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 ข้อกําหนดการใช้เว็บไซต์ ณ วาจา 

 ข้อกําหนดการใช้ระบบ 

 ข้อ  กําหนด  ใน  ใช้  งาน  บริษัท  ไฮ  บรดิ  โบ  ลด์  จํากัด  (  หรือ  เรียก  ว่า  "  บริษัท  ")  ตระหนัก  และ  ใสใ่จ  ใน  ความ  เป�น  สว่น 
 ตัว  ของ  ลูกค้า  บริษัท  เป�น  อยา่ง  ยิ�ง  จึง  จัด  ให้  มี  ประกาศ  นโยบาย  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  นี�  เพื�อ  ลูกค้า  บรษัิท  ได้  รับ  ทราบ  ถึง 
 นโยบาย  ของ  บรษัิท  เกี�ยว  กับ  การ  เก็บ  รวบรวม  การ  ใช้  และ  การ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  บุคคล  ธรรมดา  (  “  ท่าน  ”)  ซึ�ง 
 เป�น  ไป  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  พ  .  ศ  .2562  (  “  พรบ  .  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ”)  กฎหมาย  และ 
 กฎ  เกณฑ์  ที�  เกี�ยวข้อง  โดย  ประกาศ  นโยบาย  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  นี�  จะแจ้ง  ให้ท่า  นท  ราบ  ถึง  วิธี  การ  ที�  บรษัิท  เก็บ  รวบรวม  ใช้ 
 หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ประเภท  ข้อมูล  และ  วัตถุประสงค์  ใน  การ  ดําเนิน  การ  ดัง  กล่าว  รวม  ถึง  ราย  ละเอียด 
 เกี�ยว  กับ  ระยะ  เวลา  ใน  การ  เก็บ  รักษา  ข้อมูล  การ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ให้  แก่  บุคคล  ภายนอก  สิทธิ  ของ  ท่าน  การ  รักษา 
 ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน และวิธีการที�ท่านสามารถติดต่อบริษัท 

 ซึ�ง  ควบคุม  การ  ใช้  งาน  ระบบ  เว็บไซต์  ของ  คุณ  ที�  จัดหา  ให้  โดย  (  รวม  เรียก  ว่า  "  แพลตฟอร์ม  ")  โปรด  อ่าน  ข้อ 
 กําหนดการ  ใช้  งาน  นี�  อยา่ง  ละเอียด  เมื�อ  เข้า  ถึง  และ  ใช้  งาน  แพลตฟอร์ม  นี�  แสดง  ว่า  คุณ  ยอมรับ  ว่า  ได้  อ่าน  ทําความ  เข้าใจ 
 และ  ยอมรบั  ข้อ  กําหนด  รวม  ถึง  ข้อ  กําหนด  และ  เงื�อนไข  เพิ�ม  เติม  และ  นโยบาย  ที�  ถูก  อ้าง  ถึง  ใน  ข้อ  กําหนด  นี�  ซึ�ง  ปรากฏ  อยู ่
 บน  แพลตฟอรม์  หรอื  ใช้  งาน  ได้  ผา่น  ไฮ  เปอร์  ลิงก์  หาก  คุณ  ไม ่ ตกลง  หรอื  ไม ่ อยู ่ ภายใน  ขอบเขต  ของ  ข้อ  กําหนด  นี�  โปรด  อยา่ 
 ใช้งานแพลตฟอรม์ 

 ผู้  ที�  สามารถ  ใช้  แพลตฟอร์ม  นี�  คือ  (i)  บุคคล  ธรรมดา  ที�  มีอายุ  20  ป�  และ  (ii)  นิติบุคคล  เชน่  บริษัท  ข้อ  กําหนด  นี�  จะ  เป�น  ไป 
 ตาม  ข้อ  กําหนด  เฉพาะ  ของ  แต่ละ  ประเทศ  ตาม  ที�  ระบุ  ไว้  ใน  ข้อ  กําหนด  นี�  หาก  มี  ผู้  ใช้  งาน  ที�  มีอายุ  ต�า  กว่า  20  ป�  ต้อง  ได้  รับ 
 ความ  ยินยอม  จาก  บิดา  มารดา  หรือ  ผู้  ปกครอง  ตาม  กฎหมาย  ซึ�ง  เมื�อย  อม  รับ  ข้อ  กําหนด  นี�  แล้ว  ต้อง  ตกลง  ที�  จะ  รับ  ผิด  ชอบ 
 ต่อ  การก  ระ  ทํา  และ  ค่า  ใช้  จ่าย  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  ใช้  งาน  แพลตฟอร์ม  และ  /  หรือ  การ  ซื�อ  สินค้า  ยกเว้น  กรณี  ที�  ผู้  ที�  มีอายุ  ต�า 
 กว่า  20  ป�  สามารถ  กระทํา  ได้  เอง  ตาม  กฎหมาย  หาก  คุณ  ไม ่ ได้  รับ  ความ  ยินยอม  จาก  บิดา  มารดา  หรือ  ผู้  ปกครอง  ตาม 
 กฎหมาย  หรอื  ไม ่ สามารถ  กระทํา  การ  ได้  เอง  ตา  มกฏ  หมาย  ด้วย  เหตุ  อื�น  คุณ  ต้อง  หยุด  การ  ใช้  งาน  หรือ  เข้า  ถึง  แพลตฟอร์ม  นี� 
 โดยทันที 

 A.   ประกาศนโยบายความเป�นสว่นตัวนี�ใช้สําหรับ  บุคคลดังต่อไปนี� 

 (1)  ลูกค้าของบริษัท 

 ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าเดิมและลูกค้าป�จจุบันของบริษัท ซึ�งเป�นบุคคลธรรมดา 

 ลูกค้า  องค์กร  ธุรกิจ  :  กรรมการ  ผู้  ถือ  หุ้น  ผู้รบั  ประโยชน์  ที�แท้  จริง  พนักงาน  ผู้  ค�า  ประกัน  ผู้  ให้  หลัก  ประกัน  และ  ผู้  แทน  โดย 
 ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ของ  ลูกค้า  องค์กร  ธุรกิจ  เดิม  และ  ป�จจุบัน  รวม  ถึง  บุคคล  ธรรมดา  อื�น  ที�  มี  อํานาจ  ใน  การก  ระ  ทําการ  แทน 
 ลูกค้า  องค์กร  ธุรกิจ  ทั�งนี�  บรษัิท  ขอ  แนะนํา  ให้  ลูกค้า  องค์กร  ธุรกิจ  ของ  บริษัท  ดําเนิน  การ  เพื�อ  ให้  มั�นใจ  ว่า  บุคคล  ผู้  มี  อํานาจ 
 กระทําการแทนหรอืบุคคลธรรมดาที�เกี�ยวข้องใด ๆ รับทราบถึงประกาศนโยบายความเป�นสว่นตัวของบริษัท 

 (2)  บุคคลที�ไมใ่ชลู่กค้าของบริษัท 

 บุคคล  ดัง  กล่าว  รวม  ถึง  บุคคล  ธรรมดา  ที�  ไมม่ี  ผลิตภัณฑ์  หรอื  บริการ  กับ  บริษัท  แต่  บริษัท  อาจ  มี  ความ  จําเป�น  ต้อง  เก็บ 
 รวบรวม ใช้ หรอืเป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน (เชน่ ผู้ลงทุน บุคคลที�ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือ 



 บ��ท ไฮบ�ดโบล� ��ด (��กงานให�) 
 เลข��เ�ยภา� 0105556156424  : โทร 02-4028888 

 ที�  ปรกึษา  ด้าน  วิชาชีพ  รวม  ถึง  กรรมการ  ผู้  ลงทุน  และ  ผู้  ถือ  หุ้น  ของ  บริษัท  และ  ตัวแทน  โดย  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ของ  บุคคล 
 ดังกล่าว และบุคคลใด ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการทําธุรกรรมกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท) 

 ทั�งนี�  โปรด  ทราบ  ว่า  ลิงค์  ที�  ปรากฏ  บน  แพลตฟอร์ม  ของ  บริษัท  สามารถ  นํา  ท่าน  เข้า  สู ่ แพลตฟอร์ม  ของ  บุคคล 
 ภายนอก  ได้  ซึ�ง  หาก  ท่าน  ได้  เข้า  สู ่ แพลตฟอรม์  ของ  บุคคล  ภายนอก  แล้ว  การ  ประมวล  ผล  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  จะ  เป�น 
 ไป  ตาม  นโยบาย  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  ของ  บุคคล  ภายนอก  นั�น  ทั�ง  สิ�น  ด้วย  เหตุ  นี�  บริษัท  ขอ  แนะนํา  ให้  ท่าน  อ่าน  และ  ทําความ 
 เข้าใจนโยบายความเป�นสว่นตัวของบุคคลภายนอกนั�นเมื�อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มนั�น ๆ 

 1.  บรษัิทเก็บรวบรวมและนําข้อมูลของสว่นบุคคลของท่านไปใช้หรือเป�ดเผยอยา่งไร 

 บรษัิท  จะ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  เฉพาะ  กรณี  ที�  จําเป�น  หรือ  มี  ฐาน  ทาง  กฎหมาย  ใน  การ 
 เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เท่านั�น  ซึ�ง  รวม  ถึง  กรณี  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น 
 บุคคล  เพื�อ  การ  ดําเนิน  การ  ตาม  ภาระ  หน้าที�  ตาม  กฎหมาย  การ  ปฏิบัติ  ตาม  สัญญา  ที�  ท่าน  ได้  ทํา  ไว้  กับ  บริษัท  เพื�อ  ประโยชน ์
 โดย  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  ของ  บรษัิท  การ  ดําเนิน  การ  ตาม  ความ  ยินยอม  ของ  ท่าน  และ  /  หรือ  ภาย  ใต้  ฐาน  ทาง  กฎหมาย  อื�น  ๆ  
 โดยวัตถุประสงค์ในเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเป�ดเผยข้อมูลของบริษัท ดังต่อไปนี� 

 1.1   ภาระหน้าที�ตามกฎหมายของบริษัท 

 เนื�องจาก  บรษัิท  อยู ่ ภาย  ใต้  การ  กํากับ  ดูแล  และ  ต้อง  ดําเนิน  การ  ตาม  กฎหมาย  และ  กฎ  ระเบียบ  ที�  เกี�ยวข้อง  บริษัท  จึง  มี 
 ความ  จําเป�น  จะ  ต้อง  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  เพื�อ  วัตถุประสงค์  ต่าง  ๆ   เพื�อ  ให ้ เป�น  ไป  ตาม 
 กฎหมาย  และ  กฎ  ระเบียบ  ของ  หนว่ย  งาน  รฐั  และ  /  หรือ  หนว่ย  งาน  ที�  มีหน้า  ที�  กํากับ  ดูแล  บริษัท  ซึ�ง  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด 
 เฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี� 

 ก)     เพื�อปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล และที�ได้แก้ไขเพิ�มเติม 

 ข  )  เพื�อ  ปฏิบัติ  ตาม  กฎหมาย  (  เชน่  กฎหมาย  ธุรกิจ  สถาบัน  การ  เงิน  กฎหมาย  ป�องกัน  และ  ปราบ  ปราม  การ  ฟอก  เงิน  )  ซึ�ง 
 รวม  ถึง  การ  ดําเนิน  การ  ตรวจ  สอบ  ยืนยัน  ตัว  ตน  การ  ตรวจ  สอบ  ประวัติ  การ  ตรวจ  สอบ  เครดิต  การ  ทําความ  รู้จัก  ลูกค้า 
 (Know  Your  Customer)  การ  ตรวจ  สอบ  เพื�อ  ทราบ  ข้อ  เท็จ  จรงิ  เกี�ยว  กับ  ลูกค้า  (Customer  Due  Diligence)  และ  การ 
 ตรวจ  สอบ  อื�น  ๆ   (  รวม  ถึง  การ  ตรวจ  สอบ  จาก  ฐาน  ข้อมูล  สาธารณะ  ของ  หนว่ย  งาน  กํากับ  ดูแล  และ  /  หรอื  ข้อมูล  บุคคล  ที�  ถูก 
 กําหนด) และการดําเนินการอยา่งต่อเนื�องเพื�อให้เป�นไปตามกฎหมายใด ๆ ที�เกี�ยวข้อง และ/หรือ 

 ค  )  เพื�อ  ปฏิบัติ  ตาม  กฎ  ระเบียบ  และ  /  หรอื  คํา  สั�ง  ของ  ผู้  มี  อํานาจ  (  เชน่  คํา  สั�ง  ศาล  คํา  สั�ง  ของ  หนว่ย  งาน  รัฐ  หนว่ย  งาน  ที� 
 มีหน้าที�กํากับดูแลบรษัิท หรอืพนักงานเจ้าหน้าที�ผู้มีอํานาจ) 

