดาํเนินการเพื่อแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลที่อยูใ่นการควบคุมหรือการครอบครองของซพัพลายเออร์โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทาํได ้

ตามคาํขอที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของแคเรียร์; 
(d) ให้รายละเอียดของขอ้มูลส่วนบุคคลแก่แคเรียร์ที่ซพัพลายเออร์มีอยูใ่นความครอบครองหรือควบคุมตามคาํขอที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของแคเรียร์; 
(e) เก็บรักษาบนัทึกที่สมบูรณ์และถูกตอ้งเก่ียวกบัวิธีการใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยซพัพลายเออร์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

ขอ้มูลบุคคลและช่ือของภาคีที่ไดร้ับอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และให้ขอ้มูลดงักล่าวกบัแคเรียร์ตามคาํขอของแคเรียร์ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร; 
(f) ดาํเนินการเฉพาะกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศไทย หรือ ในประเทศหรือดินแดนอ่ืนตามที่แคเรียร์อาจอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร การอนุมตัิใด ๆ 

อาจอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขดงักล่าวตามที่แคเรียร์เห็นว่าจาํเป็นสาํหรับการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล; 
(g) ไม่ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงับุคคลที่สามไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือที่อ่ืนโดยไม่ไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากแคเรียร์; 
(h) เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดไวเ้ป็นความลบัและไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลใด ๆ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตภายใตเ้งื่อนไขของใบสั่งซ้ือน้ีหรือไดรั้บอนุญาตจากแคเรียร์เป็นลายลกัษณ์อกัษร; 
(i) อนุญาตให้เฉพาะพนกังานของตนเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลตามความจาํเป็นที่ตอ้งรู้ ซ่ึงพนกังานจาํเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อให้ซพัพลายเออร์สามารถให้บริการแก่แคเรียร์ตามใบสั่งซ้ือน้ี; 
(j) ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลในการควบคุมหรือการครอบครองของซพัพลายเออร์ โดยการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัที่เหมาะสมเพื่อป้องกนัการเขา้ถึง การรวบรวม การใช ้ การเปิดเผย การคดัลอก 

การดดัแปลง การกาํจดั หรือการทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือโดยไม่ไดต้ั้งใจ; 
(k) ไม่เก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเอกสารหรือบนัทึกใด ๆ ที่มีขอ้มูลส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์หรืออ่ืน ๆ เป็นระยะเวลานานเกินความจาํเป็น เพื่อใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคใ์นใบสั่งซ้ือน้ี 

หรือเป็นระยะเวลานานกว่าที่จาํเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์ตามเพื่อวตัถุประสงคข์องซพัพลายเออร์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย; 
(l) ตามคาํร้องขอของแคเรียร์ โดยไม่คาํนึงถึงขอ้กาํหนดอ่ืนใดในใบสั่งซ้ือน้ี ให้ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดกลบัไปยงัแคเรียร์ทนัท ี รายงานขอ้มูลส่วนบุคคลในความครอบครองทั้งหมด และ/หรือ 

สั่งให้บุคคลที่สามทั้งหมดที่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวส่งคืนหรือลบขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะอยูใ่นรูปแบบใด และ/หรือ ส่ือที่มีขอ้มูลดงักล่าวอยู;่ และ 
(m) ดาํเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าตวัแทนซพัพลายเออร์ปฏิบตัิตาม      ข้อ 23  ที่ให้ตวัแทนซพัพลายเออร์ประมวลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ในนามของแคเรียร์ 

