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DEFINITIONS 

ค ำจ ำกดัควำม 

In these General Conditions, the following terms shall have the 
meaning set forth below.  

ในเงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ี ขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปน้ีจะตอ้งมคีวามหมายตามที่
ก าหนดดา้นลา่ง 

“Buyer” means any person who has entered into a Contract with 
the Seller for purchase and supply of Deliverables.  

“ผูซ้ือ้” หมายถงึ บคุคลใดๆ ทีเ่ขา้ท าสัญญากับผูข้ายเพือ่ซือ้และจัดหา
สิง่ทีส่ง่มอบ 

“Contract” means an agreement entered into by the Buyer and 
the Seller for sale and supply of Deliverables, including the 
Seller’s order confirmation, these General Conditions, any 
agreed specifications or any other agreement made in writing by 
the parties in relation to the Deliverables.  

“สญัญา” หมายถงึ ขอ้ตกลงทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายท าขึน้เพือ่ขายและจัดหา
สิง่ทีส่ง่มอบ รวมถงึการยนืยันค าส่ังซือ้ของผูข้าย เงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ี 
ขอ้ก าหนดเฉพาะทีต่กลงกันใดๆ หรอืขอ้ตกลงอืน่ใดทีท่ าขึน้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยคูสั่ญญาทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่ทีส่ง่มอบ 

“Deliverables” shall mean the Goods and/or the Services, as 
applicable.  

“สิง่ทีส่ง่มอบ” หมายถงึ สนิคา้และ/หรอืบรกิาร ตามทีบ่ังคับใชไ้ด ้

“Goods” shall mean the goods sold and delivered by the Seller 
to the Buyer under the Contract.  

“สนิคา้” หมายถงึ สนิคา้ทีข่ายและสง่มอบโดยผูข้ายแกผู่ซ้ ือ้ภายใต ้
สัญญา 

 “Seller” shall mean Reflex Packaging (Thailand) Co.,Ltd. and/or 
any of its affiliates.  

“ผูข้าย” หมายถงึ บรษัิท รเีฟล็กซ ์แพคเก็จจิง้ (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
และ/หรอืบรษัิทในเครอืใดๆ   

“Services” means packing, storage and other logistic services 
as well as any other services agreed between the parties to be 
sold and provided by the Seller to the Buyer under the Contract.  

“บรกิาร” หมายถงึ การบรรจุ การจัดเก็บ และบรกิารดา้นลอจสิตกิสอ์ืน่ๆ 
ตลอดจนบรกิารอืน่ใดๆ ทีต่กลงกันระหวา่งคูสั่ญญาทีจ่ะขายและจัดหา
โดยผูข้ายแกผู่ซ้ ือ้ภายใตสั้ญญา 

APPLICABILITY  

กำรบงัคบัใช ้

1. These General Conditions shall apply on all sales and 
supplies of Deliverables by the Seller to the Buyer. 
Deviations from these General Conditions shall not apply 
unless agreed specifically in writing by authorized 
representative of the Seller.  

 เงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ีจะตอ้งบังคบัใชกั้บการขายและการจัดหาสิง่ที่
สง่มอบทัง้หมดโดยผูข้ายแกผู่ซ้ ือ้ ความคลาดเคลือ่นจากเงือ่นไข
ทั่วไปเหลา่น้ีจะไมบ่งัคับใช ้เวน้แตจ่ะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเฉพาะเจาะจงโดยผูแ้ทนทีรั่บมอบอ านาจของผูข้าย 

ORDERS 

ค ำส ัง่ซ ือ้ 

2. No Contract shall be considered as entered into until an 
order confirmation has been provided from the Seller to the 
Buyer. If the Buyer does not accept the order confirmation it 
must immediately notify the Seller thereof in writing. If no 
such notification is given by the Buyer within two (2) 

business days, the Buyer is bound by the price and other 
conditions contained in the Seller’s order confirmation. 

 จะไมม่สัีญญาใดๆ  ทีถ่อืวา่เป็นการเขา้ท าสัญญา  จนกว่าจะมกีาร
ยนืยันค าส่ังซือ้จากผูข้ายแกผู่ซ้ ือ้ หากผูซ้ือ้ไมย่อมรับการยนืยันค าส่ัง
ซือ้ จะตอ้งแจง้ผูข้ายทันทเีป็นลายลกัษณ์อักษร หากผูซ้ือ้ไมส่ง่การ
แจง้ดังกลา่วภายในสอง (2) วันท าการ จะมผีลผูกพันผูซ้ือ้ดว้ยราคา
และเงือ่นไขอืน่ๆ ทีม่อียูใ่นการยนืยันค าส่ังซือ้ของผูข้าย 

3. Orders by the Buyer for Deliverables may not be subject to 
cancellations or changes without the Seller’s written consent. 
The Seller reserves the right to charge the Buyer for any 
costs and expenses incurred in relation to cancellations or 
changes of orders requested by the Buyer.  

 ค าส่ังซือ้สิง่ทีส่ง่มอบจากผูซ้ือ้จะไมอ่าจยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงโดย
ไมไ่ดรั้บความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูข้าย ผูข้ายสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บเงนิจากผูซ้ือ้ส าหรับตน้ทนุและคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ซึง่เกีย่วขอ้งกับการยกเลกิหรอืการเปลีย่นแปลงค าส่ังซือ้ทีผู่ซ้ ือ้รอ้ง
ขอ 

DELIVERY OF GOODS  

กำรส่งมอบสนิคำ้ 

4. The Buyer shall with due care make a customary inspection 
of the Goods upon delivery and notify the Seller in writing of 
any defects or shortcomings immediately and in no case 
later than five (5) business days after the delivery of the 
Goods. The notice shall contain a description of how the 
defect manifests itself. If the Buyer fails to notify the Seller of 
defects or shortcomings, which should reasonably have 
been discovered through customary inspection, in writing 
and within the above time limits, or where the defect was 
apparent at the time of delivery but the Buyer has accepted 
without making reservation, the Seller shall not be liable for 
such defects and the Buyer shall lose its right to make any 
claim towards the Seller in respect of the defects or 
shortcomings.  

  ผูซ้ือ้จะตอ้งตรวจสอบสนิคา้ตามธรรมเนียมดว้ยความระมัดระวังตาม
หนา้ทีเ่มือ่สง่มอบ และแจง้ผูข้ายเป็นลายลักษณ์อักษรถงึความช ารุด
บกพร่องหรอืขอ้บกพร่องใดๆ ทันทแีละไมว่า่ในกรณีใดๆ ไมเ่กนิหา้ 
(5) วันท าการหลังจากสง่มอบสนิคา้  การบอกกลา่วนัน้จะตอ้งมี
ค าอธบิายวา่ ความช ารุดบกพร่องนัน้ปรากฏออกมาอยา่งไร หากผูซ้ือ้
ไมแ่จง้ผูข้ายถงึความช ารุดบกพร่องหรอืขอ้บกพร่อง ซึง่อาจตรวจพบ
ตามสมควรผ่านการตรวจสอบตามธรรมเนียมเป็นลายลักษณ์อักษร
และภายในก าหนดเวลาขา้งตน้ หรอืในกรณีทีค่วามช ารุดบกพร่องนัน้
เห็นประจักษ์ในเวลาสง่มอบ แตผู่ซ้ ือ้ไดย้อมรับโดยไมท่ าการสงวน
สทิธิ ์ผูข้ายจะไมต่อ้งรับผดิตอ่ความช ารุดบกพร่องดังกลา่วและผูซ้ือ้
จะสญูเสยีสทิธิใ์นการเรยีกรอ้งใดๆ ตอ่ผูข้ายเกีย่วกับความช ารุด
บกพร่องหรอืขอ้บกพร่องนัน้ 

5. Where a delivery term has been agreed in the Contract in 
relation to delivery of Goods, 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 term shall be FCA (defined INCOTERMS 2020, as 
amended) to the place specified in the Seller’s order 
confirmation.  