 1.2   สัญญาที�ท่านได้ทําไว้กับบริษัท 

 บรษัิท  จะ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไป  ใช้  ตาม  คําขอ  และ  /  หรือ  ข้อ  ตกลง  ที�  ท่าน  ได้  ทํา  ไว้  กับ 
 บรษัิท ซึ�งรวมถึงแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี� 

 a)  ดําเนิน  การ  ตาม  คําขอ  ของ  ท่าน  ก่อน  การ  เข้า  ทํา  สัญญา  กับ  บรษัิท  การ  พิจารณา  อนุมัติ  เกี�ยว  กับ  การ  ให ้ บริการ 
 ผลิตภัณฑ์  และ  /  หรือ  บรกิาร  การ  สง่  มอบ  ผลิตภัณฑ์  และ  /  หรอื  บรกิาร  แก่  ท่าน  และ  การ  จัดการ  ใน  เรื�อง  ต่าง  ๆ   ทั�งหมด  ที� 
 เกี�ยวข้อง  กับ  ผลิตภัณฑ์  และ  /  หรอื  บรกิาร  ซึ�ง  รวม  ถึง  การ  ดําเนิน  การ  ใด  ๆ   ของ  บริษัท  ซึ�ง  หาก  ไม ่ ได้  ดําเนิน  การ  แล้ว  จะ 
 กระทบต่อการดําเนินการหรือการให้บริการของบรษัิท หรือจะไมส่ามารถให้บริการได้อยา่งเป�นธรรมและต่อเนื�อง 

 b)     ยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมใด ๆ 
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 c)  ดําเนิน  การ  ตาม  คํา  สั�ง  ของ  ท่าน  (  เชน่  การ  ตอบ  ข้อ  สงสัย  หรือ  ข้อ  เสนอ  แนะ  ของ  ท่าน  หรือ  ดําเนิน  การ  แก้ไข  ตาม  ข้อ 
 รอ้งเรยีนของท่าน) 

 d)     ให้บรกิารแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ออนไลน์อื�น ๆ 

 e)     ติดตาม หรอืบันทึกการทําธุรกรรมของท่าน 

 f)     จัดทํารายงานต่าง ๆ (เชน่ รายงานการทําธุรกรรมตามที�ท่านร้องขอ หรือรายงานภายในของบริษัท) 

 g)     แจ้งเตือนการทําธุรกรรม 

 h)     เรยีกชําระหนี�ที�ท่านค้างชําระอยูกั่บบรษัิท (เชน่ ในกรณีที�ท่านยังไมไ่ด้ชําระค่าธรรมเนียมค้างชําระ) 

 i)  ดําเนิน  การ  เกี�ยว  กับ  การ  ดํารง  บัญชี  และ  การ  ปฏิบัติ  การ  ที�  เกี�ยว  กับ  บัญช ี ของ  ท่าน  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด  เพียง  การ  ดําเนิน 
 การ  เกี�ยว  กับ  คําขอ  หรอื  การ  ขอ  ใช้  บรกิาร  หรือ  ผลิตภัณฑ์  การ  ดําเนิน  การ  เกี�ยว  กับ  ธุรกรรม  ของ  ท่าน  การ  ออก  รายการ 
 บัญชีของท่าน และการดําเนินการและการป�ดบัญชีของท่าน 

 j)  ดําเนิน  การ  หรอื  เข้า  ทํา  ธุรกรรม  และ  /  หรือ  ชําระ  เงิน  (  เชน่  การ  ดําเนิน  การ  ชําระ  เงิน  หรอื  ทํา  ธุรกรรม  การ  ดําเนิน  การ 
 ให้  เกิด  ผล  สําเรจ็  ของ  ธุรกรรม  การ  เรียก  เก็บ  เงิน  การ  ติดตาม  ทวงถาม  การ  ดําเนิน  กิจกรรม  บรหิาร  จัดการ  ความ  สัมพันธ์ 
 ของท่านกับบรษัิท และการดําเนินการเกี�ยวกับบัญชีของท่านที�มีอยูกั่บบริษัท) 

 k)     บังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท และ/หรือ 

 l)  จัด  ให้  มี  การ  สนับสนุน  ทาง  IT  และ  helpdesk  สร้าง  และ  รักษา  รหัส  และ  บัญชี  ผู้  ใช้  ของ  ท่าน  จัดการ  การ  เข้า  ถึง  ระบบ 
 ใด ๆ ตามที�ท่านได้รบัสิทธิในการเข้าถึง และยกเลิกบัญชีที�ไมม่ีการใช้งาน 

 1.3  ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท 

 บรษัิท  จะ  อ้างอิง  ฐาน  ประโยชน์  โดย  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  โดย  คํานึง  ถึง  ประโยชน์  ของ  บริษัท  หรอื  ของ  บุคคล  อื�น  กับ  สิทธิ  ขั�น 
 พื�น  ฐาน  ใน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ที�  บรษัิท  จะ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ซึ�ง  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด  เฉพาะ 
 วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี� 

 a)  บรหิาร  กิจการ  ของ  บรษัิท  และ  ของ  ธนาคาร  และ  ของ  บริษัท  ใน  กลุ่ม  ธุรกิจ  ทางการ  เงิน  ของ  ธนาคาร  (  เชน่  กํากับ 
 ตรวจ  สอบ  บรหิาร  จัดการ  และ  การ  วิเคราะห์  ความ  เสี�ยง  เฝ�า  ระวัง  ป�องกัน  ระบุ  และ  ตรวจ  สอบ  การ  ทุจริต  การ  ฟอก  เงิน 
 การ  ก่อการ  รา้ย  การ  ประพฤติ  โดย  มิ  ชอบ  หรอื  การ  ก่อ  อาชญากรรม  อื�น  ๆ   ซึ�ง  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด  เพียง  การ  ตรวจ  สอบ 
 ความ  นา่  เชื�อ  ถือ  ของ  บุคคล  ใด  ๆ   ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  ลูกค้า  องค์กร  ธุรกิจ  ของ  บริษัท  ซึ�ง  อาจ  เป�น  กรณี  ที�  เจ้า  หน้าที�  หรือ  เจ้า 
 หน้าที�  กํากับ  ดูแล  ตาม  กฎหมาย  ไม ่ ได้  กําหนด  ให้  ต้อง  ดําเนิน  การ  ทั�งนี�  รวม  ถึง  การ  ระบุ  ตัว  ตน  ของ  ท่าน  เพื�อ  ป�องกัน 
 อาชญากรรมดังกล่าว 

 b)    บรหิารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและท่าน (เชน่ ดูแลลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ จัดการข้อร้องเรียน) 

 c)  รกัษา  ความ  ปลอดภัย  (  เชน่  บันทึก  ภาพ  CCTV  ลง  ทะเบียน  แลก  บัตร  และ  /  หรอื  บันทึก  ภาพ  ผู้  ติดต่อ  ก่อน  เข้า  อาคาร 
 ของบรษัิท) 

 d)  พัฒนา  และ  ปรับปรุง  ผลิตภัณฑ์  และ  /  หรอื  บรกิาร  รวม  ทั�ง  ระบบ  งาน  ต่าง  ๆ   ของ  บรษัิท  เพื�อ  ยก  ระดับ  มาตรฐาน  การ 
 ให้  บรกิาร  ของ  บริษัท  และ  /  หรอื  เพื�อ  ประโยชน์  สูงสุด  ใน  การ  ตอบ  สนอง  ความ  ต้องการ  ของ  ท่าน  รวม  ทั�ง  วิจัย  และ  วิเคราะห์ 
 ข้อมูล  ตลอด  จน  นํา  เสนอ  ผลิตภัณฑ์  บริการ  และ  สิทธิ  ประโยชน์  ที�  เหมาะ  สม  แก่  ท่าน  โดย  คํานึง  ถึง  สิทธิ  ขั�น  พื�น  ฐาน  ใน 



 บ��ท ไฮบ�ดโบล� ��ด (��กงานให�) 
 เลข��เ�ยภา� 0105556156424  : โทร 02-4028888 

 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ทั�งนี�  หาก  ท่าน  ไม ่ ประสงค์  ได้  รับ  การนํา  เสนอ  ผลิตภัณฑ์  บรกิาร  และ  สิทธิ  ประโยชน ์ จาก 
 บรษัิท ท่านสามารถติดต่อบรษัิทได้ตามรายละเอียดที�ระบุไว้ด้านล่างนี� 

 e)    บันทึกภาพและ/หรอืเสียงเกี�ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือกิจกรรมสง่เสริมการตลาด 

 f)  กรณี  ลูกค้า  องค์กร  ธุรกิจ  ของ  บรษัิท  บริษัท  จะ  มี  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  และ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  กรรมการ  ผู้  มี 
 อํานาจกระทําการแทน หรอืตัวแทน 

 g)    ดําเนินการเพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจของบริษัท 

 h)  จัดการ  ข้อ  เรียก  รอ้ง  และ  ข้อ  พิพาท  รวม  ถึง  การ  ดําเนิน  การ  แก้ไข  ข้อ  พิพาท  การ  เริ�ม  ดําเนิน  การ  การ  ใช ้ สิทธิ  หรือ  การ 
 โต้แย้งข้อเรยีกร้องทางกฎหมาย 

 i)    ติดต่อท่านก่อนที�ท่านจะเข้าทําสัญญาที�เกี�ยวข้องกับบริษัท 

 j)    ประเมินความเหมาะสมและ/หรอืคุณสมบัติของผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม 

 k)  ป�องกัน  ความ  เสี�ยง  ด้าน  ความ  ปลอดภัย  (  เชน่  การ  เฝ�า  ติดตาม  ข้อมูล  การ  ใช้  เครือ  ขา่ย  (network  activity  logs)  การ 
 ระบุ  เหตุการณ์  เกี�ยว  กับ  ความ  ปลอดภัย  (security  incidents)  การ  ดําเนิน  การ  ตรวจ  สอบ  เกี�ยว  กับ  ความ  ปลอดภัย  ของ 
 ข้อมูล และการป�องกันอื�นใดต่อการกระทําที�ประสงค์ร้าย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือไมช่อบด้วยกฎหมาย) 

 l)  บรหิาร  โครงสร้าง  บริษัท  การ  ตรวจ  สอบ  ภายใน  การ  ควบคุม  ภายใน  การ  ดําเนิน  ธุรกิจ  และ  การ  ปฏิบัติ  ตาม  นโยบาย 
 และ  กระบวนการ  ของ  บรษัิท  ซึ�ง  รวม  ถึง  การ  ดําเนิน  การ  เกี�ยว  กับ  การ  ควบคุม  ความ  เสี�ยง  ความ  ปลอดภัย  การ  ตรวจ  สอบ 
 บัญชี การเงินและการบัญชี และการดําเนินการเพื�อความต่อเนื�องทางธุรกิจของบริษัท 

 m)  ทํา  วิจัย  วางแผน  และ  ทําการ  วิเคราะห์  ทาง  สถิติ  (  เชน่  การ  วิเคราะห์  ข้อมูล  การ  ประเมิน  การ  สอบถาม  และ  รายงาน 
 เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรอืบริการของบริษัทและพฤติกรรมของท่าน) 

 n)      จัดโครงการหรือกิจกรรมสง่เสริมการขาย การประชุม สัมมนา และการเยี�ยมชมองค์กรต่าง ๆ 

 o)  อํานวย  ความ  สะดวก  แก่  การ  ตรวจ  สอบ  ทาง  บัญช ี ซึ�ง  กระทํา  โดย  ผู้  สอบ  บัญช ี  หรอื  การ  ใช้  บริการ  จาก  ที�  ปรึกษา 
 กฎหมายที�ถูกแต่งตั�งโดยท่านหรือบริษัท 

 p)  เก็บ  รกัษา  และ  แก้ไข  ปรบัปรุง  ราย  ชื�อ  และ  สมุด  ราย  นาม  ของ  ลูกค้า  ให้  เป�น  ป�จจุบัน  (  ซึ�ง  รวม  ถึง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ 
 ท่าน) และจัดเก็บสัญญาและเอกสารที�เกี�ยวข้องซึ�งอาจมีการอ้างถึงท่านในเอกสารเหล่านั�น และ/หรือ 

 q)  ปฏิบัติ  ตาม  หลัก  เกณฑ์  ทาง  ธุรกิจ  อัน  สมควร  (  เชน่  การ  จัดการ  การ  อบรม  การ  ตรวจ  สอบ  การ  รายงาน  การ  ควบคุม 
 หรอื  บรหิาร  ความ  เสี�ยง  การ  วิเคราะห์  และ  วางแผน  สถิติ  และ  แนว  โน้ม  หรือ  กิจกรรม  อื�น  ที�  เกี�ยวข้อง  หรอื  คล้ายคลึง  กัน  การ 
 จัดให้มีการควบคุมทางธุรกิจเพื�อให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้และทําให้บริษัทสามารถระบุและแก้ไขป�ญหาใน 
 ระบบ  IT  และ  ทําให้  ระบบ  ของ  บริษัท  มี  ความ  ปลอดภัย  การ  พัฒนา  จัด  ให้  มี  ดําเนิน  การ  และ  บํารุง  รักษา  ระบบ  IT  ของ 
 บรษัิท) 
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 1.4  ความยินยอมของท่าน 

 ใน  บาง  กรณี  บรษัิท  อาจ  มี  การ  ขอ  ความ  ยินยอม  จาก  ท่าน  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน 
 เพื�อ  ให้  ท่าน  ได้  รบั  ประโยชน์  สูงสุด  และ  /  หรอื  เพื�อ  ให้  บริษัท  สามารถ  ให้  บริการ  ที�  ตอบ  สนอง  ต่อ  ความ  ต้องการ  ของ  ท่าน  ซึ�ง 
 รวมถึงแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี� 

 a)  มี  ความ  จําเป�น  ต้อง  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  อ่อน  ไหว  (sensitive  personal  data)  (  เชน่  ใช้ 
 ภาพถ่าย  บัตร  ประจํา  ตัว  ประชาชน  ของ  ท่าน  (  ซึ�ง  ใน  บัตร  ดัง  กล่าว  จะ  มี  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  อ่อน  ไหว  ของ  ท่าน  ได้แก่  ศาสนา 
 และ  /  หรอื  กรุป๊  เลือด  อยู ่ )  หรือ  ประวัติ  อาชญากรรม  ใน  การ  พิสูจน์  และ  ยืนยัน  ตัว  ตน  ของ  ท่าน  ก่อน  การ  ทํา  ธุรกรรม  และ  ใน 
 กระบวนการทําความรูจั้กลูกค้า) 

 b)  เก็บ  รวบรวม  และ  ใช้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  และ  ข้อมูล  ใด  ๆ   ของ  ท่าน  ไป  วิจัย  และ  วิเคราะห์  เพื�อ  ประโยชน์  ใน  การ  พัฒนา 
 ผลิตภัณฑ์  และ  บริการ  ที�  ตอบ  สนอง  ต่อ  ความ  ต้องการ  ของ  ท่าน  และ  /  หรือ  ติดต่อ  ท่าน  เพื�อ  เสนอ  ผลิตภัณฑ์  บริการ  และ 
 สิทธิประโยชน์ที�เหมาะสมแก่ท่าน 

 c)  สง่  หรอื  โอน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไป  ยัง  ต่าง  ประเทศ  ซึ�ง  อาจ  มี  มาตรฐาน  ใน  การ  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  ไม ่
 เพียง  พอ  (  เว้น  แต่  เป�น  กรณี  ที�  พรบ  .  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  กําหนด  ให้  สามารถ  ดําเนิน  การ  ได้  โดย  ไม ่ ต้อง  ได้  รับ  ความ 
 ยินยอม) 

