
 
◼ ขอ้ตกลงในการใชง้าน “GOBEYOND”   
ขอ้ 1 (วตัถุประสงค)์ 

“GOBEYOND” คือบริการผ่านเวบ็ (web service) เพื่อการพฒันาบุคลากรและผูใ้ช้งาน (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บริการ”) 
ซ่ึงให้บริการโดย บริษทั เอช แอนด์ จี (ไทยแลนด์) จ ากดั (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บริษทัฯ”) ขอ้ตกลงในการใช้งาน สิทธิและ
หนา้ท่ีระหว่างบริษทัฯ และผูใ้ชง้าน 
 
ขอ้ 2 (ขอบเขตการบงัคบัใช)้ 
1. ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัความสัมพนัธ์ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการระหว่างผูใ้ชง้าน และบริษทัฯ เวน้แต่ในกรณีท่ีมี

การก าหนดเป็นอยา่งอื่นเป็นการเฉพาะ 
2. ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงไม่ไดก้ าหนดอยูใ่นขอ้ตกลงน้ีเกิดขึ้น ผูใ้ชง้านและบริษทัฯ ตกลงท่ีจะร่วมเจรจากนัทั้งสอง

ฝ่ายดว้ยความสุจริตเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
 

ขอ้ 3 (ค านิยาม) 
ค าต่างๆ ท่ีใชใ้นขอ้ตกลงน้ีให้มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
1. “ผูใ้ชง้าน” หมายถึง บุคคลท่ีไดต้กลงตามขอ้ตกลงน้ีและสมคัรเพื่อลงทะเบียนใชบ้ริการตามวิธีการท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

และท าสัญญาใชบ้ริการกบับริษทัฯ (ตามท่ีก าหนดในขอ้ 4 ขอ้ยอ่ย 2.)  
2. “ระบบบริการ” หมายถึง โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการ ขั้นตอน เคร่ืองหมายการค้า ช่ือการค้า รวมไปถึงข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งขอ้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษร แผนภาพ หรือเอกสารใดๆ ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ป็นผูติ้ดตั้ง พฒันา 
บ ารุงรักษา ผลิตเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริการ 

3. “เคร่ืองมือและอุปกรณ์” หมายถึง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการ
เช่ือมต่อสัญญาณและเครือข่ายส่ือสารใดๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการใชบ้ริการโดยไม่รวมถึงตวัระบบบริการซ่ึงผูใ้ชง้านเป็น
ผูติ้ดตั้งหรือไดท้  าสัญญาใชบ้ริการนั้นๆ จากผูใ้ห้บริการรายอื่น 

4. “บัญชีผูใ้ช้งาน” หมายถึง ไอดี (ID) และ รหัสผ่าน (password) ท่ีผูใ้ช้งานสามารถใช้เพื่อเข้าระบบ (log in) และใช้
บริการ (รวมไปถึงท่ีอยู ่URL และขอ้มูลใดๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับผูใ้ชง้านในการเขา้ถึงเวบ็ไซตข์องบริการ) 
 

ขอ้ 4 (การสมคัรใชบ้ริการและการท าสัญญาใชบ้ริการ) 
1. บุคคลท่ีมีความประสงคต์อ้งการใชบ้ริการ (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูส้มคัรใชบ้ริการ”) สามารถสมคัรใชบ้ริการไดโ้ดยส่ง

ช่ือ ท่ีอยู่ ขอ้มูลผูติ้ดต่อ สถานท่ีติดต่อ (ไดแ้ก่ หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่อีเมล) ท่ีอยู่ส าหรับเรียกเก็บค่าบริการ และขอ้มูล
อื่นใดเพื่อระบุขอ้มูลในการสมคัรตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด (ต่อไปน้ีจะเรียกรวมกนัว่า “ขอ้มูลในการสมคัรใชบ้ริการ”) 
ให้แก่บริษทัฯ ตามวิธีท่ีบริษทัฯ ก าหนด (ไดแ้ก่ ใบสมคัรขอใชบ้ริการของ GOBEYOND ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ใบ
สมคัร”) ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจเรียกเอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูส้มคัรใชบ้ริการได ้

