
 

Flint Group - Packaging - Thailand 

เง ือ่นไขท ัว่ไปในการซือ้ของ Flint Flint’s General Conditions of Purchase 
1. ความหมายของ Flint และขอบเขตการใชบ้งัคบั 
1.1. Flint หมายถงึ: 

 
Flint Group Company (Thailand) Ltd (จดทะเบยีน ณ 
สํานักงานทะเบยีนบรษัิทจังหวัดสมุทรปราการ ทะเบยีนเลขที่ 
245546001141) โดยมสํีานักงานจดทะเบยีนต้ังอยูเ่ลขที ่ 206/4 หมู ่ 2 
แพรกษาใหม่ เมอืงสมทุรปราการ จังหวัดสมทุรปราการ 10280 
ประเทศไทย 
 

1.2. ขอ้กําหนดและเงือ่นไขเหล่านี้จะเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่ซือ้ 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขทางธรุกจิทีแ่ตกตา่งกันของผูข้ายจะมผีลบังคับใช ้
ถา้และจนถงึขอบเขตที ่ Flint 
ใหค้วามยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรกับเรือ่งดังกลา่ว 
คําสัง่ซือ้และคําประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่นรปูแบบทีเ่ป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพือ่ใหม้ผีลบังคับใช ้
ขอ้กําหนดทีอ่ยูใ่นรปูแบบทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรสามารถยกเวน้ไดก็้ตอ่เ
มือ่มกีารแจง้ยกเวน้เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ 

 

1. Definition of Flint and Scope of Application 
1.1. Flint means: 

 
Flint Group Company (Thailand) Ltd (registered at the 
Companies Registration Office Saumtprakarn Province, 
Registraion No. 245546001141) whose registered office is at 
206/4 Moo.2, Praek Sa Mai, Mueang Samutprakarn, 
Samutprakarn 10280, Thailand. 
 

1.2. These terms and conditions shall be a part of the order. Any 
different business terms and conditions of the vendor shall only be 
effective if and in so far as Flint gives its written consent thereto. 
Orders and all associated declarations must be in the written form 
in order to be effective. The written form requirement may only be 
waived in writing 
 

2. ขอ้เสนอ 
2.1. จะมกีารสง่ขอ้เสนอให ้ Flint โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใด ๆ กับ Flint 

และจะไมก่อ่ใหเ้กดิพืน้ฐานของภาระผกูพันใด ๆ สําหรับ Flint 
2.2. ในการทําขอ้เสนอนี ้ ผูข้ายจะตอ้งดําเนนิการตามขอ้ซกัถามตอ่เนือ่ง 

หากผูข้ายมวีธิแีกไ้ขปัญหาทีไ่ดเ้ปรยีบเชงิเทคนคิหรอืทางเศรษฐกจิทีม่ปี
ระสทิธภิาพสงูกวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบกับขอ้สอบถาม 
ผูข้ายจะนําเสนอวธิแีกไ้ขปัญหานี้เพิม่เตมิใหก้ับ Flint 
 

2. Offers 
2.1. Offers shall be submitted at no expense to Flint and shall not form 

the basis of any obligations for Flint. 
2.2. In the offer, the vendor shall keep to the inquiry. If the vendor has 

a solution which is technically or economically more 
advantageous, compared to the inquiry, it shall additionally offer 
this solution to Flint. 
 

3. คาํส ัง่ซือ้ 
ผูข้ายจะตอ้งยนืยันคําสัง่ซือ้แตล่ะรายการ 
โดยตอ้งระบรุาคาผกูพันพรอ้มระยะเวลาการจัดสง่ หาก Flint 
ไมไ่ดร้ับคํายนืยันภายในระยะเวลาหา้ (5) วนั Flint 
จะมสีทิธเิพกิถอนคําสัง่ซือ้ 
ขอ้ตกลงทีเ่ป็นวาจาจะตอ้งมคํีายนืยันเป็นลายลักษณ์อักษรรว่มกันทัง้สอง
ฝ่าย 
ผูข้ายจะไมม่อบหมายการดําเนนิการตามคําสัง่ซือ้ใหก้ับบคุคลทีส่ามยกเว ้
นจะไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้จากฟลนิท ์ 
 

3. Orders 
The vendor shall confirm each order, stating a binding price and 
delivery period. If Flint does not have the confirmation within five 
(5) days, Flint shall have the right to rescind the order. Oral 
agreements shall require mutual written confirmation. The vendor 
shall not assign the performance of the order to third parties 
except with Flint’s prior written consent.  
 

4. การสง่มอบ ระยะเวลาการสง่มอบ 
การสง่มอบและการดาํเนนิการบางสว่น คา่ปรบัตามสญัญา 

4.1. ผูข้ายจะตอ้งปฏบิัตติามกําหนดเวลาการสง่มอบตามทีไ่ดม้กีารตกลงกันไว ้
การสง่มอบบางสว่นหรอืการดําเนนิการบางสว่นจําเป็นตอ้งไดร้ับความยนิ
ยอมลว่งหนา้จาก Flint 

4.2. เมือ่ทําการสง่มอบวตัถดุบิ 
จํานวนชดุการสง่มอบจะตอ้งไมเ่กนิทีร่ะบไุวใ้นคําสัง่ซือ้  

4.3. ทันททีีผู่ข้ายทราบวา่ตนไมส่ามารถปฏบิัตติามขอ้ผกูพันตามสญัญาได ้
ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมส่ามารถดําเนนิการไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม 
ผูข้ายจะแจง้ปัญหาดังกลา่วให ้ Flint 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันทนี 
โดยระบเุหตผุลและของระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดว้า่จะลา่ชา้ออกไป 

4.4. ผูข้ายมภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งรอ้งขอเอกสารที ่ Flint จัดเตรยีมให ้
ซึง่จําเป็นสําหรับการดําเนนิการตามคําสัง่ซือ้ ในเวลาทีเ่หมาะสม 

4.5. Flint มสีทิธริะงับการดําเนนิการสง่มอบเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสม ในกรณีนี้ 
ระยะเวลาการสง่มอบจะขยายออกไปตามระยะเวลาทีร่ะงับการดําเนนิการ 

