เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บทนำ

1.1
ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้บริ กำรต่อไปนี้อย่ำงละเอียดก่อนใช้ไซต์น้ ีหรื อเปิ ดบัญชี
garminbygis (“บัญชี”) เพื่อที่คุณจะได้ทรำบถึงสิ ทธิและข้อผูกพันตำมกฎหมำยของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริ ษทั จีไอเอส จำกัด
และบริ ษทั ในเครื อ (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่ำ “GIS”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรื อ “ของเรำ”) “บริ กำร” ที่เรำจัดไว้ให้หรื อทำให้ใช้
งำนได้รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริ กำรที่จดั ไว้ให้โดยไซต์และโดยลูกค้ำซอฟต์แวร์ GIS ที่ทำให้ใช้งำนได้ผำ่ นทำงไซต์ และ (ค)
ข้อมูลข่ำวสำรทั้งหมด หน้ำที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อควำมสั้นๆ รู ปภำพ ภำพถ่ำย กรำฟิ ก เพลง เสี ยง วิดีโอ (รวมถึงกำรทำ
live stream) ข้อควำม แท็ก เนื้อหำ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริ กำรแอปพลิเคชัน่ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริ กำรแอปพลิเคชัน่ บน
มือถือใดๆ) หรื อวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งำนได้ผำ่ นทำงไซต์หรื อบริ กำรที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ("เนื้อหำ") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไป
ยังหรื อเสริ มให้กบั บริ กำรจะอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ดว้ ยเช่นกัน เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้จะควบคุมกำรใช้บริ กำรของ
คุณซึ่งจัดไว้ให้โดย GIS
1.2
ก่อนที่จะเป็ นผูใ้ ช้ของไซต์ คุณจะต้องอ่ำนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไข
กำรให้บริ กำรนี้และคุณจะต้องยินยอมรับกำรดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบำยไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวซึ่ง
มีลิงก์ไว้ในที่น้ ี
1.3
GIS สงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรื อยกเลิกไซต์น้ ีหรื อบริ กำรทั้งหมดหรื อบำงส่วนได้ตลอดเวลำ
GIS อำจออกบริ กำรบำงอย่ำงหรื อคุณสมบัติของบริ กำรในรุ่ นเบต้ำ ซึ่งอำจไม่ทำงำนอย่ำงถูกต้อง หรื อในลักษณะเดียวกันกับที่
รุ่ นสุ ดท้ำยอำจทำงำน และเรำจะไม่รับผิดในสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว GIS ยังอำจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบำงอย่ำง หรื อ
จำกัดกำรเข้ำถึงบำงส่วนหรื อทั้งหมดของไซต์หรื อบริ กำรโดยใช้ดุลยพินิจของGIS เองแต่เพียงผูเ้ ดียว และโดยไม่ตอ้ งแจ้งหรื อรับ
ผิด
1.4
GIS สงวนสิ ทธิ์ในกำรปฏิเสธที่จะให้คุณเข้ำถึงไซต์หรื อบริ กำร หรื อปฏิเสธที่จะอนุญำตให้คุณเปิ ดบัญชีไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใดก็ตำม โดยกำรใช้บริ กำรหรื อเปิ ดบัญชี GIS คุณได้ให้กำรยอมรับและควำมยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้
รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบำยเพิ่มเติมที่อำ้ งถึงในที่นี่และ/หรื อมีลิงก์ไว้ในที่น้ ี หำกคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรด
งดใช้บริ กำรหรื อเข้ำถึงไซต์ของเรำ

2. ควำมเป็ นส่วนตัว

2.1
ควำมเป็ นส่วนตัวของคุณมีควำมสำคัญมำกสำหรับ GIS เพื่อให้คมุ้ ครองสิ ทธิของคุณได้ดีข้ นึ เรำจึงได้จดั ทำนโยบำย
ควำมเป็ นส่วนตัวของ garminbygis เพื่ออธิบำยแนวทำงปฏิบตั ิดำ้ นควำมเป็ นส่วนตัวในรำยละเอียด โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้ำใจว่ำ GIS เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรื อกำรใช้งำนบริ กำรของคุณอย่ำงไร
(“ข้อมูลของผูใ้ ช้”) โดยกำรใช้บริ กำรหรื อให้ขอ้ มูลทำงไซต์ คุณ:

(ก) ยินยอมให้ GIS เก็บรวบรวม ใช้งำน เปิ ดเผย และ/หรื อดำเนินกำรกับเนื้อหำ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผูใ้ ช้
ตำมที่อธิบำยไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
(ข) ตกลงและยอมรับว่ำสิ ทธิกำรเป็ นเจ้ำของในข้อมูลของผูใ้ ช้เป็ นของ GIS และของคุณร่ วมกัน
(ค) จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ช้ตอ่ บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่วน หรื อยินยอมให้บคุ คลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงหรื อ
ใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ของท่ำนโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำก GIS เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน

2.2
ผูใ้ ช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้คนอื่นผ่ำนกำรใช้บริ กำร (“ฝ่ ำยผูร้ ับ”) ตกลงว่ำจะ (1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้ท้งั หมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำว (2) อนุญำตให้ผใู ้ ช้ ซึ่งฝ่ ำยผูร้ ับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ (“ฝ่ ำยผูเ้ ปิ ดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจำกฐำนข้อมูลของฝ่ ำยผูร้ ับ และ (3) อนุญำตให้ฝ่ำยผูเ้ ปิ ดเผย
ตรวจสอบว่ำฝ่ ำยผูร้ ับมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้ำงเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณี ของข้อ (2) และข้อ (3) ข้ำงต้น ตำมและเมื่อ
กฎหมำยที่บงั คับใช้กำหนดไว้