2. สัญญาใชบ้ริการระหว่างผูส้มคัรใชบ้ริการและบริษทัฯ ภายใตข้อ้ตกลงน้ี (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สัญญาใชบ้ริการ”) ไดท้  า
ขึ้นและมีผลเม่ือผูส้มคัรใชบ้ริการไดส่้งใบสมคัรให้แก่บริษทัฯ และให้ถือว่าผูส้มคัรใชบ้ริการไดต้กลงตามขอ้ตกลงน้ี
เม่ือไดส่้งใบสมคัรดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ  



3. ผูส้มคัรใชบ้ริการยืนยนัและตกลงว่า บริษทัฯ อาจปฏิเสธการลงทะเบียนได ้หากหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาของบริษทัฯ  (เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การท่ีผูส้มคัร
เคยฝ่าฝืนขอ้ตกลงในการใช้บริการมาก่อน หรือมีการระบุขอ้มูลเท็จของผูส้มคัรใช้บริการในใบสมคัร หรือไม่ช าระ
ค่าบริการตามท่ีระบุไวข้ณะท่ีสมัครจนเลยก าหนดช าระแลว้ถึง 2 เดือน) โดยผูส้มคัรใช้บริการไม่มีสิทธิโตแ้ยง้การ
พิจารณาของบริษทัฯ 

4. ผูส้มคัรใช้บริการยืนยนัและตกลงว่า เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บรองการสมคัรของผูส้มคัรตามขอ้ย่อยขา้งตน้แลว้ ผูส้มคัรใช้
บริการจะไดรั้บ “บญัชีผูใ้ชง้าน” จากบริษทัฯ และสามารถใชบ้ริการได ้
 

ขอ้ 5 (การแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลผูใ้ชง้าน) 
1. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านไดใ้ห้ไวแ้ก่บริษทัฯ เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์

หรือขอ้มูลผูติ้ดต่อ (เช่น อีเมล) หรือขอ้มูลอื่นๆ ผูใ้ชง้านตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้แก่บริษทัฯ ทนัทีตามวิธีท่ี
ทางบริษทัฯ ก าหนด ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจเรียกเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดแ้จง้เปล่ียนแปลงได ้

2. ผูใ้ชง้านตกลงว่า หลงัจากที่ไดมี้การแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูใ้ชง้านในขอ้ยอ่ยขา้งตน้แลว้ การติดต่อหรือแจง้ใดๆ 
จากบริษทัฯ ไปยงัผูใ้ช้งานจะติดต่อไปยงัสถานท่ีท่ีไดแ้จง้เปล่ียนแปลงแลว้เท่านั้น ในกรณีท่ีผูใ้ช้งานไม่ไดแ้จง้การ
เปล่ียนแปลงตามข้อย่อยข้างต้นให้แก่บริษทัฯ ทราบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูใ้ช้งาน หรือบุคคลภายนอก เน่ืองจากบริษทัฯ ไดติ้ดต่อหรือแจง้ไปยงัท่ีอยู่เก่าของผูใ้ช้งาน หรือการท่ีบริษทัฯ ไม่
สามารถติดต่อผูใ้ชง้านได ้
 

ขอ้ 6 (ค่าบริการ) 
1. ผูใ้ชง้านจะตอ้งช าระค่าบริการตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดเพื่อเป็นค่าใชบ้ริการ 
2. หลงัจากท่ีไดท้  าสัญญาใชบ้ริการแลว้ ไม่ว่าผูใ้ชง้านจะไดใ้ชบ้ริการหรือไม่ หรือมีเหตุอื่นใด เช่น การยกเลิกสัญญาหรือ

ยกเลิกบริการเกิดขึ้นก็ตาม ผูใ้ชง้านยงัคงมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช าระเงินทั้งหมดซ่ึงตอ้งช าระใหแ้ก่บริษทัฯ (ไดแ้ก่ ค่าบริการ) 
และบริษทัฯ จะไม่คืนเงินท่ีไดช้ าระให้แก่บริษทัฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ทั้งส้ิน โดยผูใ้ชง้านตกลงว่าผูใ้ชง้านจะตอ้งช าระ
หน้ีท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจนกว่าสัญญาใชบ้ริการจะส้ินสุดลง 

