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APPLICABILITY 

การบงัคบัใช ้

1. These General Conditions shall apply on all purchases of 
goods made by Reflex Packaging (Thailand) Co.,Ltd. and/or 
any of its affiliates (the “Buyer”) from its suppliers (the 
“Seller”). Deviations from these General Conditions shall not 
apply unless specifically agreed in writing by authorised 
representative of the Buyer. 

 เงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ีจะบังคับใชก้ารซือ้สนิคา้ทัง้หมดทีท่ าโดยบรษัิท 
รเีฟล็กซ ์แพคเก็จจิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากัด และ/หรอืบรษัิทในเครอื 
(“ผูซ้ือ้”) จากผูจั้ดหา (“ผูข้าย”) การเบีย่งเบนจากเงือ่นไขทั่วไป
เหลา่น้ีจะไมบ่ังคับใช ้เวน้แตจ่ะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเฉพาะโดยผูแ้ทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจของผูซ้ือ้ 

2. It is acknowledged that any affiliate of Reflex Packaging 
(Thailand) Co.,Ltd.  may purchase goods from the Seller on 
the same terms and conditions as stated herein. Reflex 
Packaging (Thailand) Co.,Ltd. takes no liability or 
responsibility for any of its affiliates.  

 เป็นทีรั่บทราบกันวา่ บรษัิทในเครอืใดๆ ของบรษัิท รเีฟล็กซ ์แพค
เก็จจิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากัด จะซือ้สนิคา้จากผูข้ายดว้ยขอ้ตกลงและ
เงือ่นไขเดยีวกันตามทีร่ะบใุนสัญญาฉบับน้ี บรษัิท รเีฟล็กซ ์แพคเก็จ
จิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากัด ไมม่คีวามรับผดิหรอืรับผดิชอบตอ่บรษัิทใน
เครอืใดๆ   

3. The Order (as defined below), these General Conditions, any 
agreed written specification or any other agreement, 
promises or undertakings made in writing by the the Buyer in 
whatever form shall constitute the full agreement in relation 
to purchase of goods by the Buyer from the Seller (the 
“Contract”). The Buyer shall be bound by no other terms 
and conditions than those set out in the Contract. 

 ค าส่ังซือ้ (ตามทีใ่หค้ าจ ากัดความไวด้า้นลา่ง) เงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ี 
ขอ้ก าหนดเฉพาะทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ทีต่กลงกันไว ้หรอื
ขอ้ตกลงอืน่ใด ค ามั่นสัญญาหรอืการตกลงกระท าการทีท่ าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยผูซ้ือ้ในรูปแบบใดก็ตาม จะถอืเป็นขอ้ตกลงฉบับ
สมบรูณ์ทีเ่กีย่วกับการซือ้สนิคา้โดยผูซ้ือ้จากผูข้าย (“สญัญา”) ผูซ้ ือ้
จะไมผู่กพันดว้ยขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ใดนอกจากทีก่ าหนดไวใ้น
สัญญา 

ORDERS 

ค าส ัง่ซ ือ้ 

4. A binding Contract shall be deemed to be concluded upon 
confirmation by the Seller of a purchase order from the 
Buyer (the “Order”), or, if no confirmation has been issued, 
upon the expiry of two (2) working days after the Seller’s 
receipt of the Order. If the Seller would not wish to be bound 
by the Order or if it wants to include any other conditions or 
change price, quantity or anything else contained in the 
Order, the Seller must clearly inform the Buyer that the Order 
is refused and also state the reasons thereof. Deviations 
made in the form of a “confirmation” that does not 
correspond with the Order are not valid. The Buyer will not 
be bound by anything contained in the order confirmation 
made by the Seller if it deviates from the content of the 
Order, unless the Buyer issues a written confirmation to the 
Seller.  

 สัญญาทีม่ผีลผูกพันจะถอืวา่ไดข้อ้สรุปเมือ่ผูข้ายยนืยันใบส่ังซือ้จากผู ้

ซือ้ (“ค าส ัง่ซือ้”) หรอืหากไมม่กีารออกการยนืยันค าส่ังซือ้ เมือ่ครบ
ก าหนดสอง (2) วันท าการหลังจากผูข้ายไดรั้บค าส่ังซือ้ หากผูข้าย
ไมป่ระสงคผ์ูกพันตามค าส่ังซือ้ หรอืหากตอ้งการรวมเงือ่นไขอืน่ใดๆ 
หรอืเปลีย่นแปลงราคา จ านวน หรอืสิง่อืน่ใดทีม่อียูใ่นค าส่ังซือ้ ผูข้าย
จะตอ้งแจง้ผูซ้ือ้อยา่งชดัเจนวา่ค าส่ังซือ้ถกูปฏเิสธและระบเุหตผุล
ดว้ย การเบีย่งเบนทีท่ าขึน้ในรูปแบบของ “การยนืยัน” ทีไ่ม่

สอดคลอ้งกับค าส่ังซือ้จะไมม่ผีลบังคับใช ้ผูซ้ ือ้จะไมผู่กพันดว้ยสิง่ใด
ทีม่อียูใ่นการยนืยันค าส่ังซือ้ทีท่ าโดยผูข้าย หากเบีย่งเบนจากเน้ือหา
ของค าส่ังซือ้ เวน้แตผู่ซ้ ือ้จะออกการยนืยันเป็นลายลักษณ์อักษรแก่
ผูข้าย 

5. The Buyer may change or cancel an Order in whole or in 
part.  

 ผูซ้ือ้อาจเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิค าส่ังซือ้ทัง้หมดหรอืบางสว่น 

6. No forecast, provided by the Buyer, shall be considered 
binding or be interpreted as an undertaking to purchase such 
amounts of goods from the Seller. 

 ไมม่กีารคาดการณ์ใดๆ ทีจั่ดท าโดยผูซ้ือ้จะถอืวา่มผีลผูกพันหรอืถกู
ตคีวามวา่เป็นการตกลงกระท าการซือ้สนิคา้จ านวนดังกลา่วจากผูข้าย 

DELIVERY 

การส่งมอบ 

7. Where a trade term has been agreed, it shall be interpreted 
in accordance with the INCOTERMS in force at the formation 
of the Contract. If no trade term is specifically agreed, the 
delivery shall be DAP Buyer’s location (defined INCOTERMS 
2020, as amended). 

 เมือ่มกีารตกลงขอ้ตกลงทางการคา้ ใหต้คีวามตามขอ้ตกลงในการสง่

มอบสนิคา้ INCOTERMS มาบังคับใชใ้นการจัดท าสัญญา หากไมม่ี
การตกลงขอ้ตกลงทางการคา้โดยเฉพาะ การสง่มอบจะเป็น DAP 
สถานทีต่ัง้ของผูซ้ือ้ (ตามค าจ ากัดความในขอ้ตกลงในการสง่มอบ
สนิคา้ INCOTERMS 2020 ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

8. All goods shall be delivered not later than on the date stated 
in the Order. The Seller is aware that the Buyer may suffer 
damages as a result of late delivery, even if the delay is only 
attributable to part of the goods.  

 สนิคา้ทัง้หมดจะจัดสง่ไมเ่กนิวันทีท่ีร่ะบไุวใ้นค าส่ังซือ้ ผูข้ายตระหนัก

วา่ผูซ้ือ้อาจมคีา่เสยีหายเน่ืองจากการจัดสง่ทีล่า่ชา้ แมว้า่ความลา่ชา้
นัน้เป็นผลมาจากสว่นหนึง่ของสนิคา้เทา่นัน้ 

9. If the Seller finds that it will not be able to meet the agreed 
delivery date, it shall immediately notify the Buyer thereof in 
writing, stating the cause of the delay and indicating the date 
on which it expects to complete the delivery.  

 หากผูข้ายพบวา่ไมส่ามารถด าเนนิการตามวันสง่มอบทีต่กลงกันไว ้
จะตอ้งแจง้ผูซ้ือ้เป็นลายลักษณ์อักษรทันท ีโดยแจง้สาเหตขุองความ
ลา่ชา้และระบวัุนทีค่าดวา่จะสง่มอบเสร็จสิน้ 

10. Should a delivery or part-delivery be delayed, the Buyer shall 
be entitled to demand that the Seller perform his duties 
under the Contract, or, if the delay is not insignificant to the 
Buyer, cancel the Contract upon giving written notice thereof 
to the Seller.  