 1.5  ฐานทางกฎหมายอื�น ๆ 

 นอก  เหนือ  ไป  จาก  ฐาน  ทาง  กฎหมาย  ข้าง  ต้น  บรษัิท  อาจ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ภาย  ใต้ 
 ฐานทางกฎหมายอื�นดังต่อไปนี� 

 a)    จัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรอืจดหมายเหตุเพื�อประโยชน์สาธารณะ หรือที�เกี�ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ 

 b)    ป�องกันหรอืระงับอันตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรอืสุขภาพของบุคคล 

 c)  เป�นการ  จําเป�น  เพื�อ  การ  ปฏิบัติ  หน้าที�  ใน  การ  ดําเนิน  ภารกิจ  เพื�อ  ประโยชน์  สาธารณะ  หรือ  เพื�อ  การ  ใช้  อํานาจ  ของ 
 พนักงานเจ้าหน้าที� 

 หากข้อมูลสว่นบุคคลที�บรษัิทเก็บรวบรวมจากท่านมีความจําเป�นสําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทหรือเพื�อ 
 การ  เข้า  ทํา  สัญญา  กับ  ท่าน  บริษัท  อาจ  จะ  ไม ่ สามารถ  ให้  บริการ  (  หรอื  ดําเนิน  การ  เพื�อ  ให้  บริการ  ต่อ  ไป  )  ผลิตภัณฑ์  หรือ 
 บรกิาร  บาง  สว่น  หรอื  ทั�งหมด  ของ  บรษัิท  แก่  ท่าน  ได้  หาก  ท่าน  ไม ่ ได้  ให้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  เหล่า  นั�น  แก่  บริษัท  เมื�อ  บริษัท 
 รอ้งขอ 

 2.  ข้อมูลสว่นบุคคลที�บรษัิทเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเป�ดเผย 

 ประเภท  ของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  บรษัิท  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  จะ  แตก  ต่าง  กัน  ไป  ขึ�น  อยู ่ กับ  ขอบเขต  ของ  ผลิตภัณฑ์ 
 และ  /  หรอื  บรกิาร  ที�  ท่าน  อาจ  เคย  ใช้  หรอื  สนใจ  โดย  มี  ทั�ง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ทั�วไป  และ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  อ่อน  ไหว  ซึ�ง  รวม  ถึง 
 แต่ไมจํ่ากัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี� 

 ประเภทข้อมูล 

 ตัวอยา่งข้อมูลสว่นบุคคล 

 รายละเอียดสว่นบุคคล 
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 คํานําหน้าชื�อ 

 ชื�อ, ชื�อกลาง, นามสกุล, นามแฝง (หากมี) 

 เพศ 

 วันเดือนป�เกิด 

 อายุ 

 รายละเอียดการติดต่อ 

 ที�อยูติ่ดต่อทางไปรษณีย์ 

 ที�อยูป่�จจุบัน 

 ที�อยูต่ามที�ปรากฏบนบัตรประจําตัวประชาชน 

 ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์ 

 หมายเลขโทรศัพท์ 

 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 หมายเลขโทรสาร 

 ชื�อของตัวแทนหรอืผู้มีอํานาจกระทําการแทนในนามของลูกค้าของบริษัท 

 บัญชี หรอื ID สําหรบั Social Media หรอื ID สําหรับการสื�อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ที�อยูส่ําหรบัการติดต่อทางธุรกิจ 

 หมายเลขโทรศัพท์สําหรบัการติดต่อทางธุรกิจ 

 รายละเอียดที�ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน 

 ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน 

 เลข  ประจํา  ตัว  ประชาชน  ซึ�ง  รวม  ถึง  laser  tag  วัน  ออก  บัตร  วัน  บัตร  หมด  อายุ  ประเทศ  ที�  ออก  บัตร  ตาม  ที�  ปรากฏ  บน  บัตร 
 ประจําตัวประชาชน 

 ข้อมูลหนังสือเดินทาง 

 ใบอนุญาตขับรถ 

 ลายมือชื�อ 

 หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
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 ทะเบียนบ้าน 

 รายละเอียดทางการเงินและข้อมูลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท 

 ผลิตภัณฑ์ และ/หรอืบรกิารต่าง ๆ ที�ท่านใช้อยู ่

 ชอ่งทางและวิธีการที�ท่านปฏิสัมพันธ์กับบรษัิท 

 สถานะความเป�นลูกค้าของท่าน ประวัติการชําระเงินบันทึกการทําธุรกรรม 

 ข้อมูล  เกี�ยว  กับ  ธุรกรรม  ของ  ท่าน  (  เชน่  ประเภท  จํานวน  ราคา  และ  ปริมาณ  เงื�อนไข  (  หาก  มี  )  บันทึก  ธุรกรรม  การ  ชําระ 
 เงิน งบการเงิน ภาษี รายได้ บันทึกการผิดนัดชําระหนี� และข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้องกับธุรกรรมของท่าน) 

 ข้อมูลบัตรเครดิต 

 เลขที�บัญชี และประเภทบัญชี 

 ประวัติบัญชีผู้ใช้ 

 ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขาย 

 การสํารวจความคิดเห็นลูกค้า 

 ข้อมูล  และ  ความ  เห็น  ที�  แสดงออก  เมื�อ  เข้า  รว่ม  วิจัย  ตลาด  เชน่  คํา  ตอบ  ของ  ท่าน  ต่อ  คําถาม  แบบสอบถาม  คําร้อง  ขอ 
 ทราบข้อเสนอแนะ และการทําวิจัย 

 รายละเอียดบรกิารที�ท่านได้รบัและความต้องการของท่าน 

 ข้อสรุปเกี�ยวกับท่านซึ�งอ้างอิงจากการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท 

 การสื�อสารที�ท่านต้องการ และรายละเอียดหรือเนื�อหาของการสื�อสารระหว่างท่านกับบริษัท 

 ข้อมูลทางภูมิศาสตร ์ข้อมูลเกี�ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน และรายละเอียดทางเทคนิค 

 ตําแหนง่จีพีเอสของท่าน 

 หมายเลขประจําเครื�องคอมพิวเตอร์ (IP address) 

 ข้อ  กําหนด  เฉพาะ  ทาง  เทคนิค  และ  ข้อมูล  เฉพาะ  ที�  ใช้  ระบุ  ตัว  ตน  (  เชน่  เว็บ  บี  คอน  (web  beacon)  ล็อก  (Log)  ไอ  ดี 
 อุปกรณ์  (Device  ID)  รุน่  อุปกรณ์  และ  ประเภท  ของ  อุปกรณ์  เครือ  ขา่ย  ข้อมูล  การ  เชื�อม  ต่อ  ข้อมูล  การ  เข้า  ถึง  วัน  และ  เวลา 
 ลง  ทะเบียน  เวลา  ที�  เข้า  ถึง  ระยะ  เวลา  ที�  ใช้บน  หน้า  เพจ  ของ  บริษัท  คุกกี�  ข้อมูล  การ  เข้า  สู ่ ระบบ  ข้อมูล  การ  ออก  จาก  ระบบ 
 ประวัติการ  ค้นหา  ข้อมูล  การ  เรียก  ดู  การ  ตั�ง  ค่า  ภาษา  ระบบ  ปฏิบัติ  การ  และ  แพลตฟอร์ม  หมายเลข  IMEI  เวอร์ชัน  หรือ 
 ระบบ  ปฏิบัติ  การ  ของ  อุปกรณ์  เคลื�อนที�  การ  ใช้  ข้อความ  สั�น  (SMS  log)  และ  เทคโนโลยี  อื�น  ๆ   บน  อุปกรณ์  ที�  ท่าน  ใช้  ใน  การ 
 เข้าถึงแพลตฟอรม์ 

 ข้อมูลเพื�อการตรวจสอบ 
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 การ  ตรวจ  สอบ  เพื�อ  ทราบ  ข้อ  เท็จ  จรงิ  (Due  diligence)  (  เชน่  ข้อมูล  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  ทําความ  รู้จัก  ลูกค้า  (KYC)  การ 
 ตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจรงิเกี�ยวกับลูกค้า (customer due diligence)) 

 การตรวจสอบ การฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย 

 ข้อมูลการเข้าใช้ การขอใช้บรกิาร และรายละเอียดเกี�ยวกับบัญชีผู้ใช้ 

 ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของบรษัิท และแอปพลิเคชันของบริษัท 

 สิ�งที�ระบุบัญชีผู้ใช้ 

 ชื�อบัญชีผู้ใช้และรหัสผา่น 

 ความสนใจ ความต้องการ และกิจกรรมการใช้งาน 

 ข้อมูลรูปภาพ ภาพเคลื�อนไหวแบบถ่ายทอดสด หรือบันทึกภาพเคลื�อนไหว 

 รายละเอียดการใช้งาน 

 ข้อมูล  การ  ใช้  งาน  ผลิตภัณฑ์  และ  บรกิาร  เว็บไซต์  แอปพลิเคชัน  หรอื  แพลตฟอร์ม  ของ  ท่าน  (  เชน่  การ  เข้า  รว่ม  แคมเปญ 
 ทางการตลาด) 

 ข้อมูล  การ  ใช้  งาน  และ  การ  ตอบ  สนอง  ต่อ  การ  โฆษณา  ของ  บริษัท  (  รวม  ถึง  เนื�อหา  ที�  ท่าน  เข้า  ชม  ลิงค์  ที�  กด  เข้า  ชม  และ 
 ฟ�งก์ชัน ที�ท่านใช้) 

 3.  แหล่งที�มาของข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 โดย  ทั�วไป  แล้ว  บรษัิท  จะ  เก็บ  รวบรวม  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  จาก  ท่าน  โดยตรง  บริษัท  ใน  เครือ  ผู้  ให้  บริการ  พันธมิตร  ทาง  ธุรกิจ 
 เจ้า  หน้าที�  และ  หนว่ย  งาน  ผู้  มี  อํานาจ  ตาม  กฎหมาย  หรอื  บุคคล  ภายนอก  (  เชน่  ผู้  แทน  ของ  ท่าน  นายจ้าง  ผู้  สนับสนุน 
 (sponsor)  และ  บุคคล  ภายนอก  ที�  มี  บทบาท  ใน  การ  ให้  บริการ  แก่  ท่าน  หรือ  บุคคล  ใด  ๆ   ที�  ดําเนิน  การ  ใน  นาม  ของ  บุคคล  ดัง 
 กล่าว  ซึ�ง  อาจ  ให้  ข้อมูล  เกี�ยว  กับ  ท่าน  แก่  บรษัิท  )  ซึ�ง  บริษัท  จะ  ดําเนิน  การ  ให้  เป�น  ไป  ตาม  ที�  พรบ  .  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล 
 กําหนด 

 4.  สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

 พรบ  .  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  มี  วัตถุประสงค์  เพื�อ  ให้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  อยู ่ ใน  ความ  ควบคุม  ของ  ท่าน  ได้  มาก  ขึ�น 
 โดย  ท่าน  สามารถ  ใช้  สิทธิ  ของ  เจ้าของ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ตามพ  รบ  .  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ซึ�ง  มี  ราย  ละเอียด  ดัง  ต่อ  ไป  นี� 
 ตามชอ่งทางที�บรษัิทกําหนด 

 4.1  สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 ท่าน  มี  สิทธิ  เข้า  ถึง  และ  ได้  รบั  สําเนา  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ที�  บริษัท  มี  อยู ่  เว้น  แต่  กรณี  ที�  บริษัท  มี  สิทธิ  ปฏิเสธ  คําขอ  ของ 
 ท่าน  ตาม  กฎหมาย  หรือ  คํา  สั�ง  ศาล  หรอื  กรณี  ที�  คําขอ  ของ  ท่าน  จะ  มี  ผลก  ระ  ทบ  ที�  อาจ  ก่อ  ให้  เกิด  ความ  เสีย  หาย  ต่อ  สิทธิ  และ 
 เสรภีาพของบุคคลอื�น 

 4.2   สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 ท่านมีสิทธิขอให้บริษัททําการแก้ไข หรอืปรับปรุงข้อมูลสว่นบุคคลของท่านที�ไมถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วน 
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 4.3   สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 ท่าน  มี  สิทธิ  ขอ  ให้  บรษัิท  ลบ  หรอื  ทําลาย  ข้อมูล  ของ  ท่าน  หรือ  ทําให้  ข้อมูล  ของ  ท่าน  เป�น  ข้อมูล  ที�  ไม ่ สามารถ  ระบุ  ตัว  ตน  ของ 
 ท่านได้ เว้นแต่กรณีที�บรษัิทจะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคําขอของท่าน 