 เมือ่มกีารตกลงขอ้ตกลงการสง่มอบในสัญญาเกีย่วกับการสง่มอบ
สนิคา้ จะตอ้งตคีวามตามขอ้ตกลงในการสง่มอบสนิคา้ INCOTERMS 
ทีม่ผีลบังคบัใชใ้นการจัดท าสัญญา หากไมม่กีารตกลงขอ้ตกลง
ทางการคา้โดยเฉพาะเจาะจง ขอ้ตกลงการสง่มอบจะเป็น FCA (ตาม
ค าจ ากัดความในขอ้ตกลงในการสง่มอบสนิคา้ INCOTERMS 2020 
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ไปยังสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นการยนืยันค าส่ังซือ้ของ
ผูข้าย 

6. Unless otherwise agreed in writing, the lead time stated in 
the Contract for delivery of Goods shall be taken as 
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commencing on the date of the Contract. The date of 
delivery shall be taken as the date on which the Goods, 
according to the agreed delivery term, are to be regarded as 
handed over. 

 เวน้แตจ่ะตกลงกันไวเ้ป็นลายลักษณอั์กษรเป็นอยา่งอืน่ ระยะเวลา
การรอคอยสนิคา้ทีร่ะบไุวใ้นสัญญาส าหรับการสง่มอบสนิคา้จะถอืวา่
เริม่ตน้ในวันทีท่ าสัญญา วันทีส่ง่มอบจะเป็นวันทีส่นิคา้ไดถ้อืวา่สง่
มอบแลว้ ตามทีต่กลงกันไวใ้นขอ้ตกลงการสง่มอบ 

TRANSPORTATION AGREEMENTS 

ขอ้ตกลงกำรขนส่ง 

7. These General Conditions apply to all transportation 
agreements which the Seller concludes with the Buyer. All 
activities and agreements including transport are, if 
applicable, subject to the following, (i) for domestic transport 
in Thailand – Land Transport Act B.E.2522 (1979) and any 
other Thai laws applicable to the transportation of Goods 
whether by land, water or air, (ii) for international transport by 
road, Convention on the Contract for the International 
Carriage of Goods by Road (CMR), (iii) for international 
transport by air, International Convention for the Unification 
of Certain Rules relating to International Carriage by Air 
(Warsaw Convention),  (iv) for international transport on rail, 
Convention Concerning International Carriage by Rail 
(COTIF), and (v) for international transport on sea, United 
Nations Convention on Contracts for the International 
Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (UNCITRAL). 

 เงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ีจะบังคับใชกั้บขอ้ตกลงการขนสง่ทัง้หมดที่
ผูข้ายตัดสนิใจท ากับผูซ้ือ้ กจิกรรมและขอ้ตกลงทัง้หมดรวมถงึการ
ขนสง่ ถา้บังคบัใชไ้ด ้จะอยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดดังตอ่ไปน้ี (1) ส าหรับ
การขนสง่ภายในประเทศในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัตกิาร
ขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 (ค.ศ.1979) และกฎหมายไทยอืน่ๆ ที่
บังคับใชไ้ดกั้บการขนสง่สนิคา้ไมว่า่ทางบก ทางน ้า หรอืทางอากาศ 
(2) ส าหรับการขนสง่ระหวา่งประเทศทางถนน ตามอนุสัญญาวา่ดว้ย
สัญญาส าหรับการขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศทางถนน (CMR) (3) 
ส าหรับการขนสง่ระหวา่งประเทศทางอากาศ ตามอนุสัญญาระหวา่ง
ประเทศเพือ่การรวบรวมกฎเกณฑบ์างประการเกีย่วกับการขนสง่
ระหวา่งประเทศทางอากาศ (อนุสัญญาวอรซ์อ) (4) ส าหรับการ
ขนสง่ระหวา่งประเทศทางรถไฟ ตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการขนสง่
ระหวา่งประเทศทางรถไฟ (COTIF) และ (5) ส าหรับการขนสง่
ระหวา่งประเทศทางทะเล ตามอนุสัญญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสัญญา
ขนสง่สนิคา้ระหวา่งประเทศทัง้หมดหรอืบางสว่นทางทะเล 
(UNCITRAL) 

TOOLING AND EQUIPMENT  

เคร ือ่งมอืและอุปกรณ ์

8. All the tooling and equipment used to manufacture the 
Goods that the Buyer has paid for separately, or that the 
Buyer has provided the Seller with are, and shall remain, the 
Buyer´s sole property. The Seller shall label these items so 
that it is evident that they belong to the Buyer and keep a 
record of all tooling and equipment in its possession. 

 เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ทีผู่ซ้ ือ้ไดช้ าระ
เงนิใหแ้ยกตา่งหาก หรอืทีผู่ซ้ ือ้ไดจั้ดเตรยีมใหกั้บผูข้าย จะเป็นและ
ยังคงเป็นทรัพยส์นิของผูซ้ือ้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว  ผูข้ายจะตอ้งตดิฉลาก
รายการเหลา่น้ีเพือ่ใหเ้ห็นไดช้ดัวา่เป็นของผูซ้ือ้และเก็บบันทกึ
เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทัง้หมดไวใ้นครอบครอง 

9. The Seller agrees to carry out regular maintenance at its 
own cost in respect of the tooling and equipment paid for or 
provided by the Buyer so to ensure that they are kept in 
proper condition and to inform the Buyer promptly of any 
unexpected matters relating to such tooling or equipment. 
Buyer shall, in respect of such tooling and equipment, be 

responsible for adherence to industry safety legislation, to 
any occupational safety regulations, and to the functionality 
of the tooling and equipment. The Seller shall, however, 
inform the Buyer if the tooling and equipment need to be 
altered or repaired to adhere to such regulations. Repairs 
and replacements of parts in the tooling and equipment, 
including but not exclusively, due to fair wear and tear, and 
for the adherence to said regulations shall be paid for by the 
Buyer, even if such repairs and replacements take place in 
connection with or as a result of regular maintenance. Such 
repairs, replacements and/or alterations shall be separately 
agreed. 

 ผูข้ายตกลงด าเนนิการบ ารุงรักษาตามปกตโิดยเสยีคา่ใชจ่้ายเองใน
สว่นทีเ่กีย่วกับเครือ่งมอืและอปุกรณท์ีผู่ซ้ ือ้ช าระเงนิใหห้รอืจัดเตรยีม
ให ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะเก็บรักษาไวใ้นสภาพทีเ่หมาะสม และแจง้ใหผู้ ้
ซือ้ทราบโดยทันทถีงึเรือ่งทีไ่มค่าดคดิเกีย่วกับเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์
ดังกลา่ว ในสว่นของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ดังกลา่ว ผูซ้ือ้จะตอ้ง
รับผดิชอบตอ่การปฏบิัตติามกฎหมายดา้นความปลอดภัยใน
อตุสาหกรรม ขอ้บังคบัดา้นความปลอดภัยในการท างาน และการ
ท างานของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ อยา่งไรก็ตาม ผูข้ายจะตอ้งแจง้ผู ้
ซือ้หากจ าเป็นตอ้งเปลีย่นหรอืซอ่มแซมเครือ่งมอืและอปุกรณ์เพือ่
ปฏบิัตติามขอ้บังคบัดังกลา่ว การซอ่มแซมและการเปลีย่นทดแทน
ชิน้สว่นในเครือ่งมอืและอปุกรณ ์ ซึง่รวมถงึแตไ่มเ่ฉพาะเจาะจง 
เน่ืองจากการสกึหรอตามสมควรและเพือ่ปฏบิัตติามขอ้บังคบัดังกลา่ว 
ผูซ้ือ้จะตอ้งช าระเงนิให ้แมว้า่การซอ่มแซมและการเปลีย่นทดแทน
ดังกลา่วจะเกดิขึน้โดยเกีย่วเน่ืองกับหรอืเป็นผลมาจากการ
บ ารุงรักษาตามปกต ิการซอ่มแซม การเปลีย่นทดแทน และ/หรอืการ
เปลีย่นแปลงดังกลา่วจะตอ้งตกลงกนัตา่งหาก 

10. The Seller agrees to keep such tooling and equipment for a 
period of six (6) months from the Buyer´s last order requiring 
such tooling and equipment to be utilized. The Buyer shall 
arrange for pick-up of such tooling and equipment, at its own 
expense, or, to the extent permitted by applicable laws, pay 
to the Seller reasonable storage fees from the date when the 
aforementioned six (6) month period has passed for as long 
as the Seller has such tooling and equipment in its custody 
or a new order (which is not insignificant) has been placed 
and for which such tooling and equipment can be utilized, 
whichever is earlier. If the Buyer opts not to, or remains 
silent regarding, pick-up of the tooling and equipment or 
does not pay for storage, the Buyer accepts that title to 
tooling and the equipment is automatically transferred to the 
Seller and that the Seller may scrap the tooling and 
equipment at its own discretion at Buyer´s cost. Such title 
transfer will occur one (1) year from the date when the last 
order utilizing the tooling and equipment was placed by the 
Buyer. 

