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

 
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขมาตรฐาน/สากลของ ซบีอีารอ์ ี(APAC) 

ดา้นการสัง่ซือ้ ("ขอ้กาํหนดและเงือ่นไขมาตรฐาน/สากล") 
 

 
These Global Terms and Conditions apply when referenced by CBRE’s Purchase Order (as defined below).  
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลนี้ใชเ้พือ่การอา้งองิตามใบสัง่ซือ้ของซบีอีารอ์ ี(ตามทีกํ่าหนดไวด้า้นลา่ง) 
 
1. Definitions  
In these CBRE Global Terms and Conditions the following words shall have the following meanings:  

 
1. คําจํากัดความ  
ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลนี้ใชเ้พือ่การอา้งองิตามใบสัง่ซือ้ของซบีอีารอ์ ี(ตามทีกํ่าหนดไวด้า้นลา่ง) 
 

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."กฎหมายทีบั่งคับใช"้ หมายถงึกฎหมายทัง้หมดทีม่ผีลบังคับใช ้ (รวมถงึกฎหมายจารตีประเพณี) พระราชบัญญัต ิ
บทกฎหมาย กฤษฎกีา ขอ้บังคับ ประมวลกฎหมาย และกฎระเบยีบทีว่่าดว้ยการควบคมุผูจั้ดหา สนิคา้หรอืบรกิาร และลูกคา้ 
รวมถงึ หน่วยงาน กํากับดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงานของรัฐ ศาล หน่วยงานย่อยทางการเมอืง หรอืเขตการปกครองใด ๆ 
ตลอดจนหน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มอํีานาจดา้นการบรหิาร นติบัิญญัต ิ การพจิารณาคด ี ภาษี การกํากับดูแลหรอื 
การปกครองหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกับรัฐบาล รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีงกฎหมายควบคมุการนําเขา้และการสง่ออก กฎหมาย 
ตอ่ตา้นการทจุรติ กฎหมายการจา้งงาน และกฎหมายอืน่ๆ ทีม่ผีลบังคับใช ้ 

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

 
b. "ซบีอีารอ์"ี หมายถงึ บรษัิทซบีอีารอ์ ีหรอืบรษัิทในเครอืของบรษัิทซบีอีารอ์ ีตามทีร่ะบุไวใ้น 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. “ลูกคา้” หมายถงึลูกคา้ของซบีอีารอ์ทีีเ่ป็นเจา้ของ เชา่หรอืครอบครองทรัพยส์นิหรอืสถานทีซ่ ึง่จะมกีารใชส้นิคา้หรอื การ 

ใหบ้รกิาร  
 

      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. “ขอ้มูลทีเ่ป็นความลับ” หมายถงึขอ้มลูใดๆ ก็ตามของซบีอีารอ์หีรอืของลูกคา้ซึง่ไมเ่ป็นทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน และ 

ระบเุมือ่จะทําการเปิดเผยขอ้มูล หรอืโดยหลักการแลว้ผูจั้ดหาเขา้ใจว่า ขอ้มลูมกีรรมสทิธิห์รอืเป็นความลับ ไมว่า่จะเป็นการ 
เปิดเผยขอ้มลูดว้ยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพ ผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส ์ หรอืดว้ยรูปแบบอืน่ ๆ และขอ้มลูซึง่ผูจั้ดหา 
(หรอืผูร้ับเหมาชว่งหรอืตัวแทนของผูจั้ดหา) สงัเกตเห็นหรอืเรยีนรูใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ PO ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับรวมถงึ 



แตไ่มจํ่ากัดเพยีง: (ก) แผนธรุกจิ กลยุทธ ์การคาดการณ์ โครงการ และการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิตา่ง ๆ  (ข) โครงสรา้งของขอ้มลู 
ทางการเงนิและคา่ธรรมเนียม (ค) กระบวนการ วธิกีาร และรูปแบบในการดําเนนิธรุกจิ (ง) ขอ้มลูของ พนักงานและ ผูจั้ดหา 
(จ) ขอ้มูลจําเพาะของวัสด ุผลติภัณฑแ์ละบรกิาร (ฉ) ขอ้มลูเกีย่วกับการผลติ การจัดซือ้ โลจสิตกิส ์การขาย และการตลาด 
และ (ช) PO และขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ 

 
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.“ขอ้กําหนดเฉพาะของแตล่ะประเทศ”หมายถงึขอ้กําหนดและเงือ่นไขเพิม่เตมิทีร่วมอยูใ่นขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากล 
เหลา่นี้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎขอ้บังคับ ขอ้กําหนดทีบั่งคับใช ้ หรอืประเด็นอืน่ ๆ ในการปฏบัิตาม ขอ้บังคับเฉพาะ 
ของประเทศทีอ่อกใบสัง่ซือ้หรอืทีจ่ะมกีารดําเนนิงานเกดิขึน้  

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

 
       f. “สนิคา้” หมายถงึสนิคา้ วัสด ุอุปกรณ์ หรอืทรัพยส์นิสว่นบคุคลอืน่ ๆ ทีจั่ดสง่ใหต้ามใบสัง่ซือ้  
 
       g. “Insolvency Event” means the occurrence of any of the following:  
 
       g. “การลม้ละลาย” หมายถงึการเกดิเหตกุารณ์ใด ๆ ก็ตามตอ่ไปนี้:  
 

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. ผูจั้ดหาระงับหรอืขม่ขูว่า่จะระงับการชําระหนี้หรอื ไมส่ามารถชําระหนี้ไดเ้มือ่ครบกําหนด หรอืยอมรับวา่ตนเอง 
ไมม่คีวามสามารถทีจ่ะชําระหนี้หรอื (ในฐานะบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นจํากัด) ถกูพจิารณาวา่ไม่สามารถชําระ 
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.ผูจั้ดหาเริม่เจรจาต่อรองกับเจา้หนี้ทกุรายหรอืทกุระดับเพือ่ปรบัเปลีย่นกําหนดเวลาในการชําระหนี้ของตนเอง 
ใหมห่รอืทําขอ้เสนอหรอืลงนามในการประนีประนอมหรอืขอ้ตกลงใด ๆ กับเจา้หนี้รายใดก็ตามนอกเหนือจาก 
(ในฐานะบรษัิท) การดําเนนิการเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเพิม่ความสามารถในการชาระโดยการควบรวมกจิการ 
ของผูจั้ดหากับบรษัิทอืน่ ๆ หนึง่แหง่หรอืมากกว่าหนึง่แหง่ หรอืการปรับโครงสรา้งการชาระหนีข้องผูจั้ดหา 
 
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 มบัีนทกึคํารอ้ง การแจง้ประกาศ มต ิ การออกคําสัง่สําหรับหรอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการชําระบัญชขีอง 
ผูจั้ดหา (ในฐานะบรษัิท) นอกเหนือจากการดําเนนิการเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเพิม่ความสามารถในการชําระ 
เงนิ โดยการควบรวมกจิการของผูจั้ดหากับบรษัิทอืน่ๆ หนึง่แหง่หรอืมากกว่าหนึง่แหง่ หรอืการปรับโครงสรา้ง 
การชําระหนี้ของผูจั้ดหา 
 



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. มกีารยืน่คํารอ้งตอ่ศาลหรอืมคํีาสัง่แตง่ตัง้ผูบั้งคับ หรอืหากมกีารแจง้ความประสงคท์ีจ่ะแตง่ตัง้ผูบั้งคับ หรอื 
หากมกีารแตง่ตัง้ผูบั้งคับขึน้เพือ่ควบคมุดูแลผูจั้ดหา (ในฐานะบรษัิท) 
 
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. ผูถ้อืครองหลักประกันทางธุรกจิแบบลอยตัวทีม่คีา่มากกว่าทรัพยส์นิของผูจั้ดหา (ในฐานะบรษัิท) กลายเป็น 
ผูท้ีม่สีทิธิใ์นการแตง่ตัง้ 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. บุคคลหนึง่กลายเป็นผูท้ีม่สีทิธิใ์นการแตง่ตัง้ผูร้ับทรัพยส์นิบางสว่นหรอืทัง้หมดของผูจั้ดหา หรอืมผีูร้ับทีไ่ด ้
รับการแตง่ตัง้ใหร้ับทรัพยส์นิบางสว่นหรอืทัง้หมดของผูจั้ดหา 
 
