เงือ่ นไขการให้บริการ
1. บทนำ

1.1 ขอต้อนรับสูแ่ พลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่ำนเงื่อนไขกำรให้บริกำรต่อไปนีอ้ ย่ำงละเอียดก่อนใช้ไซต์นี ้ CDG (“บัญชี”) เพื่อที่
คุณจะได้ทรำบถึงสิทธิและข้อผูกพันตำมกฎหมำยของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ กลุม่ บริษัทซีดีจี (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่ำ “ซีดี
จี”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) “บริกำร” ที่เรำจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งำนได้รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริกำรที่จดั ไว้ให้โดยไซต์และ
โดยลูกค้ำซอฟต์แวร์ ซีดีจี ที่ทำให้ใช้งำนได้ผำ่ นทำงไซต์ และ (ค) ข้อมูลข่ำวสำรทัง้ หมด หน้ำที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล
ข้อควำมสัน้ ๆ รูปภำพ ภำพถ่ำย กรำฟิ ก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงกำรทำ live stream) ข้อควำม แท็ก เนือ้ หำ โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ บริกำรแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริกำรแอปพลิเคชันบนมือถือใดๆ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งำนได้
ผ่ำนทำงไซต์หรือบริกำรที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ("เนือ้ หำ") คุณสมบัตใิ หม่ใดๆ ที่เพิม่ ไปยังหรือเสริมให้กบั บริกำรจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไข
กำรให้บริกำรนีด้ ว้ ยเช่นกัน เงื่อนไขกำรให้บริกำรนีจ้ ะควบคุมกำรใช้บริกำรของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดย ซีดีจี
1.2 ก่อนที่จะเป็ นผูใ้ ช้ของไซต์ คุณจะต้องอ่ำนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทัง้ หมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขกำร
ให้บริกำรนีแ้ ละคุณจะต้องยินยอมรับกำรดำเนินกำรข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบำยไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวซึ่งมี
ลิงก์ไว้ในที่นี ้
1.3 ซีดีจี สงวนสิทธิใ์ นกำรเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นีห้ รือบริกำรทัง้ หมดหรือบำงส่วนได้ตลอดเวลำ ซีดีจี
อำจออกบริกำรบำงอย่ำงหรือคุณสมบัตขิ องบริกำรในรุ่นเบต้ำ ซึ่งอำจไม่ทำงำนอย่ำงถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุน่
สุดท้ำยอำจทำงำน และเรำจะไม่รบั ผิดในสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว ซีดีจี ยังอำจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัตบิ ำงอย่ำง หรือ
จำกัดกำรเข้ำถึงบำงส่วนหรือทัง้ หมดของไซต์หรือบริกำรโดยใช้ดลุ ยพินิจของ ซีดีจี เองแต่เพียงผูเ้ ดียว และโดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือ
รับผิด
1.4 ซีดีจี สงวนสิทธิใ์ นกำรปฏิเสธที่จะให้คณ
ุ เข้ำถึงไซต์หรือบริกำร ไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใดก็ตำม โดยกำรใช้บริกำร ซีดีจี คุณได้ให้
กำรยอมรับและควำมยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ตอ่ ข้อตกลงนี ้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบำยเพิม่ เติมที่อำ้ งถึงในที่นี่และ/
หรือมีลงิ ก์ไว้ในที่นี ้ หำกคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี ้ โปรดงดใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์ของเรำ

2. ควำมเป็ นส่วนตัว

2.1 ควำมเป็ นส่วนตัวของคุณมีควำมสำคัญมำกสำหรับ ซีดีจี เพื่อให้คมุ้ ครองสิทธิของคุณได้ดีขนึ ้ เรำจึงได้จดั ทำนโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัวของ CDG เพื่ออธิบำยแนวทำงปฏิบตั ดิ ำ้ นควำมเป็ นส่วนตัวในรำยละเอียด โปรดอ่ำนนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวนี ้

เพื่อให้เข้ำใจว่ำ ซีดีจี เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือกำรใช้งำนบริกำรของคุณอย่ำงไร (“ข้อมูลของ
ผูใ้ ช้”) โดยกำรใช้บริกำรหรือให้ขอ้ มูลทำงไซต์ คุณ:

(ก) ยินยอมให้ ซีดีจี เก็บรวบรวม ใช้งำน เปิ ดเผย และ/หรือดำเนินกำรกับเนือ้ หำ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผูใ้ ช้
ตำมที่อธิบำยไว้ในนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว
(ข) ตกลงและยอมรับว่ำสิทธิกำรเป็ นเจ้ำของในข้อมูลของผูใ้ ช้เป็ นของ ซีดีจี และของคุณร่วมกัน
(ค) จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ช้ตอ่ บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน หรือยินยอมให้บคุ คลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงหรือ
ใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้ของท่ำนโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมจำก ซีดีจี เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรก่อน

