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1. Relevant Regulations 1. กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1.1 These Conditions of Purchasing shall apply exclusively to 

all our orders (hereinafter “Order”) governing the purchase 
of goods, services and work performance. Contradictory 

terms of delivery shall only apply if expressly acknowledged 
in writing by us. We hereby expressly object to any of the 

Supplier’s notes or references as to the validity and 
applicability of his general terms and conditions. Our 

Conditions of Purchasing apply exclusively if we do not 
object the Supplier terms and conditions in individual cases 

or if, although being aware of contrary or supplementary 
terms and conditions of the Supplier, we accept a delivery 

without reservation. These Terms and Conditions shall 
apply to the MANN+HUMMEL companies as listed in 

Appendix 1 and to the Supplier and its companies as listed 
in Appendix 2. 

1.1 เงื่อนไขการจัดซือ้เหล่านี้จะมีผลเฉพาะกับค าส่ังซือ้ทั้งหมดของเรา 

(ต่อไปนี้คือ "ค าส่ังซือ้") ที่ควบคุมการซือ้สินคา้ บริการ และผลงาน 

เงื่อนไขการจัดส่งที่ขัดแยง้กันจะมีผลบังคับใชก้็ต่อเมื่อไดร้บัการยอมรบัอ

ย่างชดัเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา 

เราขอคัดคา้นอย่างชดัแจง้ต่อบันทึกหรือการอา้งอิงใด  ๆ

ของซพัพลายเออรเ์กี่ยวกับความถูกตอ้งและการบังคบัใชข้อ้ก าหนดและเ

งื่อนไขทั่วไปของเขา 

เงื่อนไขในการจัดซือ้ของเรามีผลบังคับใชเ้ฉพาะในกรณีที่เราไมค่ัดคา้น

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของซพัพลายเออรใ์นแต่ละกรณีหรือแม้ว่าจะทราบ

ถึงขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ขัดแยง้เพิ่มเติมของซพัพลายเออร ์

เรายอมรบัการจัดส่งโดยไม่มีขอ้แม้ 

ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใชก้ับบริษัท MANN+HUMMEL 

ตามที่ระบุไวใ้นภาคผนวก 1 

และกับซพัพลายเออรแ์ละบริษัทของซพัพลายเออรต์ามที่ระบุไวใ้นภาคผ

นวก 2 
1.2 In addition to these Terms and Conditions of Purchasing, 

the Quality Assurance Agreement, the Supplier Manual and 

Logistics Manual shall also apply and form an integral part 
of this agreement.  

1.2 นอกเหนือจากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการจัดซือ้เหล่านี้แลว้ 

ขอ้ตกลงการประกันคุณภาพ 

คู่มือซพัพลายเออรแ์ละคู่มือโลจิสติกสจ์ะน ามาใชแ้ละเป็นส่วนหนึ่งของข ้

อตกลงนี้ดว้ย  

 
2 Ordering and Order Confirmation 2 กำรส่ังซือ้และกำรยืนยันกำรส่ังซือ้ 
2.1 Electronic Data Interchange (“EDI”), alternatively WebEDI, 

is essential and mandatory for a Supplier to enter a 
business relationship with MANN+HUMMEL. In case a 

Supplier refuses EDI/WebEDI or does not conclude the 
EDI/WebEDI agreement within two (2) months, the 

business relationship with MANN+HUMMEL shall 
nevertheless continue, however, the Supplier will be 

charged with EUR 100 (EUR one hundred) per delivery in 
such a case. 

2.1 การแลกเปล่ียนขอ้มูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ (Electronic Data 

Interchange หรือ “EDI”) หรือ WebEDI 

เป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นส าหรบัซพัพลายเออรใ์นการเขา้สู่ความสัมพนัธ ์

ทางธุรกิจกับ MANN+HUMMEL ในกรณีที่ซพัพลายเออรป์ฏิเสธ 

EDI/WebEDI หรือไม่ยอมรบัขอ้ตกลง EDI/WebEDI ภายในสอง (2) 

เดือน ความสัมพันธท์างธุรกิจกับ MANN+HUMMEL 

จะยังด าเนินต่อไป แต่ซพัพลายเออรจ์ะถูกเรียกเก็บเงิน 100 ยูโร 

(หนึ่งรอ้ยยูโร) ต่อการจัดส่งในกรณีดังกล่าว 

2.2 Orders and/or subsequent changes must be made in writing 
to be binding on us. The written form includes email or - if 

agreed - EDI or WebEDI. Deviations from this form 
requirement shall be effective only with our prior approval in 

writing or text form. 

2.2 ค าส่ังซือ้และ/หรือการเปล่ียนแปลงในภายหลังตอ้งท าเป็นลายลักษณ์อักษ

รเพื่อใหม้ีผลผูกพันกับเรา 

แบบฟอรม์เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงอีเมลหรือ - หากตกลง - EDI หรือ 

WebEDI 

การเบี่ยงเบนจากขอ้ก าหนดของแบบฟอรม์นี้จะมีผลเฉพาะเมือ่ไดร้บัการ

อนุมัติล่วงหน้าในรูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือขอ้ความ 

2.3 The EDI Agreement is an integral part of these Terms and 
Conditions and can be accessed under: www.mann-

hummel.com/ediagreement 

2.3 ขอ้ตกลง EDI 

เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสามารถเขา้ถึงไดภ้าย

ใต:้ www.mann-hummel.com/ediagreement 

2.4 Acceptance of our Order must be confirmed in writing within 
two working days, with indication of our complete Order 

data. If the Supplier fails to accept the Order within ten (10) 
working days as of receipt, we shall be entitled to cancel the 

Order. 

2.4 การยอมรบัค าส่ังซือ้ของเราจะตอ้งไดร้บัการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายในสองวันท าการโดยมีการระบุขอ้มูลค าส่ังซือ้ที่สมบูรณ์ของเรา 

หากซพัพลายเออรไ์ม่ยอมรบัค าส่ังซือ้ภายในสิบ (10) 

วันท าการนับจากวันที่ไดร้บั เรามีสิทธิย์กเลิกค าส่ังซือ้ 

2.5 Prices specified in the Order are fixed. 2.5 ราคาที่ระบุในค าส่ังซือ้เป็นราคาตายตัว 
  

3 Delivery Dates / Delay in Delivery 3 วันที่จัดส่ง / ควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่ง 
3.1 Agreed delivery dates and deadlines shall be binding. 

Delivery schedules are binding, unless the Supplier raises 
any objections within three (3) working days from receipt of 

said schedules. The date of receipt of the goods at the 
location specified in our Order shall be decisive for 

compliance with the delivery date or deadline. The Supplier 
shall be responsible for notifying the service provider 

specified in our Order. If a service provider other than the 
one specified by us is commissioned without our prior 

approval, the Supplier must bear any extra costs incurred 
as a result. 

3.1 วันที่จัดส่งและก าหนดเวลาที่ตกลงกันจะมีผลผูกพัน 

ก าหนดการจัดส่งมีผลผูกพัน เวน้แต่ซพัพลายเออรจ์ะคัดคา้นใด  ๆ

ภายในสาม (3) วันท าการนับจากที่ไดร้บัก าหนดการดงักล่าว 

วันที่รบัสินคา้ ณ 

สถานที่ที่ระบุไวใ้นค าส่ังซือ้ของเราจะตอ้งเป็นไปอย่างเด็ดขาดส าหรบัการ

ปฏิบัติตามวันที่จัดส่งหรือก าหนดเวลา 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรบัผิดชอบในการแจง้ผู้ใหบ้ริการที่ระบุไวใ้นค าส่ังซื ้

อของเรา 

หากผู้ใหบ้ริการรายอ่ืนนอกเหนือจากที่เราระบุไดร้บัการว่าจา้งโดยไม่ไดร้ ั

บการอนุมัติล่วงหน้าจากเรา 

ซพัพลายเออรต์อ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมใด ๆ  ที่เกิดขึน้ตามมา 
3.2 The Supplier shall promptly notify us in writing of any 

potential delays or non-compliance with delivery dates and 
deadlines, explaining the reasons for the delay and 

specifying how long they are expected to prevail. 

