
CBRE GLOBAL TERMS AND CONDITIONS (APAC) 
OF PURCHASE (“GLOBAL TERMS AND CONDITIONS”) 

 
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขมำตรฐำน/สำกลของ ซบีอีารอ์ ี(APAC) 
ดา้นการสัง่ซือ้ ("ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขมำตรฐำน/สำกล") 

 
 
These Global Terms and Conditions apply when referenced by CBRE’s Purchase Order (as defined below).  
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลนี้ใชเ้พือ่กำรอำ้งองิตำมใบสัง่ซือ้ของซบีอีำรอ์ ี(ตำมทีก่ าหนดไวด้ำ้นลำ่ง) 

 

1. Definitions  
In these CBRE Global Terms and Conditions the following words shall have the following meanings:  

 
1. ค าจ ำกัดควำม  

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลนี้ใชเ้พือ่กำรอำ้งองิตำมใบสัง่ซือ้ของซบีอีำรอ์ ี(ตำมทีก่ าหนดไวด้ำ้นลำ่ง) 
 

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."กฎหมำยทีบั่งคับใช"้ หมำยถงึกฎหมำยทัง้หมดทีม่ผีลบังคับใช ้ (รวมถงึกฎหมำยจำรตีประเพณี) พระรำชบัญญัต ิ

บทกฎหมำย กฤษฎกีำ ขอ้บังคับ ประมวลกฎหมำย และกฎระเบยีบทีว่่ำดว้ยกำรควบคมุผูจ้ัดหำ สนิคำ้หรอืบรกิำร และลูกคำ้ 
รวมถงึ หน่วยงำน ก ากับดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงำนของรัฐ ศำล หน่วยงำนย่อยทำงกำรเมอืง หรอืเขตกำรปกครองใด ๆ 

ตลอดจนหน่วยงำนอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มอี านำจดำ้นกำรบรหิำร นติบัิญญัต ิ กำรพจิำรณำคด ี ภำษี กำรก ากับดูแลหรอื 
กำรปกครองหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกับรัฐบำล รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงกฎหมำยควบคมุกำรน าเขำ้และกำรสง่ออก กฎหมำย 

ตอ่ตำ้นกำรทจุรติ กฎหมำยกำรจำ้งงำน และกฎหมำยอืน่ๆ ทีม่ผีลบังคับใช ้ 

  
b. "CBRE" means CBRE, Inc. or any applicable CBRE affiliate identified in the PO;  

 
b. "ซบีอีำรอ์"ี หมำยถงึ บรษัิทซบีอีำรอ์ ีหรอืบรษัิทในเครอืของบรษัิทซบีอีำรอ์ ีตำมทีร่ะบุไวใ้น 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. “ลกูคำ้” หมำยถงึลูกคำ้ของซบีอีำรอ์ทีีเ่ป็นเจำ้ของ เชำ่หรอืครอบครองทรัพยส์นิหรอืสถำนทีซ่ ึง่จะมกีำรใชส้นิคำ้หรอื กำร 

ใหบ้รกิำร  

 
      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) 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. “ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลับ” หมำยถงึขอ้มลูใดๆ ก็ตำมของซบีอีำรอ์หีรอืของลูกคำ้ซึง่ไมเ่ป็นทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชน และ 
ระบเุมือ่จะท ากำรเปิดเผยขอ้มูล หรอืโดยหลักกำรแลว้ผูจ้ัดหำเขำ้ใจว่ำ ขอ้มลูมกีรรมสทิธิห์รอืเป็นควำมลับ ไมว่่ำจะเป็นกำร 

เปิดเผยขอ้มลูดว้ยวำจำ เป็นลำยลักษณ์อักษร ภำพ ผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ หรอืดว้ยรูปแบบอืน่ ๆ และขอ้มลูซึง่ผูจั้ดหำ 

(หรอืผูร้ับเหมำชว่งหรอืตัวแทนของผูจั้ดหำ) สงัเกตเห็นหรอืเรยีนรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ PO ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับรวมถงึ 



แตไ่มจ่ ากัดเพยีง: (ก) แผนธรุกจิ กลยุทธ ์กำรคำดกำรณ์ โครงกำร และกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิตำ่ง ๆ  (ข) โครงสรำ้งของขอ้มลู 
ทำงกำรเงนิและคำ่ธรรมเนียม (ค) กระบวนกำร วธิกีำร และรูปแบบในกำรด าเนนิธรุกจิ (ง) ขอ้มลูของ พนักงำนและ ผูจ้ัดหำ 

(จ) ขอ้มูลจ าเพำะของวัสด ุผลติภัณฑแ์ละบรกิำร (ฉ) ขอ้มลูเกีย่วกับกำรผลติ กำรจัดซือ้ โลจสิตกิส ์กำรขำย และกำรตลำด 
และ (ช) PO และขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ 

 

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.“ขอ้ก าหนดเฉพำะของแตล่ะประเทศ”หมำยถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิทีร่วมอยูใ่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกล 
เหลำ่นี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎขอ้บังคับ ขอ้ก าหนดทีบั่งคับใช ้ หรอืประเด็นอืน่ ๆ ในกำรปฏบัิตำม ขอ้บังคับเฉพำะ 

ของประเทศทีอ่อกใบสัง่ซือ้หรอืทีจ่ะมกีำรด าเนนิงำนเกดิขึน้  

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

Purchase Order;  
 

       f. “สนิคำ้” หมำยถงึสนิคำ้ วัสด ุอุปกรณ์ หรอืทรัพยส์นิสว่นบคุคลอืน่ ๆ ทีจั่ดสง่ใหต้ำมใบสัง่ซือ้  

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

 
       g. “กำรลม้ละลำย” หมำยถงึกำรเกดิเหตกุำรณ์ใด ๆ ก็ตำมตอ่ไปนี้:  

 
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. ผูจ้ัดหำระงับหรอืขม่ขูว่่ำจะระงับกำรช าระหนี้หรอื ไมส่ำมำรถช าระหนี้ไดเ้มือ่ครบก าหนด หรอืยอมรับวำ่ตนเอง 

ไมม่คีวำมสำมำรถทีจ่ะช าระหนี้หรอื (ในฐำนะบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นจ ากัด) ถกูพจิำรณำวำ่ไม่สำมำรถช าระ 
หนี้ได ้

 

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.ผูจ้ัดหาเริม่เจรจาต่อรองกับเจา้หนี้ทกุรายหรอืทกุระดับเพือ่ปรับเปลีย่นก ำหนดเวลาในการช ำระหนี้ของตนเอง 

ใหมห่รอืท ำขอ้เสนอหรอืลงนามในการประนีประนอมหรอืขอ้ตกลงใด ๆ กับเจา้หนี้รายใดก็ตามนอกเหนือจาก 
(ในฐานะบรษัิท) การด ำเนนิการเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเพิม่ความสามารถในการชาระโดยการควบรวมกจิการ 

ของผูจ้ัดหากับบรษัิทอืน่ ๆ หนึง่แหง่หรอืมากกว่าหนึง่แหง่ หรอืการปรับโครงสรา้งการชาระหนี้ของผูจ้ัดหา 
 

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 มบัีนทกึค ารอ้ง กำรแจง้ประกำศ มต ิ กำรออกค าสัง่ส าหรับหรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรช าระบัญชขีอง 

ผูจ้ัดหำ (ในฐำนะบรษัิท) นอกเหนือจำกกำรด าเนนิกำรเพือ่วัตถปุระสงคใ์นกำรเพิม่ควำมสำมำรถในกำรช าระ 
เงนิ โดยกำรควบรวมกจิกำรของผูจ้ัดหำกับบรษัิทอืน่ๆ หนึง่แหง่หรอืมำกกว่ำหนึง่แหง่ หรอืกำรปรับโครงสรำ้ง 

กำรช าระหนี้ของผูจั้ดหำ 
 



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. มกีำรยืน่ค ารอ้งตอ่ศำลหรอืมคี าสัง่แตง่ตัง้ผูบั้งคับ หรอืหำกมกีำรแจง้ควำมประสงคท์ีจ่ะแตง่ตัง้ผูบั้งคับ หรอื 

หำกมกีำรแตง่ตัง้ผูบั้งคับขึน้เพือ่ควบคมุดูแลผูจ้ัดหำ (ในฐำนะบรษัิท) 
 

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. ผูถ้อืครองหลักประกันทำงธุรกจิแบบลอยตัวทีม่คีำ่มำกกว่ำทรัพยส์นิของผูจั้ดหำ (ในฐำนะบรษัิท) กลำยเป็น 

ผูท้ีม่สีทิธิใ์นกำรแตง่ตัง้ หรอืไดแ้ตง่ตัง้ผูบั้งคับหลักประกัน 

 
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. บุคคลหนึง่กลำยเป็นผูท้ีม่สีทิธิใ์นกำรแตง่ตัง้ผูร้ับทรัพยส์นิบำงสว่นหรอืทัง้หมดของผูจั้ดหำ หรอืมผีูร้ับทีไ่ด ้

รับกำรแตง่ตัง้ใหร้ับทรัพยส์นิบำงสว่นหรอืทัง้หมดของผูจั้ดหำ 
 

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. เจำ้หนี้หรอืผูเ้รยีกรอ้งสทิธใินทรัพยส์นิของผูจั้ดหำอำยัดทรัพยห์รอืเขำ้ครอบครองทรัพยส์นิ หรอืกำรยดึ 

ทรัพยส์นิเป็นกำรประกันกำรช าระเงนิ กำรบังคับคด ี กำรอำยัดทรัพยร์ะหว่ำงคด ี หรอืกระบวนกำรอืน่ ๆ ทีเ่ป็น 
กำรอำยัดทรัพยห์รอืบังคับยดึทรัพยต์ำมกฎหมำย หรอืกำรฟ้องรอ้งต่อทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืบำงสว่นของผูจั้ด 

