Terms and Conditions of Purchasing of the MANN+HUMMEL
Group for Production Material – Region Europe and Asia Pacific /
้ ของ MANN+HUMMEL Group
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรจัด ซือ
สำหร ับวัสดุกำรผลิต – ภูมิภำคยุโรปและเอเชียแปซิฟิก
1.
1.1

Relevant Regulations
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.
1.1

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

2
2.1

Ordering and Order Confirmation
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.
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
2.1

2.3

The EDI Agreement is an integral part of these Terms and
Conditions and can be accessed under: www.mannhummel.com/ediagreement

2.3

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.
Prices specified in the Order are fixed.

2.4

Delivery Dates / Delay in Delivery
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
3.1

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

3.3

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

3.3

2.2

2.5
3
3.1
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2.2

2.5

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
้
้ ้งหมดของเรา
เงื่อนไขการจัดซือเหล่
า นี้จะมีผลเฉพาะกับ คาสั่งซือทั
้
่
้
่
้
(ต่อไปนีคือ "คาสังซือ") ทีควบคุม การซือสินค ้า บริการ และผลงาน
เงื่อนไขการจัดส่งที่ขัดแย้งกันจะมีผลบังคับ ใช้ก็ต่อเมื่อได ้รับการยอมรับอ
ย่า งชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อักษรจากเรา
เราขอคัดค ้านอย่า งชัดแจ้งต่อบันทึกหรือการอ้างอิงใด
ๆ
ของซัพพลายเออร์เ กี่ยวกับ ความถูกต ้องและการบังคับ ใช้ข้อกาหนดและเ
งื่อนไขทั่วไปของเขา
้
เงื่อนไขในการจัดซือของเรามี
ผลบังคับ ใช้เฉพาะในกรณีที่เราไม่คัดค ้าน
ข้อกาหนดและเงื่อนไขของซัพ พลายเออร์ในแต่ละกรณีหรือแม้ว ่า จะทราบ
ถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขที่ขัดแย้งเพิ่มเติม ของซัพ พลายเออร์
เรายอมรับการจัดส่งโดยไม่ม ีข ้อแม้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่า นี้ใช้กับ บริษัท
MANN+HUMMEL
ตามที่ระบุไว ใ้ นภาคผนวก
1
และกับ ซัพพลายเออร์และบริษัทของซัพพลายเออร์ตามที่ระบุไว ้ในภาคผ
นวก 2
้
นอกเหนือจากข้อกาหนดและเงื่อนไขการจัดซือเหล่
า นี้แล้ว
ข้อตกลงการประกันคุณภาพ
คู่ม ือซัพพลายเออร์และคู่ม ือโลจิสติกส์จะนามาใช้และเป็ นส่ว นหนึ่งของข้
อตกลงนี้ด ้วย
้
กำรสั่งซือและกำรยื
นยันกำรสั่งซือ้
การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูป แบบอิเ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Data
Interchange
หรือ
“EDI”)
หรือ
WebEDI
เป็ นสิ่งสาคัญและจาเป็ นสาหรับซัพพลายเออร์ในการเข้าสู่ความสัม พันธ์
ทางธุรกิจกับ MANN+HUMMEL ในกรณีที่ซัพพลายเออร์ปฏิเ สธ
EDI/WebEDI หรือไม่ยอมรับข้อตกลง EDI/WebEDI ภายในสอง (2)
เดือน
ความสัม พันธ์ทางธุรกิจกับ
MANN+HUMMEL
จะยังดาเนินต่อไป แต่ซ ัพพลายเออร์จะถูกเรียกเก็บ เงิน 100 ยูโร
(หนึ่งร้อยยูโร) ต่อการจัดส่งในกรณีดังกล่า ว
้
คาสั่งซือและ/หรื
อการเปลี่ยนแปลงในภายหลังตอ้ งทาเป็ นลายลักษณ์อักษ
รเพื่อให ้มีผลผูกพันกับ เรา
แบบฟอร์มเป็ นลายลักษณ์อักษรรวมถึงอีเ มลหรือ - หากตกลง - EDI หรือ
WebEDI
่
การเบี่ยงเบนจากข้อกาหนดของแบบฟอร์มนี้จะมีผลเฉพาะเมือได
้รับการ
อนุม ัติล่ว งหน้า ในรูป แบบเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือข้อความ
ข้อตกลง
EDI
เป็ นส่ว นหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่า นี้และสามารถเข้า ถึงไดภาย
้
ใต:้ www.mann-hummel.com/ediagreement
้
การยอมรับคาสั่งซือของเราจะต
้องไดร้ ับการยืนยันเป็ นลายลักษณ์อักษร
้ ่สมบูรณ์ของเรา
ภายในสองวันทาการโดยมีการระบุขอ้ มูลคาสั่งซือที
้
หากซัพพลายเออร์ไม่ยอมรับคาสั่งซือภายในสิ
บ
(10)
์
วันทาการนับ จากวันที่ไดร้ ับ เรามีสิทธิยกเลิ
กคาสั่งซือ้
้ นราคาตายตัว
ราคาที่ระบุในคาสั่งซือเป็
วันที่จัดส่ง / ควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่ง
วันที่จัดส่งและกาหนดเวลาที่ตกลงกันจะมีผลผูกพัน
กาหนดการจัดส่งมีผลผูกพัน เว ้นแต่ซ ัพพลายเออร์จะคัดคา้ นใด ๆ
ภายในสาม
(3)
วันทาการนับ จากที่ไดร้ ับกาหนดการดังกล่าว
วันที่ร ับสินค ้า
ณ
้
สถานที่ที่ระบุไว ้ในคาสั่งซือของเราจะต
้องเป็ นไปอย่า งเด็ดขาดสาหรับ การ
ปฏิบ ัติตามวันที่จัดส่งหรือกาหนดเวลา
ซัพพลายเออร์จะต ้องรับผิดชอบในการแจ้งผู้ให ้บริการที่ระบุไว ใ้ นคาสั่งซื ้
อของเรา
หากผู้ให ้บริการรายอื่นนอกเหนือจากที่เราระบุไดร้ ับการว่าจ้างโดยไม่ได ้รั
บการอนุม ัติล่ว งหน้า จากเรา
้
ซัพพลายเออร์ต ้องรับผิดชอบค่า ใช้จ่า ยเพิ่ม เติม ใด ๆ ที่เ กิดขึนตามมา
ซัพพลายเออร์จะแจ้งให ้เราทราบโดยทันทีเ ป็ นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
้
ความล่า ช้าที่อาจเกิดขึนหรื
อการไม่ปฏิบ ัติตามวันที่จัดส่งและกาหนดเวล
าการจัดส่ง
โดยอธิบ ายถึงสาเหตุของความล่า ช้าและระบุระยะเวลาที่คาดว่า จะมีผล
หากซัพพลายเออร์เกินวันที่จัดส่งและกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว ้
จะถือว่า เขาผิดนัดโดยไม่จาเป็ นต ้องมีการแจ้งเตือนหากมีการกาหนดวัน
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reminder being required, provided that a certain date has
been directly or indirectly stipulated within the scope ofsuch
agreed-upon delivery dates or deadlines.
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.