3.2 ซพัพลายเออรจ์ะแจง้ใหเ้ราทราบโดยทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ

ความล่าชา้ที่อาจเกิดขึน้หรือการไม่ปฏิบัติตามวนัที่จัดส่งและก าหนดเวล

าการจัดส่ง 

โดยอธิบายถึงสาเหตุของความล่าชา้และระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะมีผล 

3.3 Should the Supplier exceed the agreed-upon delivery dates 
and deadlines, he shall be deemed in default without a 

3.3 หากซพัพลายเออรเ์กินวันที่จัดส่งและก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว  ้

จะถือว่าเขาผิดนัดโดยไม่จ าเป็นตอ้งมกีารแจง้เตือนหากมกีารก าหนดวนั
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reminder being required, provided that a certain date has 

been directly or indirectly stipulated within the scope of such 
agreed-upon delivery dates or deadlines. 

ที่ที่แน่นอนหรือโดยออ้มภายในขอบเขตของวันที่จัดส่งหรือก าหนดเวลา

ที่ตกลงกันดังกล่าว 

In case of default we shall be entitled, after the expiry of a 
reasonable grace period set by us, to have the service owed 

by the Supplier rendered by a third party at the Supplier’s 
cost and expense, or to rescind the contract, or to demand 

compensation for the damages incurred. The Supplier shall 
be obligated to reimburse us for any and all extra costs 

incurred as a result of delayed delivery. 

ในกรณีที่ผิดนัด 

หลังจากสิน้สุดระยะเวลาผ่อนผันที่เหมาะสมที่เราเป็นผู้ก าหนด 

เราจะมีสิทธิร์บับริการที่ซพัพลายเออรต์ิดคา้งเราอยู่จากบุคคลที่สามโดย

ที่ซพัพลายเออรเ์ป็นผู้ออกตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

หรือเราจะมีสิทธิย์กเลิกสัญญาหรือเรียกรอ้งใหซ้พัพลายเออรช์ดใชค้่าเสี

ยหายที่เกิดขึน้ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งช าระเงินคืนใหก้ับเราส าหรบัค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมใด  ๆ

และทั้งหมดที่เกิดขึน้อันเป็นผลมาจากการจัดส่งล่าชา้ 
3.4 In the event of a culpable deviation from the delivery and 

packaging provisions or in the event of early delivery or 

excess delivery we shall be entitled to claim additional 
expenditure for logistics in form of damages in the amount 

of two (2) local hourly rates of the MANN+HUMMEL entity 
where the damage occurred plus the damages caused. The 

Supplier shall have the right to prove that we have not 
incurred any or that we have incurred less damage. 

3.4 ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนที่น่าต าหนิจากขอ้ก าหนดการจัดส่งและบรรจุภั

ณฑห์รือในกรณีที่มีการจัดส่งก่อนก าหนดหรือการจัดส่งเกิน 

เราจะมีสิทธิเ์รียกรอ้งค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส าหรบัการขนส่งในรูปแบบของคา่

เสียหายคิดเป็นสอง (2) ช ั่วโมงตามอัตราในทอ้งถิ่นของบริษทั 

MANN+HUMMEL ที่เกิดความเสียหายบวกกับคา่เสียหายที่เกดิขึน้ 

ซพัพลายเออรม์ีสิทธิท์ี่จะพิสูจน์ว่าเราไม่ไดร้บัความเสียหายใด  ๆ

หรือเราไดร้บัความเสียหายน้อยกว่าที่เราประเมิน 
3.5 Acceptance of a delayed delivery or service does not imply 

waiver of any of our rights, in particular to claim for 
damages. 

3.5 การยอมรบัการจัดส่งหรือบริการที่ล่าชา้ไม่ไดห้มายความถึงการสละสิทธิ ์

ใด ๆ  ของเราโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

  
4 Delivery / Shipping 4 กำรจัดส่ง / กำรขนส่ง 
4.1 Each shipment must be accompanied by a delivery note / 

invoice including our complete Order data. 
4.1 การจัดส่งแต่ละคร ัง้จะตอ้งมาพรอ้มกับใบส่งของ/ใบแจง้หนี้ 

รวมถึงขอ้มูลการส่ังซือ้ที่สมบูรณ์ของเรา 
4.2 The Supplier shall provide the Purchaser with a national  ex-

port control information (e.g. export list number) under each 

item of the invoice if applicable. The ECCN (Export Control 
Classification Number – US (re)- export control regulations) 

must also be given for each item. This information shall be 
sent in addition via email to the following address: ausfuhr-

genehmigung@mann-hummel.com.  

4.2 ซพัพลายเออรจ์ะใหข้อ้มูลควบคุมการส่งออก ในประเทศ แก่ผู้ซือ้ (เช่น 

หมายเลขรายการส่งออก) ภายใตแ้ต่ละรายการของใบแจง้หนี้หากมี 

ตอ้งระบุ ECCN (หมายเลขจ าแนกประเภทการควบคุมส่งออก (Export 

Control Classification Number) – สหรฐัฯ - 

กฎระเบียบควบคุมการส่งออก (ใหม่อีกคร ัง้) ส าหรบัแต่ละรายการ 

ขอ้มูลนี้จะถูกส่งเพิ่มเติมทางอีเมลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: 

ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com  
4.3 Suppliers that have their registered office in the European 

Community or Turkey must also confirm the preferential sta-
tus of the goods supplied to the buyer using a Supplier Dec-

laration with the wording required by law; wherever possible 
this declaration should be a Long-Term Supplier Declara-

tion. Supplier Declarations that do not meet the legal re-
quirements will not be recognized. Any relevant evidence 

must be provided and submitted by the Supplier without this 
being specifically requested. The Supplier shall bear any 

costs (e.g. customs duties) arising as a result of any failure 
to provide said evidence. The Supplier also undertakes to 

make verifiable statements regarding commodity code as 
well as the non-preferential  origin of the goods supplied 

(using ISO alpha-2 codes) and provide suitable evidence to 
support these statements if required. Suppliers that have 

their registered office outside the European Union or Turkey 
but in a country with which the European Union or Turkey 

have concluded a preferential agreement must provide in-
formation about preferential status of supplied goods in the 

form agreed on in the relevant preferential agreement itself. 

4.3 ซพัพลายเออรท์ี่มีส านักงานจดทะเบียนในประชาคมยุโรปหรือตุรกีตอ้งยื

นยันสถานะสิทธิพิเศษของสินคา้ที่ส่งใหก้ับผู้ซือ้โดยใชค้ าประกาศของซ ั

พพลายเออรพ์รอ้มขอ้ความที่กฎหมายก าหนด 

ค าประกาศนี้ควรเป็นค าประกาศของซพัพลายเออรแ์บบระยะยาวทุกคร ัง้ที่

เป็นไปได ้

ค าประกาศของซพัพลายเออรท์ี่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายจะ

ไม่ไดร้บัการยอมรบั ซพัพลายเออรต์อ้งจัดหาและส่งหลักฐานใด  ๆ

ที่เกี่ยวขอ้งโดยที่เราไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอเป็นพิเศษ 

ซพัพลายเออรต์อ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใด  ๆ (เช่น ภาษีศุลกากร) 

ที่เกิดจากความลม้เหลวในการแสดงหลักฐานดังกล่าว 

ซพัพลายเออรยั์งรบัรองดว้ยว่าจะจัดท าใบแจง้ยอดที่ตรวจสอบไดเ้กี่ยวกบั

รหัสสินคา้โภคภัณฑต์ลอดจนแหล่งที่มา ทางการคา้ของสินคา้ทีจั่ดหา 

(โดยใชร้หัส ISO alpha-2) 

และแสดงหลักฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนใบแจง้ยอดเหล่านี้หากจ าเป็น 

ซพัพลายเออรท์ี่มีส านักงานจดทะเบียนนอกสหภาพยุโรปหรือตุรกี 

แต่ในประเทศที่สหภาพยุโรปหรือตุรกีไดส้รุปขอ้ตกลงสิทธิพิเศษ 

จะตอ้งใหข้อ้มูลเกี่ยวกับสถานะสิทธิพิเศษของสินคา้ที่จัดหาในแบบฟอรม์

ที่ตกลงในขอ้ตกลงสิทธิพิเศษที่เกี่ยวขอ้ง 

4.4 The Supplier undertakes to print commodity code and non-
preferential origin as well as national export list number (if 

applicable) of the goods supplied on his invoice. 

