
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. บทนาํ 

 

1.1 ขอตอ้นรบัสู่แพลตฟอรม์ (“ไซต”์) โปรดอ่านเงือนไขการใหบ้รกิารต่อไปนีอยา่งละเอยีดก่อนใชไ้ซตนี์ Giscompany 

(“บญัชี”) เพอืทคีณุจะไดท้ราบถงึสิทธิและขอ้ผูกพนัตามกฎหมายของคณุอนัเกียวเนอืงกับ บรษิัท จีไอเอส จาํกดั และบรษิัทใน

เครือ (เรยีกแยกและเรียกรวมกนัว่า “GIS”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บรกิาร” ทีเราจดัไวใ้หห้รือทาํใหใ้ชง้านไดร้วมถึง 

(ก) ไซต ์(ข) บรกิารทีจดัไวใ้หโ้ดยไซตแ์ละโดยลกูคา้ซอฟตแ์วร ์GIS ททีาํใหใ้ชง้านไดผ่้านทางไซต ์และ (ค) ขอ้มลูข่าวสาร

ทงัหมด หนา้ทเีชอืมโยง คุณสมบตัิ ขอ้มลู ขอ้ความสนัๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถงึการทาํ live 

stream) ขอ้ความ แทก็ เนอืหา โปรแกรม ซอฟตแ์วร ์บรกิารแอปพลิเคชนั (รวมถงึโดยไมจ่าํกดัเพยีงบรกิารแอปพลิเคชนับนมือ

ถือใดๆ) หรือวสัดอืุนๆ ทีทาํใหใ้ชง้านไดผ่้านทางไซตห์รือบรกิารทีเกียวขอ้งกบัไซต ์("เนือหา") คุณสมบตัิใหม่ใดๆ ทีเพมิไปยงั

หรือเสรมิใหก้บับรกิารจะอยู่ภายใตเ้งือนไขการใหบ้รกิารนีดว้ยเชน่กนั เงือนไขการใหบ้รกิารนีจะควบคมุการใชบ้รกิารของคณุ

ซงึจดัไวใ้หโ้ดย GIS 

1.2 ก่อนทีจะเป็นผูใ้ชข้องไซต ์คณุจะตอ้งอา่นและยอมรบัขอ้กาํหนดและเงือนไขทงัหมดใน และทีเชอืมโยงกบั เงือนไขการ

ใหบ้รกิารนีและคณุจะตอ้งยินยอมรบัการดาํเนินการขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุดงัทีอธิบายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัซงึมี

ลิงกไ์วใ้นทีน ี

1.3 GIS สงวนสิทธิในการเปลียนแปลง ดดัแปลง ระงบั หรือยกเลิกไซตน์ีหรือบรกิารทงัหมดหรือบางส่วนไดต้ลอดเวลา GIS อาจ

ออกบรกิารบางอยา่งหรือคณุสมบตัิของบรกิารในรุ่นเบตา้ ซงึอาจไม่ทาํงานอย่างถกูตอ้ง หรือในลกัษณะเดียวกนักบัทีรุน่

สดุทา้ยอาจทาํงาน และเราจะไมร่บัผิดในสถานการณด์งักล่าว GIS ยงัอาจกาํหนดขอบเขตสาํหรบัคณุสมบติับางอยา่ง หรือ

จาํกดัการเขา้ถึงบางสว่นหรือทงัหมดของไซตห์รือบรกิารโดยใชด้ลุยพนิิจของ GIS เองแต่เพียงผูเ้ดียว และโดยไม่ตอ้งแจง้หรือรบั

ผิด 

1.4 GIS สงวนสิทธิในการปฏิเสธทีจะใหค้ณุเขา้ถึงไซตห์รอืบรกิาร ไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม โดยการใชบ้รกิาร GIS คณุไดใ้ห้

การยอมรบัและความยินยอมทีเพกิถอนไม่ไดต้่อขอ้ตกลงนี รวมถงึขอ้กาํหนด เงือนไขและนโยบายเพิมเติมทอีา้งถงึในทีนแีละ/

หรือมีลิงกไ์วใ้นทีน ีหากคณุไมเ่ห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงนี โปรดงดใชบ้รกิารหรือเขา้ถึงไซตข์องเรา 

 

2. ความเป็นสว่นตวั 

 

2.1 ความเป็นส่วนตวัของคุณมคีวามสาํคญัมากสาํหรบั GIS เพอืใหคุ้ม้ครองสิทธิของคุณไดด้ีขึน เราจึงไดจ้ดัทาํนโยบายความ

เป็นส่วนตวัของ Giscompany เพอือธิบายแนวทางปฏบิตัิดา้นความเป็นส่วนตวัในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็น



ส่วนตวันีเพอืใหเ้ขา้ใจว่า GIS เกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูทีเกียวกบับญัชีของคณุและ/หรอืการใชง้านบรกิารของคณุอย่างไร 

(“ขอ้มลูของผูใ้ช”้) โดยการใชบ้รกิารหรือใหข้อ้มลูทางไซต ์คณุ: 

 

(ก) ยินยอมให ้GIS เก็บรวบรวม ใชง้าน เปิดเผย และ/หรือดาํเนินการกบัเนือหา ขอ้มลูส่วนบคุคลของคณุและขอ้มลูของผูใ้ช้

ตามทีอธิบายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวั 

(ข) ตกลงและยอมรบัว่าสิทธิการเป็นเจา้ของในขอ้มลูของผูใ้ชเ้ป็นของ GIS และของคณุรว่มกนั 