2.2 ผูใ้ ช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้คนอื่นผ่ำนกำรใช้บริกำร (“ฝ่ ำยผูร้ บั ”) ตกลงว่ำจะ (1) ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้ทงั้ หมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่ำว (2) อนุญำตให้ผใู้ ช้ ซึ่งฝ่ ำยผูร้ บั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลไว้ (“ฝ่ ำยผูเ้ ปิ ดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจำกฐำนข้อมูลของฝ่ ำยผูร้ บั และ (3) อนุญำตให้ฝ่ำยผูเ้ ปิ ดเผย
ตรวจสอบว่ำฝ่ ำยผูร้ บั มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้ำงเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2)และข้อ (3) ข้ำงต้น ตำมและเมื่อ
กฎหมำยที่บงั คับใช้กำหนดไว้
3. สิทธิก์ ำรใช้งำนแบบจำกัด
3.1 ซีดีจี มอบสิทธิก์ ำรใช้งำนแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขกำร
ให้บริกำรนี ้ เนือ้ หำ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร ชื่อตรำสินค้ำ โลโก้ และทรัพย์สนิ ทำงปัญญำอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์
ทัง้ หมด (“ทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ”) ที่แสดงในไซต์ เป็ นทรัพย์สนิ ของ ซีดีจี และหำกเหมำะสม เป็ นทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอกที่
ถือกรรมสิทธิต์ ำมที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีกำรมอบสิทธิหรือสิทธิก์ ำรใช้งำนทัง้ โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บคุ คลใดที่เข้ำถึงไซต์เพื่อใช้
งำนหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สนิ ทำงปัญญำใด และไม่มีบคุ คลใดที่เข้ำถึงไซต์จะสำมำรถอ้ำงสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์
ในไซต์นีไ้ ด้ โดยกำรใช้หรือเข้ำถึงบริกำร คุณตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยบริกำร และ
กฎหมำยที่บงั คับใช้อื่นๆ ทัง้ หมด ที่คมุ้ ครองบริกำร ไซต์ และเนือ้ หำในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คดั ลอก แจกจ่ำย เผยแพร่ตอ่ ส่งต่อ
แสดงแก่สำธำรณะ ดำเนินกำรต่อสำธำรณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่ำ ขำย หรือสร้ำงงำนอนุพนั ธ์จำกส่วนหนึ่งส่วนใดของ
บริกำร ไซต์ หรือเนือ้ หำในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของเนือ้ หำในไซต์นีบ้ นเซิรฟ์ เวอร์
อื่นใด หรือเป็ นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รบั คำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำกเรำ นอกจำกนี ้ คุณตกลงว่ำ
จะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อตั โนมัตอิ ื่นใด หรือกระบวนกำรที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้ำติดตำมหรือคัดลอกเนือ้ หำของเรำ

โดยไม่ได้รบั คำยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำกเรำ (คำยินยอมดังกล่ำวจะถือว่ำมอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือ
ค้นหำมำตรฐำนที่ใช้โดยเว็บไซต์คน้ หำทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตมำยังเว็บไซต์นี)้
3.2 คุณสำมำรถเชื่อมโยงไปยังไซต์จำกเว็บไซต์ของคุณ โดยมีขอ้ แม้วำ่ เว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของกำรรับรองโดยหรือ
เชื่อมโยงกับ ซีดีจี คุณรับทรำบว่ำ ซีดีจี อำจยกเลิกกำรให้บริกำรไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วนได้ตลอดเวลำ ตำมดุลยพินิจแต่เพียง
ผูเ้ ดียวของตน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ

4. ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ที่เรำจัดไว้ให้คณ
ุ เป็ นส่วนหนึ่งของบริกำรนี ้ อยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนดของเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ ซีดีจี สงวนสิทธิท์ งั้ หมด
ต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญำตไว้อย่ำงชัดแจ้งโดย ซีดีจี ในที่นี ้ สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภำยนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้ำงถึง
จำกบริกำร บุคคลภำยนอกที่เป็ นเจ้ำของสคริปต์หรือรหัสดังกล่ำวเป็ นผูม้ อบสิทธิก์ ำรใช้งำนให้แก่คณ
ุ ไม่ใช่มอบให้โดย ซีดีจี

