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

ซีบีอาร์ อี โกลบอล เวิร์กเพลส โซลู ชั่นส์
ข้อกาหนดและเงื่อนไขสากล (APAC)
ด้านการสั่ งซื้อ ("ข้อกาหนดและเงื่อนไขสากล")
These Global Terms and Conditions apply when referenced by CBRE’s Purchase Order (as
defined below).
ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลนี้ใช้เ พื่อกำรอ้ำงอิงตำมใบสั่ งซื้อของซีบอี ำร์อี (ตำมที่กำหนดไว้ด้ำนล่ำง)
1.

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

คำอธิบำยควำมหมำย
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ของซีบีอำร์อี คำศัพท์ต่ำง ๆ ต่อไปนี้ต้องมีควำมหมำยตำมที่อธิบำยด้ำนล่ำงนี้
a. “Applicable Laws” means all applicable laws (including the common law), statutes,
ordinances, rules, codes, and regulations governing Supplier, the Goods or Services
and the Client, including those of applicable regulatory bodies, governmental agencies,
tribunals, instrumentalities, or any subdivisions thereof or other applicable entities
exercising executive, legislative, judicial, taxing, regulatory or administrative powers
of or pertaining to government including, without limitation, import and export control
laws, anti-corruption laws, employment laws and any other applicable laws;
a. "กฎหมำยที่บังคับใช้" หมำยถึงกฎหมำยทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ (รวมถึงกฎหมำยจำรีตประเพณี) พระรำชบัญญัติ บทกฎหมำย
กฤษฎีกำ ข้อบังคับ ประมวลกฎหมำย และกฎระเบียบที่วำ่ ด้วยกำรควบคุมผู้จัดหำ สิ นค้ำหรือบริกำร และลูกค้ำ
รวมถึงหน่วยงำนกำกับดูแลที่เ กี่ยวข้อง หน่วยงำนของรัฐ ศำล หน่วยงำนย่อยทำงกำรเมือง หรือเขตกำรปกครองใด ๆ
ตลอดจนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้องซึ่งมีอำนำจด้ำนกำรบริหำร นิติบัญญัติ กำรพิจำรณำคดี ภำษี กำรกำกับดูแลหรือกำรปกครอง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบำล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมำยควบคุมกำรนำเข้ำและกำรส่ งออก กฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริต
กฎหมำยกำรจ้ำงงำน และกฎหมำย
อื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้
b. "CBRE" means CBRE, Inc. – Global Workplace Solutions or any applicable CBRE
affiliate identified in the PO;

b. "ซีบีอำร์อี" หมำยถึง บริษัทซีบีอำร์อี. – โกลบอล เวิร์กเพลส โซลูชั่นส์ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ซีบีอำร์อี ตำมที่ระบุไว้ใน
PO
c. “Client” means the CBRE client that owns, leases or occupies the property or facility
where the Goods will be used or the Services will be performed;
c. “ลูกค้ำ” หมำยถึงลูกค้ำของซีบีอำร์อีที่เ ป็ นเจ้ำของ เช่ำ หรือครอบครองทรัพย์สินหรือสถำนที่ซ่ งึ จะมีกำรใช้สินค้ำหรือกำรให้บริกำร
d. “Confidential Information” means any information of CBRE or Client that is not
generally known to the public and at the time of disclosure is identified, or would
reasonably be understood by the Supplier, to be proprietary or confidential, whether
disclosed in oral, written, visual, electronic or other form, and which the Supplier (or
its subcontractors or agents) observes or learns in connection with the PO. Confidential
Information includes, but is not limited to: (a) business plans, strategies, forecasts,
projects and analyses; (b) financial information and fee structures; (c) business
processes, methods and models; (d) employee and supplier information; (e) materials,
product and service specifications; (f) manufacturing, purchasing, logistics, sales and
marketing information; and (g) the PO and these Global Terms and Conditions;
d. “ข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับ”

หมำยถึงข้อมู ลใด

และระบุเ มื่อจะทำกำรเปิ ดเผยข้อมู ล
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเปิ ดเผยข้อมู ลด้วยวำจำ
และข้อมู ลซึ่งผู้จัดหำ

ๆ

ก็ตำมของซีบีอำร์อีหรือ ของลูกค้ำซึ่งไม่เ ป็ นที่เ ปิ ดเผยต่อสำธำรณชน

หรือ โดยหลักกำรแล้วผู้จัดหำเข้ำใจว่ำ
เป็ นลำยลักษณ์อักษร ภำพ

(หรือผู้รับเหมำช่วงหรือตัวแทนของผู้จัดหำ)

ข้อมู ลมีกรรมสิ ทธิ์หรือเป็ นควำมลับ

ผ่ำนระบบอิเ ล็กทรอนิกส์

หรือด้วยรูปแบบอื่น

สั งเกตเห็นหรือเรียนรู้ในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับ

ๆ
PO

ข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (ก) แผนธุรกิจ กลยุทธ์ กำรคำดกำรณ์ โครงกำร และกำรวิเ ครำะห์เชิงธุรกิจต่ำง ๆ (ข)
โครงสร้ำงของข้อมู ลทำงกำรเงินและค่ำธรรมเนียม

(ค)

กระบวนกำร

วิธีกำร

และรูปแบบในกำรดำเนินธุรกิจ

(ง)

ข้อมู ลของพนักงำนและผู้จัดหำ (จ) ข้อมู ลจำเพำะของวัสดุ ผลิตภัณฑ์และบริกำร (ฉ) ข้อมู ลเกี่ยวกับกำรผลิต กำรจัดซื้อ โลจิสติกส์
กำรขำย และกำรตลำด และ (ช) PO และข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้
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. “ข้อกำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศ” หมำยถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่รวมอยูใ่ นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้
เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎข้อบังคับ ข้อกำหนดที่บังคับใช้ หรือประเด็นอื่น ๆ
ในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับเฉพำะของประเทศที่ออกใบสั่ งซื้อหรือทีจ่ ะมีกำรดำเนินงำนเกิดขึ้น

f. “Goods” means goods, material, equipment or other personal property provided as a
deliverable under the Purchase Order;
f. “สิ นค้ำ” หมำยถึงสิ นค้ำ วัสดุ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินส่ วนบุคคลอื่น ๆ ที่จัดส่ งให้ตำมใบสั่ งซื้อ
g. “Insolvency Event” means the occurrence of any of the following:
g. “กำรล้มละลำย” หมำยถึงกำรเกิดเหตุกำรณ์ใด ๆ ก็ตำมต่อไปนี้:
i.

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

i.

ผู้จัดหำระงับหรือข่มขู่วำ่ จะระงับกำรชำระหนี้
หรือยอมรับว่ำตนเองไม่มีควำมสำมำรถที่จะชำระหนี้
ถูกพิจำรณำว่ำไม่สำมำรถชำระหนี้ได้

หรือ

หรือไม่สำมำรถชำระหนี้ได้เมื่อครบกำหนด
(ในฐำนะบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่ วนจำกัด)

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.

ผู้จัดหาเริ่ ม เจรจาต่อรองกับเจ้ าหนี ้ทุกรายหรื อทุกระดับเพื่อปรั บเปลี่ยนกาหนดเวลาในการชาระหนี ้ของตนเองใหม่
หรื อทาข้ อเสนอหรื อลงนามในการประนีประนอมหรื อข้ อตกลงใด ๆ กับเจ้ าหนี ้รายใดก็ตามนอกเหนือจาก
(ในฐานะบริ ษัท)
การดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม ความสามารถในการชาระโดยการควบรวมกิจการของผู้จัดหากับบริ ษัทอื่
น ๆ หนึง่ แห่งหรื อมากกว่าหนึง่ แห่ง หรื อการปรั บโครงสร้ างการชาระหนี ้ของผู้จัดหา

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.

มีบันทึกคำร้อง กำรแจ้งประกำศ มติ กำรออกคำสั่ งสำหรับหรือในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับกำรชำระบัญชีของผู้จัดหำ
(ในฐำนะบริษัท)
นอกเหนือจำกกำรดำเนินกำรเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรชำระเงินโดยกำรควบรวมกิจกำรของผู้จั
ดหำกับบริษัทอื่น ๆ หนึ่งแห่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง หรือกำรปรับโครงสร้ำงกำรชำระหนี้ของผู้จัดหำ

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.

มีกำรยืน่ คำร้องต่อศำลหรือมีคำสั่ งแต่งตั้งผู้บังคับ หรือหำกมีกำรแจ้งควำมประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้บังคับ
หรือหำกมีกำรแต่งตั้งผู้บังคับขึ้นเพื่อควบคุมดูแลผู้จัดหำ (ในฐำนะบริษัท)

v.

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

v.

ผู้ถือครองหลักประกันทำงธุรกิจแบบลอยตัวที่มีค่ำมำกกว่ำทรัพย์สินของผู้จัดหำ
กลำยเป็ นผู้ที่มีสิทธิ์ในกำรแต่งตั้ง หรือได้แต่งตั้งผู้บังคับหลักประกัน

(ในฐำนะบริษัท)

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.

บุคคลหนึ่งกลำยเป็ นผู้ที่มีสิทธิ์ในกำรแต่งตั้งผูร้ ับทรัพย์สิ นบำงส่วนหรือทั้งหมดของผู้จัดหำ
หรือมีผู้รับที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้รับทรัพย์สินบำงส่ วนหรือทั้งหมดของผู้จัดหำ

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.

