ื้ ของ Flint
เงือ
่ นไขทว่ ั ไปในการซอ

Flint’s General Conditions of Purchase

1. ความหมายของ Flint และขอบเขตการใช้บ ังค ับ
1.1. Flint หมายถึง:

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.

Flint Group Company (Thailand) Ltd (จดทะเบียน ณ
สํานักงานทะเบียนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ
ทะเบียนเลขที่
245546001141) โดยมีสํานักงานจดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 206/4 หมู่ 2
แพรกษาใหม่
เมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
10280
ประเทศไทย
1.2.

้
ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขเหล่านี้จะเป็ นส่วนหนึง่ ของคําสัง่ ซือ
ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขทางธุรกิจทีแ
่ ตกต่างกันของผู ้ขายจะมีผลบังคับใช ้
ถ ้าและจนถึงขอบเขตที่
Flint
ให ้ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรกับเรือ
่ งดังกล่าว
้ และคําประกาศทีเ่ กีย
คําสัง่ ซือ
่ วข ้องทัง้ หมดจะต ้องอยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อักษรเพือ
่ ให ้มีผลบังคับใช ้
ข ้อกําหนดทีอ
่ ยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรสามารถยกเว ้นได ้ก็ตอ
่ เ
มือ
่ มีการแจ ้งยกเว ้นเป็ นลายลักษณ์อักษรเท่านัน
้

2. ข้อเสนอ
2.1. จะมีการส่งข ้อเสนอให ้ Flint โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายใด ๆ กับ Flint
และจะไม่กอ
่ ให ้เกิดพืน
้ ฐานของภาระผูกพันใด ๆ สําหรับ Flint
2.2. ในการทําข ้อเสนอนี้
ผู ้ขายจะต ้องดําเนินการตามข ้อซักถามต่อเนือ
่ ง
หากผู ้ขายมีวธิ แ
ี ก ้ไขปั ญหาทีไ่ ด ้เปรียบเชิงเทคนิคหรือทางเศรษฐกิจทีม
่ ป
ี
ระสิทธิภาพสูงกว่า
เมือ
่ เปรียบเทียบกับข ้อสอบถาม
ผู ้ขายจะนํ าเสนอวิธแ
ี ก ้ไขปั ญหานี้เพิม
่ เติมให ้กับ Flint

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. 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.

้
่ั อ
คําสงซื
้ แต่ละรายการ
ผู ้ขายจะต ้องยืนยันคําสัง่ ซือ
โดยต ้องระบุราคาผูกพันพร ้อมระยะเวลาการจัดส่ง
หาก
Flint
ไม่ได ้รับคํายืนยันภายในระยะเวลาห ้า
(5)
วัน
Flint
ิ ธิเพิกถอนคําสัง่ ซือ
้
จะมีสท
ข ้อตกลงทีเ่ ป็ นวาจาจะต ้องมีคํายืนยันเป็ นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทัง้ สอง
ฝ่ าย
้ ให ้กับบุคคลทีส
ผู ้ขายจะไม่มอบหมายการดําเนินการตามคําสัง่ ซือ
่ ามยกเว ้
นจะได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน ้าจากฟลินท์

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.