หำ และกำรอำยัดทรัพยส์นิหรอืกระบวนกำรดังกลำ่วไมม่กีำรปลดหนี้ภำยใน 14 วัน หรอื 
 

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. กรณีใดก็ตำมทีเ่กดิขึน้ หรอืมกีำรด าเนนิกำรในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับผูจั้ดหำภำยใตเ้ขตอ านำจศำลใด ๆ ที ่

ครอบคลมุซึง่มผีลเทยีบเท่ำหรอืคลำ้ยคลงึกับกรณีใด ๆ ในขอ้ (i) ถงึ (viii) (รวมทัง้หมด) ทีก่ลำ่วถงึขำ้งตน้ 

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

a. “คูส่ญัญำ”หมำยถงึฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ระหวำ่งซบีอีำรอ์หีรอืผูจ้ัดหำ หรอืทัง้ซบีอีำรอ์แีละผูจ้ัดหำรวมกัน 

ตำมแตค่วำมเหมำะสม  
 

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

 
b. "รำคำ" หมำยถงึรำคำส าหรับกำรจัดหำสนิคำ้หรอืบรกิำรตำมทีร่ะบใุนใบสัง่ซือ้ 

 

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. “ใบสัง่ซือ้” หรอื “PO” หมำยถงึค าสัง่ซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรจำกซบีอีำรอ์แีบบเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ซึง่ด าเนนิกำรโดยอำ้งองิจำกขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ 

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



 
d. “บรกิำร” หมำยถงึบรกิำรทีส่ำมำรถสง่มอบไดต้ำมทีร่ะบใุนใบสัง่ซือ้ 

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

under the Purchase Order;  

 
e.“ผูจ้ัดหำ” หมำยถงึบุคคลหรอืนติบิุคคลทีจ่ัดหำสนิคำ้หรอืบรกิำรใหแ้กซ่บีอีำรอ์ตีำมใบสัง่ซือ้ 

 
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” หมำยถงึภำษีกำรขำย ภำษีกำรใช ้ ภำษีสรรพสำมติ ภำษีมลูคำ่เพิม่ ภำษีสนิคำ้และบรกิำร 
ภำษีผูบ้รโิภค กำรหักภำษี ณ ทีจ่่ำยและภำษีอืน่ๆ ทีค่ลำ้ยคลงึกัน และค่ำภำษีทีถ่กูก าหนด โดยกฎ 

หมำยทีบั่งคับใชใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ก าหนดดำ้นสนิคำ้และบรกิำรภำยใตใ้บสัง่ซือ้ และ   
 

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

Country Specific Provisions.  
 

g."ขอ้ก าหนด" หมำยถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ทัง้หมด รวมถงึขอ้ก าหนดเฉพำะของ 
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
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. ขอ้เสนอ การตอบรบั ขอ้ตกลงพเิศษ ขอ้ก ำหนดเฉพาะของแตล่ะประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีำรลงนำม โดยนยันี ้
คูส่ญัญำจะระงบักำรตอบรบัอยำ่งเป็นทำงกำรของใบส ัง่ซือ้ใด ๆ และ/หรอืกำรลงนำมในใบส ัง่ซือ้ดงักลำ่วโดยผูจ้ดัหำ 

กำรด าเนนิกำรใดๆของผูจ้ดัหำซึง่เป็นกำรปฏบิตัติำมใบส ัง่ซือ้ถอืเป็นหลกัฐานในการยอมรบัขอ้ก ำหนดท ัง้หมด ณ ทีน่ ี ้
ของผูจ้ดัหา PO ใดๆ ทีซ่บีอีำรอ์อีอกใหแ้กผู่จ้ัดหำตอ้งอยูภ่ำยใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ โดยยกเวน้ขอ้ก าหนด 

และเงือ่นไขอืน่ ๆ ทัง้หมด (รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพำะขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขใด ๆ ซึง่ผูจั้ดหำประสงคท์ีจ่ะนำมำใชใ้นเอกสำรใด ๆ 

ก็ตำมและ ณ เวลำใดก็ตำม) เวน้แตจ่ะมกีำรลงนำมในขอ้ตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยคูส่ัญญำ (ตัวอย่ำงเชน่ ขอ้ตกลง 
กำรใหบ้รกิำรหลัก ขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำร ขอ้ตกลงผูจ้ัดหำ และหลักฐำน บทต่อทำ้ยหรอืก าหนดกำรตำ่ง ๆ ซึง่รวมเป็น 

สว่นหนึง่ของขอ้ตกลง) จะมผีลบังคับใชแ้ละควบคมุกำรท าธุรกรรมของ PO กำรเปลีย่นแปลง กำรแกไ้ข หรอืกำรดัดแปลงใด ๆ 
ตอ่ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ และกำรรับรองใด ๆ เกีย่วกับสนิคำ้และบรกิำรไมม่ผีลบังคับใช ้ ยกเวน้ในกรณีทีม่ ี

กำรตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยชดัแจง้และมกีำรลงนำมโดยผูม้อี านำจลงนำมของซบีอีำรอ์ ี ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกล 

สำกลของ PO แต่ละใบตอ้งรวมถงึ (และในสว่นทีม่กีำรระบุไว ้ จะถูกแทนทีด่ว้ย) ขอ้ก าหนดเฉพำะของแตล่ะประเทศส าหรับ 
ประเทศซึง่เป็นสถำนทีอ่อก PO และ/หรอืประเทศซึง่เป็นสถำนทีต่ัง้ของผูจ้ัดหำ ตำมทีร่ะบุไวใ้น 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. กำรจัดสง่ กำรด าเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมก าหนดเวลำถอืเป็นปัจจัยส าคัญตอ่ผลกำรด าเนนิงำนตำม PO ทีซ่บีอีำรอ์อีอกใหแ้ก ่

ผูจ้ัดหำ กำรจัดสง่สนิคำ้ตอ้งเป็นไปตำมก าหนดเวลำ โดยจัดสง่ผ่ำนผูข้นสง่ไปยังสถำนทีต่ัง้ตำมทีร่ะบไุวใ้นหนำ้ PO ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซบีอีำรอ์ขีอสงวนสทิธิใ์นกำรสง่คนื เรยีกเก็บคำ่จัดสง่ สนิคำ้ทัง้หมดทีไ่ดร้ับกอ่นก าหนดเวลำในกำรจัดสง่ หำกไมร่ะบเุวลำ

ในกำรจัดสง่ ควรด าเนนิกำรตำม PO ในทันทแีละกำรจัดสง่ตอ้งด าเนนิกำรโดยกำรขนสง่ทำงบกแบบรวดเร็วทีส่ดุ หำกใน PO 

ไมร่ะบุวธิกีำรจัดสง่ ผูจั้ดหำตอ้งใชผู้ข้นสง่ทีม่รีำคำแพงนอ้ยทีส่ดุเท่ำทีม่อียูต่ำมเหตผุลอันสมควร ในกรณีทีผู่จ้ัดหำไม่สำมำรถจัด 
สง่สนิคำ้ไดภ้ำยในเวลำทีก่ าหนด ซบีอีำรอ์อีำจปฏเิสธทีจ่ะรับสนิคำ้และยกเลกิ PO ไดต้ำมสทิธใินกำรเลอืกของตนเอง ผูจ้ัดหำ

ตอ้งบรรจุสนิคำ้ทัง้หมดในบรรจุภัณฑท์ีเ่หมำะสมเพือ่ใหส้ำมำรถขนสง่และเคลือ่นยำ้ยไดอ้ย่ำงปลอดภัย บรรจุภัณฑแ์ต่ละชิน้ทีจั่ด 
สง่ตอ้งตดิฉลำกและท าเครือ่งหมำยเพือ่ระบุสิง่ทีบ่รรจุอยูภ่ำยในโดยไมม่กีำรเปิดบรรจุภัณฑด์ังกล่ำว กล่องและบรรจุภัณฑ ์

ทัง้หมดตอ้งมเีอกสำรกำรบรรจุทีร่ะบรุำยกำรสิง่ของทีอ่ยูภ่ำยใน เลขที ่ PO ของซบีอีำรอ์ตีอ้งปรำกฏอยูบ่นบรรจุภัณฑส์ าหรับกำร 

จัดสง่ เอกสำรกำรบรรจุ ใบก ากับกำรจัดสง่ และใบตรำสง่สนิคำ้ทัง้หมด 
 

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.ควำมเสีย่งตอ่กำรสญูเสยีและควำมเสยีหำยของสนิคำ้ ผูจ้ัดหำรับผดิชอบควำมเสีย่งทัง้หมดของกำรสญูเสยีจนกวำ่ซบีอีำรอ์ ีจะ 

ยอมรับสนิคำ้ กรรมสทิธิข์องสนิคำ้ตอ้งสง่ต่อใหแ้กซ่บีอีำรอ์ ี เมือ่มใีบรับสนิคำ้และกำรตอบรับสนิคำ้ทีป่ลำยทำงทีก่ าหนดไว ้
หำกสนิคำ้ทีส่ั่งซือ้ไดร้ับควำมเสยีหำยหรอืถกูท าลำยกอ่นทีก่รรมสทิธิข์องสนิคำ้จะกลำยเป็นของซบีอีำรอ์ ี ซบีอีำรอ์อีำจยกเลกิ 

ใบสัง่ซือ้หรอืเรยีกรอ้งใหท้ ากำรจัดสง่สนิคำ้ทดแทนในปรมิำณและคณุภำพทีเ่ทำ่กัน ตำมสทิธใินกำรเลอืกของตนเอง กำรจัดสง่ 

