
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. บทน ำ 

 

1.1 ขอต้อนรับสูแ่พลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอำ่นเง่ือนไขกำรให้บริกำรตอ่ไปนีอ้ยำ่งละเอยีดก่อนใช้ไซต์นี ้Esrith (“บญัชี”) เพื่อท่ี

คณุจะได้ทรำบถึงสทิธิและข้อผกูพนัตำมกฎหมำยของคณุอนัเก่ียวเนื่องกบั บริษัท อีเอสอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษัท

ในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัวำ่ “Esri”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) “บริกำร” ที่เรำจดัไว้ให้หรือท ำให้ใช้งำนได้รวมถึง 

(ก) ไซต์ (ข) บริกำรท่ีจดัไว้ให้โดยไซต์และโดยลกูค้ำซอฟต์แวร์ Esri ที่ท ำให้ใช้งำนได้ผำ่นทำงไซต์ และ (ค) ข้อมลูขำ่วสำร

ทัง้หมด หน้ำทีเ่ช่ือมโยง คณุสมบตัิ ข้อมลู ข้อควำมสัน้ๆ รูปภำพ ภำพถ่ำย กรำฟิก เพลง เสยีง วิดีโอ (รวมถงึกำรท ำ live 

stream) ข้อควำม แท็ก เนือ้หำ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริกำรแอปพลเิคชัน่ (รวมถงึโดยไมจ่ ำกดัเพยีงบริกำรแอปพลเิคชัน่บนมือ

ถือใดๆ) หรือวสัดอุื่นๆ ที่ท ำให้ใช้งำนได้ผำ่นทำงไซต์หรือบริกำรท่ีเก่ียวข้องกบัไซต์ ("เนือ้หำ") คณุสมบตัิใหมใ่ดๆ ท่ีเพิ่มไปยงั

หรือเสริมให้กบับริกำรจะอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขกำรให้บริกำรนีด้้วยเชน่กนั เง่ือนไขกำรให้บริกำรนีจ้ะควบคมุกำรใช้บริกำรของคณุ

ซึง่จดัไว้ให้โดย Esri 

1.2 ก่อนที่จะเป็นผู้ใช้ของไซต์ คณุจะต้องอำ่นและยอมรับข้อก ำหนดและเง่ือนไขทัง้หมดใน และที่เช่ือมโยงกบั เง่ือนไขกำร

ให้บริกำรนีแ้ละคณุจะต้องยินยอมรับกำรด ำเนินกำรข้อมลูสว่นบคุคลของคณุดงัที่อธิบำยไว้ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัซึง่มี

ลงิก์ไว้ในท่ีนี ้

1.3 Esri สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลง ดดัแปลง ระงบั หรือยกเลกิไซต์นีห้รือบริกำรทัง้หมดหรือบำงสว่นได้ตลอดเวลำ Esri 

อำจออกบริกำรบำงอยำ่งหรือคณุสมบตัิของบริกำรในรุ่นเบต้ำ ซึง่อำจไมท่ ำงำนอยำ่งถกูต้อง หรือในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีรุ่น

สดุท้ำยอำจท ำงำน และเรำจะไมรั่บผิดในสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว Esri ยงัอำจก ำหนดขอบเขตส ำหรับคณุสมบตัิบำงอยำ่ง หรือ

จ ำกดักำรเข้ำถึงบำงสว่นหรือทัง้หมดของไซต์หรือบริกำรโดยใช้ดลุยพินิจของ Esri เองแตเ่พียงผู้ เดยีว และโดยไมต้่องแจ้งหรือ

รับผิด 

1.4 Esri สงวนสทิธ์ิในกำรปฏิเสธท่ีจะให้คณุเข้ำถึงไซต์หรือบริกำร ไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดก็ตำม โดยกำรใช้บริกำร Esri คณุได้ให้

กำรยอมรับและควำมยินยอมที่เพิกถอนไมไ่ด้ตอ่ข้อตกลงนี ้รวมถงึข้อก ำหนด เงื่อนไขและนโยบำยเพิ่มเติมที่อ้ำงถงึในท่ีนี่และ/

หรือมีลงิก์ไว้ในท่ีนี ้หำกคณุไมเ่หน็ด้วยกบัข้อตกลงนี ้โปรดงดใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์ของเรำ 

 

2. ควำมเป็นสว่นตวั 

 



2.1 ควำมเป็นสว่นตวัของคณุมีควำมส ำคญัมำกส ำหรับ Esri เพื่อให้คุ้มครองสทิธิของคณุได้ดีขึน้ เรำจึงได้จดัท ำนโยบำยควำม

เป็นสว่นตวัของ Esrith เพื่ออธิบำยแนวทำงปฏิบตัิด้ำนควำมเป็นสว่นตวัในรำยละเอียด โปรดอำ่นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้

เพื่อให้เข้ำใจวำ่ Esri เก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูทีเ่ก่ียวกบับญัชีของคณุและ/หรือกำรใช้งำนบริกำรของคณุอยำ่งไร (“ข้อมลูของ

ผู้ใช้”) โดยกำรใช้บริกำรหรือให้ข้อมลูทำงไซต์ คณุ: 

 

(ก) ยินยอมให้ Esri เก็บรวบรวม ใช้งำน เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรกบัเนือ้หำ ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุและข้อมลูของผู้ใช้

ตำมที่อธิบำยไว้ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตวั 

(ข) ตกลงและยอมรับวำ่สทิธิกำรเป็นเจ้ำของในข้อมลูของผู้ใช้เป็นของ Esri และของคณุร่วมกนั 

(ค) จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูของผู้ใช้ตอ่บคุคลภำยนอก ไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น หรือยินยอมให้บคุคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงหรือ

ใช้ข้อมลูของผู้ใช้ของทำ่นโดยไมไ่ด้รับควำมยินยอมจำก Esri เป็นลำยลกัษณ์อกัษรกอ่น 

 