การส่งมอบ
ระยะเวลาการส่งมอบ
การส่งมอบและการดําเนินการบางส่วน ค่าปร ับตามส ัญญา
ผู ้ขายจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกําหนดเวลาการส่งมอบตามทีไ่ ด ้มีการตกลงกันไว ้
การส่งมอบบางส่วนหรือการดําเนินการบางส่วนจํ าเป็ นต ้องได ้รับความยิน
ยอมล่วงหน ้าจาก Flint
เมือ
่ ทําการส่งมอบวัตถุดบ
ิ
้
จํานวนชุดการส่งมอบจะต ้องไม่เกินทีร่ ะบุไว ้ในคําสัง่ ซือ
ทันทีทผ
ี่ ู ้ขายทราบว่าตนไม่สามารถปฏิบัตต
ิ ามข ้อผูกพันตามสัญญาได ้
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
หรือไม่สามารถดําเนินการได ้ในเวลาทีเ่ หมาะสม
ผู ้ขายจะแจ ้งปั ญหาดังกล่าวให ้
Flint
ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรโดยทันทีน
โดยระบุเหตุผลและของระยะเวลาทีเ่ ป็ นไปได ้ว่าจะล่าช ้าออกไป
ผู ้ขายมีภาระผูกพันทีจ
่ ะต ้องร ้องขอเอกสารที่
Flint
จัดเตรียมให ้
้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
ซึง่ จําเป็ นสําหรับการดําเนินการตามคําสัง่ ซือ
ิ ธิระงับการดําเนินการส่งมอบเป็ นระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ในกรณีนี้
Flint มีสท
ระยะเวลาการส่งมอบจะขยายออกไปตามระยะเวลาทีร่ ะงับการดําเนินการ
ิ ธิทจ
Flint
มีสท
ี่ ะได ้รับการชําระค่าปรับตามสัญญาเป็ นจํานวน
0.3%
้ สุทธิสําหรับแต่ละวันทําการทีเ่ กินกําหนดเวลา
ของมูลค่าการสัง่ ซือ
เว ้นแต่ผู ้ขายจะสามารถพิสจ
ู น์ได ้ว่าผู ้ขายไม่ต ้องรับผิดชอบต่อความล่าช ้า
ในการส่งมอบ
ค่าปรับตามสัญญาจะถูกจํากัดไว ้ทีไ่ ม่เกิน
5%
้ สุทธิ
ของมูลค่าการสัง่ ซือ
หาก
Flint
ยอมรับบริการทีผ
่ ู ้ขายจัดหาไว ้ว่าเป็ นการดําเนินการตามข ้อตกลง
Flint
ขอสงวนสิทธิในการเรียกร ้องค่าปรับตามสัญญา
สิทธินไี้ ม่จําเป็ นต ้องสงวนไว ้โดยชัดแจ ้งและสามารถยืนยันเมือ
่ ใดก็ได ้
จนกระทั่งการชําระเงินงวดสุดท ้ายดําเนินการแล ้วเสร็จ
ซึง่ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนในวงทีก
่ ว ้างกว่าใ
ด
ๆ
ไม่วา่ จะมีการเรียกร ้องค่าปรับตามสัญญาและ/หรือค่าชดเชยหรือไม่ก็ตาม
Flint คงไว ้ซึง่ สิทธิในการถอนตัวจากสัญญา

4.

Delivery, delivery period, partial deliveries and performance,
contractual penalty
The vendor shall comply with the agreed delivery deadline. Partial
deliveries or partial performance shall require the prior consent of
Flint.
When deliveries of raw materials are made, the number of batches
specified in the order shall not be exceeded.
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.
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.
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.
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.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

5. การประก ันคุณภาพ
5.1. ผู ้ขายจะต ้องสร ้างและรักษาระบบการประกันคุณภาพทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพและ
จะต ้องมอบหลักฐานในเรือ
่ งดังกล่าวให ้กับ
Flint
ตามทีม
่ ก
ี ารร ้องขอ
ตามการร ้องขอของ
Flint
ผู ้ขายจะต ้องนํ าเอาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐาน DIN ISO 9000 ff

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

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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5.2.

หรือระบบทีม
่ ล
ี ักษณะเทียบเท่ากันมาใช ้
Flint
ิ ธิตรวจสอบระบบประกันคุณภาพนี้
มีสท
หากผู ้ขายเปลีย
่ นแปลงกระบวนการผลิต
จะต ้องแจ ้งให ้ทาง
Flint
ทราบในทุกๆ
กรณี
แม ้ว่าการเปลีย
่ นแปลงนั น
้ จะไม่สง่ ผลกระทบต่อข ้อมูลจําเพาะของสินค ้าที่
จะทําการส่งมอบก็ตาม
ผู ้ขายจะต ้องแจ ้งให ้ฟลินท์ทราบถึงส่วนประกอบและ/หรือแหล่งทีม
่ าของ
สินค ้าทีจ
่ ัดหา และจะต ้องแสดงหลักฐานจากสาเหตุนัน
้ ทันทีตามที่ Flint
จําเป็ นต ้องได ้รับข ้อมูลดังกล่าวและ/หรือหลักฐานดังกล่าวเพือ
่ ส่งต่อไปยั
งหน่วยงาน สถาบันของรัฐ บุคคลากรทางการแพทย์ทท
ี่ ําหน ้าที่ เป็ นต ้น

5.2.