ดังกล่ำวจะตอ้งด าเนนิกำรโดยเร็วทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท าไดใ้นเชงิพำณชิย ์หำกเกดิกำรสญูเสยีต่อสนิคำ้เฉพำะบำงสว่น ซบีอีำรอ์มีสีทิธิ ์
ในกำรเรยีกรอ้งใหจั้ดสง่สนิคำ้ในสว่นทีไ่มถู่กท าลำย 

 
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. ขอ้ก าหนดของใบสัง่ซือ้ ภำยใตส้ทิธิใ์นกำรยกเลกิของซบีอีำรอ์ ีขอ้ก าหนดของ PO จะสิน้สดุลงทันท ีณ วันทีเ่สร็จสิน้กำรให ้
บรกิำร กำรจัดสง่และกำรตอบรับสนิคำ้ หนึง่ปีนับจำกวันที ่ PO ถกูสง่ใหแ้กผู่จั้ดหำ หรอืหำกมกีำรระบวัุนหมดอำยใุน PO จนถงึ 

วันดังกลำ่ว 
 

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. กำรออกใบแจง้หนี้และกำรก าหนดรำคำ ใบแจง้หนี้สนิคำ้ทัง้หมดจำกผูจ้ัดหำตอ้งอำ้งองิหมำยเลข PO และตอ้งเป็นไปตำม 
ขอ้ก าหนดของ PO ทุกประกำร นอกจำกนี้ ยอดรวมในใบแจง้หนี้ตอ้งรวมขอ้มลูรำยกำรสนิคำ้โดยแยกบรรทัด และภำษีทัง้หมด 

ซบีอีำรอ์ไีมร่ับผดิชอบตอ่ภำษีในกำรด าเนนิธรุกจิ ภำษีคำ่จำ้ง หรอืภำษีจำกรำยไดห้รอืสนิทรัพยข์องผูจั้ดหำ ผูจ้ัดหำรับทรำบและ 
ยอมรับว่ำ ซบีอีำรอ์ตีอ้งไดร้ับใบแจง้หนี้หรอืบรกิำรทีอ่อกใหต้ำม PO ไมเ่กนิหกสบิ (60) วันหลังจำกวันทีจั่ดสง่สนิคำ้หรอืบรกิำร 

ดังกล่ำว ซบีอีำรอ์ไีมย่อมรับหรอืช าระเงนิใหแ้กใ่บแจง้หนี้หรอืบรกิำรใด ๆ ทีซ่บีอีำรอ์ไีดร้ับจำกกำรจัดสง่ทีใ่ชเ้วลำมำกกวำ่หกสบิ 

(60) วันนับจำกวันทีส่นิคำ้หรอืบรกิำรดังกลำ่วถกูจัดสง่ ส าหรับคำ่ตอบแทนทีม่มีลูค่ำนัน้ ผูจ้ัดหำตอ้งรับทรำบกำรรับดังกลำ่ว 
ผูจ้ัดหำยอมรับวำ่ควำมขัดขอ้งทีเ่กดิจำกผูจ้ัดหำต่อใบแจง้หนี้หรอืบรกิำรภำยในระยะเวลำหกสบิ (60) วันตำมทีก่ล่ำวถงึขำ้งตน้ 

จะถอืว่ำผูจ้ัดหำปลดเปลือ้งขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ไมว่่ำจะถกูตอ้งตำมกฎหมำยหรอืควำมชอบธรรม และผูจ้ัดหำขอสละสทิธิข์อง 
ตนเองในกำรด าเนนิกำรใดๆ อันเป็นผลมำจำก PO ไมว่ำ่จะถกูตอ้งตำมกฎหมำยหรอืควำมชอบธรรม ตอ่ซบีอีำรอ์หีรอืลกูคำ้ 

หรอืเจ ้าหนำ้ที ่ผูถ้อืหุน้ กรรมกำรบรษัิท หุน้สว่น พนักงำนหรอืตัวแทนของซบีอีำรอ์หีรอืลูกคำ้ 
 

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 าระเงนิ หำกไมม่กีำรระบเุงือ่นไขกำรช าระเงนิทีแ่ตกต่ำงกันใน PO ซบีอีำรอ์จีะช าระเงนิตำมใบแจง้หนี้ทีถ่กูตอ้งภำยใน 
หกสบิ (60) วันนับจำกวันทีไ่ดร้ับใบแจง้หนี้ หรอืภำยใตข้อ้ก าหนดในกำรช าระเงนิใด ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ก าหนดเฉพำะของแตล่ะ 

ประเทศทีม่ผีลบังคับใช ้หำกม ีซบีอีำรอ์อีำจระงับกำรช าระเงนิในระหวำ่งทีก่ำรรับหลักฐำนยนืยันในรูปแบบและรำยละเอยีดที ่
ซบีอีำรอ์รีอ้งขอยังไมเ่สร็จสิน้ ในกรณีทีไ่มม่หีลักประกัน ภำระผกูพัน หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ เกีย่วกับสนิคำ้หรอืบรกิำรทีส่ง่มอบตำม 

PO ถงึแมว้ำ่จะมขีอ้ขัดแยง้ใด ๆ ในทีน่ี้ก็ตำม ซบีอีำรอ์จีะไมม่ภีำระผูกพันในกำรช าระเงนิคำ่สนิคำ้หรอืบรกิำรซึง่ไมอ่ยูใ่นขอ้พพิำท 

ใหแ้กผู่จ้ัดหำ จนกว่ำซบีอีำรอ์จีะไดร้ับกำรช าระเงนิคำ่สนิคำ้หรอืบรกิำรดังกลำ่วจำกลูกคำ้ ตำมขอบเขตทีก่ฎหมำยก าหนด 
 

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. กำรเปลีย่นแปลง ซบีอีำรอ์ขีอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโดยตรง หรอืเป็นเหตใุหผู้จ้ัดหำท ากำรเปลีย่นแปลงตอ่สนิคำ้
หรอืบรกิำรตำ่ง ๆ ตำม PO นอกจำกนี้ ซบีอีำรอ์ยัีงขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงขอบเขตงำนทีค่รอบคลมุตำม PO รวมถงึงำน

ทีเ่กีย่วกับเรือ่งกำรตรวจสอบ กำรทดสอบ หรอืกำรควบคมุคุณภำพ กำรเปลีย่นแปลงทัง้หมดตอ้งจัดท าเอกสำรเป็นลำยลักษณ์ 
อักษรและผูจั้ดหำสนิคำ้จะตอ้งด าเนนิกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งเหมำะสมตำมทีซ่บีอีำรอ์รีอ้งขอ ผูจ้ัดหำตอ้งสง่ค าขอเป็นลำยลักษณ์ 

อักษรเกีย่วกับกำรปรับรำคำหรอืเวลำในกำรปฏบัิตงิำนทีเ่ป็นผลมำจำกกำรเปลีย่นแปลง ภำยในสบิ (10) วันหลังจำกทีผู่จ้ัดหำ
ไดร้ับแจง้เกีย่วกับกำรเปลีย่นแปลงจำกซบีอีำรอ์ ี เมือ่ซบีอีำรอ์รีอ้งขอ ผูจ้ัดหำตอ้งสง่เอกสำรเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรเปลีย่นแปลงใด 

ๆ ในดำ้นขอ้มลูจ าเพำะ รำคำ หรอืเวลำในกำรด าเนนิงำน 

 
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. สนิคำ้ ผูจ้ัดหำรับประกันวำ่สนิคำ้ทัง้หมดทีจ่ัดหำใหนั้น้เป็นสนิคำ้ใหม ่ (และไมผ่่ำนกำรใชง้ำนหรอืตกแตง่ใหม)่ 

สำมำรถขำยได ้ และเหมำะสมส าหรับกำรใชง้ำนตำมวัตถปุระสงคท์ีผู่จ้ัดหำท ากำรจัดสง่ และจะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎ 
หมำยทีบั่งคับใชทั้ง้หมด นอกจำกนี้ ผูจ้ัดหำจะตอ้งรับประกันวำ่สนิคำ้ทีจั่ดสง่ทัง้หมดนัน้ปรำศจำกขอ้ผดิพลำด กำร

ขัดขอ้งหรอืขอ้บกพร่องในวัสดุ ทักษะชำ่งหรอืคนงำนและกำรออกแบบระบบกำรทำงำน และสนิคำ้ทัง้หมดตอ้งสอด 

คลอ้งกับขอ้มลูจ าเพำะในกำรทำงำนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเป็นระยะเวลำสบิสอง (12) เดอืนนับจำกวันทีซ่บีอีำรอ์ตีอบรับ
สนิคำ้ดังกลำ่ว หรอืระยะเวลำทีร่ะบุไวใ้นกำรรับประกันตำมมำตรฐำนของผูจ้ัดหำซึง่ครอบคลมุสนิคำ้ ขึน้อยู่กับว่ำระยะ 

เวลำใดนำนกว่ำ นอกจำกนี้ ผูจ้ัดหำตอ้งจัดหำกำรรับประกันมำตรฐำนของผูจ้ัดหำและกำรรับประกันกำรบรกิำรทีคุ่ม้ครอง
สนิคำ้ตำ่งๆ ใหแ้กซ่บีอีำรอ์ ี กำรรับประกันและกำรค ้าประกันหรอืกำรรับรองทัง้หมดตอ้งด าเนนิกำรเพือ่ผลประโยชน ์

ของทัง้ซบีอีำรอ์แีละลูกคำ้ในฐำนะผูร้ับประโยชนซ์ึง่เป็นบคุคลทีส่ำม และตอ้งลงทะเบยีนลกูคำ้กับผูผ้ลติ หำกซบีอีำร์