5. บัญชีและควำมปลอดภัย

5.1 คุณอำจสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรอื่นๆ ซึ่งเรำอนุญำตให้เข้ำถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงำนร่วมกัน
ซีดีจี ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รบั ผิดชอบต่อเนือ้ หำของบุคคลภำยนอก ฟังก์ชนั กำรทำงำน ควำมปลอดภัย บริกำร นโยบำยควำม
เป็ นส่วนตัว หรือกำรปฏิบตั อิ ื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรเหล่ำนัน้ หำกคุณกระทำกำรดังกล่ำว เงื่อนไขกำรให้บริกำร
ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรเหล่ำนัน้ รวมถึงนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หำกแตกต่ำงจำกเงื่อนไขกำรให้บริกำร
และ/หรือนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ อำจบังคับใช้กบั กำรใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรเหล่ำนัน้ ของคุณ
5.2 คุณสำมำรถใช้บริกำรได้ตอ่ เมื่อคุณอำศัยอยู่ในประเทศที่ได้รบั อนุญำตจำกเรำ ซึ่งจะมีกำรปรับปรุงเป็ นครัง้ ครำว

6. เงื่อนไขกำรใช้งำน
6.1 สิทธิก์ ำรใช้งำนไซต์นีแ้ ละบริกำรมีผลจนกว่ำจะมีกำรยกเลิก สิทธิก์ ำรใช้งำนนีจ้ ะยกเลิกตำมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกำร
ให้บริกำร หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ ในกรณีดงั กล่ำว ไม่จำเป็ นต้องแจ้ง
แก่ ซีดีจีเพื่อให้กำรยกเลิกดังกล่ำวมีผล

6.2 คุณตกลงที่จะไม่:
(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนือ้ หำที่ผดิ กฎหมำย เป็ นภัย คุกคำม ขูเ่ ข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็ นทุกข์
หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยำบคำย ลำมก หมิน่ ประมำท ล่วงลำ้ ควำมเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ื่น น่ำรังเกียจ เหยียดเชือ้ ชำติหรือ
ชำติพนั ธุ์ ใช้งำนได้
(ข) ละเมิดกฎหมำยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลภำยนอก
(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนือ้ หำใดๆ ที่สว่ นเกี่ยวข้องกับกำรใช้ผเู้ ยำว์ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูป้ กครอง หรือ
ใช้บริกำรเพื่อทำอันตรำยต่อผูเ้ ยำว์ไม่วำ่ ในทำงใดก็ตำม
(ง) ใช้บริกำรหรืออัปโหลดเนือ้ หำเพื่อปลอมแปลงเป็ นบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับควำมเชื่อมโยงกับ
บุคคลหรือนิตบิ คุ คลใด
(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิ ดบังแหล่งกำหนดของเนือ้ หำที่สง่ ต่อผ่ำนบริกำร
(ฉ) ลบประกำศเกี่ยวกับกรรมสิทธิอ์ อกจำกไซต์
(ช) เป็ นต้นเหตุ อนุญำตหรือมอบอำนำจให้ทำกำรดัดแปลง สร้ำงงำนอนุพนั ธ์ หรือแปลบริกำรโดยไม่ได้รบั อนุญำตอย่ำงชัดแจ้ง
จำก ซีดีจี
(ซ) ใช้บริกำรเพื่อประโยชน์ของบุคคลภำยนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รบั อนุญำตตำมสิทธิก์ ำรใช้งำนที่ให้ไว้ในที่นี ้
(ฌ) ใช้บริกำรหรืออัปโหลดเนือ้ หำในลักษณะเป็ นกำรฉ้อฉล ผิดจรรยำบรรณ ไม่เป็ นควำมจริง ชีน้ ำไปในทำงที่ผดิ หรือเป็ นกำร
หลอกลวง
(ญ) เปิ ดใช้หรือมีบญ
ั ชีผใู้ ช้หลำยบัญชีเพื่อกระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไข
กำรให้บริกำรนี ้
(ฎ) เข้ำถึงแพลตฟอร์มของ ซีดีจี เปิ ดบัญชีผใู้ ช้หรือเข้ำถึงบัญชีผใู้ ช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมเลียนแบบ ( emulator) โปรแกรม
จำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮำร์ดแวร์อื่นใด
(ฏ) พยำยำมแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจำะระบบบริกำร (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริกำร) หรือ
เอำชนะหรือทำลำยเทคโนโลยีกำรเข้ำรหัสหรือมำตรกำรควำมปลอดภัยที่ ซีดีจี นำมำใช้กบั บริกำรและ/หรือข้อมูลที่สง่ ต่อ
ดำเนินกำร หรือจัดเก็บไว้โดย ซีดีจี
(ฑ) เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ำของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