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.
Acceptance of a delayed delivery or service does not imply
waiver of any of our rights, in particular to claim for
damages.

3.4

4
4.1

Delivery / Shipping
Each shipment must be accompanied by a delivery note /
invoice including our complete Order data.

4
4.1

4.2

The Supplier shall provide the Purchaser with a national export 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: ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com.

4.2

4.3

Suppliers that have their registered office in the European
Community or Turkey must also confirm the preferential status of the goods supplied to the buyer using a Supplier Declaration with the wording required by law; wherever possible
this declaration should be a Long-Term Supplier Declaration. Supplier Declarations that do not meet the legal requirements will not be recognized. Any relevant evidence
must be provided and submitted by the Supplier without this
being specifically requested. The Supplier sh all 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 information about preferential status of supplied goods in the
form agreed on in the relevant preferential agreement itself.

4.3

4.4

The Supplier undertakes to print commodity code and nonpreferential origin as well as national export list number (if
applicable) of the goods supplied on his invoice.

4.4

4.5

The Supplier undertakes to inform the Purchaser immediately in writing in the event that any declaration of preferential status or non-preferential origin or commodity code, or
any part thereof, ceases to be valid or is subject to change.

4.5

4.6

The Supplier agrees to comply with any relevant international 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 certified 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

3.5
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3.5

ในกรณีที่ผิดนัด
้ ดระยะเวลาผ่อนผันที่เหมาะสมที่เราเป็ นผู้กาหนด
หลังจากสินสุ
์
เราจะมีสิทธิรับบริ
การที่ซัพพลายเออร์ติดค ้างเราอยู่จากบุคคลที่สามโดย
ที่ซัพ พลายเออร์เป็ นผู้ออกต ้นทุนและค่า ใช้จ่า ย
์
หรือเราจะมีสิทธิยกเลิ
กสัญญาหรือเรียกร้องใหซ
้ ัพพลายเออร์ชดใช้ค่า เสี
ยหายที่เกิดขึน้
ซัพพลายเออร์จะต ้องชาระเงินคืนให ้กับ เราสาหรับค่า ใช้จ่า ยเพิ่มเติม ใด ๆ
้ นเป็ นผลมาจากการจัดส่งล่า ช้า
และทั้งหมดที่เกิดขึนอั
ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนที่น่า ตาหนิจากข้อกาหนดการจัดส่งและบรรจุภั
ณฑ ์หรือในกรณีที่มีการจัดส่งก่อนกาหนดหรือการจัดส่งเกิน
์ ยกร้องค่า ใช้จ่า ยเพิ่มเติม สาหรับการขนส่งในรูป แบบของค่า
เราจะมีสิทธิเรี
เสียหายคิดเป็ นสอง
(2)
ชั่วโมงตามอัตราในทอ้ งถิ่นของบริษัท
MANN+HUMMEL
ที่เกิดความเสียหายบวกกับ ค่า เสียหายที่เกิดขึน้
ซัพพลายเออร์ม ีสิทธิที์ ่จะพิสูจน์ว ่า เราไม่ได ้รับ ความเสียหายใด
ๆ
หรือเราไดร้ ับความเสียหายน้อยกว่า ที่เราประเมิน
การยอมรับการจัดส่งหรือบริการที่ล่า ช้าไม่ได ้หมายความถึงการสละสิทธิ ์