2.2 ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้คนอื่นผำ่นกำรใช้บริกำร (“ฝ่ำยผู้ รับ”) ตกลงวำ่จะ (1) ปฏิบตัิตำมกฎหมำย

คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีบงัคบัใช้ทัง้หมดอนัเก่ียวกบัข้อมลูดงักลำ่ว (2) อนญุำตให้ผู้ใช้ ซึง่ฝ่ำยผู้ รับได้เก็บรวบรวมข้อมลูสว่น

บคุคลไว้ (“ฝ่ำยผู้ เปิดเผย”) ลบข้อมลูของตนท่ีเก็บรวบรวมไว้ออกจำกฐำนข้อมลูของฝ่ำยผู้ รับ และ (3) อนญุำตให้ฝ่ำยผู้ เปิดเผย

ตรวจสอบวำ่ฝ่ำยผู้ รับมีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูใดบ้ำงเก่ียวกบัตน ในแตล่ะกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้ำงต้น ตำมและเมือ่

กฎหมำยที่บงัคบัใช้ก ำหนดไว้ 

 

3. สทิธ์ิกำรใช้งำนแบบจ ำกดั 

 

3.1 Esri มอบสทิธ์ิกำรใช้งำนแบบจ ำกดัและเพิกถอนได้ในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขของเง่ือนไขกำร

ให้บริกำรนี ้เนือ้หำ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เคร่ืองหมำยบริกำร ช่ือตรำสนิค้ำ โลโก้ และทรัพย์สนิทำงปัญญำอื่นๆ ที่มีกรรมสทิธ์ิ

ทัง้หมด (“ทรัพย์สนิทำงปัญญำ”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สนิของ Esri และหำกเหมำะสม เป็นทรัพย์สนิของบคุคลภำยนอกที่

ถือกรรมสทิธ์ิตำมท่ีระบไุว้ในไซต์ ไมม่ีกำรมอบสทิธิหรือสทิธ์ิกำรใช้งำนทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บคุคลใดท่ีเข้ำถึงไซต์เพ่ือใช้

งำนหรือลอกเลยีนแบบทรัพย์สนิทำงปัญญำใด และไมม่ีบคุคลใดท่ีเข้ำถงึไซต์จะสำมำรถอ้ำงสทิธิ กรรมสทิธ์ิ หรือผลประโยชน์

ในไซต์นีไ้ด้ โดยกำรใช้หรือเข้ำถึงบริกำร คณุตกลงท่ีจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เคร่ืองหมำยบริกำร และ

กฎหมำยที่บงัคบัใช้อื่นๆ ทัง้หมด ที่คุ้มครองบริกำร ไซต์ และเนือ้หำในไซต์ คณุตกลงที่จะไมค่ดัลอก แจกจำ่ย เผยแพร่ตอ่ สง่ตอ่ 

แสดงแก่สำธำรณะ ด ำเนินกำรตอ่สำธำรณะ ดดัแปลง ปรับเปลีย่น ให้เชำ่ ขำย หรือสร้ำงงำนอนพุนัธ์จำกสว่นหนึง่สว่นใดของ



บริกำร ไซต์ หรือเนือ้หำในไซต์ คณุยงัจะต้องไมส่ะท้อนหรือตีกรอบสว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของเนือ้หำในไซต์นีบ้นเซิร์ฟเวอร์

อื่นใด หรือเป็นสว่นหนึง่ของเว็บไซต์อื่น โดยไมไ่ด้รับค ำยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำจำกเรำ นอกจำกนี ้คณุตกลงวำ่

จะไมใ่ช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออปุกรณ์อตัโนมตัิอื่นใด หรือกระบวนกำรท่ีท ำด้วยมือเพื่อเฝำ้ตดิตำมหรือคดัลอกเนือ้หำของเรำ 

โดยไมไ่ด้รับค ำยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำจำกเรำ (ค ำยินยอมดงักลำ่วจะถือวำ่มอบให้ส ำหรับเทคโนโลยีเคร่ืองมือ

ค้นหำมำตรฐำนท่ีใช้โดยเว็บไซต์ค้นหำทำงอินเทอร์เนต็เพื่อน ำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมำยงัเว็บไซต์นี)้ 

3.2 คณุสำมำรถเช่ือมโยงไปยงัไซต์จำกเว็บไซต์ของคณุ โดยมีข้อแม้วำ่เว็บไซต์ของคณุไมไ่ด้แสดงนยัของกำรรับรองโดยหรือ

เช่ือมโยงกบั Esri คณุรับทรำบวำ่ Esri อำจยกเลกิกำรให้บริกำรไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นได้ตลอดเวลำ ตำมดลุยพินจิแตเ่พยีง

ผู้ เดียวของตน โดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบ 

 

4. ซอฟต์แวร์ 

 

ซอฟต์แวร์ทีเ่รำจดัไว้ให้คณุเป็นสว่นหนึง่ของบริกำรนี ้อยูภ่ำยใต้ข้อก ำหนดของเง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้Esri สงวนสทิธ์ิทัง้หมด

ตอ่ซอฟต์แวร์ที่ไมไ่ด้อนญุำตไว้อยำ่งชดัแจ้งโดย Esri ในท่ีนี ้สคริปต์หรือรหสัของบคุคลภำยนอก ที่เช่ือมโยงไปยงัหรืออ้ำงถึง

จำกบริกำร บคุคลภำยนอกท่ีเป็นเจ้ำของสคริปต์หรือรหสัดงักลำ่วเป็นผู้มอบสทิธ์ิกำรใช้งำนให้แกค่ณุ ไมใ่ช่มอบให้โดย Esri 

 

5. บญัชีและควำมปลอดภยั 

 

5.1 คณุอำจสำมำรถเข้ำถึงผลติภณัฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรอื่นๆ ซึง่เรำอนญุำตให้เข้ำถงึได้ หรือที่เช่ือมโยงกนัหรือท ำงำนร่วมกนั 