 ผูข้ายตกลงเก็บรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์ดังกลา่วไวเ้ป็นระยะเวลา
หก (6) เดอืนนับจากค าส่ังซือ้ครัง้สดุทา้ยของผูซ้ือ้ทีก่ าหนดใหใ้ช ้

เครือ่งมอืและอปุกรณ์ดังกลา่ว ผูซ้ือ้จะตอ้งจัดเตรยีมการมารับ
เครือ่งมอืและอปุกรณ์ดังกลา่วดว้ยคา่ใชจ่้ายของผูซ้ือ้เอง หรอืช าระ
คา่ธรรมเนียมการจัดเก็บตามสมควรแกผู่ข้ายในขอบเขตทีก่ฎหมายที่
ใชบ้ังคบัอนุญาต เมือ่ครบระยะเวลาหก (6) เดอืนทีก่ลา่วขา้งตน้ ซึง่
ผูข้ายมเีครือ่งมอืและอปุกรณ์ดังกลา่วอยูใ่นความดแูลของตน หรอืมี
ค าส่ังซือ้ใหม ่(ซึง่ไมเ่ป็นสาระส าคัญ) และสามารถใชเ้ครือ่งมอืและ
อปุกรณ์ดังกลา่วได ้แลว้แตก่รณีใดเกดิขึน้กอ่น หากผูซ้ือ้เลอืกจะไม่
หรอืยังคงนิง่เฉยกับการรับเครือ่งมอืและอปุกรณ ์ หรอืไมช่ าระคา่
จัดเก็บ ผูซ้ือ้ยอมรับวา่ กรรมสทิธิใ์นเครือ่งมอืและอปุกรณ์นัน้จะถกู
โอนไปยังผูข้ายโดยอัตโนมัตแิละผูข้ายอาจก าจัดซากเครือ่งมอืและ
อปุกรณ์ดว้ยดลุยพนิจิของผูข้ายเองโดยผูซ้ือ้เป็นผูรั้บผดิชอบ
คา่ใชจ่้าย การโอนกรรมสทิธิด์ังกลา่วจะเกดิขึน้ในหนึง่ (1) ปีนับจาก
วันทีผู่ซ้ ือ้มคี าส่ังซือ้ครัง้สดุทา้ยโดยใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์นัน้ 
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PROVISION OF SERVICES  

ขอ้ก ำหนดของบรกิำร 

11. Subject to the applicable laws, the Seller undertakes to 
provide the Services specified in the Contract during the 
service term and pursuant to the other terms and conditions 
set forth in the Contract.  

 ภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใช ้ผูข้ายตกลงรับใหบ้รกิารตามทีร่ะบใุน
สัญญาระหวา่งระยะเวลาของการใหบ้รกิารและตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขอืน่ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา 

12. In case the Services include storage of property of the Buyer 
on the Seller’s premises to which the Buyer shall have 
access, the Buyer is not entitled to make any modifications 
to the facilities of the Seller. The Buyer shall, upon the 
request of the Seller and in connection with the entering into 
of the Contract, conduct a walkthrough of the relevant 
facilities to document the conditions thereof. At the expiration 
of the service term, the Buyer is liable to restore the facilities 
to such conditions.  

 ในกรณีของบรกิารรวมถงึการจัดเก็บทรัพยส์นิของผูซ้ือ้ในบรเิวณ
สถานทีข่องผูข้ายซึง่ผูซ้ ือ้เขา้ถงึได ้ผูซ้ือ้ไมม่สีทิธิท์ าการดัดแปลง
ใดๆ กับอาคารสถานทีข่องผูข้าย ตามค ารอ้งขอของผูข้ายและที่
เกีย่วขอ้งกับการเขา้ท าสัญญา ผูซ้ือ้จะตอ้งด าเนนิการเดนิส ารวจ
อาคารสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่จัดท าเอกสารเงือ่นไขดังกลา่ว เมือ่
สิน้สดุระยะเวลาการใหบ้รกิาร ผูซ้ือ้มหีนา้ทีต่อ้งคนืสภาพอาคาร
สถานทีต่ามเงือ่นไขดังกลา่ว 

13. In case the Services includes quality inspections of the 
Buyer’s Goods, the Seller shall, solely be liable to (i) conduct 
a general ocular inspection of the relevant Goods; and (ii) 
report such defects or shortcomings which are clearly visible 
or easily observable by the Seller to the Buyer.  

 ในกรณีของบรกิารรวมถงึการตรวจสอบคณุภาพของสนิคา้ของผูซ้ือ้ 
ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวในการ (1) ด าเนนิการ
ตรวจสอบทางสายตาทั่วไปของสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้ง และ (2) รายงาน
ความช ารุดบกพร่องหรอืขอ้บกพร่องดังกลา่วซึง่ผูข้ายมองเห็นได ้
ชดัเจนหรอืสังเกตไดง้่ายแกผู่ซ้ ือ้ 

14. Such employees, representatives, agents, contractors etc. of 
the Buyer, as agreed in writing with the Seller at least one (1) 
business day prior to the visit, (“Permitted Visitors”) will 
during normal business hours of the Seller be permitted 
access to relevant facilities on the Seller’s premises in 
relation to the provision of the Services. The Buyer shall 
procure that the Permitted Visitors undertake to at all times 
comply with the Seller’s instructions.  

 ตามทีต่กลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรกับผูข้ายอยา่งนอ้ยหนึง่ (1) วัน
ท าการกอ่นการเขา้เยีย่มชม พนักงาน ผูแ้ทน ตัวแทน ผูรั้บเหมา และ
บคุคลอืน่ๆ ดังกลา่วของผูซ้ือ้ (“ผูเ้ขา้เยีย่มชมทีไ่ดรั้บอนุญาต”) จะ
ไดรั้บอนุญาตในชว่งเวลาท าการปกตขิองผูข้ายใหเ้ขา้ถงึอาคาร
สถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในบรเิวณสถานทีข่องผูข้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ใหบ้รกิาร ผูซ้ือ้จะตอ้งจัดการใหผู้เ้ขา้เยีย่มชมทีไ่ดรั้บอนุญาตปฏบิัติ
ตามค าแนะน าของผูข้ายตลอดเวลา 

15. In case Services are to be provided by the Seller at the 
Buyer’s or a third party’s premises, such employees, 
representatives, agents, contractors etc. of the Seller, as 
notified to the Buyer, shall be permitted access at the agreed 
time and place to relevant facilities at the Buyer’s or third 
party’s premises for the purpose of providing the Services. 
The Buyer is responsible for securing that such premises 
fulfill the requirements necessary for the provisions of the 
Services and otherwise comply with all applicable laws and 
regulations, including but not limited to work environment. 
Delay in providing the necessary requirements from the 

Buyer will be subject to reasonable compensation to the 
Seller.  

 ในกรณีทีผู่ข้ายตอ้งใหบ้รกิารทีบ่รเิวณสถานทีข่องผูซ้ือ้หรอื
บคุคลภายนอก พนักงาน ผูแ้ทน ตัวแทน ผูรั้บเหมา และบคุคลอืน่ๆ 
ดังกลา่วของผูข้าย ตามทีแ่จง้แกผู่ซ้ ือ้ จะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถงึ
อาคารสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้นเวลาและสถานทีท่ีต่กลงกัน ณ 
บรเิวณสถานทีข่องผูซ้ือ้หรอืบคุคลภายนอก เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการ
ใหบ้รกิาร ผูซ้ือ้มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการรักษาความปลอดภัยให ้
บรเิวณสถานทีด่ังกลา่วบรรลขุอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นตามขอ้ก าหนดการ
ใหบ้รกิารและปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับทีบ่ังคบัใชท้ัง้หมด 
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความ
ลา่ชา้ของผูซ้ือ้ในการจัดเตรยีมตามขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น ผูข้ายจะตอ้ง
ไดรั้บคา่ชดเชยตามสมควร 

16. All right, title and interest in any of the Buyer’s Goods to be 
packed, shipped, handled, stored etc. by the Seller as part of 
the Services shall remain with the Buyer and any and all risk, 
including but not limited to loss or damage, in relation to 
such property shall remain solely with the Buyer.  

