
CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS 

GLOBAL TERMS AND CONDITIONS (APAC) 

OF PURCHASE (“GLOBAL TERMS AND CONDITIONS”) 

ซีบีอาร์อี โกลบอล เวร์ิกเพลส โซลู ช่ันส์ 

ข้อก าหนดและเงื่อนไขสากล  (APAC) 

ด้านการส่ังซ้ือ ("ข้อก าหนดและเงื่อนไขสากล") 

 These Global Terms and Conditions apply when referenced by CBRE’s Purchase Order (as 

defined below). 

 ข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลนี้ ใช้เพื่อกำรอ้ำงอิงตำมใบส่ังซื้อของซีบอีำร์อี (ตำมที่ก ำหนดไวด้้ำนล่ำง) 

1.  Definitions. 

  In these CBRE Global Terms and Conditions the following words shall have the 

following meanings: 

1.  ค ำอธิบำยควำมหมำย 

  ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ของซีบีอำร์อี ค ำศัพท์ต่ำง ๆ  ต่อไปนี้ ต้องมีควำมหมำยตำมที่อธิบำยด้ำนล่ำงนี้  

 
a. “Applicable Laws” means all applicable laws (including the common law), statutes, 

ordinances, rules, codes, and regulations governing Supplier, the Goods or Services 

and the Client, including those of applicable regulatory bodies, governmental agencies, 

tribunals, instrumentalities, or any subdivisions thereof or other applicable entities 

exercising executive, legislative, judicial, taxing, regulatory or administrative powers 

of or pertaining to government including, without limitation, import and export control 

laws, anti-corruption laws, employment laws and any other applicable laws; 

a. "กฎหมำยที่บังคับใช้" หมำยถึงกฎหมำยทั้ งหมดที่มีผลบังคับใช้ (รวมถึงกฎหมำยจำรีตประเพณี) พระรำชบัญญัติ บทกฎหมำย 

กฤษฎีกำ ข้อบังคับ ประมวลกฎหมำย และกฎระเบียบที่วำ่ด้วยกำรควบคุมผู้จัดหำ สินค้ำหรือบริกำร และลูกค้ำ 

รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนของรัฐ ศำล หน่วยงำนยอ่ยทำงกำรเมือง หรือเขตกำรปกครองใด ๆ  

ตลอดจนหน่วยงำนอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีอ ำนำจด้ำนกำรบริหำร นิติบัญญัติ กำรพิจำรณำคดี ภำษี กำรก ำกับดูแลหรือกำรปกครอง 

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบำล รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกฎหมำยควบคุมกำรน ำเข้ำและกำรส่งออก กฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต 

กฎหมำยกำรจ้ำงงำน และกฎหมำย 

อื่น ๆ  ที่มีผลบังคับใช้ 

b. "CBRE" means CBRE, Inc. – Global Workplace Solutions or any applicable CBRE 

affiliate identified in the PO; 



b. "ซีบีอำร์อี" หมำยถึง บริษัทซีบีอำร์อี. – โกลบอล เวร์ิกเพลส โซลูช่ันส์ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ซีบีอำร์อี ตำมที่ระบุไวใ้น 

PO 

c. “Client” means the CBRE client that owns, leases or occupies the property or facility 

where the Goods will be used or the Services will be performed;  

c. “ลูกค้ำ” หมำยถึงลูกค้ำของซีบีอำร์อีที่เป็นเจ้ำของ เช่ำ หรือครอบครองทรัพยสิ์นหรือสถำนที่ซึ่ งจะมีกำรใช้สินค้ำหรือกำรให้บริกำร  

d. “Confidential Information” means any information of CBRE or Client that is not 

generally known to the public and at the time of disclosure is identified, or would 

reasonably be understood by the Supplier, to be proprietary or confidential, whether 

disclosed in oral, written, visual, electronic or other form, and which the Supplier (or 

its subcontractors or agents) observes or learns in connection with the PO.  Confidential 

Information includes, but is not limited to:  (a) business plans, strategies, forecasts, 

projects and analyses; (b) financial information and fee structures; (c) business 

processes, methods and models; (d) employee and supplier information; (e) materials,  

product and service specifications; (f) manufacturing, purchasing, logistics, sales and 

marketing information; and (g) the PO and these Global Terms and Conditions; 

d. “ข้อมูลที่เป็นควำมลับ” หมำยถึงข้อมูลใด  ๆ ก็ตำมของซีบีอำร์อีหรือของลูกค้ำซึ่ งไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน 

และระบุเม่ือจะท ำกำรเปิดเผยข้อมูล หรือโดยหลักกำรแล้วผู้จัดหำเข้ำใจวำ่ ข้อมูลมีกรรมสิทธิ์หรือเป็นควำมลับ 

ไม่วำ่จะเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลด้วยวำจำ เป็นลำยลักษณ์อักษร ภำพ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยรูปแบบอื่น ๆ 

และข้อมูลซึ่ งผู้จัดหำ (หรือผู้รับเหมำช่วงหรือตัวแทนของผู้จัดหำ) สังเกตเห็นหรือเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบั PO  

ข้อมูลที่เป็นควำมลับรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียง: (ก) แผนธุรกิจ กลยทุธ์ กำรคำดกำรณ์ โครงกำร และกำรวเิครำะห์เชิงธุรกิจต่ำง  ๆ(ข) 

โครงสร้ำงของข้อมูลทำงกำรเงินและค่ำธรรมเนียม (ค) กระบวนกำร วธิีกำร และรูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจ (ง) 

ข้อมูลของพนักงำนและผู้จัดหำ (จ) ข้อมูลจ ำเพำะของวสัดุ ผลิตภัณฑ์และบริกำร (ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิต กำรจัดซื้อ โลจิสติกส์ 

กำรขำย และกำรตลำด และ (ช) PO และข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  

e. “Country Specific Provisions” means any supplemental terms and conditions that are 

included with these Global Terms and Conditions to comply with the applicable laws, 

regulations, legislation or other matters of compliance specific to the country in 

which the Purchase Order is issued or performance will take place;  

 

e. “ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศ” หมำยถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่รวมอย ูใ่นข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  

เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎข้อบังคับ ข้อก ำหนดที่บังคับใช้ หรือประเด็นอื่น ๆ  

ในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับเฉพำะของประเทศที่ออกใบส่ังซื้อหรือทีจ่ะมีกำรด ำเนินงำนเกิดขึ้น  

  



f. “Goods” means goods, material, equipment or other personal property provided as a 

deliverable under the Purchase Order;  

f. “สินค้ำ” หมำยถึงสินค้ำ วสัดุ อุปกรณ์ หรือทรัพยสิ์นส่วนบุคคลอื่น ๆ  ที่จัดส่งให้ตำมใบส่ังซื้อ 

g. “Insolvency Event” means the occurrence of any of the following:  

g. “กำรล้มละลำย” หมำยถึงกำรเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ  ก็ตำมต่อไปนี้ :  

 

i. Supplier suspends, or threatens to suspend, payment of its debts or is unable 
to pay its debts as they fall due or admits inability to pay its debts or (being a 
company or limited liability partnership) is deemed unable to pay its debts; 

i. ผู้จัดหำระงับหรือข่มขู่วำ่จะระงับกำรช ำระหนี้  หรือไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้เม่ือครบก ำหนด 
หรือยอมรับวำ่ตนเองไม่มีควำมสำมำรถที่จะช ำระหนี้  หรือ (ในฐำนะบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด) 
ถูกพิจำรณำวำ่ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ 

ii. Supplier commences negotiations with all or any class of its creditors with a 

view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into 
any compromise or arrangement with any of its creditors other than (being a 
company) for the sole purpose of a scheme for a solvent amalgamation of 
Supplier with one or more other companies or the solvent reconstruction of 

Supplier; 

ii. ผู้จัดหาเร่ิมเจรจาต่อรองกับเจ้าหนีท้กุรายหรือทกุระดับเพื่อปรับเปล่ียนก าหนดเวลาในการช าระหนีข้องตนเองใหม่ 

หรือท าข้อเสนอหรือลงนามในการประนปีระนอมหรือข้อตกลงใด ๆ กับเจ้าหนีร้ายใดก็ตามนอกเหนอืจาก 
(ในฐานะบริษัท) 
การด าเนนิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความสามารถในการช าระโดยการควบรวมกิจการของผู้จัดหากับบริษัทอื่
น ๆ หนึง่แหง่หรือมากกว่าหนึง่แหง่ หรือการปรับโครงสร้างการช าระหนีข้องผู้จัดหา 

iii. a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, 

for or in connection with the winding up of Supplier (being a company) other 
than for the sole purpose of a scheme for a solvent amalgamation of Supplier 
with one or more other companies or the solvent reconstruction of Supplier; 

iii. มีบันทึกค ำร้อง กำรแจ้งประกำศ มติ กำรออกค ำส่ังส ำหรับหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรช ำระบัญชีของผู้จัดหำ 
(ในฐำนะบริษัท) 
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินกำรเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินโดยกำรควบรวมกิจกำรของผู้จั
ดหำกับบริษัทอื่น ๆ  หนึ่ งแห่งหรือมำกกวำ่หนึ่ งแห่ง หรือกำรปรับโครงสร้ำงกำรช ำระหนี้ของผู้จัดหำ 

iv. an application is made to court, or an order is made, for the appointment of 
an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given 
or if an administrator is appointed, over Supplier (being a company); 

  



iv. มีกำรย ืน่ค ำร้องต่อศำลหรือมีค ำส่ังแต่งต้ังผู้บังคับ หรือหำกมีกำรแจ้งควำมประสงค์ที่จะแต่งต้ังผู้บังคับ 
หรือหำกมีกำรแต่งต้ังผู้บังคับขึ้นเพื่อควบคุมดูแลผู้จัดหำ (ในฐำนะบริษัท) 

v. the holder of a qualifying floating charge over the assets of Supplier (being a 
company) has become entitled to appoint or has appointed an administrative 

receiver; 

v. ผู้ถือครองหลักประกันทำงธุรกิจแบบลอยตัวที่มีค่ำมำกกวำ่ทรัพยสิ์นของผู้จัดหำ (ในฐำนะบริษัท) 
กลำยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ ในกำรแต่งต้ัง หรือได้แต่งต้ังผู้บังคบัหลักประกัน 

vi. a person becomes entitled to appoint a receiver over all or any of the assets of 

Supplier or a receiver is appointed over all or any of the assets of Supplier; 

 vi. บุคคลหนึ่ งกลำยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ ในกำรแต่งต้ังผูรั้บทรัพยสิ์นบำงส่วนหรือทั้ งหมดของผู้จัดหำ 
หรือมีผู้รับที่ได้รับกำรแต่งต้ังให้รับทรัพยสิ์นบำงส่วนหรือทั้ งหมดของผู้จัดหำ 

vii.  a creditor or encumbrancer of Supplier attaches or takes possession of, or a 

distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced 
on or sued against, the whole or any part of Supplier's assets and such 
attachment or process is not discharged within 14 days; or 

vii. เจ้ำหนี้หรือผู้เรียกร้องสิทธิในทรัพยสิ์นของผู้จัดหำอำยดัทรัพยห์รือเข้ำครอบครองทรัพยสิ์น 
หรือกำรยดึทรัพยสิ์นเป็นกำรประกันกำรช ำระเงิน กำรบังคับคดี กำรอำยดัทรัพยร์ะหวำ่งคดี หรือกระบวนกำรอื่น ๆ 
ที่เป็นกำรอำยดัทรัพยห์รือบังคับยดึทรัพยต์ำมกฎหมำยหรือกำรฟ้องร้องต่อทรัพยสิ์นทั้ งหมดหรือบำงส่วนของผู้จัดหำ 
และกำรอำยดัทรัพยสิ์นหรือกระบวนกำรดังกล่ำวไม่มีกำรปลดหนี้ภำยใน 14 วนั หรือ 

viii.  any event occurs, or proceeding is taken, with respect to Supplier in any 

jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to 
any of the events mentioned in (i) to (viii) (inclusive) above. 