3. สิ ทธิ์กำรใช้งำนแบบจำกัด

3.1
GIS มอบสิ ทธิ์กำรใช้งำนแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในกำรเข้ำถึงและใช้บริ กำรตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขของ
เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ เนื้อหำ เครื่ องหมำยกำรค้ำ เครื่ องหมำยบริ กำร ชื่อตรำสิ นค้ำ โลโก้ และทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นๆ ที่มี
กรรมสิ ทธิ์ท้งั หมด (“ทรัพย์สินทำงปัญญำ”) ที่แสดงในไซต์ เป็ นทรัพย์สินของ GIS และหำกเหมำะสม เป็ นทรัพย์สินของ
บุคคลภำยนอกที่ถือกรรมสิ ทธิ์ตำมที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีกำรมอบสิ ทธิหรื อสิ ทธิ์กำรใช้งำนทั้งโดยตรงหรื อโดยอ้อมแก่บุคคลใด

ที่เข้ำถึงไซต์เพื่อใช้งำนหรื อลอกเลียนแบบทรัพย์สินทำงปัญญำใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้ำถึงไซต์จะสำมำรถอ้ำงสิ ทธิ กรรมสิ ทธิ์
หรื อผลประโยชน์ในไซต์น้ ีได้ โดยกำรใช้หรื อเข้ำถึงบริ กำร คุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ำ
เครื่ องหมำยบริ กำร และกฎหมำยที่บงั คับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คมุ้ ครองบริ กำร ไซต์ และเนื้อหำในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คดั ลอก
แจกจ่ำย เผยแพร่ ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สำธำรณะ ดำเนินกำรต่อสำธำรณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่ำ ขำย หรื อสร้ำงงำนอนุพนั ธ์
จำกส่วนหนึ่งส่วนใดของบริ กำร ไซต์ หรื อเนื้อหำในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรื อตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทั้งหมดของ
เนื้อหำในไซต์น้ ีบนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำก
เรำ นอกจำกนี้ คุณตกลงว่ำจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรื ออุปกรณ์อตั โนมัติอื่นใด หรื อกระบวนกำรที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้ำติดตำม
หรื อคัดลอกเนื้อหำของเรำ โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำกเรำ (คำยินยอมดังกล่ำวจะถือว่ำมอบให้
สำหรับเทคโนโลยีเครื่ องมือค้นหำมำตรฐำนที่ใช้โดยเว็บไซต์คน้ หำทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตมำยังเว็บไซต์น้ ี)
3.2 คุณสำมำรถเชื่อมโยงไปยังไซต์จำกเว็บไซต์ของคุณ โดยมีขอ้ แม้ว่ำเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของกำรรับรองโดยหรื อ
เชื่อมโยงกับ GIS คุณรับทรำบว่ำ GIS อำจยกเลิกกำรให้บริ กำรไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่วนได้ตลอดเวลำ ตำมดุลยพินิจแต่เพียงผู ้
เดียวของตน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ

4. ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่เรำจัดไว้ให้คุณเป็ นส่วนหนึ่งของบริ กำรนี้ อยูภ่ ำยใต้ขอ้ กำหนดของเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ GIS สงวนสิ ทธิ์ท้งั หมด
ต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญำตไว้อย่ำงชัดแจ้งโดย GIS ในที่น้ ี สคริ ปต์หรื อรหัสของบุคคลภำยนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรื ออ้ำงถึง
จำกบริ กำร บุคคลภำยนอกที่เป็ นเจ้ำของสคริ ปต์หรื อรหัสดังกล่ำวเป็ นผูม้ อบสิ ทธิ์กำรใช้งำนให้แก่คณ
ุ ไม่ใช่มอบให้โดย GIS

5. บัญชีและควำมปลอดภัย

5.1
กำรทำงำนบำงอย่ำงของบริ กำรของเรำต้องมีกำรลงทะเบียนบัญชีโดยเลือกรหัสประจำตัวผูใ้ ช้ที่ไม่ซ้ ำกัน ("ID ผูใ้ ช้")
และรหัสผ่ำน และโดยกำรให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลบำงอย่ำง หำกคุณเลือก ID ผูใ้ ช้ ที่ตำมดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ GIS เห็นว่ำ
สร้ำงควำมขุ่นเคืองหรื อไม่เหมำะสม GIS มีสิทธิที่จะระงับหรื อยกเลิกบัญชีของคุณได้ คุณอำจสำมำรถใช้บญั ชีเพื่อเข้ำถึง
ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ กำรอืน่ ๆ ซึ่งเรำอนุญำตให้เข้ำถึงได้ หรื อที่เชื่อมโยงกันหรื อทำงำนร่ วมกัน GIS ไม่ได้ตรวจสอบ และ
ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำของบุคคลภำยนอก ฟังก์ชนั่ กำรทำงำน ควำมปลอดภัย บริ กำร นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว หรื อกำรปฏิบตั ิ
อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ กำรเหล่ำนั้น หำกคุณกระทำกำรดังกล่ำว เงื่อนไขกำรให้บริ กำรของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์
หรื อบริ กำรเหล่ำนั้น รวมถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หำกแตกต่ำงจำกเงื่อนไขกำรให้บริ กำรและ/หรื อนโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัวของเรำ อำจบังคับใช้กบั กำรใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ กำรเหล่ำนั้นของคุณ