4.4 ซพัพลายเออรร์บัรองที่จะพิมพร์หัสสินคา้และแหล่งก าเนิดที่ไม่ไดร้บัสิทธิ

พิเศษตลอดจนหมายเลขรายการส่งออกของประเทศ (ถา้มี) 

ของสินคา้ที่ระบุในใบแจง้หนี้ของตน 

4.5 The Supplier undertakes to inform the Purchaser immedi-
ately in writing in the event that any declaration of preferen-

tial status or non-preferential origin or commodity code, or 
any part thereof, ceases to be valid or is subject to change. 

4.5 ซพัพลายเออรร์บัรองว่าจะแจง้ใหผู้้ซือ้ทราบทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรใน

กรณีที่การประกาศสถานะสิทธิพิเศษหรือแหล่งที่มาที่ไม่ไดร้บัสิทธิพิเศษ

หรือรหัสสินคา้โภคภัณฑห์รือส่วนหนึ่งส่วนใดของมันไม่มีผลบังคับใชห้รื

ออาจมีการเปล่ียนแปลง 

4.6 The Supplier agrees to comply with any relevant interna-
tional security programs (e.g. C-TPAT/AEO F or C/KC Air 

Cargo Security) in order to ensure the punctual delivery of 
supplies to the Purchaser. If the Supplier has not been cer-

tified for any of these security programs, they must provide 
a security declaration with the first delivery. New security 

declarations must be provided every two (2) years 

4.6 ซพัพลายเออรต์กลงที่จะปฏิบัติตามโครงการรกัษาความปลอดภัยระหวา่ง

ประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (เช่น CC-TPAT/AEO F หรือ C/KC Air Cargo 

Security) เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการส่งมอบพัสดุใหก้ับผู้ซือ้ตรงเวลา 

หากซพัพลายเออรไ์ม่ไดใ้ชโ้ปรแกรมรกัษาความปลอดภัยใด  ๆ เหล่านี ้

พวกเขาตอ้งแสดงค าประกาศการรกัษาความปลอดภัยกับการจัดส่งคร ัง้แ

รก ตอ้งมีการประกาศการรกัษาความปลอดภัยใหม่ทุกสอง (2) ปี 

mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
mailto:ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
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4.7 Unless otherwise agreed in writing, deliveries shall be made 

to their destinations free of freight charges and packaging 
costs DAP (Incoterms 2020) at the named MH location.  

4.7 เวน้แต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

การจัดส่งจะตอ้งด าเนินไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่คดิค่าขนส่งและคา่

บรรจุภัณฑ ์DAP (Incoterms 2020) ที่สถานที่ตั้งของ MH  
  
5 Invoices / Payment Terms 5 ใบแจ้งหนี้ / เงื่อนไขกำรช ำระเงิน 

5.1 Invoices must include our complete Order data (Order no., 
date, delivery note no.). In case of noncompliance with this 

provision, the Supplier shall be responsible for any 
consequential delays in invoice processing and payment. 

Invoices must be submitted as specified in the Order. We 
reserve the right to return invoices with incomplete or 

inaccurate Order data or with inaccurate or incomplete 
billing address to the Supplier.  

5.1 ใบแจง้หนี้ตอ้งมีขอ้มูลค าส่ังซือ้ที่สมบูรณ์ของเรา (เลขที่ใบส่ังซือ้ วันที ่

เลขที่ใบส่งของ) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดนี้ 

ซพัพลายเออรต์อ้งรบัผิดชอบต่อความล่าชา้ที่เป็นผลตามมาในการประม

วลผลใบแจง้หนี้และการช าระเงิน 

ตอ้งส่งใบแจง้หนี้ตามที่ระบุไวใ้นค าส่ังซือ้ 

เราขอสงวนสิทธิใ์นการส่งคืนใบแจง้หนี้ที่มีขอ้มูลการส่ังซือ้ที่ไม่สมบูรณห์

รือไม่ถูกตอ้งหรือมีที่อยู่ส าหรบัการเรียกเก็บเงินที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูร

ณ์ไปยังซพัพลายเออร ์ 
5.2 Unless a special arrangement has been made payment 

shall be made by way of bank transfer after thirty (30) days 
net as of the day of receipt of the goods, but no earlier than 

as of receipt of the invoice. If the payment is made within 
twenty (20) days, a three percent (3%) cash discount will be 

deducted. 

5.2 เวน้แต่จะมีการตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

ใหช้ าระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหลังจากสามสิบ (30) วันสุทธิ 

ณ วันที่ไดร้บัสินคา้ แต่ไม่ชา้กว่าที่ไดร้บัใบแจง้หนี้ 

หากช าระเงินภายในย่ีสิบ (20) วัน 

ทางเราจะหักส่วนลดเงินสดสามเปอรเ์ซ็นต  ์(3%) 

5.3 In case of acceptance of early deliveries, maturity shall 

depend on the agreed-upon delivery date. 
5.3 ในกรณีที่ยอมรบัการส่งมอบก่อนก าหนด 

ระยะครบก าหนดจะขึน้อยู่กับวันส่งมอบที่ตกลงกัน 

5.4 In case of short deliveries, we shall be entitled to retain 
payment in the amount of the outstanding delivery until 

proper fulfillment.  

5.4 ในกรณีที่จัดส่งสินคา้ไม่ครบ 

เรามีสิทธิท์ี่จะสงวนการช าระเงินตามจ านวนการจัดส่งที่คงคา้งไวจ้นกวา่จ

ะไดร้บัสินคา้ครบถว้น  

5.5 The Supplier shall not be entitled to assign or otherwise 
dispose of its claims wholly or partly against us without our 

prior written consent.  

5.5 ซพัพลายเออรจ์ะไม่มีสิทธิม์อบหมายหรือก าจัดขอ้เรียกรอ้งทั้งหมดหรือบ

างส่วนต่อเราโดยไม่ไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจา

กเรา  

  
6 Supplier’s Master Data 6 ข้อมูลหลักของซพัพลำยเออร ์
6.1 Prerequisites for entering into any business relationship 

with a Supplier are that the Supplier provides a DUNS 
number and any other information required during the 

registration process. An Order can only be placed with 
Suppliers who, at the time of ordering, are registered with 

our Supplier portal with their DUNS number. 

6.1 ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัการเขา้สู่ความสัมพันธท์างธุรกิจใด  ๆ

กับซพัพลายเออรค์ือการที่ซพัพลายเออรใ์หห้มายเลข DUNS 

และขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในระหว่างข้ันตอนการลงทะเบยีน 

ค าส่ังซือ้สามารถส่ังซือ้ไดเ้ฉพาะกับซพัพลายเออรท์ี่ลงทะเบียนกับพอรท์ั

ลซพัพลายเออรด์ว้ยหมายเลข DUNS ของตนเองในขณะส่ังซือ้ 

6.2 The Supplier portal can be accessed from the Supplier area 

of the MANN+HUMMEL home page. The Supplier 
undertakes to always keep his data up to date in the portal. 

