เงือนไขการให้บริการ
1. บทนํา

1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงือนไขการให้บริการต่อไปนีอย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี Giscompany
(“บัญชี”) เพือทีคุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกียวเนืองกับ บริษัท จีไอเอส จํากัด และบริษัทใน

เครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “GIS”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บริการ” ทีเราจัดไว้ให้หรือทําให้ใช้งานได้รวมถึง
(ก) ไซต์ (ข) บริการทีจัดไว้ให้โดยไซต์และโดยลูกค้าซอฟต์แวร์ GIS ทีทําให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์ และ (ค) ข้อมูลข่าวสาร
ทังหมด หน้าทีเชือมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสันๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิ ก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการทํา live
stream) ข้อความ แท็ก เนือหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จาํ กัดเพียงบริการแอปพลิเคชันบนมือ
ถือใดๆ) หรือวัสดุอืนๆ ทีทําให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการทีเกียวข้องกับไซต์ ("เนือหา") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ทีเพิมไปยัง
หรือเสริมให้กบั บริการจะอยู่ภายใต้เงือนไขการให้บริการนีด้วยเช่นกัน เงือนไขการให้บริการนีจะควบคุมการใช้บริการของคุณ
ซึงจัดไว้ให้โดย GIS
1.2 ก่อนทีจะเป็ นผูใ้ ช้ของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกําหนดและเงือนไขทังหมดใน และทีเชือมโยงกับ เงือนไขการ

ให้บริการนีและคุณจะต้องยินยอมรับการดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังทีอธิบายไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวซึงมี
ลิงก์ไว้ในทีนี
1.3 GIS สงวนสิทธิในการเปลียนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นีหรือบริการทังหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา GIS อาจ

ออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึงอาจไม่ทาํ งานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับทีรุน่
สุดท้ายอาจทํางาน และเราจะไม่รบั ผิดในสถานการณ์ดงั กล่าว GIS ยังอาจกําหนดขอบเขตสําหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือ
จํากัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทังหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดลุ ยพินิจของ GIS เองแต่เพียงผูเ้ ดียว และโดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือรับ
ผิด
1.4 GIS สงวนสิทธิในการปฏิเสธทีจะให้คณ
ุ เข้าถึงไซต์หรือบริการ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการใช้บริการ GIS คุณได้ให้

การยอมรับและความยินยอมทีเพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี รวมถึงข้อกําหนด เงือนไขและนโยบายเพิมเติมทีอ้างถึงในทีนีและ/
หรือมีลิงก์ไว้ในทีนี หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา
2. ความเป็ นส่วนตัว

2.1 ความเป็ นส่วนตัวของคุณมีความสําคัญมากสําหรับ GIS เพือให้คม
ุ้ ครองสิทธิของคุณได้ดีขึน เราจึงได้จดั ทํานโยบายความ

เป็ นส่วนตัวของ Giscompany เพืออธิบายแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความเป็ นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็ น

ส่วนตัวนีเพือให้เข้าใจว่า GIS เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลทีเกียวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร
(“ข้อมูลของผูใ้ ช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ขอ้ มูลทางไซต์ คุณ:
(ก) ยินยอมให้ GIS เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิ ดเผย และ/หรือดําเนินการกับเนือหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผูใ้ ช้

ตามทีอธิบายไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็ นเจ้าของในข้อมูลของผูใ้ ช้เป็ นของ GIS และของคุณร่วมกัน
(ค) จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ช้ตอ่ บุคคลภายนอก ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บค
ุ คลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือ

ใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ของท่านโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจาก GIS เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
2.2 ผูใ้ ช้ทครอบครองข้
ี
อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้คนอืนผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ ายผูร้ บั ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีบังคับใช้ทงหมดอั
ั
นเกียวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผใู้ ช้ ซึงฝ่ ายผูร้ บั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ (“ฝ่ ายผูเ้ ปิ ดเผย”) ลบข้อมูลของตนทีเก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ ายผูร้ บั และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผูเ้ ปิ ดเผย
ตรวจสอบว่าฝ่ ายผูร้ บั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกียวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมือ
กฎหมายทีบังคับใช้กาํ หนดไว้
3. สิทธิการใช้งานแบบจํากัด