 หากการสง่มอบหรอืการสง่มอบบางสว่นลา่ชา้ ผูซ้ ือ้มสีทิธเิรยีกรอ้ง

ใหผู้ข้ายปฏบิตัติามหนา้ทีภ่ายใตสั้ญญา หรอืหากความลา่ชา้นัน้ไมม่ี
สาระส าคัญตอ่ผูซ้ือ้ ใหย้กเลกิสัญญาโดยบอกกลา่วเป็นลายลักษณ์
อักษรแกผู่ข้าย 

11. In addition, the Buyer shall be entitled to liquidated damages 
amounting to 5% of the value of the delayed goods for each 
commenced business day of delay calculated from the 
agreed date of delivery to the date of actual delivery. The 
Buyer shall have the right to set off liquidated damages 
against the Seller’s invoices. The Buyer is entitled to 
additional compensation for the cost, loss and damage it 
suffers due to the delay of the goods to the extent such cost, 
loss or damage exceed the liquidated damages. 

 นอกจากน้ี ผูซ้ ือ้มสีทิธไิดรั้บคา่เสยีหายจากการช าระบัญชเีป็นจ านวน 

5% ของมลูคา่สนิคา้ทีล่า่ชา้ในแตล่ะวันท าการทีเ่ริม่ตน้ของความ
ลา่ชา้ โดยค านวณจากวันทีส่ง่มอบทีต่กลงกันไวจ้นถงึวันทีส่ง่มอบ
จรงิ ผูซ้ ือ้มสีทิธหิักลา้งคา่เสยีหายจากการช าระบัญชกัีบใบแจง้หน้ี
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ของผูข้าย ผูซ้ือ้มสีทิธไิดรั้บคา่ชดเชยเพิม่เตมิส าหรับคา่ใชจ่้าย การ
สญูเสยี และความเสยีหายทีไ่ดรั้บเน่ืองจากความลา่ชา้ของสนิคา้ใน
ขอบเขตทีค่า่ใชจ่้าย ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายดังกลา่วเกนิ
กวา่คา่เสยีหายจากการช าระบัญช ี

12. If the Buyer is unable to accept delivery of the goods on the 
delivery date, upon the Buyer’s request, the Seller must, free 
of charges, store and maintain the goods with such care as a 
person of ordinary prudence would take of his own property, 
and in a marketable state. 

 หากผูซ้ือ้ไมส่ามารถยอมรับการสง่มอบสนิคา้ไดใ้นวันทีส่ง่มอบ เมือ่ผู ้
ซือ้รอ้งขอ ผูข้ายตอ้งจัดเก็บและเก็บรักษาสนิคา้ดว้ยความระมัดระวัง
เสมอืนวญิญชูนจะดแูลทรัพยส์นิของตนและอยูใ่นสภาพทีซ่ือ้ขายได ้
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้าย 

PRICE 

ราคา 

13. If no price is stated in the Contract, the Seller shall invoice 
the Buyer according to the lowest market price at the time of 
the Order. All prices are exclusive of VAT. The Buyer shall 
pay applicable VAT and customs duties. The Seller shall pay 
all other taxes, fees and other levies and charges of 
whatever nature. The Buyer will not accept any fees or costs 
for packaging unless agreed to in writing. 

 หากไมม่กีารระบรุาคาในสัญญา ผูข้ายจะตอ้งออกใบแจง้หน้ีแกผู่ซ้ ือ้

ตามราคาตลาดทีต่ ่าสดุ ณ เวลาทีส่ั่งซือ้ ราคาทัง้หมดยังไมร่วม
ภาษีมลูคา่เพิม่ ผูซ้ ือ้จะตอ้งช าระภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีศลุกากรที่
เกีย่วขอ้ง ผูข้ายจะตอ้งช าระภาษี คา่ธรรมเนียม และเงนิทีน่ าสง่รัฐ
อืน่ๆ ทัง้หมด และคา่ใชจ่้ายในลักษณะใดก็ตาม ผูซ้ือ้จะไมย่อมรับ
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ส าหรับบรรจุภัณฑเ์วน้แตจ่ะตกลงกัน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

PAYMENT 

การช าระเงิน 

14. The Seller may not issue an invoice prior to delivery of the 
goods to the Buyer.  

 ผูข้ายไมอ่าจออกใบแจง้หน้ีกอ่นการสง่มอบสนิคา้แกผู่ซ้ ือ้ได ้

15. Payment terms: 60 days net from such date as the Buyer 
has received a correct invoice according to Buyer’s 
instructions or upon agreed days of payment term by the 
Seller. Invoices shall state Buyer’s Order number or other 
clear reference to the Contract. 

 เงือ่นไขการช าระเงนิ คอื 60 วันสทุธนัิบจากวันดังกลา่วทีผู่ซ้ ือ้ไดรั้บ
ใบแจง้หน้ีทีถ่กูตอ้งตามค าแนะน าของผูซ้ือ้หรอืตามจ านวนวันทีต่ก
ลงกันในเงือ่นไขการช าระเงนิกับผูข้าย ใบแจง้หน้ีจะตอ้งระบุ
หมายเลขค าส่ังซือ้ของผูซ้ือ้หรอืการอา้งองิสัญญาทีช่ดัเจนอืน่ 

16. The ownership of the relevant parts of the goods will be 
transferred to the Buyer at the following points of time 
(whichever is the earlier):  

a) when the price of the relevant parts of the goods is 
paid; or 

b) when the goods are delivered at the agreed place 
of delivery and accepted by the Buyer. 

 กรรมสทิธิใ์นชิน้สว่นของสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งจะโอนแกผู่ซ้ ือ้ตามจุดของ
เวลาดังตอ่ไปน้ี (แลว้แตว่า่ขอ้ใดจะถงึกอ่น) 

  ก)  เมือ่ช าระเงนิตามราคาของชิน้สว่นของสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง
แลว้ หรอื   

  ข)  เมือ่สง่มอบสนิคา้ ณ สถานทีส่ง่มอบทีต่กลงกันและผูซ้ือ้
ยอมรับสนิคา้แลว้ 

17. The risk of the goods is transferred to the Buyer from the 
time that the ownership of the relevant parts of the goods is 
transferred to the Buyer. 

 ความเสีย่งของสนิคา้จะโอนแกผู่ซ้ ือ้นับจากเวลาทีโ่อนกรรมสทิธิใ์น
ชิน้สว่นของสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งแกผู่ซ้ ือ้ 

PACKING AND LABELLING 

การบรรจุและการตดิฉลาก 

18. Packing and package shall be in accordance with specific 
instructions from the Buyer. If no specific instructions have 
been given by the Buyer, the packing and package shall give 
the protection required to prevent damage to or deterioration 
of the goods during transport, and shall comply with national 
or industry standards. All goods shall be identified with part 
and Order numbers or other clear reference to the Contract. 
All goods must be identified with a label including: 

a. Reflex Purchase order; 

b. Supplier delivery note; 

c. Reflex Item number; 

d. Supplier Item number; and 

e. Goods quantity per pallet/bundle. 

 การบรรจุและบรรจุภัณฑจ์ะตอ้งเป็นไปตามค าแนะน าเฉพาะจากผู ้
ซือ้ หากผูซ้ือ้ไมไ่ดใ้หค้ าแนะน าเฉพาะ การบรรจุและบรรจุภัณฑ์
จะตอ้งใหก้ารป้องกันทีจ่ าเป็นเพือ่ป้องกันความเสยีหายหรอืการ
เสือ่มสภาพของสนิคา้ระหวา่งการขนสง่ และจะตอ้งปฏบิัตติาม
มาตรฐานระดับประเทศหรอือตุสาหกรรม สนิคา้ทัง้หมดจะตอ้งระบุ
ดว้ยหมายเลขชิน้สว่นและค าส่ังซือ้หรอืการอา้งองิสัญญาทีช่ดัเจน
อืน่ สนิคา้ทัง้หมดจะตอ้งระบดุว้ยฉลาก โดยรวมถงึ 

 ก. ใบส่ังซือ้ของรเีฟล็กซ ์

 ข. บันทกึการสง่มอบของผูจั้ดหา 

 ค. หมายเลขรายการสนิคา้ของรเีฟล็กซ ์

 ง. หมายเลขรายการสนิคา้ของผูจั้ดหา และ 

 จ. จ านวนสนิคา้ตอ่พาเลท/มัด 

MATERIAL COMPLIANCE 

การปฏบิตัติามขอ้บงัคบัเร ือ่งวสัดุ 

19. The packaging material must be in compliance with 
environmental regulations, including but not limited to the 
banned and restricted materials list. 
(https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-
site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf .)  