5.2
คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษำรหัสผ่ำนไว้เป็ นควำมลับและใช้เฉพำะ ID ผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนของคุณเมื่อเข้ำสู่ระบบ (ข)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคุณออกจำกระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุ ดแต่ละขั้นตอนบนไซต์ (ค) แจ้ง GIS ทันทีหำกมีกำรใช้บญั ชี ID ผูใ้ ช้
และ/หรื อรหัสผ่ำนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญำต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
คุณต้องรับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภำยใต้ ID ผูใ้ ช้และบัญชีของคุณ แม้ว่ำคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรื อทำ
กำรใช้งำนดังกล่ำวก็ตำม GIS จะไม่รับผิดต่อควำมสู ญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำยที่เกิดจำกกำรใช้รหัสผ่ำนของคุณโดยไม่ได้อนุญำต
หรื อกำรที่คุณไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมควำมในส่วนนี้
5.3
คุณตกลงว่ำ GIS อำจ ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดและตำมดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของ GIS เอง และโดยไม่ตอ้ งแจ้งหรื อรับผิด
ต่อคุณหรื อบุคคลภำยนอกใดๆ ยกเลิกบัญชีและ ID ผูใ้ ช้ของคุณทันที และลบหรื อเพิกถอนเนื้อหำใดก็ตำมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
หรื อ ID ผูใ้ ช้ของคุณออกจำกไซต์ มูลเหตุสำหรับกำรยกเลิกดังกล่ำวอำจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) กำรไม่มีกำรใช้งำนเป็ น
เวลำนำนๆ (ข) กำรละเมิดเจตนำรมณ์หรื อตัวอักษรของเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมำย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำ
ให้เสื่ อมเสี ย คุกคำม หรื อขูเ่ ข็ญ (ง) กำรมีบญั ชีผใู ้ ช้หลำยบัญชี (จ) กำรซื้อสิ นค้ำจำกไซต์โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรจำหน่ำยต่อ
(ฉ) กำรซื้อสิ นค้ำจำกผูข้ ำยรำยเดียวหรื อกลุ่มผูข้ ำยเดียวกันในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรื อในปริ มำณที่มำกเกินปกติ (ช) กำรใช้
voucher ส่วนลดในทำงที่ผิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดซึ่ง กำรจำหน่ำย voucher ส่วนลดให้แก่บุคคลอื่นหรื อกำรใช้ voucher ส่วนลด
ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรื อในปริ มำณที่มำกเกินปกติบนไซต์) หรื อ (ซ) พฤติกรรมที่เป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้คนอื่น
บุคคลภำยนอก หรื อผลประโยชน์ทำงธุรกิจของ GIS กำรใช้บญั ชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมำย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่ อมเสี ย
คุกคำม หรื อขู่เข็ญ อำจมีกำรแจ้งให้หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยทรำบโดยไม่ตอ้ งแจ้งแก่คุณ หำกเกิดข้อพิพำททำงกฎหมำยหรื อ
กำรดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรื อกำรใช้บริ กำรของคุณ ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม GIS อำจยกเลิกบัญชีของคุณในทันทีโดยไม่แจ้ง
ให้ทรำบ
5.4
ผูใ้ ช้สำมำรถยกเลิกบัญชีของตนได้หำกแจ้งให้ GIS ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร (รวมทั้งทำงอีเมลที่ customerservicegps@cdg.co.th) ว่ำประสงค์ที่จะดำเนินกำรดังกล่ำว โดยไม่คำนึงถึงกำรยกเลิกดังกล่ำว ผูใ้ ช้ยงั คงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อ
ธุรกรรมใดก็ตำมที่ยงั ทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่ำจะเริ่ มก่อนหรื อหลังกำรยกเลิกดังกล่ำว) กำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ กำรชำระค่ำผลิตภัณฑ์
หรื ออย่ำงอื่นที่คล้ำยกัน และผูใ้ ช้จะต้องติดต่อ GIS หลังจำกได้ดำเนินกำรและทำธุรกรรมที่ยงั ไม่เสร็ จสิ้นทั้งหมดให้เสร็ จสิ้น
ในทันทีและอย่ำงมีประสิ ทธิภำพตำมเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ GIS ไม่ตอ้ งรับผิด และจะไม่รับผิดต่อควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมำจำกกำรดำเนินกำรตำมส่วนนี้ ผูใ้ ช้จะสละสิ ทธิ์ในกำรเรี ยกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้นฐำนกำรดำเนินกำรดังกล่ำวโดย
GIS
5.5
คุณสำมำรถใช้บริ กำรและ/หรื อเปิ ดบัญชีได้ต่อเมื่อคุณอำศัยอยูใ่ นประเทศที่ได้รับอนุญำตจำกเรำ ซึ่งจะมีกำรปรับปรุ ง
เป็ นครั้งครำว

6. เงื่อนไขกำรใช้งำน

6.1
สิ ทธิ์กำรใช้งำนไซต์น้ ีและบริ กำรมีผลจนกว่ำจะมีกำรยกเลิก สิ ทธิ์กำรใช้งำนนี้จะยกเลิกตำมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกำร
ให้บริ กำร หรื อเมื่อคุณไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ ในกรณี ดงั กล่ำว ไม่จำเป็ นต้องแจ้ง
แก่ GIS เพื่อให้กำรยกเลิกดังกล่ำวมีผล
6.2

คุณตกลงที่จะไม่:

(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้เนื้อหำที่ผิดกฎหมำย เป็ นภัย คุกคำม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็ นทุกข์
หลอกลวง ทำให้เสื่ อมเสี ย หยำบคำย ลำมก หมิ่นประมำท ล่วงล้ ำควำมเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ื่น น่ำรังเกียจ เหยียดเชื้อชำติหรื อชำติ
พันธุ์ ใช้งำนได้
(ข) ละเมิดกฎหมำยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดกำรส่งออกและกำรนำเข้ำ สิ ทธิของ
บุคคลภำยนอก
(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรื อกระทำเนื้อหำใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้ผเู ้ ยำว์ที่ไม่ได้อยูภ่ ำยใต้กำรดูแลของผูป้ กครอง หรื อ
ใช้บริ กำรเพื่อทำอันตรำยต่อผูเ้ ยำว์ไม่ว่ำในทำงใดก็ตำม
(ง) ใช้บริ กำรหรื ออัปโหลดเนื้อหำเพื่อปลอมแปลงเป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลอื่น หรื อแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับควำมเชื่อมโยงกับ
บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด
(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรื อปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิ ดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหำที่ส่งต่อผ่ำนบริ กำร
(ฉ) ลบประกำศเกี่ยวกับกรรมสิ ทธิ์ออกจำกไซต์
(ช) เป็ นต้นเหตุ อนุญำตหรื อมอบอำนำจให้ทำกำรดัดแปลง สร้ำงงำนอนุพนั ธ์ หรื อแปลบริ กำรโดยไม่ได้รับอนุญำตอย่ำงชัดแจ้ง
จำก GIS
(ซ) ใช้บริ กำรเพื่อประโยชน์ของบุคคลภำยนอกหรื อในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญำตตำมสิ ทธิ์กำรใช้งำนที่ให้ไว้ในที่น้ ี
(ฌ) ใช้บริ กำรหรื ออัปโหลดเนื้อหำในลักษณะเป็ นกำรฉ้อฉล ผิดจรรยำบรรณ ไม่เป็ นควำมจริ ง ชี้นำไปในทำงที่ผดิ หรื อเป็ นกำร
หลอกลวง
(ญ) เปิ ดใช้หรื อมีบญั ชีผใู ้ ช้หลำยบัญชีเพื่อกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดข้อกำหนดหรื อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไข
กำรให้บริ กำรนี้
(ฎ) เข้ำถึงแพลตฟอร์มของ GIS เปิ ดบัญชีผใู ้ ช้หรื อเข้ำถึงบัญชีผใู ้ ช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรม
จำลอง (simulator) บอท (bot) หรื อซอฟแวร์หรื อฮำร์ดแวร์อื่นใด

(ฏ) ปรับเปลี่ยนรำคำของสิ นค้ำหรื อแทรกแซงบัญชีรำยชื่อสิ นค้ำ
(ฑ) พยำยำมแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรื อเจำะระบบบริ กำร (หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของบริ กำร) หรื อ
เอำชนะหรื อทำลำยเทคโนโลยีกำรเข้ำรหัสหรื อมำตรกำรควำมปลอดภัยที่ GIS นำมำใช้กบั บริ กำรและ/หรื อข้อมูลที่ส่งต่อ
ดำเนินกำร หรื อจัดเก็บไว้โดย GIS
(ฒ) เก็บเกี่ยวหรื อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ำของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้เนื้อหำที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งำนได้ภำยใต้กฎหมำยหรื อภำยใต้ควำมสัมพันธ์ตำม
สัญญำหรื อกำรมอบอำนำจ (เช่น ข้อมูลภำยใน ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทรำบหรื อถูกเปิ ดเผยจำกควำมสัมพันธ์
ในกำรจ้ำงงำนหรื อภำยใต้ขอ้ ตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล) ใช้งำนได้
(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้เนื้อหำที่ละเมิดสิ ทธิบตั ร เครื่ องหมำยกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ ลิขสิ ทธิ์ หรื อ
กรรมสิ ทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งำนได้
(ต) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้โฆษณำที่ไม่ได้ร้องขอหรื อได้รับอนุญำต สื่ อประชำสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม”
“จดหมำยลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรื อรู ปแบบกำรเชิญชวนอืน่ ใดที่ไม่ได้รับอนุญำต ใช้งำนได้
(ถ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทำให้วสั ดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้ำโทรจัน หรื อรหัสคอมพิวเตอร์ รู ทีน ไฟล์
หรื อโปรแกรมที่ออกแบบมำเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวำง ทำลำย หรื อจำกัดฟังก์ชนั่ กำร
ทำงำนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรื อฮำร์ดแวร์ใดๆ หรื อข้อมูลหรื ออุปกรณ์โทรคมนำคม ใช้งำนได้
(ท) ทำให้กระบวนกำรไหลปกติของบทสนทนำหยุดชะงัก ทำให้หน้ำจอ “เลื่อน” เร็ วกว่ำที่ผใู ้ ช้บริ กำรคนอื่นๆ จะสำมำรถพิมพ์
ได้ หรื อกระทำกำรในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อควำมสำมำรถของผูใ้ ช้คนอื่นในกำรเข้ำร่ วมกำรแลกเปลี่ยนตำมเวลำจริ ง
(ธ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรื อขัดขวำงบริ กำรหรื อเซิร์ฟเวอร์หรื อเครื อข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริ กำรหรื อกำรใช้งำนของผูใ้ ช้คนอืน่
และกำรเพลิดเพลินกับบริ กำร หรื อฝ่ ำฝื นข้อกำหนด กระบวนกำร นโยบำย หรื อข้อบังคับของเครื อข่ำยที่เชื่อมต่อกับไซต์
(น) ดำเนินกำรหรื อเข้ำร่ วมในกำรกระทำที่อำจส่งผลเสี ยหำยทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม ปิ ดใช้งำน สร้ำงภำระหนัก หรื อทำ
ให้บริ กำรหรื อเซิร์ฟเวอร์หรื อเครื อข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริ กำรมีขอ้ บกพร่ อง
(บ) ใช้บริ กำรเพื่อเจตนำหรื อไม่เจตนำฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย คำสั่ง แนวทำงปฏิบตั ิ นโยบำย หรื อ
ข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรื อระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมำยและข้อกำหนด (ไม่ว่ำมี
อำนำจทำงกฎหมำยของไม่) เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรฟอกเงินหรื อกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
(ป) ใช้บริ กำรเพื่อฝ่ ำฝื นควำมเป็ นส่วนตัวของผูอ้ นื่ หรื อ “ติดตำม” หรื อก่อกวนผูอ้ ื่น
(ผ) ละเมิดสิ ทธิต่ำงๆ ของ GIS ซึ่งรวมถึงสิ ทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรลวงขำยในเรื่ องนั้นๆ ด้วย