 
24. การทําสัญญารับช่วง การมอบหมาย และการมอบอํานาจ 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งไม่รับเหมาช่วง มอบหมาย หรือมอบหมายอาํนาจ หรืออ่ืน ๆ ที่เป็นการจดัให้บุคคลที่สามดาํเนินการในส่วนใดส่วนหน่ึงของใบสั่งซ้ือน้ี หรือเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่หรือภาระผูกพนัใด ๆ 
ของซพัพลายเออร์ภายใตส่้วนใดส่วนหน่ึงของใบสั่งซ้ือน้ีโดยไม่ไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากแคเรียร์ ในกรณีที่แคเรียร์ไดอ้นุมตัิสัญญารับช่วง การมอบหมาย หรือการมอบอาํนาจตาม     
ข้อ 24 น้ี ซพัพลายเออร์จะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบความเหมาะสมของบุคคลดงักล่าวทั้งหมดสาํหรับการให้บริการ (เรียกรวมกนัว่า "กลุ่มผู้รับเหมาช่วง" หรือเรียกเป็นรายบุคคลว่า "ผู้รับเหมาช่วง" ) 
และเพื่อให้แน่ใจว่างานที่ดาํเนินการโดยบุคคลดงักล่าวตรงตามขอ้กาํหนดของใบสั่งซ้ือน้ี ซพัพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูรั้บเหมาช่วงดงักล่าวไดรั้บทราบและอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขทั้งหมดของใบสั่งซ้ือน้ี 
ที่เก่ียวขอ้งกบัส่วนของผูร้ับเหมาช่วงในการดาํเนินการตามใบสั่งซ้ือน้ี และสัญญาระหว่างซพัพลายเออร์และผูรั้บเหมาช่วง: 
(a) รวมถึงขอ้กาํหนดสาํคญัที่เทียบเท่าหรือไม่เขม้งวดนอ้ยไปกว่าขอ้กาํหนดในใบสั่งซ้ือน้ีและขอ้กาํหนดและเงื่อนไขที่เป็นสาระสาํคญัอ่ืนใดที่มีผลกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการของผูร้ับเหมาช่วง; 
(b) กาํหนดให้ผูรั้บเหมาช่วงปฏิบตัติามมาตรฐานนโยบายและขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพของแคเรียร์และซพัพลายเออร์ในขณะนั้น; และ 
(c) กาํหนดให้ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งยอมรับสิทธิของแคเรียร์ภายใตบ้ทบญัญตัิของข้อ 24 น้ี. 
แคเรียร์อาจตอ้งแจง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบว่า ตอ้งการให้ซพัพลายเออร์ยตุิการใชผู้ร้ับเหมาช่วงใด ๆ ที่แคเรียร์พิจารณาแลว้ว่า: 
(a) ผูร้ับเหมาช่วงมีหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดภาระหนา้ที่ในการรักษาความลบัเก่ียวกบัขอ้มูลที่เป็นความลบั; 
(b) ผูร้ับเหมาช่วงไม่ปฏิบตัิตามสาระสาํคญัเก่ียวกบัภาระผูกพนัใด ๆ ของตนภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี; หรือ 
(c) แคเรียร์ไม่พึงพอใจโดยมีเหตผุลสนบัสนุนเป็นพื้นฐาน เก่ียวกบัความสามารถของผูรั้บเหมาช่วงในการแสดงผลการดาํเนินงานในอนาคต 
ในกรณีที่แคเรียร์ยินยอมให้ทาํสัญญารับช่วง การมอบหมาย หรือการมอบอาํนาจตาม ข้อ 24 น้ี ซพัพลายเออร์จะไม่ไดรั้บการปลดภาระหน้ีสินหรือภาระผูกพนัใด ๆ ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งรับผิดต่อแคเรียร์สาํหรับการกระทาํ การผิดนดั และการละเลยของผูรั้บเหมาช่วง หรือพนกังาน หรือตวัแทนของผูร้ับเหมาช่วง ราวกบัว่าเป็นการกระทาํ การผิดนดั 
หรือละเลยของซพัพลายเออร์เอง คาํสั่งซ้ือน้ีและผลประโยชน์ใด ๆ 
ภายใตข้อ้น้ีจะไม่สามารถมอบหมายไดโ้ดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเวน้แต่การมอบหมายดงักล่าวจะไดร้ับการตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคู่สัญญาในที่น้ี อยา่งไรก็ตาม แคเรียร์อาจมอบหมายใบสั่งซ้ือน้ีให้กบั 
บริษทัใด ๆ ที่แคเรียร์อาจรวมหรือรวมเขา้ดว้ยกนั หรือแคเรียร์อาจมอบหมายสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งมีนยัสาํคญั หรือส่วนของธุรกิจที่ใบสั่งซ้ือน้ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ไดรั้บขอ้ตกลงจากซพัพลายเออร์ 