 วัสดขุองบรรจุภัณฑต์อ้งปฏบิตัติามขอ้บังคับดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่
รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะรายการวัสดตุอ้งหา้มและจ ากัด 

 (https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-
site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf .) 

WARRANTY AND LIABILITY FOR DEFECTS 

การรบัประกนัและความรบัผดิต่อความช ารุดบกพรอ่ง 

20. The Seller warrants and guarantees that the goods will be in 
accordance with specifications and (i) perform and conform 
to the terms set forth in the Contract; (ii) be sufficient and 
suitable for the purposes intended; (iii) comply with any 
requirements set forth in applicable law, regulations and 
trade standards; and (iv) be free from defects, deficiencies 
and non-conformities in  production, design, materials and 
workmanship. Goods not in compliance with the foregoing 
shall be regarded as defective.  

https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf
https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf
https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf
https://www.nefab.com/globalassets/nefab.com--group-site/documents/nefab_restricted_material_list.pdf
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 ผูข้ายรับประกันและประกันวา่สนิคา้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะ
และ (1) ด าเนนิการและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา 
(2) เพยีงพอและเหมาะสมกับวัตถปุระสงคท์ีมุ่ง่หวังไว ้(3) ปฏบิตั ิ
ตามขอ้ก าหนดใดๆ ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย ขอ้บงัคับ และมาตรฐาน
การคา้ทีบ่ังคับใช ้และ (4) ปราศจากความช ารุดบกพร่อง 
ขอ้บกพร่อง และการไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดในการผลติ การ
ออกแบบ วัสด ุและฝีมอืแรงงาน สนิคา้ทีไ่มเ่ป็นไปตามทีก่ลา่วมาให ้
ถอืวา่ช ารุดบกพร่อง 

21. The Buyer shall make a general inspection of the goods 
within a reasonable time after delivery, but has the right to 
give the Seller notice of any individual defects as they 
appear to the Buyer whether or not such defects were 
apparent at the time of delivery, meaning that in each 
delivery there may be individual defects appearing at 
different times and occasions and that the Buyer may give 
notice of such individual defects as they appear to the Buyer.  

After receiving such notice, the Seller shall at the Buyer’s 
option:  

a) repair or replace the goods found to be defective as 
soon as possible after notification;  

b) refund to the Buyer any and all remunerations paid in 
relation to such goods; or 

c) terminate the Order or the Contract if the defect is not 
insignificant and refund the Buyer any and all 
remunerations paid in relation to such Order. 

In addition, the Buyer shall be entitled to compensation for 
the cost, loss and damage it suffers due to the defects of the 
goods. 

Inspection and approval under this clause shall not imply 
acceptance of the goods by the Buyer nor relieve the Seller 
from any liability and obligations under this Contract. 

 ผูซ้ือ้จะตอ้งตรวจสอบสนิคา้โดยทั่วไปภายในเวลาทีเ่หมาะสม
หลังจากการสง่มอบ แตม่สีทิธบิอกกลา่วผูข้ายถงึความช ารุดบกพร่อง
เป็นรายชิน้ใดๆ ตามทีผู่ซ้ ือ้เห็นประจักษ์ ไมว่า่ความช ารุดบกพร่อง
ดังกลา่วจะเห็นประจักษ์ในเวลาทีส่ง่มอบหรอืไม ่ซึง่หมายความวา่ใน
การสง่มอบแตล่ะครัง้ อาจมคีวามช ารุดบกพร่องเป็นรายชิน้เห็น
ประจักษ์ในเวลาและโอกาสทีแ่ตกตา่งกัน และผูซ้ือ้อาจบอกกลา่วถงึ
ความช ารุดบกพร่องเป็นรายชิน้ดังกลา่วตามทีผู่ซ้ ือ้เห็นประจักษ์ 

 หลังจากไดรั้บค าบอกกลา่วดังกลา่วแลว้ ผูข้ายจะปฏบิัตติาม
ทางเลอืกของผูซ้ือ้ดังน้ี 

 ก)  ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นสนิคา้ทีพ่บวา่ช ารุดบกพร่องโดยเร็วทีส่ดุ
 หลังจากไดรั้บแจง้ 

 ข)  คนืคา่ตอบแทนใดๆ และทัง้หมดทีช่ าระแลว้ ซึง่เกีย่วขอ้งกับ
 สนิคา้ดังกลา่วแกผู่ซ้ ือ้ หรอื 

 ค)  บอกเลกิค าส่ังซือ้หรอืสัญญาหากความช ารุดบกพร่องนัน้ไมม่ี
 สาระส าคัญและคนืคา่ตอบแทนใดๆ และทัง้หมดทีช่ าระแลว้ ซึง่
 เกีย่วขอ้งกับค าส่ังซือ้ดงักลา่วแกผู่ซ้ ือ้ 

 นอกจากน้ี ผูซ้ ือ้มสีทิธไิดรั้บคา่ชดเชยส าหรับคา่ใชจ่้าย ความสญูเสยี 
และความเสยีหายทีป่ระสบเน่ืองจากความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ 

 การตรวจสอบและการอนุมัตภิายใตข้อ้น้ีจะไมบ่อกเป็นนัยถงึการ
ยอมรับสนิคา้โดยผูซ้ือ้หรอืปลดเปลือ้งผูข้ายจากความรับผดิและ
ภาระผูกพันใดๆ ภายใตสั้ญญาน้ี 

22. Goods returned under clause 21 will be delivered to the 
Seller at the Seller’s expense and risk. 

 สนิคา้ทีส่ง่คนืตามขอ้ 21 จะถกูสง่แกผู่ข้ายดว้ยคา่ใชจ่้ายและความ
เสีย่งของผูข้าย 

23. Payment of purchased goods shall not be regarded as 
acceptance of the goods by the Buyer and shall not affect 
any of the Buyer’s rights under clauses 20-21. 

 การช าระคา่สนิคา้ทีซ่ือ้จะไมถ่อืเป็นการยอมรับสนิคา้โดยผูซ้ือ้ และจะ
ไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูซ้ือ้ใดๆ ตามขอ้ 20-21 

24. The Seller shall ensure that its sub-contractors, if any, act in 
accordance with the Contract in all respects and the Seller 
shall remain fully liable for each sub-contractor’s obligations 
and liabilities as for its own. 

 ผูข้ายจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ผูรั้บเหมาชว่งของตน ถา้ม ีปฏบิตัติาม
สัญญาทกุประการ และผูข้ายจะยังคงตอ้งรับผดิอยา่งเต็มทีต่อ่ขอ้
ผูกพันและความรับผดิของผูรั้บเหมาชว่งแตล่ะรายเป็นกรณีของตน 

25. The warranties and guarantees of the Seller as stated in 
clause 20 shall be in force for twenty four (24) months after 
the date of delivery of the goods. When defective goods 
have been remedied or replaced, the Seller shall be liable for 
defects in such goods under the same terms and conditions 
as those applicable to the original goods and the time set in 
this clause counted from the date of remedy or replacement. 

 การรับประกันและการประกันของผูข้ายตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 20 จะมผีล
บังคับใชเ้ป็นระยะเวลายีส่บิสี ่(24) เดอืนหลังจากวันทีส่ง่มอบสนิคา้ 
เมือ่มกีารแกไ้ขหรอืเปลีย่นสนิคา้ทีม่คีวามช ารุดบกพร่อง ผูข้าย
จะตอ้งรับผดิตอ่ความช ารุดบกพร่องของสนิคา้ดังกลา่วภายใต ้
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเดยีวกันกับสนิคา้เดมิและเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้น้ี นับจากวันทีแ่กไ้ขหรอืเปลีย่นแทน 

26. During the warranty period, the Seller will reply to the Buyer 

within two【(2)】 hours after receiving the notification of the 

defect from the Buyer, propose a preliminary solution and 

remedy such defect within two【(2)】days. If personnel are 

required to be on site, the Seller will appoint professionals to 

the Buyer to deal with such defects within three【(3)】 days 

after receiving the notice. If the Seller does not respond or 
provide solution or remedy within the specified time, the 
Buyer has the right to remedy such defect by itself or by 
engaiging a third party, where all costs and expenses in 
relation thereto shall be borne by the Seller. 

