
 

ข้อกาํหนดและเงอืนไขในการใช้งาน ภวัิฒน์อากาศ 

                                                                                                                                                                                                             

ข้อกําหนดและเงือนไขในการใช้งานทีแสดงไว้ ณ ทีน ี(ตอ่ไปนีเรียกวา่ "ข้อกําหนดและเงือนไขฯ") ระบถุึงข้อกําหนดระหวา่ง 

ภิวฒัน์อากาศ (ตอ่ไปนีเรียกวา่ "บริษัทฯ") และผู้ใช้ (ตอ่ไปนีเรียกวา่ "ผู้ใช้") เกียวกบับริการหรือคณุลกัษณะใดๆ ของ PiWAT 

Air หรือ HAP 4.0 (ตอ่ไปนีเรียกวา่ "บริการฯ") ซงึบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ  

 

1. คํานิยาม 

คําและข้อความตอ่ไปนีจะมีความหมายตามทีกําหนดไว้ด้านลา่งนีเมอืมีการใช้ในข้อกําหนดและเงือนไขฯ 

1.1 "เนือหา" หมายถงึ ข้อมลู เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหสัคอมพิวเตอร์ และสิงอนืๆ 

ทคีล้ายคลงึกนั 

1.2 "เนือหาฯ" หมายถงึ เนือหาทีสามารถเข้าถึงได้ผา่นทางบริการฯ 

1.3 "เนือหาจากผู้ใช้" หมายถงึ เนือหาทีผู้ใช้ได้สง่ สง่ผา่น หรือ อพัโหลด 

1.4 "ข้อกําหนดและเงือนไขฯ เพมิเติม" หมายถงึ เอกสารทีบริษัทฯ ออกหรืออพัโหลดซงึเกียวกบับริการฯ ภายใต้ชือ "ข้อตกลง" 

"แนวทางปฏิบติั" "นโยบาย" และอืนๆ ในทํานองเดียวกนั 

 

2. การตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงือนไขฯ 

2.1 ผู้ใช้ทกุรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกําหนดทีระบไุว้ในข้อกําหนดและเงือนไขฯ ผู้ใช้จะไมส่ามารถใช้บริการฯ ได้

เว้นเสียแตว่า่ ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงือนไขฯ การตกลงยอมรับดงักลา่วมีผลสมบรูณ์และเพกิถอนมิได้ 

2.2 ผู้ เยาว์สามารถใช้บริการฯ ได้ตอ่เมือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเทา่นนั นอกจากน ี

หากผู้ ใช้ใช้บริการฯ แทน หรือ เพอืวตัถปุระสงค์ขององค์กรธุรกิจใดๆ จะถือวา่ องค์กรธุรกิจดงักลา่วได้ตกลงยอมรับข้อกําหนด

และเงือนไขฯ นีด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดงักลา่วมีผลสมบรูณ์และเพิกถอนมิได้ 



2.3 การทีผู้ใช้ใช้บริการฯ ถือวา่ ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกําหนดและเงือนไขฯ การตกลงยอมรับดงักลา่วมีผลสมบรูณ์และเพกิ

ถอนมิได้ 

2.4 หากมีข้อกําหนดและเงือนไขฯ เพมิเติมสาํหรับบริการฯ ผู้ใช้จะต้องปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงือนไขฯ เพิมเตมินนัด้วย

เช่นเดียวกบัข้อกําหนดและเงือนไขฯ นี 

 

3. การแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไขฯ 

บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไขฯ หรือ ข้อกําหนดและเงือนไขฯ เพิมเตมิ เมอืบริษัทฯ เห็นวา่มีความจาํเป็น โดยไมต้่อง

ให้คําบอกกลา่วลว่งหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบงัคบัเมือมกีารประกาศข้อกําหนดและเงือนไขฯ ทีแก้ไข หรือข้อกําหนดและ

เงือนไขฯ เพิมเตมิทีแก้ไขไว้ในสถานทีทเีหมาะสมภายในเว็บไซต์ทบีริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินงาน การทีผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือวา่ผู้