equivalent nature. Flint shall be entitled to inspect this quality
assurance system.
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 ใบร ับรอง
ิ ธิทจ
6.1. Flint
มีสท
ี่ ะทําการตรวจสอบการดําเนินการโดยผู ้ขาย
สําหรับจุดประสงค์ดังทีก
่ ล่าวมา
Flint
ิ ธิเข ้าตรวจสอบการทํางานของผู ้ขายในช่วงเวลาทํ าการปกติหลังจาก
มีสท
ได ้รับการแจ ้งเตือน
ผู ้ขายและ
Flint
ต่างต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ อันเป็ นผลมาจากจากเข ้าทําการตรว
จสอบ
6.2. หากมีการตกลงกันได ้ในเรือ
่ งการดําเนินการตรวจสอบเป็ นกรณีพเิ ศษ
ผู ้ขายจะต ้องแจ ้งความพร ้อมให ้เข ้าทําการตรวจสอบล่วงหน ้าอย่างน ้อยเป็
นเวลาหนึง่ สัปดาห์และจะทําการสรุปวันทีจ
่ ะให ้เข ้าทําตรวจสอบกับ Flint
ด ้วยเหตุผลทีผ
่ ู ้ขายจะต ้องเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบ
หากรายการตามสัญญายังไม่พร ้อมให ้ทําการเข ้าตรวจสอบภายในวันทีจ
่ ะ
ทําการตรวจสอบตามทีไ่ ด ้มีการตกลงกันไว ้
หรือหากเกิดข ้อบกพร่องในรายการตามสัญญาได ้มีการเข ้าตรวจสอบซํ้าห
รือเพิม
่ เติมทีจ
่ ําเป็ นต ้องดําเนินการ
ผู ้ขายจะต ้องชําระเงินค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ในส่วนนีใ้ ห ้กับ Flint
6.3. หากผู ้ขายมีหน ้าทีต
่ ้องจัดเตรียมใบรับรองวัสดุและ/หรือใบรับรองการตรว
จสอบ
ผู ้ขายจะต ้องรับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ดังกล่าว
ต ้องมีใบรับรองวัสดุและ/หรือใบรับรองการตรวจสอบ
ณ
เวลาทําการส่งมอบ
้ และสิ
การตรวจสอบและการจัดหาใบรับรองจะไม่สง่ ผลกระทบต่อการซือ
ทธิในการรับประกันตามสัญญาหรือทีช
่ อบด ้วยกฎหมายของ 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.

่ ง การขนส่งสินค้า การบรรจุภ ัณฑ์
7. การส่งผ่านความเสีย
่ งขณะทําการขน
7.1. การจัดการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับต ้นทุนและการส่งผ่านความเสีย
ส่งสินค ้าจะต ้องเป็ นไปตามเงือ
่ นไขการจัดหาทีไ่ ด ้มีการตกลงกันตามข ้อบั
งคับ
Incoterms
ฉบับปี
2020
ใบส่งของและใบจัดส่งต ้องมาพร ้อมกับการส่งมอบโดยซํ้ากัน
้
จะต ้องระบุหมายเลขผู ้ขาย
หมายเลขการสัง่ ซือ
การกําหนดวัสดุและหมายเลขวัสดุ
หมายเลขแบทช์
นํ้ าหนักรวมและนํ้ าหนักสุทธิในหน่วยกิโลกรัม
ปริมาณและชนิดของบรรจุภัณฑ์
(ชนิดใช ้แล ้วทิง้ /นํ ามาใช ้ซํ้าได ้)
และรายละเอียดของสถานทีส
่ ง่ มอบ
ผู ้รับสินค ้าและอาคารทีต
่ ้องนํ าสินค ้าไปลง
ไว ้อย่างครบถ ้วนในเอกสารการจัดส่งทัง้ หมดและบนบรรจุภัณฑ์ภายนอก
้ จะต ้องติดฉลากพร ้อมการกําหนดชือ
่ วัสดุ
ภาชนะบรรจุทก
ุ ชิน
หมายเลขวัสดุ หมายเลขชุดการผลิต วันทีผ
่ ลิตและนํ้ าหนักสุทธิ หาก
้
Flint
มีการร ้องขอจากผู ้ขายเมือ
่ ทําการสัง่ ซือ
ผู ้ขายจะต ้องใช ้พาเลททีส
่ อดคล ้องกับมาตรฐาน
IPPC
ในการส่งมอบสินค ้า
7.2. หากเป็ นไปตามเงือ
่ นไขการจัดหา
การส่งมอบตามประเภททีไ่ ด ้มีการตกลงกันโดยที่
Flint
ไม่ได ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับบริษัทจัดส่ง
การขนส่งสินค ้าจะดําเนินการด ้วยต ้นทุนซึง่ ตํ่าทีส
่ ด
ุ ตามลําดับพร ้อมการบร
รจุภัณฑ์ทป
ี่ ลอดภัยสําหรับการขนส่ง
ผู ้ขายจะต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมใดๆ
อันเป็ นผลมาจากความล ้มเหลวในการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดการขนส่งสิน
ค ้าใดๆ
หรือเป็ นผลมาจากการขนส่งทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน
้ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับวันทีไ่ ด ้มี
การตกลงกันไว ้
Flint
ได ้ทําประกันภัยการขนส่งสําหรับการส่งมอบดังกล่าวไว ้เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้
ว ค่าประกันภัยการขนส่งเพิม
่ เติมใดๆ ทีด
่ ําเนินการโดยผู ้ขาย Flint
จะไม่มห
ี น ้าทีใ่ นการชําระค่าใช ้จ่ายดังกล่าว
7.3. ผู ้ขายจะต ้องดําเนินการทําบรรจุภัณฑ์
ทําเครือ
่ งหมายและจัดส่งสินค ้าอันตรายตามข ้อกําหนดของบทบัญญัตท
ิ า
งกฎหมายทีใ่ ช ้บังคับ ณ วันทีท
่ ําการส่งมอบ
7.4. เมือ
่ ต ้องชําระค่าอากรสําหรับการส่งมอบในประเทศทีส
่ าม
ค่าอากรดังกล่าวจะต ้องระบุไว ้ในเอกสารการจัดส่งและเอกสารทางศุลกา
กรทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ วัตถุประสงค์นี้จะต ้องมีการส่ง
(เอกสารการขนส่ง
ประกาศศุลกากร หนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค ้าแบบพิเศษ)