 ในระยะเวลาการรับประกัน ผูข้ายจะตอบกลับผูซ้ือ้ภายในเวลา  สอง
【(2)】 ชัว่โมงหลังจากไดรั้บแจง้ถงึความช ารุดบกพร่องจากผูซ้ือ้ 

เสนอวธิแีกปั้ญหาเบือ้งตน้และแกไ้ขความช ารุดบกพร่องดังกลา่ว

ภายในเวลาสอง 【(2)】 วัน หากตอ้งมบีคุลากรในสถานที ่ผูข้ายจะ

แตง่ตัง้ผูเ้ชีย่วชาญใหกั้บผูซ้ือ้เพือ่จัดการกับความช ารุดบกพร่อง
ดังกลา่วภายในเวลาสาม【(3)】 วันหลังจากไดรั้บการบอกกลา่ว 

หากผูข้ายไมต่อบกลับหรอืจัดหาวธิแีกไ้ขหรอืการแกไ้ขภายในเวลา
ทีก่ าหนด ผูซ้ือ้มสีทิธแิกไ้ขความช ารุดบกพร่องดังกลา่วดว้ยตัวเอง
หรอืใหบ้คุคลภายนอกมสีว่นร่วม โดยทีผู่ข้ายจะตอ้งรับผดิชอบ
ตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ 

PRODUCT LIABILITY 

ความรบัผดิต่อผลติภณัฑ ์

27. Should the purchased goods have a defect which causes 
damage to persons or to property other than the purchased 
goods, the Seller shall indemnify and hold the Buyer 
harmless for any cost, loss or expenses relating to such 
damage, including legal fees.  

 หากสนิคา้ทีซ่ือ้มคีวามช ารุดบกพร่องซึง่ท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่
บคุคลหรอืทรัพยส์นิอืน่นอกเหนือจากสนิคา้ทีซ่ือ้ ผูข้ายจะตอ้งชดใช ้

คา่เสยีหายและไมใ่หผู้ซ้ ือ้ตอ้งรับผดิชอบตน้ทนุ ความสญูเสยี หรอื
คา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสยีหายดังกลา่ว รวมถงึ
คา่ธรรมเนียมทางกฎหมาย 

INSURANCE 

ประกนัภยั 

28. The Seller shall maintain adequate liability insurance, 
including but not limited to product liability, covering claims 
up to at least 5 million EURO (or equivalent) per claim. 
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 ผูข้ายจะตอ้งจัดใหม้กีารประกันความรับผดิทีเ่พยีงพอ ซึง่รวมถงึแต่
ไมจ่ ากัดเฉพาะความรับผดิตอ่ผลติภณัฑ ์โดยคุม้ครองการเรยีกรอ้ง
สงูสดุอยา่งนอ้ย 5 ลา้นยโูร (หรอืเทยีบเทา่) ตอ่การเรยีกรอ้ง 

LIABILITY FOR INFRINGEMENTS 

ความรบัผดิในการละเมดิ 

29. The Seller shall be responsible for any infringement the 
goods may constitute in any intellectual property right of a 
third party and undertakes to indemnify and hold the Buyer 
harmless for any cost, loss or expenses in relating to any 
such infringement, including legal fees. 

 ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบตอ่การละเมดิใดๆ ทีส่นิคา้อาจประกอบขึน้ใน
สทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลภายนอก และสัญญาจะชดใช ้

คา่เสยีหายและคุม้ครองผูซ้ือ้จากตน้ทนุ ความสญูเสยี หรอืคา่ใชจ่้าย
ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการละเมดิดังกลา่วใดๆ รวมถงึคา่ธรรมเนียมทาง
กฎหมาย 

GROUND FOR RELIEF (FORCE MAJEURE) 

เหตุบรรเทา (เหตุสุดวสิยั) 

30. Neither party shall be liable for any failure or delay in 
performance of its obligations under the Contract arising out 
of or caused, directly or indirectly, by circumstances beyond 
its reasonable control and which could not reasonably be 
foreseen, including, without limitation; pandemic, fire, flood, 
earthquake or like acts of God, acts of war or terrorism, civil 
or military disturbances, industrial disputes, requisition, 
seizure, trade and currency restrictions, insurrection and civil 
commotion, shortage of transport, general shortage of 
materials, restrictions in the supply of power and defects or 
delays in deliveries by sub-contractors caused by any such 
circumstance as referred to in this clause. The party wishing 
to claim relief under this clause shall without delay notify the 
other party in writing on the intervention and on the cessation 
of such circumstance. 

 คูสั่ญญาทัง้สองฝ่ายจะไมต่อ้งรับผดิตอ่ความลม้เหลวหรอืความลา่ชา้
ใดๆ ในการปฏบิัตติามภาระผูกพันภายใตสั้ญญาทีเ่กดิขึน้จากหรอื
เกดิขึน้โดยตรงหรอืโดยออ้มจากเหตทุีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุตาม
สมควรและไมส่ามารถคาดการณ์ไดต้ามสมควร ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัด
เฉพาะ โรคระบาด ไฟไหม ้น ้าทว่ม แผ่นดนิไหว หรอืเหตสุดุวสัิย การ
ท าสงครามหรอืการกอ่การรา้ย การก่อความวุน่วายของประชาชนหรอื
ทหาร ขอ้พพิาททางอตุสาหกรรม การเรยีกเกณฑท์างทหาร การยดึ
ทรัพย ์การจ ากัดการคา้และสกลุเงนิ การกอ่การกบฏและความวุน่วาย
ทางการเมอืง การขาดแคลนการขนสง่ การขาดแคลนทั่วไปของวัสด ุ
ขอ้จ ากัดในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า และความช ารุดบกพร่องหรอื
ความลา่ชา้ในการสง่มอบโดยผูรั้บเหมาชว่งทีเ่กดิจากเหตดุังกลา่ว
ตามทีอ่า้งถงึในขอ้น้ี คูสั่ญญาฝ่ายทีป่ระสงคเ์รยีกรอ้งการเยยีวยา
ภายใตข้อ้น้ีจะตอ้งแจง้คูสั่ญญาอกีฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่
ลา่ชา้เกีย่วกับการแทรกแซงและการยตุขิองเหตดุังกลา่ว 

31. Notwithstanding other provisions of these General 
Conditions, either party shall be entitled to terminate the 
Contract by notice in writing to the other party, if 
performance of the Contract is delayed more than three (3) 
months by reason of any grounds for relief as described in 
clause 30. 

 โดยไมค่ านงึถงึขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของเงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ี คูสั่ญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสัญญาไดโ้ดยบอกกลา่วเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแกคู่สั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ หากการปฏบิัตติามสัญญา
ลา่ชา้มากกวา่สาม (3) เดอืนดว้ยเหตผุลของเหตบุรรเทาใดๆ ตามที่
ระบใุนขอ้ 30 

TERMINATION 

การบอกเลกิสญัญา 

32. Either party may at any time terminate the Order or the 
Contract, with immediate effect if: 

a) the other party should pass a resolution, or any court 
should make an order, that the other party shall be 
wound up or if a  bankruptcy or insolvencyliquidator, 
planner, or official receiver, should be appointed or if 
circumstances shall arise which would entitle the court 
or a creditor to make a winding-up order, or 

b) the other party has materially breached the Contract. 

The termination of this Contract shall not affect any rights, 
remedies, obligations or liabilities of the Buyer and the Seller 
that have accrued up to the date of termination, inlcduing the 
right to claim damages in respect of any breach of this 
Contract which existed at or before the date of termination. 