ใช้ได้ให้การยอมรับทีมีผลสมบรูณ์และเพิกถอนมิได้ตอ่ข้อกําหนดและเงือนไขฯ ทีแก้ไขแล้ว หรือข้อกําหนดและเงือนไขฯ 

เพมิเติมทแีก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกําหนดและเงือนไขฯ เป็นประจําระหวา่งการใช้บริการฯ เนืองจากอาจไมม่ีการแจ้ง

เตือนแยกตา่งหากเกียวกบัการแก้ไขข้อกําหนดและเงือนไขฯ ดงักลา่ว 

 

4. บญัชี 

4.1 เมอืผู้ใช้ให้ข้อมลูเกียวกบัตนเองแก่บริษัทฯ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมลูทีเป็นจริง ถกูต้องและครบถ้วนในขณะทีใช้บริการฯ และ

ปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจบุนัอยูต่ลอดเวลา 

4.2 หากผู้ ใช้ลงทะเบียนรหสัผ่านในขณะทีใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมดัระวงัและมคีวามรับผิดชอบตามสมควรเพือ

ไมใ่ห้มีการใช้รหสัผ่านในลกัษณะทีไมช่อบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ สามารถถือวา่กิจกรรมตา่งๆ ทีดําเนินการโดยใช้รหสัผ่าน

ดงักลา่ว เป็นกิจกรรมทีผู้ เป็นเจ้าของรหสัผา่นได้ดําเนินการด้วยตนเอง 

4.3 ผู้ใช้งานทจีดทะเบียนใช้บริการฯ สามารถลบบญัชีของตนและเลกิใช้บริการฯ ได้ ไมว่า่ในเวลาใดๆ ก็ตาม 

4.4 บริษัทฯ อาจระงบัหรือลบบญัชีของผู้ใช้ได้โดยไมต้่องให้คําบอกกลา่วลว่งหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นวา่ผู้ใช้กําลงัละเมดิ

หรือได้ละเมิดข้อกําหนดและเงือนไขฯ  

4.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะลบบญัชีใดๆ ทีไมม่ีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกวา่นนันบัตงัแตว่นัทมีีการเปิดใช้งาน

บญัชีดงักลา่วครังลา่สดุ โดยไมต้่องให้คําบอกกลา่วลว่งหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้ 

4.6 สิทธิทีจะใช้บริการของผู้ใช้จะสนิสดุลงเมอืมกีารลบบญัชีของผู้ใช้ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม  



4.7 บญัชีแตล่ะบญัชีในบริการฯ มีไว้เพือการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบญัชีแตเ่พยีงผู้ เดยีวเทา่นนั ผู้ใช้ไมส่ามารถโอน

หรือให้ยืมบญัชีของตนแก่บคุคลภายนอกใดๆ และบคุคลภายนอกใดๆ ไมส่ามารถรับช่วงบญัชีจากผู้ใช้ได้ 

 

5. การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 

5.1 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัแกค่วามเป็นสว่นตวัของผู้ใช้ของบริษัทฯ เป็นลําดบัแรก 

5.2 บริษัทฯ สญัญาวา่จะคุ้มครองความเป็นสว่นตวัและข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้ของบริษัทฯ ตาม "นโยบายของ PiWAT 

Air วา่ด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล"  

5.3 บริษัทฯ สญัญาทีจะใช้ความระมดัระวงัและความใสใ่จอยา่งสงูสดุเกียวกบัมาตรการรักษาความปลอดภยัของบริษัทฯ 

เพอืให้มกีารรักษาความปลอดภยัของข้อมลูใดๆ ของผู้ใช้ ทงัหมด 

 

6. การให้บริการฯ 

6.1 ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบจดัหาเครืองคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์โทรศพัท์เคลือนท ีอปุกรณ์สอืสาร ระบบปฏิบตัิการและการ

เชือมตอ่ข้อมลูทีจาํเป็นสาํหรับการใช้บริการฯ โดยผู้ใช้เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเอง 