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.

8.

งานทีด
่ า
ํ เนินการในสถานทีข
่ อง Flint
สําหรับงานทัง้ หมดทีด
่ ําเนินการในสถานทีข
่ อง
จะมีการแจ ้งหลักเกณฑ์ด ้านความปลอดภัยของ
ให ้กับผู ้ขายและผู ้ทําสัญญาช่วงปฏิบัตต
ิ าม

Flint
Flint

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.

คําร้องทุกข์วา
่ ด้วยความชํารุดบกพร่อง
การยอมรับสินค ้านั น
้ จะอยูภ
่ ายใต ้บังคับว่าด ้วยการตรวจสอบและการตรวจ
สอบยืนยันเพิม
่ เติม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับความสมบูรณ์และความเทีย
่ งตรงจนถึ
งปั จจุบันและโดยทันทีซงึ่ ทีเ่ หมาะสมและเร็วทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้ตาม
กําหนดเวลาการดําเนินธุรกิจของ
Flint
Flint
จะแจ ้งให ้ผู ้ขายทราบถึงความชํารุดบกพร่องใดๆ
ทีม
่ องเห็นได ้จากภายนอกภายในระยะเวลาไม่เกิน
14
วันหลังการการส่งมอบและจะแจ ้งให ้ทราบโดยพลันหากพบข ้อบกพร่องอื่
นใด ผู ้ขายสละสิทธิคัดค ้านการแจ ้งเตือนทีล
่ า่ ช ้า