The Supplier undertakes to verify his datasets at least once 
per year. 

6.2 พอรท์ัลซพัพลายเออรส์ามารถเขา้ถึงไดจ้ากพื้นที่ซพัพลายเออรข์องโฮม

เพจ MANN+HUMMEL 

ซพัพลายเออรร์บัรองที่จะอัปเดตขอ้มูลของตนในพอรท์ัลอยู่เสมอ 

ซพัพลายเออรร์บัรองที่จะตรวจสอบชุดขอ้มูลของเขาอย่างน้อยปีละคร ัง้ 

  
7 Force Majeure 7 เหตุสุดวิสัย 

7.1 Force Majeure such as wars, natural disasters, official 
measures (such as confiscation, ban on exports), other 

unforeseeable, unavoidable acts that are outside of the 
Supplier’s field of influence and for which the Supplier is not 

responsible shall release the parties from their duties for the 
duration of the disturbance. The parties shall be obligated 

to immediately provide all and every information related to 
the Force Majeure. In cases of Force Majeure concerning 

us we shall also have the right, at our discretion, to wholly 
or partially withdraw from the contract 

7.1 เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ มาตรการทางการ (เช่น 

การยึดทรพัย ์ การหา้มส่งออก) 

การกระท าที่ไม่สามารถคาดเดาไดแ้ละหลีกเล่ียงไม่ไดอ่ื้น  ๆ

ซ่ึงอยู่นอกขอบเขตอิทธิพลของซพัพลายเออรแ์ละซพัพลายเออรไ์ม่รบัผิ

ดชอบ 

จะปลดปล่อยคู่สัญญาจากหน้าที่ของตนตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุสุดวสัิย

ดังกล่าว 

ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ตอ้งใหข้อ้มูลทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุสุดวิสัยทันที 

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่เกี่ยวขอ้งกับเรา 

เราจะมีสิทธิใ์นการเพิกถอนสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจขอ

งเรา 
7.2 Shortage of raw material and strikes are not considered 

events of Force Majeure. 
7.2 การขาดแคลนวัตถุดิบและการนัดหยุดงานไม่ถือเป็นเหตุสุดวสัิย 

7.3 Should such event last longer than two months, we may 
terminate the respective agreement without notice. 

7.3 หากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวกินเวลาเกินสองเดือน 

เราอาจยุติขอ้ตกลงที่เกี่ยวขอ้งโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

  
8 Notice of Defects 8 กำรแจ้งข้อบกพร่อง 
8.1 Defects in the goods delivered will be notified to the Supplier 

once we discover them in the ordinary course of our 
business but not later than ten (10) working days following 

the detection. 

8.1 ขอ้บกพร่องในสินคา้ที่จัดส่งจะถูกแจง้ไปยังซพัพลายเออรเ์มื่อเราพบส่ิงเห

ล่านี้ตามปกติของธุรกิจของเรา แต่ไม่เกินสิบ (10) 

วันท าการหลังจากการตรวจพบ 

8.2 Supplier shall perform an appropriate outgoing inspection. 8.2 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนินการตรวจสอบขาออกที่เหมาะสม 

  
9 Defects  9 ข้อบกพร่อง  
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9.1 Warranty claims for parts intended for automobiles or 

commercial vehicles shall expire within twenty four (24) 
months as of first-time registration of the vehicle or 

installation of the spare part, but no later than after thirty 
(30) months as of delivery to us. For all other parts and 

delivery items, the warranty claims shall expire after twenty 
four (24) months as of delivery to our customers, unless 

other periods have been expressly stipulated in writing. 

9.1 การอา้งสิทธิก์ารรบัประกันส าหรบัชิน้ส่วนที่มีไวส้ าหรบัยานยนตห์รือยาน

พาหนะเพื่อการพาณิชยจ์ะหมดอายุภายในย่ีสิบส่ี (24) 

เดือนนับจากการลงทะเบียนยานพาหนะคร ัง้แรกหรือการติดตั้งชิน้ส่วนอะ

ไหล่ แต่ไม่เกินสามสิบ (30) เดือนนับจากที่ส่งมอบใหเ้รา 

ส าหรบัชิน้ส่วนอ่ืน  ๆ

และรายการจัดส่งการเรียกรอ้งการรบัประกันจะสิน้สุดลงหลังจากย่ีสิบส่ี 

(24) เดือนนับจากที่ส่งมอบใหก้ับลูกคา้ของเรา 

เวน้แต่จะมีการก าหนดระยะเวลาอ่ืนไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
9.2 Unless provided otherwise in this clause 9, the Supplier 

shall be liable according to applicable statutory provisions, 
in particular for defects of the delivery, and this liability shall 

not be limited or excluded, neither in cause nor amount, and 
shall also indemnify and hold us harmless from and against 

any third party‘s claims to the same extent. 

9.2 เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในขอ้ 9 

นี้ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรบัผิดตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกีย่วขอ้งโดย

เฉพาะอย่างย่ิงส าหรบัขอ้บกพร่องของการจัดส่ง 

และความรบัผิดนี้จะไม่จ ากัดหรือยกเวน้ 

ไม่ว่าจะเป็นคดีฟ้องหรือจ านวนเงิน 

และจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายและปกป้องเราจากและต่อการเรียกรอ้งใด  ๆ

ของบุคคลที่สามในขอบเขตเดียวกัน 

9.3 In case of defects of delivery, including the absence of an 
agreed-upon property, the Supplier shall be obligated to 

either – at our own option and notwithstanding our other 
legal remedies – promptly remove the defect free of charge 

or deliver parts that are free from defects (incl. in each case 
the necessary expenses, for example costs for installation 

and removal), or to reasonably reduce the purchase price. 
Should the Supplier be unable to do so, or should he fail to 

promptly comply with such obligation, we may rescind the 
contract and return the goods to the Supplier at his own risk 

and cost.  

9.3 ในกรณีที่มีขอ้บกพร่องในการจัดส่ง 

รวมถึงการไม่มีทรพัยสิ์นตามที่ตกลงไว ้

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรบัผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง - 

โดยอาจน าขอ้บกพร่องออกทันทีโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายหรือส่งมอบชิน้ส่วน

ที่ปราศจากขอ้บกพร่อง (รวมถึงค่าใชจ่้ายที่จ าเป็นในแต่ละกรณี เช่น 

ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งและถอด) หรือลดราคาซือ้อย่างสมเหตุสมผล - 

ทั้งนี้เราจะเป็นผู้เลือกและการเลือกดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการเยียวยาทา

งกฎหมายอ่ืน  ๆ ของเรา 

หากซพัพลายเออรไ์ม่สามารถด าเนินการดังกล่าวไดห้รือหากเขาไม่ปฏบิั

ติตามขอ้ผูกพันดังกล่าวในทันที 

เราอาจยกเลิกสัญญาและส่งคืนสินคา้ใหก้ับซพัพลายเออรโ์ดยซพัพลายเ

ออรจ์ะรบัความเส่ียงและเสียค่าใชจ่้ายเอง  
In urgent cases, we shall be entitled to remove or have the 

defects removed at the Supplier’s cost and expense, 
notwithstanding our other claims. The costs we may incur 

shall be borne by the Supplier. 

ในกรณีเร่งด่วนเรามีสิทธิท์ี่จะน าขอ้บกพร่องออกหรือจา้งใหบุ้คคลที่สาม

น าขอ้บกพร่องออกโดยที่ซพัพลายเออรเ์ป็นผู้รบัผิดชอบตน้ทุนและค่าใช ้

จ่าย โดยไม่กระทบต่อขอ้เรียกรอ้งอ่ืน ๆ ของเรา 

ซพัพลายเออรจ์ะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เราอาจตอ้งเสีย 
9.4 Supplier shall perform reasonable analyses and start 

corrective actions to remove the cause of the defect in order 
to prevent such defect from reoccurring. 