 viii. กรณีใดก็ตำมที่เกิดขึ้น หรือมีกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดหำภำยใต้เขตอ ำนำจศำลใด  ๆ
ที่ครอบคลุมซึ่ งมีผลเทียบเท่ำหรือคล้ำยคลึงกับกรณีใด ๆ  ในข้อ (i) ถึง (viii) (รวมทั้ งหมด) ที่กล่ำวถึงข้ำงต้น 

 
a. “Party” or “Parties” means, as applicable, either CBRE or Supplier or 

CBRE and Supplier collectively; 

a.  “คู่สัญญำ”หมำยถึงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ งระหวำ่งซีบีอำร์อีหรือผู้จัดหำ หรือทั้ งซีบีอำร์อีและผู้จัดหำรวมกัน 
ตำมแต่ควำมเหมำะสม 

  



b.  "Price" means the price for providing the Goods or Services as stated in the 

Purchase Order; 

b.  "รำคำ" หมำยถึงรำคำส ำหรับกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำรตำมที่ระบุในใบส่ังซื้อ 

c. "Purchase Order" or “PO” means the written order for Goods or Services 

from CBRE which incorporates by reference these Global Terms and 

Conditions; 

c. “ใบส่ังซื้อ” หรือ “PO” หมำยถึงค ำส่ังซื้อสินค้ำหรือบริกำรจำกซีบีอำร์อีแบบเป็นลำยลักษณ์อกัษร 

ซึ่ งด ำเนินกำรโดยอ้ำงอิงจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  

d. "Services" means the service deliverables specified in the Purchase Order; 

d. “บริกำร” หมำยถึงบริกำรที่สำมำรถส่งมอบได้ตำมที่ระบุในใบส่ังซื้อ 

e. "Supplier" means the person(s) or legal entity providing the Goods or 

Services to CBRE under the Purchase Order; 

e. “ผู้จัดหำ” หมำยถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดหำสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ซีบีอำร์อีตำมใบส่ังซื้อ 

f. “Taxes” means any and all sales, use, excise, value-added, goods and 

services, consumption, withholding and other similar taxes and duties that 

are imposed by Applicable Law in connection with provision of Goods or 

Services under the Purchase Order; and 

f. “ภำษี” หมำยถึงภำษีกำรขำย ภำษีกำรใช้ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีสินค้ำและบริกำร ภำษีผู้บริโภค 

กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยและภำษีอื่น  ๆ ที่คล้ำยคลึงกัน 

และค่ำภำษีที่ถูกก ำหนดโดยกฎหมำยที่บังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดด้ำนสินค้ำและบริกำรภำยใต้ใบส่ังซื้อ 

และ 

g. “Terms” means collectively these Global Terms and Conditions and any 

applicable Country Specific Provisions.  

g. "ข้อก ำหนด" หมำยถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ทั้ งหมด รวมถึงข้อก ำหนดเฉพำะของประเทศที่เกี่ยวข้อง  

  



2.   Offer; Acceptance; Exclusive Terms; Country Specific Provisions. SIGNATURES ARE 

NOT REQUIRED. FORMAL ACCEPTANCE OF ANY PO AND/OR ITS SIGNATURE BY 

SUPPLIER IS HEREBY WAIVED BY THE PARTIES HERETO.  ANY PERFORMANCE 

BY SUPPLIER PURSUANT TO THE PO SHALL BE DEEMED TO BE EVIDENCE OF 

SUPPLIER’S ACCEPTANCE OF ALL OF THE PROVISIONS HEREOF.  Any PO issued 

to Supplier by CBRE shall be subject to these Global Terms and Conditions to the exclusion of all 

other terms and conditions (including without limitation any terms or conditions which the 

Supplier purports to apply in any document whatsoever and whenever), except that any written 

agreement signed by the Parties (e.g. Master Service Agreement, Service Agreement, Supplier 

Agreement, and any Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Agreement) will 

apply and govern the PO transaction. Any change, modification or alteration of these Global Terms 

and Conditions and any representations about the Goods or Services shall have no effect unless 

expressly agreed in writing and signed by an authorized signatory of CBRE.  The Global Terms 

and Conditions of each PO include (and where indicated, are superseded by) the Country Specific 

Provisions for the country from which the PO is issued and/or the country in which Supplier is 

located, as indicated in the PO. 

2.   ข้อเสนอ กำรตอบรับ ข้อตกลงพิเศษ ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศ ไม่จ าเป็นต้องมีการลงนาม โดยนัยนี้ 

คู่สัญญาจะระงับการตอบรับอย่างเป็นทางการของใบส่ังซ้ือใด ๆ  และ/หรือการลงนามในใบส่ังซ้ือดงักล่าวโดยผู้จัดหา  การด าเนินการใด ๆ 

ของผู้จัดหาซ่ึงเป็นการปฏิบัตติามใบส่ังซื้อถือเป็นหลักฐำนในกำรยอมรับข้อก ำหนดทั้ งหมด ณ ที่นี้ของผู้จัดหำ  PO ใด ๆ  

ที่ซีบีอำร์อีออกให้แก่ผู้จัดหำต้องอย ูภ่ำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  โดยยกเวน้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ  ทั้ งหมด 

(รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขใด  ๆซึ่ งผู้จัดหำประสงค์ที่จะน ำมำใช้ในเอกสำรใด ๆ  ก็ตำมและ ณ เวลำใดก็ตำม) 

เวน้แต่จะมีกำรลงนำมในข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญำ (ตัวอยำ่งเช่น ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก ข้อตกลงกำรให้บริกำร ข้อตกลงผู้จัดหำ 

และหลักฐำน บทต่อท้ำยหรือก ำหนดกำรต่ำง  ๆซึ่ งรวมเป็นส่วนหนึ่ งของข้อตกลง) จะมีผลบังคับใช้และควบคุมกำรท ำธุรกรรมของ PO 

กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรือกำรดัดแปลงใด ๆ  ต่อข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  และกำรรับรองใด ๆ  

เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรไม่มีผลบังคับใช้ 

ยกเวน้ในกรณีที่มีกำรตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งและมีกำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของซีบีอำร์อี  ข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลของ 

PO แต่ละใบต้องรวมถึง (และในส่วนที่มีกำรระบุไว ้จะถูกแทนที่ด้วย) ข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศส ำหรับประเทศซึ่ งเป็นสถำนที่ออก 

PO และ/หรือประเทศซึ่ งเป็นสถำนที่ต้ังของผู้จัดหำ ตำมที่ระบุไวใ้น PO 

 

3.   Delivery.  Time is of the essence with respect to the performance of any PO issued by 

CBRE to Supplier.  Delivery of Goods shall be made pursuant to the schedule, via the carrier and 

to the location specified on the face of the applicable PO.  CBRE reserves the right to return, 

shipping charges collect, all Goods received in advance of the delivery schedule. If no delivery 

schedule is specified, the PO shall be filled promptly and delivery will be made by the most 

  



expeditious form of land transportation. If no method of shipment is specified in the PO, Supplier 

shall use the least expensive carrier reasonably available. In the event Supplier fails to deliver the 

Goods within the time specified, CBRE may, at its option, decline to accept the Goods and 

terminate the PO. Supplier shall package all items in suitable containers to permit safe 

transportation and handling. Each delivered container must be labeled and marked to identify 

contents without opening and all boxes and packages must contain packing sheets listing the 

contents. CBRE's PO number, must appear on all shipping containers, packing sheets, delivery 

tickets and bills of lading. 

3.   กำรจัดส่ง  กำรด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำถือเป็นปัจจัยส ำคัญต่อผลกำรด ำเนินงำนตำม PO ที่ซีบีอำร์อีออกให้แก่ผู้จัดหำ  

กำรจัดส่งสินค้ำต้องเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ โดยจัดส่งผ่ำนผู้ขนส่งไปยงัสถำนที่ต้ังตำมที่ระบุไวใ้นหน้ำ PO ที่เกี่ยวข้อง  

ซีบีอำร์อีขอสงวนสิทธิ์ ในกำรส่งคืน เรียกเก็บค่ำจัดส่ง สินค้ำทั้ งหมดที่ได้รับก่อนก ำหนดเวลำในกำรจัดส่ง หำกไม่ระบุเวลำในกำรจัดส่ง 

ควรด ำเนินกำรตำม PO ในทันทีและกำรจัดส่งต้องด ำเนินกำรโดยกำรขนส่งทำงบกแบบรวดเร็วที่สุด หำกใน PO ไม่ระบุวธิีกำรจัดส่ง 

ผู้จัดหำต้องใช้ผู้ขนส่งที่มีรำคำแพงน้อยที่สุดเท่ำที่มีอย ูต่ำมเหตุผลอันสมควร ในกรณีที่ผู้จัดหำไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ซีบีอำร์อีอำจปฏิเสธที่จะรับสินค้ำและยกเลิก PO ได้ตำมสิทธิในกำรเลือกของตนเอง 

ผู้จัดหำต้องบรรจุสินค้ำทั้ งหมดในบรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสมเพื่อให้สำมำรถขนส่งและเคลื่อนยำ้ยได้อยำ่งปลอดภัย 

บรรจุภัณฑ์แต่ละช้ินที่จัดส่งต้องติดฉลำกและท ำเคร่ืองหมำยเพื่อระบุส่ิงที่บรรจุอย ูภ่ำยในโดยไม่มีกำรเปิดบรรจุภัณฑ์ดังกล่ำว 

กล่องและบรรจุภัณฑ์ทั้ งหมดต้องมีเอกสำรกำรบรรจุที่ระบุรำยกำรส่ิงของที่อย ูภ่ำยใน เลขที่ PO 

ของซีบีอำร์อีต้องปรำกฏอย ูบ่นบรรจุภัณฑ์ส ำหรับกำรจัดส่ง เอกสำรกำรบรรจุ ใบก ำกับกำรจัดส่ง และใบตรำส่งสินค้ำทั้ งหมด 

 

4.   Risk of Loss & Destruction of Goods. Supplier assumes all risk of loss until accepted by 

CBRE. Title to the Goods shall pass to CBRE upon its receipt and acceptance of the Goods at the 

designated destination.  If the Goods ordered are damaged or destroyed prior to title passing to 

CBRE, CBRE may, at its option, either cancel the PO or require delivery of substitute Goods of 

equal quantity and quality.  Such delivery will be made as soon as commercially practicable.  If 

loss of Goods is partial, CBRE shall have the right to require delivery of the Goods not destroyed.  