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. เจา้หนี้หรอืผูเ้รยีกรอ้งสทิธใินทรัพยส์นิของผูจั้ดหาอายัดทรัพยห์รอืเขา้ครอบครองทรัพยส์นิ หรอืการยดึ 
ทรัพยส์นิเป็นการประกันการชําระเงนิ การบังคับคด ี การอายัดทรัพยร์ะหวา่งคด ี หรอืกระบวนการอืน่ ๆ ทีเ่ป็น 
การอายัดทรัพยห์รอืบังคับยดึทรัพยต์ามกฎหมาย หรอืการฟ้องรอ้งต่อทรัพยส์นิทัง้หมดหรอืบางสว่นของผูจั้ด 
หา และการอายัดทรัพยส์นิหรอืกระบวนการดังกลา่วไมม่กีารปลดหนี้ภายใน 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. กรณีใดก็ตามทีเ่กดิขึน้ หรอืมกีารดําเนนิการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับผูจั้ดหาภายใตเ้ขตอํานาจศาลใด ๆ ที ่
ครอบคลมุซึง่มผีลเทยีบเท่าหรอืคลา้ยคลงึกับกรณีใด ๆ ในขอ้ (i) ถงึ (viii) (รวมทัง้หมด) ทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ 

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

a. “คูส่ญัญา”หมายถงึฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ระหวา่งซบีอีารอ์หีรอืผูจั้ดหา หรอืทัง้ซบีอีารอ์แีละผูจั้ดหารวมกัน 
ตามแตค่วามเหมาะสม  

 
b. "Price" means the price for providing the Goods or Services as stated in the Purchase 
Order;  
 
b. "ราคา" หมายถงึราคาสําหรับการจัดหาสนิคา้หรอืบรกิารตามทีร่ะบใุนใบสัง่ซือ้ 
 
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” หมายถงึคําสัง่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารจากซบีอีารอ์แีบบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึง่ดําเนนิการโดยอา้งองิจากขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ 
 
d. "Services" means the service deliverables specified in the Purchase Order;  



 
d. “บรกิาร” หมายถงึบรกิารทีส่ามารถสง่มอบไดต้ามทีร่ะบใุนใบสัง่ซือ้ 
 
e. "Supplier" means the person(s) or legal entity providing the Goods or Services to CBRE 
under the Purchase Order;  
 
e.“ผูจั้ดหา” หมายถงึบุคคลหรอืนติบิุคคลทีจั่ดหาสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้กซ่บีอีารอ์ตีามใบสัง่ซือ้ 
 
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. “ภาษี” หมายถงึภาษีการขาย ภาษีการใช ้ ภาษีสรรพสามติ ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีสนิคา้และบรกิาร 
ภาษีผูบ้รโิภค การหักภาษี ณ ทีจ่่ายและภาษีอืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกัน และค่าภาษีทีถ่กูกําหนด โดยกฎ 
หมายทีบั่งคับใชใ้นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้กําหนดดา้นสนิคา้และบรกิารภายใตใ้บสัง่ซือ้ และ   
 
g. “Terms” means collectively these Global Terms and Conditions and  any applicable 
Country Specific Provisions.  
 
g."ขอ้กําหนด" หมายถงึขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ทัง้หมด รวมถงึขอ้กําหนดเฉพาะของ 
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 ขอ้กําหนดเฉพาะของแตล่ะประเทศ ไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารลงนาม โดยนยันี ้
คูส่ญัญาจะระงบัการตอบรบัอยา่งเป็นทางการของใบส ัง่ซือ้ใด ๆ และ/หรอืการลงนามในใบส ัง่ซือ้ดงักลา่วโดยผูจ้ดัหา 
การดําเนนิการใดๆของผูจ้ดัหาซึง่เป็นการปฏบิตัติามใบส ัง่ซือ้ถอืเป็นหลกัฐานในการยอมรบัขอ้กําหนดท ัง้หมด ณ ทีน่ ี ้
ของผูจ้ดัหา PO ใดๆ ทีซ่บีอีารอ์อีอกใหแ้กผู่จั้ดหาตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ โดยยกเวน้ขอ้กําหนด 
และเงือ่นไขอืน่ ๆ ทัง้หมด (รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะขอ้กําหนดหรอืเงือ่นไขใด ๆ ซึง่ผูจั้ดหาประสงคท์ีจ่ะนามาใชใ้นเอกสารใด ๆ 
ก็ตามและ ณ เวลาใดก็ตาม) เวน้แตจ่ะมกีารลงนามในขอ้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคูส่ัญญา (ตัวอย่างเชน่ ขอ้ตกลง 
การใหบ้รกิารหลัก ขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร ขอ้ตกลงผูจั้ดหา และหลักฐาน บทต่อทา้ยหรอืกําหนดการตา่ง ๆ ซึง่รวมเป็น 
สว่นหนึง่ของขอ้ตกลง) จะมผีลบังคับใชแ้ละควบคมุการทําธุรกรรมของ PO การเปลีย่นแปลง การแกไ้ข หรอืการดัดแปลงใด ๆ 
ตอ่ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ และการรับรองใด ๆ เกีย่วกับสนิคา้และบรกิารไมม่ผีลบังคับใช ้ ยกเวน้ในกรณีทีม่ ี
การตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชดัแจง้และมกีารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามของซบีอีารอ์ ี ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากล 
สากลของ PO แต่ละใบตอ้งรวมถงึ (และในสว่นทีม่กีารระบุไว ้ จะถูกแทนทีด่ว้ย) ขอ้กําหนดเฉพาะของแตล่ะประเทศสําหรับ 
ประเทศซึง่เป็นสถานทีอ่อก PO และ/หรอืประเทศซึง่เป็นสถานทีตั่ง้ของผูจั้ดหา ตามทีร่ะบุไวใ้น 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. การจัดสง่ การดําเนนิการใหแ้ลว้เสร็จตามกําหนดเวลาถอืเป็นปัจจัยสําคัญตอ่ผลการดําเนนิงานตาม PO ทีซ่บีอีารอ์อีอกใหแ้ก ่
ผูจั้ดหา การจัดสง่สนิคา้ตอ้งเป็นไปตามกําหนดเวลา โดยจัดสง่ผ่านผูข้นสง่ไปยังสถานทีตั่ง้ตามทีร่ะบไุวใ้นหนา้ PO ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซบีอีารอ์ขีอสงวนสทิธิใ์นการสง่คนื เรยีกเก็บคา่จัดสง่ สนิคา้ทัง้หมดทีไ่ดร้ับกอ่นกําหนดเวลาในการจัดสง่ 
หากไมร่ะบเุวลาในการจัดสง่ ควรดําเนนิการตาม PO ในทันทแีละการจัดสง่ตอ้งดําเนนิการโดยการขนสง่ทางบกแบบรวดเร็วทีส่ดุ 
หากใน PO ไมร่ะบวุธิกีารจัดสง่ ผูจั้ดหาตอ้งใชผู้ข้นสง่ทีม่รีาคาแพงนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีม่อียูต่ามเหตุผลอันสมควร 
ในกรณีทีผู่จั้ดหาไม่สามารถจัด สง่สนิคา้ไดภ้ายในเวลาทีกํ่าหนด ซบีอีารอ์อีาจปฏเิสธทีจ่ะรับสนิคา้และยกเลกิ PO 
ไดต้ามสทิธใินการเลอืกของตนเอง 
ผูจั้ดหาตอ้งบรรจุสนิคา้ทัง้หมดในบรรจุภัณฑท์ีเ่หมาะสมเพือ่ใหส้ามารถขนสง่และเคลือ่นยา้ยไดอ้ยา่งปลอดภัย 
บรรจุภัณฑแ์ต่ละชิน้ทีจั่ด สง่ตอ้งตดิฉลากและทําเครือ่งหมายเพือ่ระบสุิง่ทีบ่รรจุอยูภ่ายในโดยไมม่กีารเปิดบรรจุภณัฑดั์งกลา่ว 
กล่องและบรรจุภัณฑ ์ ทัง้หมดตอ้งมเีอกสารการบรรจุทีร่ะบรุายการสิง่ของทีอ่ยูภ่ายใน เลขที ่ PO 
ของซบีอีารอ์ตีอ้งปรากฏอยูบ่นบรรจุภัณฑสํ์าหรับการ จัดสง่ เอกสารการบรรจุ ใบกํากับการจัดสง่ และใบตราสง่สนิคา้ทัง้หมด 
 
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.ความเสีย่งตอ่การสญูเสยีและความเสยีหายของสนิคา้ ผูจั้ดหารับผดิชอบความเสีย่งทัง้หมดของการสญูเสยีจนกวา่ซบีอีารอ์ ีจะ 
ยอมรับสนิคา้ กรรมสทิธิข์องสนิคา้ตอ้งสง่ต่อใหแ้กซ่บีอีารอ์ ี เมือ่มใีบรับสนิคา้และการตอบรับสนิคา้ทีป่ลายทางทีกํ่าหนดไว ้
หากสนิคา้ทีส่ั่งซือ้ไดร้ับความเสยีหายหรอืถกูทําลายกอ่นทีก่รรมสทิธิข์องสนิคา้จะกลายเป็นของซบีอีารอ์ ี ซบีอีารอ์อีาจยกเลกิ 
ใบสัง่ซือ้หรอืเรยีกรอ้งใหทํ้าการจัดสง่สนิคา้ทดแทนในปรมิาณและคณุภาพทีเ่ทา่กัน ตามสทิธใินการเลอืกของตนเอง การจัดสง่ 
ดังกล่าวจะตอ้งดําเนนิการโดยเร็วทีส่ดุเท่าทีจ่ะทําไดใ้นเชงิพาณชิย ์ หากเกดิการสญูเสยีต่อสนิคา้เฉพาะบางสว่น ซบีอีารอ์มีสีทิธิ ์
ในการเรยีกรอ้งใหจั้ดสง่สนิคา้ในสว่นทีไ่มถู่กทําลาย 
 