เจ้ำหนี้หรือผู้เ รียกร้องสิ ทธิในทรัพย์สินของผู้จัดหำอำยัดทรัพย์หรือเข้ำครอบครองทรัพย์สิน
หรือกำรยึดทรัพย์สินเป็ นกำรประกันกำรชำระเงิน กำรบังคับคดี กำรอำยัดทรัพย์ระหว่ำงคดี หรือกระบวนกำรอื่น ๆ
ที่เ ป็ นกำรอำยัดทรัพย์หรือบังคับยึดทรัพย์ตำมกฎหมำยหรือกำรฟ้ องร้องต่อทรัพย์สินทั้งหมดหรือบำงส่ วนของผู้จัดหำ
และกำรอำยัดทรัพย์สินหรือกระบวนกำรดังกล่ำวไม่มีกำรปลดหนี้ภำยใน 14 วัน หรือ

viii.

any event occurs, or proceeding is taken, with respect to Supplier in any
jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to
any of the events mentioned in (i) to (viii) (inclusive) above.
กรณีใดก็ตำมที่เ กิดขึ้น
หรือมีกำรดำเนินกำรในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับผู้จัดหำภำยใต้เขตอำนำจศำลใด
ๆ
ที่ครอบคลุมซึ่งมีผลเทียบเท่ำหรือคล้ำยคลึงกับกรณีใด ๆ ในข้อ (i) ถึง (viii) (รวมทั้งหมด) ที่กล่ำวถึงข้ำงต้น

viii.

a. “Party” or “Parties” means, as applicable, either CBRE or Supplier or
CBRE and Supplier collectively;
a. “คู่สัญญำ”หมำยถึงฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งระหว่ำงซีบีอำร์อีหรือผู้จัดหำ หรือทั้งซีบีอำร์อีและผู้จัดหำรวมกัน
ตำมแต่ควำมเหมำะสม

b.

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

b. "รำคำ" หมำยถึงรำคำสำหรับกำรจัดหำสิ นค้ำหรือบริกำรตำมที่ระบุในใบสั่ งซื้อ
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. “ใบสั่ งซื้อ” หรือ “PO”
หมำยถึงคำสั่ งซื้อสิ นค้ำหรือบริกำรจำกซีบีอำร์อีแบบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ซึ่งดำเนินกำรโดยอ้ำงอิงจำกข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้
d. "Services" means the service deliverables specified in the Purchase Order;
d. “บริกำร” หมำยถึงบริกำรที่สำมำรถส่ งมอบได้ตำมที่ระบุในใบสั่ งซื้อ
e. "Supplier" means the person(s) or legal entity providing the Goods or
Services to CBRE under the Purchase Order;
e. “ผู้จัดหำ” หมำยถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดหำสิ นค้ำหรือบริกำรให้แก่ซีบีอำร์อีตำมใบสั่ งซื้อ
f. “Taxes” means any and all sales, use, excise, value-added, goods and
services, consumption, withholding and other similar taxes and duties that
are imposed by Applicable Law in connection with provision of Goods or
Services under the Purchase Order; and
f. “ภำษี” หมำยถึงภำษีกำรขำย ภำษีกำรใช้ ภำษีสรรพสำมิต ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีสินค้ำและบริกำร ภำษีผู้บริโภค
กำรหักภำษี

ณ

ที่จ่ำยและภำษีอื่น

ๆ

ที่คล้ำยคลึงกัน

และค่ำภำษีที่ถูกกำหนดโดยกฎหมำยที่บังคับใช้ในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้ำนสิ นค้ำและบริกำรภำยใต้ใบสั่ งซื้อ
และ
g. “Terms” means collectively these Global Terms and Conditions and any
applicable Country Specific Provisions.
g. "ข้อกำหนด" หมำยถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ท้ งั หมด รวมถึงข้อกำหนดเฉพำะของประเทศที่เ กี่ยวข้อง

2.
Offer; Acceptance; Exclusive Terms; Country Specific Provisions. SIGNATURES ARE
NOT REQUIRED. FORMAL ACCEPTANCE OF ANY PO AND/OR ITS SIGNATURE BY
SUPPLIER IS HEREBY WAIVED BY THE PARTIES HERETO. ANY PERFORMANCE
BY SUPPLIER PURSUANT TO THE PO SHALL BE DEEMED TO BE EVIDENCE OF
SUPPLIER’S ACCEPTANCE OF ALL OF THE PROVISIONS HEREOF. Any PO issued
to Supplier by CBRE shall be subject to these Global Terms and Conditions to the exclusion of all
other terms and conditions (including without limitation any terms or conditions which the
Supplier purports to apply in any document whatsoever and whenever), except that any written
agreement signed by the Parties (e.g. Master Service Agreement, Service Agreement, Supplier
Agreement, and any Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Agreement) will
apply and govern the PO transaction. Any change, modification or alteration of these Global Terms
and Conditions and any representations about the Goods or Services shall have no effect unless
expressly agreed in writing and signed by an authorized signatory of CBRE. The Global Terms
and Conditions of each PO include (and where indicated, are superseded by) the Country Specific
Provisions for the country from which the PO is issued and/or the country in which Supplier is
located, as indicated in the PO.
2.

ข้อเสนอ กำรตอบรับ ข้อตกลงพิเ ศษ ข้อกำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศ ไม่ จาเป็ นต้องมีการลงนาม โดยนัยนี้

คู ่สัญญาจะระงับการตอบรับอย่ างเป็ นทางการของใบสั่งซื้อใด ๆ และ/หรือการลงนามในใบสั่งซื้อดังกล่ าวโดยผู้จัดหา การดาเนินการใด ๆ
ของผู้จัดหาซึ่งเป็ นการปฏิบัตติ ามใบสั่ งซื้อถือเป็ นหลักฐำนในกำรยอมรับข้อกำหนดทั้งหมด ณ ที่น้ ขี องผู้จัดหำ PO ใด ๆ
ที่ซีบีอำร์อีออกให้แก่ผู้จัดหำต้องอยูภ่ ำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ โดยยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมด
(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งผู้จัดหำประสงค์ที่จะนำมำใช้ในเอกสำรใด ๆ ก็ตำมและ ณ เวลำใดก็ตำม)
เว้นแต่จะมีกำรลงนำมในข้อตกลงเป็ นลำยลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญำ (ตัวอย่ำงเช่น ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก ข้อตกลงกำรให้บริกำร ข้อตกลงผู้จัดหำ
และหลักฐำน บทต่อท้ำยหรือกำหนดกำรต่ำง ๆ ซึ่งรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อตกลง) จะมีผลบังคับใช้และควบคุมกำรทำธุรกรรมของ PO
กำรเปลี่ยนแปลง กำรแก้ไข หรือกำรดัดแปลงใด ๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ และกำรรับรองใด ๆ
เกี่ยวกับสิ นค้ำและบริกำรไม่มีผลบังคับใช้
ยกเว้นในกรณีที่มีกำรตกลงเป็ นลำยลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งและมีกำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของซีบีอำร์อี ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลของ
PO แต่ละใบต้องรวมถึง (และในส่ วนที่มีกำรระบุไว้ จะถูกแทนที่ด้วย) ข้อกำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศสำหรับประเทศซึ่งเป็ นสถำนที่ออก
PO และ/หรือประเทศซึ่งเป็ นสถำนที่ต้ งั ของผู้จัดหำ ตำมที่ระบุไว้ใน 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.

กำรจัดส่ ง กำรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมกำหนดเวลำถือเป็ นปัจจัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำนตำม PO ที่ซีบีอำร์อีออกให้แก่ผู้จัดหำ

กำรจัดส่ งสิ นค้ำต้องเป็ นไปตำมกำหนดเวลำ โดยจัดส่ งผ่ำนผู้ขนส่ งไปยังสถำนที่ต้ งั ตำมที่ระบุไว้ในหน้ำ PO ที่เ กี่ยวข้อง
ซีบีอำร์อีขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรส่ งคืน เรียกเก็บค่ำจัดส่ ง สิ นค้ำทั้งหมดที่ได้รับก่อนกำหนดเวลำในกำรจัดส่ ง หำกไม่ระบุเ วลำในกำรจัดส่ ง
ควรดำเนินกำรตำม PO ในทันทีและกำรจัดส่ งต้องดำเนินกำรโดยกำรขนส่ งทำงบกแบบรวดเร็วที่สุด หำกใน PO ไม่ระบุวธิ ีกำรจัดส่ ง
ผู้จัดหำต้องใช้ผู้ขนส่ งที่มีรำคำแพงน้อยที่สุดเท่ำที่มีอยูต่ ำมเหตุผลอันสมควร ในกรณีที่ผู้จัดหำไม่สำมำรถจัดส่ งสิ นค้ำได้ภำยในเวลำที่กำหนด
ซีบีอำร์อีอำจปฏิเ สธที่จะรับสิ นค้ำและยกเลิก PO ได้ตำมสิ ทธิในกำรเลือกของตนเอง
ผู้จัดหำต้องบรรจุสินค้ำทั้งหมดในบรรจุภัณฑ์ที่เ หมำะสมเพื่อให้สำมำรถขนส่ งและเคลื่อนย้ำยได้อย่ำงปลอดภัย
บรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นที่จัดส่ งต้องติดฉลำกและทำเครื่องหมำยเพื่อระบุสิ่งที่บรรจุอยูภ่ ำยในโดยไม่มีกำรเปิ ดบรรจุภัณฑ์ดังกล่ำว
กล่องและบรรจุภัณฑ์ท้ งั หมดต้องมีเ อกสำรกำรบรรจุที่ระบุรำยกำรสิ่ งของที่อยูภ่ ำยใน เลขที่ PO
ของซีบีอำร์อีต้องปรำกฏอยูบ่ นบรรจุภัณฑ์สำหรับกำรจัดส่ ง เอกสำรกำรบรรจุ ใบกำกับกำรจัดส่ ง และใบตรำส่ งสิ นค้ำทั้งหมด

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.