(ฒ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนือ้ หำที่คณ
ุ ไม่มีสทิ ธิท์ ำให้ใช้งำนได้ภำยใต้กฎหมำยหรือภำยใต้ควำมสัมพันธ์ตำม
สัญญำหรือกำรมอบอำนำจ (เช่น ข้อมูลภำยใน ข้อมูลที่ เป็ นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทรำบหรือถูกเปิ ดเผยจำกควำมสัมพันธ์
ในกำรจ้ำงงำนหรือภำยใต้ขอ้ ตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล) ใช้งำนได้
(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนือ้ หำที่ละเมิดสิทธิบตั ร เครื่องหมำยกำรค้ำ ควำมลับทำงกำรค้ำ ลิขสิทธิ์ หรือ
กรรมสิทธิอ์ ื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งำนได้
(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณำที่ไม่ได้รอ้ งขอหรือได้รบั อนุญำต สื่อประชำสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม”
“จดหมำยลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบกำรเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รบั อนุญำต ใช้งำนได้
(ต) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วสั ดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้ำโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือ
โปรแกรมที่ออกแบบมำเพื่อแทรกแซงทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวำง ทำลำย หรือจำกัดฟังก์ชันกำรทำงำนของ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮำร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนำคม ใช้งำนได้
(ถ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวำงบริกำรหรือเซิรฟ์ เวอร์หรือเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริกำรหรือกำรใช้งำนของผูใ้ ช้คนอื่น
และกำรเพลิดเพลินกับบริกำร หรือฝ่ ำฝื นข้อกำหนด กระบวนกำร นโยบำย หรือข้อบังคับของเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับไซต์
(ท) ดำเนินกำรหรือเข้ำร่วมในกำรกระทำที่อำจส่งผลเสียหำยทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม ปิ ดใช้งำน สร้ำงภำระหนัก หรือทำ
ให้บริกำรหรือเซิรฟ์ เวอร์หรือเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริกำรมีขอ้ บกพร่อง
(น) ใช้บริกำรเพื่อเจตนำหรือไม่เจตนำฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย คำสั่ง แนวทำงปฏิบตั ิ นโยบำย หรือ
ข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมำยและข้อกำหนด (ไม่วำ่
มีอำนำจทำงกฎหมำยของไม่) เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรฟอกเงินหรือกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย
(บ) ใช้บริกำรเพื่อฝ่ ำฝื นควำมเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ื่น หรือ “ติดตำม” หรือก่อกวนผูอ้ ื่น
(ป) ละเมิดสิทธิต่ำงๆ ของ ซีดีจี ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปัญญำและกำรลวงขำยในเรื่องนัน้ ๆ ด้วย
(ผ) ใช้บริกำรเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูใ้ ช้คนอื่นที่เกี่ยวกับกำรกระทำและกิจกรรมต้องห้ำมที่ระบุ
ไว้ดำ้ นบน และ/หรือ
(ฝ) ลงรำยกำรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมำยกำรค้ำ หรือสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปัญหำของบุคคลภำยนอกหรือ ใช้บริกำรใน
ลักษณะที่จะละเมิดสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทำงปัญญำของผูอ้ ื่น

6.3 คุณรับทรำบ ยินยอม และตกลงว่ำ ซีดีจี อำจเข้ำถึง รักษำ และเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนือ้ หำหำกกฎหมำยกำหนด
ไว้เช่นนัน้ หรือตำมคำสั่งศำลหรือโดยหน่วยงำนรัฐหรือหน่วยงำนทำงกฎหมำยที่มีเขตอำนำจเหนือ ซีดีจี หรือโดยกำรเชื่อโดย

สุจริตว่ำกำรเข้ำถึงเพื่อรักษำหรือเปิ ดเผยนัน้ มีควำมจำเป็ นตำมสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนทำงกฎหมำย (ข) บังคับใช้
เงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่วำ่ เนือ้ หำใดละเมิดสิทธิของบุคคลภำยนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอกำร
บริกำรลูกค้ำของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สนิ หรือควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของ ซีดีจี ผูใ้ ช้และ/หรือประชำชนทั่วไป

7. กำรละเมิดเงื่อนไขกำรให้บริกำรของเรำ

7.1 กำรละเมิดนโยบำยนีอ้ ำจส่งผลให้มีกำรดำเนินกำรหลำยประกำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิง่ ใดสิง่ หนึ่งหรือทัง้ หมดต่อไปนี ้
(ก) ถูกดำเนินคดีอำญำ
(ข) ถูกดำเนินคดีทำงแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยและ/หรือวิธีกำรชั่วครำว ก่อนพิพำกษำหรือคำสั่งห้ำม
ของศำล
7.2 หำกคุณเชื่อว่ำผูใ้ ช้บนไซต์ของเรำละเมิดเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ โปรดติดต่อ
corporate.brandingandcommunications@cdg.co.th