 สทิธ ิกรรมสทิธิ ์และผลประโยชน์ทัง้หมดในสนิคา้ของผูซ้ือ้ใดๆ ทีจ่ะ
บรรจุ จัดสง่ ขนถา่ย จัดเก็บ เป็นตน้ โดยผูข้าย ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ
บรกิาร จะยังคงอยูกั่บผูซ้ือ้ และความเสีย่งใดๆ และทัง้หมด รวมถงึ
แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะการสญูเสยีหรอืความเสยีหายในสว่นทีเ่กีย่วกับ
ทรัพยส์นิดังกลา่วจะคงอยูกั่บผูซ้ือ้แตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

17. The Buyer shall in relation to any property handled by the 
Seller as part of the Services maintain full insurance 
adequate to cover any such property on an “open peril” or 
“all risk” basis under a policy that grants a waiver of any 
insurers subrogation rights in relation to the Seller. Permitted 
Visitors should be covered by the Buyer’s insurance 
coverage for all reasonable events or circumstances that 
could occur whilst at the Seller’s facilities. The Seller may at 
any time request that the Buyer shall provide the Seller 
copies of its or relevant Permitted Visitors’ certificates of 
insurance.  

 ผูซ้ือ้จะตอ้งจัดท าประกันภัยแบบเตม็มลูคา่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทรัพยส์นิใดๆ ทีผู่ข้ายดแูลโดยเป็นสว่นหนึง่ของบรกิารทีเ่พยีงพอตอ่
การคุม้ครองทรัพยส์นิดังกลา่วใดๆ ดว้ยความคุม้ครองแบบ “ไมร่ะบุ
ภัย” หรอื “ความเสีย่งทัง้หมด” ภายใตก้รมธรรมท์ีใ่หก้ารสละสทิธิใ์น
การรับชว่งสทิธขิองผูรั้บประกันภัยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูข้าย ผูเ้ขา้
เยีย่มชมทีไ่ดรั้บอนุญาตจะตอ้งไดรั้บความคุม้ครองโดยความคุม้ครอง
ประกันภัยของผูซ้ือ้ส าหรับเหตกุารณห์รอืเหตทุีส่มเหตสุมผลทัง้หมด
ทีส่ามารถเกดิขึน้ในขณะทีอ่ยู ่ณ อาคารสถานทีข่องผูข้าย โดยผูข้าย
อาจรอ้งขอเมือ่ใดก็ไดใ้หผู้ซ้ ือ้ตอ้งจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืรับรอง
ประกันภัยของผูข้ายหรอืผูเ้ยีย่มชมทีไ่ดรั้บอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้งแก่
ผูข้าย 

18. Following the expiration or termination of the service term (i) 
the Seller shall have no obligations towards the Buyer in 
relation to the provided Services, including property of the 
Buyer on the Seller’s premises (except in case of breach of 
the Contract by the Seller); (ii) to the extent permitted by 
applicable laws, the Seller may charge the Buyer current 
market price for storage (as reasonably determined by the 
Seller) for any property or goods of the Buyer that remains 
on the Seller’s premises; and (iii) either party may, at its own 
discretion, return to the Buyer, at the Buyer’s costs and risk, 
the property or goods of the Buyer remaining at the Seller’s 
premises.  

 หลังจากครบก าหนดหรอืสิน้สดุระยะเวลาของการใหบ้รกิาร (1) 
ผูข้ายจะไมม่ภีาระผูกพันตอ่ผูซ้ือ้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิารทีม่อบ
ให ้รวมถงึทรัพยส์นิของผูซ้ือ้ในบรเิวณสถานทีข่องผูข้าย (เวน้แตใ่น
กรณีทีผู่ข้ายผดิสัญญา) (2) ภายในขอบเขตทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้ังคับ
อนุญาต ผูข้ายอาจเรยีกเก็บเงนิจากผูซ้ือ้ในราคาตลาดปัจจุบัน
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ส าหรับการจัดเก็บ (ตามทีผู่ข้ายก าหนดตามสมควร) ในสว่นทรัพยส์นิ
หรอืสนิคา้ใดๆของผูซ้ือ้ทียั่งคงอยูใ่นบรเิวณสถานทีข่องผูข้ายและ
 (3) คูสั่ญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจใชด้ลุยพนิจิของตนในการ
สง่คนืทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ของผูซ้ือ้ทียั่งคงอยู ่ณ บรเิวณสถานทีข่อง
ผูข้ายดว้ยคา่ใชจ่้ายและความเสีย่งของผูซ้ือ้ 

19. Subject to clause 42, in case the Seller fails to carry out the 
Services in accordance with the Contract and does not 
remedy such failure within thirty (30) business days following 
the Buyer’s written notice to the Seller specifying the failure 
in reasonable detail, the Seller undertakes, as exclusive and 
only remedy, to compensate the Buyer for direct damages it 
has suffered due to the failure, provided that the failure is not 
solely of a minor significance to the Buyer.  

 ภายใตข้อ้ 42 ในกรณีทีผู่ข้ายไมส่ามารถด าเนนิการใหบ้รกิารตาม
สัญญาและไมแ่กไ้ขการไมใ่หบ้รกิารดังกลา่วภายในสามสบิ (30) วัน
ท าการหลังจากผูซ้ือ้บอกกลา่วเป็นลายลักษณ์อักษรแกผู่ข้ายโดย
ระบเุรือ่งการไมใ่หบ้รกิารดว้ยรายละเอยีดทีส่มเหตสุมผล ผูข้ายจะ
รับผดิชอบแตผู่เ้ดยีวและแกไ้ขเฉพาะเพือ่ชดเชยแกผู่ซ้ ือ้ส าหรับ
คา่เสยีหายโดยตรงทีไ่ดรั้บเน่ืองจากการไมใ่หบ้รกิาร โดยทีก่ารไม่
ใหบ้รกิารนัน้ไมไ่ดม้สีาระส าคัญเพยีงเล็กนอ้ยตอ่ผูซ้ือ้เทา่นัน้ 

20. For the avoidance of doubt, the Seller has no liability for 
failure in providing the Services (including delay in delivery) 
to the extent the failure is directly or indirectly attributable to 
the Buyer (including its employees and representatives) or 
any third party engaged by the Buyer.  

 เพือ่หลกีเลีย่งขอ้สงสัย ผูข้ายไมม่คีวามรับผดิตอ่การไมส่ามารถ
ใหบ้รกิาร (รวมถงึความลา่ชา้ในการสง่มอบ) ในขอบเขตทีก่าร 

 ไมใ่หบ้รกิารนัน้เป็นผลมาจากผูซ้ือ้โดยทางตรงหรอืทางออ้ม (รวมถงึ
พนักงานและผูแ้ทน) หรอืบคุคลภายนอกใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูซ้ือ้ 

21. The Buyer agrees to defend, indemnify and hold harmless 
the Seller and its employees and representatives from and 
against any and all claims, loss, damage, cost or expense 
resulting from breach of or other non-compliance with 
applicable rules and regulations, the Seller’s instructions in 
relation to Deliverables, or the general misuse of any 
Deliverables, including but not limited to, death, personal 
injury, bodily injury and damage to property and the 
environment.  

 ผูซ้ือ้ตกลงปกป้อง ชดใชค้า่เสยีหาย และไมใ่หเ้ป็นอันตรายตอ่ผูข้าย
และพนักงานและผูแ้ทนจากและตอ่การเรยีกรอ้ง การสญูเสยี ความ
เสยีหาย ตน้ทนุหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ และทัง้หมด ทีเ่ป็นผลมาจากการ
ฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิัตติามกฎเกณฑแ์ละขอ้บังคับทีบ่ังคบัใชอ้ืน่ๆ 
ค าแนะน าของผูข้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่ทีส่ง่มอบ หรอืการใชส้ิง่ทีส่ง่
มอบในทางทีผ่ดิโดยทั่วไปใดๆ ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะการ
เสยีชวีติ การบาดเจ็บสว่นบคุคล การบาดเจ็บทางร่างกาย และความ
เสยีหายตอ่ทรัพยส์นิและสิง่แวดลอ้ม 

PRICE AND PAYMENT  

รำคำและกำรช ำระเงิน 

22. The applicable prices for the Deliverables are set forth in the 
Contract. All prices are net taxes, VAT, customs duties and 
other similar levies or costs, unless otherwise provided in the 
agreed delivery term or set forth in the Contract.  