ควำมเสี่ ยงต่อกำรสู ญเสี ยและควำมเสี ยหำยของสิ นค้ำ ผู้จัดหำรับผิดชอบควำมเสี่ ยงทั้งหมดของกำรสู ญเสี ยจนกว่ำซีบีอำร์อีจะยอมรับสิ นค้ำ

กรรมสิ ทธิ์ของสิ นค้ำต้องส่ งต่อให้แก่ซีบอี ำร์อี เมื่อมีใบรับสิ นค้ำและกำรตอบรับสินค้ำที่ปลำยทำงที่กำหนดไว้
หำกสิ นค้ำที่สั่งซื้อได้รับควำมเสี ยหำยหรือถูกทำลำยก่อนที่กรรมสิ ทธิ์ของสิ นค้ำจะกลำยเป็ นของซีบีอำร์อี
ซีบีอำร์อีอำจยกเลิกใบสั่ งซื้อหรือเรียกร้องให้ทำกำรจัดส่ งสินค้ำทดแทนในปริมำณและคุณภำพที่เ ท่ำกัน ตำมสิ ทธิในกำรเลือกของตนเอง
กำรจัดส่ งดังกล่ำวจะต้องดำเนินกำรโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะทำได้ในเชิงพำณิชย์ หำกเกิดกำรสู ญเสี ยต่อสิ นค้ำเฉพำะบำงส่ วน
ซีบีอำร์อีมีสิทธิ์ในกำรเรียกร้องให้จัดส่ งสิ นค้ำในส่วนที่ไม่ถูกทำลำย

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.

ข้อกำหนดของใบสั่ งซื้อ ภำยใต้สิทธิ์ในกำรยกเลิกของซีบอี ำร์อี ข้อกำหนดของ PO จะสิ้ นสุ ดลงทันที ณ วันที่เ สร็จสิ้ นกำรให้บริกำร

กำรจัดส่ งและกำรตอบรับสิ นค้ำ หนึ่งปี นับจำกวันที่ PO ถูกส่ งให้แก่ผู้จัดหำ หรือหำกมีกำรระบุวนั หมดอำยุใน PO จนถึงวันดังกล่ำว

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.

กำรออกใบกำกับสิ นค้ำและกำรกำหนดรำคำ ใบกำกับสิ นค้ำทั้งหมดจำกผู้จัดหำต้องอ้ำงอิงหมำยเลข PO

และต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดของ PO ทุกประกำร นอกจำกนี้ ยอดรวมในใบกำกับสิ นค้ำต้องรวมข้อมู ลรำยกำรสิ นค้ำโดยแยกบรรทัด
และภำษีท้ งั หมด ซีบีอำร์อีไม่รับผิดชอบต่อภำษีในกำรดำเนินธุรกิจ ภำษีค่ำจ้ำง หรือภำษีจำกรำยได้ หรือสิ นทรัพย์ของผู้จัดหำ
ผู้จัดหำรับทรำบและยอมรับว่ำ ซีบีอำร์อีต้องได้รับใบกำกับสิ นค้ำหรือบริกำรที่ออกให้ตำม PO ไม่เ กินหกสิ บ (60)
วันหลังจำกวันที่จัดส่ งสิ นค้ำหรือบริกำรดังกล่ำว ซีบีอำร์อีไม่ยอมรับหรือชำระเงินให้แก่ใบกำกับสิ นค้ำหรือบริกำรใด ๆ
ที่ซีบีอำร์อีได้รับจำกกำรจัดส่ งที่ใช้เ วลำมำกกว่ำหกสิ บ (60) วันนับจำกวันที่สินค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวถูกจัดส่ ง สำหรับค่ำตอบแทนที่มีมูลค่ำนั้น
ผู้จัดหำต้องรับทรำบกำรรับดังกล่ำว ผู้จัดหำยอมรับว่ำควำมขัดข้องที่เ กิดจำกผู้จัดหำต่อใบกำกับสิ นค้ำหรือบริกำรภำยในระยะเวลำหกสิ บ (60)
วันตำมที่กล่ำวถึงข้ำงต้น จะถือว่ำผู้จัดหำปลดเปลื้องข้อเรียกร้องใด ๆ ไม่วำ่ จะถูกต้องตำมกฎหมำยหรือควำมชอบธรรม
และผู้จัดหำขอสละสิ ทธิ์ของตนเองในกำรดำเนินกำรใด ๆ อันเป็ นผลมำจำก PO ไม่วำ่ จะถูกต้องตำมกฎหมำยหรือควำมชอบธรรม
ต่อซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ หรือเจ้ำหน้ำที่ ผู้ถือหุ้น กรรมกำรบริษัท หุ้นส่ วน พนักงำนหรือตัวแทนของซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ

7.
Payment. Unless different payment terms are stated in the PO, CBRE will pay proper
invoices within sixty (60) days of an invoice receipt or under any payment terms stated in the
applicable Country Specific Provisions, if any. CBRE may withhold payment pending receipt of
evidence, in the form and detail requested by CBRE, of the absence of any liens, encumbrances,
or claims on Goods or Services provided under the PO. Notwithstanding anything to the contrary
contained herein, to the extent allowed by applicable law, CBRE shall have no obligation to pay
Supplier for the Goods or Services that are not in dispute until CBRE has received payment from
Client for such Goods or Services.
7.

กำรชำระเงิน หำกไม่มีกำรระบุเ งื่อนไขกำรชำระเงินที่แตกต่ำงกันใน PO ซีบีอำร์อีจะชำระเงินตำมใบกำกับสิ นค้ำที่ถูกต้องภำยในหกสิ บ

(60) วันนับจำกวันที่ได้รับใบกำกับสิ นค้ำ หรือภำยใต้ข้อกำหนดในกำรชำระเงินใด ๆ
ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศที่มีผลบังคับใช้ หำกมี
ซีบีอำร์อีอำจระงับกำรชำระเงินในระหว่ำงที่กำรรับหลักฐำนยืนยันในรูปแบบและรำยละเอียดที่ซีบีอำร์อีร้องขอยังไม่เ สร็จสิ้ น
ในกรณีที่ไม่มีหลักประกัน ภำระผูกพัน หรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับสิ นค้ำหรือบริกำรที่ส่งมอบตำม PO ถึงแม้วำ่ จะมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในที่น้ กี ็ตำม
ซีบีอำร์อีจะไม่มีภำระผูกพันในกำรชำระเงินค่ำสิ นค้ำหรือบริกำรซึ่งไม่อยูใ่ นข้อพิพำทให้แก่ผู้จัดหำ
จนกว่ำซีบีอำร์อีจะได้รับกำรชำระเงินค่ำสิ นค้ำหรือบริกำรดังกล่ำวจำกลูกค้ำ ตำมขอบเขตที่กฎหมำยกำหนด

8.
Changes. CBRE reserves the right to direct changes, or to cause Supplier to make changes,
to the Goods or Services included under the PO. CBRE also reserves the right to otherwise change
the scope of the work covered by the PO, including work with respect to such matters as inspection,
testing or quality control. All changes must be documented in writing and Supplier will promptly
implement any reasonable change requested by CBRE. Supplier must request any equitable
adjustment in price or time for performance resulting from the change, in writing within ten (10)
days after receiving notice of the change from CBRE. Upon CBRE’s request, Supplier shall
provide additional documentation relating to any change in specifications, price or time for
performance.
8.

กำรเปลี่ยนแปลง ซีบีอำร์อีขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโดยตรง หรือเป็ นเหตุให้ผู้จัดหำทำกำรเปลี่ยนแปลงต่อสินค้ำหรือบริกำรต่ำง

ๆ ตำม PO นอกจำกนี้ ซีบีอำร์อียงั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงขอบเขตงำนที่ครอบคลุมตำม PO รวมถึงงำนที่เ กี่ยวกับเรื่องกำรตรวจสอบ
กำรทดสอบ หรือกำรควบคุมคุณภำพ กำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้องจัดทำเอกสำรเป็ นลำยลักษณ์อักษร
และผู้จัดหำสิ นค้ำจะต้องดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสมตำมที่ซีบีอำร์อีร้องขอ
ผู้จัดหำต้องส่ งคำขอเป็ นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรปรับรำคำหรือเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่เ ป็ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลง ภำยในสิ บ (10)
วันหลังจำกที่ผู้จัดหำได้รับแจ้งเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงจำกซีบีอำร์อี เมื่อซีบีอำร์อีร้องขอ ผู้จัดหำต้องส่ งเอกสำรเพิ่มเติมเกี่ ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงใด
ๆ ในด้ำนข้อมู ลจำเพำะ รำคำ หรือเวลำในกำรดำเนินงำน

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. สิ นค้ำ ผู้จัดหำรับประกันว่ำสิ นค้ำทั้งหมดที่จัดหำให้น้ นั เป็ นสิ นค้ำใหม่ (และไม่ผ่ำนกำรใช้งำนหรือตกแต่งใหม่) สำมำรถขำยได้
และเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดหำทำกำรจัดส่ ง และจะต้องสอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคับใช้ท้ งั หมด
นอกจำกนี้ ผู้จัดหำจะต้องรับประกันว่ำสิ นค้ำที่จัดส่ งทั้งหมดนั้นปรำศจำกข้อผิดพลำด กำรขัดข้องหรือข้อ บกพร่องในวัสดุ
ทักษะช่ำงหรือคนงำนและกำรออกแบบระบบกำรทำงำน
และสิ นค้ำทั้งหมดต้องสอดคล้องกับข้อมู ลจำเพำะในกำรทำงำนที่เ กี่ยวข้องทั้งหมดเป็ นระยะเวลำสิ บสอง (12)
เดือนนับจำกวันที่ซีบีอำร์อีตอบรับสิ นค้ำดังกล่ำว
หรือระยะเวลำที่ระบุไว้ในกำรรับประกันตำมมำตรฐำนของผู้จัดหำซึ่งครอบคลุมสิ นค้ำ ขึ้นอยูก่ ับว่ำระยะเวลำใดนำนกว่ำ นอกจำกนี้
ผู้จัดหำต้องจัดหำกำรรับประกันมำตรฐำนของผู้จัดหำและกำรรับประกันกำรบริกำรที่คุ้มครองสิ นค้ำต่ำง ๆ ให้แก่ซีบีอำร์อี
กำรรับประกันและกำรค้ ำประกันหรือกำรรับรองทั้งหมดต้องดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของทั้งซีบีอำร์อีและลูกค้ำในฐำนะผู้รับปร
ะโยชน์ซ่ งึ เป็ นบุคคลที่สำม และต้องลงทะเบียนลูกค้ำกับผู้ผลิต
หำกซีบีอำร์อีระบุเ งื่อนไขกำรรับประกันที่ครอบคลุมสำหรับสิ นค้ำต่ำง ๆ ในระหว่ำงระยะเวลำกำรรับประกัน
ซีบีอำร์อีจะแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบเงื่อนไขดังกล่ำวทันที และซีบีอำร์อีจะส่ งคืนสิ นค้ำให้แก่ผู้จัดหำหำกเป็ นไปได้
โดยผู้จัดหำเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ภำยในห้ำ (5)
วันทำกำรนับจำกวันที่ได้รับกำรแจ้งเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรรับประกันที่ครอบคลุม
ผู้จัดหำต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนสิ นค้ำดังกล่ำวตำมควำมต้องกำรของซีบีอำร์อี หรือให้เครดิตบัญชีของซีบีอำร์อีด้วยเช่นกัน