4.   ควำมเส่ียงต่อกำรสูญเสียและควำมเสียหำยของสินค้ำ ผู้จัดหำรับผิดชอบควำมเส่ียงทั้ งหมดของกำรสูญเสียจนกวำ่ซีบีอำร์อีจะยอมรับสินค้ำ 

กรรมสิทธิ์ของสินค้ำต้องส่งต่อให้แก่ซีบอีำร์อี เม่ือมีใบรับสินค้ำและกำรตอบรับสินค้ำที่ปลำยทำงที่ก ำหนดไว ้ 

หำกสินค้ำที่ส่ังซื้อได้รับควำมเสียหำยหรือถูกท ำลำยก่อนที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ำจะกลำยเป็นของซีบีอำร์อี 

ซีบีอำร์อีอำจยกเลิกใบส่ังซื้อหรือเรียกร้องให้ท ำกำรจัดส่งสินค้ำทดแทนในปริมำณและคุณภำพที่เท่ำกัน ตำมสิทธิในกำรเลือกของตนเอง  

กำรจัดส่งดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ในเชิงพำณิชย ์ หำกเกิดกำรสูญเสียต่อสินค้ำเฉพำะบำงส่วน 

ซีบีอำร์อีมีสิทธิ์ ในกำรเรียกร้องให้จัดส่งสินค้ำในส่วนที่ไม่ถูกท ำลำย 

  



5.   Term of PO.  Subject to CBRE’s termination rights, the term of the PO shall expire on the 

latest of: the date of completion of the Services; delivery and acceptance of the Goods; one year 

from the date the PO is transmitted to Supplier; or, if an expiration date is stated in the PO, until 

that date. 

5.   ข้อก ำหนดของใบส่ังซื้อ  ภำยใต้สิทธิ์ ในกำรยกเลิกของซีบอีำร์อี ข้อก ำหนดของ PO จะส้ินสุดลงทันที ณ วนัที่เสร็จส้ินกำรให้บริกำร 

กำรจัดส่งและกำรตอบรับสินค้ำ หนึ่ งปีนับจำกวนัที่ PO ถูกส่งให้แก่ผู้จัดหำ หรือหำกมีกำรระบุวนัหมดอำยใุน PO จนถึงวนัดังกล่ำว 

 

6.  Invoicing and Pricing.  All invoices from Supplier must reference the PO number and in 

all respects comply with all of the terms of the PO. The total invoice price shall also include, as a 

separate line item, all Taxes.  CBRE is not responsible for any business activity taxes, payroll taxes 

or taxes on Supplier’s income or assets. Supplier acknowledges and agrees that invoices for Goods 

or Services rendered pursuant to the PO must be received by CBRE no later than sixty (60) days 

after the date such Goods or Services are provided.  Any invoices received by CBRE relating to 

Goods or Services provided more than sixty (60) days after the date such Goods or Services were 

provided shall not be due or payable by CBRE.  For valuable consideration, the receipt of which 

is acknowledged by Supplier, Supplier agrees that failure by Supplier to invoice for Goods or 

Services within the foregoing sixty (60) day period, shall constitute a full and complete release of 

any claims by Supplier, whether legal or equitable, and Supplier waives its right to pursue any 

action, whether legal or equitable, and arising out of the PO, against CBRE or Client or their 

respective officers, shareholders, directors, partners, employees or agents. 

6.  กำรออกใบก ำกับสินค้ำและกำรก ำหนดรำคำ  ใบก ำกับสินค้ำทั้ งหมดจำกผู้จัดหำต้องอ้ำงอิงหมำยเลข PO 

และต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ PO ทุกประกำร นอกจำกนี้  ยอดรวมในใบก ำกับสินค้ำต้องรวมข้อมูลรำยกำรสินค้ำโดยแยกบรรทัด 

และภำษีทั้ งหมด  ซีบีอำร์อีไม่รับผิดชอบต่อภำษีในกำรด ำเนินธุรกิจ ภำษีค่ำจ้ำง หรือภำษีจำกรำยได้หรือสินทรัพยข์องผู้จัดหำ 

ผู้จัดหำรับทรำบและยอมรับวำ่ ซีบีอำร์อีต้องได้รับใบก ำกับสินค้ำหรือบริกำรที่ออกให้ตำม PO ไม่เกินหกสิบ (60) 

วนัหลังจำกวนัที่จัดส่งสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำว  ซีบีอำร์อีไม่ยอมรับหรือช ำระเงินให้แก่ใบก ำกับสินค้ำหรือบริกำรใด ๆ  

ที่ซีบีอำร์อีได้รับจำกกำรจัดส่งที่ใช้เวลำมำกกวำ่หกสิบ (60) วนันับจำกวนัที่สินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวถูกจัดส่ง  ส ำหรับค่ำตอบแทนที่มีมูลค่ำนั้น 

ผู้จัดหำต้องรับทรำบกำรรับดังกล่ำว ผู้จัดหำยอมรับวำ่ควำมขัดข้องที่เกิดจำกผู้จัดหำต่อใบก ำกับสินค้ำหรือบริกำรภำยในระยะเวลำหกสิบ (60) 

วนัตำมที่กล่ำวถึงข้ำงต้น จะถือวำ่ผู้จัดหำปลดเปลื้องข้อเรียกร้องใด ๆ  ไม่วำ่จะถูกต้องตำมกฎหมำยหรือควำมชอบธรรม 

และผู้จัดหำขอสละสิทธิ์ของตนเองในกำรด ำเนินกำรใด ๆ  อันเป็นผลมำจำก PO ไม่วำ่จะถูกต้องตำมกฎหมำยหรือควำมชอบธรรม 

ต่อซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ หรือเจ้ำหน้ำที่ ผู้ถือหุ้น กรรมกำรบริษัท หุ้นส่วน พนักงำนหรือตัวแทนของซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ 

  



7.   Payment.  Unless different payment terms are stated in the PO, CBRE will pay proper 

invoices within sixty (60) days of an invoice receipt or under any payment terms stated in the 

applicable Country Specific Provisions, if any.  CBRE may withhold payment pending receipt of 

evidence, in the form and detail requested by CBRE, of the absence of any liens, encumbrances, 

or claims on Goods or Services provided under the PO.  Notwithstanding anything to the contrary 

contained herein, to the extent allowed by applicable law, CBRE shall have no obligation to pay 

Supplier for the Goods or Services that are not in dispute until CBRE has received payment from 

Client for such Goods or Services. 

7.   กำรช ำระเงิน  หำกไม่มีกำรระบุเงื่อนไขกำรช ำระเงินที่แตกต่ำงกันใน PO ซีบีอำร์อีจะช ำระเงินตำมใบก ำกับสินค้ำที่ถูกต้องภำยในหกสิบ 

(60) วนันับจำกวนัที่ได้รับใบก ำกับสินค้ำ หรือภำยใต้ข้อก ำหนดในกำรช ำระเงินใด ๆ  

ที่ระบุไวใ้นข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศที่มีผลบังคับใช้ หำกมี  

ซีบีอำร์อีอำจระงับกำรช ำระเงินในระหวำ่งที่กำรรับหลักฐำนยนืยนัในรูปแบบและรำยละเอียดที่ซีบีอำร์อีร้องขอยงัไม่เสร็จส้ิน 

ในกรณีที่ไม่มีหลักประกัน ภำระผูกพัน หรือข้อเรียกร้องใด ๆ  เกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรที่ส่งมอบตำม PO  ถึงแม้วำ่จะมีข้อขัดแยง้ใด ๆ  ในที่นี้ก็ตำม 

ซีบีอำร์อีจะไม่มีภำระผูกพันในกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำหรือบริกำรซึ่ งไม่อย ูใ่นข้อพิพำทให้แก่ผู้จัดหำ 

จนกวำ่ซีบีอำร์อีจะได้รับกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวจำกลูกค้ำ ตำมขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนด 

 

8.   Changes.  CBRE reserves the right to direct changes, or to cause Supplier to make changes, 

to the Goods or Services included under the PO.  CBRE also reserves the right to otherwise change 

the scope of the work covered by the PO, including work with respect to such matters as inspection, 

testing or quality control.  All changes must be documented in writing and Supplier will promptly 

implement any reasonable change requested by CBRE.  Supplier must request any equitable 

adjustment in price or time for performance resulting from the change, in writing within ten (10) 

days after receiving notice of the change from CBRE.  Upon CBRE’s request, Supplier shall 

provide additional documentation relating to any change in specifications, price or time for 

performance. 

8.   กำรเปลี่ยนแปลง  ซีบีอำร์อีขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงโดยตรง หรือเป็นเหตุให้ผู้จัดหำท ำกำรเปลี่ยนแปลงต่อสินค้ำหรือบริกำรต่ำง 

 ๆตำม PO  นอกจำกนี้  ซีบีอำร์อียงัขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตงำนที่ครอบคลุมตำม PO รวมถึงงำนที่เกี่ยวกับเร่ืองกำรตรวจสอบ 

กำรทดสอบ หรือกำรควบคุมคุณภำพ  กำรเปลี่ยนแปลงทั้ งหมดต้องจัดท ำเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 

และผู้จัดหำสินค้ำจะต้องด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งเหมำะสมตำมที่ซีบีอำร์อีร้องขอ  

ผู้จัดหำต้องส่งค ำขอเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรปรับรำคำหรือเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง ภำยในสิบ (10) 

วนัหลังจำกที่ผู้จัดหำได้รับแจ้งเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงจำกซีบีอำร์อี  เม่ือซีบีอำร์อีร้องขอ ผู้จัดหำต้องส่งเอกสำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใด 

 ๆในด้ำนข้อมูลจ ำเพำะ รำคำ หรือเวลำในกำรด ำเนินงำน 

  



9.   Warranties.   

9.   กำรรับประกัน   

a.  Goods.  Supplier warrants that all Goods provided will be new (and not used or 

refurbished), merchantable and fit for the use for which they are being provided by 

Supplier and will comply with all Applicable Laws.  Further, Supplier warrants that all 

Goods delivered shall be free from errors, faults or defects in materials, workmanship 

and functional design and shall conform to all applicable performance specifications 

for a period of twelve (12) months from the date of acceptance by CBRE or for the 

period provided in Supplier’s standard warranty covering the Goods, whichever is 

longer. In addition, Supplier shall furnish to CBRE, Supplier's standard warranty and 

service guaranty applicable to the Goods.  All warranties and guaranties shall be for 

the benefit of both CBRE and Client as a third party beneficiary and shall be registered 

in Client’s name with the manufacturer.  If CBRE identifies a covered warranty 

condition applicable to the Goods during the warranty period, CBRE will promptly 

notify Supplier of such condition and if possible, will return the Goods to Supplier, at 

Supplier's expense. Within five (5) business days of receipt of notification of the 

covered warranty condition, Supplier shall, at CBRE's option, either repair or replace 

such Goods, or credit CBRE's account for the same. Replaced and repaired Goods shall 

be warranted for the remainder of the warranty period or six (6) months, whichever is 

longer. 