4.6. Flint มสีทิธทิีจ่ะไดร้ับการชาํระค่าปรับตามสญัญาเป็นจํานวน 0.3% 
ของมลูคา่การสัง่ซือ้สทุธสํิาหรับแตล่ะวันทําการทีเ่กนิกําหนดเวลา 
เวน้แตผู่ข้ายจะสามารถพสิจูนไ์ดว้า่ผูข้ายไม่ตอ้งรับผดิชอบตอ่ความลา่ชา้
ในการสง่มอบ คา่ปรับตามสญัญาจะถูกจํากัดไวท้ีไ่มเ่กนิ 5% 
ของมลูคา่การสัง่ซือ้สทุธ ิ หาก Flint 
ยอมรับบรกิารทีผู่ข้ายจัดหาไวว้า่เป็นการดําเนนิการตามขอ้ตกลง Flint 
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกรอ้งคา่ปรับตามสญัญา 
สทิธนิีไ้ม่จําเป็นตอ้งสงวนไวโ้ดยชดัแจง้และสามารถยนืยันเมือ่ใดก็ได ้
จนกระทั่งการชาํระเงนิงวดสดุทา้ยดําเนนิการแลว้เสร็จ 
ซึง่จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนในวงทีก่วา้งกวา่ใ
ด ๆ 
ไมว่า่จะมกีารเรยีกรอ้งคา่ปรับตามสญัญาและ/หรอืคา่ชดเชยหรอืไมก็่ตาม 
Flint คงไวซ้ ึง่สทิธใินการถอนตัวจากสญัญา 
 

4. Delivery, delivery period, partial deliveries and performance, 
contractual penalty 

4.1. The vendor shall comply with the agreed delivery deadline. Partial 
deliveries or partial performance shall require the prior consent of 
Flint. 

4.2. When deliveries of raw materials are made, the number of batches 
specified in the order shall not be exceeded.  

4.3. As soon as the vendor becomes aware that it is unable to fulfil its 
contractual obligations, in whole or in part, or that it is unable to 
do so at the proper time, it shall immediately notify Flint thereof in 
writing, stating the reasons and the likely duration of the delay. 

4.4. The vendor shall be obliged, at the proper time, to request the 
documents to be provided by Flint which are necessary for the 
implementation of the order. 

4.5. Flint shall be entitled to suspend the implementation of the 
delivery for a reasonable period. In this event, the delivery period 
shall be extended by the period of the suspension. 

4.6. Flint shall be entitled to the payment of a contractual penalty 
amounting to 0.3% of the net order value for each working day by 
which the deadline is exceeded, unless the vendor is able to prove 
that it is not responsible for the delay. The contractual penalty shall 
be limited to a total of not more than 5% of the net order value. If 
Flint accepts the services rendered by the vendor as performance, 
Flint shall reserve the right to claim the contractual penalty. This 
right need not be expressly reserved and may be asserted at any 
time until the final payment is made. This shall not affect any more 
wide-ranging claims for compensation. Irrespective of whether the 
claims for the contractual penalty and/or compensation are 
asserted, Flint shall have the right to withdraw from the contract. 
 

5. การประกนัคณุภาพ 
5.1. ผูข้ายจะตอ้งสรา้งและรักษาระบบการประกันคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพและ

จะตอ้งมอบหลักฐานในเรือ่งดังกลา่วใหก้ับ Flint ตามทีม่กีารรอ้งขอ 
ตามการรอ้งขอของ Flint 
ผูข้ายจะตอ้งนําเอาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน DIN ISO 9000 ff 

5. Quality assurance 
5.1. The vendor shall establish and maintain an effective quality 

assurance system and shall provide evidence thereof to Flint on 
request. The vendor shall, at Flint’s request, use a quality 
assurance system in accordance with DIN ISO 9000 ff. or of an 
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หรอืระบบทีม่ลีักษณะเทยีบเทา่กันมาใช ้ Flint 
มสีทิธติรวจสอบระบบประกันคณุภาพนี้ 

5.2. หากผูข้ายเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ จะตอ้งแจง้ใหท้าง Flint 
ทราบในทกุๆ กรณี 
แมว้า่การเปลีย่นแปลงนัน้จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ขอ้มลูจําเพาะของสนิคา้ที่
จะทําการสง่มอบก็ตาม 
ผูข้ายจะตอ้งแจง้ใหฟ้ลนิทท์ราบถงึสว่นประกอบและ/หรอืแหลง่ทีม่าของ
สนิคา้ทีจั่ดหา และจะตอ้งแสดงหลักฐานจากสาเหตุนัน้ทันทตีามที ่ Flint 
จําเป็นตอ้งไดร้ับขอ้มลูดงักลา่วและ/หรอืหลักฐานดังกลา่วเพือ่สง่ตอ่ไปยั
งหน่วยงาน สถาบันของรัฐ บคุคลากรทางการแพทยท์ีทํ่าหนา้ที ่เป็นตน้ 
 

equivalent nature. Flint shall be entitled to inspect this quality 
assurance system. 

5.2. If the vendor changes the manufacturing process, it shall notify 
Flint of this in all cases, even if the change has no effect on the 
specification of the goods to be supplied. The vendor shall inform 
Flint of the composition and/or origin of the goods supplied, and 
shall provide proof thereof as soon as Flint requires such 
information and/or such proof for forwarding to the authorities, 
public institutions, works medical officer etc. 

6. การตรวจสอบ ใบรบัรอง 
6.1. Flint มสีทิธทิีจ่ะทําการตรวจสอบการดําเนนิการโดยผูข้าย 

สําหรับจดุประสงคด์ังทีก่ลา่วมา Flint 
มสีทิธเิขา้ตรวจสอบการทํางานของผูข้ายในชว่งเวลาทําการปกตหิลังจาก
ไดร้ับการแจง้เตอืน ผูข้ายและ Flint 
ตา่งตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลมาจากจากเขา้ทําการตรว
จสอบ 

6.2. หากมกีารตกลงกันไดใ้นเรือ่งการดําเนนิการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ 
ผูข้ายจะตอ้งแจง้ความพรอ้มใหเ้ขา้ทําการตรวจสอบลว่งหนา้อยา่งนอ้ยเป็
นเวลาหนึง่สปัดาหแ์ละจะทําการสรปุวันทีจ่ะใหเ้ขา้ทําตรวจสอบกับ Flint 
ดว้ยเหตผุลทีผู่ข้ายจะตอ้งเป็นฝ่ายรับผดิชอบ 
หากรายการตามสญัญายังไมพ่รอ้มใหทํ้าการเขา้ตรวจสอบภายในวันทีจ่ะ
ทําการตรวจสอบตามทีไ่ดม้กีารตกลงกันไว ้
หรอืหากเกดิขอ้บกพรอ่งในรายการตามสญัญาไดม้กีารเขา้ตรวจสอบซํ้าห
รอืเพิม่เตมิทีจํ่าเป็นตอ้งดําเนนิการ 
ผูข้ายจะตอ้งชาํระเงนิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในสว่นนีใ้หก้ับ Flint  