8. ควำมคิดเห็น
ซีดีจี ยินดีรบั ฟั งทุกควำมคิดเห็นจำกผูใ้ ช้ ซึ่งจะช่วยให้ ซีดีจี ปรับปรุงคุณภำพของบริกำรที่มอบให้ โปรดดูรำยละเอียดเพิม่ เติม
เกี่ยวกับขัน้ ตอนกำรส่งควำมคิดเห็นด้ำนล่ำง
(i) สำมำรถส่งควำมคิดเห็นเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรทำงอีเมลมำยัง หรือใช้แบบฟอร์มควำมคิดเห็นในเว็บไซต์
(ii) ไม่รบั ควำมคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผูร้ อ้ งเรียน
(iii) ผูใ้ ช้ที่ได้รบั ผลกระทบจำกควำมคิดเห็นควรได้รบั แจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่ำงครบถ้วน และได้รบั โอกำสให้ทำเรื่องชีแ้ จง
(iv) ไม่รบั ควำมคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย

9. กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ
9.1 บริกำรนีจ้ ดั ไว้ให้ “ตำมสภำพจริง” โดยไม่มีกำรรับประกัน กำรอ้ำงสิทธิ์ หรือกำรรับรองโดย ซีดีจี ไม่วำ่ ในลักษณะใด ทัง้
แบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริกำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กำรรับประกันคุณภำพ กำรดำเนินงำน

กำรไม่ละเมิดสิทธิ ควำมสำมำรถในกำรทำกำรค้ำ หรือควำมเหมำะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะ รวมทัง้ ไม่มีกำรรับประกันที่
เกิดขึน้ ระหว่ำงกำรติดต่อ กำรดำเนินงำน หรือกำรใช้เพื่อกำรค้ำ โดยไม่เป็ นกำรจำกัดสิง่ ที่กล่ำวไปก่อนหน้ำนี ้ และจนถึง
ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้ ซีดีจี ไม่รบั ประกันว่ำ บริกำร ไซต์นี ้ หรือกำรทำงำนในไซต์จะพร้อมใช้งำนได้
เข้ำถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลำ ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปรำศจำกข้อผิดพลำด ว่ำข้อบกพร่อง หำกมี จะได้รบั กำร
แก้ไข หรือว่ำ ไซต์นีแ้ ละ/หรือเซิรฟ์ เวอร์ของไซต์จะใช้งำนได้โดยปรำศจำกไวรัส นำฬกิ ำ ระบบตัง้ เวลำ ตัวนับ หนอน ล็อก
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้ำโทรจัน เรำติง้ ประตูกบั ดัก ระเบิดเวลำ หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็ น
อันตรำยอื่นใด
9.2 คุณรับทรำบว่ำควำมเสี่ยงทัง้ หมดที่เกิดขึน้ จำกกำรใช้หรือกำรดำเนินงำนของไซต์นีแ้ ละ/หรือบริกำร ตกเป็ นของคุณจนถึง
ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้
9.3 ซีดีจี ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้ ไม่รบั ประกันหรือรับผิดชอบต่อควำม
เหมำะสมเพื่อวัตถุประสงค์ กำรมีอยู่ คุณภำพ ควำมปลอดภัยหรือควำมชอบด้วยกฎหมำยของสินค้ำที่วำงจำหน่ำยผ่ำนทำง
บริกำร และคุณตกลงที่จะปลดปล่อย ซีดีจี และบริษัทในเครือออกจำกกำรอ้ำงสิทธิ กำรเรียกร้อง และควำมเสียหำยใดๆ และ
ทัง้ หมด อันเกิดจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพำทดังกล่ำว

10. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดกำรรับผิด

10.1 จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอนุญำตไว้ ไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใดก็ตำม ซีดีจี จะไม่รบั ผิดไม่ว่ำตำมสัญญำ กำร
รับประกัน กำรละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ควำมประมำทเลินเล่อ (ไม่วำ่ ในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ควำม) ควำมรับผิด
ของผลิตภัณฑ์ ควำมรับผิดโดยสิน้ เชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตำมกฎหมำย ตำมควำมเที่ยงธรรม ตำมบทกฎหมำย
หรืออื่นใด ต่อ:

10.1.1 (ก) กำรสูญเสียกำรใช้งำน (ข) กำรสูญเสียกำไร (ค) กำรสูญเสียรำยได้ (ง) กำรสูญเสียข้อมูล (จ) กำรสูญเสียค่ำควำม
นิยม หรือ (ฉ) กำรล้มเหลวในกำรรับรูเ้ งินออมที่คำดกำรณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทงั้ ในทำงตรงและทำงอ้อม หรือ

10.1.2 ควำมเสียหำยทำงอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็ นผลตำมมำที่เกิดจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรใช้หรือกำรไม่สำมำรถใช้
ไซต์นีห้ รือบริกำร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ควำมเสียหำยอันเกิดจำกสิง่ ดังกล่ำว แม้วำ่ ซีดีจี จะได้รบั แจ้งถึงควำมเป็ นไปได้ของ
ควำมเสียหำยดังกล่ำวแล้วก็ตำม