6.2 บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะจํากดัการเข้าถึงบริการฯ ทงัหมดหรือเพียงบางสว่น ขึนอยู่กบัเงือนไขทบีริษัทฯ เห็นวา่จาํเป็น เช่น 

อาย ุการระบตุวัตน สถานภาพสมาชิกในปัจจบุนั และสิงอนืๆ ทีคล้ายคลงึกนั  

6.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะเปลยีนแปลงหรือยตุิบริการฯ ทงัหมดหรือเพียงบางสว่นตามดลุยพินิจของบริษัทฯ ไมว่า่ในเวลา

ใดๆ ก็ตาม โดยไมต้่องให้คาํบอกกลา่วลว่งหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้ 

 

7. โฆษณา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะแสดงโฆษณาสําหรับบริษัทฯ หรือบคุคลภายนอกให้ผู้ใช้ผ่านทางบริการฯ   

 

8. บริการของคูค้่า 



เนือหาหรือบริการอืนๆ ทีเสนอโดยคูค้่ารายอืนทร่ีวมมือกบับริษัทฯ อาจจะรวมอยูภ่ายในบริการฯ นีด้วย โดยคูค้่าจะต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดยีวเกียวกบัเนือหา และ/หรือบริการทีเสนอดงักลา่ว นอกจากนี เนือหาและบริการดงักลา่วอาจอยู่

ภายใต้บงัคบัของข้อกําหนดและเงือนไขทีชดัแจ้ง ฯลฯ ซงึคูค้่าได้กําหนดไว้สาํหรับเนือหาและบริการนนั ๆ 

 

9. เนือหาฯ 

9.1 บริษัทฯ อนญุาตให้ผู้ใช้ใช้เนือหาฯ ทีบริษัทฯ จดัให้ เพอืวตัถปุระสงค์ในการใช้บริการฯ เทา่นนั โดยเป็นการอนญุาตให้ใช้

สิทธิทีโอนตอ่ไม่ได้ นําไปให้อนญุาตใหมไ่มไ่ด้  และอนญุาตให้ใช้สิทธิโดยไมจํ่ากดัแตเ่พียงผู้ เดียว (non-transferable, 

non-re-licensable, non-exclusive license) 

9.2 ผู้ใช้จะต้องปฏิบตัิตามเงือนไขทีเหมาะสมเมือใช้เนือหาฯ ซงึอาจมคีา่ใช้จ่ายเพิมเติมและขนึอยูก่บัระยะเวลาในการใช้งาน 

ถึงแม้ในกรณีทีมถ้ีอยคาํ เช่น "การซือ" "การขาย" และคาํอืนๆ ในทาํนองเดียวกนัปรากฏบนหน้าจอในการใช้บริการฯ บริษัทฯ จะ

ยงัคงเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอนืๆ ในเนอืหาฯ ทีบริษัทฯ เสนอต่อผู้ใช้ และจะไมม่กีารโอนสิทธิต่างๆ 

ดงักลา่วไปให้แก่ผู้ ใช้ 

9.3 ผู้ใช้จะต้องไมใ่ช้เนอืหาฯ เกินจากขอบเขตของการใช้งานตามวตัถปุระสงค์ของเนือหาฯ ในบริการฯ (ยกตวัอยา่งเช่น การ

ทําสําเนา การสง่ การทําซํา และการแก้ไข)  

9.4 หากผู้ ใช้ต้องการทีจะสาํรองเนือหาจากผู้ใช้ ไมว่า่ทงัหมดหรือเพียงบางสว่น ผู้ใช้จะต้องดําเนนิการดงักลา่วด้วยตนเอง 

บริษัทฯ จะไมม่ภีาระหน้าทีในการสาํรองเนือหาจากผู้ใช้แตอ่ยา่งใด 

9.5 บริษัทฯ อาจตรวจสอบรายละเอียดของเนือหาจากผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นวา่ เนือหาจากผู้ใช้อาจฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

ข้อกําหนดและเงือนไขฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไมม่ภีาระหน้าทีจะต้องดาํเนินการตรวจสอบดงักลา่ว 

9.6 หากบริษัทฯ เห็นวา่ ผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกําหนดและเงือนไขฯ ทีเกียวกบัเนอืหาจากผู้ใช้ บริษัทฯ 

สงวนสิทธิทีจะตดัสทิธิของผู้ใช้ในการทีจะใช้เนือหาจากผู้ใช้ในบางลกัษณะ เช่น การลบเนือหาจากผู้ใช้ โดยไมต้่องให้คําบอก

กลา่วลว่งหน้าแก่ผู้ใช้ 

 

10. ข้อจํากดั 

ผู้ใช้จะต้องไมม่สีว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีเมอืใช้บริการฯ  

10.1 กิจกรรมทฝ่ีาฝืนกฎหมาย คําพิพากษา มติหรือคาํสงัศาล หรือมาตรการทางปกครองทีมีผลผกูพนัทางกฎหมาย  

10.2 กิจกรรมทอีาจขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดขีองประชาชน 



10.3 กิจกรรมทลีะเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสทิธิ เครืองหมายการค้าและสิทธิบตัร ชือเสียง ความเป็นสว่นตวั 

และสิทธิอืนๆ ทงัหมดของบริษัทฯ และ/หรือบคุคลภายนอกทีมีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสญัญา 

10.4 กิจกรรมทแีสดงหรือสง่ตอ่ซงึการแสดงออกทีมีลกัษณะรุนแรงหรือเกียวกบัเพศ การแสดงออกทีนําไปสูก่ารเลอืกปฏิบตัิ

โดยเชือชาติ สญัชาติ ความเชือ เพศ สถานะทางสงัคม ถินกําเนิดครอบครัว และอืนๆ การแสดงออกทีชกัชวนหรือสง่เสริมการ

ฆา่ตวัตาย พฤตกิรรมการทําร้ายตวัเองหรือการใช้ยาในทางทีผิด หรือการแสดงออกทีตอ่ต้านสงัคมซงึประกอบด้วยเนือหาที

ตอ่ต้านสงัคมและทาํให้บคุคลอืนเกิดความไมส่บายใจ 

10.5 กิจกรรมทอีาจทําให้ผู้อนืเข้าใจผิดเกียวกบับริษัทฯ และ/หรือบคุคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมลูเท็จ 

10.6 กิจกรรมตา่งๆ เช่น การสง่ข้อความโดยการสุม่ไปให้แก่ผู้ ใช้จํานวนมาก (ยกเว้นข้อความทีได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

ฯ) การเพิมผู้ใช้เป็นสมาชิก หรือเข้าไปในกลุม่ให้ความเห็นโดยการสุม่ หรือกิจกรรมอืนใดทีบริษัทฯ ถือวา่เป็นการสง่ข้อความ

รบกวน (spamming) 

10.7 กิจกรรมทมีกีารแลกเปลียนสิทธิในการใช้เนือหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอืนๆ โดยไมไ่ด้รับ

อนญุาตจากบริษัทฯ  

10.8 กิจกรรมทมีกีารใช้บริการฯ เพือการขาย การตลาด โฆษณา การชกัชวน หรือวตัถปุระสงค์ทางการค้าอืนๆ (ยกเว้น

วตัถปุระสงค์ทีได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ) กิจกรรมทีมีการใช้บริการฯ เพือการกระทําทางเพศหรือการกระทาํทีอนาจาร 

กิจกรรมทมีีการใช้บริการฯ เพือวตัถปุระสงค์ในการพบบคุคลเพือการมเีพศสมัพนัธ์ กิจกรรมทใีช้บริการฯ เพือวตัถปุระสงค์ใน

การคกุคาม หรือการหมินประมาทผู้ใช้รายอนืๆ หรือกิจกรรมทใีช้บริการฯ เพอืวตัถปุระสงค์อืนๆ ทีมิใชจ่ดุประสงค์ทีแท้จริงของ