สิ นค้ำที่ถูกเปลี่ยนและซ่อมแซมจะต้องได้รับกำรรับประกันตำมระยะเวลำที่เ หลือของระยะเวลำกำรรับประกันหรือหก (6) เดือน
ขึ้นอยูก่ ับว่ำระยะเวลำใดนำนกว่ำ
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 nonconformance.
ข. บริกำร

ผู้จัดหำรับรองและรับประกันว่ำกำรบริกำรทั้งหมดต้องสมบูรณ์ในลักษณะที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีฝีมือ

โดยใช้ระดับทักษะและกำรดูแลตำมปกติวสิ ั ยสำหรับผู้ให้บริกำรมืออำชีพซึ่งอยูใ่ นภำคอุตสำหกรรมเดี ยวกับผู้จัดหำ
ผู้จัดหำยังต้องรับรองและรับประกันว่ำกำรบริกำรต้องสมบูรณ์ตำมแบบร่ำง

นอกจำกนี้
แผนงำน

ข้อมู ลจำเพำะในกำรออกแบบและข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ท้ งั หมด
รวมถึงกฎหมำยที่บังคับใช้และต้องถูกต้องและเหมำะสมตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน
ผู้จัดหำยังต้องรับรองและรับประกันว่ำประสิ ทธิภำพในกำรให้บริกำรตำม

PO
PO

หรือถูกห้ำมด้วยวิธีกำรใดก็ตำมโดยข้อตกลงอื่น

ยิง่ ไปกว่ำนั้น
นั้นจะไม่ขัดต่อ
ๆ

หรือกฎหมำยที่มีผลบังคับใช้ต่อหรือมีผลผูกพันต่อผู้จัดหำในกรณีที่บริกำรไม่เ ป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลที่กล่ำวถึงข้ำงต้น
(นอกเหนือจำกสิ ทธิ์อื่น

ๆ

ทั้งหมด
ผู้จัดหำต้องจัดหำกำรบริกำรที่ไม่เ ป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรดูแลที่กล่ำวถึงข้ำงต้นใหม่อีกครั้ง

รวมถึงสิ ทธิ์ในกำรเรียกค่ำเสี ยหำย)

โดยที่ซีบีอำร์อีจะแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบเป็ นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อกำหนดดังกล่ำว
10.
Compliance with Laws; CBRE Supplier Code of Conduct. Supplier, and any Goods or
Services supplied by Supplier, will comply with all Applicable Laws. Supplier shall be solely
responsible for the health and safety of its employees, agents and subcontractors while on the
premises of CBRE or Clients. All materials used by Supplier in the Goods or Services will satisfy
current and applicable governmental and safety requirements governing restricted, toxic and

hazardous materials. CBRE has established a Supplier Code Conduct as described and accessible
on the CBRE website at http://www.cbre.com/suppliers and Supplier, and Supplier’s employees
and contractors, shall abide by this policy.
10.

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักจรรยำบรรณสำหรับผู้จัดหำของซีบีอำร์อี ผู้จัดหำและสิ นค้ำหรือบริกำรใด ๆ ที่จัดให้โดยผู้จัดหำ

จะต้องสอดคล้องกับกฎหมำยที่บังคับใช้ท้ งั หมด ผู้จัดหำต้องรับผิดชอบแต่เ พียงผู้เ ดียวต่อสุ ขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน ตัวแทน
และผู้รับเหมำช่วงขณะที่อยูใ่ นสถำนที่ของซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ
วัสดุท้ งั หมดที่ผู้จัดหำใช้ในสิ นค้ำหรือบริกำรจะต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนดด้ำนควำมปลอดภัยและข้อกำหนดของรัฐที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันซึ่งควบ
คุมวัสดุประเภทจำกัดกำรใช้งำน วัสดุที่เ ป็ นพิษและเป็ นอันตรำย
ซีบีอำร์อีกำหนดหลักจรรยำบรรณสำหรับผู้จัดหำตำมที่อธิบำยและสำมำรถดูข้อมู ลได้ที่เ ว็บไซต์ ของซีบีอำร์อี
http://www.cbre.com/suppliers ทั้งนี้ ผู้จัดหำและพนักงำนของผู้จัดหำตลอดจนผู้รับเหมำช่วงต้องปฏิบัติตำมนโยบำยนี้

11.
Audit. Supplier shall retain and maintain accurate records and documents relating to
performance of Services or provision of Goods until the longer of: (a) three (3) years after
completion of the Services or delivery of Goods under the PO; (b) three (3) years after the
termination or expiration of a signed agreement which governs performance under the PO (such
as a Master Service Agreement); (c) the final resolution of all audits; (d) the conclusion of any
litigation with respect to a signed agreement governing the PO, if any (such as a Master Service
Agreement); or (e) a longer period if required by Applicable Law. CBRE or Client and/or an
auditor designated by CBRE or Client will have the right, at all reasonable times, and with not less
than seven (7) business days prior notice to Supplier, to conduct financial, operational and
technical audits of Supplier and its subcontractors to verify compliance with the terms and
conditions of this PO, the accuracy of the charges invoiced by Supplier (and its subcontractors)
and Supplier’s performance of the Services or provision of Goods. Supplier shall provide access
to Supplier’s books and records relating to the Goods or Services and such cooperation and
assistance as may be reasonably requested by CBRE, Client or any auditor in connection with any
audit required herein. Supplier shall promptly remedy any deficiencies revealed by any such audit
without charge to CBRE or Client. Any amounts determined to have been charged by Supplier
incorrectly or for non-conforming Goods or Services shall be refunded by Supplier immediately
without additional cost to CBRE or Client. This Section shall survive the expiration or termination
of this PO or any such other written agreement (such as a Master Service Agreement).
11.

กำรตรวจสอบ

ผู้จัดหำจะต้องสงวนและรักษำบันทึกและเอกสำรที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสิ นค้ำเป็ นระยะเวลำนำนกว่ำ : (ก) สำม (3)
ปี หลังจำกกำรให้บริกำรหรือกำรจัดส่ งสิ นค้ำตำม PO เสร็จสิ้ นแล้ว (ข) สำม (3)
ปี หลังจำกกำรสิ้ นสุ ดหรือกำรครบกำหนดของข้อตกลงที่ลงนำมแล้วซึ่งมีผลควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำม PO (เช่น ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก) (ค)
กำรลงมติครั้งสุ ดท้ำยในกำรตรวจสอบทั้งหมด (ง) ข้อยุติของกำรดำเนินคดีใด ๆ ที่เ กี่ยวกับข้อตกลงที่ลงนำมแล้วซึ่งมีผลควบคุม PO หำกมี (เช่น

ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก) หรือ (จ) หำกกฎหมำยที่บังคับใช้กำหนดระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำ
ซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำและ/หรือผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมำยจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำจะมีสิทธิ์

ในระยะเวลำอันสมควรและต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันทำกำรก่อนที่จะแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน
และกำรตรวจสอบทำงเทคนิคของผู้จัดหำและผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำ เพื่อยืนยันควำมถูกต้องในกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PO นี้
ควำมถูกต้องของใบกำกับรำคำสิ นค้ำที่ออกโดยผู้จัดหำ (และผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำ)
กำรดำเนินงำนในกำรให้บริกำรและกำรจัดหำสิ นค้ำของผู้จัดหำ
ผู้จัดหำต้องจัดทำช่องทำงกำรเข้ำถึงเอกสำรและบันทึกข้อมู ลของผู้จัดหำเกี่ยวกับสิ นค้ำหรือบริกำร
และให้ควำมร่วมมือหรือควำมช่วยเหลือในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบใด ๆ ก็ตำมที่จำเป็ นในที่น้ อี ย่ำงสมเหตุสมผลตำมที่ซีบีอำร์อี ลูกค้ำ
หรือผู้ตรวจสอบร้องขอ ผู้จัดหำต้องปรับ ปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่ำง ๆ ที่ตรวจพบระหว่ำงกำรตรวจสอบดังกล่ำวในทันที
โดยไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ
ผู้จัดหำต้องคืนเงินตำมจำนวนที่ผู้จัดหำเรียกเก็บอย่ำงไม่ถูกต้องหรือจำกสิ นค้ำหรือบริกำรที่ไม่สอดคล้องกันในทันที
โดยไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ หัวข้อนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้วำ่ PO
นี้หรือข้อตกลงที่เ ป็ นลำยลักษณ์อักษรอื่น ๆ สิ้ นสุ ดหรือครบกำหนดเวลำแล้วก็ตำม (เช่น ข้อตกลงกำรให้บริกำรหลัก)

12.
Indemnification. To the fullest extent permitted by law, Supplier will defend, indemnify
and hold harmless CBRE, Client(s) and all of their respective employees, agents, successors and
assigns, against all damages (including, without limitation, direct, special and consequential
damages), losses, claims, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ and other
professional fees, settlements and judgments) arising out of or resulting from: (a) any failure to
provide the Goods or Services; (b) any negligent act, error or omission or misconduct of Supplier
or Supplier’s employees, agents or subcontractors; (c) any personal injuries, including death, or
damages to the property of CBRE, Client, their respective agents, or any third party; or (d) any
breach or failure by Supplier to comply with any of Supplier’s representations, warranties or other
terms and conditions of a PO (including any part of these Global Terms and Conditions). The
foregoing indemnity obligations of Supplier shall apply except to the extent arising from CBRE’s
sole or gross negligence.
12.