ใด ๆ ของเราโดยเฉพาะอย่า งยิ่งในการเรียกร้องค่า เสียหาย
กำรจัดส่ง / กำรขนส่ง
้
การจัดส่งแต่ละครังจะต
อ้ งมาพร้อมกับ ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
่
้
รวมถึงข้อมูลการสังซือที่สมบูรณ์ของเรา
ซัพพลายเออร์จะให ้ข้อมูลควบคุม การส่งออก ในประเทศ แก่ผู้ซอ
ื ้ (เช่น
หมายเลขรายการส่งออก)
ภายใต ้แต่ละรายการของใบแจ้งหนี้หากมี
ต ้องระบุ ECCN (หมายเลขจาแนกประเภทการควบคุม ส่งออก (Export
Control
Classification
Number)
–
สหรัฐฯ
้
กฎระเบียบควบคุม การส่งออก
(ใหม่อีกครัง)
สาหรับแต่ละรายการ
ข้อมูลนี้จะถูกส่งเพิ่มเติม ทางอีเ มลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:
ausfuhrgenehmigung@mann-hummel.com
ซัพพลายเออร์ที่มีสานักงานจดทะเบียนในประชาคมยุโรปหรือตุรกีต ้องยื
้
นยันสถานะสิทธิพ ิเ ศษของสินคา้ ที่ส่งใหก้ ับ ผู้ซือโดยใช้ค
าประกาศของซั
พพลายเออร์พร้อมข้อความที่กฎหมายกาหนด
้ ่
คาประกาศนี้ควรเป็ นคาประกาศของซัพพลายเออร์แบบระยะยาวทุกครังที
เป็ นไปได ้
คาประกาศของซัพ พลายเออร์ที่ไม่เ ป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฎหมายจะ
ไม่ได ้รับการยอมรับ
ซัพพลายเออร์ต ้องจัดหาและส่งหลักฐานใด
ๆ
ที่เ กี่ยวข้องโดยที่เ ราไม่จาเป็ นต ้องร้องขอเป็ นพิเ ศษ
ซัพพลายเออร์ต ้องรับผิดชอบค่า ใช้จ่า ยใด ๆ (เช่น ภาษีศุลกากร)
ที่เกิดจากความล้มเหลวในการแสดงหลักฐานดังกล่า ว
ซัพพลายเออร์ยังรับรองด ้วยว่า จะจัดทาใบแจ้งยอดที่ตรวจสอบไดเ้ กี่ยวกับ
รหัสสินคา้ โภคภัณฑ ์ตลอดจนแหล่งที่ม า ทางการค ้าของสินคา้ ทีจ่ ัดหา
(โดยใช้รหัส
ISO
alpha-2)
และแสดงหลักฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับ สนุนใบแจ้งยอดเหล่า นี้หากจาเป็น
ซัพพลายเออร์ท่ม
ี ีสานักงานจดทะเบียนนอกสหภาพยุโรปหรือตุรกี
แต่ในประเทศที่สหภาพยุโรปหรือตุรกีได ้สรุป ข้อตกลงสิทธิพ ิเ ศษ
จะต ้องให ้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานะสิทธิพ ิเ ศษของสินค ้าที่จัดหาในแบบฟอร์ม
ที่ตกลงในข้อตกลงสิทธิพ ิเ ศษที่เ กี่ยวข้อง
ซัพพลายเออร์ร ับรองที่จะพิม พ ร์ หัสสินค ้าและแหล่งกาเนิดที่ไม่ไดร้ ับสิทธิ
พิเ ศษตลอดจนหมายเลขรายการส่งออกของประเทศ
(ถา้ มี)
ของสินคา้ ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของตน
ซัพพลายเออร์ร ับรองว่า จะแจ้งใหผ้ ู้ซอทราบทั
ื้
นทีเ ป็ นลายลักษณ์อักษรใน
กรณีที่การประกาศสถานะสิทธิพ ิเ ศษหรือแหล่งที่มาที่ไม่ได ้รับ สิทธิพ ิเ ศษ
หรือรหัสสินคา้ โภคภัณฑ ์หรือส่ว นหนึ่งส่ว นใดของมันไม่ม ีผลบังคับ ใช้หรื
ออาจมีการเปลี่ยนแปลง
ซัพพลายเออร์ตกลงที่จะปฏิบ ัติตามโครงการรักษาความปลอดภัยระหว่าง
ประเทศที่เ กี่ยวข้อง (เช่น CC-TPAT/AEO F หรือ C/KC Air Cargo
Security)
เพื่อให ้แน่ใจว่า มีการส่งมอบพัสดุให ้กับผู้ซอตรงเวลา
ื้
หากซัพพลายเออร์ไม่ได ้ใช้โปรแกรมรักษาความปลอดภัยใด ๆ เหล่า นี้
้
พวกเขาต ้องแสดงคาประกาศการรักษาความปลอดภัยกับ การจัดส่งครังแ
รก ต ้องมีการประกาศการรักษาความปลอดภัยใหม่ทุกสอง (2) ปี
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เว ้นแต่จะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อักษร
การจัดส่งจะต ้องดาเนินไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่คิดค่า ขนส่งและค่า
บรรจุภัณฑ ์ DAP (Incoterms 2020) ที่สถานที่ตั้งของ MH