Esri ไมไ่ด้ตรวจสอบ และไมรั่บผิดชอบตอ่เนือ้หำของบคุคลภำยนอก ฟังก์ชัน่กำรท ำงำน ควำมปลอดภยั บริกำร นโยบำยควำม

เป็นสว่นตวั หรือกำรปฏิบตัิอื่นๆ ของผลติภณัฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรเหลำ่นัน้ หำกคณุกระท ำกำรดงักลำ่ว เง่ือนไขกำรให้บริกำร

ของผลติภณัฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรเหลำ่นัน้ รวมถึงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัทีเ่ก่ียวข้อง หำกแตกตำ่งจำกเง่ือนไขกำรให้บริกำร

และ/หรือนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของเรำ อำจบงัคบัใช้กบักำรใช้ผลติภณัฑ์ เว็บไซต์ หรือบริกำรเหลำ่นัน้ของคณุ 

5.2 คณุสำมำรถใช้บริกำรได้ตอ่เมื่อคณุอำศยัอยูใ่นประเทศที่ได้รับอนุญำตจำกเรำ ซึง่จะมีกำรปรับปรุงเป็นครัง้ครำว 

 

6. เง่ือนไขกำรใช้งำน 

 



6.1 สทิธ์ิกำรใช้งำนไซต์นีแ้ละบริกำรมีผลจนกวำ่จะมกีำรยกเลกิ สทิธ์ิกำรใช้งำนนีจ้ะยกเลกิตำมท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขกำรให้บริกำร 

หรือเมื่อคณุไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขใดๆ ของเง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้ในกรณีดงักลำ่ว ไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งแก่ ESRI

เพื่อให้กำรยกเลกิดงักลำ่วมีผล 

6.2 คณุตกลงที่จะไม:่ 

(ก) อปัโหลด โพสต์ สง่ตอ่ หรือท ำให้เนือ้หำที่ผิดกฎหมำย เป็นภยั คกุคำม ขูเ่ข็ญ ลว่งละเมดิ ท ำให้ตื่นตกใจ ท ำให้เป็นทกุข์ 

หลอกลวง ท ำให้เสือ่มเสยี หยำบคำย ลำมก หมิ่นประมำท ลว่งล ำ้ควำมเป็นสว่นตวัของผู้อื่น นำ่รังเกียจ เหยียดเชือ้ชำติหรือ

ชำติพนัธุ์ ใช้งำนได้ 

(ข) ละเมิดกฎหมำยซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะกฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัสิทธิของบคุคลภำยนอก 

(ค) อปัโหลด โพสต์ สง่ตอ่หรือกระท ำเนือ้หำใดๆ ท่ีสว่นเก่ียวข้องกบักำรใช้ผู้ เยำว์ที่ไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้กำรดแูลของผู้ปกครอง หรือ 

ใช้บริกำรเพื่อท ำอนัตรำยตอ่ผู้ เยำว์ไมว่ำ่ในทำงใดก็ตำม 

(ง) ใช้บริกำรหรืออปัโหลดเนือ้หำเพื่อปลอมแปลงเป็นบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น หรือแสดงข้อมลูเท็จเก่ียวกบัควำมเช่ือมโยงกบั

บคุคลหรือนิติบคุคลใด 

(จ) ปลอมแปลงสว่นหวัหรือปรับเปลีย่นรหสัประจ ำตวัเพื่อปิดบงัแหลง่ก ำหนดของเนือ้หำที่สง่ตอ่ผำ่นบริกำร 

(ฉ) ลบประกำศเก่ียวกบักรรมสทิธ์ิออกจำกไซต์ 

(ช) เป็นต้นเหต ุอนญุำตหรือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรดดัแปลง สร้ำงงำนอนพุนัธ์ หรือแปลบริกำรโดยไมไ่ด้รับอนญุำตอยำ่งชดัแจ้ง

จำก Esri 

(ซ) ใช้บริกำรเพ่ือประโยชน์ของบคุคลภำยนอกหรือในลกัษณะท่ีไมไ่ด้รับอนญุำตตำมสทิธ์ิกำรใช้งำนท่ีให้ไว้ในท่ีนี ้

(ฌ) ใช้บริกำรหรืออปัโหลดเนือ้หำในลกัษณะเป็นกำรฉ้อฉล ผิดจรรยำบรรณ ไมเ่ป็นควำมจริง ชีน้ ำไปในทำงที่ผิดหรือเป็นกำร

หลอกลวง 

(ญ) เปิดใช้หรือมีบญัชีผู้ใช้หลำยบญัชีเพื่อกระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดข้อก ำหนดหรือวตัถปุระสงค์ของข้อก ำหนดเง่ือนไข

กำรให้บริกำรนี ้

(ฎ) เข้ำถึงแพลตฟอร์มของ Esri เปิดบญัชีผู้ใช้หรือเข้ำถึงบญัชีผู้ใช้ของคณุโดยใช้โปรแกรมเลยีนแบบ (emulator) โปรแกรม

จ ำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮำร์ดแวร์อื่นใด 

(ฏ) พยำยำมแยกสว่นแฟม้ ท ำวศิวกรรมย้อนกลบั ถอดประกอบหรือเจำะระบบบริกำร (หรือสว่นหนึง่สว่นใดของบริกำร) หรือ

เอำชนะหรือท ำลำยเทคโนโลยีกำรเข้ำรหสัหรือมำตรกำรควำมปลอดภยัที่ Esri น ำมำใช้กบับริกำรและ/หรือข้อมลูที่สง่ตอ่ 

ด ำเนินกำร หรือจดัเก็บไว้โดย Esri 



(ฑ) เก็บเก่ียวหรือเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเจ้ำของบญัชีคนอื่น รวมถึง โดยไมจ่ ำกดัเพียงข้อมลูสว่นบคุคลใดๆ 

(ฒ) อปัโหลด อีเมล โพสต์ สง่ตอ่ หรือท ำให้เนือ้หำท่ีคณุไมม่ีสทิธ์ิท ำให้ใช้งำนได้ภำยใต้กฎหมำยหรือภำยใต้ควำมสมัพนัธ์ตำม