(ค) จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ชต้อ่บคุคลภายนอก ไมว่่าทงัหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมใหบ้คุคลภายนอกสามารถเขา้ถึงหรอื

ใชข้อ้มลูของผูใ้ชข้องท่านโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจาก GIS เป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

 

2.2 ผูใ้ชท้คีรอบครองขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชค้นอืนผ่านการใชบ้รกิาร (“ฝ่ายผูร้บั”) ตกลงวา่จะ (1) ปฏบิตัิตามกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลทีบงัคบัใชท้งัหมดอนัเกียวกบัขอ้มลูดงักล่าว (2) อนญุาตใหผู้ใ้ช ้ซงึฝ่ายผูร้บัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูส่วน

บุคคลไว ้(“ฝ่ายผูเ้ปิดเผย”) ลบขอ้มลูของตนทีเก็บรวบรวมไวอ้อกจากฐานขอ้มลูของฝ่ายผูร้บั และ (3) อนญุาตใหฝ่้ายผูเ้ปิดเผย

ตรวจสอบว่าฝ่ายผูร้บัมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูใดบา้งเกียวกบัตน ในแต่ละกรณีของขอ้ (2) และขอ้ (3) ขา้งตน้ ตามและเมือ

กฎหมายทีบงัคบัใชก้าํหนดไว ้

 

3. สิทธิการใชง้านแบบจาํกดั 

 

3.1 GIS มอบสิทธิการใชง้านแบบจาํกดัและเพกิถอนไดใ้นการเขา้ถึงและใชบ้รกิารตามขอ้กาํหนด และเงือนไขของเงือนไขการ

ใหบ้รกิารนี เนือหา เครืองหมายการคา้ เครืองหมายบรกิาร ชือตราสินคา้ โลโก ้และทรพัยสิ์นทางปัญญาอืนๆ ทีมีกรรมสิทธิ

ทงัหมด (“ทรพัยส์ินทางปัญญา”) ทีแสดงในไซต ์เป็นทรพัยสิ์นของ GIS และหากเหมาะสม เป็นทรพัยสิ์นของบุคคลภายนอกที

ถือกรรมสิทธิตามทีระบุไวใ้นไซต ์ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิการใชง้านทงัโดยตรงหรือโดยออ้มแก่บุคคลใดทเีขา้ถึงไซตเ์พอืใช้

งานหรือลอกเลียนแบบทรพัยสิ์นทางปัญญาใด และไมม่บีคุคลใดทีเขา้ถงึไซตจ์ะสามารถอา้งสิทธิ กรรมสิทธิ หรอืผลประโยชน์

ในไซตน์ีได ้โดยการใชห้รอืเขา้ถึงบรกิาร คณุตกลงทีจะปฏิบตัิตามกฎหมายลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้ เครืองหมายบรกิาร และ

กฎหมายทีบงัคบัใชอื้นๆ ทงัหมด ทีคุม้ครองบรกิาร ไซต ์และเนือหาในไซต ์คณุตกลงทีจะไม่คดัลอก แจกจา่ย เผยแพรต่่อ ส่งต่อ 

แสดงแก่สาธารณะ ดาํเนินการตอ่สาธารณะ ดดัแปลง ปรบัเปลียน ใหเ้ชา่ ขาย หรือสรา้งงานอนพุนัธจ์ากส่วนหนึงส่วนใดของ

บรกิาร ไซต ์หรอืเนือหาในไซต ์คณุยงัจะตอ้งไม่สะทอ้นหรือตกีรอบส่วนหนึงส่วนใดหรอืทงัหมดของเนือหาในไซตน์ีบนเซิรฟ์เวอร์

อนืใด หรือเป็นส่วนหนึงของเว็บไซตอื์น โดยไม่ไดร้บัคาํยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากเรา นอกจากนี คณุตกลงวา่

จะไม่ใชโ้รบอต สไปเดอร ์หรอือปุกรณอ์ตัโนมตัิอืนใด หรือกระบวนการทีทาํดว้ยมือเพือเฝ้าตดิตามหรอืคดัลอกเนือหาของเรา 



โดยไม่ไดร้บัคาํยินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากเรา (คาํยินยอมดงักล่าวจะถือวา่มอบใหส้าํหรบัเทคโนโลยีเครืองมือ

คน้หามาตรฐานทีใชโ้ดยเว็บไซตค์น้หาทางอินเทอรเ์นต็เพือนาํผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตมายงัเว็บไซตน์)ี 

3.2 คณุสามารถเชอืมโยงไปยงัไซตจ์ากเว็บไซตข์องคณุ โดยมีขอ้แมว้า่เว็บไซตข์องคุณไม่ไดแ้สดงนยัของการรบัรองโดยหรือ

เชอืมโยงกบั GIS คณุรบัทราบว่า GIS อาจยกเลิกการใหบ้รกิารไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนไดต้ลอดเวลา ตามดลุยพินิจแต่เพยีงผู้

เดียวของตน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

 

4. ซอฟตแ์วร ์

 

ซอฟตแ์วรท์เีราจดัไวใ้หค้ณุเป็นส่วนหนึงของบรกิารนี อยู่ภายใตข้อ้กาํหนดของเงือนไขการใหบ้รกิารนี GIS สงวนสิทธิทงัหมดต่อ

ซอฟตแ์วรท์ีไม่ไดอ้นุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้โดย GIS ในทีน ีสครปิตห์รอืรหสัของบุคคลภายนอก ทเีชอืมโยงไปยงัหรืออา้งถงึจาก

บรกิาร บุคคลภายนอกทีเป็นเจา้ของสครปิตห์รอืรหสัดงักล่าวเป็นผูม้อบสิทธิการใชง้านใหแ้ก่คุณ ไม่ใชม่อบใหโ้ดย GIS 