อรีะบเุงือ่นไขกำรรับประกันทีค่รอบคลมุส าหรับสนิคำ้ต่ำง ๆ ในระหวำ่งระยะเวลำกำรรับประกัน ซบีอีำรอ์จีะแจง้ใหผู้จ้ัดหำ
ทรำบเงือ่นไขดังกลำ่วทันท ี และซบีอีำรอ์จีะสง่คนืสนิคำ้ใหแ้กผู่จ้ัดหำหำกเป็นไปได ้ โดยผูจ้ัดหำเป็นผูร้ับผดิ ชอบ

คำ่ใชจ้่ำย ภำยในหำ้ (5) วันท ากำรนับจำกวันทีไ่ดร้ับกำรแจง้เกีย่วกับเงือ่นไขกำรรับประกันทีค่รอบคลมุ ผูจ้ัดหำตอ้ง 
ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นแทนสนิคำ้ดังกลำ่วตำมควำมตอ้งกำรของซบีอีำรอ์ ี หรอืใหเ้ครดติบัญชขีองซบีอีำรอ์ดีว้ยเชน่กัน 

สนิคำ้ทีถ่กูเปลีย่นและซอ่มแซมจะตอ้งไดร้ับกำรรับประกันตำมระยะเวลำทีเ่หลอืของระยะเวลำกำรรับประกัน หรอื หก 
(6) เดอืน ขึน้อยูกั่บว่ำระยะเวลำใดนำนกวำ่ 

 

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. บรกิำร ผูจ้ัดหำรับรองและรับประกันวำ่กำรบรกิำรทัง้หมดตอ้งสมบรูณ์ในลักษณะทีม่คีวำมเชีย่วชำญและมฝีีมอื โดยใช ้
ระดับทักษะและกำรดแูลตำมปกตวิสิยัส าหรับผูใ้หบ้รกิำรมอือำชพีซึง่อยูใ่นภำคอตุสำหกรรมเดยีวกับผูจ้ัดหำ นอกจำกนี้ 

ผูจ้ัดหำยังตอ้งรับรองและรับประกันว่ำกำรบรกิำรตอ้งสมบรูณ์ตำมแบบร่ำง แผนงำน ขอ้มลูจ ำเพำะในกำรออกแบบ 
และขอ้ก าหนดทีม่ผีลบังคับใชทั้ง้หมด รวมถงึกฎหมำยทีบั่งคับใชแ้ละตอ้งถกูตอ้งและเหมำะสมตำมวัตถ ุ ประสงคท์ี ่

ก าหนดไวใ้น PO ยิง่ไปกวำ่นัน้ ผูจ้ัดหำยังตอ้งรับรองและรับประกันวำ่ประสทิธภิำพในกำรใหบ้รกิำรตำม PO นัน้จะไม่ 

ขัดตอ่หรอืถูกหำ้มดว้ยวธิกีำรใดก็ตำมโดยขอ้ตกลงอืน่ ๆ หรอืกฎหมำยทีม่ผีลบังคับใชต้่อหรอืมผีลผกูพัน ต่อผูจ้ัดหำ 
ในกรณีทีบ่รกิำรไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลทีก่ล่ำวถงึขำ้งตน้ (นอกเหนือจำกสทิธิอ์ืน่ ๆ ทัง้หมด รวมถงึ สทิธิใ์นกำร

เรยีกคำ่เสยีหำย) ผูจ้ัดหำตอ้งจัดหำกำรบรกิำรทีไ่มเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลทีก่ล่ำวถงึขำ้งตน้ใหม ่อกีครัง้ โดยทีซ่บีี
อำรอ์จีะแจง้ใหผู้จ้ัดหำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรเกีย่วกับกำรไมป่ฏบัิตติำมขอ้ก าหนดดังกล่ำว 

 

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. 

http://www.cbre.com/suppliers


 
10. กำรปฏบัิตติำมกฎหมำย หลักจรรยำบรรณส าหรับผูจ้ัดหำของซบีอีำรอ์ ีผูจ้ัดหำ และสนิคำ้หรอืบรกิำรใดๆ ทีจ่ัดใหโ้ดยผูจ้ัดหำ 

จะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมำยทีบั่งคับใชทั้ง้หมด ผูจ้ัดหำตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวต่อสขุภำพและควำมปลอดภัยของ 
พนักงำน ตัวแทน และผูร้ับเหมำชว่งขณะทีอ่ยูใ่นสถำนทีข่องซบีอีำรอ์หีรอืลูกคำ้ วัสดุทัง้หมดทีผู่จ้ัดหำใชใ้นสนิคำ้หรอืบรกิำร

จะตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก าหนดดำ้นควำมปลอดภัยและขอ้ก าหนดของรัฐทีม่ผีลบังคับใชใ้นปัจจุบันซึง่ควบคมุวัสดปุระเภทจ ากัดกำร

ใชง้ำน วัสดทุีเ่ป็นพษิและเป็นอันตรำย ซบีอีำรอ์กี าหนดหลักจรรยำบรรณส าหรับผูจ้ัดหำตำมทีอ่ธบิำยและสำมำรถดขูอ้มลูไดท้ี ่
เว็บไซตข์องซบีอีำรอ์ ี http://www.cbre.com/suppliers ทัง้นี้ผูจ้ัดหำและพนักงำนของผูจ้ัดหำตลอดจนผูร้ับเหมำชว่งตอ้ง 

ปฏบัิตติำมนโยบำยนี้ 
 

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 ผูจ้ัดหำจะตอ้งสงวนและรักษำบันทกึและเอกสำรทีถู่กตอ้งเกีย่วกับกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรจัดหำสนิคำ้เป็นระยะ
เวลำนำนกว่ำ: (ก) สำม (3) ปีหลังจำกกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรจัดสง่สนิคำ้ตำม PO เสร็จสิน้แลว้ (ข) สำม (3) ปีหลังจำกกำร

สิน้สดุหรอืกำรครบก าหนดของขอ้ตกลงทีล่งนำมแลว้ซึง่มผีลควบคมุกำรปฏบัิตงิำนตำม PO (เชน่ ขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรหลัก) 

(ค) กำรลงมตคิรัง้สดุทำ้ยในกำรตรวจสอบทัง้หมด (ง) ขอ้ยตุขิองกำรด าเนนิคดใีด ๆ ทีเ่กีย่วกับขอ้ตกลงทีล่งนำมแลว้ซึง่ม ี
ผลควบคมุ PO หำกม ี(เชน่ ขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรหลัก) หรอื (จ) หำกกฎหมำยทีบั่งคับใชก้ าหนดระยะเวลำทีย่ำวนำนกวำ่ ซบีอีำร์

อหีรอืลูกคำ้และ/หรอืผูต้รวจสอบทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกซบีอีำรอ์หีรอืลูกคำ้จะมสีทิธิใ์นระยะเวลำอันสมควรและตอ้งไมน่อ้ยกวำ่
เจ็ด (7) วันท ากำรกอ่นทีจ่ะแจง้ใหผู้จ้ัดหำทรำบ เพือ่ด าเนนิกำรตรวจสอบทำงกำรเงนิ กำรปฏบัิตงิำน และกำรตรวจสอบทำง

เทคนคิของผูจ้ัดหำและผูร้ับเหมำชว่งของผูจ้ัดหำ เพือ่ยนืยันควำมถกูตอ้งในกำรปฏบัิตติำมขอ้ก าหนดและเงือ่นไขของ PO นี ้

ควำมถกูตอ้งของใบแจง้หนี้ ใบก ากับรำคำสนิคำ้ทีอ่อกโดยผูจ้ัดหำ (และผูร้ับเหมำชว่งของผูจ้ัดหำ) กำรด าเนนิงำนในกำรให ้
บรกิำรและกำรจัดหำสนิคำ้ของผูจ้ัดหำ ผูจ้ัดหำตอ้งจัดท าชอ่งทำงกำรเขำ้ถงึเอกสำรและบันทกึขอ้มลูของผูจ้ัดหำเกีย่วกับสนิคำ้

หรอืบรกิำร และใหค้วำมร่วมมอืหรอืควำมชว่ยเหลอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรตรวจสอบใดๆ ก็ตำมทีจ่ าเป็นในทีน่ี้อย่ำงสมเหต ุ
สมผลตำมทีซ่บีอีำรอ์ ีลูกคำ้ หรอืผูต้รวจสอบรอ้งขอ ผูจ้ัดหำตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำง ๆ  ทีต่รวจพบระหว่ำงกำรตรวจสอบ 

ดังกล่ำวในทันท ี โดยไมม่กีำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยจำกซบีอีำรอ์หีรอืลูกคำ้ ผูจ้ัดหำตอ้งคนืเงนิตำมจ านวนทีผู่จ้ัดหำเรยีกเก็บอยำ่ง
ไมถ่กูตอ้งหรอืจำกสนิคำ้หรอืบรกิำรทีไ่มส่อดคลอ้งกันในทันท ี โดยไมม่ีกำรเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิจำกซบีอีำรอ์หีรอืลกูคำ้ 

หัวขอ้นี้จะยังคงมผีลบังคับใชต้่อไปแมว้่ำ PO นี้หรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นลำยลักษณ์อักษรอืน่ ๆ สิน้สดุหรอืครบก าหนดเวลำแลว้ก็ตำม 

(เชน่ ขอ้ตกลงกำรใหบ้รกิำรหลัก) 
 

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. 

http://www.cbre.com/suppliers


 
12. กำรชดเชยคำ่เสยีหำย ตำมขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมำยก าหนด ผูจ้ัดหำจะตอ้งคุม้ครอง ชดใชค้ำ่เสยีหำยและปกป้องซบีอีำรอ์ ี

ลกูคำ้ (ทุกรำย) รวมถงึพนักงำน ตัวแทน ผูร้ับชว่งและผูร้ับงำนทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจำกควำมเสยีหำย (รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพำะ
ควำมเสยีหำยโดยตรง ควำมเสยีหำยพเิศษ และผลเสยีทีเ่กดิตำมมำ) กำรสญูเสยี กำรเรยีกรอ้ง ควำมรับผดิและคำ่ใชจ้่ำย (รวมถงึ