9.4 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งท าการวิเคราะหอ์ย่างสมเหตุสมผลและเร่ิมด าเนินกา

รแกไ้ขเพื่อขจัดสาเหตุของขอ้บกพร่องเพื่อป้องกันไม่ใหข้อ้บกพร่องดังก

ล่าวเกิดขึน้อีก 
9.5 Should the Supplier deliver defective goods more than once 

or should the Supplier repeatedly provide defective 
services, we shall be entitled, after a written warning, to 

terminate the contract even in respect of deliveries that 
have not yet been made. 

9.5 หากซพัพลายเออรส่์งมอบสินคา้ที่มีขอ้บกพร่องมากกวา่หนึ่งคร ัง้หรือหา

กซพัพลายเออรใ์หบ้ริการที่มีขอ้บกพร่องซ า้  ๆ

เราจะมีสิทธิย์กเลิกสัญญาแม้ในส่วนของการส่งมอบที่ยังไม่ไดท้ าภายหลัง

การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

9.6 The Supplier shall be obligated to reimburse us any and all 
pertinent costs for repairs or for the replacement of 

defective goods that we might incur. For each handling of a 
warranty case, the Supplier shall pay damages in the 

amount of two (2) local hourly rates that the 
MANN+HUMMEL entity - where the damage occurred - 

applies plus any additional costs or damages that we might 
incur. The Supplier shall have the right to prove that no 

damage was caused or the damage is materially lower.  

9.6 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งชดใชค้่าใชจ่้ายที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดใหก้ับเราส าหรบั

การซ่อมแซมหรือเปล่ียนสินคา้ที่มีขอ้บกพร่องที่เราอาจประสบ 

ส าหรบัการจัดการการรบัประกันแต่ละเคสนั้น 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจ่ายค่าเสียหายคิดเป็นสอง (2) 

ช ั่วโมงตามอัตราในทอ้งถิ่นที่บริษัท MANN+HUMMEL 

ซ่ึงเกิดความเสียหายบังคับใชร้วมทั้งคา่ใชจ่้ายหรือความเสียหายเพิ่มเติม

ใด  ๆ ที่เราอาจประสบ 

ซพัพลายเออรจ์ะมีสิทธิใ์นการพิสูจน์ว่าไม่มีความเสียหายเกดิขึน้หรือควา

มเสียหายนั้นต ่ากว่าที่เราประเมินอย่างมนีัยส าคัญ 
  

10 Liability 10 ควำมรบัผิด 
Unless otherwise agreed herein, the Supplier shall be 

obligated to pay for the damages, including any 
consequential damages, incurred directly or indirectly as a 

result of a defective delivery or for any other reasons 
attributable to the Supplier and this liability shall not be 

limited or excluded, neither in cause nor amount, and shall 
also indemnify and hold us harmless from and against any 

third party‘s claims to the same extent.  

เวน้แต่จะตกลงกันไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรบัผิดชอบในการชดใชค้่าเสียหายรวมถึงความเสีย

หายที่ตามมา 

ซ่ึงเกิดขึน้โดยตรงหรือโดยออ้มอันเป็นผลมาจากการส่งมอบที่บกพร่องห

รือดว้ยเหตุผลอ่ืนใดที่เป็นความผิดของซพัพลายเออร ์

และความรบัผิดนี้จะไม่ถูกจ ากัดหรือยกเวน้ 

ไม่ว่าจะดว้ยการฟ้องคดีหรือจ านวนเงิน 

และจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกรอ้งของบุคคลที่ส

ามในขอบเขตเดียวกัน  
  
11 Product Liability 11 ควำมรบัผิดต่อผลิตภัณฑ ์

11.1 The Supplier shall indemnify us from any third party claims 
arising out of the death of or injury to any person or damage 

to property, if and to the extent the Supplier has caused the 

11.1 ซพัพลายเออรจ์ะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ราจากการเรียกรอ้งของบุคคลที่สา

มที่เกิดจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บตอ่บุคคลใด  ๆ

หรือความเสียหายต่อทรพัยสิ์นในขอบเขตที่อยู่ในความรบัผิดชอบของซ ั
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respective claim. The Supplier shall also reimburse us for 

all costs and expenses that we incur as a result of or in 
connection with a recall action or any other measures.  

พพลายเออร ์

ซพัพลายเออรจ์ะคืนเงินใหเ้ราส าหรบัตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทั้งหมดที่เกดิขึ ้

นอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการเรียกคืนหรือมาตรกา

รอ่ืนใด  
11.2 The Supplier shall undertake to maintain public and product 

liability insurance with a limit of indemnity of at least EUR 
5,000,000 (EUR five million) in total per occurrence for 

personal injury, property damage, product-related damages 
and financial loss; coverage must be extended to include 

product recall cost with a limit of indemnity of EUR 
3,000,000 (EUR three million) however, Supplier’s liability 

shall not be limited to the amount covered by insurance. 
Supplier will provide Purchaser with a Certificate of 

Currency of this insurance, specifically mentioning the 
required cover sections, on annual basis and at the request 

of purchaser. 

11.2 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งด าเนินการรกัษาประกันความรบัผิดตอ่สาธารณะแล

ะผลิตภัณฑโ์ดยมีวงเงินชดใชอ้ย่างน้อย 5,000,000 ยูโร (หา้ลา้นยูโร) 

ต่อคร ัง้ต่อการเกิดการบาดเจ็บส่วนบคุคล ความเสียหายต่อทรพัยสิ์น 

ความเสียหายที่เกี่ยวขอ้งกับผลิตภัณฑ ์ และการสูญเสียทางการเงิน 

ตอ้งขยายความคุม้ครองเพื่อรวมค่าใชจ่้ายในการเรียกคืนผลิตภัณฑด์ว้ย

วงเงินชดใช ้ 3,000,000 ยูโร (สามลา้นยูโร) 

อย่างไรก็ตามความรบัผิดของซพัพลายเออรจ์ะไม่จ ากัดอยู่ที่จ านวนเงินที่

ประกันคุม้ครอง 

ซพัพลายเออรจ์ะใหใ้บรบัรองสกุลเงินของการประกันภัยนี้แก่ผู้ซือ้โดยระ

บุถึงส่วนความคุม้ครองที่จ าเป็นเป็นรายปีและตามค ารอ้งขอของผู้ซือ้ 

  

12 Quality, Environment and Documentation 12 คุณภำพ ส่ิงแวดล้อม และเอกสำร 
12.1 When making deliveries, the Supplier must comply with the 

generally accepted rules of technology and safety 
regulations as applicable from time to time. Insofar as we 

have provided the Supplier with drawings, samples or other 
provisions or documents, he shall comply therewith as 

regards the design and characteristics of the delivered item. 
Changes to the delivery item or to an already approved 

production process, or its relocation to a different place, 
require written notification in due time by the Supplier and 

our prior express written consent.  