 ราคาทีบ่ังคับใชกั้บสิง่ทีส่ง่มอบไดร้ะบไุวใ้นสัญญา ราคาทัง้หมดรวม
ภาษีสทุธ ิภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีศลุกากร และภาษีหรอืคา่ใชจ่้ายอืน่ๆ 
ทีค่ลา้ยคลงึกัน เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่ในเงือ่นไขการสง่มอบที่
ตกลงกันหรอืทีก่ าหนดไวใ้นสัญญา 

23. Payment terms: 30 days net from the date of invoice.  

 เงือ่นไขการช าระเงนิ: 30 วันสทุธนัิบจากวันทีใ่นใบแจง้หน้ี 

24. Delayed payment shall carry penalty interest with 2% per 
month on any outstanding amount. Any part payment shall 
first be deducted from the penalty interest due.  

 การช าระเงนิลา่ชา้จะตอ้งเสยีดอกเบีย้คา่ปรับ 2% ตอ่เดอืนส าหรับ
ยอดคา้งช าระใดๆ การช าระเงนิสว่นใดสว่นหนึง่จะถกูหักจากดอกเบีย้
คา่ปรับทีค่รบก าหนดกอ่น 

25. If the Buyer fails to pay by the due date, the Seller may 
suspend further performance of its contractual obligations 
until full payment of all outstanding invoices are made.  

If the Buyer has failed to pay the amount due within 60 days 
after the due date, the Seller may terminate the Contract by 
giving written notice to the Buyer.  In addition, The Seller 
shall be entitled to interest on late payment at the rate of 
15% as well as to claim compensation for all the losses 
suffered. 

To the extent permitted by applicable laws, in case of 
termination as a result of this clause, the Seller shall 
furthermore be entitled to full payment for the Deliverables 
even if it has not been delivered in full due to the necessary 
suspension under this clause 25. .  

 หากผูซ้ือ้ไมช่ าระเงนิภายในวันทีค่รบก าหนด ผูข้ายอาจระงับการ
ปฏบิัตติามภาระผูกพันตามสัญญาตอ่ไปจนกวา่จะช าระเงนิเต็มจ านวน
ของใบแจง้หน้ีทีค่า้งช าระทัง้หมด 

 หากผูซ้ือ้ไมช่ าระเงนิตามจ านวนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 60 วัน
หลังจากวันทีค่รบก าหนด ผูข้ายอาจบอกเลกิสัญญาโดยบอกกลา่ว
เป็นลายลักษณ์อักษรแกผู่ซ้ ือ้ นอกจากน้ี ผูข้ายมสีทิธไิดรั้บดอกเบีย้
ในการช าระเงนิลา่ชา้ในอัตรา 15% พรอ้มกับการเรยีกรอ้งคา่ชดเชย
ส าหรับความสญูเสยีทัง้หมดทีไ่ดรั้บ 

 ในขอบเขตทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคับอนุญาต ในกรณีทีม่กีารบอกเลกิ
โดยเป็นผลมาจากขอ้น้ี ผูข้ายจะยังมสีทิธไิดรั้บการช าระเงนิเต็ม
จ านวนของสิง่ทีส่ง่มอบ  แมว้า่จะไมไ่ดส้ง่มอบเตม็จ านวนเน่ืองจาก
การระงับทีจ่ าเป็นภายใตข้อ้ 25 น้ีดว้ย 

RETENTION OF TITLE  

กำรยดึหน่วงกรรมสทิธิ ์

26. The Goods shall remain the property of the Seller until paid 
for in full, to the extent that such retention of title is legally 
valid.  

 สนิคา้จะยังคงเป็นทรัพยส์นิของผูข้ายจนกว่าจะช าระเงนิเต็มจ านวน 
ในขอบเขตทีก่ารยดึหน่วงกรรมสทิธิด์ังกลา่วมผีลถกูตอ้งตาม
กฎหมาย 

INTELLECTUAL PROPERTY  

ทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

27. The intellectual property entailed in or related to the 
Deliverables shall at all times be the property of the Seller. 
Consequently, nothing in the Contract shall be construed as 
transferring any intellectual property in connection with the 
sale and delivery of the Deliverables. Consequently, the 
intellectual property entailed in the Goods or in the 
packaging solutions provided by the Seller will never form 
part of a Contract and will thus always remain the sole 
property of the Seller, unless so expressly agreed in each 
individual case in writing and the Buyer has paid separately 
and specifically for the specific intellectual property.  

 ทรัพยส์นิทางปัญญาทีถ่า่ยทอดหรอืเกีย่วขอ้งกับสิง่ทีส่ง่มอบจะตอ้ง
เป็นทรัพยส์นิของผูข้ายอยูต่ลอดเวลา ดังนัน้ ไมม่สี ิง่ใดในสัญญาที่
จะตคีวามวา่เป็นการโอนทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ขายและการสง่มอบสิง่ทีส่ง่มอบ ดังนัน้ ทรัพยส์นิทางปัญญาที่
ถา่ยทอดในโซลชูนัสนิคา้หรอืบรรจุภัณฑท์ีผู่ข้ายจัดหาใหจ้ะไมถ่อื
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เป็นสว่นหนึง่ของสัญญา และจะยังคงเป็นทรัพยส์นิของผูข้ายแต่
เพยีงผูเ้ดยีว เวน้แตจ่ะมกีารตกลงกันอยา่งชดัแจง้ในแตล่ะกรณีเป็น
กรณีไปเป็นลายลักษณ์อักษรและผูซ้ือ้ไดช้ าระเงนิแยกตา่งหากและ
เฉพาะส าหรับทรัพยส์นิทางปัญญาทีเ่ฉพาะเจาะจง 

DELAYED DELIVERY OF DELIVERABLES  

กำรส่งมอบสิง่ทีส่่งมอบล่ำชำ้ 

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

 หากผูข้ายพบวา่ไมส่ามารถสง่ตามวันสง่มอบทีต่กลงกันในสว่นที่
เกีย่วขอ้งกับการสง่มอบสิง่ทีส่ง่มอบ จะตอ้งแจง้ผูซ้ือ้เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยระบสุาเหตขุองความลา่ชา้และระบวัุนทีค่าดวา่จะสามารถ
สง่มอบ 

29. Should a delivery or part-delivery of Deliverables be delayed 
because the Seller has materially neglected its obligations to 
begin work or to take other steps within such a time that it 
can effect delivery of the Deliverables by the due date, the 
Buyer shall be entitled to cancel the Contract upon giving 
written notice thereof to the Seller, although such 
cancellation may be resorted to only if the delay is of 
material significance to the Buyer and the Seller has realized 
or should have realized this.  

The Buyer may, regardless of the cause of the delay, not 
cancel a Contract if it has not objected to a prolonged 
delivery time upon receiving notice from the Seller in 
accordance with clause 28. If the Buyer has raised such 
objection, the Seller shall have reasonable time to deliver.  

 หากการสง่มอบหรอืการสง่มอบบางสว่นของสิง่ทีส่ง่มอบลา่ชา้
เน่ืองจากผูข้ายละเลยภาระหนา้ทีอ่ยา่งมนัียยะส าคัญในการเริม่งาน
หรอืด าเนนิการขัน้ตอนอืน่ภายในระยะเวลาดังกลา่วทีส่ามารถสง่ผล
ตอ่การสง่มอบสิง่ทีส่ง่มอบภายในวันทีค่รบก าหนด ผูซ้ือ้จะมสีทิธิ
บอกเลกิสัญญาเมือ่บอกกลา่วผูข้ายเป็นลายลักษณ์อักษร แมว้า่การ
ยกเลกิดังกลา่วอาจใชเ้ฉพาะเมือ่ความลา่ชา้นัน้เป็นสาระส าคัญอยา่ง
มนัียยะส าคัญตอ่ผูซ้ือ้และผูข้ายไดรั้บทราบหรอืควรรับทราบเรือ่งน้ี
แลว้ 

 โดยไมค่ านงึถงึสาเหตขุองความลา่ชา้ ผูซ้ือ้อาจไมย่กเลกิสัญญา 
หากไมค่ัดคา้นเวลาการสง่มอบทีข่ยายเวลาออกไปเมือ่ไดรั้บการบอก
กลา่วจากผูข้ายตามขอ้ 28 หากผูซ้ือ้ยืน่ค าคัดคา้นดังกลา่ว ผูข้าย
จะตอ้งมเีวลาอันสมควรในการสง่มอบ 

30. If the Buyer does not take delivery of the Goods on the 
agreed delivery date, without any justifiable legal ground, it 
shall be considered that the Buyer is in default and the Buyer 
is liable for every cost, loss, damages, and expense incurred 
by the Seller as if the Goods in question had been delivered. 
The Seller shall, if the Goods is still in the hands of the 
Seller, arrange for the Goods to be stored at the Buyer’s risk 
and expense. The Seller may also, at its sole discretion, 
terminate the Contract and/or claim damages for cost, loss, 
damages, and expense suffered in relation hereto.  