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. ขอ้กําหนดของใบสัง่ซือ้ ภายใตส้ทิธิใ์นการยกเลกิของซบีอีารอ์ ีขอ้กําหนดของ PO จะสิน้สดุลงทันท ีณ วันทีเ่สร็จสิน้การให ้
บรกิาร การจัดสง่และการตอบรับสนิคา้ หนึง่ปีนับจากวันที ่ PO ถกูสง่ใหแ้กผู่จั้ดหา หรอืหากมกีารระบวัุนหมดอายใุน PO จนถงึ 
วันดังกลา่ว 
 
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. การออกใบแจง้หนี้และการกําหนดราคา ใบแจง้หนี้สนิคา้ทัง้หมดจากผูจั้ดหาตอ้งอา้งองิหมายเลข PO และตอ้งเป็นไปตาม 
ขอ้กําหนดของ PO ทุกประการ นอกจากนี้ ยอดรวมในใบแจง้หนี้ตอ้งรวมขอ้มลูรายการสนิคา้โดยแยกบรรทัด และภาษีทัง้หมด 
ซบีอีารอ์ไีมร่ับผดิชอบตอ่ภาษีในการดําเนนิธรุกจิ ภาษีคา่จา้ง หรอืภาษีจากรายไดห้รอืสนิทรัพยข์องผูจั้ดหา ผูจั้ดหารับทราบและ 
ยอมรับว่า ซบีอีารอ์ตีอ้งไดร้ับใบแจง้หนี้หรอืบรกิารทีอ่อกใหต้าม PO ไมเ่กนิหกสบิ (60) วันหลังจากวันทีจั่ดสง่สนิคา้หรอืบรกิาร 
ดังกล่าว ซบีอีารอ์ไีมย่อมรับหรอืชําระเงนิใหแ้กใ่บแจง้หนี้หรอืบรกิารใด ๆ ทีซ่บีอีารอ์ไีดร้ับจากการจัดสง่ทีใ่ชเ้วลามากกวา่หกสบิ 
(60) วันนับจากวันทีส่นิคา้หรอืบรกิารดังกลา่วถกูจัดสง่ สําหรับคา่ตอบแทนทีม่มีลูค่านัน้ ผูจั้ดหาตอ้งรับทราบการรับดังกลา่ว 
ผูจั้ดหายอมรับวา่ความขัดขอ้งทีเ่กดิจากผูจั้ดหาต่อใบแจง้หนี้หรอืบรกิารภายในระยะเวลาหกสบิ (60) วันตามทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ 
จะถอืว่าผูจั้ดหาปลดเปลือ้งขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ ไมว่่าจะถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืความชอบธรรม และผูจั้ดหาขอสละสทิธิข์อง 
ตนเองในการดําเนนิการใดๆ อันเป็นผลมาจาก PO ไมว่า่จะถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืความชอบธรรม ตอ่ซบีอีารอ์หีรอืลกูคา้ 
หรอืเจ้ําหนา้ที ่ผูถ้อืหุน้ กรรมการบรษัิท หุน้สว่น พนักงานหรอืตัวแทนของซบีอีารอ์หีรอืลูกคา้ 
 
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. การชําระเงนิ หากไมม่กีารระบเุงือ่นไขการชําระเงนิทีแ่ตกต่างกันใน PO ซบีอีารอ์จีะชําระเงนิตามใบแจง้หนี้ทีถ่กูตอ้งภายใน 
หกสบิ (60) วันนับจากวันทีไ่ดร้ับใบแจง้หนี้ หรอืภายใตข้อ้กําหนดในการชําระเงนิใด ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของแตล่ะ 
ประเทศทีม่ผีลบังคับใช ้หากม ีซบีอีารอ์อีาจระงับการชําระเงนิในระหวา่งทีก่ารรับหลักฐานยนืยันในรูปแบบและรายละเอยีดที ่
ซบีอีารอ์รีอ้งขอยังไมเ่สร็จสิน้ ในกรณีทีไ่มม่หีลักประกัน ภาระผกูพัน หรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ เกีย่วกับสนิคา้หรอืบรกิารทีส่ง่มอบตาม 
PO ถงึแมว้า่จะมขีอ้ขัดแยง้ใด ๆ ในทีน่ี้ก็ตาม ซบีอีารอ์จีะไมม่ภีาระผูกพันในการชําระเงนิคา่สนิคา้หรอืบรกิารซึง่ไมอ่ยูใ่นขอ้พพิาท 
ใหแ้กผู่จั้ดหา จนกว่าซบีอีารอ์จีะไดร้ับการชําระเงนิคา่สนิคา้หรอืบรกิารดังกลา่วจากลูกคา้ ตามขอบเขตทีก่ฎหมายกําหนด 
 
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. การเปลีย่นแปลง ซบีอีารอ์ขีอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยตรง 
หรอืเป็นเหตใุหผู้จั้ดหาทําการเปลีย่นแปลงตอ่สนิคา้หรอืบรกิารตา่ง ๆ ตาม PO นอกจากนี้ 
ซบีอีารอ์ยัีงขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงขอบเขตงานทีค่รอบคลมุตาม PO รวมถงึงานทีเ่กีย่วกับเรือ่งการตรวจสอบ 
การทดสอบ หรอืการควบคมุคณุภาพ การเปลีย่นแปลงทัง้หมดตอ้งจัดทําเอกสารเป็นลายลักษณ์ 
อักษรและผูจั้ดหาสนิคา้จะตอ้งดําเนนิการเปลีย่นแปลงอยา่งเหมาะสมตามทีซ่บีอีารอ์รีอ้งขอ ผูจั้ดหาตอ้งสง่คําขอเป็นลายลักษณ์ 
อักษรเกีย่วกับการปรับราคาหรอืเวลาในการปฏบัิตงิานทีเ่ป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง ภายในสบิ (10) 
วันหลังจากทีผู่จั้ดหาไดร้ับแจง้เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงจากซบีอีารอ์ ี เมือ่ซบีอีารอ์รีอ้งขอ 
ผูจั้ดหาตอ้งสง่เอกสารเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในดา้นขอ้มลูจําเพาะ ราคา หรอืเวลาในการดําเนนิงาน 
 
9. Warranties.  
 
9. การรับประกัน 
 

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. สนิคา้ ผูจั้ดหารับประกันวา่สนิคา้ทัง้หมดทีจั่ดหาใหนั้น้เป็นสนิคา้ใหม ่ (และไมผ่่านการใชง้านหรอืตกแตง่ใหม)่ 
สามารถขายได ้ และเหมาะสมสําหรับการใชง้านตามวัตถปุระสงคท์ีผู่จั้ดหาทําการจัดสง่ และจะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎ 
หมายทีบั่งคับใชทั้ง้หมด นอกจากนี้ ผูจั้ดหาจะตอ้งรับประกันวา่สนิคา้ทีจั่ดสง่ทัง้หมดนัน้ปราศจากขอ้ผดิพลาด 
การขัดขอ้งหรอืขอ้บกพร่องในวัสดุ ทักษะชา่งหรอืคนงานและการออกแบบระบบการทางาน และสนิคา้ทัง้หมดตอ้งสอด 
คลอ้งกับขอ้มลูจําเพาะในการทางานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเป็นระยะเวลาสบิสอง (12) 
เดอืนนับจากวันทีซ่บีอีารอ์ตีอบรับสนิคา้ดังกลา่ว 
หรอืระยะเวลาทีร่ะบุไวใ้นการรับประกันตามมาตรฐานของผูจั้ดหาซึง่ครอบคลมุสนิคา้ ขึน้อยูกั่บวา่ระยะ เวลาใดนานกว่า 
นอกจากนี้ ผูจั้ดหาตอ้งจัดหาการรับประกันมาตรฐานของผูจั้ดหาและการรับประกันการบรกิารทีคุ่ม้ครองสนิคา้ต่างๆ 
ใหแ้กซ่บีอีารอ์ ี การรับประกันและการค้ําประกันหรอืการรับรองทัง้หมดตอ้งดําเนนิการเพือ่ผลประโยชน์ 
ของทัง้ซบีอีารอ์แีละลูกคา้ในฐานะผูร้ับประโยชนซ์ึง่เป็นบคุคลทีส่าม และตอ้งลงทะเบยีนลูกคา้กับผูผ้ลติ 
หากซบีอีารอ์รีะบเุงือ่นไขการรับประกันทีค่รอบคลมุสําหรับสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งระยะเวลาการรับประกัน 
ซบีอีารอ์จีะแจง้ใหผู้จั้ดหาทราบเงือ่นไขดังกลา่วทันท ี และซบีอีารอ์จีะสง่คนืสนิคา้ใหแ้กผู่จั้ดหาหากเป็นไปได ้
โดยผูจั้ดหาเป็นผูร้ับผดิ ชอบคา่ใชจ่้าย ภายในหา้ (5) 
วันทําการนับจากวันทีไ่ดร้ับการแจง้เกีย่วกับเงือ่นไขการรับประกันทีค่รอบคลมุ ผูจั้ดหาตอ้ง 
ซอ่มแซมหรอืเปลีย่นแทนสนิคา้ดังกลา่วตามความตอ้งการของซบีอีารอ์ ี หรอืใหเ้ครดติบัญชขีองซบีอีารอ์ดีว้ยเชน่กัน 
สนิคา้ทีถ่กูเปลีย่นและซอ่มแซมจะตอ้งไดร้ับการรับประกันตามระยะเวลาทีเ่หลอืของระยะเวลาการรับประกัน หรอื หก 
(6) เดอืน ขึน้อยูกั่บว่าระยะเวลาใดนานกวา่ 
 