 คูสั่ญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจบอกเลกิค าส่ังซือ้หรอืสัญญาเมือ่ใดก็
 ได ้โดยมผีลทันท ีหาก 

 ก)  คูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ผ่านขอ้มตหิรอืศาลใดๆ มคี าส่ังใหคู้สั่ญญา
 อกีฝ่ายหนึง่เลกิกจิการ หรอืหากมกีารลม้ละลายหรอืการไม่
 สามารถช าระหน้ี ผูช้ าระบัญช ีผูว้างแผน หรอืเจา้พนักงานพทิักษ์
 ทรัพย ์จะไดรั้บการแตง่ตัง้ หรอืหากมพีฤตกิารณ์เกดิขึน้ทีเ่ป็นเหตุ
 ใหส้ทิธิศ์าลหรอืเจา้หน้ีมคี าส่ังใหเ้ลกิกจิการ หรอื 

 ข) คูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ไดผ้ดิสัญญาอยา่งมนัียส าคัญ 

 การบอกเลกิสัญญาน้ีจะไมก่ระทบตอ่สทิธ ิการเยยีวยา ภาระผูกพัน 
หรอืความรับผดิใดๆ ของผูซ้ือ้และผูข้ายทีเ่กดิขึน้จนถงึวันทีบ่อกเลกิ 
รวมถงึสทิธิเ์รยีกรอ้งคา่เสยีหายเน่ืองจากการผดิสัญญาน้ีซึง่มอียูใ่น
หรอืกอ่นวันทีบ่อกเลกิสัญญา 

ASSIGNMENT 

การโอนสทิธิ ์

33. The Seller may not assign a Contract or the rights and 
obligations hereunder without the prior written consent by the 
Buyer. 

 ผูข้ายไมส่ามารถโอนสัญญา หรอืสทิธแิละภาระผูกพันภายใตสั้ญญา
น้ีโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรลว่งหนา้จากผูซ้ือ้ 

CONFIDENTIALITY 

การรักษาความลับ 

34. The Seller undertakes to keep confidential any information 
relating to the business relationship with the Buyer and will 
refrain from using the Buyers’ name in marketing or 
otherwise. Any drawings or any other documentation 
provided to the Seller will be the sole property of the Buyer 
and the Seller undertakes not to transmit any such 
information to any third party or to use the information 
contained in such documents for any other purpose than the 
due fulfilment of Contract. 

 ผูข้ายตกลงรักษาขอ้มลูใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับความสัมพันธท์างธรุกจิ
กับผูซ้ือ้เป็นความลับ และจะงดเวน้ใชช้ือ่ผูซ้ ือ้ในดา้นการตลาดหรอื
กรณีอยา่งอืน่ใด ภาพวาดใดๆ หรอืการจัดท าเอกสารอืน่ใดทีม่อบแก่
ผูข้ายจะเป็นทรัพยส์นิของผูซ้ือ้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว และผูข้ายตกลงไมส่ง่
ขอ้มลูดังกลา่วใดๆ แกบ่คุคลภายนอก หรอืใชข้อ้มลูทีม่อียูใ่นเอกสาร
ดังกลา่วเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากการบรรลตุามสัญญาที่
เหมาะสม 

CODE OF CONDUCT  

จรรยาบรรณธุรกจิ 

35. The Code of Conduct of the Buyer is available at 
https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/ the 
Seller acknowledges the Code of Conduct of the Buyer and 
commits to follow the Code of Conduct as applicable from 
time to time, as well as incorporate the rules therein in its 
business. The Seller shall ensure that its sub-contractors, if 
any, act in accordance with the Code of Conduct. The Seller 
shall, upon the Buyer’s request, demonstrate its compliance 

https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/
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with the Code of Conduct. In the event of the Seller’s breach 
of or non-compliance with the Code of Conduct, the Buyer 
shall have the right to immediately and without any cost or 
other compensation to Seller terminate the Contract by 
giving the Seller written notice thereof.  

 จรรยาบรรณธรุกจิของผูซ้ือ้มอียูท่ี ่
https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/
ผูข้ายรับทราบจรรยาบรรณธรุกจิของผูซ้ือ้และใหค้ ามั่นวา่จะปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณธรุกจิทีบ่ังคับใชเ้ป็นครัง้คราว รวมทัง้รวมกฎเกณฑ์
ตา่งๆ ไวใ้นธรุกจิดว้ย ผูข้ายจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าผูรั้บเหมาชว่ง ถา้ม ี
ปฏบิัตติามจรรยาบรรณธรุกจิ เมือ่ผูซ้ ือ้รอ้งขอ ผูข้ายจะตอ้งแสดงให ้
เห็นถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิของตน ในกรณีทีผู่ข้ายฝ่าฝืน
หรอืไมป่ฏบิัตติามจรรยาบรรณธรุกจิ ผูซ้ ือ้มสีทิธบิอกเลกิสัญญาโดย
บอกกลา่วผูข้ายเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทแีละโดยไมต่อ้งมี
คา่ใชจ่้ายหรอืคา่ชดเชยอืน่ใดแกผู่ข้าย 

DISPUTES, APPLICABLE LAW 

ขอ้พพิาท กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้

36. Any dispute, controversy or claim arising out of or in 
connection with these General Conditions and any Contract, 
or the breach, termination or invalidity thereof, shall be 
referred to a single arbitration to be agreed by the parties in 
accordance with and subject to the provision of the Rules of 
the Thailand International Arbitration Centre.  

The language to be used in the arbitral proceedings shall be 
English.  

 ขอ้พพิาท ขอ้โตเ้ถยีง หรอืการเรยีกรอ้งใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากหรอื
เกีย่วขอ้งกับเงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ีและสัญญาใดๆ หรอืการผดิสัญญา 
การบอกเลกิสัญญา หรอืการไมม่ผีลบังคับใชข้องสัญญา จะตัดสนิชี้

ขาดโดยอนุญาโตตลุาการแตผู่เ้ดยีว โดยจะตกลงกันโดยคูสั่ญญา
ตามและภายใตข้อ้ก าหนดของขอ้บังคับของศนูยอ์นุญาโตตลุาการ
ระหวา่งประเทศแหง่ประเทศไทย 

  ภาษาทีใ่ชใ้นกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็น
ภาษาอังกฤษ 

37. Thailand law shall apply for these General Conditions and 
Contract as well as any disputes relating to these.  This 
General Conditions was also translated into Thai language 
for reference, in case of conflict or difference between the 
English and Thai, the English shall prevail. 

 กฎหมายของประเทศไทยจะใชบ้ังคบัเงือ่นไขทั่วไปและสัญญา
เหลา่น้ี เชน่เดยีวกับขอ้พพิาทใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งน้ี เงือ่นไขทั่วไปน้ี
ไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทยเพือ่ใชอ้า้งองิดว้ย ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้
หรอืความแตกตา่งระหวา่งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใหใ้ช ้

ภาษาอังกฤษบังคับใช ้

NOTICE 

การบอกกล่าว 

38. Any notice required or permitted to be given by either party 
under the Contract shall be in writing in English and may be 
sent by registered airmail letter, by e-mail or by personal 
delivery. Notices shall be sent or given to the other party’s 
appointed representative. 

 ค าบอกกลา่วใดๆ ทีคู่สั่ญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ก าหนดหรอือนุญาตให ้
มอบใหภ้ายใตสั้ญญาจะตอ้งท าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็น
ภาษาอังกฤษ และอาจสง่โดยจดหมายทางไปรษณียอากาศ
ลงทะเบยีน ทางอเีมล หรอืโดยการจัดสง่สว่นบคุคล ค าบอกกลา่ว
จะตอ้งสง่หรอืมอบใหแ้กผู่แ้ทนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ของคูสั่ญญาอกี
ฝ่ายหนึง่ 

LIABILITY ON LOSS AND DAMAGE 

ความรบัผดิต่อความสูญเสยีและความเสยีหาย 

39. If the Buyer has to compensate the Seller for the loss or damage 

according to the Contract or legal provisions, the Buyer shall only 

compensate for the direct loss or damage, in which it shall not be 

liable for any indirect, incidental or consequential loss or damage 

including, without limitation, any loss of or damage to business, 

reduction of profit or operating income, loss of production stop, 

loss of raw materials and energy consumption, loss of power 

failure, loss of depreciation, loss of use, loss of contract, loss of 

customers, data, good name, reputation, in each case whether 

arising from negligence, breach of contract or otherwise. No matter 

whether there are other provisions to the contrary in theContract, 

the Buyer's compensation for breach of contract and actual loss 

under the Contract shall not exceed 【5】% of the total Contract 

price. 