 
25. สิทธ์ิในการตรวจสอบ 

ตามที่แจง้อยา่งสมเหตุสมผลให้ซพัพลายเออร์ทราบ แคเรียร์หรือตวัแทนที่ไดรั้บอนุญาตของแคเรียร์สามารถแต่งตั้งพนกังานหรือผูต้รวจสอบจากภายนอกเขา้มาตรวจสอบบญัชี    การดาํเนินธุรกิจ 
หรือจริยธรรมทางธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการภายใตใ้บสั่งซ้ือและขอ้กาํหนดของซพัพลายเออร์ตามภาระหนา้ที่ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี ไดภ้ายในระยะเวลาเจ็ด (7) ปีหลงัจากใบสั่งซ้ือน้ีหมดอายหุรือส้ินสุดลง 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายของตวัเองให้กบัแคเรียร์ หรือพนักงาน หรือผูต้รวจสอบเพื่อให้สามารถเขา้ถึงสถานที่ทาํงาน บุคลากร ขอ้มูล และเอกสารไดอ้ยา่งเพียงพอ 
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เพื่อให้แคเรียร์สามารถประเมินและตรวจสอบการปฏิบตัติามขอ้กาํหนดของซพัพลายเออร์ โดยไม่จาํกดัสิทธ์ิหรือการเยียวยาอ่ืนใดที่มีให้กบัแคเรียร์ หากการตรวจสอบพบการละเมิดใด ๆ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อแคเรียร์หรือสินทรัพยใ์ด ๆ ของแคเรียร์ ซพัพลายเออร์จะตอ้งออกค่าใชจ่้ายเองและดาํเนินการทุกอยา่งที่จาํเป็นในการแกไ้ขการละเมิดนั้น 

 
26. ทรัพย์สินทางปัญญา 

สิทธ์ิทั้งหมด รวมถึงสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ผลประโยชน์ และกรรมสิทธ์ิใน และ/หรือ ที่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของแคเรียร์ จะเป็นของและตกเป็นของแคเรียร์แต่เพียงผูเ้ดียว 
และซพัพลายเออร์จะยตุิใบสั่งซ้ือน้ีทั้งในระหว่างหรือเม่ือใดก็ตามหลงัจากทีใ่บสั่งซ้ือน้ีมีผลสมบูรณ์ ไม่ว่าจะมีคาํถามหรือการโตแ้ยง้การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาของแคเรียร์ 
รักษาไวซ่ึ้งสิทธ์ิของซพัพลายเออร์หรือบุคคลที่สามซ่ึงไดร้ับอนุญาตที่เก่ียวขอ้งในซอฟตแ์วร์ของบุคคลที่สาม ซพัพลายเออร์ยินยอมและยืนยนัว่าจะไม่รักษาสิทธ์ิ ใบอนุญาต กรรมสิทธ์ิ 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดในหรือต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของแคเรียร์ และซพัพลายเออร์จะมีใบอนุญาตที่จาํกดั ไม่มีสิทธิพิเศษ และสามารถเพิกถอนไดใ้นการใชส่ิ้งเดียวกนัน้ีสาํหรับวตัถุประสงคเ์พื่อจดัหาสินคา้ 
และ/หรือ บริการ และปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี ซพัพลายเออร์จึงมอบหมายสิทธ์ิทั้งหมด (รวมถึงการมอบหมายสิทธ์ิในปัจจุบนัที่เกิดข้ึนในอนาคต) ให้กบัแคเรียร์ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ผลประโยชน์ และกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของแคเรียร์ ไม่ว่าจะที่มีอยูแ่ลว้หรือที่สร้างข้ึนในอนาคต ไม่ว่าซพัพลายเออร์เป็นอยูใ่นขณะน้ีหรืออาจเม่ือใดก็ไดห้ลงัจากวนัที่ในใบสั่งซ้ือน้ี 
จะไดรั้บสิทธ์ิตามกฎหมายที่บงัคบัใชใ้นส่วนใดส่วนหน่ึงของโลกทัว่โลก รวมถึงการต่ออาย ุ การไดก้ลบัคืนและการขยายเวลาทั้งหมด 
ซพัพลายเออร์จะดาํเนินการเก่ียวกบัเอกสารและการกระทาํเพิ่มเติมทั้งหมดที่จาํเป็นเพื่อให้เกิดผลสมบูรณ์ เพื่อที่จะทาํให้การมอบหมายดงักล่าวเกิดผลสมบูรณ์ ไดร้ับการบนัทึกหรือลงทะเบียน 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งดาํเนินการดงัน้ีโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาํได ้ตามความตอ้งการของแคเรียร์ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร: 
(a) เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัทีต่อแคเรียร์ ในแต่ละกรณีของเอกสารดงักล่าว; และ 
(b) ส่งมอบเคร่ืองมือที่เก่ียวขอ้งทั้งหมด เอกสารหรือไฟลใ์นคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ส่ือที่มี ประกอบดว้ย หรือจาํเป็นสาํหรับการใชซ้อฟตแ์วร์ดงักล่าว ซ่ึงไดแ้ก่ รหัสตน้ฉบบั แฟ้มที่เป็นตวักระทาํการ 