(ฝ) ใช้บริ กำรเพื่อเก็บรวบรวมหรื อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูใ้ ช้คนอืน่ ที่เกี่ยวกับกำรกระทำและกิจกรรมต้องห้ำมที่ระบุ
ไว้ดำ้ นบน และ/หรื อ
(พ) ลงรำยกำรที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมำยกำรค้ำ หรื อสิ ทธิในทรัพย์สินทำงปัญหำของบุคคลภำยนอกหรื อ ใช้บริ กำรใน
ลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำของผูอ้ นื่

6.3
คุณรับทรำบ ยินยอม และตกลงว่ำ GIS อำจเข้ำถึง รักษำ และเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหำหำกกฎหมำย
กำหนดไว้เช่นนั้น หรื อตำมคำสัง่ ศำลหรื อโดยหน่วยงำนรัฐหรื อหน่วยงำนทำงกฎหมำยที่มีเขตอำนำจเหนือ GIS หรื อโดยกำรเชื่อ
โดยสุ จริ ตว่ำกำรเข้ำถึงเพื่อรักษำหรื อเปิ ดเผยนั้นมีควำมจำเป็ นตำมสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนทำงกฎหมำย (ข) บังคับใช้
เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้องที่ว่ำเนื้อหำใดละเมิดสิ ทธิของบุคคลภำยนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอกำร
บริ กำรลูกค้ำของคุณ หรื อ (จ) ปกป้องสิ ทธิ ทรัพย์สินหรื อควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของ GIS ผูใ้ ช้และ/หรื อประชำชนทัว่ ไป

7.

กำรละเมิดเงื่อนไขกำรให้บริ กำรของเรำ

7.1
กำรละเมิดนโยบำยนี้อำจส่งผลให้มีกำรดำเนินกำรหลำยประกำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อทั้งหมด
ต่อไปนี้
o บัญชีรำยชื่อถูกลบ
o ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิ ทธิพิเศษของบัญชี
o บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลำต่อมำ
o ถูกดำเนินคดีอำญำ
o ถูกดำเนินคดีทำงแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรเรี ยกร้องค่ำเสียหำยและ/หรื อวิธีกำรชัว่ ครำว ก่อนพิพำกษำหรื อคำสั่งห้ำม
ของศำล
7.2

หำกคุณเชื่อว่ำผูใ้ ช้บนไซต์ของเรำละเมิดเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ โปรดติดต่อ customerservice-gps@cdg.co.th

8.

กำรสั่งซื้อและกำรชำระเงิน

8.1

GIS สนับสนุนวิธีกำรชำระเงินต่อไปนี้

(1) บัตรเครดิต
กำรชำระผ่ำนบัตรเครดิตจะดำเนินกำรผ่ำนช่องทำงกำรชำระเงินของบุคคลภำยนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทำงกำรชำระ
เงินเหล่ำนี้ยอมรับอำจแตกต่ำงกันไป
(2) กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร
ผูซ้ ้ือสำมำรถชำระเงินผ่ำนเครื่ องเอทีเอ็มหรื อโอนเงินผ่ำนธนำคำรทำงอินเทอร์เน็ต (“กำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร”) ไปยังบัญชี GIS
ที่เรำกำหนดไว้ ผูซ้ ้ือจะต้องส่งใบเสร็ จกำรรับโอนเงินหรื อหมำยเลขอ้ำงอิงกำรทำรำยกำรชำระเงินให้แก่ GIS เพื่อทำกำร
ตรวจสอบผ่ำนฟังก์ชนั่ “อัปโหลดหลักฐำนกำรโอน” ที่อยูใ่ นไซต์ของ GIS เพื่อเป็ นกำรยืนยันกำรชำระเงิน หำก GIS ไม่ได้รับ
กำรยืนยันกำรชำระเงินภำยในสำม (3) วัน คำสั่งซื้อของผูซ้ ้ือจะถูกยกเลิก

8.2
GIS ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อควำมสู ญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำยแก่ผซู ้ ้ืออันเกิดจำกข้อมูลกำรจัดส่งและ/
หรื อข้อมูลกำรชำระเงินที่ผซู ้ ้ือป้อนไว้ หรื อกำรที่ผซู ้ ้ือโอนเงินค่ำชำระสิ นค้ำที่ซ้ือไม่ถูกต้อง เรำสงวนสิ ทธิ์ในกำรตรวจสอบว่ำผู ้
ซื้อได้รับอนุญำตอย่ำงเหมำะสมให้ใช้วิธีกำรชำระเงินบำงอย่ำง และอำจระงับธุรกรรมไว้จนกว่ำจะได้ยืนยันกำรอนุญำตนั้นแล้ว
หรื อยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณี ไม่มีกำรยืนยันดังกล่ำว

9.

ควำมคิดเห็น

GIS ยินดีรับฟังทุกควำมคิดเห็นจำกผูใ้ ช้ ซึ่งจะช่วยให้ GIS ปรับปรุ งคุณภำพของบริ กำรที่มอบให้ โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขั้นตอนกำรส่งควำมคิดเห็นด้ำนล่ำง
(i) สำมำรถส่งควำมคิดเห็นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทำงอีเมลมำยัง หรื อใช้แบบฟอร์มควำมคิดเห็นในเว็บไซต์
(ii) ไม่รับควำมคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผูร้ ้องเรี ยน
(iii) ผูใ้ ช้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริ งอย่ำงครบถ้วน และได้รับโอกำสให้ทำเรื่ องชี้แจง
(iv) ไม่รับควำมคิดเห็นที่คลุมเครื อและทำให้เสื่ อมเสี ย

10. กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ

10.1 บริ กำรนี้จดั ไว้ให้ “ตำมสภำพจริ ง” โดยไม่มีกำรรับประกัน กำรอ้ำงสิ ทธิ์ หรื อกำรรับรองโดย GIS ไม่ว่ำในลักษณะใด
ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรื อแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริ กำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรรับประกันคุณภำพ กำรดำเนินงำน
กำรไม่ละเมิดสิ ทธิ ควำมสำมำรถในกำรทำกำรค้ำ หรื อควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะ รวมทั้งไม่มีกำรรับประกันที่
เกิดขึ้นระหว่ำงกำรติดต่อ กำรดำเนินงำน หรื อกำรใช้เพื่อกำรค้ำ โดยไม่เป็ นกำรจำกัดสิ่ งที่กล่ำวไปก่อนหน้ำนี้ และจนถึงขอบเขต
สู งสุ ดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้ GIS ไม่รับประกันว่ำ บริ กำร ไซต์น้ ี หรื อกำรทำงำนในไซต์จะพร้อมใช้งำนได้ เข้ำถึงได้
ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลำ ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรื อปรำศจำกข้อผิดพลำด ว่ำข้อบกพร่ อง หำกมี จะได้รับกำรแก้ไข หรื อว่ำ
ไซต์น้ ีและ/หรื อเซิร์ฟเวอร์ของไซต์จะใช้งำนได้โดยปรำศจำกไวรัส นำฬิกำ ระบบตั้งเวลำ ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สอดแนม ม้ำโทรจัน เรำติ้ง ประตูกบั ดัก ระเบิดเวลำ หรื อรหัส คำสัง่ โปรแกรม หรื อส่วนประกอบที่เป็ นอันตรำยอื่นใด
10.2 คุณรับทรำบว่ำควำมเสี่ ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้หรื อกำรดำเนินงำนของไซต์น้ ีและ/หรื อบริ กำร ตกเป็ นของคุณ
จนถึงขอบเขตสู งสุ ดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้
10.3 GIS ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสู งสุ ดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้ ไม่รับประกันหรื อรับผิดชอบต่อควำม
เหมำะสมเพื่อวัตถุประสงค์ กำรมีอยู่ คุณภำพ ควำมปลอดภัยหรื อควำมชอบด้วยกฎหมำยของสิ นค้ำที่วำงจำหน่ำยผ่ำนทำงบริ กำร
และคุณตกลงที่จะปลดปล่อย GIS และบริ ษทั ในเครื อออกจำกกำรอ้ำงสิ ทธิ กำรเรี ยกร้อง และควำมเสี ยหำยใดๆ และทั้งหมด อัน
เกิดจำกหรื อเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพำทดังกล่ำว

11. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดกำรรับผิด

11.1 จนถึงขอบเขตสู งสุ ดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้ ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใดก็ตำม GIS จะไม่รับผิดไม่ว่ำตำมสัญญำ
กำรรับประกัน กำรละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ควำมประมำทเลินเล่อ (ไม่ว่ำในเชิงรุ ก เชิงรับ หรื อถูกใส่ควำม) ควำมรับผิด
ของผลิตภัณฑ์ ควำมรับผิดโดยสิ้นเชิงหรื อทฤษฎีอนื่ ) หรื อประเด็นฟ้องอื่นตำมกฎหมำย ตำมควำมเที่ยงธรรม ตำมบทกฎหมำย
หรื ออื่นใด ต่อ:

11.1.1 (ก) กำรสู ญเสี ยกำรใช้งำน (ข) กำรสู ญเสี ยกำไร (ค) กำรสู ญเสี ยรำยได้ (ง) กำรสู ญเสี ยข้อมูล (จ) กำรสู ญเสี ยค่ำควำมนิยม
หรื อ (ฉ) กำรล้มเหลวในกำรรับรู ้เงินออมที่คำดกำรณ์ไว้ ในแต่ละกรณี ท้งั ในทำงตรงและทำงอ้อม หรื อ

11.1.2 ควำมเสี ยหำยทำงอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรื อที่เป็ นผลตำมมำที่เกิดจำกหรื อเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้หรื อกำรไม่สำมำรถใช้
ไซต์น้ ีหรื อบริ กำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกสิ่ งดังกล่ำว แม้ว่ำ GIS จะได้รับแจ้งถึงควำมเป็ นไปได้ของ
ควำมเสี ยหำยดังกล่ำวแล้วก็ตำม

11.2 คุณรับทรำบและตกลงว่ำสิ ทธิเพียงอย่ำงเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหำหรื อควำมไม่พึงพอใจใดๆ ในบริ กำรคือกำรขอให้
ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรื อหยุดใช้งำนบริ กำร
11.3 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ที่จะจำกัดหรื อยกเว้นควำมรับผิดต่อกำรเสี ยชีวิต หรื อกำรบำดเจ็บร่ ำงกำยอันเกิด
จำกควำมประมำทเลินเล่อของ GIS กำรฉ้อโกง หรื อต่อควำมรับผิดอื่นใดในส่วนของ GIS ที่ไม่สำมำรถจำกัดและ/หรื อยกเว้นได้
ตำมกฎหมำย

12. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภำยนอก
ลิงก์ของบุคคลภำยนอกจะให้คุณสำมำรถออกจำกไซต์น้ ีได้ และไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของ GIS ไม่ว่ำใน
ลักษณะใด และคุณเข้ำถึงไซต์เหล่ำนี้ดว้ ยควำมเสี่ ยงของคุณเอง GIS ไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณี ใดต่อเนื้อหำของไซต์ที่ลิงก์ไป
ดังกล่ำว หรื อลิงก์ที่อยูใ่ นไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงหรื อกำรอัปเดตไซต์ดงั กล่ำว GIS จัดลิงก์เหล่ำนี้ไว้ให้เพื่อควำม
สะดวกเท่ำนั้น และกำรรวมลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรื อกำรเชื่อมโยงอย่ำงชัดแจ้ง กำรรับรอง หรื อกำรเป็ นผูส้ นับสนุนโดย
GIS ถึงไซต์ที่ลิงก์ไปใดๆ และ/หรื อเนื้อหำในไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น