12.1 เมื่อท าการส่งมอบ 

ซพัพลายเออรต์อ้งปฏิบัติตามกฎเทคโนโลยีและกฎระเบียบดา้นความปล

อดภัยที่ยอมรบัโดยทั่วไปตามที่บังคับใชเ้ป็นคร ัง้คราว 

ตราบเท่าที่เราไดจั้ดเตรียมภาพวาด ตัวอย่าง 

หรือบทบัญญัติหรือเอกสารอ่ืน ๆ ใหแ้ก่ซพัพลายเออร ์

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบัติตามในเร่ืองการออกแบบและลักษณะของสิน

คา้ที่จัดส่ง 

หากมีการเปล่ียนแปลงรายการจัดส่งหรือกระบวนการผลิตที่ไดร้บัการอนุ

มัติแลว้หรือการยา้ยฐานการผลิตไปยังสถานที่อ่ืน 

ซพัพลายเออรต์อ้งแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาที่ก าหนดและตอ้

งไดร้บัความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า  
12.2 The Supplier shall maintain or develop management 

systems for Quality, Health and Safety and Environment 
aspects according to our expectations and based on 

IATF16949, ISO14001 and ISO45001 in the version as 
applicable from time to time. Certificates from an accredited 

office or second-party certification and equal QM systems 
may be approved after prior review on our part. The 

Supplier shall add a copy of the current certificate to the 
Supplier Portal, and shall update said certificate after expiry 

of the validity date without being specifically requested to do 
so. The Supplier must promptly notify us if the certificate is 

revoked. 

12.2 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งบ ารุงรกัษาหรือพัฒนาระบบการจัดการดา้นคุณภา

พ สุขภาพและความปลอดภยั 

และส่ิงแวดลอ้มตามความคาดหวงัของเราและยึดตาม IATF16949, 

ISO14001 และ ISO45001 ในเวอรช์นัที่ใชบ้ังคับเป็นคร ัง้คราว 

ใบรบัรองจากส านักงานที่ไดร้บัการรบัรองหรือการรบัรองของบุคคลที่สอง

และระบบ QM 

ที่เท่าเทียมกันอาจไดร้บัการอนุมัติหลังจากการตรวจสอบก่อนในส่วนขอ

งเรา 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเพิ่มส าเนาของใบรบัรองปัจจุบันไปยังพอรท์ัลซพัพล

ายเออร ์

และตอ้งอัปเดตใบรบัรองดังกล่าวหลังจากวันหมดอายุโดยไม่จ าเป็นตอ้งไ

ดร้บัการรอ้งขอเป็นพิเศษ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบทันทีหากใบรบัรองถูกเพิกถอน 
12.3 Prototyping will be performed in accordance with “Quality 

Assurance of Supplies” (VDA Document, Volume 2) and/or 
according to PPAP, in their most current versions. In 

addition to prototyping as well as for relevant modifications 
of serial parts, the Supplier must enter all material data in 

the material database IMDS (International Material Data 
System: http://www.mdsystem.com); the approved and 

accepted IMDS entry of all relevant material data is part of 
and prerequisite for approval. 

12.3 การสรา้งตน้แบบจะด าเนินการตาม "การประกันคุณภาพของวสัด"ุ 

(เอกสาร VDA, เล่ม 2) และ/หรือตาม PPAP ในเวอรช์นัล่าสุด 

นอกเหนือจากการสรา้งตน้แบบและการดัดแปลงชิน้ส่วนอนุกรมที่เกี่ยวข ้

องแลว้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งป้อนขอ้มูลวัสดุทั้งหมดในฐานขอ้มูลวสัดุ 
IMDS (International Material Data System: 

http://www.mdsystem.com) รายการ IMDS 

ที่ไดร้บัการอนุมัติและยอมรบัของขอ้มูลวัสดุที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดเป็นส่วนห

นึ่งและขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัการอนุมัติ 
12.4 Regardless of a successful sampling, the Supplier must 

constantly check the quality of delivery items and must 

perform re-qualification tests on a regular basis. The 
contractual partners must keep each other informed of the 

possibilities of further quality improvement. 

12.4 ซพัพลายเออรต์อ้งตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ที่จัดส่งอย่างสม ่าเสมอแ

ละตอ้งท าการทดสอบคุณสมบัติซ า้เป็นประจ าโดยไม่ค านึงวา่การสุ่มตัวอ

ย่างส าเร็จผล 

คู่คา้ตามสัญญาตอ้งแจง้ใหก้ันและกันทราบถึงความเป็นไปไดข้องการปรั

บปรุงคุณภาพเพิ่มเติม 
12.5 The Supplier shall comply with any applicable 

environmental protection laws and standards and ensure 
that all statutory and branch-specific declaration 

requirements and prohibitions of use are complied with. In 
particular legal requirements of the country of manufacture, 

place of delivery and if communicated place of use shall be 
taken into account. Continuous improvement of operational 

environmental protection and the avoidance of 
environmental pollution shall be ensured systematically 

according to generally accepted rules. 

12.5 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการคุม้ครองส่ิงแว

ดลอ้มที่เกี่ยวขอ้ง 

และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดในการประกาศเฉพาะสาข

าและตามกฎหมายและขอ้หา้มในการใช ้

โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอ้ก าหนดทางกฎหมายของประเทศที่ผลิต 

สถานที่จัดส่งและสถานที่ใชง้านที่ไดร้บัการส่ือสารใหค้ านึงถึง 

การปรบัปรุงการป้องกันส่ิงแวดลอ้มในการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่องและกา

รหลีกเล่ียงมลพิษส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งไดร้บัการรบัรองอย่างเป็นระบบตามก

ฎที่ยอมรบัโดยทั่วไป 

http://www.mdsystem.com/
http://www.mdsystem.com/
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12.6 The Supplier shall be obligated to comply with the 

requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 of the 
European Parliament and of the Council dated 18 

December 2006, concerning the Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). 

Products that do not fully comply with the requirements of 
REACH must not be supplied to us. Additionally to REACH 

the Supplier shall also comply with the requirements of 
Regulation 2011/65/EU concerning the Restriction of (the 

use of certain) Hazardous Substances in electrical and 
electronic Equipment (RoHS) and with Conflict Minerals for 

worldwide deliveries. Products that do not fully comply with 
those requirements must not be supplied to us. 

12.6 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของ Regulation (EC) 

เลขที่ 1907/2006 ของรฐัสภายุโรปและของคณะมนตรีลงวันที่ 18 

ธันวาคม 2006 เกี่ยวกับการขึน้ทะเบียน การประเมิน การอนุญาต 

และการจ ากัดสารเคมี (REACH) 

ผลิตภัณฑท์ี่ไม่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ REACH 

อย่างสมบูรณ์ตอ้งไม่ถูกส่งมาใหเ้รา นอกจาก REACH 

ซพัพลายเออรยั์งตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของกฎระเบียบ  

2011/65/EU ที่เกี่ยวขอ้งกับการจ ากัด (การใชว้ัตถุอันตรายบางอย่าง) 

สารอันตรายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ (RoHS) 

และแร่ที่มีขอ้ขัดแยง้ส าหรบัการจัดส่งทั่วโลก 

ผลิตภัณฑท์ี่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านั้นตอ้งไม่ถูกส่งมาใหเ้รา 

12.7 MANN+HUMMEL will send out standard letters regularly to 
relevant Suppliers asking the confirmation for compliance 

with the above enumerated regulations. The Supplier shall 
promptly respond to these letters. 

12.7 MANN+HUMMEL 

จะส่งจดหมายมาตรฐานไปยังซพัพลายเออรท์ี่เกี่ยวขอ้งเป็นประจ าเพือ่ขอ

ใหยื้นยันการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไวข้า้งตน้ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอบกลับจดหมายเหล่านี้โดยทันที 
12.8 The Supplier shall put the same obligations on his 

subcontractors in accordance with the above provisions. 
12.8 ผู้รบัเหมาช่วงของซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบัติตามภาระหน้าที่เดียวกบัซ ั

พพลายเออรต์ามบทบัญญัติขา้งตน้ 

  
13 Industrial Property Rights (IPR) 13 สิทธิใ์นทรพัยสิ์นเชิงอุตสำหกรรม (IPR) 
13.1 The Supplier warrants that he will not infringe any registered 

industrial property rights (e.g. patents, trademarks, designs 
or utility models), copyrights or any other third party rights 

by selling and providing the supplied products to us as 
contractually agreed. The Supplier shall fully indemnify us 

against any and all third-party claims resulting from the use 
or infringement of such rights. 