กำรชดเชยค่ำเสี ยหำย ตำมขอบเขตสู งสุ ดที่กฎหมำยกำหนด ผู้จัดหำจะต้องคุ้มครอง ชดใช้ค่ำเสี ยหำยและปกป้ องซีบีอำร์อี ลูกค้ำ (ทุกรำย)

รวมถึงพนักงำน ตัวแทน ผู้รับช่วงและผู้รับงำนที่เ กี่ยวข้องทั้งหมดจำกควำมเสี ยหำย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะควำมเสี ยหำยโดยตรง
ควำมเสี ยหำยพิเ ศษ และผลเสี ยที่เ กิดตำมมำ) กำรสู ญเสี ย กำรเรียกร้อง ควำมรับผิดและค่ำใช้จ่ำย (รวมถึงค่ำทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ
กำรชำระหนี้และกำรพิจำรณำคดีตำมเหตุอันควร) ทั้งหมดที่เ ป็ นผลจำก: (ก) ควำมล้มเหลวใด ๆ ก็ตำมในกำรจัดหำสิ นค้ำหรือบริกำร (ข)
กำรกระทำโดยประมำท ข้อผิดพลำด กำรละเลย หรือกำรดำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ก็ตำมของผู้จัดหำหรือพนักงำน ตัวแทน
หรือผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำ (ค) กำรบำดเจ็บใด ๆ ก็ตำมต่อบุคคล รวมถึงกำรเสี ยชีวติ หรือควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินของซีบีอ ำร์อี ลูกค้ำ
ตัวแทนที่เ กี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำมรำยใดก็ตำม หรือ (ง)
กำรฝ่ ำฝื นหรือควำมล้มเหลวของผู้จัดหำในกำรปฏิบัติตำมกำรรับรองหรือกำรรับประกันใด ๆ ของผู้จัดหำ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ PO

(รวมถึงส่ วนใดก็ตำมของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ ) ภำระผูกพันในกำรชดใช้ค่ำเสี ยหำยดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นควำมรับผิดชอบของผู้จัดหำ
ยกเว้นในกรณีที่เ กิดจำกควำมประมำทอย่ำงร้ำยแรงหรือกำรประมำทแต่เพียงผู้เ ดียวของซีบีอำร์อี

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.

กำรแก้ไขควำมเสี ยหำย สิ ทธิและกำรแก้ไขควำมเสี ยหำยใน PO ที่สงวนไว้สำหรับซีบีอำร์อีมีผลสะสม

และยิง่ กว่ำนั้นยังรวมถึงวิธีกำรแก้ไขอื่น ๆ ทั้งหมดหรือตำมกฎหมำยหรือที่มีผลเท่ำเทียมกัน กำรดำเนินกำรใด ๆ
ที่ซีบีอำร์อีนำมำบังคับใช้ต่อภำระผูกพันของผู้จัดหำในกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสิ นค้ำตำม PO
คู่สัญญำยอมรับว่ำซีบีอำร์อีไม่มีกำรแก้ไขควำมเสี ยหำยที่เ พียงพอทำงกฎหมำย
และซีบีอำร์อีมีสิทธิ์ที่จะกำหนดกำรดำเนินกำรตำมภำระผูกพันของผู้ จัดหำภำยใต้ PO

14.
Insurance. The following minimum insurance coverage and limits are required. Where
insurance coverage and/or limits are mandated by local law or statue, local requirements apply
subject to the minimum limits stated below. The insurance coverage and amounts specified below
shall not act as a limitation of any liability which Supplier may have by virtue of the PO. All
insurance policies must be issued on an occurrence form.
14.

ประกันภัย ต้องมีประกันภัยควำมคุ้มครองและขีดจำกัดขั้นต่ ำในกำรประกันภัยดังต่อไปนี้

หำกกฎหมำยท้องถิ่นหรือบทบัญญัติมีคำสั่ งควบคุมควำมคุ้มครองและ/หรือขีดจำกัดในกำรประกันภัย
ข้อกำหนดท้องถิ่นจะมีผลภำยใต้ขีดจำกัดขั้นต่ ำตำมที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง
ควำมคุ้มครองในกำรประกันภัยและจำนวนที่ระบุด้ำนล่ำงไม่ถือเป็ นข้อจำกัดของควำมรับผิดใด ๆ ซึ่งผู้จัดหำต้องรับผิดชอบตำมอำนำจของ PO
กรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดต้ องเป็ นแบบความคุ้ม ครองภายในระยะเวลาเอาประกัน

Type of Insurance

Minimum Limits

Commercial General Liability *,
for bodily injury and property
damage including contractual
liability covering the indemnity
obligations of Supplier.

US$5,000,000 Per Occurrence and Aggregate,
Product and Completed Operations Aggregate,
Personal & Advertising Injury

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

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

Workers’ Compensation

Statutory

Employer’s Liability*

US$1,000,000 each accident, each employee,
each disease – policy limit

ประเภทการประกันภัย

ขีดจากัดขัน้ ตา่

กำรประกันภัยพำณิชย์แบบทั่วไป*
สำหรับกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยและควำมเสี ยหำยของทรัพย์สิน
รวมถึงควำมรับผิดตำมสั ญญำที่ครอบคลุมภำระผูกพันในกำรชด
ใช้ค่ำเสี ยหำยของผู้จัดหำ

5,000,000
ดอลลำร์สหรัฐต่อเหตุกำรณ์ที่เ กิดขึ้นและผลรวมทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์และกำรดำเนินงำนที่เ สร็จสมบูรณ์แล้วในผลควำม
ควำมคุ้มครองบุคคลและควำมบำดเจ็บที่แจ้ง

กำรประกันภัยรถยนต์*
ครอบคลุมรถยนต์ท้ งั หมดที่ใช้ในกำรดำเนินงำน

2,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ
รวมขีดจำกัดเฉพำะรำยที่ครอบคลุมควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินแล
ะกำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำย
ตำมกฎหมำย

กำรประกันภัยทดแทนแรงงำน
กำรประกันควำมรับผิดของนำยจ้ำงต่อลูกจ้ำง*

1,000,000 ดอลลำร์สหรัฐต่ออุบัติเ หตุแต่ละครั้ง
พนักงำนแต่ละคน โรคภัยไข้เ จ็บแต่ละประเภท –
ตำมขีดจำกัดของกรมธรรม์

* 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.
* ข้ อกำหนดสำหรับขี ดจำกัดของแต่ ละบุคคลสำหรับขี ดจำกัดกำรประกันภัยทำงกำรค้ ำแบบทั่วไป กำรประกันภัยรถยนต์
และกำรประกันควำมรับผิ ดของนำยจ้ ำงต่ อลูกจ้ ำงต้ องตรงตำมขี ดจำกัดของกรมธรรม์หลักและกรมธรรม์ควำมรับผิ ดแบบครอบคลุม /ส่ วนเ
กิ นร่ วมกัน ตำมที่ ผ้ จู ัดหำกำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม

15.

Termination.

15.

กำรยุติ
a. Supplier Insolvency. A PO may be terminated immediately by CBRE without liabilit y
to Supplier if any Insolvency Event occurs. Supplier will reimburse CBRE for all costs
incurred by CBRE in connection with any of the foregoing events, including without
limitation attorneys’ and other professional fees.
ก. กำรล้มละลำยของผู้จัดหำ

ซีบีอำร์อีสำมำรถยกเลิก

PO

ได้ทันทีโดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดหำ

ในกรณีที่ผู้จัดหำตกอยูภ่ ำยใต้กำรล้มละลำย
ผู้จัดหำจะต้องชำระเงินค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับกรณีข้ำงต้นที่ซีบีอำร์อีได้ชำระไปแล้ว
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะค่ำทนำยควำมและค่ำธรรมเนียมวิชำชีพอื่น ๆ คืนให้แก่ซีบีอำร์อี
b. Termination for Breach or Nonperformance. CBRE may terminate, without liabilit y,
all or any part of a PO, if Supplier: (i) repudiates, breaches or threatens to breach any
of the terms of the PO; (ii) fails or threatens not to perform Services or provide Goods
in connection with the PO; (iii) fails to make progress or to meet reasonable quality
requirements so as to endanger timely and proper completion or performance of
Services or delivery of Goods and does not correct the failure or breach within ten (10)
days (or such shorter period of time if commercially reasonable under the
circumstances) after receipt of written notice from CBRE specifying the failure or
breach; or (iv) enters or offers to enter into a transaction that includes a sale of a
substantial portion of its assets used for the performance of Services or provision of
Goods or a merger, sale or exchange of stock or other equity interests that would result
in a change in control of Supplier. Supplier will notify CBRE within ten (10) days after
entering into any negotiations that could lead to the situation specified in subsection
(v) above, provided that upon Supplier’s request, CBRE will enter into an appropriate
nondisclosure agreement related to information disclosed to CBRE in relation to such
transaction.
ข. กำรยุติเนื่องจำกกำรละเมิดหรือกำรไม่ปฏิบัติงำน ซีบีอำร์อีอำจยุติ PO ทั้งหมดหรือบำงส่ วนโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ หำกผู้จัดหำ:
(1) ยกเลิก ละเมิด หรือข่มขู่วำ่ จะละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของ PO (2)
ล้มเหลวหรือข่มขู่วำ่ จะไม่ดำเนินกำรในกำรให้บริกำรหรือจัดหำสิ นค้ำที่เ กี่ยวข้องกับ PO (3)
ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ลุล่วงหรือตอบสนองต่อข้อกำหนดด้ำนคุณภำพได้อย่ำงสมเหตุสมผล เช่น
ควำมล้มเหลวต่อควำมสำเร็จหรือกำรดำเนินงำนเพื่อให้บริกำรหรือจัดส่ งสิ นค้ำตำมเวลำที่กำหนดอย่ำงถูกต้อง
และไม่สำมำรถแก้ไขควำมล้มเหลวหรือกำรละเมิดข้อกำหนดได้ภำยในสิ บ (10) วัน
(หรือระยะเวลำที่ส้ ั นลงตำมเหตุทำงกำรค้ำอันควรภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เ กิดขึ้น)
หลังจำกที่ได้รับกำรแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกซีบีอำร์อี ซึ่งระบุควำมล้มเหลวหรือกำรละเมิดข้อกำหนดใด ๆ หรือ (4)
เข้ำร่วมหรือเสนอที่จะเข้ำร่วมในกำรทำธุรกรรมรวมถึงกำรขำยทรัพย์สินจำนวนมำกที่ใช้ในกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสิ นค้ำ