 หากผูซ้ือ้ไมไ่ดรั้บการสง่มอบสนิคา้ในวันสง่มอบทีต่กลงกันไว ้ โดย
ไมม่เีหตอัุนสมควรตามกฎหมายใดๆ ใหถ้อืวา่ผูซ้ ือ้ผดินัด และผูซ้ือ้
ตอ้งรับผดิตอ่ตน้ทนุ ความสญูเสยี คา่เสยีหาย และคา่ใชจ่้ายทัง้หมด
ทีเ่กดิขึน้กับผูข้ายเสมอืนวา่สนิคา้ดังกลา่วไดรั้บการสง่มอบแลว้ หาก
สนิคา้ยังคงอยูใ่นมอืของผูข้าย ผูข้ายจะตอ้งจัดใหม้กีารจัดเก็บสนิคา้
ดว้ยความเสีย่งและคา่ใชจ่้ายของผูซ้ือ้เอง ผูข้ายยังอาจบอกเลกิ
สัญญาและ/หรอืเรยีกรอ้งคา่เสยีหายส าหรับตน้ทนุ ความสญูเสยี 
คา่เสยีหาย และคา่ใชจ่้ายทีไ่ดรั้บซึง่เกีย่วขอ้งกับสัญญา โดยขึน้อยู่
กับดลุยพนิจิของผูข้ายแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

LIABILITY FOR DEFECTS IN THE GOODS  

ควำมรบัผดิต่อควำมช ำรุดบกพรอ่งในสนิคำ้ 

31. The Seller undertakes to deliver the Goods in the condition 
agreed to between the parties and free from faulty design, 
materials and workmanship in relation to the specifications of 
the Goods.  

 ผูข้ายตกลงสง่มอบสนิคา้ในสภาพทีต่กลงกันระหวา่งคูสั่ญญาและ
ปราศจากขอ้ผดิพลาดในการออกแบบ วัสด ุ และฝีมอืแรงงานที่
เกีย่วขอ้งกับขอ้ก าหนดเฉพาะของสนิคา้ 

32. The Goods shall be regarded as defective if not in 
compliance with clause 31. In case of defective Goods, the 
Seller shall remedy the defect by way of (at the Seller’s 
choice) either repairing or replacing the Goods at the Seller’s 
own cost or by refunding the purchase price paid to the 
Seller for such defective Goods.  

Unless the Seller decides at its own discretion to remedy the 
defect by way of refunding the purchase price for such 
particular defective Goods as described above, the Buyer, in 
any circumstances, shall not be entitled to demand refund of 
any payment of the Goods which has already been made to 
the Seller. 

 สนิคา้จะถอืวา่ช ารุดบกพร่องหากไม่ปฏบิัตติามขอ้ 31 ในกรณีที่
สนิคา้ช ารุดบกพร่อง ผูข้ายจะตอ้งแกไ้ขความช ารุดบกพร่องโดย
วธิกีาร (ตามทีผู่ข้ายเลอืก) ไมว่า่จะซอ่มแซมหรอืเปลีย่นสนิคา้ดว้ย
คา่ใชจ่้ายของผูข้ายเองหรอืโดยการคนืเงนิตามราคาซือ้ทีช่ าระแก่
ผูข้ายส าหรับสนิคา้ทีช่ ารุดบกพร่องดงักลา่ว 

 หากผูข้ายไมต่ดัสนิใจดว้ยดลุยพนิจิของตนเองในการแกไ้ขความ
ช ารุดบกพร่องโดยการคนืเงนิตามราคาซือ้ส าหรับสนิคา้ทีช่ ารุด
บกพร่องดังกลา่วโดยเฉพาะตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ ผู ้
ซือ้จะไมม่สีทิธเิรยีกเงนิคนืส าหรับการช าระ คา่สนิคา้ใดๆ ทีช่ าระแก่
ผูข้ายเรยีบรอ้ยแลว้ 

33. The Seller’s liability for defects does not cover defects 
caused by circumstances, which arise after the risk has 
passed to the Buyer, nor does it cover normal wear and tear 
or deterioration. Furthermore, the Seller’s liability does not 
cover defects due to mishandling, overloading or otherwise 

attributable to the Buyer or third parties.  

 ความรับผดิของผูข้ายตอ่ความช ารุดบกพร่องจะไมค่รอบคลมุถงึความ
ช ารุดบกพร่องทีเ่กดิจากเหตซุึง่เกดิขึน้หลังจากความเสีย่งไดส้ง่ผ่าน
ไปยังผูซ้ือ้แลว้  และไมค่รอบคลมุถงึการสกึหรอหรอืการเสือ่มสภาพ
ตามปกต ินอกจากน้ี ความรับผดิของผูข้ายจะไมค่รอบคลมุถงึความ
ช ารุดบกพร่องเน่ืองจากการขนถา่ยทีผ่ดิพลาด การบรรทกุเกนิพกัิด 
หรอืเป็นผลมาจากผูซ้ือ้หรอืบคุคลภายนอก 

34. The Seller’s liability is limited to defects which appear within 
a period of three (3) months from the date of delivery of the 
Goods, unless the Goods is intended to be used within a 
shorter period of time in which case the liability is limited to 
defects which appear within the intended period of use.  

For parts of the Goods, which have been repaired or 
replaced under clause 32, the Seller shall have the same 
liability for defects as for the original Goods for a period of 
three (3) months. For other parts of the Goods, the liability 
period referred to in paragraph one shall be extended only 
by the period during which the Goods could not be used due 
to a defect for which the Seller is liable.  

Regardless of the provisions of clauses 32-38, the Seller 
shall have no liability for defects in any part of the Goods or 
any claim, cost, damage or expense related thereto for more 
than one (1) year from the original delivery date. In addition, 
the Seller shall have no liability whatsoever for any defects in 
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any Goods or any claim, cost, damage or expense related 
thereto (i) if Goods is used on multiple occasions and/or for 
multiple trips if such Goods is delivered as expendable 
packaging, (ii) if Goods in any way or part is used for or in 
transports which the Goods is not originally intended for, or 
(iii) the Goods in any other way is used in breach of the 
Seller’s instructions or for any other purpose than the Goods 
was originally delivered for.  

 ความรับผดิของผูข้ายจะจ ากัดเฉพาะความช ารุดบกพร่องทีเ่ห็น
ประจักษ์ภายในระยะเวลาสาม (3) เดอืนนับจากวันทีส่ง่มอบสนิคา้ 
เวน้แตส่นิคา้นัน้มเีจตนาเพือ่ใชภ้ายในระยะเวลาทีสั่น้ลง ซึง่ในกรณีน้ี 
ความรับผดิจะจ ากัดเฉพาะความช ารุดบกพร่อง ซึง่เห็นประจักษ์
ภายในระยะเวลาทีม่เีจตนาไวใ้ชง้าน 

 ส าหรับชิน้สว่นของสนิคา้ทีไ่ดรั้บการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นใหมต่าม
ขอ้ 32 ผูข้ายจะตอ้งมคีวามรับผดิตอ่ความช ารุดบกพร่องเชน่เดยีวกับ
ตัวสนิคา้เดมิเป็นระยะเวลาสาม (3) เดอืน ส าหรับชิน้สว่นอืน่ๆ ของ
สนิคา้ ระยะเวลาความรับผดิทีอ่า้งถงึในวรรคหนึง่จะขยายออกไป
เฉพาะในระยะเวลาระหวา่งทีส่นิคา้ไมส่ามารถใชง้านเน่ืองจากความ
ช ารุดบกพร่องทีผู่ข้ายตอ้งรับผดิ 