ก.  สินค้ำ  ผู้จัดหำรับประกันวำ่สินค้ำทั้ งหมดที่จัดหำให้นั้นเป็นสินค้ำใหม่ (และไม่ผ่ำนกำรใช้งำนหรือตกแต่งใหม่) สำมำรถขำยได้ 

และเหมำะสมส ำหรับกำรใช้งำนตำมวตัถุประสงค์ที่ผู้จัดหำท ำกำรจัดส่ง และจะต้องสอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคับใช้ทั้ งหมด  

นอกจำกนี้  ผู้จัดหำจะต้องรับประกันวำ่สินค้ำที่จัดส่งทั้ งหมดนั้นปรำศจำกข้อผิดพลำด กำรขัดข้องหรือข้อบกพร่องในวสัดุ 

ทักษะช่ำงหรือคนงำนและกำรออกแบบระบบกำรท ำงำน 

และสินค้ำทั้ งหมดต้องสอดคล้องกับข้อมูลจ ำเพำะในกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดเป็นระยะเวลำสิบสอง (12) 

เดือนนับจำกวนัที่ซีบีอำร์อีตอบรับสินค้ำดังกล่ำว 

หรือระยะเวลำที่ระบุไวใ้นกำรรับประกันตำมมำตรฐำนของผู้จัดหำซึ่ งครอบคลุมสินค้ำ ขึ้นอย ูก่ับวำ่ระยะเวลำใดนำนกวำ่ นอกจำกนี้  

ผู้จัดหำต้องจัดหำกำรรับประกันมำตรฐำนของผู้จัดหำและกำรรับประกันกำรบริกำรที่คุ้มครองสินค้ำต่ำง  ๆให้แก่ซีบีอำร์อี  

กำรรับประกันและกำรค ้ ำประกันหรือกำรรับรองทั้ งหมดต้องด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของทั้ งซีบีอำร์อีและลูกค้ำในฐำนะผู้รับปร

ะโยชน์ซึ่ งเป็นบุคคลที่สำม และต้องลงทะเบียนลูกค้ำกับผู้ผลิต  

หำกซีบีอำร์อีระบุเงื่อนไขกำรรับประกันที่ครอบคลุมส ำหรับสินค้ำต่ำง ๆ  ในระหวำ่งระยะเวลำกำรรับประกัน 

ซีบีอำร์อีจะแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบเงื่อนไขดังกล่ำวทันที และซีบีอำร์อีจะส่งคืนสินค้ำให้แก่ผู้จัดหำหำกเป็นไปได้ 

โดยผู้จัดหำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ภำยในห้ำ (5) 

วนัท ำกำรนับจำกวนัที่ได้รับกำรแจ้งเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรรับประกันที่ครอบคลุม 

ผู้จัดหำต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนสินค้ำดังกล่ำวตำมควำมต้องกำรของซีบีอำร์อี หรือให้เครดิตบัญชีของซีบีอำร์อีด้วยเช่นกัน  



  



 สินค้ำที่ถูกเปลี่ยนและซ่อมแซมจะต้องได้รับกำรรับประกันตำมระยะเวลำที่เหลือของระยะเวลำกำรรับประกันหรือหก (6) เดือน 

ขึ้นอย ูก่ับวำ่ระยะเวลำใดนำนกวำ่ 

b. Services.  Supplier represents and warrants that all Services shall be completed in a 

professional, workmanlike manner utilizing the degree of skill and care that is 

customary for professional providers of like services within the same industry as 

Supplier.  Further, Supplier represents and warrants that the Services shall be 

completed in accordance with the applicable drawings, plans, designs specifications 

and any other applicable requirements, including Applicable Laws and shall be correct 

and appropriate for the purposes contemplated in the PO.  Supplier further represents 

and warrants that the performance of Services under the PO will not conflict with, or 

be prohibited in any way by, any other agreement or Applicable Laws to or by which 

Supplier is bound.  In the event the Services do not conform to the foregoing standard 

of care (and in addition to all other of CBRE’s rights, including a right to bring suit for 

damages), Supplier shall re-perform the Services which fail to conform to the foregoing 

standard of care, provided CBRE gives Supplier written notice of such non-

conformance. 

ข. บริกำร  ผู้จัดหำรับรองและรับประกันวำ่กำรบริกำรทั้ งหมดต้องสมบูรณ์ในลักษณะที่มีควำมเช่ียวชำญและมีฝีมือ  

โดยใช้ระดับทักษะและกำรดูแลตำมปกติวสัิยส ำหรับผู้ให้บริกำรมืออำชีพซึ่ งอย ูใ่นภำคอุตสำหกรรมเดียวกับผู้จัดหำ  นอกจำกนี้  

ผู้จัดหำยงัต้องรับรองและรับประกันวำ่กำรบริกำรต้องสมบูรณ์ตำมแบบร่ำง แผนงำน 

ข้อมูลจ ำเพำะในกำรออกแบบและข้อก ำหนดที่มีผลบังคับใช้ทั้ งหมด 

รวมถึงกฎหมำยที่บังคับใช้และต้องถูกต้องและเหมำะสมตำมวตัถุประสงค์ที่ก ำหนดไวใ้น PO  ย ิง่ไปกวำ่นั้น 

ผู้จัดหำยงัต้องรับรองและรับประกันวำ่ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรตำม PO นั้นจะไม่ขัดต่อ 

หรือถูกห้ำมด้วยวธิีกำรใดก็ตำมโดยข้อตกลงอื่น  ๆ

หรือกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้ต่อหรือมีผลผูกพันต่อผู้จัดหำในกรณีที่บริกำรไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลที่กล่ำวถึงข้ำงต้น 

(นอกเหนือจำกสิทธิ์อื่น  ๆ ทั้ งหมด รวมถึงสิทธิ์ ในกำรเรียกค่ำเสียหำย) 

ผู้จัดหำต้องจัดหำกำรบริกำรที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลที่กล่ำวถึงข้ำงต้นใหม่อีกคร้ัง 

โดยที่ซีบีอำร์อีจะแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว 

10.  Compliance with Laws; CBRE Supplier Code of Conduct. Supplier, and any Goods or 

Services supplied by Supplier, will comply with all Applicable Laws. Supplier shall be solely 

responsible for the health and safety of its employees, agents and subcontractors while on the 

premises of CBRE or Clients.  All materials used by Supplier in the Goods or Services will satisfy 

current and applicable governmental and safety requirements governing restricted, toxic and  

  



hazardous materials. CBRE has established a Supplier Code Conduct as described and accessible 

on the CBRE website at http://www.cbre.com/suppliers  and Supplier, and Supplier’s employees 

and contractors, shall abide by this policy.    

10.  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักจรรยำบรรณส ำหรับผู้จัดหำของซีบีอำร์อี ผู้จัดหำและสินค้ำหรือบริกำรใด  ๆที่จัดให้โดยผู้จัดหำ 

จะต้องสอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคับใช้ทั้ งหมด ผู้จัดหำต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน ตัวแทน 

และผู้รับเหมำช่วงขณะที่อย ูใ่นสถำนที่ของซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ  

วสัดุทั้ งหมดที่ผู้จัดหำใช้ในสินค้ำหรือบริกำรจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยและข้อก ำหนดของรัฐที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันซึ่ งควบ

คุมวสัดุประเภทจ ำกัดกำรใช้งำน วสัดุที่เป็นพิษและเป็นอันตรำย 

ซีบีอำร์อีก ำหนดหลักจรรยำบรรณส ำหรับผู้จัดหำตำมที่อธิบำยและสำมำรถดูข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของซีบีอำร์อี 

http://www.cbre.com/suppliers  ทั้ งนี้  ผู้จัดหำและพนักงำนของผู้จัดหำตลอดจนผู้รับเหมำช่วงต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้  

 

11.  Audit. Supplier shall retain and maintain accurate records and documents relating to 

performance of Services or provision of Goods until the longer of: (a) three (3) years after 

completion of the Services or delivery of Goods under the PO; (b) three (3) years after the 

termination or expiration of a signed agreement which governs performance under the PO (such 

as a Master Service Agreement); (c) the final resolution of all audits; (d) the conclusion of any 

litigation with respect to a signed agreement governing the PO, if any (such as a Master Service 

Agreement); or (e) a longer period if required by Applicable Law. CBRE or Client and/or an 

auditor designated by CBRE or Client will have the right, at all reasonable times, and with not less 

than seven (7) business days prior notice to Supplier, to conduct financial, operational and 

technical audits of Supplier and its subcontractors to verify compliance with the terms and 

conditions of this PO, the accuracy of the charges invoiced by Supplier (and its subcontractors) 

and Supplier’s performance of the Services or provision of Goods. Supplier shall provide access 

to Supplier’s books and records relating to the Goods or Services and such cooperation and 

assistance as may be reasonably requested by CBRE, Client or any auditor in connection with any 

audit required herein. Supplier shall promptly remedy any deficiencies revealed by any such audit 

without charge to CBRE or Client. Any amounts determined to have been charged by Supplier 

incorrectly or for non-conforming Goods or Services shall be refunded by Supplier immediately 

without additional cost to CBRE or Client. This Section shall survive the expiration or termination 

of this PO or any such other written agreement (such as a Master Service Agreement). 

11.  กำรตรวจสอบ 

ผู้จัดหำจะต้องสงวนและรักษำบันทึกและเอกสำรที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสินค้ำเป็นระยะเวลำนำนกวำ่: (ก) สำม (3) 

ปีหลังจำกกำรให้บริกำรหรือกำรจัดส่งสินค้ำตำม PO เสร็จส้ินแล้ว (ข) สำม (3) 

ปีหลังจำกกำรส้ินสุดหรือกำรครบก ำหนดของข้อตกลงที่ลงนำมแล้วซึ่ งมีผลควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำม PO (เช่น ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก) (ค) 

กำรลงมติคร้ังสุดท้ำยในกำรตรวจสอบทั้ งหมด (ง) ข้อยตุิของกำรด ำเนินคดีใด ๆ  ที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่ลงนำมแล้วซึ่ งมีผลควบคุม PO หำกมี (เช่น 

http://www.cbre.com/suppliers
http://www.cbre.com/suppliers


ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก) หรือ (จ) หำกกฎหมำยที่บังคับใช้ก ำหนดระยะเวลำที่ยำวนำนกวำ่ 

ซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำและ/หรือผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมำยจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำจะมีสิทธิ์   

  



ในระยะเวลำอันสมควรและต้องไม่น้อยกวำ่เจ็ด (7) วนัท ำกำรก่อนที่จะแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบ เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน 

และกำรตรวจสอบทำงเทคนิคของผู้จัดหำและผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำ เพื่อยนืยนัควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขของ PO นี้  

ควำมถูกต้องของใบก ำกับรำคำสินค้ำที่ออกโดยผู้จัดหำ (และผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำ) 

กำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรและกำรจัดหำสินค้ำของผู้จัดหำ 

ผู้จัดหำต้องจัดท ำช่องทำงกำรเข้ำถึงเอกสำรและบันทึกข้อมูลของผู้จัดหำเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำร 

และให้ควำมร่วมมือหรือควำมช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบใด  ๆก็ตำมที่จ ำเป็นในที่นี้อยำ่งสมเหตุสมผลตำมที่ซีบีอำร์อี ลูกค้ำ 

หรือผู้ตรวจสอบร้องขอ ผู้จัดหำต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ  ที่ตรวจพบระหวำ่งกำรตรวจสอบดังกล่ำวในทันที 

โดยไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ 

ผู้จัดหำต้องคืนเงินตำมจ ำนวนที่ผู้จัดหำเรียกเก็บอยำ่งไม่ถูกต้องหรือจำกสินค้ำหรือบริกำรที่ไม่สอดคล้องกันในทันที 

โดยไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ หัวข้อนี้จะยงัคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้วำ่ PO 

นี้หรือข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษรอื่น ๆ  ส้ินสุดหรือครบก ำหนดเวลำแล้วก็ตำม (เช่น ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก) 

 

12.  Indemnification. To the fullest extent permitted by law, Supplier will defend, indemnify 

and hold harmless CBRE, Client(s) and all of their respective employees, agents, successors and 

assigns, against all damages (including, without limitation, direct, special and consequential 

damages), losses, claims, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ and other 

professional fees, settlements and judgments) arising out of or resulting from: (a) any failure to 

provide the Goods or Services; (b) any negligent act, error or omission or misconduct of Supplier 

or Supplier’s employees, agents or subcontractors; (c)  any personal injuries, including death, or 

damages to the property of CBRE, Client, their respective agents, or any third party; or (d) any 

breach or failure by Supplier to comply with any of Supplier’s representations, warranties or other 

terms and conditions of a PO (including any part of these Global Terms and Conditions). The 

foregoing indemnity obligations of Supplier shall apply except to the extent arising from CBRE’s 

sole or gross negligence. 