สญัญำหรือกำรมอบอ ำนำจ (เช่น ข้อมลูภำยใน ข้อมลูที่เป็นกรรมสทิธ์ิและข้อมลูลบัท่ีได้ทรำบหรือถกูเปิดเผยจำกควำมสมัพนัธ์

ในกำรจ้ำงงำนหรือภำยใต้ข้อตกลงไมเ่ปิดเผยข้อมลู) ใช้งำนได้ 

(ณ) อปัโหลด อีเมล โพสต์ สง่ตอ่ หรือท ำให้เนือ้หำท่ีละเมิดสทิธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ควำมลบัทำงกำรค้ำ ลขิสทิธ์ิ หรือ

กรรมสทิธ์ิอ่ืนๆ ของบคุคลอื่น ใช้งำนได้ 

(ด) อปัโหลด อีเมล โพสต์ สง่ตอ่ หรือท ำให้โฆษณำที่ไมไ่ด้ร้องขอหรือได้รับอนญุำต สือ่ประชำสมัพนัธ์ “เมลขยะ” “สแปม” 

“จดหมำยลกูโซ”่ “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบกำรเชิญชวนอื่นใดที่ไมไ่ด้รับอนญุำต ใช้งำนได้ 

(ต) อปัโหลด อีเมล โพสต์ สง่ตอ่ หรือท ำให้วสัดอุื่นๆ ท่ีมีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้ำโทรจนั หรือรหสัคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือ

โปรแกรมที่ออกแบบมำเพื่อแทรกแซงทัง้โดยตรงและโดยอ้อมตอ่ ปรับเปลีย่น ขดัขวำง ท ำลำย หรือจ ำกดัฟังก์ชัน่กำรท ำงำนของ

ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์หรือฮำร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมลูหรืออปุกรณ์โทรคมนำคม ใช้งำนได้ 

 (ถ) แทรกแซง ปรับเปลีย่น หรือขดัขวำงบริกำรหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือขำ่ยทีเ่ช่ือมตอ่กบับริกำรหรือกำรใช้งำนของผู้ใช้คนอื่น

และกำรเพลดิเพลนิกบับริกำร หรือฝ่ำฝืนข้อก ำหนด กระบวนกำร นโยบำย หรือข้อบงัคบัของเครือขำ่ยที่เช่ือมตอ่กบัไซต์ 

(ท) ด ำเนินกำรหรือเข้ำร่วมในกำรกระท ำที่อำจสง่ผลเสยีหำยทัง้ทำงตรงหรือทำงอ้อม ปิดใช้งำน สร้ำงภำระหนกั หรือท ำ

ให้บริกำรหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือขำ่ยที่เช่ือมตอ่กบับริกำรมีข้อบกพร่อง 

(น) ใช้บริกำรเพื่อเจตนำหรือไมเ่จตนำฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย ค ำสัง่ แนวทำงปฏิบตัิ นโยบำย หรือ

ข้อบงัคบัของท้องถ่ิน ของรัฐ ประเทศ หรือระหวำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง รวมถงึ แตไ่มจ่ ำกดัเพียง กฎหมำยและข้อก ำหนด (ไมว่ำ่

มีอ ำนำจทำงกฎหมำยของไม)่ เก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรฟอกเงินหรือกำรตอ่ต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 

 (บ) ใช้บริกำรเพื่อฝ่ำฝืนควำมเป็นสว่นตวัของผู้อื่น หรือ “ติดตำม” หรือก่อกวนผู้อื่น 

(ป) ละเมดิสทิธิตำ่งๆ ของ Esri ซึง่รวมถึงสทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำและกำรลวงขำยในเร่ืองนัน้ๆ ด้วย 

(ผ) ใช้บริกำรเพื่อเก็บรวบรวมหรือจดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัผู้ใช้คนอื่นท่ีเก่ียวกบักำรกระท ำและกิจกรรมต้องห้ำมที่ระบุ

ไว้ด้ำนบน และ/หรือ 

(ฝ) ลงรำยกำรท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ หรือสทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญหำของบคุคลภำยนอกหรือ ใช้บริกำรใน

ลกัษณะท่ีจะละเมิดสทิธ์ิในทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้ อ่ืน 

 



6.3 คณุรับทรำบ ยินยอม และตกลงวำ่ Esri อำจเข้ำถึง รักษำ และเปิดเผยข้อมลูบญัชีของคณุและเนือ้หำหำกกฎหมำยก ำหนด

ไว้เช่นนัน้ หรือตำมค ำสัง่ศำลหรือโดยหนว่ยงำนรัฐหรือหนว่ยงำนทำงกฎหมำยที่มเีขตอ ำนำจเหนือ Esri หรือโดยกำรเช่ือโดย

สจุริตวำ่กำรเข้ำถึงเพื่อรักษำหรือเปิดเผยนัน้มีควำมจ ำเป็นตำมสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนทำงกฎหมำย (ข) บงัคบัใช้

เง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้(ค) ตอบสนองตอ่ข้อเรียกร้องทีว่ำ่เนือ้หำใดละเมิดสทิธิของบคุคลภำยนอก (ง) ตอบสนองตอ่ค ำขอกำร

บริกำรลกูค้ำของคณุ หรือ (จ) ปกปอ้งสทิธิ ทรัพย์สนิหรือควำมปลอดภยัสว่นบคุคลของ Esri ผู้ใช้และ/หรือประชำชนทัว่ไป 

 

7. กำรละเมดิเง่ือนไขกำรให้บริกำรของเรำ 

 

7.1 กำรละเมิดนโยบำยนีอ้ำจสง่ผลให้มีกำรด ำเนินกำรหลำยประกำร รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง สิง่ใดสิง่หนึง่หรือทัง้หมดตอ่ไปนี  ้

o ถกูด ำเนินคดีอำญำ 

o ถกูด ำเนินคดีทำงแพง่ รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงกำรเรียกร้องคำ่เสยีหำยและ/หรือวิธีกำรชัว่ครำว กอ่นพิพำกษำหรือค ำสัง่ห้ำม