 

5. บญัชีและความปลอดภยั 

 

5.1 คณุอาจสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรอืบรกิารอืนๆ ซงึเราอนญุาตใหเ้ขา้ถงึได ้หรือทีเชอืมโยงกนัหรือทาํงานรว่มกนั 

GIS ไม่ไดต้รวจสอบ และไม่รบัผิดชอบต่อเนือหาของบคุคลภายนอก ฟังกช์นัการทาํงาน ความปลอดภยั บรกิาร นโยบายความ

เป็นส่วนตวั หรือการปฏิบตัิอืนๆ ของผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรือบรกิารเหล่านนั หากคณุกระทาํการดงักล่าว เงือนไขการใหบ้รกิาร

ของผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรือบรกิารเหล่านนั รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัทีเกียวขอ้ง หากแตกต่างจากเงือนไขการใหบ้รกิาร

และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา อาจบงัคบัใชก้บัการใชผ้ลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรือบรกิารเหล่านนัของคณุ 

5.2 คณุสามารถใชบ้รกิารไดต้่อเมือคณุอาศยัอยูใ่นประเทศทีไดร้บัอนญุาตจากเรา ซงึจะมีการปรบัปรุงเป็นครงัคราว 

 

6. เงอืนไขการใชง้าน 

 

6.1 สิทธิการใชง้านไซตน์ีและบรกิารมีผลจนกว่าจะมกีารยกเลิก สิทธิการใชง้านนจีะยกเลิกตามทรีะบุไวใ้นเงือนไขการใหบ้รกิาร 

หรือเมอืคณุไม่ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดหรือเงือนไขใดๆ ของเงือนไขการใหบ้รกิารนี ในกรณีดงักล่าว ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้แก่ GIS

เพอืใหก้ารยกเลิกดงักล่าวมีผล 

 



6.2 คณุตกลงทจีะไม่: 

(ก) อปัโหลด โพสต ์ส่งต่อ หรือทาํใหเ้นือหาทีผิดกฎหมาย เป็นภยั คกุคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมดิ ทาํใหต้ืนตกใจ ทาํใหเ้ป็นทกุข ์

หลอกลวง ทาํใหเ้สือมเสีย หยาบคาย ลามก หมินประมาท ล่วงลาํความเป็นส่วนตวัของผูอ้ืน น่ารงัเกียจ เหยียดเชือชาติหรือ

ชาติพนัธุ ์ใชง้านได ้

(ข) ละเมิดกฎหมายซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเฉพาะกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวกบัสิทธิของบคุคลภายนอก 

(ค) อปัโหลด โพสต ์ส่งต่อหรอืกระทาํเนือหาใดๆ ทีส่วนเกียวขอ้งกบัการใชผู้เ้ยาวท์ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารดูแลของผูป้กครอง หรือ 

ใชบ้รกิารเพอืทาํอนัตรายต่อผูเ้ยาวไ์ม่วา่ในทางใดกต็าม 

(ง) ใชบ้รกิารหรืออปัโหลดเนอืหาเพอืปลอมแปลงเป็นบคุคลหรือนิติบุคคลอืน หรือแสดงขอ้มลูเท็จเกียวกบัความเชือมโยงกบั

บุคคลหรือนิติบุคคลใด 

(จ) ปลอมแปลงส่วนหวัหรือปรบัเปลียนรหสัประจาํตวัเพอืปิดบงัแหล่งกาํหนดของเนือหาทีส่งต่อผ่านบรกิาร 

(ฉ) ลบประกาศเกียวกบักรรมสิทธิออกจากไซต ์

(ช) เป็นตน้เหตุ อนญุาตหรือมอบอาํนาจใหท้าํการดดัแปลง สรา้งงานอนพุนัธ ์หรือแปลบรกิารโดยไม่ไดร้บัอนุญาตอยา่งชดัแจง้

จาก GIS 

(ซ) ใชบ้รกิารเพือประโยชนข์องบคุคลภายนอกหรอืในลกัษณะทีไม่ไดร้บัอนญุาตตามสิทธิการใชง้านทีใหไ้วใ้นทีน ี

(ฌ) ใชบ้รกิารหรืออปัโหลดเนือหาในลกัษณะเป็นการฉอ้ฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจรงิ ชีนาํไปในทางทีผิดหรือเป็นการ

หลอกลวง 

(ญ) เปิดใชห้รือมีบญัชีผูใ้ชห้ลายบญัชีเพือกระทาํการใดๆ ทีเป็นการละเมิดขอ้กาํหนดหรือวตัถปุระสงคข์องขอ้กาํหนดเงือนไข

การใหบ้รกิารน ี

(ฎ) เขา้ถงึแพลตฟอรม์ของ GIS เปิดบญัชีผูใ้ชห้รือเขา้ถึงบญัชีผูใ้ชข้องคณุโดยใชโ้ปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรม

จาํลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวรห์รือฮารด์แวรอื์นใด 

(ฏ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทาํวิศวกรรมยอ้นกลบั ถอดประกอบหรอืเจาะระบบบรกิาร (หรือส่วนหนึงส่วนใดของบรกิาร) หรอื

เอาชนะหรือทาํลายเทคโนโลยีการเขา้รหสัหรือมาตรการความปลอดภยัที GIS นาํมาใชก้บับรกิารและ/หรือขอ้มลูทีส่งต่อ 

ดาํเนินการ หรือจดัเก็บไวโ้ดย GIS 

(ฑ) เก็บเกียวหรือเก็บรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัเจา้ของบญัชีคนอืน รวมถงึ โดยไม่จาํกดัเพียงขอ้มลูส่วนบคุคลใดๆ 