12.  กำรชดเชยค่ำเสียหำย ตำมขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยก ำหนด ผู้จัดหำจะต้องคุ้มครอง ชดใช้ค่ำเสียหำยและปกป้องซีบีอำร์อี ลูกค้ำ (ทุกรำย) 

รวมถึงพนักงำน ตัวแทน ผู้รับช่วงและผู้รับงำนที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดจำกควำมเสียหำย (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะควำมเสียหำยโดยตรง 

ควำมเสียหำยพิเศษ และผลเสียที่เกิดตำมมำ) กำรสูญเสีย กำรเรียกร้อง ควำมรับผิดและค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ 

กำรช ำระหนี้และกำรพิจำรณำคดีตำมเหตุอันควร) ทั้ งหมดที่เป็นผลจำก: (ก) ควำมล้มเหลวใด  ๆก็ตำมในกำรจัดหำสินค้ำหรือบริกำร (ข) 

กำรกระท ำโดยประมำท ข้อผิดพลำด กำรละเลย หรือกำรด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องใด ๆ  ก็ตำมของผู้จัดหำหรือพนักงำน ตัวแทน 

หรือผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำ (ค) กำรบำดเจ็บใด ๆ  ก็ตำมต่อบุคคล รวมถึงกำรเสียชีวติ หรือควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของซีบีอำร์อี ลูกค้ำ 

ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำมรำยใดก็ตำม หรือ (ง) 

กำรฝ่ำฝืนหรือควำมล้มเหลวของผู้จัดหำในกำรปฏิบัติตำมกำรรับรองหรือกำรรับประกันใด  ๆของผู้จัดหำ หรือข้อก ำหนดและเงื่อนไขของ PO  

  



(รวมถึงส่วนใดก็ตำมของข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ ) ภำระผูกพันในกำรชดใช้ค่ำเสียหำยดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมรับผิดชอบของผู้จัดหำ 

ยกเวน้ในกรณีที่เกิดจำกควำมประมำทอยำ่งร้ำยแรงหรือกำรประมำทแต่เพียงผู้เดียวของซีบีอำร์อี 

 

13.  Remedies. The rights and remedies reserved to CBRE in the PO will be cumulative with 

and in addition to all other or legal or equitable remedies.  In any action brought by CBRE to 

enforce Supplier’s obligation to perform Services or provide Goods under the PO, the parties agree 

that CBRE does not have an adequate remedy at law and CBRE is entitled to specific performance 

of Supplier’s obligations under the PO. 

13.  กำรแก้ไขควำมเสียหำย สิทธิและกำรแก้ไขควำมเสียหำยใน PO ที่สงวนไวส้ ำหรับซีบีอำร์อีมีผลสะสม 

และย ิง่กวำ่นั้นยงัรวมถึงวธิีกำรแก้ไขอื่น  ๆทั้ งหมดหรือตำมกฎหมำยหรือที่มีผลเท่ำเทียมกัน  กำรด ำเนินกำรใด ๆ  

ที่ซีบีอำร์อีน ำมำบังคับใช้ต่อภำระผูกพันของผู้จัดหำในกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสินค้ำตำม PO 

คู่สัญญำยอมรับวำ่ซีบีอำร์อีไม่มีกำรแก้ไขควำมเสียหำยที่เพียงพอทำงกฎหมำย 

และซีบีอำร์อีมีสิทธิ์ที่จะก ำหนดกำรด ำเนินกำรตำมภำระผูกพันของผู้ จัดหำภำยใต้ PO 

 

14.  Insurance.  The following minimum insurance coverage and limits are required.  Where 

insurance coverage and/or limits are mandated by local law or statue, local requirements apply 

subject to the minimum limits stated below.  The insurance coverage and amounts specified below 

shall not act as a limitation of any liability which Supplier may have by virtue of the PO. All 

insurance policies must be issued on an occurrence form.    

14.  ประกันภัย  ต้องมีประกันภัยควำมคุ้มครองและขีดจ ำกัดขั้นต ่ ำในกำรประกันภัยดังต่อไปนี้   

หำกกฎหมำยท้องถิ่นหรือบทบัญญัติมีค ำส่ังควบคุมควำมคุ้มครองและ/หรือขีดจ ำกัดในกำรประกันภัย 

ข้อก ำหนดท้องถิ่นจะมีผลภำยใต้ขีดจ ำกัดขั้นต ่ ำตำมที่ระบุไวด้้ำนล่ำง  

ควำมคุ้มครองในกำรประกันภัยและจ ำนวนที่ระบุด้ำนล่ำงไม่ถือเป็นข้อจ ำกัดของควำมรับผิดใด  ๆซึ่ งผู้จัดหำต้องรับผิดชอบตำมอ ำนำจของ PO 

กรมธรรม์ประกันภัยทั้ งหมดต้องเป็นแบบความคุ้มครองภายในระยะเวลาเอาประกัน 

 

 

Type of Insurance 

 

 

Minimum Limits  

Commercial General Liability *, 

for bodily injury and property 
damage including contractual 
liability covering the indemnity 
obligations of Supplier. 

 

US$5,000,000 Per Occurrence and Aggregate, 

Product and Completed Operations Aggregate, 
Personal & Advertising Injury 



Automobile Liability* covering all 
autos used in connection with the 
work performed. 
 

US$2,000,000 combined single limit covering 
property damage and bodily injury 

 

Workers’ Compensation Statutory 
 

Employer’s Liability*  US$1,000,000 each accident, each employee, 
each disease – policy limit 
 

 
 

 

ประเภทการประกันภัย 

 

 

ขดีจ ากัดขัน้ต  า่  

กำรประกันภัยพำณิชยแ์บบทั่วไป* 

ส ำหรับกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยและควำมเสียหำยของทรัพยสิ์น 
รวมถึงควำมรับผิดตำมสัญญำที่ครอบคลุมภำระผูกพันในกำรชด
ใช้ค่ำเสียหำยของผู้จัดหำ 
 

5,000,000 
ดอลลำร์สหรัฐต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นและผลรวมทั้ งหมด 
ผลิตภัณฑ์และกำรด ำเนินงำนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในผลควำม 
ควำมคุ้มครองบุคคลและควำมบำดเจ็บที่แจ้ง 

กำรประกันภัยรถยนต์* 

ครอบคลุมรถยนต์ทั้ งหมดที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 

2,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
รวมขีดจ ำกัดเฉพำะรำยที่ครอบคลุมควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นแล
ะกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย 

กำรประกันภัยทดแทนแรงงำน ตำมกฎหมำย 
 

กำรประกันควำมรับผิดของนำยจ้ำงต่อลูกจ้ำง*  1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง 
พนักงำนแต่ละคน โรคภัยไข้เจ็บแต่ละประเภท – 

ตำมขีดจ ำกัดของกรมธรรม์ 

 

 

* Individual limit requirements for Commercial General Liability, Automobile Liability, 
and Employer’s Liability limits may be met with any combination of Primary policy limits 
and Umbrella/Excess Liability policy limits as determined to be appropriate by Supplier.  
 

* ข้อก ำหนดส ำหรับขีดจ ำกัดของแต่ละบุคคลส ำหรับขีดจ ำกัดกำรประกันภยัทำงกำรค้ำแบบทั่วไป กำรประกันภยัรถยนต์ 
และกำรประกันควำมรับผิดของนำยจ้ำงต่อลูกจ้ำงต้องตรงตำมขีดจ ำกัดของกรมธรรม์หลักและกรมธรรม์ควำมรับผิดแบบครอบคลุม/ส่วนเ
กินร่วมกัน ตำมท่ีผู้ จัดหำก ำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม  

  



15.  Termination. 

15.  กำรยตุิ 

 a.  Supplier Insolvency. A PO may be terminated immediately by CBRE without liabilit y 

to Supplier if any Insolvency Event occurs. Supplier will reimburse CBRE for all costs 

incurred by CBRE in connection with any of the foregoing events, including without 

limitation attorneys’ and other professional fees. 

ก.  กำรล้มละลำยของผู้จัดหำ ซีบีอำร์อีสำมำรถยกเลิก PO ได้ทันทีโดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดหำ 

ในกรณีที่ผู้จัดหำตกอย ูภ่ำยใต้กำรล้มละลำย 

ผู้จัดหำจะต้องช ำระเงินค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้ำงต้นที่ซีบีอำร์อีได้ช ำระไปแล้ว 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะค่ำทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมวชิำชีพอื่น  ๆคืนให้แก่ซีบีอำร์อี 

 b. Termination for Breach or Nonperformance.  CBRE may terminate, without liabilit y , 

all or any part of a PO, if Supplier: (i) repudiates, breaches or threatens to breach any 

of the terms of the PO; (ii) fails or threatens not to perform Services or provide Goods 

in connection with the PO; (iii)  fails to make progress or to meet reasonable quality 

requirements so as to endanger timely and proper completion or performance of 

Services or delivery of Goods and does not correct the failure or breach within ten (10) 

days (or such shorter period of time if commercially reasonable under the 

circumstances) after receipt of written notice from CBRE specifying the failure or 

breach; or (iv) enters or offers to enter into a transaction that includes a sale of a 

substantial portion of its assets used for the performance of Services or provision of 

Goods or a merger, sale or exchange of stock or other equity interests that would result 

in a change in control of Supplier. Supplier will notify CBRE within ten (10) days after 

entering into any negotiations that could lead to the situation specified in subsection 

(v) above, provided that upon Supplier’s request, CBRE will enter into an appropriate 

nondisclosure agreement related to information disclosed to CBRE in relation to such 

transaction. 