6.3. หากผูข้ายมหีนา้ทีต่อ้งจัดเตรยีมใบรับรองวสัดแุละ/หรอืใบรับรองการตรว
จสอบ ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ดังกลา่ว 
ตอ้งมใีบรับรองวสัดแุละ/หรอืใบรับรองการตรวจสอบ ณ 
เวลาทําการสง่มอบ 
การตรวจสอบและการจัดหาใบรับรองจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การซือ้และสิ
ทธใินการรับประกันตามสญัญาหรอืทีช่อบดว้ยกฎหมายของ Flint 
 

6. Inspections, certificates 
6.1. Flint shall be entitled to inspect the performance of the work by the 

vendor. For this purpose, Flint shall be entitled to enter the 
vendor’s works during normal business hours after notification. 
The vendor and Flint shall each bear the expenses incurred by 
them as a result of the inspection. 

6.2. If special inspections are agreed, the vendor shall notify its 
readiness for the inspection at least one week in advance and 
shall agree upon an inspection date with Flint. If, for reasons for 
which the vendor is responsible, the contractual item is not ready 
for inspection by the agreed inspection date or if defects in the 
contractual item make repeated or further inspections necessary, 
the vendor shall refund the expenses incurred by Flint in this 
respect.  

6.3. If the vendor has to provide material certificates and/or inspection 
certificates, it shall bear the costs thereof. The material certificates 
and/or inspection certificates must be provided at the time of 
delivery. 

6.4. Inspections and the provision of certificates shall not affect Flint’s 
contractual or statutory purchase and guarantee rights. 

7. การสง่ผา่นความเสีย่ง การขนสง่สนิคา้ การบรรจุภณัฑ ์
7.1. การจัดการทีเ่กีย่วขอ้งกับตน้ทนุและการสง่ผ่านความเสีย่งขณะทําการขน

สง่สนิคา้จะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขการจัดหาทีไ่ดม้กีารตกลงกันตามขอ้บั
งคับ Incoterms ฉบับปี 2020 
ใบสง่ของและใบจัดสง่ตอ้งมาพรอ้มกับการสง่มอบโดยซํ้ากัน 
จะตอ้งระบหุมายเลขผูข้าย หมายเลขการสัง่ซือ้ 
การกําหนดวสัดุและหมายเลขวัสดุ หมายเลขแบทช ์
น้ําหนักรวมและน้ําหนักสทุธใินหน่วยกโิลกรมั 
ปรมิาณและชนดิของบรรจภัุณฑ ์ (ชนดิใชแ้ลว้ทิง้/นํามาใชซ้ํ้าได)้ 
และรายละเอยีดของสถานทีส่ง่มอบ 
ผูร้ับสนิคา้และอาคารทีต่อ้งนําสนิคา้ไปลง 
ไวอ้ยา่งครบถว้นในเอกสารการจัดสง่ทัง้หมดและบนบรรจุภัณฑภ์ายนอก 
ภาชนะบรรจทุกุช ิน้จะตอ้งตดิฉลากพรอ้มการกําหนดชือ่วัสด ุ
หมายเลขวสัด ุ หมายเลขชดุการผลติ วันทีผ่ลติและน้ําหนักสทุธ ิ หาก 
Flint มกีารรอ้งขอจากผูข้ายเมือ่ทําการสัง่ซือ้ 
ผูข้ายจะตอ้งใชพ้าเลททีส่อดคลอ้งกับมาตรฐาน IPPC 
ในการสง่มอบสนิคา้  

7.2. หากเป็นไปตามเงือ่นไขการจัดหา 
การสง่มอบตามประเภททีไ่ดม้กีารตกลงกันโดยที ่ Flint 
ไมไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับบรษัิทจัดสง่ 
การขนสง่สนิคา้จะดําเนนิการดว้ยตน้ทุนซึง่ตํ่าทีส่ดุตามลําดับพรอ้มการบร
รจภุัณฑท์ีป่ลอดภัยสําหรับการขนสง่ 
ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิใดๆ 
อันเป็นผลมาจากความลม้เหลวในการปฏบิัตติามขอ้กําหนดการขนสง่สนิ
คา้ใดๆ 
หรอืเป็นผลมาจากการขนสง่ทีร่วดเร็วยิง่ขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับวนัทีไ่ดม้ี
การตกลงกันไว ้ Flint 
ไดทํ้าประกันภัยการขนสง่สําหรับการสง่มอบดังกลา่วไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล ้
ว คา่ประกันภัยการขนสง่เพิม่เตมิใดๆ ทีดํ่าเนนิการโดยผูข้าย Flint 
จะไมม่หีนา้ทีใ่นการชําระคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว  

7.3. ผูข้ายจะตอ้งดําเนนิการทําบรรจภัุณฑ ์
ทําเครือ่งหมายและจัดสง่สนิคา้อันตรายตามขอ้กําหนดของบทบัญญัตทิา
งกฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ ณ วนัทีทํ่าการสง่มอบ 

7.4. เมือ่ตอ้งชาํระคา่อากรสําหรับการสง่มอบในประเทศทีส่าม 
คา่อากรดังกลา่วจะตอ้งระบไุวใ้นเอกสารการจัดสง่และเอกสารทางศลุกา
กรทีจํ่าเป็นเพือ่วตัถปุระสงคน์ี้จะตอ้งมกีารสง่ (เอกสารการขนสง่ 
ประกาศศลุกากร หนังสอืรับรองแหลง่กําเนดิสนิคา้แบบพเิศษ) 

 

7. Passing of risk, shipment, packaging 
7.1. The arrangements with regard to the cost and passing of risk on 

shipment shall comply with the agreed terms of supply in 
accordance with the Incoterms (2020). The delivery note and 
packing slip must accompany the delivery in duplicate. The vendor 
number, order number, material designation and material number, 
batch number, gross and net weight in kilos, quantity and type of 
packaging (disposable/reusable) and details of the place of 
discharge, recipient of the goods and the building where they are 
to be installed shall be listed in full in all dispatch documents and 
on the external packaging. Individual containers are to be labelled 
with the material designation, material number, batch number, 
date of manufacture and net weight. If Flint so requests of the 
vendor when ordering, the vendor must use pallets that comply 
with the IPPC standard.  