(ฒ) อปัโหลด อีเมล โพสต ์ส่งต่อ หรือทาํใหเ้นือหาทีคณุไม่มีสิทธิทาํใหใ้ชง้านไดภ้ายใตก้ฎหมายหรือภายใตค้วามสมัพนัธต์าม

สญัญาหรือการมอบอาํนาจ (เช่น ขอ้มลูภายใน ขอ้มลูทีเป็นกรรมสิทธิและขอ้มลูลบัทีไดท้ราบหรือถกูเปิดเผยจากความสมัพนัธ์

ในการจา้งงานหรอืภายใตข้อ้ตกลงไม่เปิดเผยขอ้มลู) ใชง้านได ้

(ณ) อปัโหลด อีเมล โพสต ์ส่งต่อ หรือทาํใหเ้นือหาทีละเมดิสิทธิบตัร เครืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ ลิขสิทธิ หรอื

กรรมสิทธิอนืๆ ของบุคคลอืน ใชง้านได ้

(ด) อปัโหลด อีเมล โพสต ์ส่งต่อ หรือทาํใหโ้ฆษณาทีไม่ไดร้อ้งขอหรือไดร้บัอนุญาต สือประชาสมัพนัธ ์“เมลขยะ” “สแปม” 

“จดหมายลกูโซ”่ “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอืนใดทีไม่ไดร้บัอนญุาต ใชง้านได ้

(ต) อปัโหลด อีเมล โพสต ์ส่งต่อ หรือทาํใหว้สัดอุืนๆ ทมีีไวรสัซอฟตแ์วร ์หนอน มา้โทรจนั หรือรหสัคอมพิวเตอร ์รูทีน ไฟลห์รอื

โปรแกรมทีออกแบบมาเพือแทรกแซงทงัโดยตรงและโดยออ้มต่อ ปรบัเปลียน ขดัขวาง ทาํลาย หรือจาํกดัฟังกช์นัการทาํงานของ

ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรห์รือฮารด์แวรใ์ดๆ หรือขอ้มลูหรอือปุกรณโ์ทรคมนาคม ใชง้านได ้

 (ถ) แทรกแซง ปรบัเปลียน หรอืขดัขวางบรกิารหรือเซิรฟ์เวอรห์รือเครือข่ายทีเชอืมต่อกบับรกิารหรอืการใชง้านของผูใ้ชค้นอืน

และการเพลิดเพลินกบับรกิาร หรอืฝ่าฝืนขอ้กาํหนด กระบวนการ นโยบาย หรือขอ้บงัคบัของเครือข่ายทีเชอืมต่อกับไซต ์

(ท) ดาํเนินการหรอืเขา้รว่มในการกระทาํทีอาจส่งผลเสียหายทงัทางตรงหรือทางออ้ม ปิดใชง้าน สรา้งภาระหนกั หรือทาํ

ใหบ้รกิารหรือเซิรฟ์เวอรห์รอืเครือข่ายทีเชอืมต่อกบับรกิารมีขอ้บกพรอ่ง 

(น) ใชบ้รกิารเพอืเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คาํสงั แนวทางปฏบิตัิ นโยบาย หรือ

ขอ้บงัคบัของทอ้งถิน ของรฐั ประเทศ หรือระหว่างประเทศทีเกียวขอ้ง รวมถงึ แต่ไม่จาํกดัเพียง กฎหมายและขอ้กาํหนด (ไม่ว่า

มีอาํนาจทางกฎหมายของไม่) เกียวกบัการป้องกนัการฟอกเงินหรือการต่อตา้นการก่อการรา้ย 

 (บ) ใชบ้รกิารเพอืฝ่าฝืนความเป็นส่วนตวัของผูอ้ืน หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผูอื้น 

(ป) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ GIS ซงึรวมถึงสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาและการลวงขายในเรืองนนัๆ ดว้ย 

(ผ) ใชบ้รกิารเพอืเก็บรวบรวมหรอืจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลเกียวกบัผูใ้ชค้นอนืทเีกียวกบัการกระทาํและกิจกรรมตอ้งหา้มทีระบุ

ไวด้า้นบน และ/หรือ 

(ฝ) ลงรายการทีละเมดิลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้ หรอืสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญหาของบคุคลภายนอกหรือ ใชบ้รกิารใน

ลกัษณะทีจะละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ืน 

 

6.3 คณุรบัทราบ ยินยอม และตกลงวา่ GIS อาจเขา้ถึง รกัษา และเปิดเผยขอ้มลูบญัชีของคุณและเนอืหาหากกฎหมายกาํหนด

ไวเ้ช่นนนั หรือตามคาํสงัศาลหรือโดยหน่วยงานรฐัหรอืหนว่ยงานทางกฎหมายทีมเีขตอาํนาจเหนือ GIS หรือโดยการเชือโดย



สจุรติว่าการเขา้ถึงเพอืรกัษาหรือเปิดเผยนนัมีความจาํเป็นตามสมควรเพือ: (ก) ปฏิบตัิตามขนัตอนทางกฎหมาย (ข) บงัคบัใช้

เงอืนไขการใหบ้รกิารนี (ค) ตอบสนองต่อขอ้เรียกรอ้งทวี่าเนือหาใดละเมิดสิทธิของบคุคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคาํขอการ

บรกิารลกูคา้ของคณุ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรพัยสิ์นหรอืความปลอดภยัส่วนบคุคลของ GIS ผูใ้ชแ้ละ/หรอืประชาชนทวัไป 