คำ่ทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมวชิำชพี กำรช าระหนี้และกำรพจิำรณำคดตีำมเหตอัุนควร) ทัง้หมดทีเ่ป็นผลจำก: (ก) ควำม

ลม้เหลวใด ๆ ก็ตำมในกำรจัดหำสนิคำ้หรอืบรกิำร (ข) กำรกระท าโดยประมำท ขอ้ผดิพลำด กำรละเลย หรอืกำรด าเนนิกำร
ทีไ่มถู่กตอ้งใด ๆ ก็ตำมของผูจ้ัดหำหรอืพนักงำน ตัวแทน หรอืผูร้ับเหมำชว่งของผูจ้ัดหำ (ค) กำรบำดเจ็บใด ๆ ก็ตำมต่อบคุคล 

รวมถงึกำรเสยีชวีติ หรอืควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิของซบีอีำรอ์ ีลูกคำ้ ตัวแทนทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบคุคลที่สำมรำยใดก็ตำม หรอื (ง) 
กำรฝ่ำฝืนหรอืควำมลม้เหลวของผูจ้ัดหำในกำรปฏบัิตติำมกำรรับรองหรอืกำรรับประกันใด ๆ ของผูจ้ัดหำ หรอืขอ้ก าหนด และ 

เงือ่นไขของ PO (รวมถงึสว่นใดก็ตำมของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหล่ำนี้) ภำระผูกพันในกำรชดใชค้ำ่เสยีหำยดังกลำ่ว
ขำ้งตน้เป็นควำมรับผดิชอบของผูจ้ัดหำ ยกเวน้ในกรณีทีเ่กดิจำกควำมประมำทอยำ่งรำ้ยแรงหรอืกำรประมำทแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของ

ซบีอีำรอ์ ี

 
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. กำรแกไ้ขควำมเสยีหำย สทิธแิละกำรแกไ้ขควำมเสยีหำยใน PO ทีส่งวนไวส้ าหรับซบีอีำรอ์มีผีลสะสม และยิง่กวำ่นัน้ยังรวม 

ถงึวธิกีำรแกไ้ขอืน่ๆ ทัง้หมดหรอืตำมกฎหมำยหรอืทีม่ผีลเท่ำเทยีมกัน กำรด าเนนิกำรใดๆ ทีซ่บีอีำรอ์นีำมำบังคับใชต้่อภำระผูกพัน 
ของผูจ้ัดหำในกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรจัดหำสนิคำ้ตำม PO คู่สัญญำยอมรับวำ่ซบีอีำรอ์ไีมม่กีำรแกไ้ขควำมเสยีหำยทีเ่พยีงพอทำง

กฎหมำย และซบีอีำรอ์มีสีทิธิท์ีจ่ะก าหนดกำรด าเนนิกำรตำมภำระผูกพันของผูจ้ัดหำภำยใต ้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 ตอ้งมปีระกันภัยควำมคุม้ครองและขดีจ ากัดขัน้ต ่าในกำรประกันภัยดังต่อไปนี้ หำกกฎหมำยทอ้งถิน่หรอืบทบัญญัต ิ

มคี าสัง่ควบคมุควำมคุม้ครองและ/หรอืขดีจ ากัดในกำรประกันภัย ขอ้ก าหนดทอ้งถิน่จะมผีลภำยใตข้ดีจ ากัดขัน้ต ่าตำมทีร่ะบไุว ้
ดำ้นลำ่ง ควำมคุม้ครองในกำรประกันภัยและจ านวนทีร่ะบดุำ้นลำ่งไมถ่อืเป็นขอ้จ ากัดของควำมรับผดิใด ๆ ซึง่ผูจ้ัดหำตอ้งรับผดิ 

ชอบตำมอ ำนำจของ PO กรมธรรมป์ระกันภัยทัง้หมดตอ้งเป็นแบบความคุม้ครองภายในระยะเวลาเอาประกัน 
 

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  

 

ประเภทกำรประกนัภยั จ านวนข ัน้ต า่ 

กำรประกันภัยพำณชิยแ์บบท่ัวไป* ส าหรับกำร

บำดเจ็บทำงร่ำงกำยและควำมเสยีหำยของ 
ทรัพยส์นิ รวมถงึควำมรับผดิตำมสญัญำที ่ครอบ 

5,000,000 ดอลลำรส์หรัฐตอ่เหตกุำรณ์ 

ทีเ่กดิขึน้และผลรวมทัง้หมด ผลติภัณฑแ์ละกำร
ด าเนนิงำนทีเ่สร็จสมบรูณ์แลว้ในผลควำม ควำม

คุม้ครองบุคคลและควำมบำดเจ็บทีแ่จง้  



คลมุภำระผกูพันในกำรชดใชค้่ำเสยีหำยของผู ้
จัดหำ  

กำรประกันภัยรถยนต*์ ครอบคลมุรถยนตทั์ง้หมด 

ทีใ่ชใ้นกำรด าเนนิงำน  

2,000,000 ดอลลำรส์หรัฐ รวมขดีจ ากัดเฉพำะ

รำยทีค่รอบคลมุควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิและ

กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย  

กำรประกันภัยทดแทนแรงงำน  ตำมกฎหมำย  

 

กำรประกันควำมรับผดิของนำยจำ้งต่อลูกจำ้ง*  
 

1,000,000 ดอลลำรส์หรัฐตอ่อุบัตเิหตแุตล่ะครัง้ 
พนักงำนแตล่ะคน โรคภัยไขเ้จ็บแตล่ะประเภท – 

ตำมขดีจ ากัดของกรมธรรม ์ 

 
*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.  
 

* ขอ้ก าหนดส าหรับขดีจ ากัดของแต่ละบุคคล ส าหรับขดีจ ากัดกำรประกันภัยทำงกำรคำ้แบบท่ัวไป กำรประกันภัย 
รถยนต ์และกำรประกันควำมรับผดิของนำยจำ้งต่อลูกจำ้งตอ้งตรงตำมขดีจ ากัดของกรมธรรมห์ลักและกรมธรรมค์วำม

รับผดิแบบครอบคลมุ/สว่นเกนิร่วมกัน ตำมทีผู่จ้ัดหำก าหนดไวอ้ย่ำงเหมำะสม 
 

15.  Termination.  

 
15.  กำรยตุสิญัญำ 

 
a. Supplier Insolvency. A PO may be terminated immediately by CBRE without liability 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. กำรลม้ละลำยของผูจ้ัดหำ ซบีอีำรอ์สีำมำรถยกเลกิ PO ไดทั้นทโีดยไมต่อ้งรับผดิต่อผูจ้ัดหำ ในกรณีทีผู่จ้ัดหำตกอยู่
ภำยใตก้ำรลม้ละลำย ผูจ้ัดหำจะตอ้งช าระเงนิคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกรณีขำ้งตน้ทีซ่บีอีำรอ์ไีดช้ าระไป 

แลว้ รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพำะคำ่ทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมวชิำชพีอืน่ ๆ คนืใหแ้กซ่บีอีำรอ์ ี
 

b. Termination for Breach or Nonperformance. CBRE may terminate, without liability, 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.กำรยุตเินื่องจำกกำรละเมดิหรอืกำรไมป่ฏบัิตงิำน ซบีอีำรอ์อีำจยตุ ิPO ทัง้หมดหรอืบำงสว่นโดยไมต่อ้งรับผดิใด ๆ  หำก

ผูจ้ัดหำ: (1) ยกเลกิ ละเมดิ หรอืขม่ขู่วำ่จะละเมดิขอ้ก าหนดใด ๆ ของ PO (2) ลม้เหลวหรอืขม่ขูว่ำ่จะไมด่ าเนนิกำรใน
กำรใหบ้รกิำรหรอืจัดหำสนิคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ PO (3) ไมส่ำมำรถด าเนนิกำรใหล้ลุ่วงหรอืตอบสนองตอ่ขอ้ก าหนดดำ้น

คณุภำพไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล เชน่ ควำมลม้เหลวต่อควำมส าเร็จหรอืกำรด าเนนิงำนเพือ่ใหบ้รกิำรหรอืจัดสง่สนิคำ้ตำม

เวลำทีก่ าหนดอย่ำงถกูตอ้ง และไมส่ำมำรถแกไ้ขควำมลม้เหลวหรอืกำรละเมดิขอ้ก าหนดไดภ้ำยในสบิ (10) วัน 
(หรอืระยะเวลำทีส่ัน้ลงตำมเหตุทำงกำรคำ้อันควรภำยใตส้ถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้) หลังจำกทีไ่ดร้ับกำรแจง้เป็นลำยลักษณ์ 

อักษรจำกซบีอีำรอ์ ีซึง่ระบคุวำมลม้เหลวหรอืกำรละเมดิขอ้ก าหนดใด ๆ หรอื (4) เขำ้ร่วมหรอืเสนอทีจ่ะเขำ้ร่วมในกำรท า 



ธรุกรรมรวมถงึกำรขำยทรัพยส์นิจ านวนมำกทีใ่ชใ้นกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรจัดหำสนิคำ้ หรอืควบรวมกจิกำร ขำย หรอืแลก 
เปลีย่นหุน้หรอืผลประโยชนจ์ำกกรรมสทิธขิองหุน้สว่นในบรษัิททีส่ง่ผลต่อกำรเปลีย่นแปลงกำรควบคมุของผูจ้ัดหำ ผูจ้ัด 

หำตอ้งแจง้ใหซ้บีอีำรอ์ทีรำบภำยในเวลำสบิ (10) วันหลังจำกกำรเขำ้ร่วมกำรเจรจำต่อรองใด ๆ ทีอ่ำจน าไปสู่