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. บรกิาร ผูจั้ดหารับรองและรับประกันวา่การบรกิารทัง้หมดตอ้งสมบรูณ์ในลักษณะทีม่คีวามเชีย่วชาญและมฝีีมอื โดยใช ้
ระดับทักษะและการดแูลตามปกตวิสิยัสําหรบัผูใ้หบ้รกิารมอือาชพีซึง่อยูใ่นภาคอตุสาหกรรมเดยีวกับผูจั้ดหา นอกจากนี้ 
ผูจั้ดหายังตอ้งรับรองและรับประกันว่าการบรกิารตอ้งสมบรูณต์ามแบบร่าง แผนงาน ขอ้มลูจําเพาะในการออกแบบ 
และขอ้กําหนดทีม่ผีลบังคับใชทั้ง้หมด รวมถงึกฎหมายทีบั่งคับใชแ้ละตอ้งถกูตอ้งและเหมาะสมตามวัตถ ุ ประสงคท์ี ่
กําหนดไวใ้น PO ยิง่ไปกวา่นัน้ ผูจั้ดหายังตอ้งรับรองและรับประกันวา่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารตาม PO นัน้จะไม ่
ขัดตอ่หรอืถูกหา้มดว้ยวธิกีารใดก็ตามโดยขอ้ตกลงอืน่ ๆ หรอืกฎหมายทีม่ผีลบังคับใชต้่อหรอืมผีลผกูพัน ต่อผูจั้ดหา 
ในกรณีทีบ่รกิารไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการดูแลทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ (นอกเหนือจากสทิธิอ์ืน่ ๆ ทัง้หมด รวมถงึ 
สทิธิใ์นการเรยีกคา่เสยีหาย) ผูจั้ดหาตอ้งจัดหาการบรกิารทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานการดแูลทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ใหม ่
อกีครัง้ โดยทีซ่บีอีารอ์จีะแจง้ใหผู้จั้ดหาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกีย่วกับการไม่ปฏบัิตติามขอ้กําหนดดังกลา่ว 
 

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. การปฏบัิตติามกฎหมาย หลักจรรยาบรรณสําหรับผูจั้ดหาของซบีอีารอ์ ีผูจั้ดหา และสนิคา้หรอืบรกิารใดๆ ทีจั่ดใหโ้ดยผูจั้ดหา 
จะตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายทีบั่งคับใชทั้ง้หมด ผูจั้ดหาตอ้งรับผดิชอบแตเ่พยีงผูเ้ดยีวต่อสขุภาพและความปลอดภัยของ 
พนักงาน ตัวแทน และผูร้ับเหมาชว่งขณะทีอ่ยูใ่นสถานทีข่องซบีอีารอ์หีรอืลูกคา้ 
วัสดุทัง้หมดทีผู่จั้ดหาใชใ้นสนิคา้หรอืบรกิารจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยและขอ้กําหนดของรัฐทีม่ผีลบังคับใ
ชใ้นปัจจุบันซึง่ควบคมุวัสดปุระเภทจํากัดการใชง้าน วัสดุทีเ่ป็นพษิและเป็นอันตราย 
ซบีอีารอ์กํีาหนดหลักจรรยาบรรณสําหรับผูจั้ดหาตามทีอ่ธบิายและสามารถดขูอ้มลูไดท้ี ่ เว็บไซตข์องซบีอีารอ์ ี
http://www.cbre.com/suppliers ทัง้นี้ผูจั้ดหาและพนักงานของผูจั้ดหาตลอดจนผูร้ับเหมาชว่งตอ้ง ปฏบัิตติามนโยบายนี้ 
 
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. การตรวจสอบ 
ผูจั้ดหาจะตอ้งสงวนและรักษาบันทกึและเอกสารทีถู่กตอ้งเกีย่วกับการใหบ้รกิารหรอืการจัดหาสนิคา้เป็นระยะเวลานานกวา่: (ก) 
สาม (3) ปีหลังจากการใหบ้รกิารหรอืการจัดสง่สนิคา้ตาม PO เสร็จสิน้แลว้ (ข) สาม (3) 
ปีหลังจากการสิน้สดุหรอืการครบกําหนดของขอ้ตกลงทีล่งนามแลว้ซึง่มผีลควบคมุการปฏบัิตงิานตาม PO (เชน่ 
ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารหลัก) (ค) การลงมตคิรัง้สดุทา้ยในการตรวจสอบทัง้หมด (ง) ขอ้ยตุขิองการดําเนนิคดใีด ๆ 
ทีเ่กีย่วกับขอ้ตกลงทีล่งนามแลว้ซึง่ม ี ผลควบคมุ PO หากม ี (เชน่ ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารหลัก) หรอื (จ) 
หากกฎหมายทีบั่งคับใชกํ้าหนดระยะเวลาทีย่าวนานกวา่ 
ซบีอีารอ์หีรอืลกูคา้และ/หรอืผูต้รวจสอบทีไ่ดร้ับมอบหมายจากซบีอีารอ์หีรอืลูกคา้จะมสีทิธิใ์นระยะเวลาอันสมควรและตอ้งไมน่อ้ย
กวา่เจ็ด (7) วันทําการกอ่นทีจ่ะแจง้ใหผู้จั้ดหาทราบ เพือ่ดําเนนิการตรวจสอบทางการเงนิ การปฏบัิตงิาน 
และการตรวจสอบทางเทคนคิของผูจั้ดหาและผูร้ับเหมาชว่งของผูจั้ดหา 
เพือ่ยนืยันความถกูตอ้งในการปฏบัิตติามขอ้กําหนดและเงือ่นไขของ PO นี้ ความถกูตอ้งของใบแจง้หนี ้
ใบกํากับราคาสนิคา้ทีอ่อกโดยผูจั้ดหา (และผูร้ับเหมาชว่งของผูจั้ดหา) การดําเนนิงานในการให ้
บรกิารและการจัดหาสนิคา้ของผูจั้ดหา 
ผูจั้ดหาตอ้งจัดทําชอ่งทางการเขา้ถงึเอกสารและบันทกึขอ้มลูของผูจั้ดหาเกีย่วกับสนิคา้หรอืบรกิาร 
และใหค้วามร่วมมอืหรอืความชว่ยเหลอืในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการตรวจสอบใดๆ ก็ตามทีจํ่าเป็นในทีน่ี้อย่างสมเหต ุ
สมผลตามทีซ่บีอีารอ์ ีลูกคา้ หรอืผูต้รวจสอบรอ้งขอ ผูจั้ดหาตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ทีต่รวจพบระหว่างการตรวจสอบ 
ดังกล่าวในทันท ี โดยไมม่กีารเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายจากซบีอีารอ์หีรอืลูกคา้ 
ผูจั้ดหาตอ้งคนืเงนิตามจํานวนทีผู่จั้ดหาเรยีกเก็บอย่างไมถ่กูตอ้งหรอืจากสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มส่อดคลอ้งกันในทันท ี
โดยไมม่กีารเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิจากซบีอีารอ์หีรอืลกูคา้ หัวขอ้นี้จะยังคงมผีลบังคับใชต้่อไปแมว้่า PO 
นี้หรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรอืน่ ๆ สิน้สดุหรอืครบกําหนดเวลาแลว้ก็ตาม (เชน่ ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารหลัก) 
 