7.2. If, in accordance with the terms of supply, a type of delivery is 
agreed in which Flint does not engage the carrier, the shipment 
shall be sent at the lowest respective transport cost with 
packaging which is secure for shipment. The vendor shall bear 
any additional costs resulting from a failure to comply with any 
shipment provision or resulting from any more rapid transport in 
order to comply with the agreed date. Flint has taken out 
transportation insurance for such deliveries. Any additional 
transportation insurance taken out by the vendor shall not be paid 
for by Flint.  

7.3. The vendor shall package, mark and dispatch hazardous goods in 
accordance with the requirements of the legal provisions 
applicable on the date of delivery. 

7.4. When duty is payable on third country deliveries, this shall be 
noted in the dispatch papers and the customs documents 
necessary for this purpose (freight papers, customs declaration, 
preference certificates) shall be submitted. 
 

8. งานทีด่าํเนนิการในสถานทีข่อง Flint 
สําหรับงานทัง้หมดทีดํ่าเนนิการในสถานทีข่อง Flint 
จะมกีารแจง้หลักเกณฑด์า้นความปลอดภัยของ Flint 
ใหก้ับผูข้ายและผูทํ้าสญัญาชว่งปฏบิัตติาม 

8. Work undertaken on site at Flint 
For all work undertaken on site at Flint, Flint’s safety guidelines 
shall be notified to and complied with by the vendor and its 
subcontractors. 
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9. คาํรอ้งทกุขว์า่ดว้ยความชํารดุบกพรอ่ง 

การยอมรับสนิคา้นัน้จะอยูภ่ายใตบ้ังคับวา่ดว้ยการตรวจสอบและการตรวจ
สอบยนืยันเพิม่เตมิ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นทีเ่กีย่วกับความสมบรูณ์และความเทีย่งตรงจนถึ
งปัจจบุันและโดยทันทซี ึง่ทีเ่หมาะสมและเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดต้าม
กําหนดเวลาการดําเนนิธรุกจิของ Flint Flint 
จะแจง้ใหผู้ข้ายทราบถงึความชาํรดุบกพรอ่งใดๆ 
ทีม่องเห็นไดจ้ากภายนอกภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 14 
วนัหลังการการสง่มอบและจะแจง้ใหท้ราบโดยพลันหากพบขอ้บกพรอ่งอื่
นใด  ผูข้ายสละสทิธคิัดคา้นการแจง้เตอืนทีล่า่ชา้ 
 

9. Complaints about defects 
The acceptance of the goods is subject to further inspection and 
verification, in particular with respect to completeness and 
accuracy sofar as and as soon as such are possible according to 
due course of business at Flint. Flint shall notify the vendor of any 
externally visible defects no later than 14 days after delivery and 
shall notify any other defects immediately after they are 
discovered. Vendor waives on an objection of delayed notification. 
 

10. สทิธใินกรณีทีม่คีวามชํารดุบกพรอ่ง ความรบัผดิตอ่ผลติภณัฑ ์
10.1. ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบตอ่สนิคา้และบรกิารของตน 

โดยทีส่นิคา้และบรกิารดังกลา่วจะตอ้งไมม่คีวามชาํรดุบกพรอ่ง 
และตอ้งแสดงคณุลักษณะพเิศษทีทํ่าประกันไว ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ผูข้ายตอ้งรับประกันวา่ 
สนิคา้และบรกิารของบรษัิทเป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทาง
การแพทยเ์ชงิเทคนคิและอตุสาหกรรมทีไ่ดร้ับการยอมรับโดยทั่วไปซึง่มเี
ทคนคิทีท่ันทสมัยดําเนนิการจัดหาโดยหน่วยงานและสมาคมดา้นเทคนคิ 
และตอ้งสอดคลอ้งกับบทบัญญัตทิางกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากมกีารจัดหาเครือ่งจักร อปุกรณ์เชงิกลหรอือปุกรณ์ 
การจัดหาดังกลา่วจะตอ้งเป็นไปตามความประสงคใ์นขอ้กําหนดดา้นความ
ปลอดภัยพเิศษสําหรับเครือ่งจักร 
อปุกรณ์เชงิกลและอปุกรณ์ทีม่ผีลบังคับใช ้ ณ 
วนัทีทํ่าสัญญาและจะตอ้งมเีครือ่งหมาย CE 
ผูข้ายรับประกันวา่สนิคา้นัน้สอดคลอ้งกับระเบยีบของสหภาพยโุรปหมายเ
ลข 1907/2006 (ระเบยีบ-REACH) วา่ดว้ยการลงทะเบยีน 
การตรวจสอบความถกูตอ้ง การอนุญาตและการจํากัดปรมิาณสารเคม ี 

10.2. หากมกีารตรวจพบความชาํรดุบกพรอ่งภายในระยะเวลาทีจํ่ากัดตามกฎหม
ายสําหรับการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งในสว่นทีเ่กีย่วกับความชาํรดุบกพรอ่งใหส้นั
นษิฐานวา่ความชาํรดุบกพรอ่งนี้เกดิขึน้อยูแ่ลว้ในชว่งเวลาทีพ่น้จากความเ
สีย่ง 
เวน้แตว่า่ขอ้สันนษิฐานนีไ้มส่อดคลอ้งกับลักษณะของความชาํรดุบกพรอ่
งดังกลา่ว ในกรณีทีเ่กดิความชาํรดุบกพรอ่ง Flint 
มสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งใหม้กีารดําเนนิการทีต่ามมา เชน่ 
การสง่มอบสนิคา้ทดแทนทีกํ่าหนดโดยปราศจากความชํารดุบกพรอ่งหรอื
การเยยีวยาแกไ้ขตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย โดยที ่ Flint 
จะเป็นผูเ้ลอืกลักษณะของการดําเนนิการทีต่ามมา 
ผูข้ายจะตอ้งรับภาระคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็นเพือ่จุดประสงคใ์นการดําเนนิการที่
ตามมา ในการจัดการกับการดําเนนิการทีต่ามมา 
ผูข้ายจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดในการปฏบิัตงิานทีแ่นะนําแนวทางโดย 
Flint 
หากการดําเนนิการทีต่ามมาไมเ่กดิขึน้ภายในกําหนดเวลาทีเ่หมาะสม 
หรอืไมป่ระสบความสําเร็จ 
หรอืหากไมม่คีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งกําหนดเสน้ตาย Flint 
จะมสีทิธใินการเรยีกรอ้งสทิธเิพิม่เตมิตามทีก่ฎหมายระบไุว ้
ในกรณีทีม่คีวามชาํรดุบกพรอ่ง เชน่ 
แตไ่มจํ่ากัดเพยีงการลดราคาซือ้หรอืการถอนสัญญา ในทกุๆ กรณี Flint 
อาจขอรับคา่ชดเชยจากความเสยีหายหรอืคา่ชดเชยจากคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ 
สทิธขิอง Flint ทีเ่กดิจากการค้ําประกันใดๆ จะยังคงไมม่ผีลบังคบัใช ้