สถำนกำรณ์ทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ย่อย (5) ขำ้งตน้ ซบีอีำรอ์จีะลงนำมในขอ้ตกลงกำรไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่หมำะสม เกีย่วกับ 

ขอ้มลูในสว่นของกำรท าธรุกรรมดังกล่ำวทีเ่ปิดเผยใหซ้บีอีำรอ์ทีรำบ ตำมทีผู่จ้ัดหำรอ้งขอ 

 
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. กำรยตุติำมควำมตอ้งกำร นอกเหนือจำกสทิธิอ์ืน่ใดก็ตำมของซบีอีำรอ์ใีนกำรยกเลกิหรอืยุต ิPO ซบีอีำรอ์อีำจบอกเลกิ 

PO ทัง้หมดหรอืเฉพำะสว่นตำมควำมตอ้งกำรของตนเองไดทั้นท ี ณ เวลำใดก็ตำมและดว้ยเหตผุลใดก็ตำม โดยไมม่ี
ควำมรับผดิ ไมเ่สยีคำ่ใชจ้่ำยหรอืคำ่ปรับใด ๆ โดยกำรแจง้ใหผู้จ้ัดหำทรำบล่วงหนำ้อยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร ผูจ้ัดหำ

จะไดร้ับกำรชดเชยเฉพำะสนิคำ้ทีจั่ดสง่และยอมรับแลว้ หรอืกำรใหบ้รกิำรทีน่่ำพอใจจนถงึวันทีก่ำรยตุมิผีลบังคับใช ้
 

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 กำรชดใช ้ นอกเหนือจำกสทิธใินกำรชดเชยหรอืกำรหักลำ้งใด ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก าหนด จ านวนเงนิทัง้หมด 

ทีต่อ้งจ่ำยใหแ้กผู่จ้ัดหำจะพจิำรณำจำกภำระหนี้สนิสทุธขิองผูจ้ัดหำและบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทย่อย ทีม่ตีอ่ซบีอีำรอ์แีละบรษัิท 

ในเครอืหรอืบรษัิทยอ่ยของซบีอีำรอ์ ีซบีอีำรอ์จีะมสีทิธิใ์นกำรหักลำ้งหรอืหักลบหนี้ใด ๆ จำกกำรช าระเงนิหรอืภำระผูกพันอืน่ๆ ทีม่ ี
ตอ่ผูจ้ัดหำทัง้หมดหรอืบำงสว่น จ านวนเงนิทัง้หมดทีเ่กดิจำกซบีอีำรอ์ ี หรอืบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทย่อยของซบีอีำรอ์ ี จำกผู ้

จัดหำ หรอืบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทยอ่ย ซบีอีำรอ์จีะจัดท าค าแถลงทีอ่ธบิำยถงึกำรหักลบหนี้หรอืกำรชดใชใ้ด ๆ ทีด่ าเนนิกำรโดย
ซบีอีำรอ์ ี

 

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 ผูจ้ัดหำรับทรำบว่ำตนเองอำจไดร้ับขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับจำกซบีอีำรอ์หีรอืลูกคำ้ หรอืขอ้มลูทีพ่ัฒนำขึน้ 

เพือ่ซบีอีำรอ์หีรอืลูกคำ้ภำยใต ้ PO โดยไมค่ านงึวำ่ขอ้มลูดังกลำ่วมกีำรท าเครือ่งหมำยหรอืระบุวำ่เป็นขอ้มลูลับหรอืไมก็่ตำม ผู ้
จัดหำตอ้งใชค้วำมระมัดระวังและดลุยพนิจิในระดับเดยีวกันเพือ่หลกีเลีย่งกำรเปิดเผย กำรประกำศหรอืกำรเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็น

ควำมลับใด ๆ ทีไ่ดร้ับมำจำกซบีอีำรอ์หีรอืลกูคำ้ เสมอืนขอ้มลูลับทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องตนเองซึง่ผูจ้ัดหำตอ้งใช ้ โดยไมป่ระสงค ์

ทีจ่ะเปิดเผย ประกำศหรอืเผยแพร่ แตต่อ้งไมน่อ้ยกว่ำระดับควำมระมัดระวังทีส่มเหตุสมผล ผูจ้ัดหำยนิยอมทีจ่ะไมเ่ปิดเผยหรอื 
อนุญำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูแกบ่คุคลอืน่ ๆ หรอืใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจำกทีร่ะบใุน PO ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับใด ๆ ของซบีี

อำรอ์หีรอืลูกคำ้ หลังจำกทีค่รบก าหนดเวลำหรอืสิน้สดุ PO หำกซบีอีำรอ์รีอ้งขอ ผูจ้ัดหำตอ้งสง่เอกสำรทัง้หมดหรอืบำงสว่น 
และสือ่อืน่ๆ รวมถงึส ำเนำทัง้หมดในรูปแบบใดก็ตำม ซึง่มหีรอืเกีย่วขอ้งกับขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับใหแ้กซ่บีอีำรอ์ทัีนท ีภำระผกูพัน 

ในกำรรักษำควำมลับของผูจ้ัดหำภำยใต ้ PO จะมผีลต่อเนื่องเป็นระยะเวลำหำ้ (5) ปีนับจำกวันทีล่่ำสดุทีเ่ปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็น
ควำมลับใหแ้กผู่จ้ัดหำ ยกเวน้ในกรณีทีซ่บีอีำรอ์กี าหนดระยะเวลำทีย่ำวนำนกว่ำอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับ 

ไมร่วมถงึ: (ก) ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบแลว้เมือ่ซบีอีำรอ์เีปิดเผยขอ้มลูดังกล่ำว (ข) หลังจำกทีซ่บีอีำรอ์เีปิดเผยแลว้ 

ขอ้มลูดังกล่ำวกลำยเป็นขอ้มูลทีร่ับทรำบกันท่ัวไปโดยไมใ่ชค่วำมผดิพลำดของผูจ้ัดหำ (ค) ขอ้มลูทีผู่จ้ัดหำจัดท าเอกสำรเป็น
ลำยลักษณ์อักษรอยำ่งถูกตอ้งดว้ยสทิธิข์ำดของตนเองกอ่นทีซ่บีอีำรอ์จีะเปิดเผยขอ้มลูดังกลำ่ว หรอืขอ้มลูทีผู่จ้ัดหำพัฒนำขึน้

อยำ่งอสิระโดยไมใ่ชห้รอือำ้งองิขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับ หรอื (ง) ขอ้มลูทีถู่กเปิดเผยภำยใตก้ำรพจิำรณำคดตีำมกฎหมำยหรอืขอ้ 
ก าหนดทำงกฎหมำยอืน่ ๆ หำกผูจ้ัดหำตกลงทีจ่ะใหค้วำมร่วมมอืในกำรจัดท าขอ้ตกลงดำ้นกำรป้องกันทีเ่หมำะสมตำมทีซ่บีอีำร์

อรีอ้งขอ และผูจ้ัดหำแจง้ใหซ้บีอีำรอ์ทีรำบทันท ี หำกไดร้ับหมำยศำลหรอืกระบวนกำรทำงกฎหมำยอืน่ ๆ ทีร่อ้งขอกำรเปิดเผย 

ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลับ ถงึแมว้่ำจะมขีอ้ขัดแยง้ใดๆ ในทีน่ี้ก็ตำม ขอ้ตกลงดำ้นกำรรักษำควำมลับหรอืกำรไมเ่ปิดเผยขอ้มลู ระหวำ่ง 
คูส่ญัญำทีล่งนำมกอ่นวันทีใ่น PO จะยังคงมผีลบังคับใช ้ เวน้แตจ่ะมกีำรแกไ้ขใน PO อยำ่งชัดแจง้ และหำกมขีอ้ขัดแยง้ 

กันระหวำ่งขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงดังกล่ำวและ PO ขอ้ก าหนดทีม่คีวำมเขม้งวดมำกกวำ่จะมผีลบังคับใช ้ ซบีอีำรอ์กี าหนดโดย 
สจุรติใจวำ่หำกกำรละเมดิหรอืขูว่ำ่จะละเมดิขอ้ก าหนดดำ้นกำรรักษำควำมลับเหล่ำนี้โดยผูจ้ัดหำ อำจสง่ผลเสยีทีไ่มส่ำมำรถแก ้

ไขไดต้อ่ซบีอีำรอ์แีละลูกคำ้ ซบีอีำรอ์อีำจยืน่เรือ่งพจิำรณำคดโีดยตรงต่อศำลเพือ่ขอค าสัง่ยับยัง้ชั่วคร าวหรอืรูปแบบในกำร
บรรเทำควำมเสยีหำยอืน่ ๆ โดยทีไ่มม่ขีอ้ผกูมัด (หำกไดร้ับอนุญำตตำมกฎหมำย) 

 

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. หำ้มท ากำรเผยแพร่ ผูจ้ัดหำจะไมโ่ฆษณำ เผยแพร่หรอืเปิดเผยขอ้มลูแกบุ่คคลที่สำม (นอกเหนือจำกทีป่รกึษำผูเ้ชีย่วชำญ
ของผูจ้ัดหำ โดยยดึตำมพืน้ฐำนควำมจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรู)้ ตำมขอ้เท็จจรงิทีผู่จ้ัดหำไดท้ าสัญญำเพือ่จัดหำสนิคำ้หรอืบรกิำรใหแ้ก ่ซี

บอีำรอ์ภีำยใตข้อ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขของ PO หรอืกำรใชเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้หรอืชือ่ทำงกำรคำ้ใด ๆ ของซบีอีำรอ์ใีนขำ่ว
ประชำสมัพันธ ์กำรโฆษณำ หรอืสือ่สง่เสรมิกำรขำยใด ๆ โดยไมไ่ดร้ับควำมยนิยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกซบีอีำรอ์กีอ่น 