3. ในกรณีท่ีผูใ้ช้งานไม่ไดช้ าระค่าบริการหรือเงินอื่นใด หรือช าระไม่ครบตามจ านวนภายในวนัท่ีก าหนดช าระตามท่ี
บริษทัฯ ไดร้ะบุไวส้ าหรับผูใ้ชง้าน บริษทัฯ จะระงบัการให้บริการโดยแจง้สาเหตุและวนัท่ีระงบับริการ อย่างไรก็ตาม 
หากผูใ้ช้งานสามารถช าระค่าบริการหรือเงินอื่นใดทั้งหมดภายในระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ก าหนด บริษัทฯ อาจเร่ิม
ให้บริการแก่ผูใ้ช้งานอีกคร้ังก็ได ้ทั้งน้ี ผูใ้ช้งานยงัคงมีหน้าท่ีจะต้องช าระค่าบริการให้แก่บริษทัฯ แม้ในระหว่างท่ี
ผูใ้ชง้านหยดุการใชบ้ริการ 

 
ขอ้ 7 (การช าระค่าบริการ) 

ผูใ้ชง้านมีหนา้ท่ีช าระค่าบริการ หรือเงินอื่นใดภายในวนัท่ีก าหนดช าระตามท่ีบริษทัฯ ไดร้ะบุไวส้ าหรับผูใ้ชง้านดว้ยวิธี
ท่ีทางบริษทัฯ ยินยอมดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ผูใ้ชง้านจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการช าระเงินดว้ยตนเอง 
 (1) ช าระดว้ยการโอนเงินไปยงับญัชีของสถาบนัการเงินท่ีทางบริษทัฯ ก าหนด 
 (2) ช าระดว้ยวิธีอื่นๆ ท่ีทางบริษทัฯ ก าหนด 
 



ขอ้ 8 (บญัชีและอื่นๆ )  
1. บริษทัฯ จะสร้างบญัชีผูใ้ชง้านหลงัจากท่ีมีการท าสัญญาใชบ้ริการ 
2. ผูใ้ชง้านสามารถใชบ้ริการไดโ้ดยเขา้สู่ระบบบริการ (log in) ผา่นเวบ็ไซตท่ี์บริษทัฯ ก าหนด โดยใชบ้ญัชีบริการ 
3. ในกรณีท่ีพบว่าขอ้มูลบญัชีผูใ้ชง้าน ไดร่ั้วไหลหรือมีความเส่ียงท่ีจะร่ัวไหลไปยงับุคคลภายนอกท่ีมิใช่ผูใ้ชง้าน (ต่อไป

ในขอ้น้ีจะเรียกว่า “การร่ัวไหลของขอ้มูล”) โดยสาเหตุต่างๆ ทั้งท่ีเกิดจากความบกพร่องของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของ
ผูใ้ช้งาน หรือเกิดจากการเข้าถึงขอ้มูลโดยไม่ถูกตอ้งจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชง้านจะตอ้งด าเนินการตามท่ีบริษทัฯ
แจง้วิธีการไป ทั้งน้ี ผูใ้ช้งานยอมรับว่า บริษทัฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นต่อผูใ้ช้งาน หรือ
บุคคลภายนอกอนัเกิดจากการร่ัวไหลของขอ้มูล (ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง การร่ัวไหลของความลบัทางการคา้และ
ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชง้าน)  

4. ในกรณีท่ีมีบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผูใ้ชง้านเขา้ใชบ้ญัชีบริการของผูใ้ชง้าน การกระท าใดๆ ของบุคคลภายนอกดงักล่าว 
ให้ถือเสมือนเป็นการกระท าของผูใ้ชง้านเอง ผูใ้ชง้านจะตอ้งรับภาระท่ีเกิดจากการใชง้านของบุคคลภายนอกดงักล่าว
ทั้งหมด และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกจากการกระท าดังกล่าว ผูใ้ช้งานจะต้อง
รับผิดชอบในการชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยตนเอง และจะไม่น าความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกบับคุคลภายนอกมาไล่
เบ้ียเอากบับริษทัฯ  