10.3. หากผูข้ายไมป่ฏบิัตติามขอ้ผกูพันเกีย่วกับการดําเนนิการทีต่ามมาภายในร
ะยะเวลาทีส่มเหตสุมผลซึง่ไดกํ้าหนดไวแ้ละผูข้ายไมม่สีทิธทิีจ่ะปฏเิสธกา
รดําเนนิการทีต่ามมานัน้ Flint 
จะมสีทิธทํิาการแกไ้ขความชาํรดุบกพรอ่งนัน้เองหรอือาจมอบหมายใหบ้คุ
คลทีส่ามดําเนนิการแกไ้ข 
โดยทีผู่ข้ายจะตอ้งรับภาระตน้ทนุและความเสีย่ง Flint 
มสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งการชาํระเงนิล่วงหนา้จากผูข้ายในสว่นของคา่ใชจ้่าย
ทีจํ่าเป็นตอ่การการแกไ้ขความชาํรดุบกพรอ่งดังกลา่ว 

10.4. ผูข้ายจะตอ้งรับชดใชค้า่เสยีหายแทน Flint 
จากการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากบคุคลทีส่ามอันเกดิจากความรับผิ
ดตอ่ผลติภัณฑท์ีไ่มอ่ยูใ่นสญัญาซึง่เป็นผลเนือ่งมาจากความผดิพลาดขอ
งสนิคา้ทีผู่ข้ายจัดหาให ้

10.5. ผูข้ายจะตอ้งชดใชเ้งนิใหก้ับ Flint 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุทีเ่กดิขึน้จาก Flint 
อันเป็นผลมาจากมาตรการป้องกันลว่งหนา้ทีจํ่าเป็นเพือ่หลกีเลีย่งการใชส้ ิ
ทธเิรยีกรอ้งอันเกดิจากความรับผดิตอ่ผลติภัณฑท์ีไ่มอ่ยูใ่นสญัญา อาท ิ
โดยวธิแีจง้เตอืนผา่นสาธารณะหรอืเรยีกคนืโครงการ 
ตามลักษณะและขอบเขตจากสาเหตนัุน้ Flint 
จะแจง้ใหผู้ข้ายทราบทันทเีมือ่มกีารดําเนนิมาตรการดังกลา่วบรรลผุลสําเร็
จ 

 

10. Rights in the event of defects, product liability 
10.1. The vendor shall be responsible for its goods and services being 

free from defects and for the warranted characteristics being 
present. The vendor guarantees, in particular, that its goods and 
services are in accordance with the state of the art, the generally 
recognized technical and industrial medical safety provisions 
made by the authorities and technical associations, and that they 
accord with the relevant legal provisions. If machinery, apparatus 
or equipment is supplied, it must be in accordance with the 
requirements of the special safety provisions for machinery, 
apparatus and equipment in force on the date when the contract 
is performed and it must have a CE mark. Vendor guarantees that 
the goods correspond to the European regulations No 1907/2006 
(REACH-Regulation) regarding the registration, validation, 
authorization and limitation of chemicals.  

10.2. If a defect becomes apparent within the statutory limitation period 
for claims in respect of defects, it shall be assumed that this defect 
already existed at the time when risk passed, unless this 
assumption is inconsistent with the nature of the defect. In the 
event of defects, Flint shall be entitled to demand subsequent 
performance such as replacement delivery of required goods free 
of defects or to remedy in accordance with the statutory 
provisions, the choice of the nature of the subsequent 
performance being a matter for Flint. The vendor shall bear the 
expense necessary for the purpose of subsequent performance. 
In dealing with the subsequent performance, the vendor shall be 
guided by Flint’s operational requirements. If the subsequent 
performance has not taken place within a reasonable deadline, or 
if it has been unsuccessful or if the setting of a deadline was 
unnecessary, Flint shall be entitled to claim the additional rights 
provided by statute in the event of defects such as but not limited 
to reduce the purchase price or withdraw the contract. In all cases, 
Flint may ask for compensation of damages or compensation of 
expenditures. Flint’s rights arising from any guarantees shall 
remain unaffected. 

10.3. If the vendor fails to comply with its obligation of subsequent 
performance within the reasonable period which has been set and 
is not entitled to refuse subsequent performance, Flint shall be 
entitled to remedy the defect itself or have it remedied by third 
parties at the vendor’s cost and risk. Flint shall be entitled to 
demand an advance payment from the vendor in respect of the 
expenditure necessary for remedying the defect. 

10.4. The vendor shall hold Flint harmless from any third party claims 
arising from non-contractual product liability which are attributable 
to a fault in the good supplied by the vendor. 

10.5. The vendor shall reimburse Flint in respect of expenditure and 
costs incurred by Flint as a result of precautionary measures 
which are necessary to avert a claim arising from non-contractual 
product liability, e.g. by means of public warnings or recall 
campaigns, in accordance with the nature and extent thereof. Flint 
shall immediately notify the vendor when such measures are 
being carried out. 
 