 

7. การละเมิดเงือนไขการใหบ้รกิารของเรา 

 

7.1 การละเมิดนโยบายนีอาจส่งผลใหม้ีการดาํเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง สิงใดสิงหนึงหรือทงัหมดต่อไปน ี

o ถกูดาํเนินคดีอาญา 

o ถกูดาํเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีงการเรยีกรอ้งค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชัวคราว กอ่นพิพากษาหรือคาํสงัหา้ม

ของศาล 

7.2 หากคณุเชือวา่ผูใ้ชบ้นไซตข์องเราละเมิดเงือนไขการใหบ้รกิารนี โปรดติดต่อ gis.contact@cdg.co.th 

 

8. ความคดิเห็น 

 GIS ยินดีรบัฟังทกุความคิดเห็นจากผูใ้ช ้ซงึจะชว่ยให ้GIS ปรบัปรุงคณุภาพของบรกิารทมีอบให ้โปรดดรูายละเอียดเพิมเติม

เกียวกบัขนัตอนการส่งความคิดเห็นดา้นล่าง 

(i) สามารถส่งความคดิเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางอเีมลมายงั หรอืใชแ้บบฟอรม์ความคดิเห็นในเว็บไซต ์

(ii) ไม่รบัความคิดเห็นทีไม่ระบชุอืผูร้อ้งเรยีน 

(iii) ผูใ้ชท้ีไดร้บัผลกระทบจากความคดิเห็นควรไดร้บัแจง้ถึงขอ้เท็จจรงิอยา่งครบถว้น และไดร้บัโอกาสใหท้าํเรืองชแีจง 

(iv) ไม่รบัความคิดเห็นทีคลมุเครอืและทาํใหเ้สือมเสีย 

 

9. การปฏิเสธความรบัผิดชอบ 

 

9.1 บรกิารนจีดัไวใ้ห ้“ตามสภาพจรงิ” โดยไมม่กีารรบัประกนั การอา้งสิทธิ หรอืการรบัรองโดย GIS ไม่ว่าในลกัษณะใด ทงัแบบ

ชดัแจง้ โดยนยั หรือแบบบงัคบั อนัเกียวเนอืงกับบรกิาร รวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง การรบัประกนัคณุภาพ การดาํเนินงาน การไม่

ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทาํการคา้ หรือความเหมาะสมสาํหรบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ รวมทงัไม่มีการรบัประกนัทเีกิดขึน



ระหว่างการติดต่อ การดาํเนินงาน หรือการใชเ้พือการคา้ โดยไมเ่ป็นการจาํกดัสิงทกีล่าวไปก่อนหนา้นี และจนถึงขอบเขตสงูสดุ

ทกีฎหมายทเีกียวขอ้งอนุญาตไว ้GIS ไม่รบัประกนัว่า บรกิาร ไซตน์ี หรอืการทาํงานในไซตจ์ะพรอ้มใชง้านได ้เขา้ถงึได ้ไม่

หยดุชะงกั ทนัต่อเวลา ปลอดภยั ถกูตอ้ง ครบถว้น หรือปราศจากขอ้ผิดพลาด ว่าขอ้บกพรอ่ง หากม ีจะไดร้บัการแกไ้ข หรือวา่ 

ไซตน์แีละ/หรือเซิรฟ์เวอรข์องไซตจ์ะใชง้านไดโ้ดยปราศจากไวรสั นาฬกิา ระบบตงัเวลา ตวันบั หนอน ล็อคซอฟตแ์วร ์อปุกรณ์

สอดแนม มา้โทรจนั เราติง ประตกูบัดกั ระเบิดเวลา หรือรหสั คาํสงั โปรแกรม หรือส่วนประกอบทีเป็นอนัตรายอนืใด 

9.2 คณุรบัทราบว่าความเสียงทงัหมดทีเกดิขนึจากการใชห้รือการดาํเนินงานของไซตน์ีและ/หรือบรกิาร ตกเป็นของคณุจนถงึ

ขอบเขตสงูสดุทกีฎหมายทเีกียวขอ้งอนุญาตไว ้

9.3 GIS ไม่ไดค้วบคมุและ จนถงึขอบเขตสงูสดุทกีฎหมายทเีกียวขอ้งอนุญาตไว ้ไม่รบัประกนัหรือรบัผิดชอบต่อความเหมาะสม

เพอืวตัถปุระสงค ์การมีอยู่ คณุภาพ ความปลอดภยัหรือความชอบดว้ยกฎหมายของสินคา้ทีวางจาํหน่ายผา่นทางบรกิาร และ

คณุตกลงทจีะปลดปล่อย GIS และบรษิัทในเครือออกจากการอา้งสิทธิ การเรยีกรอ้ง และความเสียหายใดๆ และทังหมด อนั

เกิดจากหรือเกียวเนอืงกับขอ้พิพาทดงักล่าว 

 

10. ขอ้ยกเวน้และขอ้จาํกดัการรบัผิด 

 

10.1 จนถึงขอบเขตสงูสดุทีกฎหมายทีเกียวขอ้งอนญุาตไว ้ไม่ว่าในสถานการณใ์ดก็ตาม GIS จะไมร่บัผิดไม่ว่าตามสญัญา การ

รบัประกนั การละเมดิ (รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพยีง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่วา่ในเชิงรุก เชงิรบั หรือถกูใส่ความ) ความรบัผิด

ของผลิตภณัฑ ์ความรบัผิดโดยสนิเชิงหรือทฤษฎีอืน) หรือประเด็นฟ้องอืนตามกฎหมาย ตามความเทียงธรรม ตามบทกฎหมาย 