5. บริษทัฯ อาจท าการตรวจสอบสภาพการใชง้านบญัชีผูใ้ชง้านไดต้ามท่ีบริษทัฯ เห็นควร 
6. ผูใ้ช้งานจะตอ้งไม่อนุญาตให้บุคคลหลายคนเขา้ใชบ้ัญชีผูใ้ช้งานบัญชีหน่ึงร่วมกนั โดยผูใ้ช้งานคนหน่ึงสามารถใช้

บญัชีผูใ้ชง้านไดค้นละ 1 บญัชีเท่านั้น  
 
ขอ้ 9 (เคร่ืองมือและอุปกรณ์) 
1. ค่าบริการท่ีเรียกเก็บโดยผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในการรับ

บริการจะไม่รวมอยู่ในค่าบริการของบริษทัฯ และผูใ้ชง้านจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าวดว้ยตนเอง นอกจากน้ี 
ผูใ้ชง้านจะตอ้งรับผิดชอบในการจดัเตรียมความพร้อม รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการใชบ้ริการดว้ย
ตนเองและโดยค่าใชจ้่ายของผูใ้ชง้านเอง 

2. ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการตั้งค่า (setting) และจดัเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการใชบ้ริการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเง่ือนไขทางเทคนิคท่ีบริษทัฯ ก าหนดและรักษาสภาพการใชง้านของเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ดงักล่าวตลอดเวลาท่ีใช้บริการ ทั้งน้ี ผูใ้ชง้านจะตอ้งรับผิดชอบในการตั้งค่าและรักษาสภาพการใช้งานของเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ดว้ยตนเองและโดยค่าใชจ้่ายของผูใ้ชง้านเอง 

 
ขอ้ 10 (การจดัการขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก) 

1. ผูใ้ชง้านจะตอ้งเป็นผูจ้ดัการขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (data) หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีถูกบนัทึกไวจ้ากการใชบ้ริการโดยผูใ้ชง้าน 
(ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก” ) ดว้ยตนเองทั้งหมด โดยบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บสิทธิใดๆ ในขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก
ทั้งส้ิน เวน้แต่ในส่วนท่ีผูใ้ชง้านไดใ้ห้ความยินยอมไวต้ามขอ้น้ี  

2. บริษทัฯ อาจท าการส ารอง (back up) ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก เพื่ออ านวยความสะดวกในการกูค้ืนขอ้มูลหากเซิร์ฟเวอร์ช ารุด
หรือหยดุท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชง้าน 



3. หลงัจากสัญญาใช้บริการส้ินสุดลง บริษทัฯ จะลบขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกเม่ือพน้ระยะเวลาเก็บรักษาขอ้มูลตามท่ีบริษทัฯ 
ก าหนด ทั้งน้ี ผูใ้ชง้านยอมรับว่า หลงัจากสัญญาใชบ้ริการไดส้ิ้นสุดลง บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดกบัผูใ้ชง้าน หรือบุคคลภายนอก ท่ีเกิดจากการรักษา ลบ หรือ ส ารองขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกทั้งส้ิน 

4. นอกเหนือจากการตรวจสอบสภาพการใช้บริการของผูใ้ช้งาน บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกบันทึกได้เพื่อ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  
(1) เพื่อด าเนินการให้ระบบบริการท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
(2) เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกบับริการหรือระบบของบริการ 
(3) เพื่อแกไ้ขปัญหาในกรณีท่ีผูใ้ชง้านขอความช่วยเหลือจากบริษทัฯ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบับริการ  

5. บริษทัฯ ไม่สามารถเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไดโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้าน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
อาจตอ้งเปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกทั้งหมดหรือบางส่วน หากไดรั้บการร้องขอจากจากหน่วยงานราชการ 
เช่น ศาลหรือหน่วยงานผูมี้อ านาจก ากบัดูแล หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการทางกฎหมายหรือเป็นการ
ปฎิบติัตามกฎหมาย  
 

ขอ้ 11 (ความเป็นเจา้ของในสิทธิ) 
1. ผูใ้ชง้านตกลงว่า สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ เช่น ลิขสิทธ์ิและกรรมสิทธ์ิและสิทธิอื่นๆ ในเน้ือหา ความรู้และ