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. สิทธิในกรณีทม
ี่ ค
ี วามชํารุดบกพร่อง ความร ับผิดต่อผลิตภ ัณฑ์
10.1. ผู ้ขายจะต ้องรับผิดชอบต่อสินค ้าและบริการของตน
ิ ค ้าและบริการดังกล่าวจะต ้องไม่มค
โดยทีส
่ น
ี วามชํารุดบกพร่อง
และต ้องแสดงคุณลักษณะพิเศษทีท
่ ําประกันไว ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผู ้ขายต ้องรับประกันว่า
สินค ้าและบริการของบริษัทเป็ นไปตามข ้อกําหนดด ้านความปลอดภัยทาง
การแพทย์เชิงเทคนิคและอุตสาหกรรมทีไ่ ด ้รับการยอมรับโดยทั่วไปซึง่ มีเ
ทคนิคทีท
่ ันทสมัยดําเนินการจัดหาโดยหน่วยงานและสมาคมด ้านเทคนิค
และต ้องสอดคล ้องกับบทบัญญัตท
ิ างกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
หากมีการจัดหาเครือ
่ งจักร
อุปกรณ์เชิงกลหรืออุปกรณ์
การจัดหาดังกล่าวจะต ้องเป็ นไปตามความประสงค์ในข ้อกําหนดด ้านความ
ปลอดภัยพิเศษสําหรับเครือ
่ งจักร
อุปกรณ์เชิงกลและอุปกรณ์ทม
ี่ ผ
ี ลบังคับใช ้
ณ
วันทีท
่ ําสัญญาและจะต ้องมีเครือ
่ งหมาย
CE
ผู ้ขายรับประกันว่าสินค ้านั น
้ สอดคล ้องกับระเบียบของสหภาพยุโรปหมายเ
ลข
1907/2006
(ระเบียบ-REACH)
ว่าด ้วยการลงทะเบียน
การตรวจสอบความถูกต ้อง การอนุญาตและการจํากัดปริมาณสารเคมี
10.2. หากมีการตรวจพบความชํารุดบกพร่องภายในระยะเวลาทีจ
่ ํากัดตามกฎหม
ายสําหรับการใช ้สิทธิเรียกร ้องในส่วนทีเ่ กีย
่ วกับความชํารุดบกพร่องให ้สัน
นิษฐานว่าความชํารุดบกพร่องนี้เกิดขึน
้ อยูแ
่ ล ้วในช่วงเวลาทีพ
่ ้นจากความเ
่ ง
สีย
เว ้นแต่วา่ ข ้อสันนิษฐานนีไ้ ม่สอดคล ้องกับลักษณะของความชํารุดบกพร่อ
งดังกล่าว
ในกรณีทเี่ กิดความชํารุดบกพร่อง
Flint
ิ ธิทจ
มีสท
ี่ ะเรียกร ้องให ้มีการดําเนินการทีต
่ ามมา
เช่น
การส่งมอบสินค ้าทดแทนทีก
่ ําหนดโดยปราศจากความชํารุดบกพร่องหรือ
การเยียวยาแก ้ไขตามบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย
โดยที่
Flint
จะเป็ นผู ้เลือกลักษณะของการดําเนินการทีต
่ ามมา
ผู ้ขายจะต ้องรับภาระค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ํ าเป็ นเพือ
่ จุดประสงค์ในการดําเนินการที่
ตามมา
ในการจัดการกับการดําเนินการทีต
่ ามมา
ผู ้ขายจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดในการปฏิบัตงิ านทีแ
่ นะนํ าแนวทางโดย
Flint
หากการดําเนินการทีต
่ ามมาไม่เกิดขึน
้ ภายในกําหนดเวลาทีเ่ หมาะสม
หรือไม่ประสบความสําเร็ จ
หรือหากไม่มค
ี วามจําเป็ นทีจ
่ ะต ้องกําหนดเส ้นตาย
Flint
ิ ธิในการเรียกร ้องสิทธิเพิม
จะมีสท
่ เติมตามทีก
่ ฎหมายระบุไว ้
ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามชํารุดบกพร่อง
เช่น
้ หรือการถอนสัญญา ในทุกๆ กรณี Flint
แต่ไม่จํากัดเพียงการลดราคาซือ
อาจขอรับค่าชดเชยจากความเสียหายหรือค่าชดเชยจากค่าใช ้จ่ายต่างๆ
สิทธิของ Flint ทีเ่ กิดจากการคํ้าประกันใดๆ จะยังคงไม่มผ
ี ลบังคับใช ้
10.3. หากผู ้ขายไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อผูกพันเกีย
่ วกับการดําเนินการทีต
่ ามมาภายในร
ิ ธิทจ
ะยะเวลาทีส
่ มเหตุสมผลซึง่ ได ้กําหนดไว ้และผู ้ขายไม่มส
ี ท
ี่ ะปฏิเสธกา
รดําเนินการทีต
่ ามมานั น
้
Flint
ิ ธิทําการแก ้ไขความชํารุดบกพร่องนัน
จะมีสท
้ เองหรืออาจมอบหมายให ้บุค
คลทีส
่ ามดําเนินการแก ้ไข
่ ง
โดยทีผ
่ ู ้ขายจะต ้องรับภาระต ้นทุนและความเสีย
Flint
ิ ธิทจ
มีสท
ี่ ะเรียกร ้องการชําระเงินล่วงหน ้าจากผู ้ขายในส่วนของค่าใช ้จ่าย
ทีจ
่ ําเป็ นต่อการการแก ้ไขความชํารุดบกพร่องดังกล่าว
10.4. ผู ้ขายจะต ้องรับชดใช ้ค่าเสียหายแทน
Flint
จากการเรียกร ้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลทีส
่ ามอันเกิดจากความรับผิ
ดต่อผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่อยูใ่ นสัญญาซึง่ เป็ นผลเนือ
่ งมาจากความผิดพลาดขอ
งสินค ้าทีผ
่ ู ้ขายจัดหาให ้
10.5. ผู ้ขายจะต ้องชดใช ้เงินให ้กับ
Flint
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับค่าใช ้จ่ายและต ้นทุนทีเ่ กิดขึน
้ จาก
Flint
อันเป็ นผลมาจากมาตรการป้ องกันล่วงหน ้าทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการใช ้สิ
ทธิเรียกร ้องอันเกิดจากความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่อยูใ่ นสัญญา อาทิ
โดยวิธแ
ี จ ้งเตือนผ่านสาธารณะหรือเรียกคืนโครงการ
ตามลักษณะและขอบเขตจากสาเหตุนัน
้
Flint
จะแจ ้งให ้ผู ้ขายทราบทันทีเมือ
่ มีการดําเนินมาตรการดังกล่าวบรรลุผลสําเร็
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. การประก ันภ ัย
11.1. ผู ้ขายจะต ้องรับผิดชอบต่อค่าประกันความรับผิดอย่างเพียงพอ
ในส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความสูญเสียซึง่ ตัวแทนหรือผู ้ทีท
่ ําหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแท
นต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายด ้วยตนเอง