11. การประกนัภยั 
11.1. ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบตอ่คา่ประกันความรับผดิอยา่งเพยีงพอ 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับความสญูเสยีซึง่ตัวแทนหรอืผูท้ีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นตัวแท
นตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดว้ยตนเอง 

11. Insurance 
11.1. The vendor shall take out, at its own expense, sufficient liability 

insurance in respect of losses for which it or its agents or vicarious 
agents are responsible. The level of cover for each loss shall be 
disclosed to Flint on request. The contractual or legal liability of 
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ระดับความคุม้ครองสําหรับการสญูเสยีแตล่ะครัง้จะตอ้งเปิดเผยตอ่ Flint 
เมือ่มกีารรอ้งขอ 
ความรับผดิตามสญัญาหรอืตามกฎหมายของผูข้ายจะยังคงไมม่ผีลบังคับ
ใชต้ามขอบเขตและระดับความคุม้ครองจากการประกันภัย 

11.2. Flint จะรับประกันสิง่ของใดๆ 
ทีไ่ดร้ับมาโดยการใหย้มืหรอืใหเ้ชา่จากผูข้าย 
จากความเสยีหายจากเหตกุารณ์เพลงิไหมแ้ละความเสยีหายจากการระเบิ
ด 

11.3. ผูข้ายจะตอ้งแจง้ให ้ Flint ทราบโดยทนัทเีกีย่วกับการประกันภัยใดๆ 
ทีผู่ข้ายไดดํ้าเนนิการเกีย่วกับบรกิารทีจ่ะจัดหาให ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การประกันสรรพภัยในการตดิตัง้ทัง้หมด 
ผูร้ับจา้งขอรับประกันความเสีย่งทัง้หมดและ/หรอืขอรับประกันความเสีย่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้โดยผูส้รา้ง  
 

the vendor shall remain unaffected by the extent and level of its 
insurance cover. 

11.2. Flint shall insure any items lent or leased to it by the vendor 
against fire and explosion damage. 

11.3. The vendor shall immediately inform Flint of any insurance it has 
taken out with regard to the services to be rendered by it, in 
particular of erection all risks insurance, contractor’s all risks 
insurance and/or builder’s risk insurance.  
 

12. เอกสาร การรกัษาความลบั 
12.1. ผูข้ายจะตอ้งสง่แผนงาน การคํานวณหรอืเอกสารอืน่ๆ ทีกํ่าหนดใหก้ับ 

Flint 
ดว้ยจํานวนสําเนาทีไ่ดต้กลงกันไวต้ามเวลาทีถ่กูตอ้งในลักษณะทีส่ามารถ
ปฏบิัตติามกําหนดเวลาของการดําเนนิการตามสญัญาได ้

12.2. การเผยแพรเ่อกสารโดย Flint 
จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความรับผดิชอบของผูข้าย 

12.3. แบบจําลอง ตัวอยา่ง แบบแปลนและเอกสารอืน่ๆ ที ่ Flint 
จัดใหแ้กผู่ข้ายจะตอ้งเป็นและยังคงเป็นทรัพยส์นิของ Flint 
และจะถอืเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ 
ผูข้ายจะตอ้งรักษาสิง่เหลา่นีไ้วเ้ป็นความลับ ตลอดจนความรูอ้ ืน่ๆ 
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานและกระบวนการทางธรุกจิของ Flint 
ทีไ่ดม้าจากความรว่มมอืตามสัญญา และจะตอ้งปฏบิัตติามลขิสทิธิข์อง 
Flint 
จะมกีารนําเอาเอกสารไปใชเ้ฉพาะตามจดุประสงคท์ีไ่ดม้กีารตกลงกันไวต้
ามสญัญาฉบับนี้เทา่นัน้ 

12.4. เอกสารใดๆ ทีจั่ดทําขึน้โดยผูข้ายตามขอ้มลูเฉพาะจาก Flint 
อาจถกูนําไปใชโ้ดยปราศจากขอ้จํากัดโดย Flint 
เพือ่จดุประสงคต์ามสัญญา 
ผูข้ายจะใชเ้อกสารเหลา่นีเ้พือ่จดุประสงคต์ามสญัญาเทา่นัน้และจะตอ้งไ
มเ่ปิดเผยเอกสารเหลา่นีใ้หก้ับบคุคลทีส่ามโดยไมไ่ดร้ับความยนิยอมจาก 
Flint 

12.5. ผูข้ายจะตอ้งสง่มอบเอกสารทัง้หมดทีจั่ดเตรยีมใหก้ับ Flint 
รวมถงึเอกสารทีจั่ดเตรยีมโดยผูข้ายตามขอ้มลูเฉพาะจากทีไ่ดร้ับจาก 
Flint พรอ้มกับสําเนาหรอืคูฉ่บับ หาก Flint 
ประสงคท์ีจ่ะใหทํ้าการสง่มอบหรอืหากไมจํ่าเป็นตอ้งใชง้านเอกสารอกีตอ่
ไปเพือ่จดุประสงคใ์นการดําเนนิงานใหล้ลุว่ง 
 

12. Documents, secrecy 
12.1. The vendor shall submit the required plans, calculations or other 

documents to Flint in the agreed number of copies at the correct 
time in such a manner that the contractual performance deadlines 
can be complied with. 

12.2. The release of the documents by Flint shall not affect the vendor’s 
responsibility. 

12.3. Any models, samples, drawings and other documents which Flint 
makes available to the vendor shall be and remain the property of 
Flint and shall be deemed to be confidential information. The 
vendor shall keep them secret, as well as all other knowledge of 
Flint’s operational and business processes acquired in connection 
with the contractual cooperation, and shall comply with Flint’s 
copyright. The documents shall only be used for the contractually 
agreed purpose. 

12.4. Any documents prepared by the vendor in accordance with 
particular data from Flint may be used without restriction by Flint 
for the contractual purposes. The vendor shall also only use these 
documents for the contractual purposes and shall not make them 
available to third parties without Flint’s consent. 

12.5. The vendor shall hand over to Flint all documents supplied to it, 
as well as documents prepared by it in accordance with particular 
data from Flint, together with copies or duplicates, if Flint requires 
them to be handed over or if the documents are no longer required 
for the purpose of carrying out the work. 
 