 4.4   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 ท่าน  มี  สิทธิ  ขอ  ให้  บรษัิท  ระงับ  การ  ใช้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ใน  บาง  กรณี  เชน่  บริษัท  อยู ่ ระหว่าง  การ  ตรวจ  สอบ  คําขอ 
 ใช้  สิทธิ  แก้ไข  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  หรอื  คัดค้าน  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  หรือ  ท่าน  ขอ  ให้ 
 บรษัิท  ระงับ  การ  ใช้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  แทน  การ  ลบ  หรือ  ทําลาย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  ไมม่ี  ความ  จําเป�น  อีก  ต่อ  ไป  เนื�องจาก 
 ท่านมีความจําเป�นต้องขอให้เก็บรกัษาข้อมูลสว่นบุคคลของท่านไว้เพื�อใช้ในการก่อตั�งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 การปฏิบัติตามหรอืการใช้สิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย  หรือการยกขึ�นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 4.5   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 ท่าน  มี  สิทธิ  คัดค้าน  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรอื  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ใน  กรณี  ที�  บริษัท  ดําเนิน  การ  ภาย  ใต้  ฐาน 
 ประโยชน์  โดย  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย  หรือ  เพื�อ  วัตถุประสงค์  เกี�ยว  กับ  การ  ตลาด  แบบ  ตรง  หรอื  การ  ศึกษา  วิจัย  ทาง 
 วิทยาศาสตร ์  ประวัติศาสตร์  หรอื  สถิติ  เว้น  แต่  กรณี  ที�  บรษัิท  มี  เหตุ  ใน  การ  ปฏิเสธ  คําขอ  ของ  ท่าน  โดย  ชอบ  ด้วย  กฎหมาย 
 เชน่  บรษัิท  สามารถ  แสดง  ให้  เห็น  ว่าการ  เก็บ  รวบรวม  ใช้  หรือ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  มี  เหตุ  อัน  ชอบ  ด้วย 
 กฎหมาย  ยิ�ง  กว่า  หรือ  เพื�อ  การ  ก่อ  ตั�ง  สิทธิ  เรยีก  รอ้ง  ตาม  กฎหมาย  การ  ปฏิบัติ  ตาม  หรอื  การ  ใช้  สิทธิ  เรียก  ร้อง  ทาง  กฎหมาย 
 หรอืเพื�อประโยชน์สาธารณะของบริษัท 

 4.6   สิทธิในการขอรบัหรอืขอให้สง่หรอืโอนข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 ท่านมีสิทธิขอรบัข้อมูลสว่นบุคคลของท่านในกรณีที�บริษัทสามารถทําให้ข้อมูลนั�นอยูใ่นรูปแบบที�สามารถอ่านหรือใช้ 
 งานได้โดยทั�วไปด้วยเครื�องมือหรอือุปกรณ์ที�ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคลได้ 
 ด้วย  วิธี  การ  อัตโนมัติ  รวม  ทั�ง  มี  สิทธิ  ขอ  ให้  บรษัิท  สง่  หรอื  โอน  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ไป  ยัง  บุคคล  ภายนอก  หรือ  ขอรับ 
 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ที�  บริษัท  ได้  สง่  หรอื  โอน  ไป  ยัง  บุคคล  ภายนอก  เว้น  แต่  บริษัท  ไม ่ สามารถ  ทําได้  โดย  สภาพ  ทาง  เทคนิค  หรือ 
 บรษัิทมีเหตุในการปฏิเสธคําขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 4.7   สิทธิในการขอถอนความยินยอม 

 ท่าน  มี  สิทธิ  ขอ  ถอน  ความ  ยินยอม  ที�  ท่าน  ได้  ให้  ไว้  กับ  บริษัท  เมื�อ  ใด  ก็ได้  ตาม  ขั�น  ตอน  และ  วิธี  การ  ที�  บริษัท  กําหนด  เว้น  แต่ 
 โดย  สภาพ  ไม ่ สามารถ  ถอน  ความ  ยินยอม  ได้  การ  ถอน  ความ  ยินยอม  ของ  ท่าน  จะ  ไม ่ สง่  ผลก  ระ  ทบ  ต่อ  การ  เก็บ  รวบรวม  ใช้ 
 หรอืเป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคลที�ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ 

 4.8   สิทธิในการรอ้งเรียน 

 ท่านมีสิทธิรอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลหรือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสว่น 
 บุคคล หากบรษัิทกระทําการอันเป�นการไมป่ฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 5.  การเป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน 

 บรษัิท  อาจ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ต่อ  บุคคล  หรือ  องค์กร  ดัง  ต่อ  ไป  นี�  ภาย  ใต้  หลัก  เกณฑ์  ของ  พรบ  .  คุ้มครอง 
 ข้อมูลสว่นบุคคล 



 บ��ท ไฮบ�ดโบล� ��ด (��กงานให�) 
 เลข��เ�ยภา� 0105556156424  : โทร 02-4028888 

 a)  บรษัิท  แม ่ บริษัท  ใน  กลุ่ม  ธุรกิจ  ทางการ  เงิน  ของ  บริษัท  แม ่ พันธมิตร  ทาง  ธุรกิจ  และ  /  หรือ  บุคคล  อื�น  ใด  ที�  บริษัท  มี  นิติ 
 สัมพันธ์  ด้วย  รวม  ถึง  กรรมการ  ผู้  บริหาร  พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้รับ  จ้าง  ตัวแทน  ที�  ปรึกษา  ของ  บริษัท  และ  /  หรือ  ของ  บุคคล 
 ดังกล่าว 

 b)  หนว่ย  งาน  ของ  รฐั  และ  /  หรอื  หนว่ย  งาน  ที�  มีหน้า  ที�  กํากับ  ดูแล  บริษัท  (  เชน่  ธนาคาร  แหง่  ประเทศไทย  สํานักงาน  คณะ 
 กรรมการ  กํากับ  หลัก  ทรัพย์  และ  ตลาดหลักทรพัย์  กระทรวง  ดิจิทัล  เพื�อ  เศรษฐกิจ  และ  สังคม  สํานักงาน  ป�องกัน  และ  ปราบ 
 ปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร) 

 c)  คู่  ค้า  ตัวแทน  หรอื  องค์กร  อื�น  (  เชน่  สมาคม  วิชาชีพ  ที�  บริษัท  เป�น  สมาชิก  ผู้  ตรวจ  สอบ  บัญชี  อิสระ  ศูนย์  รับ  ฝาก  หลัก 
 ทรพัย์  คลัง  เก็บ  เอกสาร  สถาบัน  การ  เงิน  ต่าง  ประเทศ  และ  สํานัก  หัก  บัญชี  ซึ�ง  การ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  บุคคล  สว่น  บุคคล  ของ 
 ท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมาย และมาตรการความปลอดภัยที�เหมาะสม) 

 e)  บุคคล  ที�  เกี�ยวข้อง  ใน  กรณี  การ  ขาย  สิทธิ  เรียก  ร้อง  และ  /  หรือ  ทรัพย์สิน  การ  ปรับ  โครงสร้าง  องค์กร  หรือ  การ  ควบ  รวม 
 กิจการ  ของ  บรษัิท  ซึ�ง  บริษัท  อาจ  ต้อง  มี  การ  โอน  สิทธิ  ไป  ยัง  กิจการ  ดัง  กล่าว  รวม  ถึง  บุคคล  ต่าง  ๆ   ที�  บริษัท  จําเป�น  ต้อง  แบง่ 
 ป�น  ข้อมูล  เพื�อ  การ  ขาย  สิทธิ  เรยีก  ร้อง  และ  /  หรือ  ทรัพย์สิน  การ  ปรับ  โครงสร้าง  องค์กร  การ  โอน  กิจการ  ข้อ  ตกลง  ทางการ 
 เงิน  การ  จําหนา่ย  ทรพัย์สิน  หรอื  ธุรกรรม  อื�น  ใด  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  กิจการ  และ  /  หรอื  ทรัพย์สิน  ที�  ใช้  ใน  การ  ดําเนิน  กิจการ  ของ 
 บรษัิท 

 f)  ธนาคาร  และ  สถาบัน  การ  เงิน  อื�น  ๆ   รวม  ทั�ง  บุคคล  ภายนอก  ใน  กรณี  ที�  มี  กฎหมาย  กําหนด  ให้  ต้อง  เป�ด  เผย  ข้อมูล  เพื�อ 
 ชว่ย  ให้  บุคคล  ดัง  กล่าว  ได้  รับ  เงิน  คืน  ใน  กรณี  ที�  มี  การนํา  เงิน  เข้า  บัญช ี ของ  ท่าน  โดย  ผิด  พลาด  หรอื  การ  ตรวจ  สอบ  เส้น 
 ทางการ  เงิน  ใน  กรณี  ที�  ท่าน  ตก  เป�น  เหยื�อ  อาชญากรรม  ทางการ  เงิน  หรอื  ใน  กรณี  ที�  มี  เงิน  ที�  ต้อง  สงสัย  เข้า  มายัง  บัญชี  ของ 
 ท่านจากอาชญากรรมทางการเงิน 

 g)  ตัวแทน  ทวงถาม  หนี�  ทนายความ  หนว่ย  งาน  ป�องกัน  การ  ทุจรติ  ศาล  หนว่ย  งาน  หรอื  บุคคล  ใด  ๆ   ที�  บริษัท  ถูก 
 กําหนดหรอืได้รับอนุญาตให้เป�ดเผยข้อมูลสว่นบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคําสั�ง 

 h)  บุคคล  ภายนอก  ที�  ให้  บริการ  ต่าง  ๆ   แก่  บริษัท  (  เชน่  ผู้  ให้  บริการ  customer  service  ผู้  ให้  บริการ  ด้าน  IT  การ 
 วิเคราะห์  และ  การ  เปรียบ  เทียบ  ทางการ  ตลาด  ซึ�ง  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด  เพียง  ตัวแทน  หรอื  ผู้รับ  เหมา  ชว่ง  ที�  กระทํา  การ  แทน 
 บรษัิท) 

 i)  ผู้  ให้  บรกิาร  ด้าน  สื�อ  สังคม  ออนไลน์  (  ใน  รูป  แบบ  ที�  ปลอดภัย  )  หรือ  บริษัท  โฆษณา  ภายนอก  เพื�อ  แสดง  ข้อความ  ให้  แก่ 
 ท่าน และบุคคลอื�นใดเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท 

 j)    ผู้ให้หลักประกันที�เป�นบุคคลภายนอก 

 k)    บุคคลอื�นใดที�ให้ผลประโยชน์หรอืให้บริการที�เกี�ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน และ/หรือ 

 l)  ผู้รบั  มอบ  อํานาจ  ผู้รับ  มอบ  อํานาจ  ชว่ง  ตัวแทน  หรือ  ผู้  แทน  โดย  ชอบ  ธรรม  ของ  ท่าน  ที�  มี  อํานาจ  ตาม  กฎหมาย  โดย 
 ชอบ 

 6.  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลสว่นบุคคล 

 บรษัิทจะเก็บรกัษาข้อมูลสว่นบุคคลของท่านในระหว่างที�ท่านเป�นลูกค้าของบริษัทและเมื�อท่านสิ�นสุดความสัมพันธ์ 
 กับ  บรษัิท  (  เชน่  หลัง  จาก  ที�  ท่าน  ป�ด  บัญชี  ที�  มี  อยู ่ กับ  บริษัท  หรือ  นับ  แต่  การ  ทํา  ธุรกรรม  กับ  บริษัท  หรอื  กรณี  บริษัท  ปฏิเสธ 
 คําขอ  ใช้  บรกิาร  ของ  ท่าน  หรือ  ท่าน  ขอ  ยกเลิก  การ  ใช้  บริการ  ของ  บริษัท  )  บริษัท  จะ  เก็บ  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ตาม 
 ระยะเวลาที�เหมาะสมและจําเป�นสําหรับข้อมูลสว่นบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที�พรบ.คุ้มครองข้อมูล 
 สว่นบุคคลกําหนด 



 บ��ท ไฮบ�ดโบล� ��ด (��กงานให�) 
 เลข��เ�ยภา� 0105556156424  : โทร 02-4028888 

 บรษัิท  จะ  เก็บ  รกัษา  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ตาม  อายุ  ความ  หรือ  ระยะ  เวลา  ที�  กฎหมาย  ที�  เกี�ยวข้อง  กําหนด  (  เชน่ 
 กฎหมาย  ธุรกิจ  สถาบัน  การ  เงิน  กฎหมาย  ป�องกัน  และ  ปราบ  ปราม  การ  ฟอก  เงิน  กฎหมาย  การ  ป�องกัน  และ  ปราบ  ปราม 
 การ  สนับสนุน  ทางการ  เงิน  แก่  การ  ก่อการ  ร้าย  และ  การ  แพร ่ ขยาย  อาวุธ  ที�  มี  อานุภาพ  ทําลาย  ล้าง  สูง  กฎหมาย  การ  บัญช ี
 กฎหมาย  ภาษี  อากร  และ  กฎหมาย  อื�น  ที�  บรษัิท  ต้อง  ปฏิบัติ  ตาม  ใน  ประเทศไทย  )  นอกจาก  นี�  บริษัท  อาจ  จะ  จําเป�น  ต้อง  เก็บ 
 บันทึก  ข้อมูล  จาก  กล้อง  โทรทัศน์  วงจรป�ด  ที�  สํานักงาน  ของ  บริษัท  และ  /  หรอื  การ  บันทึก  เสียง  การ  ให้  บริการ  ผา่น  Call 
 Center  เพื�อ  ป�องกัน  เหตุ  ทุจรติ  และ  การ  รักษา  ความ  ปลอดภัย  รวม  ถึง  ตรวจ  สอบ  ธุรกรรม  ต้อง  สงสัย  ที�  ท่าน  หรือ  บุคคล  ที� 
 เกี�ยวข้องอาจแจ้งมายังบรษัิท 

 7.  การใช้คุกกี� 

 บรษัิท  อาจ  เก็บ  รวบรวม  และ  ใช้  คุกกี�  และ  เทคโนโลยี  ใน  ลักษณะ  เดียวกัน  เมื�อ  ท่าน  ใช้  ผลิตภัณฑ์  และ  /  หรือ  บริการ  ของ 
 บรษัิท รวมถึงการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มของบริษัท 