 โดยไมค่ านงึถงึขอ้ก าหนดของขอ้ 32-38 ผูข้ายจะไมม่คีวามรับผดิ
ตอ่ความช ารุดบกพร่องในสว่นใดๆ ของสนิคา้ หรอืการเรยีกรอ้ง 
ตน้ทนุ ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ เป็นเวลามากกวา่
หนึง่ (1) ปีนับจากวันทีส่ง่มอบเดมิ นอกจากน้ี ผูข้ายไมต่อ้งมคีวาม
รับผดิใดๆ ตอ่ความช ารุดบกพร่องใดๆ ในสนิคา้ใดๆ หรอืการ
เรยีกรอ้ง ตน้ทนุ ความเสยีหาย หรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (1) 
หากสนิคา้ถกูใชห้ลายครัง้และ/หรอืในการเดนิทางหลายครัง้หากมี
การสง่มอบสนิคา้ดังกลา่วเป็นบรรจุภัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ทิง้ (2) หากสนิคา้
ถกูใชด้ว้ยวธิหีรอืสว่นใดๆ ส าหรับหรอืในการขนสง่ทีส่นิคา้ไมไ่ดม้ี
เจตนาไวใ้ชต้ัง้แตแ่รกหรอื (3) สนิคา้ถกูใชด้ว้ยวธิอีืน่ใดโดยผดิ
ค าแนะน าของผูข้ายหรอืเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ใดนอกเหนือจากสนิคา้
ทีส่ง่มอบแตเ่ดมิ 

35. After receipt of a written notice under clause 4, the Seller 
shall remedy the defect without undue delay. The Seller shall 
bear the costs as specified in clauses 32-38. Remedial work 
shall be carried out at a location of the Seller’s choice. If the 
Buyer gives such notice as referred to in clause 4, and no 
defect is found for which the Seller is liable, the Seller shall 
be entitled to compensation for work and costs incurred as a 
result of the notice.  

 หลังจากไดรั้บหนังสอืบอกกลา่วตามขอ้ 4 แลว้ ผูข้ายจะตอ้งแกไ้ข
ความช ารุดบกพร่องโดยไมล่า่ชา้ ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้าย
ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 32-38 งานแกไ้ขจะตอ้งด าเนนิการในสถานทีท่ี่
ผูข้ายเลอืก หากผูซ้ือ้แจง้ค าบอกกลา่วดังกลา่วตามทีอ่า้งถงึในขอ้ 4 
และไมพ่บความช ารุดบกพร่องใดๆ ทีผู่ข้ายตอ้งรับผดิ ผูข้ายมสีทิธิ
ไดรั้บคา่ชดเชยส าหรับงานและคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ซึง่เป็นผลจากการ
บอกกลา่วดังกลา่ว 

36. If remedy of the defect in the Goods requires intervention in 
other equipment than the Goods, the Buyer shall be 
responsible for any work or costs caused thereby.  

 หากการแกไ้ขความช ารุดบกพร่องในสนิคา้จ าเป็นตอ้งมกีาร
แทรกแซงอปุกรณ์อืน่นอกเหนือจากสนิคา้ ผูซ้ ือ้จะตอ้งรับผดิชอบ
งานหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่กดิจากการด าเนนิการดังกลา่ว 

37. All transports in connection with repair or replacement of 
Goods shall be at the Seller’s risk and expense. The Buyer 
shall follow the Seller’s instructions regarding how the 
transport shall be carried out.  

The Buyer shall bear the increase in costs for remedying a 
defect which the Seller incurs when the Goods are located 
elsewhere than at the destination stated in the Contract or – 
if no destination has been stated – the place of delivery.  

 การขนสง่ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับการซอ่มแซมหรอืการเปลีย่นสนิคา้
จะอยูใ่นความเสีย่งและคา่ใชจ่้ายของผูข้าย ผูซ้ือ้จะตอ้งปฏบิัตติาม
ค าแนะน าของผูข้ายเกีย่วกับวธิกีารขนสง่ทีต่อ้งด าเนนิการ 

 ผูซ้ือ้จะตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ส าหรับแกไ้ขความช ารุด
บกพร่องซึง่ผูข้ายไดรั้บเมือ่สนิคา้อยูท่ีอ่ืน่นอกเหนือจากปลายทางที่
ระบไุวใ้นสัญญา หรอืหากไมร่ะบปุลายทาง คอื สถานทีส่ง่มอบ 

38. If the Seller fails to fulfil its obligations under clause 35 within 
a reasonable time, the Buyer may by written notice require it 
to do so within a final time period. If the defect is substantial 
or of the defect is not remedied within the final time period, 
the Buyer may instead terminate the Contract by written 
notice to the Seller.  

 หากผูข้ายไมบ่รรลภุาระผูกพันตามขอ้ 35 ภายในเวลาทีเ่หมาะสม ผู ้
ซือ้อาจบอกกลา่วเป็นลายลักษณ์อักษรโดยก าหนดใหด้ าเนนิการ
ดังกลา่วภายในระยะเวลากอ่นครบก าหนดสัญญา  หากความช ารุด
บกพร่องนัน้มสีาระส าคัญหรอืความช ารุดบกพร่องนัน้ไมไ่ดรั้บการ
แกไ้ขภายในระยะเวลากอ่นครบก าหนดสัญญา ผูซ้ือ้อาจบอกเลกิ
สัญญาโดยบอกกลา่วเป็นลายลักษณ์อักษรแกผู่ข้ายแทน 

39. The Seller shall have no liability for defects save as 
expressly set forth in clauses 32-38.    

 ผูข้ายจะไมต่อ้งมคีวามรับผดิตอ่ความช ารุดบกพร่อง เวน้แตต่ามที่
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้ในขอ้ 32-38 

LIMITATION OF LIABILITY  

ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 

40. The Seller shall have no liability for damage to property or 
physical persons caused by any Deliverables which is not 
attributable to the Seller’s fault. If a third-party lodges a 
claim for compensation against the Seller or the Buyer for 
loss or damage referred to in this clause, the other party 
shall forthwith be notified thereof in writing.  

 ผูข้ายจะไมต่อ้งรับผดิตอ่ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิหรอืบคุคลทาง
กายภาพทีเ่กดิจากสิง่ทีส่ง่มอบซึง่ไมไ่ดเ้ป็นผลมาจากความผดิของ
ผูข้าย หากบคุคลภายนอกยืน่ค ารอ้งขอคา่ชดเชยกับผูข้ายหรอืผูซ้ือ้
ส าหรับความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีอ่า้งถงึในขอ้น้ี คูสั่ญญาอกี
ฝ่ายหนึง่จะตอ้งไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อักษรในทันท ี

41. It is acknowledged and agreed that the representations and 
warranties set forth in these General Conditions in relation to 
the sale and supply of the Deliverables are exclusive and in 
lieu of all warranties of quality and performance, written, oral 
or implied, whether in contract tort, negligence, strict liability 
or otherwise. All other representations or warranties, 
including but not limited to any future performance 
warranties and any implied warranties of merchantability and 
fitness for a particular purpose, are hereby disclaimed.  

 เป็นทีรั่บทราบและตกลงกันวา่ การรับรองและการรับประกันทีก่ าหนด
ไวใ้นเงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ีทีเ่กีย่วขอ้งกับการขายและการจัดหาสิง่ที่
สง่มอบนัน้เป็นเอกสทิธิแ์ละแทนทีก่ารรับประกันคณุภาพและการ
ปฏบิัตงิานทัง้หมด ทีเ่ป็นลายลักษณอั์กษร ทางวาจา หรอืโดยนัย ไม่
วา่จะเป็นการละเมดิสัญญา ความประมาทเลนิเลอ่ ความรับผดิโดย
เคร่งครัด หรอือยา่งอืน่ใด การรับรองหรอืการรับประกันอืน่ๆ ทัง้หมด  
จะถกูบอกเลกิ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะการรับประกันการปฏบิัตงิาน
ในอนาคตใดๆ และการรับประกันโดยนัยใดๆ ของความสามารถใน
การซือ้ขายและความเหมาะสมส าหรับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ 

42. In no event shall the Seller be liable for any consequential or 
indirect damages, including, but not limited to, costs for third 
parties (e.g. end customers), loss of profit, loss of goodwill, 
cost of capital and costs incurred in connection with 
substitute sources of supply. Furthermore, in no event shall 
the aggregate liabilities of the Seller exceed the purchase 
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price actually paid by the Buyer to the Seller with respect to 
the Deliverables in question.  