ของศำล 

7.2 หำกคณุเช่ือวำ่ผู้ใช้บนไซต์ของเรำละเมิดเง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้โปรดติดตอ่ esrith.contact@cdg.co.th  

 

8. ควำมคิดเห็น 

 Esri ยินดีรับฟังทกุควำมคดิเห็นจำกผู้ใช้ ซึง่จะช่วยให้ Esri ปรับปรุงคณุภำพของบริกำรท่ีมอบให้ โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติม

เก่ียวกบัขัน้ตอนกำรสง่ควำมคดิเห็นด้ำนลำ่ง 

(i) สำมำรถสง่ควำมคิดเห็นเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทำงอเีมลมำยงั หรือใช้แบบฟอร์มควำมคดิเห็นในเว็บไซต์ 

(ii) ไมรั่บควำมคิดเห็นที่ไมร่ะบช่ืุอผู้ ร้องเรียน 

(iii) ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจำกควำมคดิเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอยำ่งครบถ้วน และได้รับโอกำสให้ท ำเร่ืองชีแ้จง 

(iv) ไมรั่บควำมคิดเห็นทีค่ลมุเครือและท ำให้เสือ่มเสยี 

 

9. กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ 

 

mailto:esrith.contact@cdg.co.th


9.1 บริกำรนีจ้ดัไว้ให้ “ตำมสภำพจริง” โดยไมม่ีกำรรับประกนั กำรอ้ำงสทิธ์ิ หรือกำรรับรองโดย Esri ไมว่ำ่ในลกัษณะใด ทัง้แบบ

ชดัแจ้ง โดยนยั หรือแบบบงัคบั อนัเก่ียวเนื่องกบับริกำร รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรรับประกนัคณุภำพ กำรด ำเนินงำน กำรไม่

ละเมิดสทิธิ ควำมสำมำรถในกำรท ำกำรค้ำ หรือควำมเหมำะสมส ำหรับวตัถปุระสงค์เฉพำะ รวมทัง้ไมม่ีกำรรับประกนัท่ีเกิดขึน้

ระหวำ่งกำรติดตอ่ กำรด ำเนินงำน หรือกำรใช้เพื่อกำรค้ำ โดยไมเ่ป็นกำรจ ำกดัสิง่ที่กลำ่วไปก่อนหน้ำนี ้และจนถึงขอบเขตสงูสดุ

ที่กฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องอนญุำตไว้ Esri ไมรั่บประกนัวำ่ บริกำร ไซต์นี ้หรือกำรท ำงำนในไซต์จะพร้อมใช้งำนได้ เข้ำถงึได้ ไม่

หยดุชะงกั ทนัตอ่เวลำ ปลอดภยั ถกูต้อง ครบถ้วน หรือปรำศจำกข้อผิดพลำด วำ่ข้อบกพร่อง หำกม ีจะได้รับกำรแก้ไข หรือวำ่ 

ไซต์นีแ้ละ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของไซต์จะใช้งำนได้โดยปรำศจำกไวรัส นำฬิกำ ระบบตัง้เวลำ ตวันบั หนอน ลอ็คซอฟต์แวร์ อปุกรณ์

สอดแนม ม้ำโทรจนั เรำติง้ ประตกูบัดกั ระเบิดเวลำ หรือรหสั ค ำสัง่ โปรแกรม หรือสว่นประกอบท่ีเป็นอนัตรำยอื่นใด 

9.2 คณุรับทรำบวำ่ควำมเสีย่งทัง้หมดที่เกิดขึน้จำกกำรใช้หรือกำรด ำเนินงำนของไซต์นีแ้ละ/หรือบริกำร ตกเป็นของคณุจนถงึ

ขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องอนญุำตไว้ 

9.3 Esri ไมไ่ด้ควบคมุและ จนถึงขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องอนญุำตไว้ ไมรั่บประกนัหรือรับผิดชอบตอ่ควำมเหมำะสม

เพื่อวตัถปุระสงค์ กำรมีอยู ่คณุภำพ ควำมปลอดภยัหรือควำมชอบด้วยกฎหมำยของสนิค้ำที่วำงจ ำหนำ่ยผำ่นทำงบริกำร และ

คณุตกลงทีจ่ะปลดปลอ่ย Esri และบริษัทในเครือออกจำกกำรอ้ำงสทิธิ กำรเรียกร้อง และควำมเสยีหำยใดๆ และทัง้หมด อนั

เกิดจำกหรือเก่ียวเนื่องกบัข้อพิพำทดงักลำ่ว 

 

10. ข้อยกเว้นและข้อจ ำกดักำรรับผิด 

 

10.1 จนถึงขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องอนญุำตไว้ ไมว่ำ่ในสถำนกำรณ์ใดก็ตำม Esri จะไมรั่บผิดไมว่ำ่ตำมสญัญำ กำร

รับประกนั กำรละเมดิ (รวมถึง แตไ่มจ่ ำกดัเพยีง ควำมประมำทเลนิเลอ่ (ไมว่ำ่ในเชิงรุก เชิงรับ หรือถกูใสค่วำม) ควำมรับผิด

ของผลติภณัฑ์ ควำมรับผิดโดยสิน้เชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟอ้งอื่นตำมกฎหมำย ตำมควำมเที่ยงธรรม ตำมบทกฎหมำย 

หรืออื่นใด ตอ่: 

 

10.1.1 (ก) กำรสญูเสยีกำรใช้งำน (ข) กำรสญูเสยีก ำไร (ค) กำรสญูเสยีรำยได้ (ง) กำรสญูเสยีข้อมลู (จ) กำรสญูเสยีคำ่ควำม

นิยม หรือ (ฉ) กำรล้มเหลวในกำรรับรู้เงินออมที่คำดกำรณ์ไว้ ในแตล่ะกรณีทัง้ในทำงตรงและทำงอ้อม หรือ 