3.1 GIS มอบสิทธิการใช้งานแบบจํากัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกําหนด และเงือนไขของเงือนไขการ

ให้บริการนี เนือหา เครืองหมายการค้า เครืองหมายบริการ ชือตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอืนๆ ทีมีกรรมสิทธิ
ทังหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทีแสดงในไซต์ เป็ นทรัพย์สินของ GIS และหากเหมาะสม เป็ นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที
ถือกรรมสิทธิตามทีระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิการใช้งานทังโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดทีเข้าถึงไซต์เพือใช้
งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปั ญญาใด และไม่มบี คุ คลใดทีเข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ หรือผลประโยชน์
ในไซต์นีได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงทีจะปฏิบตั ิตามกฎหมายลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า เครืองหมายบริการ และ
กฎหมายทีบังคับใช้อืนๆ ทังหมด ทีคุม้ ครองบริการ ไซต์ และเนือหาในไซต์ คุณตกลงทีจะไม่คดั ลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ
แสดงแก่สาธารณะ ดําเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลียน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพนั ธ์จากส่วนหนึงส่วนใดของ
บริการ ไซต์ หรือเนือหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึงส่วนใดหรือทังหมดของเนือหาในไซต์นีบนเซิรฟ์ เวอร์
อืนใด หรือเป็ นส่วนหนึงของเว็บไซต์อืน โดยไม่ได้รบั คํายินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี คุณตกลงว่า
จะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อตั โนมัติอืนใด หรือกระบวนการทีทําด้วยมือเพือเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนือหาของเรา

โดยไม่ได้รบั คํายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากเรา (คํายินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สาํ หรับเทคโนโลยีเครืองมือ
ค้นหามาตรฐานทีใช้โดยเว็บไซต์คน้ หาทางอินเทอร์เน็ตเพือนําผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์น)ี
3.2 คุณสามารถเชือมโยงไปยังไซต์จากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีขอ้ แม้วา่ เว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยหรือ

เชือมโยงกับ GIS คุณรับทราบว่า GIS อาจยกเลิกการให้บริการไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้
เดียวของตน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
4. ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ทเราจั
ี ดไว้ให้คณ
ุ เป็ นส่วนหนึงของบริการนี อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนดของเงือนไขการให้บริการนี GIS สงวนสิทธิทังหมดต่อ
ซอฟต์แวร์ทีไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย GIS ในทีนี สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ทีเชือมโยงไปยังหรืออ้างถึงจาก
บริการ บุคคลภายนอกทีเป็ นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็ นผูม้ อบสิทธิการใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่มอบให้โดย GIS
5. บัญชีและความปลอดภัย

5.1 คุณอาจสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอืนๆ ซึงเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือทีเชือมโยงกันหรือทํางานร่วมกัน
GIS ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รบ
ั ผิดชอบต่อเนือหาของบุคคลภายนอก ฟั งก์ชนการทํ
ั
างาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความ

เป็ นส่วนตัว หรือการปฏิบตั ิอืนๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน หากคุณกระทําการดังกล่าว เงือนไขการให้บริการ
ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน รวมถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวทีเกียวข้อง หากแตกต่างจากเงือนไขการให้บริการ
และ/หรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กบั การใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านันของคุณ
5.2 คุณสามารถใช้บริการได้ต่อเมือคุณอาศัยอยูใ่ นประเทศทีได้รบ
ั อนุญาตจากเรา ซึงจะมีการปรับปรุงเป็ นครังคราว

6. เงือนไขการใช้งาน

6.1 สิทธิการใช้งานไซต์นีและบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิการใช้งานนีจะยกเลิกตามทีระบุไว้ในเงือนไขการให้บริการ

หรือเมือคุณไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรือเงือนไขใดๆ ของเงือนไขการให้บริการนี ในกรณีดงั กล่าว ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งแก่ GIS
เพือให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล

6.2 คุณตกลงทีจะไม่:
(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทําให้เนือหาทีผิดกฎหมาย เป็ นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทําให้ตืนตกใจ ทําให้เป็ นทุกข์

หลอกลวง ทําให้เสือมเสีย หยาบคาย ลามก หมินประมาท ล่วงลําความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ืน น่ารังเกียจ เหยียดเชือชาติหรือ
ชาติพนั ธุ์ ใช้งานได้
(ข) ละเมิดกฎหมายซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับทีเกียวกับสิทธิของบุคคลภายนอก
(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทําเนือหาใดๆ ทีส่วนเกียวข้องกับการใช้ผเู้ ยาว์ทีไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผูป
้ กครอง หรือ

ใช้บริการเพือทําอันตรายต่อผูเ้ ยาว์ไม่วา่ ในทางใดก็ตาม
(ง) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนือหาเพือปลอมแปลงเป็ นบุคคลหรือนิติบุคคลอืน หรือแสดงข้อมูลเท็จเกียวกับความเชือมโยงกับ

บุคคลหรือนิติบุคคลใด
(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลียนรหัสประจําตัวเพือปิ ดบังแหล่งกําหนดของเนือหาทีส่งต่อผ่านบริการ
(ฉ) ลบประกาศเกียวกับกรรมสิทธิออกจากไซต์
(ช) เป็ นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอํานาจให้ทาํ การดัดแปลง สร้างงานอนุพน
ั ธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้ง

จาก GIS
(ซ) ใช้บริการเพือประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะทีไม่ได้รบ
ั อนุญาตตามสิทธิการใช้งานทีให้ไว้ในทีนี
(ฌ) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนือหาในลักษณะเป็ นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็ นความจริง ชีนําไปในทางทีผิดหรือเป็ นการ

หลอกลวง
(ญ) เปิ ดใช้หรือมีบญ
ั ชีผใู้ ช้หลายบัญชีเพือกระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดข้อกําหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดเงือนไข

การให้บริการนี
(ฎ) เข้าถึงแพลตฟอร์มของ GIS เปิ ดบัญชีผใู้ ช้หรือเข้าถึงบัญชีผใู้ ช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรม

จําลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อืนใด
(ฏ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทําวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึงส่วนใดของบริการ) หรือ

เอาชนะหรือทําลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที GIS นํามาใช้กบั บริการและ/หรือข้อมูลทีส่งต่อ
ดําเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย GIS
(ฑ) เก็บเกียวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับเจ้าของบัญชีคนอืน รวมถึง โดยไม่จาํ กัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

(ฒ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทําให้เนือหาทีคุณไม่มีสิทธิทําให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตาม

สัญญาหรือการมอบอํานาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลทีเป็ นกรรมสิทธิและข้อมูลลับทีได้ทราบหรือถูกเปิ ดเผยจากความสัมพันธ์
ในการจ้างงานหรือภายใต้ขอ้ ตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล) ใช้งานได้
(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทําให้เนือหาทีละเมิดสิทธิบต
ั ร เครืองหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ หรือ

กรรมสิทธิอืนๆ ของบุคคลอืน ใช้งานได้
(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทําให้โฆษณาทีไม่ได้รอ้ งขอหรือได้รบ
ั อนุญาต สือประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม”

“จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอืนใดทีไม่ได้รบั อนุญาต ใช้งานได้
(ต) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทําให้วสั ดุอืนๆ ทีมีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือ

โปรแกรมทีออกแบบมาเพือแทรกแซงทังโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลียน ขัดขวาง ทําลาย หรือจํากัดฟั งก์ชนการทํ
ั
างานของ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้
(ถ) แทรกแซง ปรับเปลียน หรือขัดขวางบริการหรือเซิรฟ
์ เวอร์หรือเครือข่ายทีเชือมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผูใ้ ช้คนอืน

และการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่ าฝื นข้อกําหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายทีเชือมต่อกับไซต์
(ท) ดําเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทําทีอาจส่งผลเสียหายทังทางตรงหรือทางอ้อม ปิ ดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทํา

ให้บริการหรือเซิรฟ์ เวอร์หรือเครือข่ายทีเชือมต่อกับบริการมีขอ้ บกพร่อง
(น) ใช้บริการเพือเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คําสัง แนวทางปฏิบต
ั ิ นโยบาย หรือ

ข้อบังคับของท้องถิน ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศทีเกียวข้อง รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง กฎหมายและข้อกําหนด (ไม่ว่า
มีอาํ นาจทางกฎหมายของไม่) เกียวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
(บ) ใช้บริการเพือฝ่ าฝื นความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ืน หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผูอ้ ืน
(ป) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ GIS ซึงรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและการลวงขายในเรืองนันๆ ด้วย
(ผ) ใช้บริการเพือเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับผูใ้ ช้คนอืนทีเกียวกับการกระทําและกิจกรรมต้องห้ามทีระบุ

ไว้ดา้ นบน และ/หรือ
(ฝ) ลงรายการทีละเมิดลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการใน

ลักษณะทีจะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืน
6.3 คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า GIS อาจเข้าถึง รักษา และเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนือหาหากกฎหมายกําหนด

ไว้เช่นนัน หรือตามคําสังศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายทีมีเขตอํานาจเหนือ GIS หรือโดยการเชือโดย

สุจริตว่าการเข้าถึงเพือรักษาหรือเปิ ดเผยนันมีความจําเป็ นตามสมควรเพือ: (ก) ปฏิบตั ิตามขันตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้
เงือนไขการให้บริการนี (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทีว่าเนือหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคําขอการ
บริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ GIS ผูใ้ ช้และ/หรือประชาชนทัวไป
7. การละเมิดเงือนไขการให้บริการของเรา

7.1 การละเมิดนโยบายนีอาจส่งผลให้มีการดําเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง สิงใดสิงหนึงหรือทังหมดต่อไปนี
o ถูกดําเนินคดีอาญา
o ถูกดําเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชัวคราว ก่อนพิพากษาหรือคําสังห้าม

ของศาล
7.2 หากคุณเชือว่าผูใ้ ช้บนไซต์ของเราละเมิดเงือนไขการให้บริการนี โปรดติดต่อ gis.contact@cdg.co.th

8. ความคิดเห็น
GIS ยินดีรบ
ั ฟังทุกความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ ซึงจะช่วยให้ GIS ปรับปรุงคุณภาพของบริการทีมอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิมเติม

เกียวกับขันตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง
(i) สามารถส่งความคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมลมายัง หรือใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นในเว็บไซต์
(ii) ไม่รบ
ั ความคิดเห็นทีไม่ระบุชอผู
ื ร้ อ้ งเรียน
(iii) ผูใ้ ช้ทีได้รบ
ั ผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รบั แจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รบั โอกาสให้ทาํ เรืองชีแจง
(iv) ไม่รบ
ั ความคิดเห็นทีคลุมเครือและทําให้เสือมเสีย

9. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

9.1 บริการนีจัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มกี ารรับประกัน การอ้างสิทธิ หรือการรับรองโดย GIS ไม่ว่าในลักษณะใด ทังแบบ

ชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกียวเนืองกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดําเนินงาน การไม่
ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทําการค้า หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทังไม่มีการรับประกันทีเกิดขึน

ระหว่างการติดต่อ การดําเนินงาน หรือการใช้เพือการค้า โดยไม่เป็ นการจํากัดสิงทีกล่าวไปก่อนหน้านี และจนถึงขอบเขตสูงสุด
ทีกฎหมายทีเกียวข้องอนุญาตไว้ GIS ไม่รบั ประกันว่า บริการ ไซต์นี หรือการทํางานในไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่
หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รบั การแก้ไข หรือว่า
ไซต์นและ/หรื
ี
อเซิรฟ์ เวอร์ของไซต์จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬกิ า ระบบตังเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สอดแนม ม้าโทรจัน เราติง ประตูกบั ดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คําสัง โปรแกรม หรือส่วนประกอบทีเป็ นอันตรายอืนใด
9.2 คุณรับทราบว่าความเสียงทังหมดทีเกิดขึนจากการใช้หรือการดําเนินงานของไซต์นีและ/หรือบริการ ตกเป็ นของคุณจนถึง