 หากผูซ้ือ้ตอ้งชดใชแ้กผู่ข้ายส าหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย
ตามสัญญา สัญญาหรอืบทบัญญัตทิางกฎหมาย ผูซ้ือ้จะชดเชย
เฉพาะความสญูเสยีหรอืความเสยีหายโดยตรงเทา่นัน้ ซึง่ผูซ้ ือ้จะไม่
ตอ้งรับผดิส าหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหายโดยออ้ม อัน
เน่ืองมาจากการผดิสัญญา หรอืผลเสยีหายทีเ่กดิขึน้ใดๆ รวมถงึแต่
ไมจ่ ากัดเฉพาะความสญูเสยีหรอืความเสยีหายตอ่ธรุกจิ การลดก าไร
หรอืรายไดจ้ากการด าเนินงาน ความสญูเสยีจากการหยดุการผลติ 
ความสญูเสยีของวัตถดุบิและการใชพ้ลังงาน ความสญูเสยีของจาก
ไฟฟ้าขดัขอ้ง การสญูเสยีคา่เสือ่มราคา การสญูเสยีการใชง้าน การ
สญูเสยีสัญญา การสญูเสยีลกูคา้ ขอ้มลู ชือ่ทีด่ ีชือ่เสยีง ในแตล่ะ
กรณี ไมว่า่จะเกดิจากความประมาทเลนิเลอ่ การผดิสัญญา หรอืกรณี
อืน่ใด ไมว่า่จะมขีอ้ก าหนดอืน่ๆ ทีข่ัดกับในสัญญาน้ีหรอืไม ่
คา่ชดเชยของผูซ้ือ้ส าหรับการผดิสัญญาและความสญูเสยีทีแ่ทจ้รงิ

ภายใตสั้ญญาน้ี จะตอ้งไมเ่กนิ 【5】% ของราคารวมตามสัญญา 

40. The Seller shall ensure that its employees, staff and representatives 

(“Seller’s Personnel”) perform services on the Buyer’s customer 

premises in the name of the Buyer under instruction and 

supervision of the Buyer. In case of violation of such instruction or 

supervision, the Seller shall pay the Buyer THB52,500 (or 
equivalent) as a fine upon each violation, and the Seller shall 

compensate the Buyer for all loss and damage caused by it or 

return unjust gains (including indirect losses such as opportunity 

losses). In case the Seller has violated any instruction or 

supervision of the Buyer for 3 times or more, the Buyer has the 

right to terminate the Contract and require the Seller to pay a 

penalty of 【30】% of the Contract amount.This provision shall 

not preclude the Buyer from claiming or seeking other remedies or 

compensations available under the Contract or the applicable laws. 

 ผูข้ายจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่พนักงาน เจา้หนา้ที ่และผูแ้ทน 
(“บคุลากรของผูข้าย”) ด าเนนิการใหบ้รกิารในบรเิวณสถานทีข่อง
ลกูคา้ของผูซ้ือ้ในนามของผูซ้ือ้ ภายใตค้ าแนะน าและการ
ควบคมุดแูลของผูซ้ือ้ ในกรณีทีฝ่่าฝืนค าแนะน าหรอืการควบคมุดแูล
ดังกลา่ว ผูข้ายจะตอ้งช าระเงนิแกผู่ซ้ ือ้จ านวน 52,500 บาท (หรอื
เทยีบเทา่) เป็นคา่ปรับเมือ่ฝ่าฝืนแตล่ะครัง้ และผูข้ายจะชดเชยแกผู่ ้
ซือ้ส าหรับความสญูเสยีและความเสยีหายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ หรอืคนื
ผลก าไรทีไ่มเ่ป็นธรรม (รวมถงึความสญูเสยีทางออ้ม เชน่ การ
สญูเสยีโอกาส) ในกรณีทีผู่ข้ายฝ่าฝืนค าแนะน าหรอืการควบคมุดแูล
ใดๆ ของผูซ้ือ้ เป็นจ านวน 3 ครัง้ขึน้ไป ผูซ้ือ้มสีทิธบิอกเลกิสัญญา

และก าหนดใหผู้ข้ายเสยีคา่ปรับจ านวน【 30 】% ของจ านวนเงนิ

ในสัญญาขอ้ก าหนดน้ีจะไมข่ัดขวางผูซ้ือ้จากการเรยีกรอ้งหรอื
แสวงหาการเยยีวยาหรอืคา่ชดเชยอืน่ๆ ทีม่อียูภ่ายใตสั้ญญาหรอื
กฎหมายทีบ่ังคับใช ้

COMPLIANCE OF ENVIRONMENTAL LAWS AND 
REGULATIONS  

การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเร ือ่งสิง่แวดลอ้ม 
 

(APPLICABLE TO SELLERS THAT PERFORM 
SUBCONTRACTED WORK IN BUYER’S FACILITIES OR ON 
BEHALF OF THE BUYER)  

(บังคับใชกั้บผูข้ายทีด่ าเนนิงานทีรั่บจา้งชว่งในอาคารสถานทีข่องผูซ้ือ้
หรอืในนามของผูซ้ือ้) 
 

https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/
https://www.nefab.com/en/sustainability/code-of-conduct/
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41. The Supplier is obliged to implement and to comply with any 
and all from time to time applicable environmental laws and 
regulations associated with the performance of activities in 
relation to waste management, air emissions, noise or spills, 
demanding compliance in any work carried out on the 
Buyer’s or its customers’ facilities 

 ผูจั้ดหามภีาระผูกพันในการด าเนินการและปฏบิัตติามกฎหมายและ

ขอ้บังคบัเรือ่งสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคับใชเ้ป็นครัง้คราวใดๆ และทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการขยะ การ
ปลอ่ยมลพษิทางอากาศ เสยีงรบกวน หรอืการร่ัวไหล ทีเ่รยีกรอ้งให ้
ปฏบิัตติามในงานใดๆ ทีด่ าเนนิการบนอาคารสถานทีข่องผูซ้ือ้หรอื
ลกูคา้ของผูซ้ือ้ 

 
HEALTH AND SAFETY 

สุขภาพและความปลอดภยั 
  
(APPLICABLE TO SELLERS THAT PERFORM 
SUBCONTRACTED WORK IN THE BUYER’S FACILITIES OR 
ON BEHALF OF THE BUYER)  

(บังคับใชกั้บผูข้ายทีด่ าเนนิงานทีรั่บจา้งชว่งในอาคารสถานทีข่องผูซ้ือ้
หรอืในนามของผูซ้ือ้) 
 
42. The Seller shall provide safety personnel and security 

element-s required to carry out the relevant work.  

 ผูข้ายจะตอ้งจัดหาบคุลากรดา้นความปลอดภัยและองคป์ระกอบดา้น
ความปลอดภัยทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

43. The Seller shall obtain the appropriate permissions for entry 
into work areas and the relevant facilities of the Buyer from 
the person in charge at the facility, without whose approval 
the Seller shall not initiate any work. The Seller shall also at 
all times fully comply with the instructions given.  

 ผูข้ายจะตอ้งไดรั้บอนุญาตอยา่งเหมาะสมเพือ่เขา้ไปในพืน้ทีท่ างาน
และอาคารสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งของผูซ้ือ้จากบคุคลทีรั่บผดิชอบที่
สถานทีนั่น้ หากมไิดรั้บอนุมัตจิากใคร ผูข้ายจะไมเ่ริม่งานใดๆ ผูข้าย
จะตอ้งปฏบิัตติามค าแนะน าทีใ่หไ้วอ้ยา่งครบถว้นตลอดเวลา 

 
44. Before any work is started and on a daily basis, the Seller 

shall submit to the Buyer’s person in charge at the facility a 
nominal list of staff who will enter the facility for or on behalf 
of the Seller in execution of work under the Contract. If 
workers do not change during the term of Contract, initial 
presentation of this information shall be considered 
sufficient.  