 การ  เก็บ  รวบรวม  คุกกี�  และ  เทคโนโลยี  ใน  ลักษณะ  เดียวกัน  ดัง  กล่าว  จะ  ชว่ย  ให้  บรษัิท  สามารถ  จดจํา  ท่าน  ทราบ  ถึง  ความ  ชื�น 
 ชอบ  ของ  ท่าน  และ  ปรบัปรุง  วิธี  การ  ที�  บรษัิท  จะ  เสนอ  ผลิตภัณฑ์  และ  /  หรือ  บริการ  ให้  แก่  ท่าน  บริษัท  อาจ  ใช ้ คุกกี�  เพื�อ 
 วัตถุประสงค์  ต่าง  ๆ   เชน่  ให้  ฟ�งก์ชัน  พื�น  ฐาน  สามารถ  ทํางาน  ได้  ชว่ย  ให้  บริษัท  เข้าใจ  วิธี  การ  ที�  ท่าน  ใช้  งาน  เว็บไซต์  ของ 
 บรษัิท  หรอื  อีเมล  ชว่ย  ให้  บรษัิท  สามารถ  มอบ  ประสบการณ์  ผา่น  ชอ่ง  ทาง  ออนไลน์  หรอื  การ  ติดต่อ  สื�อสาร  กับ  ท่าน  ได้  ดี  ยิ�ง 
 ขึ�น  และ  เพื�อ  ให้  มั�นใจ  ว่า  สื�อ  โฆษณา  ออนไลน์  ที�  ได้  แสดง  แก่  ท่าน  มี  ความ  เกี�ยวข้อง  และ  เป�น  สิ�ง  ที�  ท่าน  สนใจ  ยิ�ง  ขึ�น  ราย 
 ละเอียดโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี� 

 8.  การใช้ข้อมูลสว่นบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

 บรษัิท  มี  สิทธิ  ใน  การ  เก็บ  รวบรวม  และ  ใช้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ที�  บรษัิท  ได้  เก็บ  รวบรวม  ไว้  ก่อน  วัน  ที�  พรบ  .  คุ้มครอง 
 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ใน  สว่น  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  เก็บ  รวบรวม  การ  ใช้  และ  การ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  มี  ผล  ใช ้ บังคับ  ต่อ  ไป 
 ตาม  วัตถุประสงค์  เดิม  หาก  ท่าน  ไม ่ ประสงค์  ที�  จะ  ให้  บริษัท  เก็บ  รวม  รวม  และ  ใช้  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ดัง  กล่าว  ต่อ  ไป  ท่าน 
 สามารถแจ้งบริษัทเพื�อขอถอนความยินยอมของท่านเมื�อใดก็ได้ 

 9.  การรกัษาความปลอดภัย 

 บรษัิทมีการใช้มาตรการรกัษาความปลอดภัยภายในบริษัทและการใช้บังคับนโยบายอยา่งเข้มงวดในการเก็บรักษา 
 ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  ท่าน  ให้  ปลอดภัย  ซึ�ง  รวม  ถึง  การ  เข้า  รหัส  ข้อมูล  และ  มาตรการ  ป�องกัน  การ  เข้า  ถึง  ข้อมูล  โดย  บริษัท 
 กําหนดให้บุคลากรของบรษัิทและผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายความเป�นสว่นบุคคลที� 
 เหมาะ  สม  รวม  ถึง  จะ  ต้อง  จัด  ให้  มี  การ  ดูแล  รักษา  ข้อมูล  และ  มี  มาตรการ  ที�  เหมาะ  สมใน  การ  ใช้  หรือ  การ  สง่  หรือ  โอน  ข้อมูล 
 สว่นบุคคลของท่าน 

 10.  วิธีการติดต่อบรษัิท 

 หากท่านมีข้อสงสัยหรอืต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับประกาศนโยบายความเป�นสว่นตัวของบริษัท 
 หรอืต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทผา่นชอ่งทาง Call Center โทร. 02-4028888 

 นอกจาก  นี�  ท่าน  สามารถ  ติดต่อ  เจ้า  หน้าที�  คุ้มครอง  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  โดย  ติดต่อ  อีเมล  datacontrol@gofarall.com  ( 
 โปรด  ระบุ  )  หรอื  ติดต่อ  สํานักงาน  ใหญ ่ ของ  บรษัิท  ตั�ง  อยู ่ เลข  ที�  6/10  อา  คา  รพิ  พัฒน  สิน  ชั�น  ที�  18  ถนน  นราธิวาส  รา  ชน  ค  ริ 
 ทร ์แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 11.  การเปลี�ยนแปลงประกาศนโยบายความเป�นสว่นตัว 

mailto:datacontrol@gofarall.com
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 บรษัิท  อาจ  เปลี�ยนแปลง  หรอื  แก้ไข  เพิ�ม  เติม  ประกาศ  นโยบาย  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  นี�  เป�น  ครั�ง  คราว  โดย  บริษัท  จะแจ้ง 
 ประกาศนโยบายความเป�นสว่นตัวฉบับป�จจุบันไว้ที�เว็บไซต์ของบริษัท 

 B.  ณ วาจา 

 1.  ขอ  สงวน  สิทธิ�  ใน  การ  เปลี�ยนแปลง  หรอื  แก้ไข  ข้อ  กําหนด  นี�  (  รวม  ถึง  นโยบาย  ของ  เรา  ที�  รวม  อยู ่ ใน  ข้อ  กําหนด  นี�  )  ได้  ทุก 
 เมื�อ  เรา  ขอ  แนะนํา  ให้  คุณ  อ่าน  ข้อ  กําหนด  นี�  อยา่ง  สม�าเสมอ  การ  ใช้  งาน  แพลตฟอร์ม  นี�  ต่อ  หลัง  จาก  วัน  ที�  มี  การ  ประกาศ  ข้อ 
 กําหนดที�แก้ไขจะถือว่าคุณตกลงที�จะปฏิบัติตามข้อกําหนดที�มีการแก้ไขเพิ�มเติมดังกล่าว 

 1.1 เกี�ยวกับเรา 

 ข้อ  กําหนด  นี�  ก่อ  ให้  เกิด  สัญญา  ระหว่าง  คุณ  และ  ณ  วาจา  ต่อ  ไป  นี�  ทั�งนี�  ขึ�น  อยู ่ กับ  แพลตฟอร์ม  ที�  คุณ  เข้า  ถึง  และ  ใช ้ งาน 
 ระบบ 

 1.2 สิ�งที�เราทํา 

 ณ  วาจา  เชื�อม  โยง  คุณ  กับ  ผู้  ขาย  (  "  ผู ้ ขาย  ")  ผา่น  แพลตฟอรม์  ของ  เรา  เพื�อ  ให้  คุณ  สามารถ  สั�ง  ซื�อ  สินค้า  ต่าง  ๆ   (  ซึ�ง  ต่อ  ไป  ใน 
 ข้อ  กําหนด  นี�  จะ  รวม  เรียก  ว่า  "  สนิค้า  ")  และ  บรกิาร  สง่  ให้  แก่  คุณ  เมื�อ  คุณ  สั�ง  ซื�อ  สินค้า  จาก  ผู้  ขาย  ของ  เรา  (  "  คํา  สั�ง  ซื�อ  ")  ณ 
 วาจา  จะ  ทํา  หน้าที�  เป�น  ตัวแทน  ใน  นาม  ของ  ผู้  ขาย  ดัง  กล่าว  เพื�อ  อํานวย  ความ  สะดวก  ดําเนิน  การ  และ  สรุป  คํา  สั�ง  ซื�อ  และ 
 เรา  หรอื  ผู้  ขาย  จะ  สง่  สินค้า  ตาม  คํา  สั�ง  ซื�อ  ให้  แก่  คุณ  หลัง  จาก  นั�น  ผู้  ขาย  อาจ  เป�น  เจ้าของ  โดย  และ  ดําเนิน  งาน  โดย  ผู้  ขาย  ที� 
 เป�นบุคคลภายนอก บรษัิทในเครือของเรา หรอืเรา 

 1.3 วิธีติดต่อเรา 

 หาก  ต้องการ  ติดต่อ  ฝ�าย  บรกิาร  ลูกค้า  คุณ  สามารถ  ติดต่อ  เรา  ได้  ทาง  อีเมล  หรือ  ผา่น  ฟ�เจอร์  (feature)  การ  สนทนา  ของ 
 ฝ�ายบรกิารลูกค้าในเว็บไซต์ 

 2. การใช้แพลตฟอรม์และบญัช ีณ วาจา 

 2.1  คุณ  จะ  ต้อง  ลง  ทะเบียน  สรา้ง  บัญชี  ณ  วาจา  เพื�อ  ใช้  งาน  แพลตฟอร์ม  ใน  การ  ลง  ทะเบียน  สร้าง  บัญช ี  ณ  วาจา  เรา  จะ 
 ขอ  ให้  คุณ  กรอก  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  รวม  ถึงที�  อยู ่ อีเมล  ที�  ใช้  งาน  ได้  เบอร์  โทรศัพท์  มือ  ถือ  และ  รหัส  ผา่น  เฉพาะ  ตัว  เมื�อ  สั�ง  ซื�อ 
 สินค้า  คุณ  อาจ  จะ  ต้อง  กรอก  ราย  ละเอียด  บัตร  เครดิต  ทั�งนี�  ขึ�น  อยู ่ กับ  วิธี  การ  ชําระ  เงิน  ที�  คุณ  เลือก  คุณ  ไม ่ ควร  เป�ด  เผย  รหัส 
 ผา่น  เฉพาะ  ตัว  ของ  คุณ  ให้  ผู้  อื�น  ทราบ  และ  ตกลง  ที�  จะ  เก็บ  รหัส  ผา่น  เป�น  ความ  ลับ  ตลอด  เวลา  คุณ  ต้อง  เป�น  ผู้รับ  ผิด  ชอบ  แต่ 
 เพียง  ผู้  เดียว  ใน  การ  เก็บ  รหัส  ผา่น  ให้  ปลอดภัย  คุณ  ยอมรับ  ว่า  ทุก  คํา  สั�ง  ซื�อ  ภาย  ใต้  บัญช ี ณ  วาจา  เป�น  ความ  รับ  ผิด  ชอบ  ของ 
 คุณแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในกรณีที�เกิดการฉ้อโกงหรือการถูกนําไปใช้งานในทางที�ผิดซึ�งไมใ่ชค่วามผิดของคุณ 

 2.2  ณ  วาจา  ไม ่ ต้อง  รบั  ผิด  ต่อ  คํา  สั�ง  ซื�อ  ที�  ประสบ  ป�ญหา  ใน  การ  จัด  สง่  อัน  มี  สาเหตุ  มา  จาก  การ  ที�  คุณ  ระบุ  ข้อมูล  ไม ่ สมบูรณ์ 
 ไม ่ ถูก  ต้อง  หรอื  ไม ่ ครบ  ถ้วน  คุณ  มีหน้า  ที�  ให้  ข้อมูล  ที�  ถูก  ต้อง  สมบูรณ์  และ  เป�น  จริง  เพื�อ  ให้  มี  การ  ดําเนิน  การ  กับ  คํา  สั�ง  ซื�อ 
 อยา่งเหมาะสม ซึ�งรวมถึงที�อยูใ่นการจัดสง่และข้อมูลการติดต่อ 

 2.3  หาก  คุณ  ต้องการ  ลบ  บัญชี  ณ  วาจา  โปรด  สง่  อีเมล  แจ้ง  ความ  ประสงค์  ถึง  เรา  เรา  อาจ  จํากัด  ระงับ  หรือ  ยกเลิก  บัญช ี ณ 
 วาจา  และ/หรือการใช้แพลตฟอร์ม หากเราเชื�ออยา่งสมเหต ุ สมผลว่า 

 2.3.1 บุคคลอื�นนอกเหนือจากคุณใช้บัญชี  ณ วาจา  ของคุณ  หรือ 



 บ��ท ไฮบ�ดโบล� ��ด (��กงานให�) 
 เลข��เ�ยภา� 0105556156424  : โทร 02-4028888 

 2.3.2  ใน  กรณี  ที�  สงสัย  หรอื  พบ  ว่า  คุณ  มี  สว่น  เกี�ยวข้อง  ใน  กิจกรรม  หรือ  พฤติกรรม  ที�  ละเมิด  ข้อ  กําหนด  นี�  นโยบาย  และ  คํา 
 แนะนําของเราหรอืมีสว่นเกี�ยวข้องในกิจกรรมหรือพฤติกรรมที�ถือว่าเป�นการใช้แพลตฟอร์มในทางที�ผิดตาม 
 ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

 3. ข้อจํากัด 

 3.1 กิจกรรมต้องห้ามบนแพลตฟอรม์ 

 การก  ระ  ทํา  ดัง  ต่อ  ไป  นี�  เป�นการ  กระทํา  ที�  ผิด  กฎหมาย  หรอื  ต้อง  ห้าม  บน  แพลตฟอร์ม  ซึ�ง  เรา  ยก  มา  เพียง  บาง  สว่น  ณ  วาจา 
 ขอ  สงวน  สิทธิ�  ที�  จะ  สืบสวน  และ  ดําเนิน  คดี  กับ  ผู้  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  กิจกรรม  ต้อง  ห้าม  ใด  ๆ   ตาม  ดุลยพินิจ  ของ  ณ  วาจา  แต่ 
 เพียงผู้เดียว กิจกรรมต้องห้าม รวมถึงแต่ไมจํ่ากัดเฉพาะรายการดังต่อไปนี� 

 3.1.1 การใช้แพลตฟอรม์เพื�อจุดประสงค์อื�นใดที�เป�นการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที�ใช้บังคับ 

 3.1.2  การ  ใช้  เนื�อหา  ที�  ละเมิด  สิทธิ  ใน  ทรัพย์สิน  ทาง  ป�ญญา  สิทธิ  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  สิทธิ  ใน  ชื�อ  เสียง  ของ  บุคคล  สิทธิ  ใน 
 ความลับทางการค้า หรือสิทธิอื�นๆ ของบุคคลใดก็ตาม 