 



10.1.2 ควำมเสยีหำยทำงอ้อม โดยบงัเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตำมมำที่เกิดจำกหรือเก่ียวเนื่องกบักำรใช้หรือกำรไมส่ำมำรถใช้

ไซต์นีห้รือบริกำร รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง ควำมเสยีหำยอนัเกิดจำกสิง่ดงักลำ่ว แม้วำ่ Esri จะได้รับแจ้งถงึควำมเป็นไปได้ของ

ควำมเสยีหำยดงักลำ่วแล้วก็ตำม 

 

10.2 คณุรับทรำบและตกลงวำ่สทิธิเพียงอยำ่งเดยีวทีค่ณุมเีก่ียวกบัปัญหำหรือควำมไมพ่งึพอใจใดๆ ในบริกำรคือกำรขอให้

ยกเลกิบญัชีของคณุ และ/หรือหยดุใช้งำนบริกำร 

10.3 ไมม่ีสิง่ใดในเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีท้ี่จะจ ำกดัหรือยกเว้นควำมรับผิดตอ่กำรเสยีชีวติ หรือกำรบำดเจ็บร่ำงกำยอนัเกิดจำก

ควำมประมำทเลนิเลอ่ของ Esri กำรฉ้อโกง หรือตอ่ควำมรับผิดอืน่ใดในสว่นของ Esri ที่ไมส่ำมำรถจ ำกดัและ/หรือยกเว้นได้ตำม

กฎหมำย 

 

11. ลงิก์ไปยงัไซต์ของบคุคลภำยนอก 

 

ลงิก์ของบคุคลภำยนอกจะให้คณุสำมำรถออกจำกไซต์นีไ้ด้ และไซต์ที่มีลงิก์ไปไมไ่ด้อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของ Esri ไมว่ำ่ใน

ลกัษณะใด และคณุเข้ำถงึไซต์เหลำ่นีด้้วยควำมเสีย่งของคณุเอง Esri ไมรั่บผิดชอบไมว่ำ่กรณีใดตอ่เนือ้หำของไซต์ที่ลงิก์ไป

ดงักลำ่ว หรือลงิก์ที่อยูใ่นไซต์ทีม่ลีงิก์ไป รวมถงึกำรเปลีย่นแปลงหรือกำรอปัเดตไซต์ดงักลำ่ว Esri จดัลงิก์เหลำ่นีไ้ว้ให้เพื่อควำม

สะดวกเทำ่นัน้ และกำรรวมลงิก์ใดๆ ไว้ไมไ่ด้แสดงนยัหรือกำรเช่ือมโยงอยำ่งชดัแจ้ง กำรรับรอง หรือกำรเป็นผู้สนบัสนนุโดย 

Esri ถึงไซต์ที่ลงิก์ไปใดๆ และ/หรือเนือ้หำในไซต์ที่ลงิก์ไปนัน้ 

 

12. กำรมีสว่นร่วมของบคุคลภำยนอกตอ่บริกำรและลงิก์ภำยนอก 

 

12.1 ผู้มีสว่นร่วมในบริกำรแตล่ะคน ในด้ำนข้อมลู ข้อควำม ภำพ เสยีง วดิีโอ ซอฟต์แวร์ และเนือ้หำอื่นๆ เป็นผู้ รับผิดชอบแต่

เพียงผู้ เดียวตอ่ควำมถกูต้อง ควำมนำ่เช่ือถือ ลกัษณะ กำรปลอดจำกสทิธ์ิ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้อจ ำกดัทำงกฎหมำย ที่

เก่ียวข้องกบัเนือ้หำที่สง่เข้ำมำ ดงันัน้ Esri จะไมรั่บผิดชอบตอ่ และจะไมเ่ฝำ้ติดตำมหรือตรวจสอบอยำ่งสม ำ่เสมอถึงควำม

ถกูต้อง ควำมนำ่เช่ือถือ ลกัษณะ กำรปลอดจำกสทิธ์ิ กำรตรงตำมกฎหมำยและข้อจ ำกดัทำงกฎหมำย ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หำท่ี

สง่เข้ำมำ คณุจะไมก่ ำหนดให้ Esri ต้องรับผิดชอบตอ่กำรด ำเนินกำรหรือไมด่ ำเนินกำรของผู้ใช้ รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพยีง สิง่ที่

โพสต์หรือท ำให้ใช้งำนได้ผำ่นทำงบริกำร 



 

12.2 นอกจำกนี ้บริกำรอำจมีลงิก์ไปยงัผลติภณัฑ์ เว็บไซต์ บริกำรและข้อเสนอของบคุคลภำยนอก ลงิก์ ผลติภณัฑ์ เว็บไซต์ 

บริกำรของบคุคลภำยนอกเหลำ่นีไ้มไ่ด้เป็นของหรือควบคมุโดย Esri แตด่ ำเนินกำรโดย และเป็นทรัพย์สนิของบคุคลภำยนอกที่

เก่ียวข้อง และอำจได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยลขิสทิธ์ิหรือกฎหมำยและสนธิสญัญำวำ่ด้วยทรัพย์สนิทำงปัญญำอ่ืนๆ ท่ี

บงัคบัใช้ Esri ไมไ่ด้ตรวจสอบ และไมรั่บผิดชอบตอ่เนือ้หำ ฟังก์ชัน่กำรท ำงำน ควำมปลอดภยั บริกำร นโยบำยควำมเป็น

สว่นตวั หรือกำรปฏิบตัิอื่นๆ ของบคุคลภำยนอกเหลำ่นี ้ขอแนะน ำให้อำ่นข้อก ำหนดและนโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ

อื่นๆ โดยบคุคลภำยนอกดงักลำ่ว ในกำรใช้บริกำร คณุตกลงวำ่ Esri จะไมรั่บผิดชอบในลกัษณะใดก็ตำมอนัเนื่องมำจำกกำรใช้