13.1 ซพัพลายเออรร์บัประกันว่าเขาจะไม่ละเมิดสิทธิใ์นทรพัยสิ์นเชิงอุตสาหกร

รมที่จดทะเบียน (เช่น สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา้ 

การออกแบบหรือรูปแบบยูทิลิตี)้ ลิขสิทธิห์รือสิทธิข์องบุคคลที่สามอ่ืน  ๆ

โดยการขายและจัดหาผลิตภัณฑท์ี่จัดหาใหก้ับเราตามที่ตกลงกันตามสั

ญญา 

ซพัพลายเออรจ์ะชดใชค้่าเสียหายใหเ้ราอย่างเต็มที่จากการเรียกรอ้งใด  ๆ

จากบุคคลที่สามซ่ึงเป็นผลมาจากการใชห้รือการละเมิดสิทธิด์ังกล่าว 
13.2 The Parties shall promptly notify each other of any 

infringement or alleged infringement they become aware of 
and to give each other the opportunity to counter any such 

claims.  

13.2 คู่สัญญาจะตอ้งแจง้ใหก้ันและกันทราบโดยทันทีถึงการละเมิดหรือการกล่

าวหาการละเมิดใด  ๆ ที่พวกเขาตระหนกัถงึ 

และใหโ้อกาสซ่ึงกันและกันในการตอบโตก้ารเรียกรอ้งดังกล่าว  

  

14 Retention of Title 14 กำรยึดหน่วงกรรมสิทธิ ์
In no event do we accept or acknowledge any retention of 

title – whether extended or prolonged - by the Supplier.  
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเรายอมรบัหรือรบัทราบการยึดหน่วงกรรมสิทธิ ์ - 

ไม่ว่าขยายหรือยืดเยือ้โดยซพัพลายเออร ์ 
  
15 Confidentiality 15 กำรรกัษำควำมลับ 

15.1 The Supplier shall treat any information, formulas, 
drawings, models, tools, technical records, procedural 

methods, software and other technical and commercial 
knowhow made available by us or acquired through us, as 

well as any related work results (hereinafter “Confidential 
Information”) strictly confidential towards third parties. The 

Supplier may only use the Confidential Information in its 
own business for purposes of performing deliveries to us 

and may only make it available to such persons who need 
to have access to it in connection with our business relation 

and are bound by a respective confidentiality obligation. 
This provision shall apply beyond the duration of our 

business relation if and to the extent the Supplier is unable 
to prove that the Confidential Information was known to him 

or was in the public domain already at the time it was 
acquired or was later made public without the Supplier’s 

fault. 

15.1 ซพัพลายเออรจ์ะปฏิบัติต่อขอ้มูล, สูตร, ภาพวาด, แบบจ าลอง, เคร่ืองมอื, 

บันทึกทางเทคนิค, วิธีการข้ันตอน, ซอฟตแ์วร ์

และความรูท้างเทคนิคและเชิงพาณิชยอ่ื์น  ๆ

ที่เราจัดหาใหห้รือไดม้าผ่านทางเรา ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวขอ้ง 

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ขอ้มูลที่เป็นความลับ") 

เป็นความลับอย่างเคร่งครดัต่อบุคคลที่สาม 

ซพัพลายเออรส์ามารถใชข้อ้มูลที่เป็นความลับในธุรกิจของตนเองเพือ่จุด

ประสงคใ์นการด าเนินการจัดส่งใหก้ับเราเท่านั้นและสามารถใหบ้ริการแก่

บุคคลที่จ าเป็นตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลดังกล่าวโดยเกี่ยวขอ้งกับความสัมพนัธท์

างธุรกิจของเราและมีภาระผูกพันในการรกัษาความลับที่เกี่ยวขอ้ง 

ขอ้ก าหนดนี้จะมีผลบังคับใชน้อกเหนือจากระยะเวลาของความสัมพนัธท์

างธุรกิจของเราหากซพัพลายเออรไ์ม่สามารถพิสูจน์ไดว้่า 

ขอ้มูลที่เป็นความลับนั้นเป็นที่รูจั้กต่อเขาหรืออยู่ในสาธารณสมบัติแลว้ใ

นขณะที่ไดม้าหรือเปิดเผยต่อสาธารณะในภายหลังโดยไม่มี 

ความผิดของซพัพลายเออร ์
15.2 We retain title to any documents (e.g. drawings, figures, test 

specifications), samples, models etc. made available by us 
to the Supplier in the course of the business relation, they 

shall be returned to us or destroyed at the Supplier’s cost 
upon our request at any time, but no later than upon 

termination of the business relationship (including any 
copies, extracts and replicas). The Supplier does not have 

any right of retention in relation to Confidential Information. 

15.2 เราเก็บรกัษากรรมสิทธิใ์นเอกสารใด  ๆ (เช่น ภาพวาด รูป 

ขอ้ก าหนดการทดสอบ) ตัวอย่าง แบบจ าลอง ฯลฯ 

ที่เราจัดหาใหก้ับซพัพลายเออรใ์นความสัมพันธท์างธุรกิจ 

เอกสารเหล่านี้จะถูกส่งคืนใหเ้ราหรือท าลายโดยค่าใชจ่้ายของซพัพลายเ

ออรต์ามที่รอ้งขอไดต้ลอดเวลา 

แต่ไม่ชา้กว่าเมื่อมีการยุติความสัมพนัธท์างธุรกิจ (รวมถึงส าเนา คัดย่อ 

และแบบจ าลองใด ๆ) ซพัพลายเออรไ์ม่มีสิทธิใ์นการเก็บรกัษาใด  ๆ

ที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลที่เป็นความลับ 

15.3 The disclosure of Confidential Information does not 
establish any industrial property rights, rights to knowhow 

or copy-rights of the Supplier and does not constitute a prior 
publication or right of prior use according to the applicable 

patent, design and utility model laws. Any kind of license is 
subject to a written agreement. 

15.3 การเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลับไมไ่ดเ้ป็นการสรา้งสิทธิใ์นทรพัยสิ์นทาง

อุตสาหกรรม สิทธิใ์นการรู ้ หรือสิทธิใ์นการคัดลอกของซพัพลายเออร ์

และไม่ถือเป็นการตีพิมพก์่อนหรือสิทธิใ์นการใชง้านก่อนหน้านี้ตามกฎห

มายสิทธิบัตรการออกแบบและรูปแบบยูทิลิตีท้ี่เกี่ยวขอ้ง 

ใบอนุญาตทุกประเภทอยู่ภายใตข้อ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
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16 Code of Conduct for Suppliers 16 จรรยำบรรณส ำหรบัซพัพลำยเออร ์
The Supplier shall observe the MANN+HUMMEL Code of 
Conduct when performing their deliveries and services. The 

Supplier undertakes to safeguard human rights, comply 
with labor standards, applicable data protection regulations 

and not to tolerate discrimination or forced/child labor. The 
Supplier confirms that it does not tolerate any form of 

corruption or bribery. The Supplier will also require its 
subcontracted Suppliers to comply with the Code of 

Conduct. The MANN+HUMMEL Code of Conduct can be 
accessed at www.mann-hummel.com/coc. If the Supplier 

culpably infringes these obligations then, without prejudice 
to other claims, MANN+HUMMEL shall be entitled to 

terminate the contract.  