 3.1.3  การ  ใช้  เนื�อหา  การ  สนทนา  ที�  ผิด  กฎหมาย  หยาบ  โลน  สบ  ประมาท  ขม่ขู ่ คุกคาม  ล่วง  ละเมิด  เหยียด  หยาม  หมิ�น 
 ประมาท  แสดง  ความ  เกลียด  ชัง  หรือ  สรา้ง  ความ  อับอาย  ให้  แก่  บุคคล  หรอื  องค์กร  อื�น  ใด  ตาม  ที�  ณ  วาจา  กําหนด  โดย 
 ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวหรอืตามมาตรฐานของชุมชนท้องถิ�น 

 3.1.4 การเก็บหรอืรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลอื�น รวมถึงที�อยูอี่เมล โดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว 

 3.1.5 การสนับสนุนบุคคลอื�นให้มีสว่นรว่มในกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ ตามที�อธิบายไว้ในข้อกําหนดนี� 

 3.2  ณ วาจา  ขอสงวนสิทธิ�แต่ไมถื่อว่ามีหน้าที�ดําเนิน  การไมว่่าอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หรือทั�งหมดดังต่อไปนี� 

 3.2.1  สืบสวน  ข้อ  กล่าว  หา  เกี�ยว  กับ  เนื�อหา  ที�  สนทนา  บน  แพลตฟอร์ม  ซึ�ง  ไม ่ ตรง  ตาม  ข้อ  กําหนด  นี�  และ  กําหนด  ให้  ลบ  หรือ 
 รอ้งขอให้ลบเนื�อหาดังกล่าวออกตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว 

 3.2.2 ลบเนื�อหาการสนทนาที�หยาบคาย ผิดกฎหมาย สร้างความวุ่นวาย หรือเนื�อหาอื�นใดที�ไมต่รงตามข้อกําหนดนี� 

 3.2.3 ระงับหรือยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้หรือบัญช ี ณ วาจา  ของผู้ใช้เมื�อละเมิดข้อกําหนดนี� 

 3.2.4 ตรวจสอบ แก้ไข หรือเป�ดเผยเนื�อหาใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ 

 3.2.5 แก้ไขหรือลบเนื�อหาบนแพลตฟอร์ม ไมว่่าเนื�อหาดังกล่าวจะละเมิดมาตรฐานเหล่านี�หรือไม ่

 3.3  ณ  วาจา  จะ  ดําเนิน  การ  ตาม  ข้อ  3.1  และ  3.2  กรณี  ตรวจ  พบ  เจอ  อาจ  จะ  ดําเนิน  การ  โดย  แจ้ง  ยัง  ท่าน  ล่วง  หน้า  ไม ่ น้อย 
 กว่า 15 วันเพื�อแจ้งให้ทราบก่อนดําเนินการตามข้อกําหนดดังกล่าว 

 4. ทรพัยส์นิทางป�ญญา 

 เครื�องหมายการค้า  โลโก้  ภาพ  และ  เครื�องหมาย  บรกิาร  ทั�งหมด  รวม  ถึง  ข้อ  กําหนด  นี�  ที�  แสดง  บน  แพลตฟอร์ม  หรือ  ใน  สื�อ 
 การ  ตลาด  ของ  เรา  ไม ่ ว่า  จะ  จด  ทะเบียน  หรอื  ไม ่ จด  ทะเบียน  คือ  ทรัพย์สิน  ทาง  ป�ญญา  ของ  ณ  วาจา  และ  /  หรือ  บุคคล 
 ภายนอก  ซึ�ง  อนุญาต  ให้  เรา  ใช้  งาน  (  เรยีก  รวม  กัน  ว่า  "  เครื�องหมายการค้า  ")  คุณ  ไม ่ สามารถ  ใช้  คัด  ลอก  ทํา  ซ�า  เผย  แพร ่ ซ�า 
 อัป  โหลด  โพสต์  รบั  สง่  แจก  จ่าย  หรือ  แก้ไข  เครื�องหมายการค้า  เหล่า  นี�  ด้วย  วิธี  ใด  ก็ตาม  โดย  มิได้  รับ  ความ  ยินยอม  อยา่ง  ชัด 
 แจ้ง  เป�น  ลาย  ลักษณ์  อักษร  ล่วง  หน้า  จาก  เรา  ห้าม  มิ  ให้  ใช้  เครื�องหมายการค้า  ของ  ณ  วาจา  บน  เว็บไซต์  อื�น  ใด  โดย  ไม ่ ได้  รับ 
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 อนุญาต  จาก  เรา  โดย  เด็ด  ขาด  ณ  วาจา  จะ  บังคับ  ใช้  สิทธิ  ใน  ทรัพย์สิน  ทาง  ป�ญญา  ของ  บรษัิท  อยา่ง  จริงจัง  ตาม  ขอบเขต 
 สูงสุด  ที�  กฎหมาย  อนุญาต  รวม  ถึง  การ  ดําเนิน  คดี  อาญา  ณ  วาจา  ไม ่ รับ  ประกัน  หรือ  รับรอง  ว่าการ  ใช้  งาน  เนื�อหา  ที�  แสดง 
 บน  แพลตฟอรม์  ของ  คุณ  จะ  ไม ่ ละเมิด  สิทธิ  ของ  บุคคล  ภายนอก  ที�  ณ  วาจา  ไม ่ ได้  เป�น  เจ้าของ  หรอื  มี  ความ  เกี�ยวข้อง  การ 
 ใช้งานเนื�อหาใดๆ บนแพลตฟอรม์ เป�นความเสี�ยงของคุณเอง 

 5. คําสั�งซื�อ 

 5.1  เมื�อ  คุณ  สั�ง  ซื�อ  สินค้า  กับ  ณ  วาจา  ณ  วาจา  จะ  ยืนยัน  คํา  สั�ง  ซื�อ  โดย  สง่  อีเมล  ยืนยัน  พร้อม  ราย  ละเอียด  การ  สั�ง  ซื�อ  ให้ 
 แก่คุณ โดยคําสั�งซื�อจะระบุค่าจัดสง่ และภาษีที�เกี�ยวข้อง (เชน่ ภาษีสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ�ม ฯลฯ) ถ้าม ี

 5.2 โปรดทราบว่าคําสั�งซื�อของคุณอาจอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดและเงื�อนไขเพิ�มเติมตามที�ผู้ขายระบุไว้ 

 5.3 ก่อนทําการสั�งซื�อ 

 5.3.1 คุณต้องระบุที�อยูใ่นการจัดสง่เพื�อให้แพลตฟอร์มแสดงผู้ขายที�ให้บริการในพื�นที�จัดสง่ของคุณ 

 5.3.2 เมื�อเลือกผู้ขายแล้ว ระบบจะนําคุณเข้าสูห่น้าเมนูของผู้ขายเพื�อให้คุณเลือกและเพิ�มสินค้าลงในรถเข็น 

 5.4 การสั�งซื�อ 

 ใน  การ  ทําให้  การ  สั�ง  ซื�อ  เสร็จ  สมบูรณ์  โปรด  ทํา  ตาม  คํา  แนะนํา  บน  หน้า  จอ  หลัง  จาก  คลิก  "  ชําระ  เงิน  "  คุณ  อาจ  ต้อง  ให ้ ข้อมูล 
 เพิ�ม  เติม  เพื�อ  ดําเนิน  การ  สั�ง  ซื�อ  ให้  เสรจ็  สมบูรณ์  คุณ  ต้อง  ตรวจ  สอบ  และ  ยืนยัน  ว่า  ข้อมูล  ทั�งหมด  ที�  คุณ  ระบุ  ซึ�ง  รวม  ถึง 
 จํานวน  ราย  ละเอียด  การ  จัด  สง่  ราย  ละเอียด  สว่น  ตัว  ข้อมูล  การ  ชําระ  เงิน  และ  รหัส  คูปอง  (  หาก  มี  )  เป�น  จริง  ถูก  ต้อง  และ 
 ครบ  ถ้วน  ก่อน  คลิก  "  สั�ง  ซื�อ  "  คํา  สั�ง  ซื�อ  จะ  เสรจ็  สมบูรณ์  เมื�อ  คุณ  ได้  รับ  อีเมล  ยืนยัน  ที�  ระบุ  ราย  ละเอียด  การ  สั�ง  ซื�อ  ทั�งหมด 
 จากเรา 

 5.5 การยกเลิกคําสั�งซื�อ 

 5.5.1  โปรด  ติดต่อ  เรา  ผา่น  ฟ�เจอร ์ (feature)  สนทนา  กับ  ฝ�าย  บริการ  ลูกค้า  ใน  แอปพลิเคชัน  ทันที  หาก  คุณ  ต้องการ  ยกเลิก 
 คําสั�งซื�อหลังจากทําการสั�งซื�อไปแล้ว คุณมีสิทธิ�ยกเลิกคําสั�งซื�อหากผู้ขายยังไมไ่ด้รับคําสั�งซื�อจากคุณ 

 5.5.2 การคืนเงิน 

 (i) คําสั�งซื�อที�ชําระเงินทางออนไลน์ 

 คุณ  มี  สิทธิ�  ได้  รบั  เงิน  คืน  สําหรบั  การ  ยกเลิก  คํา  สั�ง  ซื�อ  ต่อ  เมื�อ  ผู้  ขาย  ยัง  ไม ่ ได้  รับคํา  สั�ง  ซื�อ  จาก  คุณ  เท่านั�น  หาก  คุณ  ยัง  คง  ตัดสิน 
 ใจ  ที�  จะ  ยกเลิก  คํา  สั�ง  ซื�อ  หลัง  จาก  ที�  ผู้  ขาย  รบัคํา  สั�ง  ซื�อ  ของ  คุณ  แล้ว  คุณ  เข้าใจ  ว่า  จะ  ไมม่ี  การ  คืน  เงิน  (  ไม ่ ว่า  บาง  สว่น  หรือ 
 ทั�งหมด) ให้แก่คุณ และคุณจะไมไ่ด้รบัการจัดสง่สินค้าสําหรับคําสั�งซื�อที�ยกเลิก 

 (ii) คําสั�งซื�อแบบเก็บเงินปลายทาง 

 คุณ  มี  สิทธิ�  ยกเลิก  คํา  สั�ง  ซื�อ  ต่อ  เมื�อ  ผู้  ขาย  ยัง  ไม ่ ได้  รบัคํา  สั�ง  ซื�อ  จาก  คุณ  เท่านั�น  หาก  คุณ  ยัง  คง  ตัดสิน  ใจ  ที�  จะ  ยกเลิก  คํา  สั�ง  ซื�อ 
 หลัง  จาก  ที�  ผู้  ขาย  รับคํา  สั�ง  ซื�อ  ของ  คุณ  แล้ว  คุณ  เข้าใจ  ว่า  คุณ  จะ  ไม ่ ได้  รับ  การ  จัด  สง่  สินค้า  สําหรับ  คํา  สั�ง  ซื�อ  ที�  ยกเลิก  และ  เรา 
 อาจลบการเก็บเงินปลายทางออกจากรายการวิธีการชําระเงินของคุณสําหรับคําสั�งซื�อในครั�งต่อ ๆไป 
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 5.6  ณ  วาจา  สงวน  สิทธิ�  ที�  จะ  ยกเลิก  คํา  สั�ง  ซื�อ  ใด  ๆ   และ  /  หรือ  ระงับ  ป�ด  ใช้  งาน  หรอื  ยกเลิก  บัญชี  ณ  วาจา  ของ  คุณ  ตาม 
 ดุลยพินิจ  ของ  ตน  แต่  เพียง  ผู้  เดียว  หาก  บรษัิท  สงสัย  หรือ  ตรวจ  พบ  พฤติกรรม  หรอื  กิจกรรม  การ  ฉ้อโกง  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ 
 บัญชี  ณ วาจา  และ/หรือคําสั�งซื�อของคุณ 

 6. ราคาและการชําระเงิน 

 6.1  ราคา  ที�  แจ้ง  บน  แพลตฟอรม์  จะ  แสดง  เป�น  สกุล  เงิน  ประจํา  ชาติ  ของ  ประเทศ  นั�น  ๆ   และ  ต้อง  เสีย  ภาษี  ที�  เกี�ยวข้อง  ราคา 
 และ  ข้อ  เสนอ  บน  แพลตฟอรม์  อาจ  แตก  ต่าง  จาก  ราคา  และ  ข้อ  เสนอ  ที�  ผู้  ขาย  เสนอ  ให้  กับ  คุณ  (  ไม ่ ว่า  จะ  บน  เว็บไซต์ 
 แอปพลิเคชันบนมือถือหรอืที�รา้นค้าของผู้ขายเอง) 

 6.2 วิธีแสดงราคาสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ�นอยูกั่บผู้ขายแต่ละราย และราคาที�แสดงบนแพลตฟอร์มของเราอาจ 

 6.2.1 รวม GST VAT หรือภาษีอื�นที�เทียบเท่าหรอื 

 6.2.2 ไมร่วม GST VAT หรือภาษีอื�นที�เทียบเท่า 

 โดย  แพลตฟอรม์  จะ  แสดง  ราย  ละเอียด  ราคา  และ  ค่า  ใช้  จ่าย  เพิ�ม  เติม  ก่อน  การ  ชําระ  เงิน  เมื�อ  คุณ  สั�ง  ซื�อ  สินค้า  แสดง  ว่า  คุณ 
 ยอมรบัจํานวนเงินทั�งหมด ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติม และ ยอด ‘สุทธิ’ สุดท้าย ที�แสดง 

 6.3 จะมีการเรยีกเก็บค่าจัดสง่ในทุกคําสั�งซื�อเว้นแต่ 

 6.3.1 คุณเลือกที�จะรับสินค้าจากผู้ขายโดยตรง ("  รบัสนิค้า  เอง  ") 

 6.3.2 คุณมีคูปองโปรโมชั�นหรือสว่นลดที�สามารถใช้ได้และนํามาใช้ในขั�นตอนการชําระเงิน หรือ 