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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ระดับความคุ ้มครองสําหรับการสูญเสียแต่ละครัง้ จะต ้องเปิ ดเผยต่อ Flint
เมือ
่ มีการร ้องขอ
ความรับผิดตามสัญญาหรือตามกฎหมายของผู ้ขายจะยังคงไม่มผ
ี ลบังคับ
ใช ้ตามขอบเขตและระดับความคุ ้มครองจากการประกันภัย
11.2. Flint
จะรับประกันสิง่ ของใดๆ
ทีไ่ ด ้รับมาโดยการให ้ยืมหรือให ้เช่าจากผู ้ขาย
จากความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้และความเสียหายจากการระเบิ
ด
11.3. ผู ้ขายจะต ้องแจ ้งให ้ Flint
ทราบโดยทันทีเกีย
่ วกับการประกันภัยใดๆ
ทีผ
่ ู ้ขายได ้ดําเนินการเกีย
่ วกับบริการทีจ
่ ะจัดหาให ้
โดยเฉพาะอย่างยิง่
การประกันสรรพภัยในการติดตัง้ ทัง้ หมด
่ งทัง้ หมดและ/หรือขอรับประกันความเสีย
่ ง
ผู ้รับจ ้างขอรับประกันความเสีย
ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ โดยผู ้สร ้าง

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 การร ักษาความล ับ
12.1. ผู ้ขายจะต ้องส่งแผนงาน การคํานวณหรือเอกสารอืน
่ ๆ ทีก
่ ําหนดให ้กับ
Flint
ด ้วยจํานวนสําเนาทีไ่ ด ้ตกลงกันไว ้ตามเวลาทีถ
่ ก
ู ต ้องในลักษณะทีส
่ ามารถ
ปฏิบัตต
ิ ามกําหนดเวลาของการดําเนินการตามสัญญาได ้
12.2. การเผยแพร่เอกสารโดย
Flint
จะไม่สง่ ผลกระทบต่อความรับผิดชอบของผู ้ขาย
12.3. แบบจําลอง
ตัวอย่าง
แบบแปลนและเอกสารอืน
่ ๆ
ที่
Flint
ิ ของ
จัดให ้แก่ผู ้ขายจะต ้องเป็ นและยังคงเป็ นทรัพย์สน
Flint
และจะถือเป็ นข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
ผู ้ขายจะต ้องรักษาสิง่ เหล่านีไ้ ว ้เป็ นความลับ
ตลอดจนความรู ้อืน
่ ๆ
ทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดําเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจของ Flint
ทีไ่ ด ้มาจากความร่วมมือตามสัญญา
และจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามลิขสิทธิข
์ อง
Flint
จะมีการนํ าเอาเอกสารไปใช ้เฉพาะตามจุดประสงค์ทไี่ ด ้มีการตกลงกันไว ้ต
ามสัญญาฉบับนี้เท่านัน
้
12.4. เอกสารใดๆ
ทีจ
่ ัดทําขึน
้ โดยผู ้ขายตามข ้อมูลเฉพาะจาก
Flint
อาจถูกนํ าไปใช ้โดยปราศจากข ้อจํากัดโดย
Flint
เพือ
่ จุดประสงค์ตามสัญญา
ผู ้ขายจะใช ้เอกสารเหล่านีเ้ พือ
่ จุดประสงค์ตามสัญญาเท่านั น
้ และจะต ้องไ
ม่เปิ ดเผยเอกสารเหล่านีใ้ ห ้กับบุคคลทีส
่ ามโดยไม่ได ้รับความยินยอมจาก
Flint
12.5. ผู ้ขายจะต ้องส่งมอบเอกสารทัง้ หมดทีจ
่ ัดเตรียมให ้กับ
Flint
รวมถึงเอกสารทีจ
่ ัดเตรียมโดยผู ้ขายตามข ้อมูลเฉพาะจากทีไ่ ด ้รับจาก
Flint
พร ้อมกับสําเนาหรือคูฉ
่ บับ
หาก
Flint
ประสงค์ทจ
ี่ ะให ้ทําการส่งมอบหรือหากไม่จําเป็ นต ้องใช ้งานเอกสารอีกต่อ
ไปเพือ
่ จุดประสงค์ในการดําเนินงานให ้ลุลว่ ง