หรืออนืใด ต่อ: 

 

10.1.1 (ก) การสญูเสียการใชง้าน (ข) การสญูเสียกาํไร (ค) การสญูเสียรายได ้(ง) การสญูเสียขอ้มลู (จ) การสญูเสียค่าความ

นิยม หรือ (ฉ) การลม้เหลวในการรบัรูเ้งินออมทีคาดการณไ์ว ้ในแต่ละกรณีทงัในทางตรงและทางออ้ม หรือ 

 

10.1.2 ความเสียหายทางออ้ม โดยบงัเอิญ พิเศษ หรอืทีเป็นผลตามมาทีเกดิจากหรือเกียวเนอืงกบัการใชห้รือการไม่สามารถใช้

ไซตน์หีรือบรกิาร รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพยีง ความเสียหายอนัเกิดจากสิงดงักล่าว แมว้า่ GIS จะไดร้บัแจง้ถงึความเป็นไปไดข้อง

ความเสียหายดงักล่าวแลว้ก็ตาม 

 



10.2 คณุรบัทราบและตกลงวา่สิทธิเพียงอย่างเดยีวทีคณุมเีกียวกบัปัญหาหรือความไม่พงึพอใจใดๆ ในบรกิารคือการขอให้

ยกเลิกบญัชีของคุณ และ/หรือหยดุใชง้านบรกิาร 

10.3 ไมม่สิีงใดในเงอืนไขการใหบ้รกิารนีทจีะจาํกดัหรือยกเวน้ความรบัผิดต่อการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บรา่งกายอนัเกิดจาก

ความประมาทเลินเล่อของ GIS การฉอ้โกง หรือต่อความรบัผิดอืนใดในส่วนของ GIS ทไีม่สามารถจาํกัดและ/หรือยกเวน้ไดต้าม

กฎหมาย 

 

11. ลิงกไ์ปยงัไซตข์องบุคคลภายนอก 

 

ลิงกข์องบคุคลภายนอกจะใหค้ณุสามารถออกจากไซตนี์ได ้และไซตท์ีมีลิงกไ์ปไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของ GIS ไม่ว่าใน

ลกัษณะใด และคณุเขา้ถงึไซตเ์หล่านีดว้ยความเสียงของคณุเอง GIS ไม่รบัผิดชอบไม่ว่ากรณีใดตอ่เนือหาของไซตที์ลิงกไ์ป

ดงักล่าว หรือลิงกท์อียูใ่นไซตที์มลิีงกไ์ป รวมถงึการเปลียนแปลงหรือการอปัเดตไซตด์งักล่าว GIS จดัลิงกเ์หล่านีไวใ้หเ้พอืความ

สะดวกเท่านนั และการรวมลิงกใ์ดๆ ไวไ้ม่ไดแ้สดงนยัหรือการเชือมโยงอยา่งชดัแจง้ การรบัรอง หรือการเป็นผูส้นบัสนนุโดย 

GIS ถึงไซตท์ลิีงกไ์ปใดๆ และ/หรอืเนือหาในไซตที์ลิงกไ์ปนนั 

 

12. การมีส่วนรว่มของบุคคลภายนอกต่อบรกิารและลิงกภ์ายนอก 

 

12.1 ผูมี้สว่นรว่มในบรกิารแต่ละคน ในดา้นขอ้มลู ขอ้ความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟตแ์วร ์และเนือหาอืนๆ เป็นผูร้บัผิดชอบแต่

เพยีงผูเ้ดียวต่อความถกูตอ้ง ความน่าเชือถือ ลกัษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและขอ้จาํกดัทางกฎหมาย ที

เกียวขอ้งกบัเนอืหาทีส่งเขา้มา ดงันนั GIS จะไม่รบัผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรอืตรวจสอบอย่างสมาํเสมอถึงความ

ถกูตอ้ง ความนา่เชือถือ ลกัษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและขอ้จาํกดัทางกฎหมาย ทีเกียวขอ้งกบัเนือหาที

ส่งเขา้มา คณุจะไม่กาํหนดให ้GIS ตอ้งรบัผิดชอบต่อการดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการของผูใ้ช ้รวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพยีง สิงที

โพสตห์รือทาํใหใ้ชง้านไดผ่้านทางบรกิาร 

 

12.2 นอกจากนี บรกิารอาจมีลิงกไ์ปยงัผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์บรกิารและขอ้เสนอของบุคคลภายนอก ลิงก ์ผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์

บรกิารของบคุคลภายนอกเหล่านีไม่ไดเ้ป็นของหรือควบคมุโดย GIS แต่ดาํเนินการโดย และเป็นทรพัยส์ินของบคุคลภายนอกที

เกียวขอ้ง และอาจไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธิหรอืกฎหมายและสนธิสญัญาว่าดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญาอืนๆ ที

บงัคบัใช ้GIS ไม่ไดต้รวจสอบ และไม่รบัผิดชอบต่อเนือหา ฟังกช์นัการทาํงาน ความปลอดภยั บรกิาร นโยบายความเป็น

ส่วนตวั หรือการปฏิบตัิอืนๆ ของบคุคลภายนอกเหล่านี ขอแนะนาํใหอ้า่นขอ้กาํหนดและนโยบายอืนๆ ทีเผยแพรบ่นเว็บไซตห์รือ



อนืๆ โดยบคุคลภายนอกดงักล่าว ในการใชบ้รกิาร คุณตกลงวา่ GIS จะไม่รบัผิดชอบในลกัษณะใดกต็ามอนัเนืองมาจากการใช้