ทกัษะ (know-how) ขอ้มูล (ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลใดขอ้มูลหน่ึงหรือชุดขอ้มูลรวมกนั) ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้สนอผา่นการบริการ 
รวมไปถึงโปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการ ขั้นตอน เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือการคา้ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ ขอ้ความท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแผนผงัใดๆ ท่ีประกอบขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการ ลว้นเป็นกรรมสิทธของบริษทัฯ 
และผูจ้ดัหามาซ่ึงส่ิงดงักล่าวทั้งส้ิน เวน้แต่ขอ้ตกลงน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

2. ห้ามไม่ให้ใช้งานหรือดัดแปลงสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิอื่นใดท่ีเป็นของบริษทัฯ เพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์อยูน่อกขอบเขตการใชบ้ริการของผูใ้ชง้าน 
 

ขอ้ 12 (ขอ้ห้าม) 
1. ผูใ้ช้งานสัญญาว่าจะไม่กระท าการดงัต่อไปน้ี และหากบริษทัฯ พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วพบว่า ผูใ้ช้งานอาจ

กระท าหรือมีแนวโน้มท่ีจะกระท าการในเร่ืองดงักล่าว ผูใ้ช้งานยอมรับและตกลงว่า ทางบริษทัฯ สามารถด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัการกระท าดงักล่าว อีกทั้งผูใ้ชง้านยงัจะไม่ร้องเรียนโตแ้ยง้ใดๆ ต่อมาตรการน้ี 
(1) การกระท าอนัเป็นการดูหม่ินหรือให้ร้ายบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก หรือท าลายช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือของ

บริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก 
(2) การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก 
(3) การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิของบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก 
(4) การกระท าอัน เป็นการละเมิดสิท ธิ เก่ียวกับท รัพย์สินทางปัญญา เช่น  สิท ธิบัตร สิท ธิในผลิตภัณฑ์

อรรถประโยชน์  สิทธิในงานออกแบบผลิตภณัฑ์ เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิในภาพบุคคล ของบริษทัฯ 
หรือบุคคลภายนอก (รวมถึงการท าซ ้า ส่งสัญญาณ โอนสิทธิ ให้ยืมใช ้หรือดดัแปลง) 

(5) การกระท าอนัมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือขายหรือแลกเปล่ียนส่ิงของหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาก าไร
หรือไม่ก็ตาม รวมถึงการกระท าท่ีเขา้ข่ายหรือมีแนวโนม้ว่าจะเขา้ข่าย “แชร์ลูกโซ่” หรือ “ธุรกิจเครือข่าย” ดว้ย 

(6) การกระท าอนัเป็นการขดัขวางการส่งมอบบริการ เช่น ท าให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 



(7) การกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(8) การกระท าอนัเป็นการขดัขวางการให้บริการ 
(9) การชกัชวนท่ีเก่ียวกบัศาสนาหรือกิจกรรมทางการเมือง 
(10) การลงทะเบียนผูใ้ชง้านโดยใชช่ื้อปลอมหรือช่ือของบุคคลภายนอก  
(11) การกระท าอนัเป็นการพกพาส่ิงผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม (รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง มีดดาบ ปืน และอาวุธอื่นๆ 

หรือสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย) 
2. ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านไดก้ระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึงขา้งตน้ บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะระงบัการให้บริการหรือบญัชีบริการ และ

เลิกสัญญาใชบ้ริการ หรือด าเนินมาตรการอื่นใดท่ีบริษทัฯ เห็นว่าจ าเป็น  
3. ผูใ้ชง้านยอมรับว่า บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดกบัผูใ้ชง้าน หรือบุคคลภายนอก ท่ีเกิดจากการ

ระงบัการให้บริการตามขอ้ยอ่ยขา้งตน้ทั้งส้ิน 
 

ขอ้ 13 (ความรับผิด) 
1. ผูใ้ช้งานยืนยนัและตกลงว่า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เก่ียวกับความปลอดภัย ความถูกต้อง และความมี

ประโยชน์ของเน้ือหาของบริการ และขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บจากการให้บริการ 
2. ผูใ้ช้งานยอมรับและตกลงว่า หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงขึ้นดงัต่อไปน้ี บริษทัฯ อาจหยุดให้บริการ เป็นการ