10.2 คุณรับทรำบและตกลงว่ำสิทธิเพียงอย่ำงเดียวที่คณ
ุ มีเกี่ยวกับปัญหำหรือควำมไม่พงึ พอใจใดๆ ในบริกำรคือกำรขอให้
ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งำนบริกำร
10.3 ไม่มีสงิ่ ใดในเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีท้ ี่จะจำกัดหรือยกเว้นควำมรับผิดต่อกำรเสียชีวติ หรือกำรบำดเจ็บร่ำงกำยอันเกิดจำก
ควำมประมำทเลินเล่อของ ซีดีจี กำรฉ้อโกง หรือต่อควำมรับผิดอื่นใดในส่วนของ ซีดีจี ที่ไม่สำมำรถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้
ตำมกฎหมำย

11. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภำยนอก

ลิงก์ของบุคคลภำยนอกจะให้คณ
ุ สำมำรถออกจำกไซต์นีไ้ ด้ และไซต์ที่มีลงิ ก์ไปไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ ซีดีจี ไม่วำ่ ใน
ลักษณะใด และคุณเข้ำถึงไซต์เหล่ำนีด้ ว้ ยควำมเสี่ยงของคุณเอง ซีดีจี ไม่รบั ผิดชอบไม่วำ่ กรณีใดต่อเนือ้ หำของไซต์ที่ลงิ ก์ไป
ดังกล่ำว หรือลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลงิ ก์ไป รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรอัปเดตไซต์ดงั กล่ำว ซีดีจี จัดลิงก์เหล่ำนีไ้ ว้ให้เพื่อควำม
สะดวกเท่ำนัน้ และกำรรวมลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรือกำรเชื่อมโยงอย่ำงชัดแจ้ง กำรรับรอง หรือกำรเป็ นผูส้ นับสนุนโดย ซีดี
จี ถึงไซต์ที่ลงิ ก์ไปใดๆ และ/หรือเนือ้ หำในไซต์ที่ลงิ ก์ไปนัน้

12. กำรมีสว่ นร่วมของบุคคลภำยนอกต่อบริกำรและลิงก์ภำยนอก

12.1 ผูม้ ีสว่ นร่วมในบริกำรแต่ละคน ในด้ำนข้อมูล ข้อควำม ภำพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนือ้ หำอื่นๆ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือ ลักษณะ กำรปลอดจำกสิทธิ์ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้อจำกัดทำงกฎหมำย ที่
เกี่ยวข้องกับเนือ้ หำที่สง่ เข้ำมำ ดังนัน้ ซีดีจี จะไม่รบั ผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้ำติดตำมหรือตรวจสอบอย่ำงสม่ำเสมอถึงควำม
ถูกต้อง ควำมน่ำเชื่อถือ ลักษณะ กำรปลอดจำกสิทธิ์ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้อจำกัดทำงกฎหมำย ที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หำที่
ส่งเข้ำมำ คุณจะไม่กำหนดให้ ซีดีจี ต้องรับผิดชอบต่อกำรดำเนินกำรหรือไม่ดำเนินกำรของผูใ้ ช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิง่ ที่
โพสต์หรือทำให้ใช้งำนได้ผำ่ นทำงบริกำร

12.2 นอกจำกนี ้ บริกำรอำจมีลงิ ก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริกำรและข้อเสนอของบุคคลภำยนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์
บริกำรของบุคคลภำยนอกเหล่ำนีไ้ ม่ได้เป็ นของหรือควบคุมโดย ซีดีจี แต่ดำเนินกำรโดย และเป็ นทรัพย์สนิ ของบุคคลภำยนอกที่
เกี่ยวข้อง และอำจได้รบั กำรคุม้ ครองตำมกฎหมำยลิขสิทธิห์ รือกฎหมำยและสนธิสญ
ั ญำว่ำด้วยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำอื่นๆ ที่
บังคับใช้ ซีดีจี ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รบั ผิดชอบต่อเนือ้ หำ ฟังก์ชนั กำรทำงำน ควำมปลอดภัย บริกำร นโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัว หรือกำรปฏิบตั อิ ื่นๆ ของบุคคลภำยนอกเหล่ำนี ้ ขอแนะนำให้อ่ำนข้อกำหนดและนโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ

อื่นๆ โดยบุคคลภำยนอกดังกล่ำว ในกำรใช้บริกำร คุณตกลงว่ำ ซีดีจี จะไม่รบั ผิดชอบในลักษณะใดก็ตำมอันเนื่องมำจำกกำรใช้
งำนของคุณหรือกำรไม่สำมำรถใช้งำนเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทรำบและตกลงต่อไปด้วยว่ำ ซีดีจี อำจยกเลิกกำรใช้งำน
ของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภำยนอก หรือแอปพลิเคชันบนบริกำร ตำมขอบเขตที่กำรใช้งำนนัน้ ละเมิดเงื่อนไขกำรให้บริกำร
นี ้