บริการฯ  

10.9 กิจกรรมทเีป็นประโยชน์ตอ่หรือเป็นการร่วมมือกบักลุม่ทีตอ่ต้านสงัคม 

10.10 กิจกรรมทนีําไปสูก่ารเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลอืน ข้อมลูทีจดทะเบียน ประวตัิ

ผู้ใช้ หรือข้อมลูอืนๆ ในทํานองเดียวกนัโดยไมช่อบด้วยกฎหมายหรือไมเ่หมาะสม 

10.11 กิจกรรมทแีทรกแซงเครืองแมข่า่ย และ/หรือระบบเครือขา่ยของบริการฯ กิจกรรมซึงเป็นการใช้บริการฯ ในทางทีผิด

ด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครืองมือเพือการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอืนๆ กิจกรรมทีใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรอง

ไว้ก่อน กิจกรรมทีทาํการสอบถามอยา่งไมส่มควร และ/หรือสทิธิเรียกร้องทีไมค่วรได้ เช่น การถามคําถามเดียวกนัซําๆ เกิน

ความจําเป็น และกิจกรรมทีแทรกแซงการให้บริการฯ ของบริษัท หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้ 

10.12 กิจกรรมทใีห้ความช่วยเหลือหรือสง่เสริมกิจกรรมใดๆ ทีระบไุว้ในข้อ 1 ถึงข้อ 10 ข้างต้น  

10.13 กิจกรรมอืนๆ ทีบริษัทฯ เห็นวา่ไมเ่หมาะสม 



 

11. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ 

11.1 ผู้ใช้จะต้องใช้บริการฯ นีโดยเป็นความเสียงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแตเ่พียงผู้เดยีวสําหรับการกระทําทีกระทํา

ไปและผลของการกระทําทีมีต่อบริการฯ นี 

11.2 บริษัทฯ อาจใช้มาตรการทีบริษัทฯ เห็นวา่จําเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบวา่ผู้ใช้รายหนึงรายใดกําลงัใช้

บริการฯ ในทางทีฝ่าฝืนข้อกําหนดและเงือนไขฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯไมต้่องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือปอ้งกนัการฝ่าฝืน

ดงักลา่วต่อผู้ใช้หรือบคุคลอืนๆ  

11.3 ในกรณีทีเกิดความสญูเสยี/ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถกูเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายใดๆ (ซึงรวมถงึโดยไมจํ่ากดั

เพยีงคา่ทนายความ) ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึงรวมถงึโดยไมจํ่ากดัเพียงกรณีทีมีบคุคลภายนอกฟอ้งร้องเรียกคา่เสียหาย

จากบริษัทฯ) อนัเนืองมาจากการทีผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายทีเกียวข้องหรือข้อกําหนดและเงือนไขฯ ในขณะทีใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้อง

ชดใช้คา่เสยีหายให้แก่บริษัทฯ ทนัทีทีบริษัทฯ ร้องขอ 

 

12. การยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ  

12.1 บริษัทฯ ไมรั่บประกนัไมว่า่โดยชดัแจ้งหรือโดยปริยายวา่ บริการฯ (ซงึรวมถงึเนือหาฯ) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริง

หรือตามกฎหมาย (ซงึรวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพยีง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถกูต้อง ความสมบรูณ์ การมีประสิทธิผล 

ความเหมาะสมในการใช้เพือวตัถปุระสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จดุบกพร่องทีเกียวกบัความปลอดภยั (bug) หรือ

การละเมดิสิทธิตา่งๆ) และบริษัทฯ ไมม่คีวามรับผิดชอบในการทีจะต้องจดัหาบริการฯ ทีไมม่ข้ีอบกพร่องดงักลา่ว 

12.2 บริษัทฯ จะไมต้่องรับผิดชอบตอ่ค่าเสียหายใดๆ ทเีกิดขนึกบัผู้ใช้อนัเกียวกบัการใช้บริการฯ อยา่งไรก็ตาม หากมกีาร