13. ใบแจง้หนี ้การชําระเงนิ 
13.1. จะตอ้งระบหุมายเลขคําสัง่ซือ้เต็มรปูแบบของ Flint 

และหมายเลขใบสง่มอบของผูข้ายไวใ้นใบแจง้หนี ้
ใบแจง้หนีจ้ะตอ้งเป็นไปตามรายละเอยีดดังทีแ่สดงในคําสัง่ซือ้ทีเ่กีย่วขอ้
งกับการกําหนดสนิคา้ ราคา ปรมิาณ คําสัง่ซือ้สนิคา้และหมายเลขสนิคา้ 

13.2. ใบแจง้หนีสํ้าหรับการสง่มอบหรอืบรกิารอืน่ๆ ทีจ่ะออกและนําสง่ใหก้ับ 
Flint 
จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดวา่ดว้ยใบแจง้หนีต้ามทีกํ่าหนดเงือ่นไขไวใ้น
ภาษีมลูคา่เพิม่ / ภาษีการขาย / 
ระเบยีบวา่ดว้ยภาษีการขายทีเ่ก็บจากทกุทอดของรัฐซึง่มกีารจัดเก็บภาษี
มลูคา่เพิม่ / ภาษีการขาย / 
ภาษีการขายทีเ่ก็บจากทกุทอดจากการสง่มอบหรอืบรกิารอืน่ๆ ทีเ่รยีกเก็บ 
ในกรณีทีใ่บแจง้หนีนั้น้ไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดดังกลา่ว Flint 
มสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธใบแจง้หนีด้ังกลา่ว  

13.3. กําหนดเวลาการชาํระเงนิจะเริม่นับจากวนัทีไ่ดร้ับใบแจง้หนี ้
ตามขอ้กําหนดทีก่ลา่วมาขา้งตน้โดยฝ่ายบัญชขีอง Flint หรอื 
หากใชข้ัน้ตอนเอกสารใบลดหนี้ นับจากวันทีทํ่าการบันทกึการรับสนิคา้ 
การชาํระเงนิจะเป็นไปตามเงือ่นไขเมือ่พบวา่การสง่มอบหรอืบรกิารทีไ่ดร้ั
บนัน้ถกูตอ้ง 

13.4. การชาํระเงนิจะไมห่มายถงึการรับทราบซึง่ขอ้กําหนดและเงือ่นไขและราค
าใดๆ และจะไมม่ผีลใดๆ ตอ่สทิธขิอง Flint 
ในกรณีทีม่กีารชํารดุบกพรอ่งเกดิขึน้ 
 

13. Invoice, payment 
13.1. Flint’s full order number and the vendor’s delivery note number 

must be stated on the invoice. Invoices must be in accordance 
with the details in the order with regard to the designation of the 
goods, price, quantities, order of the items and item numbers. 

13.2. Invoices for deliveries or other services to be issued and sent to 
Flint have to be in accordance with the provisions for invoices as 
set forth in the applicable value added tax / sales tax / turnover tax 
regulations of the state whose value added tax / sales tax / 
turnover tax is imposed on the deliveries or other services 
charged. In case that the invoices do not meet such requirements, 
Flint shall have the right to reject such invoices.  

13.3. Payment deadlines shall run from the date on which the invoice, 
in accordance with the above requirements, is received at Flint’s 
Accounts Department, or, if the credit note procedure is used, from 
the date on which the receipt of the goods is recorded. Payment 
shall be conditional upon the delivery or service being found to be 
correct. 

13.4. Payment shall not mean any acknowledgement of terms and 
conditions and prices and shall not have any effect upon Flint’s 
rights in the event of defects. 
 

14. การละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิเชงิอุตสาหกรรม 
ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ Flint 
จะไมทํ่าการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิของบคุคลทีส่ามซึง่เป็นผลมาจากการ
ใชง้านสนิคา้และบรกิารตามสัญญา ผูข้ายจะตอ้งรับชดใชค้า่เสยีหายแทน 
Flint จากการเรยีกรอ้งคา่เสียหายทัง้หมดจากบคุคลทีส่ามตอ่ Flint 
อันเป็นผลมาจากการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิเชงิอตุสาหกรรม 
คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต การใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุใดๆ ทีเ่กดิขึน้จาก Flint 
เพือ่หลกีเลีย่งหรอืเพือ่แกไ้ขการละเมดิสทิธใินทรัพยส์นิใดๆ 
จะตกเป็นภาระของผูข้าย 

 
 

14. Infringement of industrial property rights 
The vendor shall ensure that no third party property rights are 
infringed by Flint as a result of use of the goods and services in 
accordance with the contract. The vendor shall indemnify and hold 
Flint harmless from all claims made by third parties against Flint 
on the grounds of infringement of industrial property rights. Any 
licence fees, expenditure or costs incurred by Flint in order to 
avoid or to rectify any infringements of property rights shall be 
borne by the vendor. 
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15. การปฏบิตัติามขอ้กาํหนด ความย ัง่ยนื 
15.1. Flint ดําเนนิธรุกจิในวธิทีีย่ั่งยนืและเป่ียมดว้ยจรยิธรรม 

อกีทัง้ยงัปฏบิัตติามมาตรฐานขัน้พืน้ฐานซึง่เป็นทีย่อมรับในระดับสากลใน
ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 
แรงงานและสทิธมินุษยชนตลอดจนการกํากับดแูลกจิการทีม่คีวามรับผดิช
อบ  

15.2. Flint 
คาดหวงัวา่ผูข้ายจะปฏบิัตติามหลักการซึง่อยูใ่นหลกัจรรยาบรรณของ
ผูข้ายของ Flint ทกุเมือ่ ซึง่มใีหท้ี ่
https://flintgrp.com/en/codeofconduct/ 

15.3. ผูข้ายจะตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ (i) 
ผูข้ายมแีละรักษาไวซ้ ึง่ใบอนญุาตท ัง้หมด รวมถงึสทิธกิารใชง้าน 
การอนุญาต 
การยนิยอมและการอนุญาตทัง้หมดทีผู่ข้ายจําเป็นตอ้งใชเ้พือ่ปฏบิัตติามข ้
อผกูพันทีเ่กีย่วขอ้งกับความสมัพันธเ์ชงิสัญญาตลอดเวลา (ii) 
ผลติภณัฑแ์ละ/หรอืบรกิารท ัง้หมดเป็นไปตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั
ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการใชง้านผลติภัณฑ/์บรกิารตามจดุประสงค ์ และ 
(iii)ผูข้ายจะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ผกูพันภายใตร้ะเบยีบการคุม้ครองขอ้มลู
ท ัว่ไป (EU 2016/679) 
หรอืบทบัญญัตแิหง่กฎหมายทีใ่ชบ้ังคับทีเ่ชือ่มโยงกบัการประมวลผลขอ้
มลูสว่นบคุคล ในขอบเขตทีผู่ข้ายทําการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