13. กำรมีส่วนร่ วมของบุคคลภำยนอกต่อบริ กำรและลิงก์ภำยนอก

13.1 ผูม้ ีส่วนร่ วมในบริ กำรแต่ละคน ในด้ำนข้อมูล ข้อควำม ภำพ เสี ยง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหำอื่นๆ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือ ลักษณะ กำรปลอดจำกสิ ทธิ์ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้อจำกัดทำงกฎหมำย ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหำที่ส่งเข้ำมำ ดังนั้น GIS จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้ำติดตำมหรื อตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอถึงควำม
ถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือ ลักษณะ กำรปลอดจำกสิ ทธิ์ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้อจำกัดทำงกฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำที่ส่ง
เข้ำมำ คุณจะไม่กำหนดให้ GIS ต้องรับผิดชอบต่อกำรดำเนินกำรหรื อไม่ดำเนินกำรของผูใ้ ช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่ งที่โพสต์
หรื อทำให้ใช้งำนได้ผำ่ นทำงบริ กำร

13.2 นอกจำกนี้ บริ กำรอำจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริ กำรและข้อเสนอของบุคคลภำยนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์
บริ กำรของบุคคลภำยนอกเหล่ำนี้ไม่ได้เป็ นของหรื อควบคุมโดย GIS แต่ดำเนินกำรโดย และเป็ นทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง และอำจได้รับกำรคุม้ ครองตำมกฎหมำยลิขสิ ทธิ์ หรื อกฎหมำยและสนธิสัญญำว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นๆ ที่บงั คับ
ใช้ GIS ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำ ฟังก์ชนั่ กำรทำงำน ควำมปลอดภัย บริ กำร นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว หรื อ
กำรปฏิบตั ิอนื่ ๆ ของบุคคลภำยนอกเหล่ำนี้ ขอแนะนำให้อ่ำนข้อกำหนดและนโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์หรื ออื่นๆ โดย
บุคคลภำยนอกดังกล่ำว ในกำรใช้บริ กำร คุณตกลงว่ำ GIS จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตำมอันเนื่องมำจำกกำรใช้งำนของคุณ
หรื อกำรไม่สำมำรถใช้งำนเว็บไซต์หรื อวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทรำบและตกลงต่อไปด้วยว่ำ GIS อำจยกเลิกกำรใช้งำนของคุณ หรื อ
ลบลิงก์ของบุคคลภำยนอก หรื อแอปพลิเคชัน่ บนบริ กำร ตำมขอบเขตที่กำรใช้งำนนั้นละเมิดเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้

14. กำรรับรองและกำรรับประกันของคุณ
คุณรับรองและรับประกันว่ำ:

(ก) คุณบรรลุนิติภำวะ (และในกรณี ของผูเ้ ยำว์ ได้รับควำมยินยอมจำกพ่อแม่หรื อผูป้ กครองตำมกฎหมำย) มีสิทธิและ
ควำมสำมำรถที่จะเข้ำทำสัญญำเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้และปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขนี้ และ
(ข) คุณจะใช้บริ กำรเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมำยและตำมเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ และกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย
คำสั่ง แนวทำงปฏิบตั ิ นโยบำยและข้อบังคับที่บงั คับใช้ท้งั หมด

15. กำรกระทำอันเป็ นกำรฉ้อโกงหรื อกำรกระทำที่ตอ้ งสงสัย
โดยใช้ดุลยพินิจของ GIS แต่เพียงผูเ้ ดียว หำก GIS มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำคุณได้กระทำกำรหรื อทำธุรกรรมใดๆ ที่อำจเป็ นกำรฉ้อโกง
หรื อเป็ นที่ตอ้ งสงสัย เรำอำจจะดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อปกป้อง ได้แก่

(ก) เรำอำจจะปิ ด ระงับหรื อจำกัดกำรเข้ำถึงบัญชีของคุณหรื อกำรให้บริ กำร และ/หรื อระงับกำรทำธุ รกรรมใดๆ
(ข) เรำอำจจะถือครองไว้ ใช้หรื อโอนเงินที่อยูใ่ นบัญชีของคุณตำมคำพิพำกษำและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคุณหรื อบัญชีของคุณ ซึ่ง
รวมถึงคำพิพำกษำและคำสั่งของศำล
(ค) เรำอำจปฏิเสธกำรให้บริ กำรแก่คุณทันทีหรื อในอนำคต

16. กำรชดใช้ค่ำเสี ยหำย

16.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ GIS ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ตัวแทน ผูร้ ่ วมแบ
รนด์ หรื อหุ้นส่วนอื่น และพนักงำน (เรี ยกรวมว่ำ “ฝ่ ำยที่ได้รับกำรชดใช้”) พ้นจำกกำรเรี ยกร้องสิ ทธิ กำรดำเนินกำร กำร
ดำเนินคดี และกำรฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ควำมเสี ยหำย กำรชำระหนี้ บทลงโทษ ค่ำปรับ ค่ำใช้จำ่ ยและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่ำใช้จ่ำยในกำรยุติขอ้ พิพำทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ำยที่ได้รับกำรชดใช้ อันเกิดจำกหรื อเกี่ยวข้องกับ:
(ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนไซต์ หรื อข้อพิพำทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่ำว เว้นแต่กรณี ที่ GIS หรื อบริ ษทั ในเครื อเป็ นผู ้
จำหน่ำยสิ นค้ำในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพำทดังกล่ำว) (ค) กำรโฮสต์ กำรดำเนินงำน กำรจัดกำรและ/หรื อกำรดูแลระบบ
บริ กำร โดยหรื อในนำมของ GIS (ง) กำรฝ่ ำฝื นหรื อละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้และนโยบำยหรื อแนวทำง
ปฏิบตั ิอื่นใดที่อำ้ งถึงในที่นี่ (จ) กำรใช้หรื อใช้บริ กำรในทำงที่ผิด หรื อ (ฉ) กำรละเมิดกฎหมำยหรื อสิ ทธิใดๆ ของบุคคลภำยนอก