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 

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


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. การชดเชยคา่เสยีหาย ตามขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมายกําหนด ผูจั้ดหาจะตอ้งคุม้ครอง ชดใชค้า่เสยีหายและปกป้องซบีอีารอ์ ี
ลกูคา้ (ทกุราย) รวมถงึพนักงาน ตัวแทน ผูร้ับชว่งและผูร้ับงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดจากความเสยีหาย 
(รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะความเสยีหายโดยตรง ความเสยีหายพเิศษ และผลเสยีทีเ่กดิตามมา) การสญูเสยี การเรยีกรอ้ง 
ความรับผดิและคา่ใชจ่้าย (รวมถงึคา่ทนายความและค่าธรรมเนียมวชิาชพี การชําระหนี้และการพจิารณาคดตีามเหตอัุนควร) 
ทัง้หมดทีเ่ป็นผลจาก: (ก) ความลม้เหลวใด ๆ ก็ตามในการจัดหาสนิคา้หรอืบรกิาร (ข) การกระทําโดยประมาท ขอ้ผดิพลาด 
การละเลย หรอืการดําเนนิการทีไ่มถู่กตอ้งใด ๆ ก็ตามของผูจั้ดหาหรอืพนักงาน ตัวแทน หรอืผูร้บัเหมาชว่งของผูจั้ดหา (ค) 
การบาดเจ็บใด ๆ ก็ตามต่อบุคคล รวมถงึการเสยีชวีติ หรอืความเสยีหายต่อทรัพยส์นิของซบีอีารอ์ ี ลกูคา้ ตัวแทนทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืบคุคลทีส่ามรายใดก็ตาม หรอื (ง) การฝ่าฝืนหรอืความลม้เหลวของผูจั้ดหาในการปฏบัิตติามการรับรองหรอืการรับประกันใด 
ๆ ของผูจั้ดหา หรอืขอ้กําหนด และ เงือ่นไขของ PO (รวมถงึสว่นใดก็ตามของขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้) 
ภาระผูกพันในการชดใชค้า่เสยีหายดังกลา่วขา้งตน้เป็นความรับผดิชอบของผูจั้ดหา 
ยกเวน้ในกรณีทีเ่กดิจากความประมาทอยา่งรา้ยแรงหรอืการประมาทแตเ่พยีงผูเ้ดยีวของซบีอีารอ์ ี
 
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. การแกไ้ขความเสยีหาย สทิธแิละการแกไ้ขความเสยีหายใน PO ทีส่งวนไวสํ้าหรับซบีอีารอ์มีผีลสะสม และยิง่กวา่นัน้ยังรวม 
ถงึวธิกีารแกไ้ขอืน่ๆ ทัง้หมดหรอืตามกฎหมายหรอืทีม่ผีลเท่าเทยีมกัน การดําเนนิการใดๆ ทีซ่บีอีารอ์นีามาบังคับใชต้่อภาระผูกพัน 
ของผูจั้ดหาในการใหบ้รกิารหรอืการจัดหาสนิคา้ตาม PO 
คูส่ญัญายอมรับว่าซบีอีารอ์ไีม่มกีารแกไ้ขความเสยีหายทีเ่พยีงพอทางกฎหมาย 
และซบีอีารอ์มีสีทิธิท์ีจ่ะกําหนดการดําเนนิการตามภาระผูกพันของผูจั้ดหาภายใต ้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 ตอ้งมปีระกันภัยความคุม้ครองและขดีจํากัดขัน้ต่ําในการประกันภัยดังต่อไปนี้ หากกฎหมายทอ้งถิน่หรอืบทบัญญัต ิ
มคํีาสัง่ควบคมุความคุม้ครองและ/หรอืขดีจํากัดในการประกันภัย 
ขอ้กําหนดทอ้งถิน่จะมผีลภายใตข้ดีจํากัดขัน้ต่ําตามทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง 
ความคุม้ครองในการประกันภัยและจํานวนทีร่ะบดุา้นล่างไมถ่อืเป็นขอ้จํากัดของความรับผดิใด ๆ ซึง่ผูจั้ดหาตอ้งรับผดิ 
ชอบตามอํานาจของ 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  

 
ประเภทการประกนัภยั จํานวนข ัน้ตํา่ 

การประกันภัยพาณชิยแ์บบท่ัวไป* 
สําหรับการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสยีหา
ยของ ทรัพยส์นิ รวมถงึความรับผดิตามสญัญาที ่
ครอบ 
คลมุภาระผกูพันในการชดใชค้่าเสยีหายของผูจั้ด
หา  

5,000,000 ดอลลารส์หรฐัตอ่เหตกุารณ์ 
ทีเ่กดิขึน้และผลรวมทัง้หมด 
ผลติภัณฑแ์ละการดําเนนิงานทีเ่สร็จสมบรูณ์แลว้
ในผลความ 
ความคุม้ครองบุคคลและความบาดเจ็บทีแ่จง้  

การประกันภัยรถยนต*์ ครอบคลมุรถยนตทั์ง้หมด 
ทีใ่ชใ้นการดําเนนิงาน  

2,000,000 ดอลลารส์หรฐั 
รวมขดีจํากัดเฉพาะรายทีค่รอบคลมุความเสยีหา
ยตอ่ทรัพยส์นิและการบาดเจ็บทางร่างกาย  

การประกันภัยทดแทนแรงงาน  ตามกฎหมาย  
 

การประกันความรับผดิของนายจา้งต่อลูกจา้ง*  
 

1,000,000 ดอลลารส์หรฐัตอ่อุบัตเิหตแุตล่ะครัง้ 
พนักงานแตล่ะคน โรคภัยไขเ้จ็บแตล่ะประเภท – 
ตามขดีจํากัดของกรมธรรม ์ 

 
*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.  
 

* ขอ้กําหนดสําหรับขดีจํากัดของแต่ละบุคคล สําหรับขดีจํากัดการประกันภัยทางการคา้แบบท่ัวไป การประกันภัย 
รถยนต ์
และการประกันความรับผดิของนายจา้งตอ่ลกูจา้งตอ้งตรงตามขดีจํากัดของกรมธรรมห์ลักและกรมธรรมค์วามรับผดิแบบ
ครอบคลมุ/สว่นเกนิรว่มกัน ตามทีผู่จั้ดหากําหนดไวอ้ย่างเหมาะสม 

 
15.  Termination.  
 
15.  การยตุสิญัญา 
 

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. การลม้ละลายของผูจั้ดหา ซบีอีารอ์สีามารถยกเลกิ PO ไดทั้นทโีดยไมต่อ้งรับผดิต่อผูจั้ดหา 
ในกรณีทีผู่จั้ดหาตกอยูภ่ายใตก้ารลม้ละลาย 
ผูจั้ดหาจะตอ้งชําระเงนิคา่ใชจ่้ายทัง้หมดในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับกรณีขา้งตน้ทีซ่บีอีารอ์ไีดชํ้าระไป แลว้ 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะคา่ทนายความและคา่ธรรมเนียมวชิาชพีอืน่ ๆ คนืใหแ้กซ่บีอีารอ์ ี
 
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.การยุตเินื่องจากการละเมดิหรอืการไมป่ฏบัิตงิาน ซบีอีารอ์อีาจยตุ ิ PO ทัง้หมดหรอืบางสว่นโดยไมต่อ้งรับผดิใด ๆ 
หากผูจั้ดหา: (1) ยกเลกิ ละเมดิ หรอืขม่ขูว่่าจะละเมดิขอ้กําหนดใด ๆ ของ PO (2) 
ลม้เหลวหรอืขม่ขูว่่าจะไมดํ่าเนนิการในการใหบ้รกิารหรอืจัดหาสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ PO (3) 
ไมส่ามารถดําเนนิการใหล้ลุว่งหรอืตอบสนองต่อขอ้กําหนดดา้นคณุภาพไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล เชน่ 
ความลม้เหลวตอ่ความสําเร็จหรอืการดําเนนิงานเพือ่ใหบ้รกิารหรอืจัดสง่สนิคา้ตามเวลาทีกํ่าหนดอยา่งถูกตอ้ง 
และไมส่ามารถแกไ้ขความลม้เหลวหรอืการละเมดิขอ้กําหนดไดภ้ายในสบิ (10) วัน 
(หรอืระยะเวลาทีส่ัน้ลงตามเหตุทางการคา้อันควรภายใตส้ถานการณ์ทีเ่กดิขึน้) หลังจากทีไ่ดร้ับการแจง้เป็นลายลักษณ์ 
อักษรจากซบีอีารอ์ ีซึง่ระบคุวามลม้เหลวหรอืการละเมดิขอ้กําหนดใด ๆ หรอื (4) เขา้ร่วมหรอืเสนอทีจ่ะเขา้ร่วมในการทํา 
ธรุกรรมรวมถงึการขายทรัพยส์นิจํานวนมากทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิารหรอืการจัดหาสนิคา้ หรอืควบรวมกจิการ ขาย หรอืแลก 
เปลีย่นหุน้หรอืผลประโยชนจ์ากกรรมสทิธขิองหุน้สว่นในบรษัิททีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงการควบคมุของผูจั้ดหา ผูจั้ด 
หาตอ้งแจง้ใหซ้บีอีารอ์ทีราบภายในเวลาสบิ (10) วันหลังจากการเขา้ร่วมการเจรจาตอ่รองใด ๆ 
ทีอ่าจนําไปสูส่ถานการณ์ทีร่ะบุไวใ้นหัวขอ้ย่อย (5) ขา้งตน้ 
ซบีอีารอ์จีะลงนามในขอ้ตกลงการไมเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่หมาะสม เกีย่วกับ 
ขอ้มลูในสว่นของการทําธรุกรรมดังกล่าวทีเ่ปิดเผยใหซ้บีอีารอ์ทีราบ ตามทีผู่จั้ดหารอ้งขอ 
 