ข. กำรยตุิเนื่องจำกกำรละเมิดหรือกำรไม่ปฏิบัติงำน  ซีบีอำร์อีอำจยตุิ PO ทั้ งหมดหรือบำงส่วนโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ  หำกผู้จัดหำ: 

(1) ยกเลิก ละเมิด หรือข่มขู่วำ่จะละเมิดข้อก ำหนดใด  ๆของ PO (2) 

ล้มเหลวหรือข่มขู่วำ่จะไม่ด ำเนินกำรในกำรให้บริกำรหรือจัดหำสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับ PO (3) 

ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ลุล่วงหรือตอบสนองต่อข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพได้อยำ่งสมเหตุสมผล เช่น 

ควำมล้มเหลวต่อควำมส ำเร็จหรือกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บริกำรหรือจัดส่งสินค้ำตำมเวลำที่ก ำหนดอยำ่งถูกต้อง 

และไม่สำมำรถแก้ไขควำมล้มเหลวหรือกำรละเมิดข้อก ำหนดได้ภำยในสิบ (10) วนั 

(หรือระยะเวลำที่ส้ันลงตำมเหตุทำงกำรค้ำอันควรภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น) 

หลังจำกที่ได้รับกำรแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกซีบีอำร์อี ซึ่ งระบุควำมล้มเหลวหรือกำรละเมิดข้อก ำหนดใด ๆ  หรือ (4) 

เข้ำร่วมหรือเสนอที่จะเข้ำร่วมในกำรท ำธุรกรรมรวมถึงกำรขำยทรัพยสิ์นจ ำนวนมำกที่ใช้ในกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสินค้ำ 



หรือควบรวมกิจกำร ขำย 

หรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือผลประโยชน์จำกกรรมสิทธิของหุ้นส่วนในบริษัทที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรควบคุมของผู้จัดหำ 

ผู้จัดหำต้องแจ้งให้ซีบีอำร์อีทรำบภำยในเวลำสิบ (10) วนัหลังจำกกำรเข้ำร่วมกำรเจรจำต่อรองใด  ๆ

ที่อำจน ำไปสู่สถำนกำรณ์ที่ระบุไวใ้นหัวข้อยอ่ย (5) ข้ำงต้น 

ซีบีอำร์อีจะลงนำมในข้อตกลงกำรไม่เปิดเผยข้อมูลที่เหมำะสมเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนของกำรท ำธุรกรรมดังกล่ำวที่เปิดเผยให้ซบีีอำร์

อีทรำบ ตำมที่ผู้จัดหำร้องขอ 

 c.    Termination for Convenience.  In addition to any other rights of CBRE to cancel or 

terminate a PO, CBRE may at its option immediately terminate all or any part of a PO 

at any time and for any reason, without liability, fee or penalty, by giving written notice 

to Supplier. Supplier shall be compensated only for the Goods delivered and accepted 

or Services satisfactorily performed up to the effective date of termination. 

ค.    กำรยตุิตำมควำมต้องกำร  นอกเหนือจำกสิทธิ์อื่นใดก็ตำมของซีบีอำร์อีในกำรยกเลิกหรือยตุิ PO ซีบีอำร์อีอำจบอกเลิก PO 

ทั้ งหมดหรือเฉพำะส่วนตำมควำมต้องกำรของตนเองได้ทันที ณ เวลำใดก็ตำมและด้วยเหตุผลใดก็ตำม โดยไม่มีควำมรับผิด 

ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำปรับใด ๆ  โดยกำรแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบล่วงหน้ำอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ผู้จัดหำจะได้รับกำรชดเชยเฉพำะสินค้ำที่จัดส่งและยอมรับแล้ว หรือกำรให้บริกำรที่น่ำพอใจจนถึงวนัที่กำรยตุิมีผลบังคับใช้ 

16.  Set-Off; Recoupment.  In addition to any right of offset or recoupment provided by law, 

all amounts due to Supplier will be considered net of indebtedness of Supplier and its affiliates or 

subsidiaries to CBRE and its affiliates or subsidiaries. CBRE will have the right to set-off against 

or to recoup from any payment or other obligation owed to Supplier, in whole or in part, any 

amounts due to CBRE or its affiliates or subsidiaries from Supplier or its affiliates or subsidiaries.  

CBRE will provide Supplier with a statement describing any set-off or recoupment taken by 

CBRE. 

16.  กำรหักลบหนี้  กำรชดใช้  นอกเหนือจำกสิทธิในกำรชดเชยหรือกำรหักล้ำงใด ๆ  ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

จ ำนวนเงินทั้ งหมดที่ต้องจ่ำยให้แก่ผู้จัดหำจะพิจำรณำจำกภำระหนี้ สินสุทธิของผู้จัดหำและบริษัทในเครือหรือบริษัทยอ่ย 

ที่มีต่อซีบีอำร์อีและบริษัทในเครือหรือบริษัทยอ่ยของซบีีอำร์ซี ซีบีอำร์อีจะมีสิทธิ์ ในกำรหักล้ำงหรือหักลบหนี้ใด ๆ  

จำกกำรช ำระเงินหรือภำระผูกพันอื่น  ๆที่มีต่อผู้จัดหำทั้ งหมดหรือบำงส่วน จ ำนวนเงินทั้ งหมดที่เกิดจำกซีบีอำร์อี 

หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทยอ่ยของซีบีอำร์อี จำกผู้จัดหำหรือบริษัทในเครือหรือบริษทัยอ่ย  

ซีบีอำร์อีจะจัดท ำค ำแถลงที่อธิบำยถึงกำรหักลบหนี้หรือกำรชดใช้ใด ๆ  ที่ด ำเนินกำรโดยซีบีอำร์อี 

 

17.  Confidentiality.   Supplier acknowledges that Confidential Information may be received 

from CBRE or Client or developed for CBRE or Client under the PO regardless of whether such 

information is marked or identified as confidential.  Supplier shall use the same care and discretion 

to avoid disclosure, publication or dissemination of any Confidential Information received from 

CBRE or Client as Supplier uses with its own proprietary and confidential information that it does 



not wish to disclose, publish or disseminate, but in no event less than a reasonable degree of care.   

Supplier agrees to not to disclose or permit disclosure to others, or use for other than the purpose 

of the PO, any Confidential Information of CBRE or Client. Following the expiration or 

termination of the PO, upon CBRE’s request, Supplier will promptly deliver to CBRE any and all 

documents and other media, including all copies thereof and in whatever form, which contain or 

relate to the Confidential Information.  Supplier’s confidentiality obligations under the PO will 

continue for a period of five (5) years from the last date of disclosure of Confidential Information 

to Supplier, unless a longer period is specified in writing by CBRE. Confidential Information does 

not include information that: (a) is already publicly known at the time of its disclosure by CBRE; 

(b) after disclosure by CBRE becomes publicly known through no fault of Supplier; (c) Supplier 

can establish by written documentation was properly in its possession prior to disclosure by CBRE 

or was independently developed by Supplier without use of or reference to the Confidential 

Information; or (d) is disclosed under legal process or other legal requirement provided Supplier 

agrees to cooperate in seeking reasonable protective arrangements requested by CBRE, and 

Supplier promptly notifies CBRE if it receives any subpoena or other legal process seeking 

disclosure of Confidential Information.  Notwithstanding anything to the contrary contained 

herein, any confidentiality or non-disclosure agreement between the Parties that predates the PO 

will remain in effect except as expressly modified by the PO, and to the extent of a conflict between 

the terms of such an agreement and the PO, the more stringent terms will control.  If CBRE 

determines, in good faith, that a breach or threatened breach of these confidentiality terms by 

Supplier would result in irreparable harm to CBRE, Client or the agreement between CBRE and 

Client, CBRE may proceed directly to court to obtain a temporary restraining order or other form 

of injunctive relief without bond (if permitted by law). 

17.  กำรรักษำควำมลับ   ผู้จัดหำรับทรำบวำ่ตนเองอำจได้รับข้อมูลที่เป็นควำมลับจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ 

หรือข้อมูลที่พัฒนำขึ้นเพื่อซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำภำยใต้ PO โดยไม่ค ำนึงวำ่ข้อมูลดังกล่ำวมีกำรท ำเคร่ืองหมำยหรือระบุวำ่เป็นข้อมูลลับหรือไม่ก็ตำม  

ผู้จัดหำต้องใช้ควำมระมัดระวงัและดุลยพินิจในระดับเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเปิดเผย กำรประกำศหรือกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นควำมลับ ใด ๆ  

ที่ได้รับมำจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ เสมือนข้อมูลลับที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองซึ่ งผูจั้ดหำต้องใช้ โดยไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผย ประกำศหรือเผยแพร่ 

แต่ต้องไม่น้อยกวำ่ระดับควำมระมัดระวงัที่สมเหตุสมผล   ผู้จัดหำยนิยอมที่จะไม่เปิดเผยหรืออนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ๆ  

หรือใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่ระบุใน PO ข้อมูลที่เป็นควำมลับใด ๆ  ของซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ หลังจำกที่ครบก ำหนดเวลำหรือส้ินสุด 

PO หำกซีบีอำร์อีร้องขอ ผู้จัดหำต้องส่งเอกสำรทั้ งหมดหรือบำงส่วนและส่ืออื่น ๆ  รวมถึงส ำเนำทั้ งหมดในรูปแบบใดก็ตำม 

ซึ่ งมีหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นควำมลับให้แก่ซีบีอำร์อีทันที   ภำระผูกพันในกำรรักษำควำมลับของผู้จัดหำภำยใต้ PO 

จะมีผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลำห้ำ (5) ปีนับจำกวนัที่ล่ำสุดที่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับให้แก่ผู้จัดหำ 

ยกเวน้ในกรณีที่ซีบีอำร์อีก ำหนดระยะเวลำที่ยำวนำนกวำ่อยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร ข้อมูลที่เป็นควำมลับไม่รวมถึง: (ก) 

ข้อมูลที่เปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบแล้วเม่ือซีบีอำร์อีเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว (ข) หลังจำกที่ซีบีอำร์อีเปิดเผยแลว้ 

ข้อมูลดังกล่ำวกลำยเป็นข้อมูลที่รับทรำบกันทั่วไปโดยไม่ใช่ควำมผิดพลำดของผู้จัดหำ (ค) 

ข้อมูลที่ผู้จัดหำจัดท ำเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรอยำ่งถูกต้องด้วยสิทธิ์ขำดของตนเองก่อนที่ซีบอีำร์อีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว 

หรือข้อมูลที่ผู้จัดหำพัฒนำขึ้นอยำ่งอิสระโดยไม่ใช้หรืออ้ำงอิงข้อมูลที่เป็นควำมลับ หรือ (ง) 



ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยภำยใต้กำรพิจำรณำคดีตำมกฎหมำยหรือข้อก ำหนดทำงกฎหมำยอื่น ๆ 

หำกผู้จัดหำตกลงที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำข้อตกลงด้ำนกำรป้องกันที่เหมำะสมตำมที่ซีบีอำร์อีร้องขอ และผู้จัดหำแจ้งให้ซีบีอำร์อีทรำบทันที 

หำกได้รับหมำยศำลหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่น  ๆที่ร้องขอกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับ  ถึงแม้วำ่จะมีข้อขัดแยง้ใด ๆ  ในที่นี้ก็ตำม 

ข้อตกลงด้ำนกำรรักษำควำมลับหรือกำรไม่เปิดเผยข้อมูลระหวำ่งคู่สัญญำที่ลงนำมก่อนวนัที่ใน PO จะยงัคงมีผลบังคับใช้ เวน้แต่จะมีกำรแก้ไขใน 

PO อยำ่งชัดแจ้ง และหำกมีข้อขัดแยง้กันระหวำ่งข้อก ำหนดของข้อตกลงดังกล่ำวและ PO ข้อก ำหนดที่มีควำมเข้มงวดมำกกวำ่จะมีผลบังคับใช้  

ซีบีอำร์อีก ำหนดโดยสุจริตใจวำ่หำกกำรละเมิดหรือขู่วำ่จะละเมิดข้อก ำหนดด้ำนกำรรักษำควำมลับเหล่ำนี้ โดยผู้จัดหำ 

อำจส่งผลเสียที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ต่อซีบีอำร์อีและลูกค้ำ 

ซีบีอำร์อีอำจย ืน่เร่ืองพิจำรณำคดีโดยตรงต่อศำลเพื่อขอค ำส่ังยบัย ั้งช่ัวครำวหรือรูปแบบในกำรบรรเทำควำมเสียหำยอื่น ๆ  โดยที่ไม่มีข้อผูกมัด 

(หำกได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย) 

18.  No Publicity. Supplier will not advertise, publish or disclose to third parties (other than to 

Supplier’s professional advisors on a need-to-know basis) in any manner the fact that Supplier has 

contracted to furnish CBRE the Goods or Services covered by the PO or the terms of the PO, or 

use any trademarks or trade names of CBRE in any press release, advertising or promotional 

materials, without first obtaining CBRE’s written consent. 