หรือควบรวมกิจกำร ขำย
หรือแลกเปลี่ยนหุ้นหรือผลประโยชน์จำกกรรมสิ ทธิของหุ้นส่ วนในบริษัทที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรควบคุมของผู้จัดหำ
ผู้จัดหำต้องแจ้งให้ซีบีอำร์อีทรำบภำยในเวลำสิ บ (10) วันหลังจำกกำรเข้ำร่วมกำรเจรจำต่อรองใด ๆ
ที่อำจนำไปสู่ สถำนกำรณ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย (5) ข้ำงต้น
ซีบีอำร์อีจะลงนำมในข้อตกลงกำรไม่เ ปิ ดเผยข้อมู ลที่เ หมำะสมเกี่ยวกับข้อมู ลในส่ วนของกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวที่เ ปิ ดเผยให้ซบี ีอำร์
อีทรำบ ตำมที่ผู้จัดหำร้องขอ
c. Termination for Convenience. In addition to any other rights of CBRE to cancel or
terminate a PO, CBRE may at its option immediately terminate all or any part of a PO
at any time and for any reason, without liability, fee or penalty, by giving written notice
to Supplier. Supplier shall be compensated only for the Goods delivered and accepted
or Services satisfactorily performed up to the effective date of termination.
ค. กำรยุติตำมควำมต้องกำร นอกเหนือจำกสิ ทธิ์อื่นใดก็ตำมของซีบีอำร์อีในกำรยกเลิกหรือยุติ PO ซีบีอำร์อีอำจบอกเลิก PO
ทั้งหมดหรือเฉพำะส่ วนตำมควำมต้องกำรของตนเองได้ทันที ณ เวลำใดก็ตำมและด้วยเหตุผลใดก็ตำม โดยไม่มีควำมรับผิด
ไม่เ สี ยค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำปรับใด ๆ โดยกำรแจ้งให้ผู้จัดหำทรำบล่วงหน้ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อักษร
ผู้จัดหำจะได้รับกำรชดเชยเฉพำะสิ นค้ำที่จัดส่ งและยอมรับแล้ว หรือกำรให้บริกำรที่น่ำพอใจจนถึงวันที่กำรยุติมีผลบังคับใช้
16.
Set-Off; Recoupment. In addition to any right of offset or recoupment provided by law,
all amounts due to Supplier will be considered net of indebtedness of Supplier and its affiliates or
subsidiaries to CBRE and its affiliates or subsidiaries. CBRE will have the right to set-off against
or to recoup from any payment or other obligation owed to Supplier, in whole or in part, any
amounts due to CBRE or its affiliates or subsidiaries from Supplier or its affiliates or subsidiaries.
CBRE will provide Supplier with a statement describing any set-off or recoupment taken by
CBRE.
16.

กำรหักลบหนี้ กำรชดใช้ นอกเหนือจำกสิ ทธิในกำรชดเชยหรือกำรหักล้ำงใด ๆ ตำมที่กฎหมำยกำหนด

จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ำยให้แก่ผู้จัดหำจะพิจำรณำจำกภำระหนี้สินสุ ทธิของผู้จัดหำและบริษั ทในเครือหรือบริษัทย่อย
ที่มีต่อซีบีอำร์อีและบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของซีบีอำร์ซี ซีบีอำร์อีจะมีสิทธิ์ในกำรหักล้ำงหรือหักลบหนี้ใด ๆ
จำกกำรชำระเงินหรือภำระผูกพันอื่น ๆ ที่มีต่อผู้จัดหำทั้งหมดหรือบำงส่ วน จำนวนเงินทั้งหมดที่เ กิดจำกซีบีอำร์อี
หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทย่อยของซีบีอำร์อี จำกผู้จัดหำหรือบริษัทในเครือหรือบริษทั ย่อย
ซีบีอำร์อีจะจัดทำคำแถลงที่อธิบำยถึงกำรหักลบหนี้หรือกำรชดใช้ใด ๆ ที่ดำเนินกำรโดยซีบีอำร์อี

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 ผู้จัดหำรับทรำบว่ำตนเองอำจได้รับข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ

หรือข้อมู ลที่พัฒนำขึ้นเพื่อซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำภำยใต้ PO โดยไม่คำนึงว่ำข้อมู ลดังกล่ำวมีกำรทำเครื่องหมำยหรือระบุวำ่ เป็ นข้อมู ลลับหรือไม่ก็ตำม
ผู้จัดหำต้องใช้ควำมระมัดระวังและดุลยพินิจในระดับเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเปิ ดเผย กำรประกำศหรือกำรเผยแพร่ข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับ ใด ๆ
ที่ได้รับมำจำกซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ เสมือนข้อมู ลลับที่เ ป็ นกรรมสิ ทธิ์ของตนเองซึ่งผูจ้ ัดหำต้องใช้ โดยไม่ประสงค์ที่จะเปิ ดเผย ประกำศหรือเผยแพร่
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำระดับควำมระมัดระวังที่สมเหตุสมผล ผู้จัดหำยินยอมที่จะไม่เ ปิ ดเผยหรืออนุญำตให้เปิ ดเผยข้อมู ลแก่บุคคลอื่น ๆ
หรือใช้เ พื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกที่ระบุใน PO ข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับใด ๆ ของซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำ หลังจำกที่ครบกำหนดเวลำหรือสิ้ นสุ ด
PO หำกซีบีอำร์อีร้องขอ ผู้จัดหำต้องส่ งเอกสำรทั้งหมดหรือบำงส่ วนและสื่ ออื่น ๆ รวมถึงสำเนำทั้งหมดในรูปแบบใดก็ตำม
ซึ่งมีหรือเกี่ยวข้องกับข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับให้แก่ซีบีอำร์อีทันที ภำระผูกพันในกำรรักษำควำมลับของผู้จัดหำภำยใต้ PO
จะมีผลต่อเนื่องเป็ นระยะเวลำห้ำ (5) ปี นับจำกวันที่ล่ำสุ ดที่เ ปิ ดเผยข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับให้แก่ผู้จัดหำ
ยกเว้นในกรณีที่ซีบีอำร์อีกำหนดระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อักษร ข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับไม่รวมถึง : (ก)
ข้อมู ลที่เ ปิ ดเผยให้สำธำรณชนทรำบแล้วเมื่อซีบีอำร์อีเ ปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ำว (ข) หลังจำกที่ซีบีอำร์อีเ ปิ ดเผยแล้ว
ข้อมู ลดังกล่ำวกลำยเป็ นข้อมู ลที่รับทรำบกันทัว่ ไปโดยไม่ใช่ควำมผิดพลำดของผู้จัดหำ (ค)
ข้อมู ลที่ผู้จัดหำจัดทำเอกสำรเป็ นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงถูกต้องด้วยสิ ทธิ์ขำดของตนเองก่อนที่ซีบอี ำร์อีจะเปิ ดเผยข้อมู ลดังกล่ำว
หรือข้อมู ลที่ผู้จัดหำพัฒนำขึ้นอย่ำงอิสระโดยไม่ใช้หรืออ้ำงอิงข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับ หรือ (ง)

ข้อมู ลที่ถูกเปิ ดเผยภำยใต้กำรพิจำรณำคดีตำมกฎหมำยหรือข้อกำหนดทำงกฎหมำยอื่น ๆ
หำกผู้จัดหำตกลงที่จะให้ควำมร่วมมือในกำรจัดทำข้อตกลงด้ำนกำรป้ องกันที่เ หมำะสมตำมที่ซีบีอำร์อีร้องขอ และผู้จัดหำแจ้งให้ซีบีอำร์อี ทรำบทันที
หำกได้รับหมำยศำลหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยอื่น ๆ ที่ร้องขอกำรเปิ ดเผยข้อมู ลที่เ ป็ นควำมลับ ถึงแม้วำ่ จะมีข้อขัดแย้งใด ๆ ในที่ น้ กี ็ตำม
ข้อตกลงด้ำนกำรรักษำควำมลับหรือกำรไม่เ ปิ ดเผยข้อมู ลระหว่ำงคู่สัญญำที่ลงนำมก่อนวันที่ใน PO จะยังคงมีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะมีกำรแก้ไขใน
PO อย่ำงชัดแจ้ง และหำกมีข้อขัดแย้งกันระหว่ำงข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่ำวและ PO ข้อกำหนดที่มีควำมเข้มงวดมำกกว่ำจะมีผลบังคับใช้
ซีบีอำร์อีกำหนดโดยสุ จริตใจว่ำหำกกำรละเมิดหรือขู่วำ่ จะละเมิดข้อกำหนดด้ำนกำรรักษำควำมลับเหล่ำนี้โดยผู้จัดหำ
อำจส่ งผลเสี ยที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้ต่อซีบีอำร์อีและลูกค้ำ
ซีบีอำร์อีอำจยืน่ เรื่องพิจำรณำคดีโดยตรงต่อศำลเพื่ อขอคำสั่ งยับยั้งชั่วครำวหรือรูปแบบในกำรบรรเทำควำมเสี ยหำยอื่น ๆ โดยที่ไม่มีข้อผูกมัด
(หำกได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย)
18.
No Publicity. Supplier will not advertise, publish or disclose to third parties (other than to
Supplier’s professional advisors on a need-to-know basis) in any manner the fact that Supplier has
contracted to furnish CBRE the Goods or Services covered by the PO or the terms of the PO, or
use any trademarks or trade names of CBRE in any press release, advertising or promotional
materials, without first obtaining CBRE’s written consent.
18.