และรหัสจุดหมายของซอฟตแ์วร์ดงักล่าว 
ซพัพลายเออร์รับทราบและยินยอมให้ส่ิงที่ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้เป็นทรัพยสิ์นของแคเรียร์ แมว้่าจะมีขอ้กาํหนดขา้งตน้ แคเรียร์ยินยอมให้ซพัพลายเออร์มีสิทธ์ิที่จะเก็บสาํเนาส่ิงที่ไดก้ล่าวถึง 
เพื่อใชง้านตามภาระผูกพนัต่อเน่ืองใด ๆ ของซพัพลายเออร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีเท่านั้น ซพัพลายเออร์ตกลงทีจ่ะไม่ใช ้ เปิดเผย ทาํการตลาด ขาย หรือแจกจ่ายเคร่ืองมือหรือผลิตภณัฑใ์ด ๆ 
ที่ประกอบดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญาของแคเรียร์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของทรัพยสิ์นทางปัญญาของแคเรียร์ 
โดยที่ซพัพลายเออร์อาจใชเ้คร่ืองมือหรือผลิตภณัฑด์งักล่าวตามที่ระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีและมีเงื่อนไขว่าการใชด้งักล่าวมีไวเ้พื่อ วตัถุประสงคใ์นการจดัหาสินคา้      และ/หรือ 
บริการที่จาํเป็นของซพัพลายเออร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีแต่เพียงอยา่งเดียว ในช่วงระยะเวลาของใบสั่งซ้ือน้ี และตามขอ้กาํหนดและขอ้จาํกดัในการใชง้านตามที่อาจกาํหนดโดยแคเรียร์ 
ซพัพลายเออร์ตกลงว่าสิทธ์ิของแคเรียร์ตาม ข้อ 26 น้ีจะเกิดข้ึนทนัทีและจะมีผลต่อไปไม่ว่าใบสั่งซ้ือน้ีจะถูกยกเลิก ถูกทาํให้หมดอายหุรือไม่ก็ตาม 