18.  ห้ำมท ำกำรเผยแพร่ ผู้จัดหำจะไม่โฆษณำ เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สำม (นอกเหนือจำกที่ปรึกษำผู้เช่ียวชำญของผู้จัดหำ 

โดยยดึตำมพื้นฐำนควำมจ ำเป็นที่จะต้องรู้) 

ตำมข้อเท็จจริงที่ผู้จัดหำได้ท ำสัญญำเพื่อจัดหำสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ซีบีอำร์อีภำยใต้ข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขของ PO 

หรือกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำหรือช่ือทำงกำรค้ำใด  ๆของซีบีอำร์อีในข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรโฆษณำ หรือส่ือส่งเสริมกำรขำยใด ๆ  

โดยไม่ได้รับควำมยนิยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกซีบีอำร์อีก่อน 

 

19.  Independent Contractor.  Nothing contained in the PO or these Global Terms and 

Conditions or in the relationship of Supplier and CBRE shall be deemed to constitute a partnership, 

joint venture, or any other relationship between Supplier and CBRE except for the independent 

contractor relationship described in these Global Terms and Conditions.  The PO does not grant 

either Party any authority to assume or to create any obligation on behalf of or in the name of the 

other.  Supplier’s authority is limited solely to performing the Services or providing the Goods set 

forth in the PO in accordance with these Global Terms and Conditions.  Nothing in the PO or these 

Global Terms and Conditions or in any Supplier subcontract shall create any contractual 

relationship or liabilities between any employee, agent or subcontractor (or any employee or agent 

of subcontractor) of Supplier and CBRE or Client.  Further, Supplier does not have any authority 

to execute any contracts or agreements for or on behalf of CBRE and is not granted any right or 

authority to assume or create any obligation or liability or to make any representation, covenant, 

agreement or warranty, express or implied, on CBRE’s behalf or to bind CBRE in any manner.  

19.  ผู้รับเหมำอิสระ  ไม่มีส่วนใดใน PO หรือข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  

หรือในควำมสัมพันธ์ระหวำ่งผู้จัดหำและซีบีอำร์อีที่ส่งผลให้กลำยเป็นหุ้นส่วน กำรร่วมทุน หรือควำมสัมพันธ์อื่น  ๆระหวำ่งผู้จัดหำและซีบีอำร์อี 



ยกเวน้ควำมสัมพันธ์ของผู้รับเหมำอิสระตำมที่อธิบำยไวใ้นข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้   PO 

ไม่ใช่เอกสำรอนุญำตให้คู่สัญญำฝ่ำยใดมีอ ำนำจในกำรยอมรับหรือสร้ำงภำระผูกพันใด ๆ  ในนำมของคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ ง  

อ ำนำจของผู้จัดหำถูกจ ำกัดเฉพำะกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสินค้ำตำมที่ก ำหนดไวใ้น PO ซึ่ งอย ูภ่ำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ เท่ำนั้น  

ไม่มีส่วนใดใน PO หรือข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  หรือในสัญญำรับช่วงของผู้จัดหำใด ๆ  

ที่สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ตำมสัญญำหรือควำมรับผิดระหวำ่งพนักงำน ตัวแทน หรือผู้รับเหมำช่วง (หรือพนักงำน หรือตัวแทนของผู้รับเหมำช่วง) 

ของผู้จัดหำและซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำได้  นอกจำกนี้  ผู้จัดหำไม่มีอ ำนำจใด  ๆในกำรท ำสัญญำหรือข้อตกลงส ำหรับหรือในนำมของซีบีอำร์อี 

และไม่มีสิทธิ์หรืออ ำนำจใด  ๆในกำรยอมรับหรือสร้ำงภำระผูกพันหรือควำมรับผิดใด  ๆหรือในกำรรับรอง กำรท ำสัญญำ กำรท ำข้อตกลง 

หรือกำรรับประกันทั้ งโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งในนำมของซีบีอำร์อี หรือเป็นกำรผูกมัดซีบีอำร์อีในลักษณะใดก็ตำม 

 

20.  Conflict of Interest.  Supplier represents and warrants that its performance of the PO will 

not in any way conflict with any continuing interests or obligations of Supplier or its employees 

or subcontractors. Supplier further warrants that while the PO is in effect, Supplier and those of its 

employees and subcontractors participating in the performance of the PO will refrain from any 

activities which could reasonably be expected to present a conflict of interest with respect to 

Supplier’s relationship with CBRE or its performance of the PO. 

20.  ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์  ผู้จัดหำรับรองและรับประกันวำ่กำรด ำเนินงำนตำม PO 

ของตนเองจะไม่ขัดต่อผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องหรือภำระผูกพันใด ๆ  ของผู้จัดหำ หรือพนักงำน หรือผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำไม่วำ่ในลักษณะใดก็ตำม 

นอกจำกนี้  ผู้จัดหำยงัต้องรับประกันวำ่ผู้จัดหำและพนักงำนรวมถึงผู้รับเหมำช่วงที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำม PO จะละเวน้กิจกรรมใด  ๆ

ที่คำดวำ่จะก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของผู้จัดหำกับซีบีอำร์อี หรือกำรด ำเนินงำนตำม PO 

ในระหวำ่งที่ PO มีผลบังคับใช้ 

 

21.  Assignment.  Supplier may not assign or delegate its rights or obligations under the PO 

without CBRE’s prior written consent. 

21.  กำรโอนสิทธิ์   ผู้จัดหำไม่สำมำรถโอนหรือมอบสิทธิ์ของตนเองภำยใต้ PO 

โดยไม่ได้รับควำมยนิยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกซีบีอำร์อีก่อน 

 

22.  Governing Law; Jurisdiction; Venue. The PO is to be construed according to the laws of 

the jurisdiction stated in the applicable Country Specific Provisions.  If no such jurisdiction is 

specified, the PO will be governed by the laws of the country in which the Services are performed 

or the Goods are delivered.  The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, and any conflict-of-law provisions that would require application of 

another choice of law, are excluded.  If any dispute shall arise between Supplier and CBRE in 

connection with the PO, the Parties shall promptly attempt in good faith to settle the same by 



negotiation.  If the Parties are unable to negotiate a satisfactory resolution, the Parties agree that 

the applicable courts located in country in which the Services are performed or the Goods are 

delivered shall have exclusive jurisdiction to hear and determine any claims or disputes between 

the Parties arising out of or related to the PO. The Parties expressly submit and consent in advance 

to such jurisdiction in any action or suit commenced in such court, and each Party hereby waives 

any objection or defense that it may have based upon lack of personal jurisdiction or improper 

venue.    

22.  กฎหมำยที่บังคับใช้ เขตอ ำนำจศำล สถำนที่พิจำรณำคดี กำรตีควำม PO 

ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยของเขตอ ำนำจศำลที่ระบุไวใ้นข้อก ำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศ  หำกไม่มีกำรระบุเขตอ ำนำจศำลดังกล่ำว กำรควบคุม 

PO จะเป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศซึ่ งมีกำรให้บริกำรหรือกำรจัดส่งสินค้ำดังกล่ำว  

ไม่รวมถึงบทบัญญัติของอนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ด้วยสัญญำส ำหรับกำรขำยสินค้ำระหวำ่งประเทศ 

และบทบัญญัติที่วำ่ด้วยกำรขัดแยง้ทำงกฎหมำยซึ่ งจะต้องมีกำรใช้กฎหมำยอีกฉบับหนึ่ ง  หำกเกิดข้อพิพำทใด ๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PO 

ระหวำ่งผู้จัดหำและซีบีอำร์อี คู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยจะพยำยำมอยำ่งเต็มที่เพื่อยติุปัญหำดังกล่ำวโดยกำรเจรจำด้วยควำมสุจริตใจในทันที  

หำกคู่สัญญำไม่สำมำรถเจรจำเพื่อหำข้อยตุิที่น่ำพอใจได้ 

คู่สัญญำเห็นด้วยวำ่ศำลที่ต้ังอย ูใ่นประเทศซึ่ งมีกำรให้บริกำรหรือกำรจัดส่งสินค้ำมีอ ำนำจโดยเด็ดขำดในกำรไต่สวน 

กำรตัดสินข้อร้องเรียนหรือข้อพิพำทใด ๆ  ระหวำ่งคู่สัญญำที่เกิดจำกหรือเกี่ยวกับ PO 

คู่สัญญำรับทรำบและยนิยอมโดยชัดแจ้งให้ศำลดังกล่ำวมีอ ำนำจในกำรด ำเนินคดีหรือกำรฟ้องร้องใด ๆ  และคู่สัญญำแต่ละฝ่ำย ณ ที่นี้  

ขอสละสิทธิ์ ในกำรคัดค้ำนหรือแก้ต่ำงใด ๆ  ที่อำจเกิดจำกกำรขำดเขตอ ำนำจศำลเหนือตัวบุคคลหรือสถำนที่พิจำรณำคดีที่ไม่เหมำะสม 

 

23.  Limitation of Liability. CBRE SHALL NOT BE LIABLE TO SUPPLIER FOR ANY 

SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED 

TO THIS PO. CBRE's total liability for damages, or otherwise, resulting from its performance or 

nonperformance under the PO or with regards to any other obligations/responsibilities herein shall 

not exceed the Price for the Goods or Services in such PO. CBRE shall have no liability to the 

Supplier (whether direct or indirect) for any loss of profit, loss of revenue, loss of production, loss 

of business, loss of goodwill, loss of reputation, loss of opportunity, loss of anticipated savings, 

loss of margin, lost or expended capital costs or unabsorbed overhead. 

23.  ข้อจ ำกัดควำมรับผิด ซีบีอำร์อีจะไม่รับผิดต่อผู้จัดหำส ำหรับควำมเสียหำยในกรณีพิเศษ ควำมเสียหำยโดยอ้อม 

หรือควำมเสียหำยที่ตำมมำซึ่ งเกิดจำกหรือเกี่ยวกับ PO นี้  ควำมรับผิดทั้ งหมดของซีบีอำร์อีส ำหรับควำมเสียหำย 

หรือผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนหรือกำรไม่ปฏิบัติงำนตำม PO หรือเกี่ยวกับภำระผูกพัน/ควำมรับผิดชอบอื่นใดก็ตำมในที่นี้  

ต้องมีมูลค่ำไม่มำกเกินกวำ่รำคำของสินค้ำหรือบริกำรที่ระบุใน PO ดังกล่ำว ซีบีอำร์อีไม่มีควำมรับผิดต่อผู้จัดหำ (ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม) 

ส ำหรับกำรสูญเสียผลก ำไร กำรสูญเสียรำยได้ กำรสูญเสียผลผลิต กำรสูญเสียทำงธุรกิจ กำรสูญเสียค่ำควำมนิยม กำรสูญเสียช่ือเสียง 

กำรสูญเสียโอกำส กำรสูญเสียเงินสะสมที่คำดกำรณ์ไว ้กำรสูญเสียส่วนต่ำง 

กำรสูญเสียหรือเพิ่มกำรใช้จ่ำยเงินทุนหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบ 



 

24.  Headings.  The section headings appearing in these Global Terms and Conditions have 

been inserted for the purpose of convenience and ready reference.  They do not purport, and shall 

not be deemed, to define, limit or extend the scope or intent of the respective provisions. 