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

5
5.1

Invoices / Payment Terms
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
5.1

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.
In case of acceptance of early deliveries, maturity shall
depend on the agreed-upon delivery date.
In case of short deliveries, we shall be entitled to retain
payment in the amount of the outstanding delivery until
proper fulfillment.

5.2

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

6
6.1

Supplier’s Master Data
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.
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
6.1

7
7.1

Force Majeure
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
7.1

7.2

Shortage of raw material and strikes are not considered
events of Force Majeure.
Should such event last longer than two months, we may
terminate the respective agreement without notice.

7.2
7.3

หากเหตุสุดวิสัยดังกล่า วกินเวลาเกินสองเดือน
เราอาจยุติข ้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต ้องแจ้งให ้ทราบล่ว งหน้า

8
8.1

กำรแจ้ง ข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่องในสินค ้าที่จัดส่งจะถูกแจ้งไปยังซัพพลายเออร์เมื่อเราพบสิ่งเห
ล่า นี้ตามปกติของธุรกิจของเรา
แต่ไม่เ กินสิบ
(10)
วันทาการหลังจากการตรวจพบ

8.2

Notice of Defects
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.
Supplier shall perform an appropriate outgoing inspection.

8.2

ซัพพลายเออร์จะต ้องดาเนินการตรวจสอบขาออกที่เหมาะสม

9

Defects

9

ข้อบกพร่อง

5.3
5.4

6.2

7.3

8
8.1
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5.3
5.4

6.2

ใบแจ้ง หนี้ / เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
้ ่สมบูรณ์ของเรา (เลขที่ใบสั่งซือ้ วันที่
ใบแจ้งหนี้ตอ้ งมีข ้อมูลคาสั่งซือที
เลขที่ใบส่งของ)
ในกรณีท่ไม่
ี ป ฏิบ ัติตามข้อกาหนดนี้
ซัพพลายเออร์ต ้องรับผิดชอบต่อความล่า ช้า ที่เป็ นผลตามมาในการประม
วลผลใบแจ้งหนี้และการชาระเงิน
ต ้องส่งใบแจ้งหนี้ตามที่ระบุไว ้ในคาสั่งซือ้
์
้ ่ไม่สมบูรณ์ห
เราขอสงวนสิทธิในการส่
งคืนใบแจ้งหนี้ที่มีข ้อมูลการสั่งซือที
รือไม่ถูกตอ้ งหรือมีที่อยู่สาหรับการเรียกเก็บ เงินที่ไม่ถูกตอ้ งหรือไม่สมบูร
ณ์ไปยังซัพพลายเออร์
เว ้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นกรณีพ ิเศษ
ใหช
้ าระเงินโดยการโอนเงินผ่า นธนาคารหลังจากสามสิบ (30) วันสุทธิ
ณ
วันที่ไดร้ ับสินค ้า
แต่ไม่ชา้ กว่า ที่ได ้รับ ใบแจ้งหนี้
หากชาระเงินภายในยี่สิบ
(20)
วัน
ทางเราจะหักส่ว นลดเงินสดสามเปอร์เซ็นต ์ (3%)
่
ในกรณีทียอมรับการส่
งมอบก่อนกาหนด
้
ระยะครบกาหนดจะขึนอยู
่กับ วันส่งมอบที่ตกลงกัน
่
ในกรณีทจัี ดส่งสินคา้ ไม่ครบ
เรามีสิทธิที์ ่จะสงวนการชาระเงินตามจานวนการจัดส่งที่คงค ้างไว จ้ นกว่าจ
ะได ้รับสินค ้าครบถ ้วน
์
ซัพพลายเออร์จะไม่ม ีสิทธิมอบหมายหรื
อกาจัดข้อเรียกร้องทั้งหมดหรือบ
างส่ว นต่อเราโดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่ว งหน้า จา
กเรา
ข้อมูลหลักของซัพพลำยเออร์
้
ข้อกาหนดเบืองต
้นสาหรับการเข้าสู่ความสัม พันธ์ทางธุรกิจใด
ๆ
กับ ซัพพลายเออร์คือการที่ซัพ พลายเออร์ให ้หมายเลข
DUNS
และข้อมูลอื่น
ๆ
ที่จาเป็ นในระหว่า งขั้นตอนการลงทะเบียน
้
่งซือได
้ เ้ ฉพาะกับ ซัพพลายเออร์ที่ลงทะเบียนกับ พอร์ทั
คาสั่งซือสามารถสั
ลซัพพลายเออร์ด ้วยหมายเลข DUNS ของตนเองในขณะสั่งซือ้
้ ซัพพลายเออร์ของโฮม
่
พอร์ทัลซัพพลายเออร์สามารถเข้าถึงได ้จากพืนที
เพจ
MANN+HUMMEL
ซัพพลายเออร์ร ับรองที่จะอัป เดตข้อมูลของตนในพอร์ทัลอยู่เ สมอ
ซัพพลายเออร์ร ับรองที่จะตรวจสอบชุดข้อมูลของเขาอย่า งน้อยปี ละครัง้
เหตุสุดวิสัย
เหตุสุดวิสัย เช่น สงคราม ภัยธรรมชาติ มาตรการทางการ (เช่น
การยึดทรัพย์
การหา้ มส่งออก)
การกระทาที่ไม่สามารถคาดเดาได ้และหลีกเลี่ยงไม่ไดอ้ ื่น
ๆ
ซึ่งอยู่นอกขอบเขตอิทธิพ ลของซัพพลายเออร์และซัพ พลายเออร์ไม่รบั ผิ
ดชอบ
จะปลดปล่อยคู่สัญญาจากหน้า ที่ของตนตลอดช่ว งเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ดังกล่า ว
ทั้งสองฝ่ ายมีหน้า ที่ต ้องให ้ข้อมูลทั้งหมดที่เ กี่ยวข้องกับ เหตุสุดวิสัยทันที
ในกรณีที่มีเ หตุสุดวิสัยที่เกี่ยวข้องกับ เรา
เราจะมีสิทธิใ์ นการเพิกถอนสัญญาทั้งหมดหรือบางส่ว นตามดุลยพินิจขอ
งเรา
การขาดแคลนวัตถุดิบ และการนัดหยุดงานไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย
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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

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

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

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.
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

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.
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.

9.5

Liability
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.

10

9.6

10

11
Product Liability
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
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9.6