งำนของคณุหรือกำรไมส่ำมำรถใช้งำนเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คณุรับทรำบและตกลงตอ่ไปด้วยวำ่ Esri อำจยกเลกิกำรใช้งำน

ของคณุ หรือลบลงิก์ของบคุคลภำยนอก หรือแอปพลเิคชัน่บนบริกำร ตำมขอบเขตที่กำรใช้งำนนัน้ละเมิดเง่ือนไขกำรให้บริกำร

นี ้

 

13. กำรรับรองและกำรรับประกนัของคณุ 

คณุรับรองและรับประกนัวำ่: 

 

(ก) คณุบรรลนุิติภำวะ (และในกรณีของผู้ เยำว์ ได้รับควำมยินยอมจำกพอ่แมห่รือผู้ปกครองตำมกฎหมำย) มีสทิธิและ

ควำมสำมำรถที่จะเข้ำท ำสญัญำเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีแ้ละปฏิบตัิตำมเง่ือนไขนี ้และ 

(ข) คณุจะใช้บริกำรเพื่อจดุประสงค์ที่ถกูกฎหมำยและตำมเง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้และกฎหมำย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมำย 

ค ำสัง่ แนวทำงปฏิบตัิ นโยบำยและข้อบงัคบัท่ีบงัคบัใช้ทัง้หมด 

 

14. กำรกระท ำอนัเป็นกำรฉ้อโกงหรือกำรกระท ำทีต้่องสงสยั 

โดยใช้ดลุยพินิจของ Esri แตเ่พียงผู้ เดียว หำก Esri มีควำมเช่ือมัน่วำ่คณุได้กระท ำกำรหรือท ำธุรกรรมใดๆ ที่อำจเป็นกำรฉ้อโกง

หรือเป็นท่ีต้องสงสยั เรำอำจจะด ำเนินมำตรกำรตำ่งๆ เพื่อปกปอ้ง ได้แก่ 

 

(ก) เรำอำจจะปิด ระงบัหรือจ ำกดักำรให้บริกำร 

 (ข) เรำอำจปฏิเสธกำรให้บริกำรแก่คณุทนัทีหรือในอนำคต 



 

15. กำรชดใช้คำ่เสยีหำย 

 

คณุตกลงทีจ่ะชดใช้ ปกปอ้งและท ำให้ Esri ผู้ ถือหุ้น บริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ กรรมกำร เจ้ำหน้ำที ่ตวัแทน ผู้ ร่วมแบรนด์ หรือ

หุ้นสว่นอื่น และพนกังำน (เรียกรวมวำ่ “ฝ่ำยที่ได้รับกำรชดใช้”) พ้นจำกกำรเรียกร้องสทิธิ กำรด ำเนนิกำร กำรด ำเนินคดี และ

กำรฟอ้งร้องคดี รวมถงึหนีส้นิ ควำมเสยีหำย กำรช ำระหนี ้บทลงโทษ คำ่ปรับ คำ่ใช้จ่ำยและต้นทนุที่เก่ียวข้องทัง้หมด (รวมถึง

แตไ่มจ่ ำกดัเพียง คำ่ใช้จำ่ยในกำรยตุิข้อพิพำทอื่นๆ) ท่ีเกิดแก่ฝ่ำยที่ได้รับกำรชดใช้ อนัเกิดจำกหรือเก่ียวข้องกบั: (ก) ธุรกรรม

ใดๆ ที่ท ำขึน้บนไซต์ หรือข้อพิพำทใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมดงักลำ่ว เว้นแตก่รณีที่ Esri หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จ ำหนำ่ย

สนิค้ำในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัข้อพิพำทดงักลำ่ว) (ค) กำรโฮสต์ กำรด ำเนินงำน กำรจดักำรและ/หรือกำรดแูลระบบบริกำร โดย

หรือในนำมของ Esri (ง) กำรฝ่ำฝืนหรือละเมิดเง่ือนไขใดๆ ในเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีแ้ละนโยบำยหรือแนวทำงปฏิบตัิอื่นใดที่

อ้ำงถงึในท่ีนี่ (จ) กำรใช้หรือใช้บริกำรในทำงที่ผิด หรือ (ฉ) กำรละเมิดกฎหมำยหรือสทิธิใดๆ ของบคุคลภำยนอก 

 

16. กำรแยกออกจำกกนัได้ 

 

หำกบทบญัญตัใิดในเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีถื้อวำ่ผิดกฎหมำย เป็นโมฆะ หรือไมส่ำมำรถบงัคบัใช้ได้ไมว่ำ่ด้วยเหตผุลใดภำยใต้

กฎหมำยของเขตอ ำนำจศำลใด ให้ถือวำ่บทบญัญตัินัน้สำมำรถแยกออกจำกกนัได้จำกข้อก ำหนดและเง่ือนไขนี ้และไมส่ง่ผล

ตอ่ควำมสมบรูณ์และกำรมีผลบงัคบัใช้ของบทบญัญตัิทีเ่หลอื หรือควำมสมบรูณ์และกำรมีผลบงัคบัใช้ของบทบญัญตัิที่มี

ปัญหำภำยใต้กฎหมำยของเขตอ ำนำจศำลอื่นใด 

 

17. กฎหมำยที่ใช้บงัคบั 

 

เง่ือนไขกำรให้บริกำรนีจ้ะอยูภ่ำยใต้บงัคบัและตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศไทย โดยไมค่ ำนงึถงึควำมขดัแย้งกบักฎแหง่

กฎหมำย อนสุญัญำสหประชำชำติวำ่ด้วยสญัญำกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำระหวำ่งประเทศและกฎหมำยธุรกรรมข้อมลูคอมพิวเตอร์ที่

เป็นมำตรฐำนเดียวกนั ถงึขอบเขตที่บงัคบัใช้ได้ ถูกสงวนสทิธ์ิไว้อยำ่งชดัแจ้ง เว้นแตก่ฎหมำยท่ีบงัคบัใช้จะก ำหนดไว้เป็นอยำ่ง