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. ใบแจ้งหนี้ การชําระเงิน
้ เต็มรูปแบบของ
13.1. จะต ้องระบุหมายเลขคําสัง่ ซือ
Flint
และหมายเลขใบส่งมอบของผู ้ขายไว ้ในใบแจ ้งหนี้
้ ทีเ่ กีย
ใบแจ ้งหนีจ
้ ะต ้องเป็ นไปตามรายละเอียดดังทีแ
่ สดงในคําสัง่ ซือ
่ วข ้อ
้ สินค ้าและหมายเลขสินค ้า
งกับการกําหนดสินค ้า ราคา ปริมาณ คําสัง่ ซือ
13.2. ใบแจ ้งหนีส
้ ําหรับการส่งมอบหรือบริการอืน
่ ๆ
ทีจ
่ ะออกและนํ าส่งให ้กับ
Flint
จะต ้องเป็ นไปตามข ้อกําหนดว่าด ้วยใบแจ ้งหนีต
้ ามทีก
่ ําหนดเงือ
่ นไขไว ้ใน
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่
/
ภาษี การขาย
/
ระเบียบว่าด ้วยภาษี การขายทีเ่ ก็บจากทุกทอดของรัฐซึง่ มีการจัดเก็บภาษี
มูลค่าเพิม
่
/
ภาษี การขาย
/
ภาษี การขายทีเ่ ก็บจากทุกทอดจากการส่งมอบหรือบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ รียกเก็บ
ในกรณีทใี่ บแจ ้งหนีน
้ ัน
้ ไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดดังกล่าว
Flint
ิ ธิทจ
มีสท
ี่ ะปฏิเสธใบแจ ้งหนีด
้ ังกล่าว
13.3. กําหนดเวลาการชําระเงินจะเริม
่ นับจากวันทีไ่ ด ้รับใบแจ ้งหนี้
ตามข ้อกําหนดทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้นโดยฝ่ ายบัญชีของ
Flint
หรือ
หากใช ้ขัน
้ ตอนเอกสารใบลดหนี้ นับจากวันทีท
่ ําการบันทึกการรับสินค ้า
การชําระเงินจะเป็ นไปตามเงือ
่ นไขเมือ
่ พบว่าการส่งมอบหรือบริการทีไ่ ด ้รั
บนัน
้ ถูกต ้อง
13.4. การชําระเงินจะไม่หมายถึงการรับทราบซึง่ ข ้อกําหนดและเงือ
่ นไขและราค
าใดๆ
และจะไม่มผ
ี ลใดๆ
ต่อสิทธิของ
Flint
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารชํารุดบกพร่องเกิดขึน
้

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.

ิ เชิงอุตสาหกรรม
14. การละเมิดสิทธิในทร ัพย์สน
ผู ้ขายจะต ้องตรวจสอบให ้มั่นใจว่า
Flint
ิ ของบุคคลทีส
จะไม่ทําการละเมิดสิทธิในทรัพย์สน
่ ามซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ใช ้งานสินค ้าและบริการตามสัญญา ผู ้ขายจะต ้องรับชดใช ้ค่าเสียหายแทน
Flint
จากการเรียกร ้องค่าเสียหายทัง้ หมดจากบุคคลทีส
่ ามต่อ
Flint
ิ เชิงอุตสาหกรรม
อันเป็ นผลมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การใช ้จ่ายหรือต ้นทุนใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จาก Flint
ิ ใดๆ
เพือ
่ หลีกเลีย
่ งหรือเพือ
่ แก ้ไขการละเมิดสิทธิในทรัพย์สน
จะตกเป็ นภาระของผู ้ขาย