์
้ ว นที่มีไว ส้ าหรับ ยานยนต ์หรือยาน
การอ้างสิทธิการรับประกั
นสาหรับชินส่
พาหนะเพื่อการพาณิชย์จะหมดอายุภายในยี่สิบ สี่
(24)
้
้ ว นอะ
เดือนนับ จากการลงทะเบียนยานพาหนะครังแรกหรื
อการติดตั้งชินส่
ไหล่
แต่ไม่เ กินสามสิบ
(30)
เดือนนับ จากที่ส่งมอบใหเรา
้
้ ว นอื่น
สาหรับชินส่
ๆ
้ ดลงหลังจากยี่สิบ สี่
และรายการจัดส่งการเรียกร้องการรับ ประกันจะสินสุ
(24)
เดือนนับ จากที่ส่งมอบใหก้ ับ ลูกค ้าของเรา
เว ้นแต่จะมีการกาหนดระยะเวลาอื่นไว ้อย่า งชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
เว ้นแต่จะระบุไว ้เป็ นอย่า งอื่น
ในข้อ
9
่
นี้ซัพ พลายเออร์จะตอ้ งรับผิดตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกียวข้
องโดย
เฉพาะอย่า งยิ่งสาหรับ ข้อบกพร่องของการจัดส่ง
และความรับผิดนี้จะไม่จากัดหรือยกเว น้
ไม่ว ่า จะเป็ นคดีฟ้ องหรือจานวนเงิน
และจะต ้องชดใช้ค่า เสียหายและปกป้ องเราจากและต่อการเรียกร้องใด ๆ
ของบุคคลที่สามในขอบเขตเดียวกัน
ในกรณีที่มีขอ้ บกพร่องในการจัดส่ง
รวมถึงการไม่ม ีทรัพย์สินตามที่ตกลงไว ้
ซัพพลายเออร์จะต ้องรับผิดชอบอย่า งใดอย่า งหนึ่ง
้ วน
โดยอาจนาข้อบกพร่องออกทันทีโดยไม่คิดค่า ใช้จ่า ยหรือส่งมอบชินส่
ที่ปราศจากข้อบกพร่อง (รวมถึงค่า ใช้จ่า ยที่จาเป็ นในแต่ละกรณี เช่น
้ า งสมเหตุสมผล ค่า ใช้จ่า ยในการติดตั้งและถอด) หรือลดราคาซืออย่
ทั้งนี้เราจะเป็ นผู้เ ลือกและการเลือกดังกล่า วจะไม่กระทบต่อการเยียวยาทา
งกฎหมายอื่น
ๆ
ของเรา
หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถดาเนินการดังกล่า วได ้หรือหากเขาไม่ปฏิบ ั
ติตามข้อผูกพันดังกล่า วในทันที
เราอาจยกเลิกสัญญาและส่งคืนสินค ้าให ้กับ ซัพพลายเออร์โดยซัพ พลายเ
ออร์จะรับความเสี่ยงและเสียค่า ใช้จ่า ยเอง
ในกรณีเ ร่งด่ว นเรามีสิทธิที์ ่จะนาข้อบกพร่องออกหรือจ้างให ้บุคคลที่สาม
นาข้อบกพร่องออกโดยที่ซัพ พลายเออร์เป็ นผู้ร ับผิดชอบต ้นทุนและค่า ใช้
จ่า ย
โดยไม่กระทบต่อข้อเรียกร้องอื่น
ๆ
ของเรา
ซัพพลายเออร์จะเป็ นผู้ร ับผิดชอบค่า ใช้จ่า ยที่เราอาจตอ้ งเสีย
ซัพพลายเออร์จะต ้องทาการวิเ คราะห ์อย่า งสมเหตุสมผลและเริ่มดาเนินกา
รแก ้ไขเพื่อขจัดสาเหตุของข้อบกพร่องเพื่อป้ องกันไม่ให ้ข้อบกพร่องดังก
้ ก
ล่า วเกิดขึนอี
้ อหา
หากซัพพลายเออร์ส่งมอบสินคา้ ที่มีขอ้ บกพร่องมากกว่าหนึ่งครังหรื
กซัพ พลายเออร์ให ้บริการที่มีข ้อบกพร่องซา้
ๆ
เราจะมีสิทธิย์ กเลิกสัญญาแม้ในส่ว นของการส่งมอบที่ยังไม่ได ้ทาภายหลัง
การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อักษร
ซัพพลายเออร์จะต ้องชดใช้ค่า ใช้จ่า ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให ้กับ เราสาหรับ
การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค ้าที่ม ีข ้อบกพร่องที่เ ราอาจประสบ
สาหรับการจัดการการรับประกันแต่ละเคสนั้น
ซัพพลายเออร์จะต ้องจ่า ยค่า เสียหายคิดเป็ นสอง
(2)
ชั่ว โมงตามอัตราในท ้องถิ่นที่บ ริษัท
MANN+HUMMEL
ซึ่งเกิดความเสียหายบังคับ ใช้รวมทั้งค่า ใช้จ่า ยหรือความเสียหายเพิ่มเติ ม
ใด
ๆ
ที่เราอาจประสบ
์
้
ซัพพลายเออร์จะมีสิทธิในการพิ
สูจน์ว ่า ไม่ม ีความเสียหายเกิดขึนหรื
อควา
มเสียหายนั้นต่า กว่า ที่เ ราประเมินอย่า งมีนัยสาคัญ
ควำมรับผิด
เว ้นแต่จะตกลงกันไว ้เป็ นอย่า งอื่น
ซัพพลายเออร์จะต ้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่า เสียหายรวมถึงความเสีย
หายที่ตามมา
้
ซึ่งเกิดขึนโดยตรงหรื
อโดยอ้อมอันเป็ นผลมาจากการส่งมอบที่บกพร่องห
รือด ้วยเหตุผลอื่นใดที่เป็ นความผิดของซัพพลายเออร์
และความรับผิดนี้จะไม่ถูกจากัดหรือยกเว ้น
ไม่ว ่า จะด ้วยการฟ้ องคดีหรือจานวนเงิน
และจะต ้องชดใช้ค่า เสียหายและปกป้ องเราจากการเรียกร้องของบุคคลที่ส
ามในขอบเขตเดียวกัน

11
ควำมรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
11.1 ซัพพลายเออร์จะชดใช้ค่า เสียหายใหเ้ ราจากการเรียกร้องของบุคคลที่สา
มที่เกิดจากการเสียชีว ิตหรือการบาดเจ็บ ต่อบุคคลใด
ๆ
หรือความเสียหายต่อทรัพ ย์สินในขอบเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของซั
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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.
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.
12
Quality, Environment and Documentation
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.

12.2 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.

12.3 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.
12.4 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.
12.5 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.