 
27. การรักษาความลับ 

ซพัพลายเออร์รับรองว่าจะถือเป็นความลบัและไม่เปิดเผยหรือส่ือสารขอ้มูลที่เป็นความลบักบับุคคลใด ๆ 
หรือใชข้อ้มูลที่เป็นความลบัเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นใดนอกเหนือจากการให้บริการภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีในช่วงระยะเวลาของใบสั่งซ้ือน้ี       ซพัพลายเออร์อาจเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบัแก่เจา้หนา้ที ่ พนกังาน 
ตวัแทน และผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับการปฏิบตัติามภาระหนา้ที่ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี เฉพาะเม่ือจาํเป็นตอ้งทราบและอยูบ่นพื้นฐานของการเป็นความลบัเท่านั้น 
และตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่เป็นความลบัน้ีได ้ จะรับทราบและอยูภ่ายใตภ้าระผูกพนัที่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความลบัที่กาํหนดไวใ้น ข้อ 27 น้ี 
โดยการรวมกนัของบทบญัญตัิที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการรักษาความลบัในการจา้งงานหรือสัญญาที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ หรือโดยการมีส่วนร่วมและรักษาขอ้ตกลงการรักษาความลบักบัเจา้หนา้ที่ พนกังาน ตวัแทน 
และผูรั้บเหมาช่วงดงักล่าว ซ่ึงกาํหนดให้พวกเขา รวมถึงคนอ่ืน ๆ มีภาระหนา้ที่ในการรักษาขอ้มูลที่เป็นความลบัให้เป็นความลบั ซพัพลายเออร์ตกลงโดยชดัแจง้ว่าจะตอ้งรับผิดต่อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม 
ข้อ 27 น้ีของเจา้หนา้ที ่ พนกังาน ตวัแทน และผูรั้บเหมาช่วง รวมถึงการใชง้านโดยไม่ไดร้ับอนุญาตและการเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบัโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
แมภ้ายหลงัที่บุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าวจะไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นเจา้หนา้ที ่ พนกังาน ตวัแทน และผูร้ับเหมาช่วงแลว้ก็ตาม 
แคเรียร์ไม่รับประกนัว่าขอ้มูลที่เป็นความลบัที่มีการเปิดเผยจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดของซพัพลายเออร์ หรือขอ้มูลที่เป็นความลบัดงักล่าวเม่ือรวมกบัขอ้มูลอ่ืน ๆ 
หรือเม่ือซพัพลายเออร์ใชโ้ดยมีเหตุผลเฉพาะเจาะจง ซ่ึงพอเหมาะหรือเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของซพัพลายเออร์เอง แคเรียร์ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ และไม่ทาํการรบัรองหรือรับประกนัใด ๆ 
ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี อนัเป็นผลจากการใชข้อ้มูลที่เป็นความลบัของซพัพลายเออร์ เจา้หนา้ที ่ พนกังานตวัแทน และผูรั้บเหมาช่วงของซพัพลายเออร์ หรือเพื่อความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ 
หรือความเพียงพอของขอ้มูลดงักล่าว ดงันั้น แคเรียร์จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดหรือการละเวน้หรือการตดัสินใจใด ๆ ของซพัพลายเออร์ เก่ียวกบัการใชข้อ้มูลที่เป็นความลบั 
ใบสั่งซ้ือน้ีจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพนัใด ๆ กบัแคเรียร์ในการเปิดเผยขอ้มูลประเภทเฉพาะหรือปริมาณของขอ้มูล  ใด ๆ ต่อซพัพลายเออร์ ซพัพลายเออร์รับทราบวา่ 
ความเสียหายทางการเงินอาจไม่ใช่วิธีการเยียวยาที่เพียงพอสาํหรับการละเมิด หรือการไม่ปฏิบตัติามขอ้กาํหนดของ ข้อ 27 น้ี และนอกเหนือจากการเยียวยาอ่ืนใดที่มีอยูต่ามกฎหมายหรือที่เป็นธรรมแลว้ 
แคเรียร์จะมีสิทธ์ิขอคาํสั่งห้ามและการบรรเทาที่เที่ยงธรรมหรือทางกฎหมายอ่ืนต่อซพัพลายเออร์สาํหรับการละเมิด หรือการไม่ปฏิบตัิตาม หรือการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัติามขอ้กาํหนดของ ข้อ 27 น้ี 
ภาระหนา้ที่ในการรักษาความลบัใน ข้อ 27 น้ีจะไม่ใชก้บัขอ้มูลที:่ 
(a) ซพัพลายเออร์สามารถพิสูจน์ไดจ้ากหลกัฐานเอกสารซ่ึงซพัพลายเออร์จดัหาอยา่งอิสระก่อนวนัที่ของใบสั่งซ้ือน้ี; 
(b) ซพัพลายเออร์รู้ก่อนที่จะไดร้ับจากแคเรียร์ทาํให้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงพิสูจน์ไดจ้ากหลกัฐานเอกสารและซพัพลายเออร์ไม่มีภาระผูกพนัที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว; 
(c) มีอยูห่รือเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือเป็นผลมาจากการที่ซพัพลายเออร์ฝ่าฝืนใบสั่งซ้ือน้ีหรือภาระผูกพนัทางกฎหมายอ่ืน ๆ หรือความจงใจ หรือการประพฤติมิชอบของซพัพลายเออร์; หรือ 
(d) ถูกเผยแพร่เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลโดยไดร้ับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากแคเรียร์ 
เม่ือใบสั่งซ้ือน้ีหมดอายหุรือส้ินสุดลงไม่ว่าจะเกิดข้ึนตามเวลาหรือตามคาํขอของแคเรียร์ ซพัพลายเออร์จะตอ้งส่งกลบัไปยงัแคเรียร์หรือทาํลายทิ้งตามที่แคเรียร์สั่งการ ภายใน 14 วนั 
นบัจากวนัที่มีผลบงัคบัใชข้องการหมดอายหุรือการยตุ ิ โดยให้เป็นค่าตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนกบัซพัพลายเออร์เอง เคร่ืองมือที่เก็บรักษาขอ้มูลที่เป็นความลบั 
และตน้ทุนและค่าใชจ่้ายวสัดุทั้งหมดที่มีขอ้มูลที่เป็นความลบัและสาํเนาของขอ้มูลดงักล่าวเก่ียวกบัการคุม้ครอบ การครอบครอง และการควบคุมของซพัพลายเออร์ ในรูปแบบที่แคเรียร์ยอมรับได ้
และจะตอ้งรับรองกบัแคเรียร์ว่าจะไม่มีการทาํสาํเนา ผลิตซํ้า เก็บรักษา หรือแจกจ่ายโดยซพัพลายเออร์ ทั้งน้ี ภาระผูกพนัของซพัพลายเออร์ภายใต ้ข้อ 27 น้ียงัคงอยูต่่อไปเม่ือใบสั่งซ้ือน้ีส้ินสุดลง 