ชัว่คราวหรือถาวรก็ได ้ซ่ึงโดยหลกัแลว้ทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ผูใ้ชง้านทราบก่อนล่วงหน้า แต่ในเหตุสุดวิสัย บริษทัฯ 
อาจหยุดหรือยกเลิกการให้บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบก่อนล่วงหน้า ผูใ้ช้งานยอมรับและตกลงว่า ในกรณีท่ีเกิด
ความเสียหายต่อผูใ้ชง้านอนัเน่ืองมาจากการหยุดหรือยกเลิกบริการ บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย
ดงักล่าว 
(1) กรณีท่ีเครือข่ายช ารุดหรือเสียหาย 
(2) กรณีท่ีผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมยกเลิกการให้บริการ 
(3) กรณีท่ีระบบการคมนาคมมีปัญหา เกิดการนัดหยุดงาน เกิดภยัธรรมชาติ เช่น ไต้ฝุ่ น อุทกภยั พายุ น ้ าท่วม การ

แพร่กระจายของโรคระบาด ภยัธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว ไฟฟ้าดบั เกิดจลาจล ก่อการร้าย การประทว้ง ฯลฯ  
(4) กรณีท่ีทางบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นด้านการปฏิบัติงานหรือทางเทคนิคท่ีท าให้ต้องหยุดหรือยกเลิกการ

ให้บริการ 
(5) กรณีอื่นๆ ท่ีท าให้ไม่สามารถให้บริการได ้อนัเน่ืองมาจากเหตุท่ีไม่ใช่ความผิดของบริษทัฯ 

3. ผูใ้ช้งานยอมรับและตกลงว่า ทางบริษัทฯ สามารถมอบหมายความรับผิดชอบในการให้บริการ ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนให้กบับุคคลภายนอกไดต้ามท่ีจ าเป็น เพื่อให้สามารถให้บริการ โดยมีมาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพท่ี
เหมาะสม 

4. ผูใ้ชง้านยืนยนัและตกลงว่า ทางบริษทัฯ มีสิทธิทั้งหมดในการปฏิบติังานและบริหารจดัการการบริการ 
5. ผูใ้ชง้านตอ้งใช้บริการโดยตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและบทบญัญติัอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ผูใ้ช้งานยอมรับและตกลงว่า 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านกระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือบทบญัญติัอื่นๆ ของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในขณะใชบ้ริการ  

6. ผูใ้ช้งานยอมรับและตกลงว่า บริษทัฯ จะไม่เก่ียวข้องกับปัญหาทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นระหว่างผูใ้ช้งานด้วยกันเอง หรือ
ระหว่างผูใ้ชง้านกบับุคคลภายนอกเก่ียวกบับริการและผูใ้ชง้านตอ้งจดัการกบัปัญหาดงักล่าวระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัเอง 

 



ขอ้ 14 (การเปล่ียนแปลง/ยกเลิกบริการ) 
1. ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า ตามหลกัแลว้ ทางบริษทัฯ สามารถเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หยดุ หรือยกเลิกบริการ ทั้งหมด

หรือบางส่วนเม่ือไรก็ได ้หลงัจากไดแ้จง้ให้ผูใ้ชง้านทราบดว้ยระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหนา้พอสมควร  
2. ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า ตามหลกัแลว้ ทางบริษทัฯ สามารถเปล่ียนแปลงค่าบริการไดห้ลงัจากไดแ้จง้ให้ผูใ้ชง้าน

ทราบเป็นระยะเวลาล่วงหนา้พอสมควร นอกจากน้ี ผูใ้ชง้านยงัยอมรับและตกลงว่า กรณีท่ีมีเหตุผลอื่นท่ีเหมาะสม เช่น 
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสภาพสังคมหรือสภาพเศรษฐกิจ บริษทัฯ สามารถเปล่ียนแปลงค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ก็ได ้ 

3. ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผูใ้ชง้าน ในการเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หยุด หรือยกเลิก
บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงค่าบริการตามขอ้ยอ่ยขา้งตน้ 

 
ขอ้ 15 (การยกเลิกคุณสมบติัในการใชบ้ริการ) 
1. ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านเขา้ข่ายขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี ทางบริษทัฯ สามารถยกเลิกคุณสมบติัใน