เวอร์ชนั : 02/2021

พพลายเออร์
ซัพพลายเออร์จะคืนเงินให ้เราสาหรับ ต ้นทุนและค่า ใช้จ่า ยทั้งหมดที่เกิดขึ ้
นอันเป็ นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ การดาเนินการเรียกคืนหรือมาตรกา
รอื่นใด
11.2 ซัพพลายเออร์จะต ้องดาเนินการรักษาประกันความรับผิดต่อสาธารณะแล
ะผลิตภัณฑ ์โดยมีว งเงินชดใช้อย่า งน้อย 5,000,000 ยูโร (หา้ ล้า นยูโร)
้ อการเกิดการบาดเจ็บ ส่ว นบุคคล
ต่อครังต่
ความเสียหายต่อทรัพ ย์สิน
ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ ์
และการสูญเสียทางการเงิน
ต ้องขยายความคุ ้มครองเพื่อรวมค่าใช้จ่า ยในการเรียกคืนผลิตภัณฑ ์ดวย
้
วงเงินชดใช้
3,000,000
ยูโร
(สามล้า นยูโร)
อย่า งไรก็ตามความรับผิดของซัพพลายเออร์จะไม่จากัดอยู่ท่จ
ี านวนเงินที่
ประกันคุมครอง
้
ซัพพลายเออร์จะให ้ใบรับ รองสกุลเงินของการประกันภัยนี้แก่ผู้ซอโดยระ
ื้
บุถึงส่ว นความคุ ้มครองที่จาเป็ นเป็นรายปี และตามคาร้องขอของผู้ซอ
ื้
12
คุณภำพ สิ่งแวดล้อม และเอกสำร
่ าการส่งมอบ
12.1 เมือท
ซัพพลายเออร์ต ้องปฏิบ ัติตามกฎเทคโนโลยีและกฎระเบียบดา้ นความปล
้
อดภัยที่ยอมรับโดยทั่วไปตามที่บังคับ ใช้เ ป็ นครังคราว
ตราบเท่า ที่เราได ้จัดเตรียมภาพวาด
ตัว อย่าง
หรือบทบัญญัติหรือเอกสารอื่น
ๆ
ใหแ้ ก่ซ ัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์จะต ้องปฏิบ ัติตามในเรื่องการออกแบบและลักษณะของสิน
ค ้าที่จัดส่ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการจัดส่งหรือกระบวนการผลิตที่ได ้รับ การอนุ
มัติแล้ว หรือการย้า ยฐานการผลิตไปยังสถานที่อื่น
ซัพพลายเออร์ต ้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาที่กาหนดและตอ้
งได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจากเราล่ว งหน้า
12.2 ซัพพลายเออร์จะต ้องบ ารุงรักษาหรือพัฒนาระบบการจัดการดา้ นคุณภา
พ
สุขภาพและความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมตามความคาดหวังของเราและยึดตาม
IATF16949,
้
ISO14001 และ ISO45001 ในเวอร์ช ันที่ใช้บังคับ เป็ นครังคราว
ใบรับรองจากสานักงานที่ไดร้ ับการรับรองหรือการรับรองของบุคคลที่ สอง
และระบบ
QM
ที่เท่า เทียมกันอาจไดร้ ับการอนุม ัติหลังจากการตรวจสอบก่อนในส่ว นขอ
งเรา
ซัพพลายเออร์จะต ้องเพิ่มสาเนาของใบรับรองปัจจุบ ันไปยังพอร์ทัลซัพพล
ายเออร์
และต ้องอัป เดตใบรับรองดังกล่า วหลังจากวันหมดอายุโดยไม่จาเป็ นตองไ
้
ด ้รับการร้องขอเป็ นพิเ ศษ
ซัพพลายเออร์จะต อ้ งแจ้งให ้เราทราบทันทีหากใบรับรองถูกเพิกถอน
12.3 การสร้างต ้นแบบจะดาเนินการตาม
"การประกันคุณภาพของวัสดุ"
(เอกสาร VDA, เล่ม 2) และ/หรือตาม PPAP ในเวอร์ชนั ล่า สุด
้ ว นอนุกรมที่เกี่ยวข้
นอกเหนือจากการสร้างต ้นแบบและการดัดแปลงชินส่
องแล้ว
ซัพพลายเออร์จะต ้องป้ อนข้อมูลวัสดุทั้งหมดในฐานข้อมูลวัสดุ
IMDS
(International
Material
Data
System:
http://www.mdsystem.com)
รายการ
IMDS
ที่ได ้รับการอนุม ัติและยอมรับ ของข้อมูลวัสดุท่เกี
ี ่ยวข้องทั้งหมดเป็ นส่ว นห
้
นึ่งและข้อกาหนดเบืองต
้นสาหรับการอนุม ัติ
12.4 ซัพพลายเออร์ต ้องตรวจสอบคุณภาพของสินค ้าที่จัดส่งอย่า งสม ่าเสมอแ
้ นประจาโดยไม่คานึงว่าการสุ่ม ตัว อ
ละต ้องทาการทดสอบคุณสมบัติซาเป็
ย่า งสาเร็จผล
คู่ค ้าตามสัญญาต ้องแจ้งให ้กันและกันทราบถึงความเป็ นไปไดข
้ องการปรั
บปรุงคุณภาพเพิ่มเติม
12.5 ซัพพลายเออร์จะต อ้ งปฏิบ ัติตามกฎหมายและมาตรฐานการคุม้ ครองสิ่งแว
ดล้อมที่เ กี่ยวข้อง
และตรวจสอบให ้แน่ใจว่า เป็ นไปตามข้อกาหนดในการประกาศเฉพาะสาข
าและตามกฎหมายและข้อห ้ามในการใช้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งข้อกาหนดทางกฎหมายของประเทศที่ผลิต
สถานที่จัดส่งและสถานที่ใช้งานที่ได ้รับการสื่อสารให ้คานึงถึง
การปรับปรุงการป้ องกันสิ่งแวดล้อมในการปฏิบ ัติงานอย่า งต่อเนื่องและกา
รหลีกเลี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมจะต ้องได ้รับการรับรองอย่า งเป็ นระบบตามก
ฎที่ยอมรับ โดยทั่วไป
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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.
12.7 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.
12.8 The Supplier shall put the same obligations on his
subcontractors in accordance with the above provisions.
13
Industrial Property Rights (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.
13.2 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.
14

Retention of Title
In no event do we accept or acknowledge any retention of
title – whether extended or prolonged - by the Supplier.

15
Confidentiality
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.
15.2 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.
15.3 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.
เวอร์ชนั : 02/2021