 กอ่นเริม่งานใดๆ และในแตล่ะวัน ผูข้ายจะตอ้งยืน่รายชือ่เจา้หนา้ทีท่ี่
จะเขา้มาในอาคารสถานทีเ่พือ่หรอืในนามของผูข้าย ในการ
ด าเนนิงานตามสัญญาแกบ่คุคลทีรั่บผดิชอบทีอ่าคารสถานทีข่องผู ้
ซือ้ หากพนักงานไมเ่ปลีย่นแปลงในระหวา่งระยะเวลาของสัญญา 
การน าเสนอขอ้มลูน้ีเบือ้งตน้จะถอืวา่เพยีงพอ 

45. If the Seller requests a third party’s services to develop 
works under the Contract, the Seller shall inform and obtain 
the prior approval from the Buyer, and the Seller shall 
thereafter establish appropriate coordination. The Seller will 
be fully liable and responsible for any work or action done by 
such third party and its employees, staff and representatives, 
and shall ensure that the third party complies with the 
instructions, standards and work procedures, laws, 
regulations and contractual provisions applicable from time 
to time.  

 หากผูข้ายรอ้งขอการใหบ้รกิารของบคุคลภายนอกเพือ่พัฒนางาน
ภายใตสั้ญญา ผูข้ายจะตอ้งแจง้และไดรั้บการอนุมัตลิว่งหนา้จากผู ้
ซือ้ และหลังจากนัน้ ผูข้ายจะตอ้งด าเนนิการประสานงานทีเ่หมาะสม 
ผูข้ายจะตอ้งรับผดิและรับผดิชอบอยา่งเต็มทีต่อ่งานหรอืการกระท า
ใดๆ ทีท่ าโดยบคุคลภายนอกดังกลา่วและพนักงาน เจา้หนา้ที ่และ
ผูแ้ทนของบคุคลภายนอก และจะตอ้งท าใหแ้น่ใจวา่ บคุคลภายนอก

ปฏบิัตติามค าแนะน า มาตรฐาน และขัน้ตอนการท างาน กฎหมาย 
ขอ้บังคบั และขอ้ก าหนดในสัญญาทีบ่ังคับใชเ้ป็นครัง้คราว 

46. The Seller shall, and procure that the Seller’s Personnel to, 
at all times fully observe any and all instructions, standards 
and mandatory work procedures to be applied at the Buyer’s 
or its customers’ facilities, and laws, regulations and 
contractual provisions applicable from time to time.  

 ผูข้ายจะตอ้งและจัดหาใหบ้คุลากรของผูข้ายปฏบิตัติามค าแนะน า 

มาตรฐาน และขัน้ตอนการท างานทีจ่ าเป็นใดๆ และทัง้หมดอยา่ง
เต็มทีต่ลอดเวลาเพือ่น าไปใชใ้นอาคารสถานทีข่องผูซ้ือ้หรอืลกูคา้
ของผูซ้ือ้ และกฎหมาย ขอ้บังคบั และขอ้ก าหนดในสัญญาทีบ่ังคบั
ใชเ้ป็นครัง้คราว 

47. The Seller expressly declares that it understands the Legal 
Norms and Application Instructions regarding Occupational 
Health and Safety. 

 “ผูข้าย” ประกาศโดยชดัแจง้วา่ เขา้ใจถงึบรรทัดฐานทางกฎหมาย
และค าแนะน าในการบังคับใชเ้กีย่วกับอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย 

48. If the Seller is required to work in the premises designated 
by the Buyer, the Seller shall bear its own expenses and 
abide by all rules of the Buyer’s premises. These rules 
include but are not limited to: the use of appropriate 
protection equipment, participate in on-site induction training, 
removal of all garbages, debris, excess materials and 
temporary building structures, and keeping the site in order 
and in a hygienic condition. The Seller shall be liable for the 
risk of loss and damages to all materials used or to be used 
before the completion of the Contract. 

 หากผูข้ายตอ้งท างานในบรเิวณสถานทีท่ีผู่ซ้ ือ้ก าหนด ผูข้ายจะตอ้ง
รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายเองและปฏบิัตติามกฎเกณฑท์ัง้หมดของบรเิวณ
สถานทีข่องผูซ้ือ้ กฎเกณฑเ์หลา่น้ีรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะการใช ้

อปุกรณ์ป้องกันทีเ่หมาะสม เขา้ร่วมการฝึกอบรมการปฐมนเิทศ ณ 
สถานทีป่ฏบิัตงิาน การก าจัดขยะ เศษซาก วัสดสุว่นเกนิและ
โครงสรา้งอาคารชัว่คราวทัง้หมด และการรักษาพืน้ทีใ่หเ้ป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยและอยูใ่นสภาพทีถ่กูสขุลักษณะ ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตอ่
ความเสีย่งของความสญูเสยีและคา่เสยีหายตอ่วัสดทุัง้หมดทีใ่ชห้รอื
ทีจ่ะใชก้อ่นทีสั่ญญาจะเสร็จสิน้ 

49. The relationship between the  Seller’s Personnel and the 
Seller is a relationship of employment where the Seller’s 
Personnel is the employee of the Seller, and does not have 
any employment relationship with the Buyer. In other words, 
if the Buyer is required to make payment of compensation or 
any other payment due to the Seller’s Personnel, the Buyer 
will have the right to recourse such amount paid from the 
Seller.  

In the event of any work-related accident, personal injury, or 
death of the Seller’s Personnel during the provision of 
services, the Seller shall bear all responsibilities, costs, and 
expenses in relation to such work-related accident, personal 
injury, or death of the Seller’s personnel. In which the Buyer 
shall be entitled to recover the actual amount of loss and 
damages accrued in relation thereto from the Seller. 

 ความสัมพันธร์ะหวา่งบคุลากรของผูข้ายและผูข้ายเป็นความสัมพันธ์
ในการจา้งงาน ทีบ่คุลากรของผูข้ายเป็นพนักงานของผูข้าย และไมม่ี
ความสัมพันธใ์นการจา้งงานกับผูซ้ือ้ กลา่วคอื หากผูซ้ือ้จ าเป็นตอ้ง
ช าระเงนิคา่ชดเชยหรอืการช าระเงนิอืน่ใดเน่ืองจากบคุลากรของ
ผูข้าย ผูซ้ือ้จะมสีทิธิข์อคนืจ านวนเงนิดังกลา่วทีช่ าระไปจากผูข้าย 

 ในกรณีทีเ่กดิอบุัตเิหตทุีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน การบาดเจ็บสว่น
บคุคล หรอืการเสยีชวีติของบคุลากรของผูข้ายใดๆ ในระหวา่งการ
ใหบ้รกิาร ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบคา่เสยีหายและคา่ใชจ่้ายทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งกับอบุัตเิหต ุการบาดเจ็บสว่นบคุคล หรอืการเสยีชวีติของ
บคุลากรของผูข้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างานดังกลา่ว โดยทีผู่ซ้ ือ้จะมี
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สทิธเิรยีกคนืจ านวนเงนิตามจรงิของความสญูเสยีและคา่เสยีหายซึง่
เกดิขึน้จรงิทีเ่กีย่วขอ้งจากผูข้าย 

LEGAL AND OTHER QUALITY STATEMENTS AND 
REPORTS  

ค ารบัรองและรายงานดา้นกฎหมายและคุณภาพอืน่ๆ 
 
50. The Seller shall provide the Buyer with any and all 

statements and reports required according to applicable laws 
and regulations related to an Order or Contract, such as 
license, authorizations or statements of compliance. The 
aforementioned documents will be considered as mandatory 
for the purpose of invoicing of supplied products and 
services under an Order or Contract.  

 ผูข้ายจะตอ้งจัดเตรยีมค ารับรองและรายงานใดๆ และทัง้หมดแกผู่ซ้ ือ้
ทีจ่ าเป็นตามกฎหมายและขอ้บังคบัทีบ่ังคบัใชท้ีเ่กีย่วขอ้งกับค าส่ัง
ซือ้หรอืสัญญา เชน่ ใบอนุญาต การอนุญาต หรอืค ารับรองแสดงการ
ปฏบิัตติาม เอกสารดังกลา่วจะถอืเป็นขอ้บังคับส าหรับวัตถปุระสงคใ์น
การออกใบแจง้หน้ีของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีจั่ดหาใหภ้ายใตค้ า
ส่ังซือ้หรอืสัญญา 
 

51. The Seller shall provide the Buyer with any and all 
documents regarding technical features of supplied products 
and services under an Order or Contract, including but not 
limited to, those concerning quality and compliance 
according to an Order or Contract. 