13. กำรรับรองและกำรรับประกันของคุณ
คุณรับรองและรับประกันว่ำ:

(ก) คุณบรรลุนิตภิ ำวะ (และในกรณีของผูเ้ ยำว์ ได้รบั ควำมยินยอมจำกพ่อแม่หรือผูป้ กครองตำมกฎหมำย) มีสิทธิและ
ควำมสำมำรถที่จะเข้ำทำสัญญำเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีแ้ ละปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขนี ้ และ
(ข) คุณจะใช้บริกำรเพื่อจุดประสงค์ที่ถกู กฎหมำยและตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ และกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย
คำสั่ง แนวทำงปฏิบตั ิ นโยบำยและข้อบังคับที่บงั คับใช้ทงั้ หมด

14. กำรกระทำอันเป็ นกำรฉ้อโกงหรือกำรกระทำที่ตอ้ งสงสัย
โดยใช้ดลุ ยพินิจของ ซีดีจี แต่เพียงผูเ้ ดียว หำก ซีดีจี มีควำมเชื่อมั่นว่ำคุณได้กระทำกำรหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อำจเป็ นกำรฉ้อโกง
หรือเป็ นที่ตอ้ งสงสัย เรำอำจจะดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อปกป้อง ได้แก่

(ก) เรำอำจจะปิ ด ระงับหรือจำกัดกำรให้บริกำร
(ข) เรำอำจปฏิเสธกำรให้บริกำรแก่คณ
ุ ทันทีหรือในอนำคต

15. กำรชดใช้คำ่ เสียหำย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ ซีดีจี ผูถ้ ือหุน้ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่ ตัวแทน ผูร้ ่วมแบรนด์ หรือ
หุน้ ส่วนอื่น และพนักงำน (เรียกรวมว่ำ “ฝ่ ำยที่ได้รบั กำรชดใช้”) พ้นจำกกำรเรียกร้องสิทธิ กำรดำเนินกำร กำรดำเนินคดี และ
กำรฟ้องร้องคดี รวมถึงหนีส้ นิ ควำมเสียหำย กำรชำระหนี ้ บทลงโทษ ค่ำปรับ ค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด (รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง ค่ำใช้จ่ำยในกำรยุติขอ้ พิพำทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ำยที่ได้รบั กำรชดใช้ อันเกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ธุรกรรม

ใดๆ ที่ทำขึน้ บนไซต์ หรือข้อพิพำทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่ำว เว้นแต่กรณีที่ ซีดีจี หรือบริษัทในเครือเป็ นผูจ้ ำหน่ำย
สินค้ำในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพำทดังกล่ำว) (ค) กำรโฮสต์ กำรดำเนินงำน กำรจัดกำรและ/หรือกำรดูแลระบบบริกำร โดย
หรือในนำมของ ซีดีจี (ง) กำรฝ่ ำฝื นหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีแ้ ละนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบตั อิ ื่นใดที่
อ้ำงถึงในที่นี่ (จ) กำรใช้หรือใช้บริกำรในทำงที่ผดิ หรือ (ฉ) กำรละเมิดกฎหมำยหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภำยนอก

16. กำรแยกออกจำกกันได้

หำกบทบัญญัตใิ ดในเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีถ้ ือว่ำผิดกฎหมำย เป็ นโมฆะ หรือไม่สำมำรถบังคับใช้ได้ไม่วำ่ ด้วยเหตุผลใดภำยใต้
กฎหมำยของเขตอำนำจศำลใด ให้ถือว่ำบทบัญญัตนิ นั้ สำมำรถแยกออกจำกกันได้จำกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี ้ และไม่สง่ ผล
ต่อควำมสมบูรณ์และกำรมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัตทิ ี่เหลือ หรือควำมสมบูรณ์และกำรมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัตทิ ี่มี
ปัญหำภำยใต้กฎหมำยของเขตอำนำจศำลอื่นใด

17. กฎหมำยที่ใช้บงั คับ

เงื่อนไขกำรให้บริกำรนีจ้ ะอยู่ภำยใต้บงั คับและตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงควำมขัดแย้งกับกฎแห่ง
กฎหมำย อนุสญ
ั ญำสหประชำชำติวำ่ ด้วยสัญญำกำรจำหน่ำยสินค้ำระหว่ำงประเทศและกฎหมำยธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
เป็ นมำตรฐำนเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บงั คับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิไ์ ว้อย่ำงชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมำยที่บงั คับใช้จะกำหนดไว้เป็ นอย่ำง
อื่น ข้อพิพำท ข้อขัดแย้ง กำรเรียกร้องสิทธิหรือควำมแตกต่ำงทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึน้ จำกหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกำร
ให้บริกำรนี ้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ ซีดีจี หรือฝ่ ำยที่ได้รบั กำรชดใช้ภำยใต้เงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ ให้สง่ เรื่องและยุตใิ นขัน้ ตอน
สุดท้ำยโดยอนุญำโตตุลำกำรประเทศไทยตำมกฎกำรอนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำร (“กฎ THAC”) ที่บงั คับใช้
อยู่ในขณะนี ้ ซึ่งถือว่ำได้รวมกฎเข้ำไว้โดยกำรอ้ำงอิงในส่วนนี ้ จะมีอนุญำโตตุลำกำรหนึ่ง (1) ท่ำนและภำษำในกำร
อนุญำโตตุลำกำรคือภำษำไทย