12.6 ซัพพลายเออร์จะต ้องปฏิบ ัติตามข้อกาหนดของ Regulation (EC)
เลขที่ 1907/2006 ของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรีลงวันที่ 18
้
ธันวาคม 2006 เกี่ยวกับ การขึนทะเบี
ยน การประเมิน การอนุญาต
และการจากัดสารเคมี
(REACH)
ผลิตภัณฑ ์ที่ไม่สอดคล้องกับ ข้อกาหนดของ
REACH
อย่า งสมบูรณ์ต ้องไม่ถูกส่งมาให ้เรา
นอกจาก
REACH
ซัพพลายเออร์ยังต ้องปฏิบ ัติตามข้อกาหนดของกฎระเบียบ
2011/65/EU ที่เกี่ยวข้องกับ การจากัด (การใช้ว ัตถุอันตรายบางอย่าง)
สารอันตรายในอุป กรณ์ไฟฟ้ า และอิเ ล็กทรอนิกส์
(RoHS)
และแร่ที่มีข ้อขัดแย้งสาหรับการจัดส่งทั่วโลก
ผลิตภัณฑ ์ที่ไม่เ ป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่า นั้นต ้องไม่ถูกส่งมาใหเ้ รา
12.7 MANN+HUMMEL
่
จะส่งจดหมายมาตรฐานไปยังซัพ พลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเป็ นประจาเพือขอ
ให ้ยืนยันการปฏิบ ัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว ้ข้างต ้น
ซัพพลายเออร์จะตอบกลับ จดหมายเหล่า นี้โดยทันที
12.8 ผู้ร ับเหมาช่ว งของซัพ พลายเออร์จะต ้องปฏิบ ัติตามภาระหน้า ที่เดียวกับซั
พพลายเออร์ตามบทบัญญัติข ้างต ้น
์
13
สิทธิในทรัพย์
สินเชิง อุตสำหกรรม (IPR)
์
13.1 ซัพพลายเออร์ร ับประกันว่า เขาจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิ
นเชิงอุตสาหกร
รมที่จดทะเบียน
(เช่น
สิทธิบ ัตร
เครื่องหมายการคา้
์ อสิทธิของบุ
์
การออกแบบหรือรูป แบบยูทิลิตี)้ ลิขสิทธิหรื
คคลที่สามอื่น ๆ
โดยการขายและจัดหาผลิตภัณฑ ์ที่จัดหาให ้กับ เราตามที่ตกลงกันตามสั
ญญา
ซัพพลายเออร์จะชดใช้ค่า เสียหายใหเ้ ราอย่า งเต็ม ที่จากการเรียกร้องใด ๆ
จากบุคคลที่สามซึ่งเป็ นผลมาจากการใช้หรือการละเมิดสิทธิดั์ งกล่า ว
13.2 คู่สัญญาจะต ้องแจ้งให ้กันและกันทราบโดยทันทีถึงการละเมิดหรือการกล่
าวหาการละเมิดใด
ๆ
ที่พวกเขาตระหนักถึง
และให ้โอกาสซึ่งกันและกันในการตอบโตก้ ารเรียกร้องดังกล่า ว
14

กำรยึดหน่วงกรรมสิทธิ ์
ไม่ว ่า ในกรณีใดก็ตามเรายอมรับหรือรับทราบการยึดหน่วงกรรมสิทธิ ์ ้
ไม่ว ่า ขยายหรือยืดเยือโดยซัพพลายเออร์

15
กำรรักษำควำมลับ
15.1 ซัพพลายเออร์จะปฏิบ ัติต่อข้อมูล, สูตร, ภาพวาด, แบบจาลอง, เครื่องมือ,
บันทึกทางเทคนิค,
วิธีการขั้นตอน,
ซอฟตแ์ วร์
และความรู ้ทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์อื่น
ๆ
ที่เราจัดหาให ้หรือได ้มาผ่า นทางเรา
ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้อง
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า
"ข้อมูลที่เป็ นความลับ")
เป็ นความลับ อย่า งเคร่งครัดต่อบุคคลที่สาม
่
ซัพพลายเออร์สามารถใช้ข้อมูลที่เป็ นความลับ ในธุรกิจของตนเองเพือจุด
ประสงค ์ในการดาเนินการจัดส่งให ้กับ เราเท่านั้นและสามารถใหบ้ ริการแก่
บุคคลที่จาเป็ นต ้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่า วโดยเกี่ยวข้องกับความสัม พันธ์ท
างธุรกิจของเราและมีภาระผูกพันในการรักษาความลับ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดนี้จะมีผลบังคับ ใช้นอกเหนือจากระยะเวลาของความสัม พันธ์ท
างธุรกิจของเราหากซัพพลายเออร์ไม่สามารถพิสูจน์ได ้ว่า
ข้อมูลที่เ ป็ นความลับ นั้นเป็ นที่รู ้จักต่อเขาหรืออยู่ในสาธารณสมบัติแล้วใ
นขณะที่ได ้มาหรือเปิ ดเผยต่อสาธารณะในภายหลังโดยไม่ม ี
ความผิดของซัพพลายเออร์
์
15.2 เราเก็บ รักษากรรมสิทธิในเอกสารใด
ๆ
(เช่น
ภาพวาด
รูป
ข้อกาหนดการทดสอบ)
ตัว อย่า ง
แบบจาลอง
ฯลฯ
ที่เราจัดหาให ้กับ ซัพพลายเออร์ในความสัม พันธ์ทางธุรกิจ
เอกสารเหล่า นี้จะถูกส่งคืนให ้เราหรือทาลายโดยค่า ใช้จ่า ยของซัพพลายเ
ออร์ตามที่ร ้องขอได ้ตลอดเวลา
แต่ไม่ชา้ กว่า เมื่อมีการยุติความสัม พันธ์ทางธุรกิจ (รวมถึงสาเนา คัดย่อ
์
และแบบจาลองใด ๆ) ซัพพลายเออร์ไม่ม ีสิทธิในการเก็
บ รักษาใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลที่เป็ นความลับ
์
15.3 การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับ ไม่ได ้เป็นการสร้างสิทธิในทรั
พ ย์สินทาง
์
์
อุตสาหกรรม สิทธิในการรู
้ หรือสิทธิในการคั
ดลอกของซัพพลายเออร์
์
และไม่ถือเป็ นการตีพ ิม พ ์ก่อนหรือสิทธิในการใช้
งานก่อนหน้า นี้ตามกฎห
มายสิทธิบ ัตรการออกแบบและรูป แบบยูทิลิตที
ี ้ ่เกี่ยวข้อง
ใบอนุญาตทุกประเภทอยู่ภายใต ้ข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อักษร
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Code of Conduct for Suppliers
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.

17
Data Protection
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.
17.2 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.
17.3 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.
17.4 Further information by MANN+HUMMEL regarding
personal data processing of Suppliers are accessible under:
www.mann-hummel.com/dataprocessing
18
General Provisions
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.
18.2 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.
18.3 The place of performance for all deliveries shall be the place
indicated in the Order.
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.
18.5 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.