 ไมว่า่ในกรณีใด ผูข้ายจะไมรั่บผดิตอ่คา่เสยีหายทีเ่ป็นผลสบืเน่ือง
หรอืโดยออ้มใดๆ  ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพาะคา่ใชจ่้ายส าหรับ
บคุคลภายนอก (เชน่ ลกูคา้ปลายทาง) การสญูเสยีก าไร การสญูเสยี
คา่ความนยิม ตน้ทนุเงนิทนุและคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งกับแหลง่ทีม่า
ของการจัดหาทดแทน นอกจากน้ี ไมว่า่ในกรณีใด ความรับผดิ
โดยรวมของผูข้ายจะไมเ่กนิราคาซือ้ทีผู่ซ้ ือ้ช าระจรงิแกผู่ข้ายในสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกับสิง่ทีส่ง่มอบดังกลา่ว 

GROUND FOR RELIEF (FORCE MAJEURE)  

เหตุบรรเทำ (เหตุสุดวสิยั) 

43. The following circumstances shall constitute grounds for 
relief if they impede the performance of the Contract or 
makes performance unreasonably onerous and could not 
reasonably be foreseen: industrial disputes and any other 
circumstance beyond the control of the parties, such as 
pandemic, fire, war, mobilization or military call up of a 
comparable scope, 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. 

 เหตตุอ่ไปน้ีจะถอืเป็นเหตใุหบ้รรเทาไดห้ากเป็นอปุสรรคตอ่การ
ปฏบิัตติามสัญญาหรอืท าใหก้ารปฏบิตังิานมภีาระผูกพันเกนิควรและ
ไมส่ามารถคาดการณ์ไดต้ามสมควร ขอ้พพิาททางอตุสาหกรรมและ
เหตอุืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของคูสั่ญญา เชน่ โรคระบาด 
ไฟไหม ้สงคราม การระดมพลทางทหารหรอืการเรยีกตัวทางทหาร
ในขอบเขตทีเ่ทยีบเทา่ การเรยีกเกณฑท์างทหาร การยดึทรัพย ์การ
จ ากัดการคา้และสกลุเงนิ การกอ่การกบฏและความวุน่วายทาง
การเมอืง การขาดแคลนการขนสง่ การขาดแคลนทั่วไปของวัสด ุการ
จ ากัดในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า และความช ารุดบกพร่องหรอืความ
ลา่ชา้ในการสง่มอบโดยผูรั้บเหมาชว่งทีเ่กดิจากเหตดุังกลา่วใดๆ 
ตามทีอ่า้งถงึในขอ้น้ี 

44. The party wishing to claim relief under clause 43 shall 
without delay notify the other party in writing on the 
intervention and on the cessation of such circumstance.  

If grounds for relief prevent the Buyer from fulfilling its 
obligations, the Buyer shall reimburse the expenses incurred 
by the Seller in securing and protecting the Goods.  

 คูสั่ญญาฝ่ายทีป่ระสงคเ์รยีกรอ้งการบรรเทาตามขอ้ 43 จะตอ้งแจง้
ใหคู้สั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับการ
แทรกแซงและการยตุเิหตดุังกลา่วโดยไมล่า่ชา้ 

 หากเหตบุรรเทาท าใหผู้ซ้ ือ้ไมส่ามารถบรรลภุาระผูกพันของตนได ้   
 ผูซ้ือ้จะตอ้งชดใชค้า่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้กับผูข้ายในการรักษาความ

ปลอดภัยและปกป้องสนิคา้ 

45. 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 six (6) 
months by reason of any grounds for relief as described in 
clause 43.  

 โดยไมค่ านงึถงึขอ้ก าหนดอืน่ๆ ของเงือ่นไขทั่วไปเหลา่น้ี คูสั่ญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มสีทิธบิอกเลกิสัญญาโดยการบอกกลา่วเป็นลาย
ลักษณ์อักษรถงึคูสั่ญญาอกีฝ่ายหนึง่ หากการปฏบิัตติามสัญญาลา่ชา้
กวา่หก (6) เดอืนดว้ยเหตผุลของเหตบุรรเทาใดๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 
43 

 

CONFIDENTIALITY  

กำรรกัษำควำมลบั 

46. All information exchanged or otherwise transferred between 
the parties during the term of the Contract shall be treated as 
confidential, not be disclosed to any third parties and only 
used for the purposes of the Contract.  

 ขอ้มลูทัง้หมดทีแ่ลกเปลีย่นหรอืถา่ยโอนระหวา่งคูสั่ญญาในระหวา่ง
ระยะเวลาของสัญญาจะตอ้งถอืเป็นความลับ ไมเ่ปิดเผยตอ่
บคุคลภายนอกใดๆ และใชเ้พือ่วัตถปุระสงคข์องสัญญาเทา่นัน้ 

DISPUTES, APPLICABLE LAW  

ขอ้พพิำท กฎหมำยทีบ่งัคบัใช ้

47. 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 arbitrator 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

ขาดโดยอนุญาโตตลุาการแตผู่เ้ดยีวเดยีว โดยจะตกลงกันโดย
คูสั่ญญาตามและภายใตข้อ้ก าหนดของขอ้บังคบัของศนูย์
อนุญาโตตลุาการระหวา่งประเทศแหง่ประเทศไทย 

 ภาษาทีใ่ชใ้นกระบวนพจิารณาของอนุญาโตตลุาการจะตอ้งเป็น
ภาษาอังกฤษ 

48. Thailand law shall apply for these General Conditions and 
Contracts 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 ในกรณีทีม่ขีอ้
ขัดแยง้หรอืความแตกตา่งระหวา่งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ใหใ้ช ้

ภาษาอังกฤษบังคับใช ้

DATA PROTECTION  

กำรป้องกนัขอ้มูล 

49. Data subject to data protection laws may be provided by the 
Buyer to the Seller and will in such case be collected, used, 
and disclosed by the Seller in order to manage the existing 
business relationship between the Buyer and the Seller, to 
provide the Deliverables and related products and services, 
and for administrative and marketing purposes. The Seller 
shall only collect, use, or disclose the data for the purposes 
of the Contract and in accordance with applicable law. Upon 
written request, the Seller will correct any data that is 
incorrect, incomplete or misleading. The Seller will also, 
once per year and free of charge upon written request, give 
information on what personal data that is processed about 
the requesting registered company or person.  

 ผูซ้ือ้อาจจัดหาขอ้มลูทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูแกผู่ข้าย 
และในกรณีดังกลา่ว ผูข้ายจะรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู เพือ่
จัดการความสัมพันธท์างธรุกจิทีม่อียูร่ะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย เพือ่
จัดหาสิง่ทีส่ง่มอบและผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่
วัตถปุระสงคใ์นการบรหิารและการตลาด ผูข้ายจะตอ้งรวบรวม  



REFLEX PACKAGING GENERAL CONDITIONS OF SALE OF GOODS AND SERVICES (THE “GENERAL 
CONDITIONS”)  

เงือ่นไขท ัว่ไปของการขายสนิคา้และบรกิารของบรษิทั รเีฟล็กซ ์แพคเก็จจิง้ (“เงือ่นไขท ัว่ไป”) 
Valid from 2020-11-10 
บังคับใช ้ตัง้แตวั่นที ่10-11-2563 

 ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู เพือ่วัตถปุระสงคข์องสัญญาเทา่นัน้และ
เป็นไปตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้ เมือ่มกีารรอ้งขอเป็นลายลักษณ์
อักษร ผูข้ายจะแกไ้ขขอ้มลูใดๆ ทีไ่มถ่กูตอ้ง ไมส่มบรูณ ์ หรอืท า
ใหเ้ขา้ใจผดิ นอกจากน้ี ผูข้ายจะแจง้ขอ้มลูเกีย่วกับขอ้มลูสว่นบคุคล
ทีป่ระมวลผลเกีย่วกับการรอ้งขอจดทะเบยีนบรษัิทหรอืบคุคลปีละ
หนึง่ครัง้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ่้ายเมือ่มกีารรอ้งขอเป็นลายลักษณ์อักษร
ดว้ย 
 

50. Should the Seller under applicable law be considered as a 
personal data processor on behalf of the Buyer, the parties 
shall enter into a separate data processing agreement, and 
the Seller undertakes to take appropriate technical and 
organizational measures to protect the data as required by 
applicable law.  

 ภายใตก้ฎหมายทีบ่ังคับใช ้หากผูข้ายไดรั้บการพจิารณาใหเ้ป็นผู ้
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลในนามของผูซ้ือ้ คูสั่ญญาทัง้สองฝ่าย
จะตอ้งเขา้ท าขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูแยกตา่งหาก และผูข้าย
รับรองวา่จะใชม้าตรการทางเทคนคิและองคก์รทีเ่หมาะสมเพือ่
ปกป้องขอ้มลูตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 