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. การยตุติามความตอ้งการ นอกเหนือจากสทิธิอ์ืน่ใดก็ตามของซบีอีารอ์ใีนการยกเลกิหรอืยุต ิPO ซบีอีารอ์อีาจบอกเลกิ 
PO ทัง้หมดหรอืเฉพาะสว่นตามความตอ้งการของตนเองไดทั้นท ี ณ เวลาใดก็ตามและดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
โดยไมม่คีวามรับผดิ ไมเ่สยีค่าใชจ่้ายหรอืคา่ปรับใด ๆ โดยการแจง้ใหผู้จั้ดหาทราบลว่งหนา้อยา่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผูจั้ดหาจะไดร้บัการชดเชยเฉพาะสนิคา้ทีจั่ดสง่และยอมรับแลว้ 
หรอืการใหบ้รกิารทีน่่าพอใจจนถงึวันทีก่ารยตุมิผีลบังคับใช ้
 

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. การหักลบหนี้ การชดใช ้ นอกเหนือจากสทิธใินการชดเชยหรอืการหักลา้งใด ๆ ตามทีก่ฎหมายกําหนด จํานวนเงนิทัง้หมด 
ทีต่อ้งจ่ายใหแ้กผู่จั้ดหาจะพจิารณาจากภาระหนี้สนิสทุธขิองผูจั้ดหาและบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทย่อย ทีม่ตีอ่ซบีอีารอ์แีละบรษัิท 
ในเครอืหรอืบรษัิทยอ่ยของซบีอีารอ์ ีซบีอีารอ์จีะมสีทิธิใ์นการหักลา้งหรอืหักลบหนี้ใด ๆ จากการชําระเงนิหรอืภาระผูกพันอืน่ๆ ทีม่ ี
ตอ่ผูจั้ดหาทัง้หมดหรอืบางสว่น จํานวนเงนิทัง้หมดทีเ่กดิจากซบีอีารอ์ ี หรอืบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทยอ่ยของซบีอีารอ์ ี
จากผูจั้ดหา หรอืบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทย่อย ซบีอีารอ์จีะจัดทําคําแถลงทีอ่ธบิายถงึการหักลบหนี้หรอืการชดใชใ้ด ๆ 
ทีดํ่าเนนิการโดยซบีอีารอ์ ี
 
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. การรักษาความลับ ผูจั้ดหารับทราบว่าตนเองอาจไดร้ับขอ้มลูทีเ่ป็นความลับจากซบีอีารอ์หีรอืลูกคา้ หรอืขอ้มลูทีพ่ัฒนาขึน้ 
เพือ่ซบีอีารอ์หีรอืลูกคา้ภายใต ้ PO โดยไมคํ่านงึวา่ขอ้มูลดังกลา่วมกีารทําเครือ่งหมายหรอืระบวุ่าเป็นขอ้มูลลับหรอืไม่ก็ตาม 
ผูจั้ดหาตอ้งใชค้วามระมัดระวังและดุลยพนิจิในระดับเดยีวกันเพือ่หลกีเลีย่งการเปิดเผย 
การประกาศหรอืการเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับใด ๆ ทีไ่ดร้ับมาจากซบีอีารอ์หีรอืลูกคา้ 
เสมอืนขอ้มลูลับทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องตนเองซึง่ผูจั้ดหาตอ้งใช ้ โดยไม่ประสงค ์ ทีจ่ะเปิดเผย ประกาศหรอืเผยแพร่ 
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ระดับความระมัดระวังทีส่มเหตุสมผล ผูจั้ดหายนิยอมทีจ่ะไมเ่ปิดเผยหรอื อนุญาตใหเ้ปิดเผยขอ้มูลแกบ่คุคลอืน่ 
ๆ หรอืใชเ้พือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากทีร่ะบใุน PO ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับใด ๆ ของซบีอีารอ์หีรอืลกูคา้ 
หลังจากทีค่รบกําหนดเวลาหรอืสิน้สดุ PO หากซบีอีารอ์รีอ้งขอ ผูจั้ดหาตอ้งสง่เอกสารทัง้หมดหรอืบางสว่น และสือ่อืน่ๆ 
รวมถงึสําเนาทัง้หมดในรูปแบบใดก็ตาม ซึง่มหีรอืเกีย่วขอ้งกับขอ้มูลทีเ่ป็นความลับใหแ้กซ่บีอีารอ์ทัีนท ี ภาระผกูพัน 
ในการรักษาความลับของผูจั้ดหาภายใต ้ PO จะมผีลตอ่เนื่องเป็นระยะเวลาหา้ (5) 
ปีนับจากวันทีล่า่สดุทีเ่ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลับใหแ้กผู่จั้ดหา 
ยกเวน้ในกรณีทีซ่บีอีารอ์กํีาหนดระยะเวลาทีย่าวนานกวา่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ ไมร่วมถงึ: (ก) 
ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยใหส้าธารณชนทราบแลว้เมือ่ซบีอีารอ์เีปิดเผยขอ้มลูดังกล่าว (ข) หลังจากทีซ่บีอีารอ์เีปิดเผยแลว้ 
ขอ้มลูดังกล่าวกลายเป็นขอ้มูลทีร่ับทราบกันท่ัวไปโดยไมใ่ชค่วามผดิพลาดของผูจั้ดหา (ค) 
ขอ้มลูทีผู่จั้ดหาจัดทําเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถกูตอ้งดว้ยสทิธิข์าดของตนเองกอ่นทีซ่บีอีารอ์จีะเปิดเผยขอ้มูลดังกลา่ว 
หรอืขอ้มลูทีผู่จั้ดหาพัฒนาขึน้อยา่งอสิระโดยไมใ่ชห้รอือา้งองิขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ หรอื (ง) 
ขอ้มลูทีถ่กูเปิดเผยภายใตก้ารพจิารณาคดตีามกฎหมายหรอืขอ้ กําหนดทางกฎหมายอืน่ ๆ 
หากผูจั้ดหาตกลงทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืในการจัดทําขอ้ตกลงดา้นการป้องกันทีเ่หมาะสมตามทีซ่บีอีารอ์รีอ้งขอ 
และผูจั้ดหาแจง้ใหซ้บีอีารอ์ทีราบทันท ี หากไดร้ับหมายศาลหรอืกระบวนการทางกฎหมายอืน่ ๆ ทีร่อ้งขอการเปิดเผย 
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ ถงึแมว้่าจะมขีอ้ขัดแยง้ใดๆ ในทีน่ี้ก็ตาม ขอ้ตกลงดา้นการรักษาความลับหรอืการไมเ่ปิดเผยขอ้มลู ระหวา่ง 
คูส่ญัญาทีล่งนามกอ่นวันทีใ่น PO จะยังคงมผีลบังคับใช ้ เวน้แตจ่ะมกีารแกไ้ขใน PO อยา่งชัดแจง้ และหากมขีอ้ขัดแยง้ 
กันระหวา่งขอ้กําหนดของขอ้ตกลงดังกล่าวและ PO ขอ้กําหนดทีม่คีวามเขม้งวดมากกวา่จะมผีลบังคับใช ้ ซบีอีารอ์กํีาหนดโดย 
สจุรติใจวา่หากการละเมดิหรอืขูว่า่จะละเมดิขอ้กําหนดดา้นการรักษาความลับเหล่านี้โดยผูจั้ดหา อาจสง่ผลเสยีทีไ่ม่สามารถแก ้
ไขไดต้อ่ซบีอีารอ์แีละลูกคา้ 
ซบีอีารอ์อีาจยืน่เรือ่งพจิารณาคดโีดยตรงต่อศาลเพือ่ขอคําสัง่ยับยัง้ชั่วครําวหรอืรูปแบบในการบรรเทาความเสยีหายอืน่ ๆ 
โดยทีไ่มม่ขีอ้ผูกมัด (หากไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย) 
 