 

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. ผูร้ับเหมำอสิระ ไมม่สีว่นใดใน PO หรอืขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหล่ำนี้ หรอืในควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูจ้ัดหำและซบีอีำร์
อทีีส่ง่ผลใหก้ลำยเป็นหุน้สว่น กำรร่วมทนุ หรอืควำมสมัพันธอ์ืน่ ๆ  ระหวำ่งผูจ้ัดหำและซบีอีำรอ์ ียกเวน้ควำมสมัพันธข์องผูร้ับ เหมำ

อสิระตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ PO ไมใ่ชเ่อกสำรอนุญำตใหคู้ส่ญัญำฝ่ำยใดมอี ำนำจในกำรยอมรับ 
หรอืสรำ้งภำระผูกพันใดๆ ในนำมของคู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึง่ อ ำนำจของผูจ้ัดหำถกูจ ากัดเฉพำะกำรใหบ้รกิำรหรอืกำรจัดหำสนิคำ้

ตำมทีก่ าหนดไวใ้น PO ซึง่อยู่ภำยใตข้อ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้เทำ่นัน้ ไมม่สีว่นใดใน PO หรอืขอ้ก าหนดและเงือ่นไข
สำกลเหลำ่นี้ หรอืในสัญญำรับชว่งของผูจ้ัดหำใด ๆ ทีส่ำมำรถสรำ้งควำมสมัพันธต์ำมสัญญำหรอืควำมรับผดิระหวำ่งพนักงำน 

ตัวแทน หรอืผูร้ับเหมำชว่ง (หรอืพนักงำน หรอืตัวแทนของผูร้ับเหมำชว่ง) ของผูจ้ัดหำและซบีอีำรอ์ ีหรอืลูกคำ้ได ้นอกจำกนี้ ผู ้



จัดหำไมม่อี ำนำจใด ๆ ในกำรท าสญัญำหรอืขอ้ตกลงส าหรับหรอืในนำมของซบีอีำรอ์ ีและไม่มสีทิธิห์รอือ ำนำจใด ๆ  ในกำรยอมรับ 
หรอืสรำ้งภำระผูกพันหรอืควำมรับผดิใด ๆ หรอืในกำรรับรอง กำรท าสญัญำ กำรท าขอ้ตกลงหรอืกำรรับประกัน ทัง้โดยนัย 

หรอืโดยชดัแจง้ในนำมของซบีอีำรอ์ ีหรอืเป็นกำรผูกมัดซบีอีำรอ์ใีนลักษณะใดก็ตำม 
 

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. ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ผูจ้ัดหำรับรองและรับประกันวำ่กำรด าเนนิงำนตำม PO ของตนเองจะไมข่ัดต่อผลประโยชนท์ี ่

ตอ่เนื่องหรอืภำระผูกพันใด ๆ ของผูจ้ัดหำ หรอืพนักงำน หรอืผูร้ับเหมำชว่งของผูจ้ัดหำไมว่ำ่ในลักษณะใดก็ตำม นอกจำกนี้ ผู ้

จัดหำยังตอ้งรับประกันวำ่ผูจ้ัดหำและพนักงำนรวมถงึผูร้ับเหมำชว่งทีม่สีว่นร่วมในกำรด าเนนิงำนตำม PO จะละเวน้กจิกรรมใด ๆ 
ทีค่ำดวำ่จะกอ่ใหเ้กดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ในสว่นทีเ่กีย่วกับควำมสมัพันธข์องผูจ้ัดหำกับซบีอีำรอ์ ีหรอืกำรด าเนนิงำน

ตำม PO ในระหวำ่งที ่PO มผีลบังคับใช ้
 

21. Assignment. Supplier may not assign or delegate its rights or obligations under the PO without CBRE’s prior 

written consent.  
 

21. กำรโอนสทิธิ ์ผูจ้ัดหำไมส่ำมำรถโอนหรอืมอบสทิธิข์องตนเองภำยใต ้PO โดยไมไ่ดร้ับควำมยนิยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ซบีอีำรอ์กีอ่น 

 
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. กฎหมำยทีบั่งคับใช ้ เขตอ ำนำจศำล สถำนทีพ่จิำรณำคด ี กำรตคีวำม PO ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยของเขตอ ำนำจศำล

ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ก าหนดเฉพำะของแตล่ะประเทศ หำกไมม่กีำรระบเุขตอ ำนำจศำลดังกลำ่ว กำรควบคมุ PO จะเป็นไปตำมกฎหมำย
ของประเทศซึง่มกีำรใหบ้รกิำรหรอืกำรจัดสง่สนิคำ้ดังกลำ่ว ไมร่วมถงึบทบัญญัตขิองอนุสัญญำสหประชำชำตวิ่ำดว้ยสญัญำ

ส าหรับกำรขำยสนิคำ้ระหว่ำงประเทศ และบทบัญญัตทิีว่ำ่ดว้ยกำรขัดแยง้ทำงกฎหมำยซึง่จะตอ้งมกีำรใชก้ฎหมำยอกีฉบับหนึง่ 
หำกเกดิขอ้พพิำทใดๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ PO ระหวำ่งผูจ้ัดหำและซบีอีำรอ์ ีคูส่ัญญำทัง้สองฝ่ำยจะพยำยำมอยำ่งเต็มที ่เพือ่ยตุ ิ

ปัญหำดังกล่ำวโดยกำรเจรจำดว้ยควำมสจุรติใจในทันท ี หำกคู่สญัญำไมส่ำมำรถเจรจำเพือ่หำขอ้ยตุทิีน่่ำพอใจได ้ คู่สัญญำ

เห็นดว้ยวำ่ศำลทีตั่ง้อยูใ่นประเทศซึง่มกีำรใหบ้รกิำรหรอืกำรจัดสง่สนิคำ้มอี ำนำจโดยเด็ดขำดในกำรไตส่วน กำรตัดสนิขอ้รอ้ง 
เรยีนหรอืขอ้พพิ าทใดๆ ระหว่ำงคูส่ัญญำทีเ่กดิจำกหรอืเกีย่วกับ PO คูส่ัญญำรับทรำบและยนิยอมโดยชดัแจง้ใหศ้ำลดังกลำ่วมี

อ ำนำจในกำรด าเนนิคดหีรอืกำรฟ้องรอ้งใด ๆ  และคู่สญัญำแต่ละฝ่ำย ณ ทีน่ี้ ขอสละสทิธิใ์นกำรคัดคำ้นหรอืแกต้ำ่งใด ๆ  ทีอ่ำจเกดิ
จำกกำรขำดเขตอ ำนำจศำลเหนือตัวบคุคลหรอืสถำนทีพ่จิำรณำคดทีีไ่มเ่หมำะสม 

 

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. ขอ้จ ากัดควำมรับผดิ ซบีอีารอ์จีะไมร่บัผดิตอ่ผูจ้ดัหาส ำหรบัความเสยีหายในกรณีพเิศษ ความเสยีหายโดยออ้ม หรอื

ความเสยีหายทีต่ามมาซึง่เกดิจากหรอืเกีย่วกบั PO นี ้ ควำมรับผดิทัง้หมดของซบีอีำรอ์สี าหรับควำมเสยีหำย หรอืผลทีเ่กดิ
จำกกำรปฏบัิตงิำนหรอืกำรไม่ปฏบัิตงิำนตำม PO หรอืเกีย่วกับภำระผูกพัน/ควำมรับผดิชอบอืน่ใดก็ตำมในทีน่ี้ ตอ้งมมีลูค่ำไมม่ำก 

เกนิกว่ำรำคำของสนิคำ้หรอืบรกิำรทีร่ะบใุน PO ดังกลำ่ว ซบีอีำรอ์ไีมม่คีวำมรับผดิตอ่ผูจ้ัดหำ (ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม) ส าหรับ

กำรสญูเสยีผลก าไร กำรสญูเสยีรำยได ้กำรสญูเสยีผลผลติ กำรสญูเสยีทำงธรุกจิ กำรสญูเสยีคำ่ควำมนยิม กำรสญูเสยี ชือ่เสยีง 
กำรสญูเสยีโอกำส กำรสญูเสยีเงนิสะสมทีค่ำดกำรณ์ไว ้กำรสญูเสยีสว่นต่ำง กำรสญูเสยีหรอืเพิม่กำรใชจ้่ำยเงนิทนุหรอืค่ำใชจ้่ำย

ในกำรด าเนนิกำรทำงธรุกจิทีต่อ้งรับผดิชอบ 
 

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. หัวเรือ่ง สว่นของหัวเรือ่งทีป่รำกฏในขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหล่ำนี้แทรกอยูเ่พือ่ควำมสะดวกในกำรใชง้ำนและควำม

พรอ้มในกำรอำ้งองิขอ้มูล ซึง่มไิดม้วัีตถุประสงคเ์พือ่ และไมถ่อืวำ่เป็นกำรก าหนดกำรจ ากัดหรอืกำรขยำยขอบเขตหรอืเจตนำของ 
ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

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 และเอกสำรทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเอกสำรฉบับนี้ ไมว่่ำจะจัดท าขึน้กอ่นหนำ้นี้หรอืหลังจำกนี้ อำจมกีำรท าส ำเนำ
โดยกำรถำ่ยภำพ กำรถำ่ยส ำเนำ กำรถำ่ยไมโครฟิลม์ กำรถำ่ยภำพขนำดเล็ก กำรจัดเก็บขอ้มูลในรูปแบบดจิติอล หรอืกระบวนกำร