15.4. ผูข้ายมหีนา้ทีร่ับผดิชอบในการปฏบิัตติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กฎ 
ขอ้บังคับและขอ้กําหนดดา้นการบรหิารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมขอ
งบรษัิท ตามความสมัพันธเ์ชงิสญัญานี ้ รวมถงึ 
การกํากับดแูลการขายขา้มพรมแดน การนําเขา้ การจัดเก็บ การจัดสง่ 
การถา่ยโอนlสนิคา้ การลงโทษทางการคา้และการเงนิ 
และการควบคมุการสง่ออก เป็นตน้ ดังทีก่ลา่วมาขา้งตน้โดยชดัแจง้ 
นอกจากนีย้ังรวมไปถงึกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการใหส้นิบนและการทุ
จรติทีบ่ังคับใชท้ัง้หมด 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงรัฐบัญญัตวิา่ดว้ยการใหส้นิบนปี 2010 
(สหราชอาณาจักร) 
รัฐบัญญัตวิา่ดว้ยการทจุรติในต่างประเทศของสหรัฐอเมรกิาปี 1977 
และกฎหมายวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการใหส้นิบน การทจุรติ 
การใหส้นิบนทางการคา้ 
การฟอกเงนิหรอืการใหเ้งนิสนับสนุนการกอ่การรา้ยเพิม่เตมิใด ๆ 
ทีใ่ชบ้ังคับกับผูข้าย 
ซึง่ยังรวมไปถงึกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการสง่ออกและการลงโทษทา
งการคา้และการเงนิทีใ่ชบ้ังคับทัง้หมด ผูข้ายจะไมดํ่าเนนิการใดๆ 
ทีจ่ะทําให ้Flint ตอ้งไดร้ับการลงโทษใดๆ ภายใตก้ฎหมาย กฎ ขอ้บังคับ 
หรอืขอ้กําหนดดา้นการบรหิารดังทีก่ลา่วมาขา้งตน้รวมไปถงึกฎหมาย กฎ 
ขอ้บังคับหรอืขอ้กําหนดดา้นการบรหิารของสหรัฐอเมรกิา 
สหราชอาณาจักร สหภาพยโุรปและในประเทศทีผู่ข้ายดําเนนิธรุกจิอยู ่

 

15. Compliance, sustainability 
15.1. Flint conducts its business in a sustainable and ethical way and 

adheres to internationally recognized fundamental standards for 
occupational health and safety, environmental protection, labor 
and human rights as well as responsible corporate governance.  

15.2. Flint expects the vendor complies at all times with the principles 
contained in the Flint Supplier Code of Conduct, which is 
available at https://flintgrp.com/en/codeofconduct/ 

15.3. The vendor shall ensure that, at all times, (i) it has and maintains 
all licences, permissions, authorisations, consents and permits 
that it needs to carry out its obligations with regard to contractual 
relationship; (ii) all products and/or services are in compliance 
with all applicable laws and regulations relevant for the intended 
use of the products/services; and (iii) to the extent it processes 
personal data, it shall comply with its obligations under the 
General Data Protection Regulation (EU 2016/679) or 
equivalent applicable legislation relating to the processing of 
personal data. 

15.4. The vendor is responsible for compliance with all applicable 
laws, rules, regulations and administrative requirements with 
respect to its activities pursuant to this contractual relationship, 
including those governing trans-border sales, importation, 
storage, shipment, transfers of products, economic sanctions, and 
export controls. The foregoing expressly includes all applicable 
anti-bribery and corrupt practices laws, including without limitation 
the Bribery Act 2010 (U.K.), the U.S. Foreign Corrupt Practices 
Act 1977, and any additional anti-bribery, corruption, commercial 
bribery, money laundering, or terrorist financing laws applicable to 
the vendor. The foregoing also includes all applicable export 
control and economic sanctions laws. The vendor shall take no 
action which would subject Flint to penalties under the 
aforementioned laws, rules, regulations, or administrative 
requirements, including laws, rules, regulations, or administrative 
requirements of the United States, the United Kingdom, the 
European Union and in the countries where the vendor operates. 
 

16. การเผยแพร ่ 
ผูข้ายจะตอ้งไมอ่า้งถงึความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่อียูโ่ดยเปดเผยแกบุคคล
ทั่วไป หากไมไ่ดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้จาก Flint 
 

16. Publicity  
The vendor shall not publicly refer to the existing business 
relations without Flint’s prior written consent. 

 
17. บทบญัญตัทิ ัว่ไป 
17.1. ความสมัพันธต์ามสญัญาจะอยูภ่ายใตบ้ังคับแหง่กฎหมายของราชอาณาจั

กรไทย 
ยกเวน้ตามกฎหมายเอกชนระหวา่งประเทศของราชอาณาจักรไทยและอ
นุสัญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งประเทศประกา
ศใช ้ณ วนัที ่11.4.1980 

17.2. Flint 
มสีทิธใินการเลอืกสถานทีสํ่าหรับเขตอํานาจศาลเป็นสถานทีต่ัง้ของสํานัก
งานใหญท่ีจ่ดทะเบยีนของ Flint 
หรอืสถานทีท่ั่วไปของผูข้ายสําหรับเขตอํานาจศาล 

17.3. เวน้แตก่ฎหมายทีบ่ังคับกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ 
ใหพ้จิารณาวา่ภาษาอังกฤษเป็น “ภาษาทีใ่ชใ้นการทําสญัญา” 
และคําแปลใดๆ 
จัดทําขึน้นัน้เป็นไปเพือ่ความสะดวกของผูข้ายเพยีงเทา่นัน้ 
ในกรณีทีเ่กดิการตคีวามแตกตา่งกันออกไป 
ฉบับทีใ่ชภ้าษาทีใ่ชทํ้าสญัญาจะมผีลผกูพัน 

หากขอ้กําหนดของสญัญาและ/หรอืเงือ่นไขทั่วไปในการจัดซือ้เหลา่นีไ้มส่
มบรูณ์ ทัง้หมดหรอืบางสว่น 
ความสมบรูณ์ตามกฎหมายของขอ้กําหนดทีเ่หลอืจะไมไ่ดร้ับผลกระทบในที่
นี ้

17. General provisions 
17.1. The contractual relationship shall be subject to the law of the 

Kingdom of Thailand to the exclusion of the international private 
law of the Kingdom of Thailand and the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 
11.4.1980. 

17.2. At Flint’s option, the venue for jurisdiction shall be either Flint’s 
registered seat or the vendor’s general venue for jurisdiction. 

17.3. Unless mandatory laws require otherwise, the English language 
shall be considered as the “Contract Language” and any 
translation is merely provided for vendor's convenience. In case 
of differences of interpretation, the version in the Contract 
Language shall be binding. 

17.4. If a provision of the contract and/or these General Conditions of 
Purchase is invalid, in whole or in part, the validity of the remaining 
provisions shall remain unaffected hereby. 
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