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. หา้มทําการเผยแพร่ ผูจั้ดหาจะไมโ่ฆษณา เผยแพร่หรอืเปิดเผยขอ้มลูแกบุ่คคลทีส่าม 
(นอกเหนือจากทีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญของผูจั้ดหา โดยยดึตามพืน้ฐานความจําเป็นทีจ่ะตอ้งรู)้ 
ตามขอ้เท็จจรงิทีผู่จั้ดหาไดทํ้าสญัญาเพือ่จัดหาสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก ่ ซบีอีารอ์ภีายใตข้อ้กําหนดหรอืเงือ่นไขของ PO 
หรอืการใชเ้ครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ใด ๆ ของซบีอีารอ์ใีนขา่วประชาสมัพันธ ์การโฆษณา หรอืสือ่สง่เสรมิการขายใด 
ๆ โดยไมไ่ดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากซบีอีารอ์กีอ่น 
 



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. ผูร้ับเหมาอสิระ ไมม่สีว่นใดใน PO หรอืขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ 
หรอืในความสมัพันธร์ะหวา่งผูจั้ดหาและซบีอีารอ์ทีีส่ง่ผลใหก้ลายเป็นหุน้สว่น การร่วมทุน หรอืความสมัพันธอ์ืน่ ๆ 
ระหวา่งผูจั้ดหาและซบีอีารอ์ ียกเวน้ความสมัพันธข์องผูร้ับ เหมาอสิระตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ PO 
ไมใ่ชเ่อกสารอนุญาตใหคู้่สญัญาฝ่ายใดมอํีานาจในการยอมรับ หรอืสรา้งภาระผกูพันใดๆ ในนามของคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ 
อํานาจของผูจั้ดหาถกูจํากัดเฉพาะการใหบ้รกิารหรอืการจัดหาสนิคา้ตามทีกํ่าหนดไวใ้น PO 
ซึง่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหล่านี้เทา่นัน้ ไมม่สีว่นใดใน PO หรอืขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ 
หรอืในสญัญารับชว่งของผูจั้ดหาใด ๆ ทีส่ามารถสรา้งความสมัพันธต์ามสญัญาหรอืความรับผดิระหว่างพนักงาน ตัวแทน 
หรอืผูร้ับเหมาชว่ง (หรอืพนักงาน หรอืตัวแทนของผูร้ับเหมาชว่ง) ของผูจั้ดหาและซบีอีารอ์ ี หรอืลูกคา้ได ้ นอกจากนี้ 
ผูจั้ดหาไมม่อํีานาจใด ๆ ในการทําสัญญาหรอืขอ้ตกลงสําหรับหรอืในนามของซบีอีารอ์ ี และไมม่สีทิธิห์รอือํานาจใด ๆ 
ในการยอมรับ หรอืสรา้งภาระผกูพันหรอืความรับผดิใด ๆ หรอืในการรับรอง การทําสัญญา การทําขอ้ตกลงหรอืการรับประกัน 
ทัง้โดยนัย หรอืโดยชดัแจง้ในนามของซบีอีารอ์ ีหรอืเป็นการผกูมัดซบีอีารอ์ใีนลักษณะใดก็ตาม 
 
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. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ผูจั้ดหารับรองและรับประกันวา่การดําเนนิงานตาม PO ของตนเองจะไมข่ัดต่อผลประโยชนท์ี ่
ตอ่เนื่องหรอืภาระผูกพันใด ๆ ของผูจั้ดหา หรอืพนักงาน หรอืผูร้ับเหมาชว่งของผูจั้ดหาไมว่า่ในลักษณะใดก็ตาม นอกจากนี้ 
ผูจั้ดหายังตอ้งรับประกันวา่ผูจั้ดหาและพนักงานรวมถงึผูร้ับเหมาชว่งทีม่สีว่นร่วมในการดําเนนิงานตาม PO จะละเวน้กจิกรรมใด ๆ 
ทีค่าดวา่จะกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ในสว่นทีเ่กีย่วกับความสมัพันธข์องผูจั้ดหากับซบีอีารอ์ ี
หรอืการดําเนนิงานตาม PO ในระหวา่งที ่PO มผีลบังคับใช ้
 
21. Assignment. Supplier may not assign or delegate its rights or obligations under the PO without CBRE’s prior 
written consent.  
 
21. การโอนสทิธิ ์ ผูจั้ดหาไมส่ามารถโอนหรอืมอบสทิธิข์องตนเองภายใต ้ PO 
โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากซบีอีารอ์กีอ่น 
 
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. กฎหมายทีบั่งคับใช ้ เขตอํานาจศาล สถานทีพ่จิารณาคด ี การตคีวาม PO 
ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของเขตอํานาจศาลทีร่ะบุไวใ้นขอ้กําหนดเฉพาะของแตล่ะประเทศ 
หากไมม่กีารระบเุขตอํานาจศาลดังกลา่ว การควบคมุ PO 
จะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึง่มกีารใหบ้รกิารหรอืการจัดสง่สนิคา้ดังกลา่ว 
ไมร่วมถงึบทบัญญัตขิองอนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสัญญาสําหรับการขายสนิคา้ระหว่างประเทศ 
และบทบัญญัตทิีว่า่ดว้ยการขัดแยง้ทางกฎหมายซึง่จะตอ้งมกีารใชก้ฎหมายอกีฉบับหนึง่ หากเกดิขอ้พพิาทใดๆ 
ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับ PO ระหวา่งผูจั้ดหาและซบีอีารอ์ ี คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะพยายามอยา่งเต็มที ่ เพือ่ยตุ ิ
ปัญหาดังกล่าวโดยการเจรจาดว้ยความสจุรติใจในทันท ี หากคูส่ัญญาไมส่ามารถเจรจาเพือ่หาขอ้ยตุทิีน่่าพอใจได ้
คูส่ญัญาเห็นดว้ยวา่ศาลทีตั่ง้อยูใ่นประเทศซึง่มกีารใหบ้รกิารหรอืการจัดสง่สนิคา้มอํีานาจโดยเด็ดขาดในการไตส่วน 
การตัดสนิขอ้รอ้ง เรยีนหรอืขอ้พพํิาทใดๆ ระหวา่งคูส่ญัญาทีเ่กดิจากหรอืเกีย่วกับ PO 
คูส่ญัญารับทราบและยนิยอมโดยชดัแจง้ใหศ้าลดังกลา่วมอํีานาจในการดําเนนิคดหีรอืการฟ้องรอ้งใด ๆ  และคูส่ัญญาแตล่ะฝ่าย ณ 
ทีน่ี้ ขอสละสทิธิใ์นการคัดคา้นหรอืแกต้่างใด ๆ 
ทีอ่าจเกดิจากการขาดเขตอํานาจศาลเหนือตัวบคุคลหรอืสถานทีพ่จิารณาคดทีีไ่มเ่หมาะสม 
 
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. ขอ้จํากัดความรับผดิ ซบีอีารอ์จีะไมร่บัผดิตอ่ผูจ้ดัหาสําหรบัความเสยีหายในกรณีพเิศษ ความเสยีหายโดยออ้ม 
หรอืความเสยีหายทีต่ามมาซึง่เกดิจากหรอืเกีย่วกบั PO นี ้ ความรับผดิทัง้หมดของซบีอีารอ์สํีาหรับความเสยีหาย 
หรอืผลทีเ่กดิจากการปฏบัิตงิานหรอืการไมป่ฏบัิตงิานตาม PO หรอืเกีย่วกับภาระผกูพัน/ความรับผดิชอบอืน่ใดก็ตามในทีน่ี้ 
ตอ้งมมีลูค่าไมม่าก เกนิกว่าราคาของสนิคา้หรอืบรกิารทีร่ะบใุน PO ดังกล่าว ซบีอีารอ์ไีมม่คีวามรับผดิต่อผูจั้ดหา 
(ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม) สําหรับการสญูเสยีผลกําไร การสญูเสยีรายได ้ การสญูเสยีผลผลติ การสญูเสยีทางธรุกจิ 
การสญูเสยีคา่ความนยิม การสญูเสยี ชือ่เสยีง การสญูเสยีโอกาส การสญูเสยีเงนิสะสมทีค่าดการณ์ไว ้ การสญูเสยีสว่นต่าง 
การสญูเสยีหรอืเพิม่การใชจ่้ายเงนิทนุหรอืคา่ใชจ่้ายในการดําเนนิการทางธรุกจิทีต่อ้งรับผดิชอบ 
 