 
28. การประกัน 

เม่ือซพัพลายเออร์เขา้สู่ใบสั่งซ้ือน้ีจะตอ้งทาํประกนัค่าใชจ่้ายทนัท ีสาํหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บ ที่สามารถเกิดกบับุคคลหรือทรัพยสิ์นที่เก่ียวขอ้งหรือเป็นผลมาจากดาํเนินการตามใบสั่งซ้ือน้ี 
การประกนัภยัดงักล่าวจะรวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียง การประกนัภยับุคคลที่สามหรือการประกนัภยัความรับผิดต่อสาธารณะและการประกนัค่าสินไหมทดแทนของคนงาน 
ซพัพลายเออร์จะตอ้งจ่ายเบี้ยประกนัทั้งหมดให้ตรงเวลา และซพัพลายเออร์จะตอ้งจดัทาํนโยบายกรมธรรมต์ามคาํขอและหลกัฐานการชาํระเบี้ยประกนัเพื่อพิสูจน์ว่าไดป้ฏิบตัติามขอ้กาํหนด ข้อ 28 น้ี 
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โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีส่ิงใดในที่น้ีที่จะทาํให้แคเรียร์ตอ้งรับผิดต่อความถูกตอ้งหรือความเหมาะสมของนโยบายดงักล่าวหรือเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการประกนัภยั 
ซพัพลายเออร์มีหนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความเหมาะสมของการประกนัภยัที่ครอบคลุมถึงคนงานและความรับผิดตามสัญญา กฎหมายจารีตประเพณี และที่ชอบดว้ยกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ และ/หรือ บริการ  
 

29. เบีย้ปรับ 
หากซพัพลายเออร์ไม่สามารถดาํเนินการใหท้นักาํหนดวนัที่มีการตกลงทาํรายการเสร็จส้ิน (ข้ึนอยู่กบัการขยายระยะเวลาที่แคเรียร์ให้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร) ในการจดัหาสินคา้ และ/หรือ บริการตามที่กาํหนด 
ณ ที่น้ี ซพัพลายเออร์จะจ่ายเงินให้กบัแคเรียร์เป็นจาํนวนรวมตามที่ไดจ้ากการคาํนวณตามอตัราที่ระบุไวใ้นใบสั่งซ้ือน้ีสาํหรับความล่าชา้ในแต่ละสัปดาห ์
โดยมีเงื่อนไขว่าแคเรียร์จะแจง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบถึงความล่าชา้  ในกรณีที่แคเรียร์แจง้ให้ซพัพลายเออร์ทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัที่เสร็จสมบูรณ์ เบี้ยปรับจะเร่ิมตั้งแต่วนัที่มีการตกลงทาํรายการเสร็จส้ิน 