ห้ำมทำกำรเผยแพร่ ผู้จัดหำจะไม่โฆษณำ เผยแพร่หรือเปิ ดเผยข้อมู ลแก่บุคคลที่สำม (นอกเหนือจำกที่ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญของผู้จัดหำ

โดยยึดตำมพื้นฐำนควำมจำเป็ นที่จะต้องรู้)
ตำมข้อเท็จจริงที่ผู้จัดหำได้ทำสั ญญำเพื่อจัดหำสิ นค้ำหรือบริกำรให้แก่ซีบีอำร์อีภำยใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของ PO
หรือกำรใช้เ ครื่องหมำยกำรค้ำหรือชื่อทำงกำรค้ำใด ๆ ของซีบีอำร์อีในข่ำวประชำสั มพันธ์ กำรโฆษณำ หรือสื่ อส่ งเสริมกำรขำยใด ๆ
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกซีบีอำร์อีก่อน

19.
Independent Contractor. Nothing contained in the PO or these Global Terms and
Conditions or in the relationship of Supplier and CBRE shall be deemed to constitute a partnership,
joint venture, or any other relationship between Supplier and CBRE except for the independent
contractor relationship described in these Global Terms and Conditions. The PO does not grant
either Party any authority to assume or to create any obligation on behalf of or in the name of the
other. Supplier’s authority is limited solely to performing the Services or providing the Goods set
forth in the PO in accordance with these Global Terms and Conditions. Nothing in the PO or these
Global Terms and Conditions or in any Supplier subcontract shall create any contractual
relationship or liabilities between any employee, agent or subcontractor (or any employee or agent
of subcontractor) of Supplier and CBRE or Client. Further, Supplier does not have any authority
to execute any contracts or agreements for or on behalf of CBRE and is not granted any right or
authority to assume or create any obligation or liability or to make any representation, covenant,
agreement or warranty, express or implied, on CBRE’s behalf or to bind CBRE in any manner.
19.

ผู้รับเหมำอิสระ ไม่มีส่วนใดใน PO หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้

หรือในควำมสั มพันธ์ระหว่ำงผู้จัดหำและซีบีอำร์อีที่ส่งผลให้กลำยเป็ นหุ้นส่ วน กำรร่วมทุน หรือควำมสั มพันธ์อื่น ๆ ระหว่ำงผู้จัดหำและซีบีอำร์อี

ยกเว้นควำมสั มพันธ์ของผู้รับเหมำอิสระตำมที่อธิบำยไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ PO
ไม่ใช่เ อกสำรอนุญำตให้คู่สัญญำฝ่ ำยใดมีอำนำจในกำรยอมรับหรือสร้ำงภำระผูกพันใด ๆ ในนำมของคู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
อำนำจของผู้จัดหำถูกจำกัดเฉพำะกำรให้บริกำรหรือกำรจัดหำสิ นค้ำตำมที่กำหนดไว้ใน PO ซึ่งอยูภ่ ำยใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้เ ท่ำนั้น
ไม่มีส่วนใดใน PO หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ หรือในสั ญญำรับช่วงของผู้จัดหำใด ๆ
ที่สำมำรถสร้ำงควำมสั มพันธ์ตำมสั ญญำหรือควำมรับผิดระหว่ำงพนักงำน ตัวแทน หรือผู้รับเหมำช่วง (หรือพนักงำน หรือตัวแทนของผู้รับเหมำช่วง)
ของผู้จัดหำและซีบีอำร์อีหรือลูกค้ำได้ นอกจำกนี้ ผู้จัดหำไม่มีอำนำจใด ๆ ในกำรทำสั ญญำหรือข้อตกลงสำหรับหรือในนำมของซีบีอำร์อี
และไม่มีสิทธิ์หรืออำนำจใด ๆ ในกำรยอมรับหรือสร้ำงภำระผูกพันหรือควำมรับผิดใด ๆ หรือในกำรรับรอง กำรทำสั ญญำ กำรทำข้อตกลง
หรือกำรรับประกันทั้งโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งในนำมของซีบีอำร์อี หรือเป็ นกำรผูกมัดซีบีอำร์อีในลักษณะใดก็ตำม

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.

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ผู้จัดหำรับรองและรับประกันว่ำกำรดำเนินงำนตำม PO

ของตนเองจะไม่ขัดต่อผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องหรือภำระผูกพันใด ๆ ของผู้จัดหำ หรือพนักงำน หรือผู้รับเหมำช่วงของผู้จัดหำไม่วำ่ ในลักษณะใดก็ตำม
นอกจำกนี้ ผู้จัดหำยังต้องรับประกันว่ำผู้จัดหำและพนักงำนรวมถึงผู้รับเหมำช่วงที่มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำม PO จะละเว้นกิจกรรมใด ๆ
ที่คำดว่ำจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในส่ วนที่เ กี่ยวกับควำมสั มพัน ธ์ของผู้จัดหำกับซีบีอำร์อี หรือกำรดำเนินงำนตำม PO
ในระหว่ำงที่ PO มีผลบังคับใช้

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

กำรโอนสิ ทธิ์ ผู้จัดหำไม่สำมำรถโอนหรือมอบสิ ทธิ์ของตนเองภำยใต้ PO

โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำกซีบีอำร์อีก่อน

22.
Governing Law; Jurisdiction; Venue. The PO is to be construed according to the laws of
the jurisdiction stated in the applicable Country Specific Provisions. If no such jurisdiction is
specified, the PO will be governed by the laws of the country in which the Services are performed
or the Goods are delivered. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, and any conflict-of-law provisions that would require application of
another choice of law, are excluded. If any dispute shall arise between Supplier and CBRE in
connection with the PO, the Parties shall promptly attempt in good faith to settle the same by

negotiation. If the Parties are unable to negotiate a satisfactory resolution, the Parties agree that
the applicable courts located in country in which the Services are performed or the Goods are
delivered shall have exclusive jurisdiction to hear and determine any claims or disputes between
the Parties arising out of or related to the PO. The Parties expressly submit and consent in advance
to such jurisdiction in any action or suit commenced in such court, and each Party hereby waives
any objection or defense that it may have based upon lack of personal jurisdiction or improper
venue.
22.

กฎหมำยที่บังคับใช้ เขตอำนำจศำล สถำนที่พิจำรณำคดี กำรตีควำม PO

ต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยของเขตอำนำจศำลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเฉพำะของแต่ละประเทศ หำกไม่มีกำรระบุเ ขตอำนำจศำลดังกล่ำว กำรควบคุม
PO จะเป็ นไปตำมกฎหมำยของประเทศซึ่งมีกำรให้บริกำรหรือกำรจัดส่ งสิ นค้ำดังกล่ำว
ไม่รวมถึงบทบัญญัติของอนุสัญญำสหประชำชำติวำ่ ด้วยสั ญญำสำหรับกำรขำยสิ นค้ำระหว่ำงประเทศ
และบทบัญญัติที่วำ่ ด้วยกำรขัดแย้งทำงกฎหมำยซึ่งจะต้องมีกำรใช้กฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง หำกเกิดข้อพิพำทใด ๆ ในส่ วนที่เ กี่ยวข้องกับ PO
ระหว่ำงผู้จัดหำและซีบีอำร์อี คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยจะพยำยำมอย่ำงเต็มที่เ พื่อยุติปัญหำดังกล่ำวโดยกำรเจรจำด้วยควำมสุ จริตใจในทันที
หำกคู่สัญญำไม่สำมำรถเจรจำเพื่อหำข้อยุติที่น่ำพอใจได้
คู่สัญญำเห็นด้วยว่ำศำลที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศซึ่งมีกำรให้บริกำรหรือกำรจัดส่ งสิ นค้ำมีอำนำจโดยเด็ดขำดในกำรไต่สวน
กำรตัดสิ นข้อร้องเรียนหรือข้อพิพำทใด ๆ ระหว่ำงคู่สัญญำที่เ กิดจำกหรือเกี่ยวกับ PO
คู่สัญญำรับทรำบและยินยอมโดยชัดแจ้งให้ศำลดังกล่ำวมีอำนำจในกำรดำเนินคดีหรือกำรฟ้ องร้องใด ๆ และคู่สัญญำแต่ละฝ่ ำย ณ ที่น้ ี
ขอสละสิ ทธิ์ในกำรคัดค้ำนหรือแก้ต่ำงใด ๆ ที่อำจเกิดจำกกำรขำดเขตอำนำจศำลเหนือตัวบุคคลหรือสถำนที่พิจำรณำคดีที่ไม่เ หมำะสม

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.