ตีความว่าข้อตกลง (ซึงรวมถงึแตไ่ม่จํากดัเพียงข้อกําหนดและเงือนไขฯ) ระหวา่งบริษัทฯ และผู้ใช้เกียวกบับริการฯ เป็นสญัญา

ผู้บริโภคตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาผู้บริโภคในประเทศทีจดทะเบียน ข้อยกเว้นความรับผิดนีจะไมใ่ช้บงัคบั  

12.3 ไมว่่าเงือนไขทีระบไุว้ในข้อ 12.2 ข้างต้นจะกําหนดไว้อยา่งไร บริษัทฯ จะไมต้่องรับผิดชอบตอ่คา่เสียหายโดยอ้อม 

คา่เสยีหายพเิศษ คา่เสียหายเนืองจากการผิดสญัญา คา่เสยีหายตอ่เนืองหรือคา่เสยีหายเชิงลงโทษใดๆ (ซงึรวมถึงแต่ไมจํ่ากดั

เพยีงค่าเสยีหายทีบริษัทฯ หรือผู้ใช้สามารถคาดการณ์หรือนา่จะคาดการณ์ได้) ในสว่นทีเกียวกบัการผิดสญัญาหรือการกระทาํ

ละเมิดของบริษัทฯ เนืองจากความประมาทเลนิเลอ่ของบริษัทฯ (ยกเว้นความประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง) คา่ชดเชยสาํหรับ

คา่เสยีหายตามปกตใินสว่นทีเกียวกบัการผิดสญัญาหรือการกระทาํละเมดิของบริษัทฯ เนืองจากความประมาทเลินเลอ่ของ

บริษัทฯ (ยกเว้นความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง) จะจํากดัไว้ทีจํานวนเงินรวมของคา่บริการทีได้รับจากผู้ ใช้ในเดือนปฏิทินที

เกิดคา่เสยีหายดงักลา่วขนึ 



 

13. การแจ้งเตือนและการติดตอ่ 

13.1 เมอืบริษัทฯ แจ้งหรือตดิตอ่ผู้ใช้เกียวกบับริการฯ บริษัทอาจใช้วธีิการทีบริษัทฯ เห็นวา่เหมาะสม เช่น การประกาศไว้ใน

เว็บไซต์ซงึบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินงาน 

13.2 เมอืผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อบริษัทฯ เกียวกบับริการฯ ผู้ใช้จะต้องใช้แบบฟอร์มสอบถามสําหรับลกูค้าทีมีอยูใ่นเว็บไซต์ซงึ

บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินงานหรือโดยวิธีการอืนๆ ทีบริษัทฯ กําหนด 

 

14. กฎหมายทีบงัคบัและเขตอาํนาจ 

ในกรณีทีบริษัทฯ ได้จดัหาคําแปลของฉบบัภาษาไทยของข้อกําหนดและเงือนไขฯ มาให้แก่ผู้ใช้ (ตอ่ไปนีเรียกวา่ "ฉบบั

ภาษาไทย") ฉบบัภาษาไทยจะใช้บงัคบักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ใช้และบริษัทฯ ในกรณีทีมกีารขดักนัระหวา่งฉบบัภาษาไทย

และคําแปล บทบญัญตัิในฉบบัภาษาไทยจะมีผลบงัคบัเหนือฉบบัแปลอนืใด ข้อกําหนดและเงือนไขฯ นีจะอยูภ่ายใต้บงัคบั

กฎหมายไทย ความขดัแย้งทีเกิดขนึจากบริการฯ หรือความขดัแย้งระหวา่งผู้ใช้และบริษัทฯ ทีเกียวกบับริการฯ จะอยูภ่ายใต้

บงัคบัของเขตอาํนาจเด็ดขาดของศาลในเขตกรุงเทพ เป็นสําคญั 

 

จบข้อความ 

ปรับปรุงลา่สดุเมอื วนัท ี15 พฤษภาคม 2561 