ขอบเขตสูงสุดทีกฎหมายทีเกียวข้องอนุญาตไว้
9.3 GIS ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดทีกฎหมายทีเกียวข้องอนุญาตไว้ ไม่รบ
ั ประกันหรือรับผิดชอบต่อความเหมาะสม

เพือวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าทีวางจําหน่ายผ่านทางบริการ และ
คุณตกลงทีจะปลดปล่อย GIS และบริษัทในเครือออกจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ และทังหมด อัน
เกิดจากหรือเกียวเนืองกับข้อพิพาทดังกล่าว
10. ข้อยกเว้นและข้อจํากัดการรับผิด

10.1 จนถึงขอบเขตสูงสุดทีกฎหมายทีเกียวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม GIS จะไม่รบ
ั ผิดไม่ว่าตามสัญญา การ

รับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จาํ กัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่วา่ ในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิด
ของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสินเชิงหรือทฤษฎีอืน) หรือประเด็นฟ้องอืนตามกฎหมาย ตามความเทียงธรรม ตามบทกฎหมาย
หรืออืนใด ต่อ:
10.1.1 (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกําไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสี ยค่าความ

นิยม หรือ (ฉ) การล้มเหลวในการรับรูเ้ งินออมทีคาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทงในทางตรงและทางอ้
ั
อม หรือ
10.1.2 ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือทีเป็ นผลตามมาทีเกิดจากหรือเกียวเนืองกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้

ไซต์นหรื
ี อบริการ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิงดังกล่าว แม้วา่ GIS จะได้รบั แจ้งถึงความเป็ นไปได้ของ
ความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

10.2 คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวทีคุณมีเกียวกับปั ญหาหรือความไม่พงึ พอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้

ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ
10.3 ไม่มส
ี ิงใดในเงือนไขการให้บริการนีทีจะจํากัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจาก

ความประมาทเลินเล่อของ GIS การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอืนใดในส่วนของ GIS ทีไม่สามารถจํากัดและ/หรือยกเว้นได้ตาม
กฎหมาย
11. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

ลิงก์ของบุคคลภายนอกจะให้คณ
ุ สามารถออกจากไซต์นีได้ และไซต์ทีมีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ GIS ไม่ว่าใน
ลักษณะใด และคุณเข้าถึงไซต์เหล่านีด้วยความเสียงของคุณเอง GIS ไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนือหาของไซต์ทีลิงก์ไป
ดังกล่าว หรือลิงก์ทอยู
ี ใ่ นไซต์ทมีี ลิงก์ไป รวมถึงการเปลียนแปลงหรือการอัปเดตไซต์ดงั กล่าว GIS จัดลิงก์เหล่านีไว้ให้เพือความ
สะดวกเท่านัน และการรวมลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรือการเชือมโยงอย่างชัดแจ้ง การรับรอง หรือการเป็ นผูส้ นับสนุนโดย
GIS ถึงไซต์ทลิ
ี งก์ไปใดๆ และ/หรือเนือหาในไซต์ทีลิงก์ไปนัน
12. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

12.1 ผูม
้ ีสว่ นร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนือหาอืนๆ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่

เพียงผูเ้ ดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชือถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจํากัดทางกฎหมาย ที
เกียวข้องกับเนือหาทีส่งเข้ามา ดังนัน GIS จะไม่รบั ผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสมําเสมอถึงความ
ถูกต้อง ความน่าเชือถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจํากัดทางกฎหมาย ทีเกียวข้องกับเนือหาที
ส่งเข้ามา คุณจะไม่กาํ หนดให้ GIS ต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินการหรือไม่ดาํ เนินการของผูใ้ ช้ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง สิงที
โพสต์หรือทําให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ
12.2 นอกจากนี บริการอาจมีลงิ ก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์