 6.3.3 เว้นแต่จะระบุไว้เป�นอยา่งอื�น 

 6.4 ราคาที�ระบุบนแพลตฟอร์มเป�นราคาในการสั�งซื�อ ณ ขณะนั�นและสามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

 6.5 คุณสามารถเลือกชําระเงินด้วยวิธีการชําระเงินต่างๆ ตามที�เสนอบนแพลตฟอร์ม ได้แก่ 

 6.5.1 พันธมิตรการชําระเงินของเรา Visa Mastercard American Express Google Pay PayPal Apple Pay 

 6.5.2 บรกิารเก็บเงินปลายทาง หรอื 

 6.5.3 วิธีการชําระเงินอื�น ๆ ที�เราเสนอเป�นครั�งคราว 

 6.6  หาก  คุณ  มี  เครดิต  อยู ่ ใน  บัญชี  ณ  วาจา  หรอื  มี  คูปอง  โปร  โม  ชั�น  หรือ  สว่นลด  ที�  สามารถ  ใช้ได้  คุณ  สามารถ  นํา  เครดิต  ดัง 
 กล่าวมาใช้ชําระเงินค่าสินค้าบางสว่นหรอืทั�งหมดแล้วแต่กรณี 

 6.7  หลัง  จาก  สั�ง  ซื�อ  เรยีบรอ้ย  แล้ว  คุณ  จะ  ได้  รบั  อีเมล  ยืนยัน  พร้อม  ราย  ละเอียด  การ  สั�ง  ซื�อ  โดย  ค่า  จัด  สง่  จะ  ไม ่ แสดง  ใน  ราย 
 ละเอียดการสั�งซื�อถ้าคุณเลือกที�จะรับสินค้าด้วยตัวเอง 

 6.8 วิธีการชําระเงิน 

 ณ  วาจา  สงวน  สิทธิ�  ใน  การ  เสนอ  วิธี  การ  ชําระ  เงิน  เพิ�ม  เติม  และ  /  หรือ  ลบ  วิธี  การ  ชําระ  เงิน  ที�  มี  อยู ่ ได้  ทุก  เมื�อ  ตาม  ดุลยพินิจ 
 ของ  ตน  แต่  เพียง  ผู้  เดียว  หาก  คุณ  เลือก  ชําระ  เงิน  โดย  ใช้  วิธี  การ  ชําระ  เงิน  ทาง  ออนไลน์  ผู้  ให้  บรกิาร  ชําระ  เงิน  ที�  เป�น  บุคคล 
 ภายนอก  จะ  เป�น  ผู้  ดําเนิน  การ  ชําระ  เงิน  ให้  แก่  คุณ  และ  ผู้  ให้  บริการ  ชําระ  เงิน  ที�  เป�น  บุคคล  ภายนอก  จะ  เก็บ  รักษา  ข้อมูล 
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 บัตร  เครดิต  /  การ  ชําระ  เงิน  ของ  คุณ  สําหรบั  คํา  สั�ง  ซื�อ  ต่อ  ๆ   ไป  โดย  ได้  รบั  ความ  ยินยอม  จาก  คุณ  ณ  วาจา  จะ  ไม ่ เก็บ  รักษา 
 ข้อมูลบัตรเครดิตหรอืการชําระเงินของคุณ 

 6.9  คุณ  ต้อง  แนใ่จ  ว่า  บัตร  เครดิต  หรือ  เดบิต  ของ  คุณ  มี  วงเงิน  เพียง  พอ  สําหรับ  การ  ชําระ  เงิน  ค่า  สินค้า  ณ  วาจา  มีหน้า  ที�  รับ 
 ผิด  ชอบ  ต่อ  การ  ชําระ  เงิน  บน  แพลตฟอรม์  ตราบ  เท่า  ที�  จําเป�น  รวม  ถึง  การ  คืน  เงิน  การ  ปฏิเสธ  การ  ชําระ  เงิน  การ  ยกเลิก 
 การระงับข้อพิพาท เท่าที�สมเหตุสมผลและเป�นไปตามข้อกําหนดนี� 

 7. การจัดสง่ การรบัสนิค้าเอง และการจัดสง่โดยผูข้าย 

 7.1 พื�นที�จัดสง่ 

 คุณ  เข้าใจ  ว่า  ผู้  ขาย  ของ  เรา  เสนอ  ขาย  สินค้า  ของ  ตน  ใน  พื�นที�  จัด  สง่  แหง่  ใด  แหง่  หนึ�ง  โดย  เฉพาะ  เท่านั�น  และ  ผู้  ขาย  ของ  เรา 

 จะ  แตก  ต่าง  กัน  ไป  ใน  แต่ละ  พื�นที�  จัด  สง่  เมื�อ  ป�อน  ที�  อยู ่ ใน  การ  จัด  สง่  บน  แพลตฟอร์ม  คุณ  จะ  เห็น  ผู้  ขาย  ที�  พร้อม  ให้  บริการ  แก่ 

 คุณ  ณ  เวลา  นั�น  พื�นที�  จัด  สง่  สามารถ  ขยาย  หดลง  หรือ  เปลี�ยนแปลง  ได้  ขึ�น  อยู ่ กับ  สภาพ  อากาศ  และ  สภาพ  การ  จราจร 

 ตลอดจนสถานการณ์อันเป�นเหตุสุดวิสัย 

 7.2 ระยะเวลาในการจัดสง่ 

 7.2.1  ณ  วาจา  จะ  จัด  สง่  คํา  สั�ง  ซื�อ  ตาม  ที�  อยู ่ ใน  การ  จัด  สง่  ที�  คุณ  ให้  ไว้  โดย  คุณ  สามารถ  เลือก  การ  จัด  สง่  สินค้า  แบบ  "  ด่วน 

 ที�สุด  "  หรอื  กําหนด  เวลา  ใน  การ  จัด  สง่  ได้  เรา  จะ  ระบุ  ระยะ  เวลา  การ  จัด  สง่  โดย  ประมาณ  ใน  อีเมล  ยืนยัน  คํา  สั�ง  ซื�อ  แต่  ระยะ 

 เวลา  ใน  การ  จัด  สง่  จะ  แตก  ต่าง  กัน  ขึ�น  อยู ่ กับ  ป�จจัย  ต่าง  ๆ   ที�  เรา  ไม ่ สามารถ  ควบคุม  ได้  (  เชน่  ปริมาณ  คํา  สั�ง  ซื�อ  ระยะ  ทาง 

 ชว่ง  เวลา  ของ  วัน  (  ชว่ง  เวลา  ที�  มี  ผู้  ใช้  บรกิาร  มาก  )  สภาพ  อากาศ  สภาพ  การ  จราจร  ฯลฯ  )  คุณ  สามารถ  ดู  ระยะ  เวลา  การ  จัด 

 สง่  ที�  เหลือ  ได้  โดย  คลิก  ‘  คํา  สั�ง  ซื�อ  ของ  ฉัน  ’  บน  แพลตฟอรม์  คุณ  ยอมรับ  ว่า  ระยะ  เวลา  ใน  การ  จัด  สง่  ที�  เรา  ระบุ  เป�น  เพียง  การ 

 ประมาณ  การ  และ  คํา  สั�ง  ซื�อ  อาจ  มา  ถึง  ก่อน  หรอื  หลัง  จาก  เวลา  ที�  ระบุ  เพื�อ  ให้  มั�นใจ  ว่า  คุณ  จะ  ไม ่ พลาด  การ  จัด  สง่  สินค้า  คุณ 

 ควร  แนใ่จ  ว่า  คุณ  หรือ  ผู้  อื�น  อยู ่  ณ  สถาน  ที�  จัด  สง่  เพื�อ  รบั  สินค้า  เมื�อ  ทําการ  สั�ง  ซื�อ  แล้ว  หาก  สินค้า  ที�  สั�ง  มี  แอลกอฮอล์  หรือ 

 ยาสูบ  (  หาก  มี  )  และ  คุณ  หรอื  ผู้รับ  ยัง  ไมใ่ช ่ ผู้  บรรลุ  นิติภาวะ  หรอื  ไม ่ สามารถ  แสดง  หลัก  ฐาน  ยืนยัน  ตัว  ตน  ที�  ถูก  ต้อง  ณ  วาจา 

 สงวนสิทธิ�ที�จะไมจั่ดสง่สินค้าให้แก่คุณ 

 7.3 การสง่สินค้าไมส่ําเรจ็หรือล้มเหลว 

 7.3.1  ใน  กรณี  ที�  เรา  พยายาม  จัด  สง่  สินค้า  ตาม  คํา  สั�ง  ซื�อ  แต่  ไม ่ สามารถ  ทําได้  ด้วย  เหตุผล  ต่าง  ๆ   อัน  มี  สาเหตุ  มา  จาก  คุณ  ซึ�ง 

 รวมถึงแต่ไมจํ่ากัดเพียงสาเหตุดังต่อไปนี� 

 (i) ไมม่ีบุคคลรอหรอืพรอ้มที�จะรับสินค้าตามคําสั�งซื�อ 

 (ii) ไมส่ามารถติดต่อลูกค้าได้แม้ว่าผู้สง่พยายามที�จะติดต่อลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที�ให้ไว้ 

 (iii) ไมส่ามารถเข้าถึงที�หมายได้อยา่งเหมาะสมหรือเพียงพอที�จะสง่สินค้าตามคําสั�งซื�อ 

 (iv) ไมม่ีตําแหนง่ที�เหมาะสมหรือปลอดภัยในการวางสินค้าตามคําสั�งซื�อไว้ให ้

 (v)  ใน  กรณี  ของ  สินค้า  ควบคุม  ลูกค้า  ที�  ไมม่ี  คุณสมบัติ  ตรง  ตาม  ข้อ  กําหนด  ด้าน  อายุ  ตาม  กฎหมาย  หรือ  การ  จัด  สง่  ดู  ไม ่

 ปลอดภัยหรอืไมเ่หมาะสมสําหรับลูกค้าในการรับสินค้าควบคุม 

 7.3.2 การยกเลิกอันเนื�องมาจากไมม่ีผู้รับ 
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 หาก  ไม ่ สามารถ  ติดต่อ  คุณ  ได้  หรือ  คุณ  ไม ่ สามารถ  รบั  สินค้า  ตาม  คํา  สั�ง  ซื�อ  ได้  ภายใน  ระยะ  เวลา  สิบ  (10)  นาที  นับ  ตั�งแต่ 

 สินค้า  ตาม  คํา  สั�ง  ซื�อ  ได้  สง่  มา  ถึงที�  อยู ่ ใน  การ  จัด  สง่  ณ  วาจา  ขอ  สงวน  สิทธิ�  ใน  การ  ยกเลิก  คํา  สั�ง  ซื�อ  โดย  ไมม่ี  การ  คืน  เงิน  หรือ 

 เยียวยาใด ๆ แก่คุณ 

 7.4 คําสั�งซื�อไมต่รง สินค้าหาย สินค้าชํารุด 

 เมื�อ  ได้  รบัคํา  สั�ง  ซื�อ  ของ  คุณ  แล้ว  หาก  คุณ  พบ  ว่า  มี  ป�ญหา  กับ  คํา  สั�ง  ซื�อ  (  เชน่  คํา  สั�ง  ซื�อ  ไม ่ ตรง  บกพรอ่ง  หรือ  สินค้า  ขาด  ไป  ) 

 โปรด  ติดต่อ  ฝ�าย  บรกิาร  ลูกค้า  ผา่น  วิธี  การ  ใด  วิธี  หนึ�ง  ตาม  ที�  ระบุ  ใน  ข้อ  1.3  ข้าง  ต้น  ทันที  ใน  บาง  กรณี  ณ  วาจา  อาจ  ขอ  หลัก 

 ฐาน  ภาพถ่าย  และ  /  หรือ  ข้อมูล  เพิ�ม  เติม  เพื�อ  ตรวจ  สอบ  ป�ญหา  เกี�ยว  กับ  คํา  สั�ง  ซื�อ  ของ  คุณ  อยา่ง  เหมาะ  สม  หาก  เรา  พิจารณา 

 ว่า  คํา  สั�ง  ซื�อ  และ  /  หรอื  สินค้า  ที�  คุณ  ได้  รบั  ไม ่ อยู ่ ใน  สภาพ  หรือ  คุณภาพ  ที�  นา่  พอใจ  เรา  จะ  จ่าย  ค่า  ชดเชย  สําหรับ  คํา  สั�ง  ซื�อ 

 ของคุณหรอืบางสว่นของคําสั�งซื�อ 

 7.5 การรบัสินค้าด้วยตัวเอง 

 7.5.1  คุณ  สามารถ  เลือก  รบั  สินค้า  ด้วย  ตัว  เอง  โดยตรง  จาก  สถาน  ประกอบ  การ  ของ  ผู้  ขาย  (  "  การ  รบั  สนิค้า  เอง  ")  แทน 

 บรกิาร  จัด  สง่  สินค้า  ให้  แก่  คุณ  หาก  มี  โดย  อีเมล  ยืนยัน  จะ  ระบุ  เวลา  ใน  การ  รบั  สินค้า  (  "  เวลา  รบั  สนิค้า  ")  และ  ผู้  ขาย  จะ  เตรียม 

 สินค้า  ภายใน  เวลา  รับ  สินค้า  ใน  บาง  กรณี  ที�  คุณ  มา  รบั  สินค้า  ล่าช้า  โดย  มี  เหตุผล  อัน  สมควร  ผู้  ขาย  ยินยอม  ที�  จะ  เก็บ  สินค้า  ไว้ 

 ให้  คุณ  ณ  สถาน  ประกอบ  การ  ของ  ผู้  ขาย  ใน  ระยะ  เวลา  อัน  เหมาะ  สม  ไม ่ เกิน  ยี�สิบ  (20)  นาที  นับ  จาก  เวลา  รับ  สินค้า  (  "  เวลา 