24.  หัวเร่ือง  

ส่วนของหัวเร่ืองที่ปรำกฏในข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้แทรกอย ูเ่พื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำนและกำรควำมพร้อมในกำรอ้ำงอิงข้อมูล  

ซึ่ งมิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อ และไม่ถือวำ่เป็นกำรก ำหนด กำรจ ำกัดหรือกำรขยำยขอบเขตหรือเจตนำของข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง  

 

25.  Counterparts.  The PO and all documents relating hereto, whether previously or hereafter 

furnished, may be reproduced by any photographic, photostatic, microfilm, miniature 

photographic, digital storage or other similar process.  The Parties agree that any such reproduction 

shall be admissible in evidence as the original itself in any judicial or administrative proceeding, 

whether or not the original is in existence and whether or not such reproduction was made by a 

Party in the regular course of business, and that any enlargement, facsimile or further reproduction 

of such reproduction likewise shall be admissible in evidence. 

25.  คู่ฉบับ  PO และเอกสำรทั้ งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรฉบับนี้  ไม่วำ่จะจัดท ำขึ้นก่อนหน้ำนี้หรือหลังจำกนี้  

อำจมีกำรท ำส ำเนำโดยกำรถ่ำยภำพ กำรถ่ำยส ำเนำ กำรถ่ำยไมโครฟิล์ม กำรถ่ำยภำพขนำดเล็ก กำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล 

หรือกระบวนกำรอื่นที่คล้ำยคลึงกัน  คู่สัญญำเห็นด้วยวำ่กำรท ำส ำเนำดังกล่ำวเป็นหลักฐำนที่สำมำรถยอมรับได้เสมือนต้นฉบับ 

หำกน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำคดีหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับภำครัฐใด  ๆไม่วำ่จะมีต้นฉบับอย ูห่รือไม่ก็ตำม 

หรือกำรท ำส ำเนำดังกล่ำวด ำเนินกำรโดยคู่สัญญำในกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติหรือไม่ก็ตำม ในท ำนองเดียวกัน กำรท ำภำพขยำยส่วน กำรถ่ำยส ำเนำ 

โทรภำพ หรือกำรท ำส ำเนำเพิ่มเติมของส ำเนำดังกล่ำวถือเป็นหลักฐำนที่ยอมรับได้เช่นกัน  

 

26.  Attorneys’ Fees. The parties agree that the prevailing party shall be entitled to all costs and 

expenses including, without limitation, court costs and reasonable attorneys’ fees, in any action 

commenced to enforce the provisions herein. 

26.  ค่ำทนำยควำม คู่สัญญำยอมรับวำ่คู่ควำมซึ่ งชนะคดีจะมีสิทธิ์ ได้รับค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยทั้ งหมด 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในช้ันศำลและค่ำทนำยควำมตำมเหตุอันสมควรในกำรด ำเนินคดีใด  ๆที่เป็นกำรเร่ิมบังคับใช้ข้อก ำหนดฉบับนี้  

 

27.  Prevailing Language.  In case of conflict between the English version and a locally 

translated version of this PO and its Global Terms and Conditions, the Parties acknowledge that 

the English version shall prevail. 



27.  ภำษำที่มีผลบังคับใช้เหนือกวำ่  ในกรณีที่มีควำมขัดแยง้ระหวำ่ง PO 

รวมถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลฉบับภำษำอังกฤษและฉบับที่แปลเป็นภำษำท้องถิน่ คู่สัญญำรับทรำบวำ่ฉบับภำษำอังกฤษมีผลบังคับใช้เหนอืกวำ่ 

 

28.  Waiver.   No term or provision of these Global Terms and Conditions shall be deemed 

waived and no breach excused unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the 

Party claimed to have waived or consented.  Any consent by any Party to, or waiver of, a breach 

by the other, whether express or implied, shall not constitute a consent to, or waiver of, or excuse 

for any other different or subsequent breach. 

28.  กำรสละสิทธิ์    ไม่มีข้อก ำหนดหรือบทบัญญัติใด ๆ  ของข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ที่ถือวำ่เป็นกำรสละสิทธิ์  

และไม่มีกำรยกเวน้โทษต่อกำรผิดสัญญำใด ๆ  

ยกเวน้ในกรณีที่กำรสละสิทธิ์หรือกำรยนิยอมดังกล่ำวมีกำรตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรและลงนำมโดยคู่สัญญำที่อ้ำงสิทธิ์ ในกำรสละสิทธิ์หรือ กำรยนิ

ยอม  กำรยนิยอมโดยคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง หรือกำรสละสิทธิ์จำกกำรผิดสัญญำของอีกฝ่ำยหนึ่ งไม่วำ่โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ถือเป็นกำรยนิยอม 

กำรสละสิทธิ์  หรือกำรยกเวน้โทษต่อกำรกระท ำผิดอื่นใดก็ตำมที่แตกต่ำงจำกนี้หรือที่เกิดขึ้นหลังจำกนี้  

 

29.  Severability.  If any part, term, or provision of these Global Terms and Conditions is held 

by final judgment of any court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the 

validity of the remaining portions or provisions shall not be impaired or affected, and the rights 

and obligations of the Parties shall be construed and enforced as if these Global Terms and 

Conditions did not contain the particular part, term or provision held to be illegal, invalid or 

unenforceable. 

29.  กำรแยกออกจำกกัน  หำกส่วนใดส่วนหนึ่ ง ข้อก ำหนด 

หรือบทบัญญัติของข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ถูกตัดสินวำ่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ 

หรือไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ตำมค ำพิพำกษำถึงที่สุดของเขตอ ำนำจศำลที่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดี ควำมถูกต้องของส่วนที่เหลือหรือข้อก ำหนดอื่ น ๆ  

จะมีผลบังคับใช้เท่ำเดิมหรือไม่มีผลกระทบใด ๆ  

และสิทธิ์ รวมถึงภำระผูกพันของคู่สัญญำต้องถูกตีควำมและบังคับใช้ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ โดยตัดส่วน ข้อก ำหนด 

หรือบทบัญญัติเฉพำะที่ถูกตัดสินวำ่ผิดกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ออกไป 

 

30.  Survival.  All obligations and duties under any provisions, which by their nature extend 

beyond the expiration or termination of any PO, including but not limited to warranties, 

indemnifications, intellectual property (including protection of proprietary information) shall 

survive the expiration or other termination of the PO of which these provisions are made a part. 



30.  กำรมีผลบังคับใช้ต่อไป  ภำระผูกพันและหน้ำที่ทั้ งหมดภำยใต้ข้อก ำหนดใด  ๆก็ตำม 

ซึ่ งตำมลักษณะที่แท้จริงแล้วมีผลบังคับใช้นำนกวำ่วนัครบก ำหนดหรือกำรส้ินสุดของ PO ใด ๆ  รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกำรรับประกัน 

กำรชดใช้ค่ำเสียหำย ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ (รวมถึงกำรคุ้มครองข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์) 

จะยงัคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้วำ่จะถึงวนัครบก ำหนดหรือกำรส้ินสุดของ PO ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ งของข้อก ำหนดเหล่ำนี้  

 

31.  Entire Agreement; Modifications.  Except as may be described elsewhere in these Global 

Terms and Conditions, the PO, together with the attachments, exhibits, supplements or other terms 

of CBRE specifically referenced therein, constitutes the entire agreement between Supplier and 

CBRE with respect to the matters contained in the PO. The PO may only be modified by a written 

amendment executed by authorized representatives of each Party or, for changes within the scope 

of these Global Terms and Conditions, by a purchase order amendment issued by CBRE.   

31.  ข้อตกลงทั้ งหมด กำรแก้ไข  PO พร้อมด้วยเอกสำรแนบ หลักฐำน ภำคผนวก ส่วนเสริม หรือข้อก ำหนดอื่น ๆ  

ของซีบีอำร์อีที่อ้ำงถึงเป็นกำรเฉพำะในที่นี้  ถือเป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหวำ่งผู้จัดหำและซีบีอำร์อีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่ำง ๆ  ใน PO 

ยกเวน้ในกรณีที่มีกำรอธิบำยไวใ้นส่วนอื่นของข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  PO 

สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญำตของคู่สัญญำแต่ละฝ่ำยเท่ำนั้น 

ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงภำยในขอบเขตของข้อก ำหนดและเงือ่นไขสำกลเหล่ำนี้  โดยกำรแก้ไขค ำส่ังซื้อทีอ่อกโดยซีบีอำร์อี   

 

32.  Currency.  Payment will be made in the currency expressly stated in the PO; if no such 

currency is noted, payment will be made in currency of the country in which the Services are 

provided or the Goods are delivered. 

32.  สกลุเงิน  กำรช ำระเงินจะท ำโดยใช้สกลุเงินตำมที่ระบุไวใ้น PO หำกไม่มีกำรระบุสกลุเงินดังกล่ำว 

กำรช ำระเงินจะด ำเนินกำรโดยใช้สกลุเงินของประเทศที่มีกำรให้บริกำรหรือจัดส่งสินค้ำ 

 

33.  Order of Precedence.  In the event of any conflict or ambiguity between (1) a PO, including 

these Global Terms and Conditions, (2) Master Service Agreement, Service Agreement or Supplie r 

Agreement, and (3) and any Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Purchase 

Order, the following order of precedence shall be applied to resolve such conflict or ambiguity: 

33.  ล ำดับควำมส ำคัญ  ในกรณีที่มีข้อขัดแยง้หรือควำมคลุมเครือระหวำ่ง (1) PO รวมทั้ งข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  (2) 

ข้อตกลงในกำรให้บริกำรหลัก ข้อตกลงในกำรให้บริกำร หรือข้อตกลงในกำรจัดหำ และ (3) และเอกสำร บทต่อท้ำย 

หรือตำรำงซึ่ งรวมเป็นส่วนหนึ่ งของค ำส่ังซื้อ ต้องใช้ล ำดับควำมส ำคัญต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขควำมขัดแยง้หรือควำมคลุมเครือดังกล่ำว   

a. The Master Service Agreement, Service Agreement, or Supplier Agreement and any 
Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Agreement; 



a. ข้อตกลงในกำรให้บริกำรหลัก ข้อตกลงในกำรให้บริกำร หรือข้อตกลงในกำรจัดหำ และเอกสำร บทต่อท้ำย หรือตำรำงใด  ๆ
ซึ่ งรวมเป็นส่วนหนึ่ งของข้อตกลง 

b. These Global Terms and Conditions; 

b. ข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  

c. The Purchase Order, excluding these Global Terms and Conditions; and 

c. ค ำส่ังซื้อ ที่ไม่รวมอย ูใ่นข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้  และ 

d. Any Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Purchase Order 
Agreement (except when specifically constructed to take precedence over these Global 

Term and Conditions). 

d. เอกสำร บทต่อท้ำย หรือตำรำงใด  ๆ ซึ่ งรวมเป็นส่วนหนึ่ งของค ำส่ังซื้อ ข้อตกลง 
(ยกเวน้ในกรณีที่จัดท ำขึ้นโดยเฉพำะเพื่อให้มีควำมส ำคัญเหนือข้อก ำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ ) 

 