งานของคณุหรือการไม่สามารถใชง้านเว็บไซตห์รือวิดเจต็ใดๆ คณุรบัทราบและตกลงต่อไปดว้ยว่า GIS อาจยกเลิกการใชง้าน

ของคุณ หรือลบลิงกข์องบคุคลภายนอก หรือแอปพลิเคชนับนบรกิาร ตามขอบเขตทีการใชง้านนนัละเมิดเงือนไขการใหบ้รกิาร

น ี

 

13. การรบัรองและการรบัประกนัของคณุ 

คณุรบัรองและรบัประกนัวา่: 

 

(ก) คุณบรรลนุิติภาวะ (และในกรณีของผูเ้ยาว ์ไดร้บัความยินยอมจากพอ่แม่หรือผูป้กครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและ

ความสามารถทีจะเขา้ทาํสญัญาเงือนไขการใหบ้รกิารนีและปฏิบตัิตามเงอืนไขนี และ 

(ข) คณุจะใชบ้รกิารเพอืจดุประสงคท์ีถกูกฎหมายและตามเงือนไขการใหบ้รกิารนี และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย 

คาํสงั แนวทางปฏิบตัิ นโยบายและขอ้บงัคบัทีบงัคบัใชท้งัหมด 

 

14. การกระทาํอนัเป็นการฉอ้โกงหรือการกระทาํทีตอ้งสงสยั 

โดยใชด้ลุยพนิิจของ GIS แต่เพยีงผูเ้ดียว หาก GIS มคีวามเชอืมนัว่าคุณไดก้ระทาํการหรอืทาํธุรกรรมใดๆ ทีอาจเป็นการฉอ้โกง

หรือเป็นทีตอ้งสงสยั เราอาจจะดาํเนินมาตรการตา่งๆ เพือปกป้อง ไดแ้ก ่

 

(ก) เราอาจจะปิด ระงบัหรือจาํกดัการใหบ้รกิาร 

 (ข) เราอาจปฏิเสธการใหบ้รกิารแก่คณุทนัทีหรือในอนาคต 

 

15. การชดใชค้่าเสียหาย 

 

คณุตกลงทจีะชดใช ้ปกป้องและทาํให ้GIS ผูถื้อหุน้ บรษิัทย่อย บรษิัทในเครือ กรรมการ เจา้หนา้ที ตวัแทน ผูร่้วมแบรนด ์หรือ

หุน้ส่วนอืน และพนกังาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายทีไดร้บัการชดใช”้) พน้จากการเรยีกรอ้งสิทธิ การดาํเนนิการ การดาํเนินคดี และ

การฟอ้งรอ้งคดี รวมถงึหนีสิน ความเสียหาย การชาํระหนี บทลงโทษ ค่าปรบั ค่าใชจ่้ายและตน้ทนุทีเกียวขอ้งทงัหมด (รวมถึง

แต่ไม่จาํกัดเพียง ค่าใชจ่้ายในการยตุิขอ้พิพาทอืนๆ) ทเีกดิแก่ฝ่ายทีไดร้บัการชดใช ้อนัเกิดจากหรือเกียวขอ้งกบั: (ก) ธุรกรรม



ใดๆ ทีทาํขึนบนไซต ์หรือขอ้พิพาทใดๆ ทีเกียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เวน้แต่กรณีที GIS หรือบรษิทัในเครือเป็นผูจ้าํหนา่ย

สินคา้ในธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัขอ้พิพาทดงักล่าว) (ค) การโฮสต ์การดาํเนินงาน การจดัการและ/หรือการดแูลระบบบรกิาร โดย

หรือในนามของ GIS (ง) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงือนไขใดๆ ในเงือนไขการใหบ้รกิารนีและนโยบายหรอืแนวทางปฏิบตัิอืนใดทีอา้ง

ถึงในทีน ี(จ) การใชห้รือใชบ้รกิารในทางทีผิด หรือ (ฉ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบคุคลภายนอก 

 

16. การแยกออกจากกนัได ้

 

หากบทบญัญัติใดในเงือนไขการใหบ้รกิารนีถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดไ้ม่ว่าดว้ยเหตผุลใดภายใต้

กฎหมายของเขตอาํนาจศาลใด ใหถื้อว่าบทบญัญตัินนัสามารถแยกออกจากกนัไดจ้ากขอ้กาํหนดและเงือนไขนี และไม่ส่งผล

ต่อความสมบูรณแ์ละการมีผลบงัคบัใชข้องบทบญัญัติทีเหลือ หรือความสมบูรณแ์ละการมีผลบงัคบัใชข้องบทบญัญัติทีมี

ปัญหาภายใตก้ฎหมายของเขตอาํนาจศาลอืนใด 

 

17. กฎหมายทใีชบ้งัคบั 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิารนีจะอยู่ภายใตบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คาํนึงถงึความขดัแยง้กบักฎแห่ง

กฎหมาย อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาการจาํหนา่ยสนิคา้ระหวา่งประเทศและกฎหมายธุรกรรมขอ้มลูคอมพวิเตอรท์ี

เป็นมาตรฐานเดียวกนั ถงึขอบเขตทีบงัคบัใชไ้ด ้ถกูสงวนสิทธิไวอ้ย่างชดัแจง้ เวน้แต่กฎหมายทีบงัคบัใชจ้ะกาํหนดไวเ้ป็นอย่าง

อนื ขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ การเรียกรอ้งสิทธิหรือความแตกต่างทกุประเภททีอาจจะเกดิขึน จากหรือเกียวขอ้งกบัเงือนไขการ