บริการของบุคคลภายนอกเหล่านีไม่ได้เป็ นของหรือควบคุมโดย GIS แต่ดาํ เนินการโดย และเป็ นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที
เกียวข้อง และอาจได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิทธิหรือกฎหมายและสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอืนๆ ที
บังคับใช้ GIS ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รบั ผิดชอบต่อเนือหา ฟั งก์ชนการทํ
ั
างาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็ น
ส่วนตัว หรือการปฏิบตั ิอืนๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี ขอแนะนําให้อา่ นข้อกําหนดและนโยบายอืนๆ ทีเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ

อืนๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ คุณตกลงว่า GIS จะไม่รบั ผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนืองมาจากการใช้
งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า GIS อาจยกเลิกการใช้งาน
ของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชันบนบริการ ตามขอบเขตทีการใช้งานนันละเมิดเงือนไขการให้บริการ
นี
13. การรับรองและการรับประกันของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่า:
(ก) คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผูเ้ ยาว์ ได้รบ
ั ความยินยอมจากพ่อแม่หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและ

ความสามารถทีจะเข้าทําสัญญาเงือนไขการให้บริการนีและปฏิบตั ิตามเงือนไขนี และ
(ข) คุณจะใช้บริการเพือจุดประสงค์ทีถูกกฎหมายและตามเงือนไขการให้บริการนี และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย

คําสัง แนวทางปฏิบตั ิ นโยบายและข้อบังคับทีบังคับใช้ทงหมด
ั
14. การกระทําอันเป็ นการฉ้อโกงหรือการกระทําทีต้องสงสัย

โดยใช้ดลุ ยพินิจของ GIS แต่เพียงผูเ้ ดียว หาก GIS มีความเชือมันว่าคุณได้กระทําการหรือทําธุรกรรมใดๆ ทีอาจเป็ นการฉ้อโกง
หรือเป็ นทีต้องสงสัย เราอาจจะดําเนินมาตรการต่างๆ เพือปกป้อง ได้แก่
(ก) เราอาจจะปิ ด ระงับหรือจํากัดการให้บริการ
(ข) เราอาจปฏิเสธการให้บริการแก่คณ
ุ ทันทีหรือในอนาคต

15. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงทีจะชดใช้ ปกป้องและทําให้ GIS ผูถ้ ือหุน้ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที ตัวแทน ผูร้ ่วมแบรนด์ หรือ
หุน้ ส่วนอืน และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ ายทีได้รบั การชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดําเนินการ การดําเนินคดี และ
การฟ้องร้องคดี รวมถึงหนีสิน ความเสียหาย การชําระหนี บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทีเกียวข้องทังหมด (รวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียง ค่าใช้จา่ ยในการยุติขอ้ พิพาทอืนๆ) ทีเกิดแก่ฝ่ายทีได้รบั การชดใช้ อันเกิดจากหรือเกียวข้องกับ: (ก) ธุรกรรม

ใดๆ ทีทําขึนบนไซต์ หรือข้อพิพาทใดๆ ทีเกียวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีที GIS หรือบริษทั ในเครือเป็ นผูจ้ าํ หน่าย
สินค้าในธุรกรรมทีเกียวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว) (ค) การโฮสต์ การดําเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดย
หรือในนามของ GIS (ง) การฝ่ าฝื นหรือละเมิดเงือนไขใดๆ ในเงือนไขการให้บริการนีและนโยบายหรือแนวทางปฏิบตั ิอืนใดทีอ้าง
ถึงในทีนี (จ) การใช้หรือใช้บริการในทางทีผิด หรือ (ฉ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก
16. การแยกออกจากกันได้

หากบทบัญญัติใดในเงือนไขการให้บริการนีถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้
กฎหมายของเขตอํานาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินนสามารถแยกออกจากกั
ั
นได้จากข้อกําหนดและเงือนไขนี และไม่ส่งผล
ต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติทเหลื
ี อ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติทีมี
ปั ญหาภายใต้กฎหมายของเขตอํานาจศาลอืนใด
17. กฎหมายทีใช้บงั คับ