 
30. ไม่ชักจูงหรือโน้มน้าวให้ทําธุรกิจกับตน  

ซพัพลายเออร์รับทราบวา่ในระหว่างการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่และภาระผูกพนัตามใบสั่งซ้ือน้ี ซพัพลายเออร์อาจไดร้ับขอ้มูลเก่ียวกบักิจการธุรกิจของแคเรียร์และลูกคา้ วิธีการดาํเนินงานของแคเรียร์ 
และการขายผลิตภณัฑแ์ละบริการของแคเรียร์ ผ่านการใชเ้ทคนิค ระบบ รูปแบบ และวิธีการที่ใชแ้ละวางแผนโดยแคเรียร์ และแคเรียร์จะไดรั้บผลร้ายที่ไม่สามารถแกไ้ขได ้
หากซพัพลายเออร์ตอ้งใชค้วามรู้ดงักล่าวนอกเหนือจากการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเหมาะสมตามขอ้ตกลงน้ี ดงันั้น ในขณะที่ยงัคงมีภาระผูกพนัตามใบสั่งซ้ือน้ีในระยะเวลาหน่ึง (1) 
ปีหลงัจากที่ใบสั่งซ้ือน้ีส้ินสุดหรือหมดภาระผูกพนัภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี ซพัพลายเออร์ตกลงที่จะไม่พยายามชกัชวนหรือล่อลวง หรือมีความพยายามเช้ือเชิญหรือทาํการล่อลวงไปจากแคเรียร์ ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน 
บริษทั หรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงตอนที่ชกัชวนหรือล่อลวงอยา่งมีนยัสาํคญันั้น เคยเป็นลูกคา้ ผูซ้ื้อ ตวัแทน หรือผูส่ื้อข่าวของแคเรียร์ หรือบริษทัที่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
หรือในลกัษณะที่มีการติดต่อกบัแคเรียร์หรือบริษทัที่มีความเก่ียวขอ้งกนัใด ๆ ในช่วงเวลาภายในสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา 
 

31. ไม่มีการสละสิทธ์ิ  
ความลม้เหลวของแคเรียร์ในการใชห้รือบงัคบัใช้สิทธ์ิใด ๆ ที่ระบุตามใบสัง่ซ้ือน้ีจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธ์ิดงักล่าว หรือการดาํเนินการใด ๆ เพื่อขดัขวางการใชสิ้ทธ์ิหรือการบงัคบัใชสิ้ทธ์ิในครั้ งต่อ ๆ ไป 
การสละสิทธ์ิใด ๆ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามใบสั่งซ้ือน้ีหรือเกิดข้ึนจากการผิดนดัภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีจะตอ้งทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยฝ่ายที่ให้การสละสิทธ์ิ 
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีสิทธ์ิที่จะทาํให้การดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการตามสิทธ์ิที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามใบสั่งซ้ือน้ีหรือการผิดนดัภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีเกิดความล่าชา้อนัเน่ืองมาจากความพยายามในการส

ละสิทธ์ินั้น 

 
32. การเยียวยา 

เวน้แต่จะมีการตกลงกนัอยา่งชดัเจนระหว่างคู่สัญญา หรือมีการระบุไวภ้ายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี 
ขอ้กาํหนดของใบสั่งซ้ือน้ีและสิทธิและการเยียวยาของคู่สัญญาภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ีเป็นแบบสะสมและไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ หรือ หรือการเยียวยาใด ๆ ที่คู่สัญญาอาจมีตามที่กฎหมายกาํหนด 
และจะไม่มีการใชสิ้ทธิหรือเยียวยาใด ๆ โดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี หรือตามกฎหมายกาํหนด เพื่อที่จะ (เวน้แต่จะระบไุวอ้ยา่งชดัเจนในใบสั่งซ้ือน้ีหรือกฎหมายกาํหนด) 
ดาํเนินการเพื่อขดัขวางหรือป้องกนัการใชสิ้ทธิของคู่สัญญาอีกฝ่ายในการใชสิ้ทธิดงักล่าวใด ๆ หรือการเยียวยาของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตามกฎหมายกาํหนด 

 
33. เหตุสุดวิสัย 

แมว้่าจะมีบทบญัญตัิอ่ืนใดในขอ้ตกลงน้ี คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ตอ้งรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงในกรณีการสูญเสีย การบาดเจ็บ การล่าชา้ หรือความเสียหาย หรือการบาดเจ็บลม้ตายอ่ืน ๆ 
ที่ไดร้ับหรือที่เกิดข้ึนจากคู่สัญญาอ่ืนเน่ืองจากการนดัหยดุงาน การจลาจล ไฟไหมภ้ยัธรรมชาต ิ การกระทาํของรัฐ การก่อการร้าย การรวมชาต ิ การเวนคืน การจาํกดัสกุลเงิน การทาํสงคราม การก่อกบฏ 
การปฏิวตัิ การก่อความไม่สงบ          การระเบิดของนิวเคลียร์ ภยัธรรมชาติ หรือเหตุอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งสมเหตุสมผลของคู่สัญญาฝ่ายที่ไดร้ับผลกระทบ  
 

34. ผู้รับเหมาอิสระ 
ใบสั่งซ้ือน้ีจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นตวัการและตวัแทน นายจา้งและลูกจา้ง หุ้นส่วน กิจการร่วมคา้ หรือความสัมพนัธ์อ่ืนใด ยกเวน้กรณีระหว่างผูร้ับเหมาอิสระกบัคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีสิทธิ อาํนาจ 
หรืออาํนาจหนา้ที่ในการสร้างภาระผูกพนั ทั้งโดยชดัเจง้หรือโดยนยัในนามของอีกฝ่ายเก่ียวกบัสินคา้ และ/หรือ บริการที่ไดร้ะบุไว ้

 
35. ผู้สืบทอดโดยตําแหน่ง 

ใบสั่งซ้ือน้ีจะมีผลผูกพนักบัผูสื้บทอดโดยตาํแหน่งและผูรั้บมอบที่ไดรั้บอนุญาตจากแคเรียร์ และตามผูสื้บทอดโดยตาํแหน่งและผูรั้บมอบที่ไดรั้บอนุญาตของซพัพลายเออร์ 

 
36. เวลา 

เวลาที่ถูกระบุไวใ้นทุกที่ตามใบสั่งซ้ือน้ีถือเป็นเน้ือหาสาํคญั 

 
37. การแก้ไขเปล่ียนแปลง 

การแกไ้ข และ/หรือ การเปล่ียนแปลงใด ๆ ของใบสั่งซ้ือน้ี จะมีผลก็ต่อเม่ือมีการทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทย และลงนามโดยตวัแทน        ที่ไดรั้บอนุญาตของทั้งสองฝ่าย ณ ที่น้ี 

 
38. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน 

เม่ือใดก็ตามที่ขอ้กาํหนดใด ๆ ในใบสั่งซ้ือน้ีอาจหรือมีแนวโน้มที่จะผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดใ้นทุกทาง ความถูกตอ้งตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ 
และความสามารถในการบงัคบัใชข้องขอ้กาํหนดที่ยงัเหลืออยูใ่นใบสั่งซ้ือน้ีจะไม่ไดรั้บผลกระทบหรือถูกทาํให้บกพร่องจากเหตุดงักล่าว และจะยงัมีผลบงัคบัใชต้่อไป เสมือนว่าขอ้กาํหนดที่ผิดกฎหมาย 
ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดถู้กทาํให้เป็นโมฆะจากใบสั่งซ้ือน้ี 

39. ภาษา  
ขอ้มูล เอกสาร คาํอธิบาย แผนภาพ หนงัสือ สมุดรายการสินคา้ คาํแนะนาํ วสัดุ และ การประสานงานทั้งหมดที่ส่งไปยงัแคเรียร์ภายใตใ้บสั่งซ้ือน้ี จะตอ้งเขียนเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยที่เขา้ใจง่าย 

40. กฎหมายท่ีบังคับใช้และขอบเขตอํานาจศาล 
ใบสั่งซ้ือและคาํสั่งซ้ือทั้งหมดในที่น้ีจะอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และแคเรียร์และซพัพลายเออร์แต่ละรายยอมรับขอบเขตอาํนาจในการตดัสินคดีทัว่ไปของศาลประเทศไ 
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