 ผูข้ายจะตอ้งจัดเตรยีมเอกสารใดๆ และทัง้หมดทีเ่กีย่วกับคณุสมบัติ
ทางเทคนคิของผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจั่ดหาใหภ้ายใตค้ าส่ังซือ้หรอื
สัญญาแกผู่ซ้ ือ้ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะเอกสารทีเ่กีย่วกับ
คณุภาพและการปฏบิัตติามค าส่ังหรอืสัญญา 

 
AUDITS 

การตรวจสอบ  
 
52. The Buyer is authorized to perform audits of the Seller’s 

facilities and/or production processes in order to verify that 
supplied products and services under an Order or Contract 
comply with agreed quality requirements and the provisions 
of the Contract. The Seller may request from the Buyer 
information regarding the results of the audit, and shall be 
entitled to present evidence against potential non-
conformities. The Seller shall establish appropriate corrective 
and preventive measures to remedy any defects found which 
could lead to deviations of supplied product or service 
quality.  

 ผูซ้ือ้ไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนนิการตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละ/หรอื
กระบวนการผลติของผูข้าย เพือ่ยนืยันวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิารที่
จัดหาใหภ้ายใตค้ าส่ังซือ้หรอืสัญญานัน้สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดดา้น
คณุภาพทีต่กลงกันและขอ้ก าหนดของสัญญา ผูข้ายอาจรอ้งขอ
ขอ้มลูเกีย่วกับผลการตรวจสอบจากผูซ้ือ้ และจะตอ้งมสีทิธิแ์สดง
หลักฐานตอ่แนวโนม้ความไมส่อดคลอ้งกัน ผูข้ายตอ้งก าหนด
มาตรการแกไ้ขและเชงิป้องกันทีเ่หมาะสมเพือ่แกไ้ขความช ารุด
บกพร่องทีพ่บซึง่อาจน าไปสูค่วามคลาดเคลือ่นในคณุภาพของ
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีจั่ดหาให ้
 

DATA PROTECTION 

การป้องกนัขอ้มูล 
  
53. Data subject to data protection laws may be provided by 

either party to the other party and will in such case be 
collected, used, and disclosed by such party in order to 
manage the existing business relationship between the 
parties, to the extend necessary for the purposes of the 
Contract and in accordance with applicable law. 

 คูสั่ญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจจัดหาขอ้มลูทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูแกคู่สั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ และในกรณีดังกลา่ว คูสั่ญญา

ฝ่ายดังกลา่วจะรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู เพือ่จัดการ
ความสัมพันธท์างธรุกจิทีม่อียูร่ะหวา่งคูสั่ญญา ในขอบเขตทีจ่ าเป็น

เพือ่วัตถปุระสงคข์องสัญญาและตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้

 
54. To the extent permitted by applicable laws, the parties 

hereby acknowledge and consent to the collection, 
processing, storing, disclosure and transfer of the parties’ 
personal data and sensitive personal data provided by the 
parties pursuant to the Contract including without limitation 
for the specific purposes identified in the Contract. In 
particular, the parties consent to: 

 ในขอบเขตทีก่ฎหมายทีบ่ังคับใชอ้นุญาต คูสั่ญญาทัง้สองฝ่าย

รับทราบและยนิยอมใหม้กีารรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ เปิดเผย 
และถา่ยโอนขอ้มลูสว่นบคุคลและขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่น
ของคูสั่ญญาซึง่ใหโ้ดยคูสั่ญญาตามสัญญาน้ี ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัด
เฉพาะเพือ่วัตถปุระสงคเ์ฉพาะทีร่ะบไุวใ้นสัญญาน้ี โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ คูสั่ญญายนิยอมตอ่ 
 

55. the collection, processing, storing, disclosure and transfer of 
sensitive personal data of the parties herein for the purposes 
of the Contract; and 

 การเก็บรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บ การเปิดเผย การและถา่ย

โอนขอ้มลูสว่นบคุคลทีล่ะเอยีดออ่นของคูสั่ญญาเพือ่วัตถปุระสงค์
ของสัญญา และ 

56. the collection, processing, storing, disclosure and transfer of 
personal data of the parties herein where the disclosure to 
third parties is required in the normal course of practice or by 
law or for the enforcement of the Contract.    

 
Should either party under applicable law be considered as a 
personal data processor on behalf of the other party, the 
parties shall enter into a separate data processing 
agreement. 

 การรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บ การเปิดเผย และการถา่ย
โอนขอ้มลูสว่นบคุคลของคูสั่ญญา โดยการเปิดเผยตอ่
บคุคลภายนอกเป็นสิง่จ าเป็นตอ่แนวทางปฏบิัตติามปกตหิรอืตาม
กฎหมาย หรอืในการบังคับใชสั้ญญาน้ี  

 หากคูสั่ญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใชไ้ดรั้บการ
พจิารณาเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามของคูสั่ญญาอกี
ฝ่ายหนึง่ คูสั่ญญาทัง้สองฝ่ายจะตอ้งเขา้ท าขอ้ตกลงการประมวลผล
ขอ้มลูแยกตา่งหาก 
 

57. Both parties shall have the right to collect, use, and disclose 
necessary personal data concerning the other party’s 
employees or other contact persons that may be acquired in 
connection with the Contract, including, but not limited to, 
names and contact details. Each party processing personal 
data in accordance with this clause shall be considered as 
data controller regarding their respective processing. The 
purpose of the processing is to enable the performance of 
the parties’ respective obligations and cooperation under the 
Contract, such as the administration of the contractual 
relationship, the provision of information and other 
communication. The processing of personal data will be 
supported by a balance of interests in order to meet each 
party’s legitimate needs in managing the contractual 
relationship.  

 คูสั่ญญาทัง้สองฝ่ายจะมสีทิธใินการรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบคุคลทีจ่ าเป็นเกีย่วกับพนักงานของคูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่หรอื
บคุคลทีต่ดิตอ่อืน่ๆ ทีอ่าจไดรั้บทีเ่กีย่วขอ้งกับสัญญา ซึง่รวมถงึแตไ่ม่
จ ากัดเฉพาะ ชือ่และรายละเอยีดการตดิตอ่ คูสั่ญญาแตล่ะฝ่ายที่
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอ้น้ี จะถอืเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกับการประมวลผลตามล าดบั วัตถปุระสงคข์องการ
ประมวลผล คอื เพือ่ใหคู้สั่ญญาสามารถปฏบิัตติามขอ้ผูกพันและ
ความร่วมมอืตามล าดับภายใตสั้ญญา เชน่ การบรหิารความสัมพันธ์
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ตามสัญญา การใหข้อ้มลูและการสือ่สารอืน่ การประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลจะไดรั้บการสนับสนุนโดยมคีวามสมดลุของผลประโยชน์
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายของคูสั่ญญาแต่
ละฝ่ายในการจัดการความสัมพันธต์ามสัญญา 

58. For more information about Nefab’s processing of personal 
data and the rights of data subjects, see “Information to 
Business Partners” on Nefab’s website, www.nefab.com, or 
contact privacy@nefab.com. 

 ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลและ
สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลของบรษัิท Nefab โปรดด ู“ขอ้มลู
แกคู่ค่า้ทางธรุกจิ” บนเว็บไซตข์องบรษัิท Nefab www.nefab.com 
หรอืตดิตอ่ privacy@nefab.com 

59. Each party is obliged to ensure that its employees and other 
potential contact persons whose personal data is processed 
by the other party have received information on the 
processing in accordance with clauses 54-57. 

 คูสั่ญญาแตล่ะฝ่ายมภีาระหนา้ทีท่ าใหแ้น่ใจวา่พนักงานและบคุคลที่
อาจตดิตอ่ไดอ้ืน่ๆ ซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดรั้บการ
ประมวลผลโดยคูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ ไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับการ
ประมวลผลตามขอ้ 54-57 

OTHERS 

อืน่ๆ 
 
60. These General Conditions are made in four copies, each of 

which holds two copies, which will take effect after both 
parties have sealed or signed by their authorized 
representatives. 

 เงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ีจัดท าขึน้เป็น 4 ฉบับ โดยแตล่ะฝ่ายถอืไว ้2 
ฉบับ ซึง่จะมผีลบงัคับใชห้ลังจากคูสั่ญญาทัง้สองฝ่ายไดป้ระทับตรา
หรอืลงนามโดยผูแ้ทนทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ 
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