ข้อจำกัดควำมรับผิด ซีบีอำร์อีจะไม่รับผิดต่อผู้จัดหำสำหรับควำมเสี ยหำยในกรณีพิเ ศษ ควำมเสี ยหำยโดยอ้อม

หรือควำมเสี ยหำยที่ตำมมำซึ่งเกิดจำกหรือเกี่ยวกับ PO นี้ ควำมรับผิดทั้งหมดของซีบีอำร์อีสำหรับควำมเสี ยหำย
หรือผลที่เ กิดจำกกำรปฏิบัติงำนหรือกำรไม่ปฏิบัติงำนตำม PO หรือเกี่ยวกับภำระผูกพัน/ควำมรับผิดชอบอื่นใดก็ตำมในที่น้ ี
ต้องมีมูลค่ำไม่มำกเกินกว่ำรำคำของสิ นค้ำหรือบริกำรที่ระบุใน PO ดังกล่ำว ซีบีอำร์อีไม่มีควำมรับผิดต่อผู้จัดหำ (ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อม)
สำหรับกำรสู ญเสี ยผลกำไร กำรสู ญเสี ยรำยได้ กำรสู ญเสี ยผลผลิต กำรสู ญเสี ยทำงธุรกิจ กำรสู ญเสี ยค่ำควำมนิยม กำรสู ญเสี ยชื่อเสี ยง
กำรสู ญเสี ยโอกำส กำรสู ญเสี ยเงินสะสมที่คำดกำรณ์ไว้ กำรสู ญเสี ยส่ วนต่ำง
กำรสู ญเสี ยหรือเพิ่มกำรใช้จ่ำยเงินทุนหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบ

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.

หัวเรื่อง

ส่ วนของหัวเรื่องที่ปรำกฏในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้แทรกอยูเ่ พื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำนและกำรควำมพร้อมในกำรอ้ำงอิงข้อมู ล
ซึ่งมิได้มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ และไม่ถือว่ำเป็ นกำรกำหนด กำรจำกัดหรือกำรขยำยขอบเขตหรือเจตนำของข้อกำหนดที่เ กี่ยวข้อง

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 และเอกสำรทั้งหมดที่เ กี่ยวข้องกับเอกสำรฉบับนี้ ไม่วำ่ จะจัดทำขึ้นก่อนหน้ำนี้หรือหลังจำกนี้

อำจมีกำรทำสำเนำโดยกำรถ่ำยภำพ กำรถ่ำยสำเนำ กำรถ่ำยไมโครฟิ ล์ม กำรถ่ำยภำพขนำดเล็ก กำรจัดเก็บข้อมู ลในรูปแบบดิจิตอล
หรือกระบวนกำรอื่นที่คล้ำยคลึงกัน คู่สัญญำเห็นด้วยว่ำกำรทำสำเนำดังกล่ำวเป็ นหลักฐำนที่สำมำรถยอมรับได้เสมือนต้นฉบับ
หำกนำไปใช้ในกำรพิจำรณำคดีหรือกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับภำครัฐใด ๆ ไม่วำ่ จะมีต้นฉบับอยูห่ รือไม่ก็ตำม
หรือกำรทำสำเนำดังกล่ำวดำเนินกำรโดยคู่สัญญำในกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติหรือไม่ก็ตำม ในทำนองเดียวกัน กำรทำภำพขยำยส่ วน กำรถ่ำยสำเนำ
โทรภำพ หรือกำรทำสำเนำเพิ่มเติมของสำเนำดังกล่ำวถือเป็ นหลักฐำนที่ยอมรับได้เ ช่นกัน

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 คู่สัญญำยอมรับว่ำคู่ควำมซึ่งชนะคดีจะมีสิทธิ์ได้รับค่ำเสี ยหำยหรือค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในชั้นศำลและค่ำทนำยควำมตำมเหตุอันสมควรในกำรดำเนินคดีใด ๆ ที่เ ป็ นกำรเริม่ บังคับใช้ข้อกำหนดฉบับนี้

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.

ภำษำที่มีผลบังคับใช้เ หนือกว่ำ ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำง PO

รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลฉบับภำษำอังกฤษและฉบับที่แปลเป็ นภำษำท้องถิน่ คู่สัญญำรับทรำบว่ำฉบับภำษำอังกฤษมีผลบังคับใช้เ หนือกว่ำ

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.

กำรสละสิ ทธิ์ ไม่มีข้อกำหนดหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ที่ถือว่ำเป็ นกำรสละสิ ทธิ์

และไม่มีกำรยกเว้นโทษต่อกำรผิดสั ญญำใด ๆ
ยกเว้นในกรณีที่กำรสละสิ ทธิ์หรือกำรยินยอมดังกล่ำวมีกำรตกลงเป็ นลำยลักษณ์อักษรและลงนำมโดยคู่สัญญำที่อ้ำงสิ ทธิ์ในกำรสละสิ ทธิ์หรือ กำรยิน
ยอม กำรยินยอมโดยคู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง หรือกำรสละสิ ทธิ์จำกกำรผิดสั ญญำของอีกฝ่ ำยหนึ่ งไม่วำ่ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่ถือเป็ นกำรยินยอม
กำรสละสิ ทธิ์ หรือกำรยกเว้นโทษต่อกำรกระทำผิดอื่นใดก็ตำมที่แตกต่ำงจำกนี้หรือที่เ กิดขึ้นหลังจำกนี้

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 หำกส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ข้อกำหนด

หรือบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ถูกตัดสิ นว่ำไม่ถูกต้ องตำมกฎหมำย ไม่สมบูรณ์
หรือไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดของเขตอำนำจศำลที่มีอำนำจในกำรพิจำรณำคดี ควำมถูกต้องของส่ วนที่เ หลือหรือข้อกำหนดอื่ น ๆ
จะมีผลบังคับใช้เ ท่ำเดิมหรือไม่มีผลกระทบใด ๆ
และสิ ทธิ์รวมถึงภำระผูกพันของคู่สัญญำต้องถูกตีควำมและบังคับใช้ตำมข้อกำหนดและเงื่อ นไขสำกลเหล่ำนี้โดยตัดส่ วน ข้อกำหนด
หรือบทบัญญัติเฉพำะที่ถูกตัดสิ นว่ำผิดกฎหมำย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับใช้ออกไป

30.
Survival. All obligations and duties under any provisions, which by their nature extend
beyond the expiration or termination of any PO, including but not limited to warranties,
indemnifications, intellectual property (including protection of proprietary information) shall
survive the expiration or other termination of the PO of which these provisions are made a part.

30.

กำรมีผลบังคับใช้ต่อไป ภำระผูกพันและหน้ำที่ท้ งั หมดภำยใต้ข้อกำหนดใด ๆ ก็ตำม

ซึ่งตำมลักษณะที่แท้จริงแล้วมีผลบังคับใช้นำนกว่ำวันครบกำหนดหรือกำรสิ้ นสุ ดของ PO ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรรับประกัน
กำรชดใช้ค่ำเสี ยหำย ทรัพย์สินทำงปัญญำ (รวมถึงกำรคุ้มครองข้อมู ลที่เ ป็ นกรรมสิ ทธิ์)
จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้วำ่ จะถึงวันครบกำหนดหรือกำรสิ้ นสุ ดของ PO ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่ำนี้

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.

ข้อตกลงทั้งหมด กำรแก้ไข PO พร้อมด้วยเอกสำรแนบ หลักฐำน ภำคผนวก ส่ วนเสริม หรือข้อกำหนดอื่น ๆ

ของซีบีอำร์อีที่อ้ำงถึงเป็ นกำรเฉพำะในที่น้ ี ถือเป็ นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่ำงผู้จัดหำและซีบีอำร์อีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่ำง ๆ ใน PO
ยกเว้นในกรณีที่มีกำรอธิบำยไว้ในส่ วนอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ PO
สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรจัดทำเป็ นลำยลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญำตของคู่สัญญำแต่ละฝ่ ำยเท่ำนั้น
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงภำยในขอบเขตของข้อกำหนดและเงือ่ นไขสำกลเหล่ำนี้ โดยกำรแก้ไขคำสั่ งซื้อทีอ่ อกโดยซีบีอำร์อี

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.

สกุลเงิน กำรชำระเงินจะทำโดยใช้สกุลเงินตำมที่ระบุไว้ใน PO หำกไม่มีกำรระบุสกุลเงินดังกล่ำว

กำรชำระเงินจะดำเนินกำรโดยใช้สกุลเงินของประเทศที่มีกำรให้บริกำรหรือจัดส่ งสิ นค้ำ

33.
Order of Precedence. In the event of any conflict or ambiguity between (1) a PO, including
these Global Terms and Conditions, (2) Master Service Agreement, Service Agreement or Supplie r
Agreement, and (3) and any Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Purchase
Order, the following order of precedence shall be applied to resolve such conflict or ambiguity:
33.

ลำดับควำมสำคัญ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือควำมคลุมเครือระหว่ำง (1) PO รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ (2)

ข้อตกลงในกำรให้บริกำรหลัก ข้อตกลงในกำรให้บริกำร หรือข้อตกลงในกำรจัดหำ และ (3) และเอกสำร บทต่อท้ำย
หรือตำรำงซึ่งรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของคำสั่ งซื้อ ต้องใช้ลำดับควำมสำคัญต่อไปนี้เ พื่อแก้ไขควำมขัดแย้งหรือควำมคลุมเครือดังกล่ำว
a. The Master Service Agreement, Service Agreement, or Supplier Agreement and any
Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Agreement;

a. ข้อตกลงในกำรให้บริกำรหลัก ข้อตกลงในกำรให้บริกำร หรือข้อตกลงในกำรจัดหำ และเอกสำร บทต่อท้ำย หรือตำรำงใด ๆ
ซึ่งรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อตกลง
b. These Global Terms and Conditions;
b. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้
c. The Purchase Order, excluding these Global Terms and Conditions; and
c. คำสั่ งซื้อ ที่ไม่รวมอยูใ่ นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้ และ
d. Any Exhibits, Addenda or Schedules incorporated as part of the Purchase Order
Agreement (except when specifically constructed to take precedence over these Global
Term and Conditions).
d. เอกสำร
บทต่อท้ำย
หรือตำรำงใด
ๆ
ซึ่งรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของคำสั่ งซื้อ
(ยกเว้นในกรณีที่จัดทำขึ้นโดยเฉพำะเพื่อให้มีควำมสำคัญเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำกลเหล่ำนี้)

ข้อตกลง