การใชบ้ริการของผูใ้ชง้านไดท้นัที โดยแจง้ให้ผูใ้ชง้านทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
(1) กรณีผิดนดัช าระค่าบริการและเงินอื่นๆ ให้แก่บริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
(2) กรณีท่ีผูใ้ชง้านฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขอ้หน่ึงขอ้ใดของขอ้ตกลงน้ี 
(3) กรณีอื่นๆ ท่ีทางบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะให้เป็นผูใ้ช้งานซ่ึงควรไดรั้บบริการอีกต่อไป อนั

เน่ืองมาจากสาเหตุอนัสมควร 
2. โดยไม่ค านึงถึงขอ้ก าหนดในขอ้ยอ่ยขา้งตน้ ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า กรณีท่ีผูใ้ชง้านขดัขวางการให้บริการ บริษทัฯ 

สามารถยกเลิกคณุสมบติัในการใชบ้ริการของผูใ้ชง้านไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชง้านดงักล่าวทราบ  
3. หากผูใ้ชง้านไดถู้กยกเลิกคุณสมบติัตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ย่อย 1. หรือขอ้ย่อย 2. ของขอ้น้ี ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถถือเอา

ประโยชน์จากเง่ือนเวลาไดอ้ีกต่อไป และจะตอ้งช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าบริการ และเงินอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นให้กบั
บริษทั ณ เวลาท่ีถูกยกเลิกคุณสมบติัในการใชบ้ริการในทนัที และตอ้งช าระในรอบเดียว 

 
ขอ้ 16 (หลกัการรับผิดชอบดว้ยตนเอง) 
1. ผูใ้ชง้านสัญญาว่าจะตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท าและผลทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการใชบ้ริการดว้ยตนเอง ผูใ้ชง้านยอมรับ

และตกลงว่าบริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น และผูใ้ชง้านยงัยอมรับและตกลงในเร่ืองต่อไปน้ี 
(1) หลงัจากไดย้กเลิกสัญญาใชบ้ริการแลว้ ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถใชบ้ริการไดอ้ีก 
(2) หลงัจากยกเลิกสัญญาใชบ้ริการแลว้ หากผูใ้ชง้านตอ้งการกลบัมาใชบ้ริการอีก จะตอ้งด าเนินขั้นตอนการสมคัรใช้

บริการใหมอี่กคร้ัง 
2. ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านสร้างความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอนัเน่ืองมาจากการใชบ้ริการ ผูใ้ชง้านตอ้งรับผิดชอบแกปั้ญหา

ดงักล่าวดว้ยค่าใชจ้่ายของตนเอง และตอ้งไม่สร้างความเสียหายใดๆ ต่อบริษทัฯ 
 
ขอ้ 17 (ระยะเวลาของสัญญา) 

ผูใ้ช้งานยืนยนัและตกลงว่า ระยะเวลาของสัญญาใชบ้ริการคือหน่ึง (1) ปี และหากไม่มีการยื่นค าขอยกเลิกสัญญาใช้
บริการ ให้ถือว่าระยะเวลาของสัญญาใช้บริการ ไดรั้บการต่ออายุออกไปอีกหน่ึง (1) ปีโดยอตัโนมติั และเง่ือนไขน้ีให้ใช้
บงัคบัในปีถดัๆ ไปดว้ย 



 
ขอ้ 18 (การเลิกสัญญาใชบ้ริการ) 
1. ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า บริษทัฯ ไม่ตอ้งคืนค่าบริการหรือเงินอื่นๆ ท่ีไดรั้บมาจากผูใ้ชง้าน หากผูใ้ชง้านไดย้กเลิก

สัญญาใชบ้ริการก่อนเร่ิมตน้ใชบ้ริการ แมว่้าจะเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัยก็ตาม  
2. หากผูใ้ช้งานต้องการยกเลิกสัญญา ผูใ้ช้งานต้องยื่นค าขอยกเลิกสัญญาก่อนเดือนต่ออายุอย่างน้อยหน่ึง (1) เดือน