18. บทบัญญัตทิ ่วั ไป
18.1 ซีดีจี สงวนสิทธิท์ งั้ หมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี ้

18.2 ซีดีจี อำจแก้ไขเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีไ้ ด้ตลอดเวลำโดยโพสต์เงื่อนไขกำรให้บริกำรฉบับแก้ไขบนไซต์นี ้ กำรใช้งำนไซต์นี ้
ต่อไปของคุณหลังกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะถือว่ำคุณยอมรับเงื่อนไขกำรให้บริกำรฉบับแก้ไขนัน้ แล้ว
18.3 ไม่มีสงิ่ ใดในเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีจ้ ะถือเป็ นกำรเป็ นหุน้ ส่วน กำรลงทุนร่วม หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวกำรกับตัวแทน
ระหว่ำงคุณและ ซีดีจี และไม่มีสงิ่ ใดอนุญำตให้คณ
ุ สร้ำงภำระค่ำใช้จ่ำยหรือหนีส้ นิ ในนำมของ ซีดีจี
18.4 ควำมล้มเหลวของ ซีดีจี ไม่วำ่ เวลำใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัตใิ ดของเงื่อนไขนี ้ ไม่สง่ ผลไม่ว่ำในทำงใดต่อ สิทธิของตนใน
ภำยหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัตดิ งั กล่ำว เว้นแต่มีกำรสละสิทธิ์ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
18.5 เงื่อนไขกำรให้บริกำรนีม้ ีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเรำเท่ำนัน้ และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิตบิ คุ คลอื่นใด
เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ ซีดีจี (และผูร้ บั ช่วงและผูร้ บั มอบหมำยของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ
ซีดีจี แต่ละแห่ง)
18.6 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีแ้ ละข้อตกลงรวมถึงนโยบำยใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้ำงถึงในเงื่อนไขกำร
ให้บริกำรนี ้ ถือเป็ นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และควำมเข้ำใจของคูส่ ญ
ั ญำอันเกี่ยวกับบริกำรและไซต์ และใช้แทนที่ขอ้ ตกลงหรือ
ควำมเข้ำใจก่อนหน้ำนีร้ ะหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว ดังนัน้ คูส่ ญ
ั ญำจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทัง้ หมดตำม
ข้อเท็จจริง ในกำรเข้ำทำข้อตกลงที่เกิดจำกเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีน้ นั้ คูส่ ญ
ั ญำไม่ได้พงึ่ พำถ้อยแถลง กำรรับรอง กำรรับประกัน
ควำมเข้ำใจ ภำระหน้ำที่ คำสัญญำ หรือคำมั่นจำกบุคคลใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งในเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้
คูส่ ญ
ั ญำแต่ละฝ่ ำยสละกำรเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและกำรเยียวยำทัง้ หมด ซึ่งแต่สำหรับส่ว นนี ้ ตนอำจมี
อันเกี่ยวเนื่องกับสิง่ ใดที่กล่ำวมำก่อนหน้ำนี ้ เงื่อนไขกำรให้บริกำรนีไ้ ม่อำจโต้แย้ง อธิบำย หรือเสริมด้วยหลักฐำนข้อตกลงก่อน
หน้ำ ข้อตกลงปำกเปล่ำซึ่งเกิดขึน้ พร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิม่ เติมที่สอดคล้องกันใดๆ
18.7 คุณตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย บทกฎหมำย ข้อบังคับและประมวลกฎหมำยที่บงั คับใช้ทงั้ หมด ที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำน
กำรติดสินบนและกำรทุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระรำชบัญญัตกิ ำรติดสินบนของสหรำชอำณำจักร กฎหมำยป้องกันกำร
ทุจริตในต่ำงประเทศของสหรัฐฯ รวมทัง้ ยืนยันว่ำคุณได้และจะกำหนดนโยบำยและระเบียบทัง้ หมดที่จำเป็ นเพื่อรับรองกำร
ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดดังที่วำ่ นี ้
18.8 หำกมีคำถำมหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรให้บริกำรนี ้ หรือมีปัญหำที่เกิดจำกเงื่อนไขกำรให้บริกำรนีห้ รือบนไซต์ โปรด
ติดต่อเรำที่: corporate.brandingandcommunications@cdg.co.th
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