อื่น ข้อพิพำท ข้อขดัแย้ง กำรเรียกร้องสทิธิหรือควำมแตกตำ่งทกุประเภทท่ีอำจจะเกิดขึน้ จำกหรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไขกำร

ให้บริกำรนี ้ตอ่หรือเก่ียวข้องกบั Esri หรือฝ่ำยที่ได้รับกำรชดใช้ภำยใต้เง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้ให้สง่เร่ืองและยตุิในขัน้ตอน



สดุท้ำยโดยอนญุำโตตลุำกำรประเทศไทยตำมกฎกำรอนญุำโตตลุำกำรของสถำบนัอนญุำโตตลุำกำร (“กฎ THAC”) ที่บงัคบัใช้

อยูใ่นขณะนี ้ซึง่ถือวำ่ได้รวมกฎเข้ำไว้โดยกำรอ้ำงอิงในสว่นนี ้จะมีอนญุำโตตลุำกำรหนึง่ (1) ทำ่นและภำษำในกำร

อนญุำโตตลุำกำรคือภำษำไทย 

 

18. บทบญัญตัิทัว่ไป 

 

18.1 Esri สงวนสทิธ์ิทัง้หมดท่ีไมไ่ด้ให้ไว้โดยชดัแจ้งในท่ีนี ้

18.2 Esri อำจแก้ไขเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีไ้ด้ตลอดเวลำโดยโพสต์เง่ือนไขกำรให้บริกำรฉบบัแก้ไขบนไซต์นี ้กำรใช้งำนไซต์นี ้

ตอ่ไปของคณุหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วจะถือวำ่คณุยอมรับเง่ือนไขกำรให้บริกำรฉบบัแก้ไขนัน้แล้ว 

18.3 ไมม่ีสิง่ใดในเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีจ้ะถือเป็นกำรเป็นหุ้นสว่น กำรลงทนุร่วม หรือควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตวักำรกบัตวัแทน 

ระหวำ่งคณุและ Esri และไมม่ีสิง่ใดอนญุำตให้คณุสร้ำงภำระคำ่ใช้จ่ำยหรือหนีส้นิในนำมของ Esri 

18.4 ควำมล้มเหลวของ Esri ไมว่ำ่เวลำใด ที่จะบงัคบัใช้บทบญัญตัิใดของเง่ือนไขนี ้ไมส่ง่ผลไมว่ำ่ในทำงใดตอ่สทิธิของตนใน

ภำยหลงัท่ีจะบงัคบัใช้บทบญัญตัดิงักลำ่ว เว้นแตม่กีำรสละสทิธ์ิไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

18.5 เง่ือนไขกำรให้บริกำรนีม้ีไว้เพื่อคณุและประโยชน์ของเรำเทำ่นัน้ และไมใ่ช่เพื่อประโยชน์ของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่นใด เว้น

แตบ่ริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือของ Esri (และผู้ รับชว่งและผู้ รับมอบหมำยของบริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือที่เก่ียวข้องของ 

Esri แตล่ะแหง่) 

18.6 เง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีแ้ละข้อตกลงรวมถึงนโยบำยใดๆ ที่รวมอยูใ่นหรืออ้ำงถงึในเง่ือนไขกำร

ให้บริกำรนี ้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบรูณ์ และควำมเข้ำใจของคูส่ญัญำอนัเก่ียวกบับริกำรและไซต์ และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือ

ควำมเข้ำใจก่อนหน้ำนีร้ะหวำ่งคูส่ญัญำซึง่เก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักลำ่ว ดงันัน้คูส่ญัญำจึงยกเว้นเง่ือนไขโดยนยัทัง้หมดตำม

ข้อเท็จจริง ในกำรเข้ำท ำข้อตกลงที่เกิดจำกเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีน้ัน้ คูส่ญัญำไมไ่ด้พึง่พำถ้อยแถลง กำรรับรอง กำรรับประกนั 

ควำมเข้ำใจ ภำระหน้ำที่ ค ำสญัญำ หรือค ำมัน่จำกบคุคลใดนอกเหนือจำกที่ระบไุว้อยำ่งชดัแจ้งในเง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้

คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยสละกำรเรียกร้องที่เพิกถอนไมไ่ด้และไมม่ีเง่ือนไข สทิธิและกำรเยียวยำทัง้หมด ซึง่แตส่ ำหรับสว่นนี ้ตนอำจมี

อนัเก่ียวเนื่องกบัสิง่ใดที่กลำ่วมำก่อนหน้ำนี ้เง่ือนไขกำรให้บริกำรนีไ้มอ่ำจโต้แย้ง อธิบำย หรือเสริมด้วยหลกัฐำนข้อตกลงก่อน

หน้ำ ข้อตกลงปำกเปลำ่ซึง่เกิดขึน้พร้อมกนั หรือเง่ือนไขเพิม่เตมิทีส่อดคล้องกนัใดๆ 

18.7 คณุตกลงทีจ่ะปฏิบตัิตำมกฎหมำย บทกฎหมำย ข้อบงัคบัและประมวลกฎหมำยที่บงัคบัใช้ทัง้หมด ที่เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำน

กำรติดสนิบนและกำรทจุริต รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงพระรำชบญัญตัิกำรติดสนิบนของสหรำชอำณำจกัร กฎหมำยปอ้งกนักำร



ทจุริตในตำ่งประเทศของสหรัฐฯ รวมทัง้ยืนยนัวำ่คณุได้และจะก ำหนดนโยบำยและระเบียบทัง้หมดที่จ ำเป็นเพื่อรับรองกำร

ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดดงัทีว่ำ่นี ้

18.8 หำกมีค ำถำมหรือข้อกงัวลเก่ียวกบัเง่ือนไขกำรให้บริกำรนี ้หรือมีปัญหำที่เกิดจำกเง่ือนไขกำรให้บริกำรนีห้รือบนไซต์ โปรด

ติดตอ่เรำที่: esrith.contact@cdg.co.th 

 

 