เงือนไขการให้บริการนีจะอยู่ภายใต้บงั คับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คาํ นึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่ง
กฎหมาย อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาการจําหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตทีบังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายทีบังคับใช้จะกําหนดไว้เป็ นอย่าง
อืน ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภททีอาจจะเกิดขึน จากหรือเกียวข้องกับเงือนไขการ
ให้บริการนี ต่อหรือเกียวข้องกับ GIS หรือฝ่ ายทีได้รบั การชดใช้ภายใต้เงือนไขการให้บริการนี ให้ส่งเรืองและยุติในขันตอน
สุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ทีบังคับใช้
อยู่ในขณะนี ซึงถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี จะมีอนุญาโตตุลาการหนึง (1) ท่านและภาษาในการ
อนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
18. บทบัญญัติทวไป
ั

18.1 GIS สงวนสิทธิทังหมดทีไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในทีนี

18.2 GIS อาจแก้ไขเงือนไขการให้บริการนีได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงือนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี การใช้งานไซต์นี

ต่อไปของคุณหลังการเปลียนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงือนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนันแล้ว
18.3 ไม่มส
ี ิงใดในเงือนไขการให้บริการนีจะถือเป็ นการเป็ นหุน้ ส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน

ระหว่างคุณและ GIS และไม่มีสิงใดอนุญาตให้คณ
ุ สร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนีสินในนามของ GIS
18.4 ความล้มเหลวของ GIS ไม่วา่ เวลาใด ทีจะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงือนไขนี ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนใน

ภายหลังทีจะบังคับใช้บทบัญญัตดิ งั กล่าว เว้นแต่มกี ารสละสิทธิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
18.5 เงือนไขการให้บริการนีมีไว้เพือคุณและประโยชน์ของเราเท่านัน และไม่ใช่เพือประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอืนใด

เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ GIS (และผูร้ บั ช่วงและผูร้ บั มอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทีเกียวข้องของ
GIS แต่ละแห่ง)
18.6 เงือนไขทีกําหนดไว้ในเงือนไขการให้บริการนีและข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ทีรวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงือนไขการ

ให้บริการนี ถือเป็ นข้อตกลงทีสมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สญ
ั ญาอันเกียวกับบริการและไซต์ และใช้แทนทีข้อตกลงหรือ
ความเข้าใจก่อนหน้านีระหว่างคูส่ ญ
ั ญาซึงเกียวข้องกับเรืองดังกล่าว ดังนันคู่สญ
ั ญาจึงยกเว้นเงือนไขโดยนัยทังหมดตาม
ข้อเท็จจริง ในการเข้าทําข้อตกลงทีเกิดจากเงือนไขการให้บริการนีนัน คู่สญ
ั ญาไม่ได้พึงพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน
ความเข้าใจ ภาระหน้าที คําสัญญา หรือคํามันจากบุคคลใดนอกเหนือจากทีระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงือนไขการให้บริการนี
คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายสละการเรียกร้องทีเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงือนไข สิทธิและการเยียวยาทังหมด ซึงแต่สาํ หรับส่วนนี ตนอาจมี
อันเกียวเนืองกับสิงใดทีกล่าวมาก่อนหน้านี เงือนไขการให้บริการนีไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อน
หน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึงเกิดขึนพร้อมกัน หรือเงือนไขเพิมเติมทีสอดคล้องกันใดๆ
18.7 คุณตกลงทีจะปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับและประมวลกฎหมายทีบังคับใช้ทงหมด
ั
ทีเกียวกับการต่อต้าน

การติดสินบนและการทุจริต รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร กฎหมายป้องกันการ
ทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทังยืนยันว่าคุณได้และจะกําหนดนโยบายและระเบียบทังหมดทีจําเป็ นเพือรับรองการ
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดดังทีว่านี
18.8 หากมีคาํ ถามหรือข้อกังวลเกียวกับเงือนไขการให้บริการนี หรือมีปัญหาทีเกิดจากเงือนไขการให้บริการนีหรือบนไซต์ โปรด

ติดต่อเราที: gis.contact@cdg.co.th
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