ใหบ้รกิารนี ต่อหรอืเกียวขอ้งกบั GIS หรือฝ่ายทีไดร้บัการชดใชภ้ายใตเ้งือนไขการใหบ้รกิารนี ใหส่้งเรืองและยตุิในขนัตอน

สดุทา้ยโดยอนุญาโตตลุาการประเทศไทยตามกฎการอนญุาโตตลุาการของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ (“กฎ THAC”) ทบีงัคบัใช้

อยู่ในขณะนี ซงึถือว่าไดร้วมกฎเขา้ไวโ้ดยการอา้งอิงในส่วนนี จะมีอนุญาโตตลุาการหนงึ (1) ทา่นและภาษาในการ

อนญุาโตตลุาการคือภาษาไทย 

 

18. บทบญัญัติทวัไป 

 

18.1 GIS สงวนสิทธิทงัหมดทีไมไ่ดใ้หไ้วโ้ดยชดัแจง้ในทีน ี



18.2 GIS อาจแกไ้ขเงือนไขการใหบ้รกิารนีไดต้ลอดเวลาโดยโพสตเ์งือนไขการใหบ้รกิารฉบบัแกไ้ขบนไซตน์ี การใชง้านไซตน์ี

ต่อไปของคณุหลงัการเปลียนแปลงดงักล่าวจะถือว่าคณุยอมรบัเงอืนไขการใหบ้รกิารฉบบัแกไ้ขนนัแลว้ 

18.3 ไมม่สิีงใดในเงอืนไขการใหบ้รกิารนีจะถือเป็นการเป็นหุน้ส่วน การลงทนุรว่ม หรอืความสมัพนัธร์ะหว่างตวัการกบัตวัแทน 

ระหว่างคณุและ GIS และไม่มีสิงใดอนญุาตใหค้ณุสรา้งภาระค่าใชจ่้ายหรือหนีสินในนามของ GIS 

18.4 ความลม้เหลวของ GIS ไม่วา่เวลาใด ทีจะบงัคบัใชบ้ทบญัญตัิใดของเงือนไขนี ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนใน

ภายหลงัทีจะบงัคบัใชบ้ทบญัญัตดิงักล่าว เวน้แต่มกีารสละสิทธิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

18.5 เงอืนไขการใหบ้รกิารนีมีไวเ้พอืคณุและประโยชนข์องเราเท่านนั และไม่ใช่เพือประโยชนข์องบคุคลหรือนิติบุคคลอืนใด 

เวน้แต่บรษิัทย่อยและบรษิัทในเครือของ GIS (และผูร้บัช่วงและผูร้บัมอบหมายของบรษิัทย่อยและบรษิัทในเครือทีเกียวขอ้งของ 

GIS แต่ละแห่ง) 

18.6 เงอืนไขทีกาํหนดไวใ้นเงือนไขการใหบ้รกิารนีและขอ้ตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ทีรวมอยู่ในหรอือา้งถงึในเงือนไขการ

ใหบ้รกิารนี ถือเป็นขอ้ตกลงทีสมบรูณ ์และความเขา้ใจของคู่สญัญาอนัเกียวกบับรกิารและไซต ์และใชแ้ทนทีขอ้ตกลงหรอื

ความเขา้ใจก่อนหนา้นีระหวา่งคูส่ญัญาซงึเกียวขอ้งกบัเรืองดงักลา่ว ดงันนัคู่สญัญาจึงยกเวน้เงือนไขโดยนยัทงัหมดตาม

ขอ้เท็จจรงิ ในการเขา้ทาํขอ้ตกลงทีเกิดจากเงือนไขการใหบ้รกิารนนีนั คู่สญัญาไม่ไดพ้ึงพาถอ้ยแถลง การรบัรอง การรบัประกนั 

ความเขา้ใจ ภาระหนา้ที คาํสญัญา หรือคาํมนัจากบุคคลใดนอกเหนือจากทีระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้ในเงือนไขการใหบ้รกิารนี 

คู่สญัญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกรอ้งทีเพกิถอนไม่ไดแ้ละไม่มีเงือนไข สิทธิและการเยียวยาทงัหมด ซงึแต่สาํหรบัส่วนนี ตนอาจมี

อนัเกียวเนอืงกับสิงใดทีกล่าวมาก่อนหนา้นี เงอืนไขการใหบ้รกิารนีไม่อาจโตแ้ยง้ อธิบาย หรือเสรมิดว้ยหลกัฐานขอ้ตกลงก่อน

หนา้ ขอ้ตกลงปากเปล่าซงึเกดิขนึพรอ้มกนั หรือเงอืนไขเพมิเตมิทีสอดคลอ้งกนัใดๆ 

18.7 คณุตกลงทจีะปฏิบตัิตามกฎหมาย บทกฎหมาย ขอ้บงัคบัและประมวลกฎหมายทีบงัคบัใชท้งัหมด ทีเกียวกบัการต่อตา้น

การติดสินบนและการทจุรติ รวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเพยีงพระราชบญัญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร กฎหมายป้องกนัการ

ทจุรติในต่างประเทศของสหรฐัฯ รวมทงัยืนยนัวา่คณุไดแ้ละจะกาํหนดนโยบายและระเบยีบทงัหมดทีจาํเป็นเพอืรบัรองการ

ปฏบิตัิตามขอ้กาํหนดดงัทวี่าน ี

18.8 หากมคีาํถามหรือขอ้กงัวลเกียวกบัเงือนไขการใหบ้รกิารนี หรือมีปัญหาทีเกดิจากเงอืนไขการใหบ้รกิารนีหรือบนไซต ์โปรด

ติดต่อเราที: gis.contact@cdg.co.th 
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