อืน่ทีค่ลำ้ยคลงึกัน คู่สญัญำเห็นดว้ยว่ำกำรท าส ำเนำดังกลำ่วเป็นหลักฐำนทีส่ำมำรถยอมรับไดเ้สมอืนตน้ฉบับ หำกน าไปใชใ้นกำร
พจิำรณำคดหีรอืกำรด าเนนิกำรเกีย่วกับภำครัฐใด ๆ ไมว่่ำจะมตีน้ฉบับอยูห่รอืไมก็่ตำม หรอืกำรท าส ำเนำดังกลำ่วด าเนนิกำรโดย 

คูส่ญัญำในกำรด าเนนิธรุกจิตำมปกตหิรอืไม่ก็ตำม ในท านองเดยีวกัน กำรท าภำพขยำยสว่น กำรถำ่ยส ำเนำ โทรภำพ หรอืกำรท า

ส ำเนำเพิม่เตมิของส ำเนำดังกล่ำวถอืเป็นหลักฐำนทีย่อมรับไดเ้ชน่กัน 
 

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 คู่สญัญำยอมรับวำ่คู่ควำมซึง่ชนะคดจีะมสีทิธิไ์ดร้ับคำ่เสยีหำยหรอืคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพำะ

คำ่ใชจ้่ำยในชัน้ศำลและค่ำทนำยควำมตำมเหตุอันสมควรในกำรด าเนนิคดใีด ๆ ทีเ่ป็นกำรเริม่บังคับใชข้อ้ก าหนดฉบับนี้ 
 

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.ภำษำทีม่ผีลบังคับใชเ้หนือกวำ่ ในกรณีทีม่คีวำมขัดแยง้ระหวำ่ง PO รวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลฉบับภำษำอังกฤษ 
และฉบับทีแ่ปลเป็นภำษำทอ้งถิน่ คูส่ญัญำรับทรำบวำ่ฉบับภำษำอังกฤษมผีลบังคับใชเ้หนือกวำ่ 

 
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. กำรสละสทิธิ ์ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืบทบัญญัตใิด ๆ ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ทีถ่อืว่ำเป็นกำรสละสทิธิ ์และไมม่ี

กำรยกเวน้โทษตอ่กำรผดิสญัญำใด ๆ  ยกเวน้ในกรณีทีก่ำรสละสทิธิห์รอืกำรยนิยอมดังกล่ำวมกีำรตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษร และ 
ลงนำมโดยคูส่ัญญำทีอ่ำ้งสทิธิใ์นกำรสละสทิธิห์รอืกำรยนิยอม กำรยนิยอมโดยคูส่ัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ หรอืกำรสละสทิธิจ์ำกกำร



ผดิสญัญำของอกีฝ่ำยหนึง่ไม่ว่ำโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ไมถ่อืเป็นกำรยนิยอม กำรสละสทิธิ ์ หรอืกำรยกเวน้โทษต่อกำรกระท า 
ผดิอืน่ใดก็ตำมทีแ่ตกตำ่งจำกนี้หรอืทีเ่กดิขึน้หลังจำกนี้ 

 
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 หำกสว่นใดสว่นหนึง่ ขอ้ก าหนด หรอืบทบัญญัตขิองขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหล่ำนี้ถกูตัดสนิว่ำ
ไมถ่กูตอ้งตำมกฎหมำย ไม่สมบรูณ์ หรอืไม่สำมำรถบังคับใชไ้ดต้ำมค าพพิำกษำถงึทีส่ดุของเขตอ ำนำจศำลทีม่อี ำนำจในกำร

พจิำรณำคด ีควำมถกูตอ้งของสว่นทีเ่หลอืหรอืขอ้ก าหนดอืน่ ๆ จะมผีลบังคับใชเ้ทำ่เดมิหรอืไมม่ผีลกระทบใด ๆ และสทิธิร์วมถงึ

ภำระผูกพันของคูส่ัญญำตอ้งถูกตคีวำมและบังคับใชต้ำมขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้โดยตัดสว่น ขอ้ก าหนด หรอืบท 
บัญญัตเิฉพำะทีถู่กตัดสนิว่ำผดิกฎหมำย ไม่สมบรูณ์ หรอืไมม่ผีลบังคับใชอ้อกไป 

 
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. กำรมผีลบังคับใชต้่อไป ภำระผูกพันและหนำ้ทีทั่ง้หมดภำยใตข้อ้ก าหนดใด ๆ ก็ตำม ซึง่ตำมลักษณะทีแ่ทจ้รงิแลว้มผีลบังคับ 

ใชน้ำนกว่ำวันครบก าหนดหรอืกำรสิน้สดุของ PO ใด ๆ  รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเฉพำะกำรรับประกัน กำรชดใชค้ำ่เสยีหำย ทรัพยส์นิทำง
ปัญญำ (รวมถงึกำรคุม้ครองขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ)์ จะยังคงมผีลบังคับใชต้อ่ไปแมว้ำ่จะถงึวันครบก าหนดหรอืกำรสิน้สดุของ PO 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้ก าหนดเหลำ่นี้ 

 
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. ขอ้ตกลงทัง้หมด กำรแกไ้ข PO พรอ้มดว้ยเอกสำรแนบ หลักฐำน ภำคผนวก สว่นเสรมิ หรอืขอ้ก าหนดอืน่ ๆ ของซบีอีำรอ์ทีี่
อำ้งถงึเป็นกำรเฉพำะในทีน่ี้ ถอืเป็นขอ้ตกลงโดยสมบรูณ์ระหวำ่งผูจ้ัดหำและซบีอีำรอ์ใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นต่ำง ๆ ใน PO 

ยกเวน้ในกรณีทีม่กีำรอธบิำยไวใ้นสว่นอืน่ของขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหล่ำนี้ PO สำมำรถแกไ้ขไดด้ว้ยกำรจัดท าเป็นลำย

ลักษณ์อักษรโดยตัวแทนทีไ่ดร้ับอนุญำตของคู่สญัญำแต่ละฝ่ำยเทำ่นัน้ ส าหรับกำรเปลีย่นแปลงภำยในขอบเขตของขอ้ก าหนด 
และเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ โดยกำรแกไ้ขค าสัง่ซือ้ทีอ่อกโดยซบีอีำรอ์ ี

 
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. สกลุเงนิ กำรช าระเงนิจะท าโดยใชส้กลุเงนิตำมทีร่ะบุไวใ้น PO หำกไมม่กีำรระบสุกลุเงนิดังกล่ำว กำรช าระเงนิจะด าเนนิกำร

โดยใชส้กลุเงนิของประเทศทีม่กีำรใหบ้รกิำรหรอืจัดสง่สนิคำ้ 
 

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 Supplier 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 าดับควำมส าคัญ ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้หรอืควำมคลมุเครอืระหวำ่ง (1) PO รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ (2) 
ขอ้ตกลงในกำรใหบ้รกิำรหลัก ขอ้ตกลงในกำรใหบ้รกิำร หรอืขอ้ตกลงในกำรจัดหำ และ (3) และเอกสำร บทตอ่ทำ้ย หรอืตำรำง 

ซึง่รวมเป็นสว่นหนึง่ของค าสัง่ซือ้ ตอ้งใชล้ าดับควำมส าคัญต่อไปนี้เพือ่แกไ้ขควำมขัดแยง้หรอืควำมคลมุเครอืดังกลำ่ว 
 



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

 
 a. ขอ้ตกลงในกำรใหบ้รกิำรหลัก ขอ้ตกลงในกำรใหบ้รกิำร หรอืขอ้ตกลงในกำรจัดหำ และเอกสำร บทต่อทำ้ย หรอื

ตำรำงใด ๆ ซึง่รวมเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ตกลง 

 
b. These Global Terms and Conditions;  

 
b.  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ 

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

 

c.  ค าสัง่ซือ้ ทีไ่มร่วมอยูใ่นขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้ 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 บทตอ่ทำ้ย หรอืตำรำงใด ๆ ซึง่รวมเป็นสว่นหนึง่ของค าสัง่ซือ้ ขอ้ตกลง 
(ยกเวน้ในกรณีทีจ่ัดท าขึน้โดยเฉพำะเพือ่ใหม้คีวำมส าคัญเหนือขอ้ก าหนดและเงือ่นไขสำกลเหลำ่นี้) 

 

34. Supplier Data Protection & Privacy Requirements: The Supplier confirms that it has read and agrees to CBRE’s 

Global Web Privacy Policy and Cookie Policy. In the event that Supplier processes personal data of CBRE or for 

CBRE’s client, it agrees to the data processing terms and conditions in Appendix A (Data Privacy & Protection 

Requirements) & Appendix B (Information Security Requirements) https://www.cbre.co.th/about/supplier-data-

protection-privacy-requirements-thailand. 

34.ขอ้ก ำหนดของซพัพลำยเออร/์ผูจ้ัดหำเรือ่งกำรคุม้ครองขอ้มลูและควำมเป็นสว่นตัว: ซัพพลายเออร/์ผูจ้ัดหำยนืยันวา่ไดอ้า่น 

และยอมรับนโยบายความเป็นสว่นตัวบนเว็บไซตแ์ละนโยบายคกุกีข้อง CBRE ในกรณีทีซ่พัพลายเออรป์ระมวลผลขอ้มูลสว่น 

บคุคลของ CBRE หรอืของลูกคา้ของ CBRE  ซพัพลายเออรย์อมรับขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการประมวลผลขอ้มลูในภาคผนวก A 

(ขอ้ก าหนดความเป็นสว่นตัวและการป้องกันขอ้มลู) และ ภาคผนวก B (ขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัยของขอ้มลู) 

https://www.cbre.co.th/th/about/supplier-data-protection-privacy-requirements-thailand 

 

https://www.cbre.co.th/about/supplier-data-protection-privacy-requirements-thailand
https://www.cbre.co.th/about/supplier-data-protection-privacy-requirements-thailand
https://www.cbre.co.th/th/about/supplier-data-protection-privacy-requirements-thailand