ซพัพลายเออรต์อ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ MANN+HUMMEL 

เมื่อด าเนินการส่งมอบและบริการ 

ซพัพลายเออรร์บัรองที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน ระเบียบการคุม้ครองขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 

และไม่ยอมใหม้ีการเลือกปฏิบัติหรือการใชแ้รงงานบังคับ /แรงงานเดก็ 

ซพัพลายเออรยื์นยันว่าไม่ยอมใหม้ีการทุจริตหรือติดสินบนทุกรูปแบบ 

ซพัพลายเออรจ์ะก าหนดใหซ้พัพลายเออรท์ี่รบัเหมาช่วงปฏิบัติตามจรรย

าบรรณ สามารถเขา้ถึงหลักจรรยาบรรณของ MANN+HUMMEL ไดท้ี ่
www.mann-hummel.com/coc 

หากซพัพลายเออรล์ะเมิดขอ้ผูกพันเหล่านี้ MANN+HUMMEL 

จะมีสิทธิบ์อกเลิกสัญญาโดยไม่กระทบกระเทือนต่อการเรียกรอ้งอ่ืน ๆ  

  

17 Data Protection 17 กำรคุ้มครองข้อมูล 
17.1 The contracting parties may provide each other with 

personal data in the course of the performance during the 
contractual relationship. The processing and transfer of 

which will be done in accordance with applicable data 
protection law. Each contractual party is a data controller in 

respect of personal data processing. 

17.1 คู่สัญญาอาจใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่กันและกันในระหว่างการด าเนินการร

ะหว่างความสัมพันธต์ามสัญญา 

การประมวลผลและการถ่ายโอนจะด าเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มู

ลที่บังคับใช ้

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้ควบคุมขอ้มูลในส่วนของการประมวลผลขอ้มูลส่

วนบุคคล 
17.2 The Supplier is obliged to comply with data protection 

regulations in its deliveries and services. In particular it will 

oblige its employees to maintain data confidentiality 
according to applicable data protection law, if these 

employees have access to personal data. 

17.2 ซพัพลายเออรม์ีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามระเบียบการคุม้ครองขอ้มูลในการส่

งมอบและบริการ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงซพัพลายเออรจ์ะบังคับใหพ้นักงานรกัษาความลับของ

ขอ้มูลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที่บังคับใช ้

หากพนักงานดังกล่าวสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได  ้
17.3 If personal data are collected, processed or used by the 

Supplier on behalf of MANN+HUMMEL or if personal data 
are accessible in the context of the performance of the 

contractual relationship an additional data protection 
contract has to be concluded if needed by applicable data 

protection law. 

17.3 หากขอ้มูลส่วนบุคคลถูกรวบรวม ประมวลผล 

หรือใชโ้ดยซพัพลายเออรใ์นนามของ MANN+HUMMEL 

หรือหากขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถเขา้ถึงไดใ้นบริบทของการปฏิบัติตาม

ความสัมพันธต์ามสัญญา 

จะตอ้งมีการสรุปสัญญาคุม้ครองขอ้มูลเพิ่มเติมหากจ าเป็นโดยกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง 
17.4 Further information by MANN+HUMMEL regarding 

personal data processing of Suppliers are accessible under: 
www.mann-hummel.com/dataprocessing 

17.4 ขอ้มูลเพิ่มเติมโดย MANN+HUMMEL 

เกี่ยวกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของซพัพลายเออรส์ามารถเขา้

ถึงไดภ้ายใต:้ www.mann-hummel.com/dataprocessing 
  

18 General Provisions 18 บทบัญญัติทั่วไป 
18.1 If any of the provisions contained in these Terms and 

Conditions and other agreements are or become invalid, it 

shall not affect the validity of the remaining contract. The 
Parties shall replace such invalid provision with a valid 

provision that best reflects the economic success of the 
invalid provision. 

18.1 หากบทบัญญัติใด  ๆ

ที่มีอยู่ในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และขอ้ตกลงอ่ืน  ๆ ไม่ถูกตอ้ง 

ก็จะไม่มีผลต่อความถูกตอ้งของสัญญาที่เหลืออยู่ 

คู่สัญญาจะแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ถูกตอ้งดังกล่าวดว้ยบทบญัญัติที่ถูกตอ้

งซ่ึงสะทอ้นถึงความส าเร็จทางเศรษฐกิจของบทบัญญัติที่ไม่ถกูตอ้งไดด้ทีี่

สุด 

18.2 In the event of any discrepancy between the English 
original version of these Terms and Conditions of 

Purchasing and any foreign language translation, the 
English version prevails. 

18.2 ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการจัดซือ้ฉบับภ

าษาอังกฤษฉบับดั้งเดิมกบัการแปลภาษาตา่งประเทศใด  ๆ  

ใหใ้ชเ้วอรช์นัภาษาอังกฤษเหนือกว่า  

18.3 The place of performance for all deliveries shall be the place 
indicated in the Order.  

18.3 สถานที่ด าเนินการส าหรบัการจัดส่งทั้งหมดจะตอ้งเป็นสถานที่ที่ระบุไวใ้น

ค าส่ังซือ้  
18.4 Unless otherwise agreed, the local laws of the purchasing 

company should be the governing law. Application of the 
United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for 

the International Sale of Goods shall be excluded.  

18.4 กฎหมายทอ้งถิ่นของบริษัทจัดซือ้ควรเป็นกฎหมายที่ใชบ้งัคับ 

เวน้แต่จะตกลงไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

การบังคับใชอ้นุสัญญาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1980 

ว่าดว้ยสัญญาการขายสินคา้ระหว่างประเทศจะไม่รวมอยู่ดว้ย  

18.5 The place of jurisdiction shall be the place of the registered 
office of the purchasing MANN+HUMMEL Company. 

However, we have the right to file claims against the 
Supplier also at the place of his registered office.  

18.5 สถานที่ในเขตอ านาจศาลจะเป็นสถานที่ของส านักงานจดทะเบียนของบริ

ษัทจัดซือ้ MANN+HUMMEL 

อย่างไรก็ตามเรามีสิทธิท์ี่จะย่ืนค ารอ้งต่อซพัพลายเออร ์ ณ 

สถานที่ท าการจดทะเบียนของเขาดว้ย  

  

http://www.mann-hummel.com/coc
http://www.mann-hummel.com/coc
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Terms and Conditions of Purchasing of the MANN+HUMMEL 
Group for Production Material – Region Europe and Asia Pacific / 

ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรจดัซือ้ของ MANN+HUMMEL Group 

ส ำหรบัวสัดุกำรผลิต – ภูมิภำคยุโรปและเอเชียแปซฟิิก 

 

 
 

 

 

 
 

เวอรช์นั: 02/2021 หน้า 8 จาก 8 
 

 These Terms and Conditions of Purchasing are the basis of the supply 
relationship existing with you and shall apply to all of your deliveries and 
services with immediate effect.  
Please confirm these conditions for us by returning the signed document 
to us. 
Please contact your responsible purchaser at MANN+HUMMEL if you 
have any queries. 
Supplier hereby acknowledges to have received and accepted our 
current Terms and Conditions of Purchasing for Production Material. 

   

 
Place, date 

 

   

 
Signature Supplier and Company stamp 

   

 
Company name 

 
 

 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการจัดซือ้เหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธใ์นการจัดหาท่ีมี

อยู่กับคุณ และจะมีผลบังคับใชกั้บการส่งมอบและบริการท้ังหมดของคุณโดยมีผลทันที  

โปรดยืนยันเง่ือนไขเหล่าน้ีให้เราโดยส่งเอกสารท่ีเซ็นแล้วกลับมาให้เรา 

โปรดติดต่อผู้ซือ้ท่ีรับผิดชอบของคุณท่ี MANN+HUMMEL หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ  

ซัพพลายเออรย์อมรับว่าได้รับและยอมรบัข้อก าหนดและเง่ือนไขในการจัดซือ้วัสดุการผลิ

ตในปัจจุบันของเรา 

   

 
สถานที่, วันที่ 

 

   

 
ลายเซ็นซพัพลายเออรแ์ละตราประทับของบริษัท 

   

 
ช่ือบริษัท 

 
 

 