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. การปฏิบ ัติตามข้อกําหนด ความยง่ ั ยืน
15.1. Flint
ดําเนินธุรกิจในวิธท
ี ย
ี่ ั่งยืนและเปี่ ยมด ้วยจริยธรรม
อีกทัง้ ยังปฏิบัตต
ิ ามมาตรฐานขัน
้ พืน
้ ฐานซึง่ เป็ นทีย
่ อมรับในระดับสากลใน
ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การคุ ้มครองสิง่ แวดล ้อม
แรงงานและสิทธิมนุษยชนตลอดจนการกํากับดูแลกิจการทีม
่ ค
ี วามรับผิดช
อบ
15.2. Flint
คาดหวังว่าผู ้ขายจะปฏิบัตต
ิ ามหลักการซึง่ อยูใ่ นหล ักจรรยาบรรณของ
ผูข
้ ายของ
Flint
ทุกเมือ
่
ซึง่ มีให ้ที่
https://flintgrp.com/en/codeofconduct/
15.3. ผู ้ขายจะต ้องตรวจสอบให ้มั่นใจว่า
(i)
ผู ้ขายมีและรักษาไว ้ซึง่ ใบอนุญาตทงหมด
ั้
รวมถึงสิทธิการใช ้งาน
การอนุญาต
การยินยอมและการอนุญาตทัง้ หมดทีผ
่ ู ้ขายจําเป็ นต ้องใช ้เพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ามข ้
อผูกพันทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความสัมพันธ์เชิงสัญญาตลอดเวลา
(ii)
ผลิตภ ัณฑ์และ/หรือบริการทงหมดเป
ั้
็ นไปตามกฎหมายทีใ่ ช้บ ังค ับ
ทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้งานผลิตภัณฑ์/บริการตามจุดประสงค์ และ
(iii)ผู ้ขายจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อผูกพันภายใต ้ระเบียบการคุม
้ ครองข้อมูล
(EU
2016/679)
ทวไป
่ั
่ มโยงกับการประมวลผลข ้อ
หรือบทบัญญัตแ
ิ ห่งกฎหมายทีใ่ ช ้บังคับทีเ่ ชือ
มูลส่วนบุคคล ในขอบเขตทีผ
่ ู ้ขายทําการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคล
15.4. ผู ้ขายมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีใ่ ช้บ ังค ับ
กฎ
ข ้อบังคับและข ้อกําหนดด ้านการบริหารทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกิจกรรมขอ
งบริษัท
ตามความสัมพันธ์เชิงสัญญานี้
รวมถึง
การกํากับดูแลการขายข ้ามพรมแดน การนํ าเข ้า การจัดเก็บ การจัดส่ง
การถ่ายโอนlสินค ้า
การลงโทษทางการค ้าและการเงิน
และการควบคุมการส่งออก
เป็ นต ้น
ดังทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้นโดยชัดแจ ้ง
นอกจากนีย
้ ังรวมไปถึงกฎหมายว่าด ้วยการต่อต ้านการให ้สินบนและการทุ
จริตทีบ
่ ังคับใช ้ทัง้ หมด
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรัฐบัญญัตวิ า่ ด ้วยการให ้สินบนปี
2010
(สหราชอาณาจักร)
รัฐบัญญัตวิ า่ ด ้วยการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาปี
1977
และกฎหมายว่าด ้วยการต่อต ้านการให ้สินบน
การทุจริต
การให ้สินบนทางการค ้า
การฟอกเงินหรือการให ้เงินสนับสนุนการก่อการร ้ายเพิม
่ เติมใด
ๆ
ทีใ่ ช ้บังคับกับผู ้ขาย
ซึง่ ยังรวมไปถึงกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมการส่งออกและการลงโทษทา
งการค ้าและการเงินทีใ่ ช ้บังคับทัง้ หมด
ผู ้ขายจะไม่ดําเนินการใดๆ
ทีจ
่ ะทําให ้ Flint ต ้องได ้รับการลงโทษใดๆ ภายใต ้กฎหมาย กฎ ข ้อบังคับ
หรือข ้อกําหนดด ้านการบริหารดังทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้นรวมไปถึงกฎหมาย กฎ
ข ้อบังคับหรือข ้อกําหนดด ้านการบริหารของสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรปและในประเทศทีผ
่ ู ้ขายดําเนินธุรกิจอยู่

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. การเผยแพร่
ผู ้ขายจะต ้องไม่อ ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม
่ อ
ี ยูโ่ ดยเปดเผยแกบุคคล
ทั่วไป หากไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน ้าจาก Flint

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

17. บทบ ัญญ ัติทวไป
่ั
17.1. ความสัมพันธ์ตามสัญญาจะอยูภ
่ ายใต ้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจั
กรไทย
ยกเว ้นตามกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศของราชอาณาจักรไทยและอ
้ ขายสินค ้าระหว่างประเทศประกา
นุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด ้วยสัญญาซือ
ศใช ้ ณ วันที่ 11.4.1980
17.2. Flint
ิ ธิในการเลือกสถานทีส
มีสท
่ ําหรับเขตอํานาจศาลเป็ นสถานทีต
่ งั ้ ของสํานัก
งานใหญ่ทจ
ี่ ดทะเบียนของ
Flint
หรือสถานทีท
่ ั่วไปของผู ้ขายสําหรับเขตอํานาจศาล
17.3. เว ้นแต่กฎหมายทีบ
่ ังคับกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืน
่
ให ้พิจารณาว่าภาษาอังกฤษเป็ น
“ภาษาทีใ่ ช ้ในการทําสัญญา”
และคําแปลใดๆ
จัดทําขึน
้ นัน
้ เป็ นไปเพือ
่ ความสะดวกของผู ้ขายเพียงเท่านั น
้
ในกรณีทเี่ กิดการตีความแตกต่างกันออกไป
ฉบับทีใ่ ช ้ภาษาทีใ่ ช ้ทําสัญญาจะมีผลผูกพัน
้ เหล่านีไ้ ม่ส
หากข ้อกําหนดของสัญญาและ/หรือเงือ
่ นไขทั่วไปในการจัดซือ
มบูรณ์
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ความสมบูรณ์ตามกฎหมายของข ้อกําหนดทีเ่ หลือจะไม่ได ้รับผลกระทบในที่
นี้
สถานะ: เชียงใหม่ 2021

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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