ล่วงหนา้  
3. ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า กรณีท่ีผูใ้ชง้านยกเลิกสัญญา บริษทัฯ ไม่ตอ้งคืนค่าบริการ หรือเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีไดรั้บ

จากผูใ้ชง้าน  
 
ขอ้ 19 (การห้ามโอนสิทธิ) 

ผูใ้ชง้านตอ้งไม่โอน ยา้ย ขาย เปล่ียนแปลงช่ือของสิทธิหรือภาระผกูพนัตามขอ้ตกลงน้ีและบริการ ไปยงับุคคลภายนอก 
รวมทั้งน าไปจ าน าแก่บุคคลภายนอก หรือน าไปเป็นหลกัประกนั 
 
ขอ้ 20 (การแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงน้ี) 

ผูใ้ชง้านยอมรับและตกลงว่า กรณีท่ีมีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีระบใุนขอ้ตกลงน้ี 
บริษทัฯ สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงน้ีโดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูใ้ชง้านล่วงหน้า ดว้ยการแจง้ประกาศใน
บริการ หรือการแจง้ให้ผูใ้ชง้านทราบดว้ยวิธีท่ีทางบริษทัฯ เห็นสมควร ทั้งน้ี ให้ถือว่าผูใ้ชง้านตกลงให้ความเห็นชอบกบัการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลง เม่ือผูใ้ชง้านผูน้ั้นไดเ้ขา้ใชบ้ริการ หลงัการประกาศหรือแจง้ให้ทราบดงักล่าว  
 
ขอ้ 21 (การใชข้อ้มูลส่วนบุคคล) 

ผูใ้ช้งานยอมรับและตกลงว่า บริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มของบริษทัฯ อาจใช้หรือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯได้
รับมาจากผูใ้ชง้าน เพื่อวตัถุประสงคต์่อไปน้ี 

ในการท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ จะใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับมาจากผู ้ใช้งานเพื่อ
วตัถุประสงคต์่อไปน้ี จะตอ้งด าเนินการแจง้ตามท่ีจ าเป็นใหผู้ใ้ชง้านไดท้ราบ และจะตอ้งไดรั้บความยินยอมตามท่ีจ าเป็นจาก
ผูใ้ชง้าน ทั้งน้ีจะตอ้งด าเนินการดงักล่าวก่อนท่ีบริษทัฯ จะเร่ิมให้บริการ 

(1) การให้ หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการ 
(2) การน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ 
(3) การจดัท าแบบสอบถาม 
(4) การยืนยนั ระบุตวับุคคล 
(5) การส่งจดหมายแจง้หรือแบบสอบถามจากทางบริษทัฯทางอีเมล 
(6) การให้บริการหลงัการขายและการตอบค าถาม 
(7) การแนะน าบริการอื่นๆท่ีให้บริการโดยบริษทัในกลุ่มของบริษทัฯ  
(8) กรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองทอ้ง ถ่ิน ศาล องค์กรสาธารณะ เช่น

ส านกังานอยัการ สภาทนายความ หรือองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับจากสาธารณะท่ีมีสถานะทางกฎหมายในระดบั
เดียวกนั หรือกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานดงักล่าวตามท่ีกฎหมายก าหนด   

(9) กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลถูกน าเสนอต่อผูจ้ดักิจกรรมท่ีจดัขึ้นซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของบริการ 



(10) กรณีท่ีทางบริษทัฯ มอบหมายงานบางส่วนแก่บุคคลภายนอก 
(11) กรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธิของทางบริษทัฯ  

ขอ้ 22 (การชดใชค้่าเสียหาย) 
ผูใ้ชง้านตอ้งชดใชค้่าเสียหายให้แก่บริษทัฯ หากบริษทัฯ ไดรั้บความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการท่ีผูใ้ชง้านไดก้ระท าการ

ฝ่าฝืนขอ้ตกลงน้ี 
 
ขอ้ 23 (กฎหมายท่ีบงัคบัใช)้ 

การท า การมีผลบงัคบัใช ้การปฏิบติัตาม และการตีความใดๆ ของขอ้ตกลงน้ีเป็นไปตามกฎหมายไทย 
 
วนัท่ีประกาศใช:้  1 กรกฎาคม 2564 