17. กำรแยกออกจำกกันได้
หำกบทบัญญัติใดในเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ถือว่ำผิดกฎหมำย เป็ นโมฆะ หรื อไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดภำยใต้
กฎหมำยของเขตอำนำจศำลใด ให้ถือว่ำบทบัญญัติน้ นั สำมำรถแยกออกจำกกันได้จำกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อ
ควำมสมบูรณ์และกำรมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรื อควำมสมบูรณ์และกำรมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหำ
ภำยใต้กฎหมำยของเขตอำนำจศำลอื่นใด

18. กฎหมำยที่ใช้บงั คับ
เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้จะอยูภ่ ำยใต้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงควำมขัดแย้งกับกฎแห่ง
กฎหมำย อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสัญญำกำรจำหน่ำยสิ นค้ำระหว่ำงประเทศและกฎหมำยธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บงั คับใช้ได้ ถูกสงวนสิ ทธิ์ไว้อย่ำงชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมำยที่บงั คับใช้จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำง
อื่น ข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง กำรเรี ยกร้องสิ ทธิหรื อควำมแตกต่ำงทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น จำกหรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกำร
ให้บริ กำรนี้ ต่อหรื อเกี่ยวข้องกับ GIS หรื อฝ่ ำยที่ได้รับกำรชดใช้ภำยใต้เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ ให้ส่งเรื่ องและยุติในขั้นตอน
สุ ดท้ำยโดยอนุญำโตตุลำกำรประเทศไทยตำมกฎกำรอนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำร (“กฎ THAC”) ที่บงั คับใช้
อยูใ่ นขณะนี้ ซึ่งถือว่ำได้รวมกฎเข้ำไว้โดยกำรอ้ำงอิงในส่วนนี้ จะมีอนุญำโตตุลำกำรหนึ่ง (1) ท่ำนและภำษำในกำร
อนุญำโตตุลำกำรคือภำษำไทย

19. บทบัญญัติทวั่ ไป

19.1

GIS สงวนสิ ทธิ์ท้งั หมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่น้ ี

19.2 GIS อำจแก้ไขเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ได้ตลอดเวลำโดยโพสต์เงื่อนไขกำรให้บริ กำรฉบับแก้ไขบนไซต์น้ ี กำรใช้งำน
ไซต์น้ ีต่อไปของคุณหลังกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะถือว่ำคุณยอมรับเงื่อนไขกำรให้บริ กำรฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
19.3
คุณ

คุณต้องไม่มอบหมำย ให้สิทธิ์กำรใช้งำนต่อ หรื อโอนสิ ทธิที่มอบให้แก่คุณในที่น้ ีหรื อทำสัญญำช่วงข้อผูกพันใดๆ ของ

19.4 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้จะถือเป็ นกำรเป็ นหุ้นส่วน กำรลงทุนร่ วม หรื อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวกำรกับ
ตัวแทน ระหว่ำงคุณและ GIS และไม่มีสิ่งใดอนุญำตให้คุณสร้ำงภำระค่ำใช้จ่ำยหรื อหนี้สินในนำมของ GIS
19.5 ควำมล้มเหลวของ GIS ไม่ว่ำเวลำใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลไม่ว่ำในทำงใดต่อสิ ทธิของตน
ในภำยหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดงั กล่ำว เว้นแต่มีกำรสละสิ ทธิ์ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
19.6 เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้มีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเรำเท่ำนั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
ใด เว้นแต่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อของ GIS (และผูร้ ับช่วงและผูร้ ับมอบหมำยของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อที่เกี่ยวข้อง
ของ GIS แต่ละแห่ง)
19.7 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบำยใดๆ ที่รวมอยูใ่ นหรื ออ้ำงถึงในเงื่อนไขกำร
ให้บริ กำรนี้ ถือเป็ นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และควำมเข้ำใจของคู่สัญญำอันเกี่ยวกับบริ กำรและไซต์ และใช้แทนที่ขอ้ ตกลงหรื อควำม
เข้ำใจก่อนหน้ำนี้ระหว่ำงคู่สัญญำซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่ำว ดังนั้นคู่สัญญำจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตำมข้อเท็จจริ ง ใน
กำรเข้ำทำข้อตกลงที่เกิดจำกเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้น้ นั คู่สัญญำไม่ได้พ่ งึ พำถ้อยแถลง กำรรับรอง กำรรับประกัน ควำมเข้ำใจ
ภำระหน้ำที่ คำสัญญำ หรื อคำมัน่ จำกบุคคลใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งในเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ คู่สัญญำแต่ละฝ่ ำย
สละกำรเรี ยกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิ ทธิและกำรเยียวยำทั้งหมด ซึ่งแต่สำหรับส่วนนี้ ตนอำจมีอนั เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่ งใดที่กล่ำวมำก่อนหน้ำนี้ เงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ไม่อำจโต้แย้ง อธิบำย หรื อเสริ มด้วยหลักฐำนข้อตกลงก่อนหน้ำ ข้อตกลง
ปำกเปล่ำซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรื อเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ
19.8 คุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บทกฎหมำย ข้อบังคับและประมวลกฎหมำยที่บงั คับใช้ท้งั หมด ที่เกี่ยวกับกำร
ต่อต้ำนกำรติดสิ นบนและกำรทุจริ ต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระรำชบัญญัติกำรติดสิ นบนของสหรำชอำณำจักร กฎหมำยป้องกัน
กำรทุจริ ตในต่ำงประเทศของสหรัฐฯ รวมทั้งยืนยันว่ำคุณได้และจะกำหนดนโยบำยและระเบียบทั้งหมดที่จำเป็ นเพื่อรับรองกำร
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดดังที่ว่ำนี้

19.9 หำกมีคำถำมหรื อข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้ หรื อมีปัญหำที่เกิดจำกเงื่อนไขกำรให้บริ กำรนี้หรื อบนไซต์
โปรดติดต่อเรำที่: customerservice-gps@cdg.co.th
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