เวอร์ชนั : 02/2021
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จรรยำบรรณสำหรับซัพพลำยเออร์
ซัพพลายเออร์ต ้องปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณของ MANN+HUMMEL
เมื่อดาเนินการส่งมอบและบริการ
ซัพพลายเออร์ร ับรองที่จะปกป้ องสิทธิม นุษยชน
ปฏิบ ัติตามมาตรฐานแรงงาน
ระเบียบการคุ ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และไม่ยอมให ้มีการเลือกปฏิบ ัติหรือการใช้แรงงานบังคับ /แรงงานเด็ก
ซัพพลายเออร์ยืนยันว่า ไม่ยอมให ้มีการทุจริ ตหรือติดสินบนทุกรูป แบบ
ซัพพลายเออร์จะกาหนดให ้ซัพ พลายเออร์ที่รับเหมาช่ว งปฏิบ ัติตามจรรย
าบรรณ สามารถเข้าถึงหลักจรรยาบรรณของ MANN+HUMMEL ไดท้ ่ี
www.mann-hummel.com/coc
หากซัพพลายเออร์ละเมิดข้อผูกพันเหล่า นี้
MANN+HUMMEL
์
จะมีสิทธิบอกเลิ
กสัญญาโดยไม่กระทบกระเทือนต่อการเรียกร้องอื่น ๆ

17
กำรคุ้ม ครองข้อมูล
17.1 คู่สัญญาอาจให ้ข้อมูลส่ว นบุคคลแก่กันและกันในระหว่า งการดาเนิ นการร
ะหว่า งความสัม พันธ์ตามสัญญา
การประมวลผลและการถ่า ยโอนจะดาเนินการตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมู
ลที่บังคับ ใช้
คู่สัญญาแต่ละฝ่ า ยเป็ นผู้ควบคุม ข้อมูลในส่ว นของการประมวลผลข้อมูลส่
วนบุคคล
17.2 ซัพพลายเออร์ม ีหน้า ที่ตอ้ งปฏิบ ัติตามระเบียบการคุ ้มครองข้อมูลในการส่
งมอบและบริการ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งซัพพลายเออร์จะบังคับ ให ้พนักงานรักษาความลับ ของ
ข้อมูลตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลที่บังคับ ใช้
หากพนักงานดังกล่า วสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ว นบุคคลได ้
17.3 หากข้อมูลส่ว นบุคคลถูกรวบรวม
ประมวลผล
หรือใช้โดยซัพพลายเออร์ในนามของ
MANN+HUMMEL
หรือหากข้อมูลส่ว นบุคคลสามารถเข้าถึงได ้ในบริบ ทของการปฏิบ ัติตาม
ความสัม พันธ์ตามสัญญา
จะต ้องมีการสรุป สัญญาคุ ้มครองข้อมูลเพิ่มเติม หากจาเป็นโดยกฎหมาย
คุมครองข้อมู
้
ลที่เกี่ยวข้อง
17.4 ข้อมูลเพิ่มเติม โดย
MANN+HUMMEL
เกี่ยวกับ การประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคลของซัพ พลายเออร์สามารถเข้า
ถึงได ้ภายใต :้ www.mann-hummel.com/dataprocessing
18
บทบัญญัติท่วไป
ั
18.1 หากบทบัญญัติใด
ๆ
ที่มีอยู่ในข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่า นี้และข้อตกลงอื่น ๆ ไม่ถูกตอง
้
ก็จะไม่ม ีผลต่อความถูกตอ้ งของสัญญาที่เหลืออยู่
คู่สัญญาจะแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ถูกต ้องดังกล่า วด ้วยบทบัญญัติที่ถูกตอ้
งซึ่งสะท ้อนถึงความสาเร็จทางเศรษฐกิจของบทบัญญัติท่ไี ม่ถกู ตอ้ งได ้ดีที่
สุด
้
18.2 ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่า งข้อกาหนดและเงื่อนไขการจัดซือฉบั
บภ
าษาอังกฤษฉบับ ดั้งเดิม กับการแปลภาษาต่างประเทศใด ๆ
ให ้ใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเหนือกว่า
18.3 สถานที่ดาเนินการสาหรับ การจัดส่งทั้งหมดจะต ้องเป็ นสถานที่ที่ระบุไว ้ใน
คาสั่งซือ้
18.4 กฎหมายท ้องถิ่นของบริษัทจัดซือ้ ควรเป็ นกฎหมายที่ใช้บังคับ
เว ้นแต่จะตกลงไว ้เป็ นอย่า งอื่น
การบังคับ ใช้อนุสัญญาสหประชาชาติเ มื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1980
ว่า ด ้วยสัญญาการขายสินค ้าระหว่า งประเทศจะไม่รวมอยู่ด ้วย
18.5 สถานที่ในเขตอานาจศาลจะเป็ นสถานที่ของสานักงานจดทะเบียนของบริ
ษัทจัดซือ้
MANN+HUMMEL
อย่า งไรก็ตามเรามีสิทธิที์ ่จะยื่นคาร้องต่อซัพ พลายเออร์
ณ
สถานที่ทาการจดทะเบียนของเขาด ้วย
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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.

้
ข้อกาหนดและเงื่อนไขในการจัดซือเหล่
านี้เป็ นพื้นฐานของความสัมพันธ ์ในการจัดหาที่มี
อยู่กับคุณ และจะมีผลบังคับใช้กับการส่งมอบและบริการทั้งหมดของคุณโดยมีผลทันที
โปรดยืนยันเงื่อนไขเหล่านี้ให้เราโดยส่งเอกสารที่เซ็นแล้วกลับมาให้เรา
โปรดติดต่อผู้ซอที
ื ้ ่รับผิดชอบของคุณที่ MANN+HUMMEL หากคุณมีข้อสงสัย ใด ๆ
้ สดุการผลิ
ซัพพลายเออร ์ยอมรับว่าได้รับและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขในการจัดซือวั
ตในปัจ จุบันของเรา

Place, date

สถานที่, วันที่

Signature Supplier and Company stamp

ลายเซ็นซัพพลายเออร์และตราประทับ ของบริษัท

Company name

ชื่อบริษัท

เวอร์ชนั : 02/2021
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