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 
สว่นของหัวเรือ่งทีป่รากฏในขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้แทรกอยูเ่พือ่ความสะดวกในการใชง้านและความพรอ้มในการอา้
งองิขอ้มูล ซึง่มไิดม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ และไมถ่อืวา่เป็นการกําหนดการจํากัดหรอืการขยายขอบเขตหรอืเจตนาของ 
ขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
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. คูฉ่บับ PO และเอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับเอกสารฉบับนี้ ไมว่า่จะจัดทําขึน้กอ่นหนา้นี้หรอืหลังจากนี้ 
อาจมกีารทําสําเนาโดยการถา่ยภาพ การถา่ยสําเนา การถา่ยไมโครฟิลม์ การถา่ยภาพขนาดเล็ก 
การจัดเก็บขอ้มลูในรูปแบบดจิติอล หรอืกระบวนการอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกัน 
คูส่ญัญาเห็นดว้ยวา่การทําสําเนาดังกลา่วเป็นหลักฐานทีส่ามารถยอมรับไดเ้สมอืนตน้ฉบับ 



หากนําไปใชใ้นการพจิารณาคดหีรอืการดําเนนิการเกีย่วกับภาครัฐใด ๆ ไมว่า่จะมตีน้ฉบับอยูห่รอืไมก็่ตาม 
หรอืการทําสําเนาดังกล่าวดําเนนิการโดย คู่สญัญาในการดําเนนิธรุกจิตามปกตหิรอืไมก็่ตาม ในทํานองเดยีวกัน 
การทําภาพขยายสว่น การถา่ยสําเนา โทรภาพ หรอืการทําสําเนาเพิม่เตมิของสําเนาดังกลา่วถอืเป็นหลักฐานทีย่อมรับไดเ้ชน่กัน 
 
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. ค่าทนายความ คูส่ญัญายอมรับวา่คูค่วามซึง่ชนะคดจีะมสีทิธิไ์ดร้ับคา่เสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 
รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเฉพาะคา่ใชจ่้ายในชัน้ศาลและค่าทนายความตามเหตอัุนสมควรในการดําเนนิคดใีด ๆ 
ทีเ่ป็นการเริม่บังคับใชข้อ้กําหนดฉบับนี้ 
 
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.ภาษาทีม่ผีลบังคับใชเ้หนือกวา่ ในกรณีทีม่คีวามขัดแยง้ระหวา่ง PO รวมถงึขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลฉบับภาษาอังกฤษ 
และฉบับทีแ่ปลเป็นภาษาทอ้งถิน่ คูส่ญัญารับทราบวา่ฉบับภาษาอังกฤษมผีลบังคับใชเ้หนือกวา่ 
 
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. การสละสทิธิ ์ ไมม่ขีอ้กําหนดหรอืบทบัญญัตใิด ๆ ของขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ทีถ่อืวา่เป็นการสละสทิธิ ์
และไมม่กีารยกเวน้โทษต่อการผดิสญัญาใด ๆ 
ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสละสทิธิห์รอืการยนิยอมดังกล่าวมกีารตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
ลงนามโดยคูส่ัญญาทีอ่า้งสทิธิใ์นการสละสทิธิห์รอืการยนิยอม การยนิยอมโดยคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
หรอืการสละสทิธิจ์ากการผดิสัญญาของอกีฝ่ายหนึง่ไมว่่าโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ไมถ่อืเป็นการยนิยอม การสละสทิธิ ์
หรอืการยกเวน้โทษตอ่การกระทํา ผดิอืน่ใดก็ตามทีแ่ตกตา่งจากนี้หรอืทีเ่กดิขึน้หลังจากนี้ 
 
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. การแยกออกจากกัน หากสว่นใดสว่นหนึง่ ขอ้กําหนด 
หรอืบทบัญญัตขิองขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ถูกตัดสนิวา่ไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ 
หรอืไมส่ามารถบังคับใชไ้ดต้ามคําพพิากษาถงึทีส่ดุของเขตอํานาจศาลทีม่อํีานาจในการพจิารณาคด ี
ความถกูตอ้งของสว่นทีเ่หลอืหรอืขอ้กําหนดอืน่ ๆ จะมผีลบังคับใชเ้ทา่เดมิหรอืไมม่ผีลกระทบใด ๆ 
และสทิธิร์วมถงึภาระผูกพันของคูส่ญัญาตอ้งถกูตคีวามและบังคับใชต้ามขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้โดยตัดสว่น 
ขอ้กําหนด หรอืบท บัญญัตเิฉพาะทีถู่กตัดสนิว่าผดิกฎหมาย ไมส่มบรูณ์ 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. การมผีลบังคับใชต้่อไป ภาระผูกพันและหนา้ทีทั่ง้หมดภายใตข้อ้กําหนดใด ๆ ก็ตาม ซึง่ตามลักษณะทีแ่ทจ้รงิแลว้มผีลบังคับ 
ใชน้านกว่าวันครบกําหนดหรอืการสิน้สดุของ PO ใด ๆ รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะการรับประกัน การชดใชค้า่เสยีหาย 
ทรัพยส์นิทางปัญญา (รวมถงึการคุม้ครองขอ้มลูทีเ่ป็นกรรมสทิธิ)์ 
จะยังคงมผีลบังคับใชต้อ่ไปแมว้า่จะถงึวันครบกําหนดหรอืการสิน้สดุของ PO ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้กําหนดเหล่านี้ 
 



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 การแกไ้ข PO พรอ้มดว้ยเอกสารแนบ หลักฐาน ภาคผนวก สว่นเสรมิ หรอืขอ้กําหนดอืน่ ๆ 
ของซบีอีารอ์ทีีอ่า้งถงึเป็นการเฉพาะในทีน่ี้ 
ถอืเป็นขอ้ตกลงโดยสมบรูณ์ระหวา่งผูจั้ดหาและซบีอีารอ์ใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับประเด็นตา่ง ๆ ใน PO 
ยกเวน้ในกรณีทีม่กีารอธบิายไวใ้นสว่นอืน่ของขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหล่านี้ PO 
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนทีไ่ดร้ับอนุญาตของคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายเท่านัน้ 
สําหรับการเปลีย่นแปลงภายในขอบเขตของขอ้กําหนด และเงือ่นไขสากลเหล่านี้ โดยการแกไ้ขคําสัง่ซือ้ทีอ่อกโดยซบีอีารอ์ ี
 
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 การชําระเงนิจะทําโดยใชส้กลุเงนิตามทีร่ะบุไวใ้น PO หากไมม่กีารระบสุกลุเงนิดังกล่าว 
การชําระเงนิจะดําเนนิการโดยใชส้กลุเงนิของประเทศทีม่กีารใหบ้รกิารหรอืจัดสง่สนิคา้ 
 
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. ลําดับความสําคัญ ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้หรอืความคลมุเครอืระหวา่ง (1) PO รวมทัง้ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ (2) 
ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารหลัก ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิาร หรอืขอ้ตกลงในการจัดหา และ (3) และเอกสาร บทตอ่ทา้ย หรอืตาราง 
ซึง่รวมเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่ซือ้ ตอ้งใชลํ้าดับความสําคัญต่อไปนี้เพือ่แกไ้ขความขัดแยง้หรอืความคลมุเครอืดังกลา่ว 
 

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

 
 a. ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารหลัก ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิาร หรอืขอ้ตกลงในการจัดหา และเอกสาร บทต่อทา้ย 

หรอืตารางใด ๆ ซึง่รวมเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ตกลง 
 

b. These Global Terms and Conditions;  
 
b.  ขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ 

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

 
c.  คําสัง่ซือ้ ทีไ่มร่วมอยูใ่นขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้ 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. เอกสาร บทตอ่ทา้ย หรอืตารางใด ๆ ซึง่รวมเป็นสว่นหนึง่ของคําสัง่ซือ้ ขอ้ตกลง 
(ยกเวน้ในกรณีทีจั่ดทําขึน้โดยเฉพาะเพือ่ใหม้คีวามสําคัญเหนือขอ้กําหนดและเงือ่นไขสากลเหลา่นี้) 

 
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/en/about/thailand-
supplier-data-protection-privacy-requirements. 

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


34.ขอ้กําหนดของซพัพลายเออร/์ผูจั้ดหาเรือ่งการคุม้ครองขอ้มลูและความเป็นสว่นตัว: ซัพพลายเออร/์ผูจั้ดหายนืยันวา่ไดอ้า่น 
และยอมรับนโยบายความเป็นสว่นตัวบนเว็บไซตแ์ละนโยบายคกุกีข้อง CBRE ในกรณีทีซ่พัพลายเออรป์ระมวลผลขอ้มูลสว่น 
บคุคลของ CBRE หรอืของลูกคา้ของ CBRE  ซพัพลายเออรย์อมรับขอ้กําหนดและเงือ่นไขการประมวลผลขอ้มลูในภาคผนวก A 
(ขอ้กําหนดความเป็นสว่นตัวและการป้องกันขอ้มลู) และ ภาคผนวก B (ขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยของขอ้มลู) 
https://www.cbre.co.th/th-th/about/thailand-supplier-data-protection-privacy-requirements 

 

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