 เก็บสนิค้า  ") และไมม่ีหน้าที�มอบสินค้าหากคุณไมส่ามารถ  รับสินค้าได้ภายในเวลาการเก็บสินค้า 

 7.5.2  ใน  กรณี  ที�  คุณ  มา  รบั  สินค้า  ล่าช้า  โดย  ไมม่ี  เหตุผล  อัน  สมควร  คุณ  ต้อง  เป�น  ผู้รับ  ภาระ  ความ  เสี�ยง  จาก  ความ  เสีย  หาย 

 หรอื  การ  สูญ  เสีย  สินค้า  หรอื  การ  เสื�อม  สภาพ  หรอื  การ  เปลี�ยนแปลง  สภาพ  ของ  สินค้า  (  เชน่  การ  เปลี�ยนแปลง  ของ  อุณหภูมิ 

 ที�  เหมาะ  สําหรบั  การ  บริโภค  )  ใน  กรณี  นี�  คุณ  จะ  ไมม่ี  สิทธิ�  รับ  เงิน  คืน  หรอื  เปลี�ยน  สินค้า  ได้  คุณ  มีหน้า  ที�  รับ  ผิด  ชอบ  ใน  การ 

 ตรวจ  สอบ  สินค้า  /  คํา  สั�ง  ซื�อ  เมื�อ  รบั  สินค้า  ด้วย  ตัว  เอง  และ  ต้อง  แจ้ง  ป�ญหา  และ  /  หรือ  ข้อ  บกพรอ่ง  ให้  ผู้  ขาย  ทราบ  ก่อน  ที�  ออก 

 จากสถานประกอบการของผู้ขาย 

 7.6. การจัดสง่โดยผู้ขาย 

 ใน  บาง  กรณี  ผู้  ขาย  ของ  เรา  จะ  จัด  สง่  สินค้า  ให้  แก่  คุณ  (  "  การ  จัด  สง่  โดย  ผู ้ ขาย  ")  แม้  เรา  จะ  ใช้  ความ  พยายาม  อยา่ง  สม  เหตุ  สม 

 ผล  ที�  จะแจ้ง  ให้  คุณ  ทราบ  ล่วง  หน้า  ถึง  การ  จัด  สง่  โดย  ผู้  ขาย  แต่  อาจ  ไม ่ สามารถ  ทําได้  เสมอ  ไป  ใน  กรณี  ที�  ผู้  ขาย  เป�น  ผู้  ให้ 

 บรกิาร  จัด  สง่  เอง  เรา  อาจ  ขอ  ให้  คุณ  ติดต่อ  กับ  ผู้  ขาย  โดยตรง  ใน  กรณี  ที�  เกิด  ป�ญหา  หรอื  ความ  ล่าช้า  ใน  การ  จัด  สง่  ณ  วาจา 

 จะไมร่บัผิดชอบต่อคําสั�งซื�อหรอืสินค้าที�ผู้ขายเป�นผู้ให้บริการจัดสง่ไมว่่าในทางใดก็ตาม 

 8. คปูอง สว่นลด และโปรโมชั�น 

 8.1  ณ  วาจา  อาจ  จัด  แคมเปญ  การ  ตลาด  และ  โปร  โม  ชั�  นที�  มอบ  รหัส  คูปอง  สว่นลด  และ  ข้อ  เสนอ  เกี�ยว  กับ  โปร  โม  ชั�น  เพื�อ 

 ใช้บน  แพลตฟอร์ม  (  "  คปูอง  ")  เป�น  ครั�ง  คราว  โดย  คูปอง  จะ  มี  ระยะ  เวลา  ใช้  สิทธิ�  และ  ระยะ  เวลา  แลก  รบั  สิทธิ  พิเศษ  และ  ใน 

 บางกรณีอาจใช้ได้เพียงครั�งเดียว 
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 8.2  คูปอง  อาจ  ไม ่ สามารถ  ใช้  รว่ม  กับ  โปร  โม  ชั�น  สว่นลด  หรือ  คูปอง  อื�น  ๆ   ได้  และ  อาจ  มี  การนํา  ข้อ  กําหนด  และ  เงื�อนไข 

 เพิ�มเติมมาใช้กับคูปอง 

 8.3 คูปองสามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มเท่านั�นเว้นแต่ระบุไว้เป�นอยา่งอื�น 

 8.4 คูปองไมส่ามารถเปลี�ยนเป�นเงินสดได้ 

 8.5  ณ  วาจา  ขอ  สงวน  สิทธิ�  ใน  การ  เพิก  ถอน  ยุติ  หรือ  ปฏิเสธ  การ  ใช้  คูปอง  โดย  ไม ่ ต้อง  แจ้ง  ให้  ทราบ  ล่วง  หน้า  ข้อ  กําหนด 

 และเงื�อนไขของรา้นอาหารแต่ละร้านจะมีผลใช้บังคับ 

 8.6 เราอาจห้ามไมใ่ห้ผู้ขายบางรายเข้ารว่มการใช้คูปองได้ทุกเมื�อไมต้่องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 

 9. คํารบัรอง การรบัประกัน และข้อจํากัดความรบัผดิ 

 9.1 คํารบัรองและการรบัประกัน 

 คุณ  ยอมรบั  และ  เห็น  ด้วย  ว่าการ  แสดง  เนื�อหา  บน  แพลตฟอร์ม  นี�  เป�น  ไป  ตาม  "  ลักษณะ  ที�  เป�น  "  ("as  is")  และ  "  ตาม  ที�  มี  " 

 ("as  available")  และ  การ  ใช้  งาน  หรอื  ดําเนิน  การ  โดย  อาศัย  แพลตฟอร์ม  และ  เนื�อหา  สินค้า  ผลิตภัณฑ์  หรือ  บริการ  ที�  เข้า 

 ถึง  หรอื  ได้  รบั  จาก  แพลตฟอรม์  ถือ  เป�น  ความ  เสี�ยง  และ  เป�น  ไป  ตาม  ดุลยพินิจ  ของ  คุณ  แต่  เพียง  ผู้  เดียว  แม้ว่า  ณ  วาจา  จะ  ใช้ 

 ความ  พยายาม  อยา่ง  สม  เหตุ  สม  ผล  เพื�อ  ให้  แนใ่จ  ว่า  แพลตฟอร์ม  และ  บรกิาร  ที�  มอบ  ให้  พร้อม  ใช้  งาน  อยู ่ ตลอด  เวลา  แต่  เรา 

 ไม ่ รบั  ประกัน  หรอื  รบัรอง  ว่า  เรา  จะ  ให้  บริการ  แพลตฟอร์ม  ใน  ลักษณะ  ที�  ปลอดภัย  ทัน  ท่วงที  ต่อ  เนื�อง  ไมม่ี  ข้อ  ผิด  พลาด 

 และ  ปราศจาก  ป�ญหา  ทาง  เทคนิค  ข้อ  บกพรอ่ง  หรือ  ไวรสั  แพลตฟอร์ม  อาจ  ประสบ  กับ  การ  หยุด  ชะงัก  ชั�วคราว  อัน  เนื�อง 

 มา  จาก  การ  บํารุง  รักษา  ระบบ  ตาม  กําหนดการ  หรอื  ตาม  ปกติ  การ  หยุด  ทํางาน  ที�  สง่  ผล  ถึง  อินเทอร์เน็ต  หรือ  การ  สื�อสาร  ทาง 

 อิเล็กทรอนิกส์หรอืเหตุการณ์ที�เป�นเหตุสุดวิสัย 

 9.2 ข้อจํากัดความรบัผิด 

 ตาม  ขอบเขต  ที�  กฎหมาย  อนุญาต  ณ  วาจา  (  ซึ�ง  รวม  ถึง  พนักงาน  กรรมการ  บรษัิท  ตัวแทน  ผู้  แทน  บรษัิท  ใน  เครือ  )  ไม ่ ต้อง 

 รบั  ผิด  (  ไม ่ ว่า  จะ  เกิด  ขึ�น  จาก  สัญญา  ความ  ประมาท  เลินเล่อ  หรือ  อื�นๆ  )  ต่อ  ความ  สูญ  เสีย  หรอื  เสีย  หาย  ที�  เกิด  ขึ�น  กับ  คุณ 

 หรอื  บุคคล  ภายนอก  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  แพลตฟอรม์  ของ  เรา  บรกิาร  ของ  เรา  และ  เว็บไซต์  ใด  ๆ   ที�  เชื�อม  โยง  กับ  แพลตฟอร์ม 

 ของ  เรา  ตลอด  จน  เนื�อหา  หรือ  ข้อมูล  ใด  ๆ   ที�  โพสต์  บน  เว็ป  ไซต์  เหล่า  นั�น  การ  เยียวยา  ที�  เกี�ยว  เนื�อง  กับ  การ  ใช ้ แพลตฟอร์ม 

 จะ  มี  เพียง  การ  ให้  คุณ  ยุติ  การ  ใช้  แพลตฟอรม์  เท่านั�น  บริษัท  ไฮ  บริด  โบ  ลด์  จํากัด  และ  ตัวแทน  ผู้  แทน  และ  ผู้  ให ้ บริการ 

 ของ  องค์กร  ไม ่ ต้อง  รับ  ผิด  ต่อ  ความ  เสีย  หาย  ทาง  อ้อม  ความ  เสีย  หาย  พิเศษ  ความ  เสีย  หาย  อัน  เนื�อง  มา  จาก  การ  ผิด  สัญญา 

 ความ  เสีย  หาย  ต่อ  เนื�อง  หรือ  ความ  เสีย  หาย  เชิง  ลงโทษ  อัน  เกิด  จาก  การ  ใช้  งาน  แพลตฟอร์ม  ของ  คุณ  หรอื  เพื�อ  การ  เรียก  ร้อง 

 อื�น  ใด  ที�  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  ใช้  แพลตฟอรม์  ของ  คุณ  ใน  ทาง  ใด  ทาง  หนึ�ง  ข้อ  ยกเว้น  สําหรับ  ความ  เสีย  หาย  ทาง  อ้อม  ความ  เสีย 

 หาย  พิเศษ  ความ  เสีย  หาย  ต่อ  เนื�อง  และ  ความ  เสีย  หาย  เชิง  ลงโทษ  เหล่า  นี�  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด  เฉพาะ  ความ  เสีย  หาย  อัน  เนื�อง 

 มา  จาก  ผล  กําไร  ที�  สูญ  เสีย  ไป  ข้อมูล  ที�  สูญหาย  การ  สูญ  เสีย  ค่า  ความ  นิยม  (goodwill)  การ  หยุด  การ  ทํางาน  การ  ขัดข้อง 

 หรอื  ความ  ผิด  ปกติ  ของ  คอมพิวเตอร ์  หรอื  ความ  เสีย  หาย  หรือ  ความ  สูญ  เสีย  ทางการ  ค้า  อื�น  ใด  แม้ว่า  บริษัท  ไฮ  บริด  โบ  ลด์ 

 จํากัด  และ  ตัวแทน  ผู้  แทน  และ  ผู้  ให้  บรกิาร  ของ  องค์กร  จะ  ได้  รับ  ทราบ  เกี�ยว  กับ  ความ  เป�น  ไป  ได้ที�  จะ  เกิด  ความ  เสีย  หาย  ดัง 

 กล่าว  ก็ตาม  และ  ไม ่ ว่า  จะ  มี  การ  เรยีก  รอ้ง  ตาม  ทฤษฎี  ทาง  กฎหมาย  หรือ  หลัก  ความ  เสมอ  ภาค  (equity)  ก็ตาม  เนื�องจาก 

 บางรฐัและบางเขตอํานาจศาลไมอ่นุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหายต่อเนื�องหรือ 
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 ความ  เสีย  หาย  อัน  เนื�อง  มา  จาก  การ  ผิด  สัญญา  ดัง  นั�น  ใน  รัฐ  หรือ  เขต  อํานาจ  ศาล  ดัง  กล่าว  ความ  รับ  ผิด  ของ  ณ  วาจา  บริษัท 

 ไฮบรดิโบลด์ จํากัด  และตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการขององค์กร จะจํากัดตามขอบเขตเท่าที�กฎหมายอนุญาต 

 9.3 คํารบัรองของผู้ขาย 

 ณ  วาจา  จะ  ไม ่ รบั  ผิด  ต่อ  การก  ระ  ทํา  หรอื  การ  ละ  เว้น  ใดๆ  ของ  ผู้  ขาย  หรอื  คุณ  ซึ�ง  เกี�ยวข้อง  กับ  การ  จัด  เตรียม  สินค้า  และ  การ 

 จัด  สง่  โดย  ผู้  ขาย  ที�  บังคับ  ใช้  กับ  คํา  สั�ง  ซื�อ  ของ  คุณ  ณ  วาจา  ไม ่ ขอรับ  ผิด  ต่อ  ปริมาณ  คุณภาพ  สภาพ  หรือ  ให้การ  รับรอง  อื�น 

 ใด  เกี�ยว  กับ  สินค้า  และ  /  หรอื  บรกิาร  ที�  ให้  โดย  ผู้  ขาย  หรอื  รับ  ประกัน  ความ  ถูก  ต้อง  หรือ  ครบ  ถ้วน  ของ  ข้อมูล  (  รวม  ถึง  ข้อมูล 

 เกี�ยว  กับ  เมนู  รูป  ถ่าย  และ  ภาพ  สินค้า  )  ที�  แสดง  อยู ่ บน  รายการ  /  ข้อ  เสนอ  ของ  ผู้  ขาย  บน  แพลตฟอร์ม  ไมม่ ี ข้อความ  ใด  ใน 

 ข้อ  กําหนด  นี�  ที�  ยกเว้น  ความ  รับ  ผิด  ของ  ผู้  ขาย  สําหรับ  การ  เสีย  ชีวิต  หรอื  การ  บาด  เจ็บ  สว่น  บุคคล  อัน  เกิด  จาก  การ  ประมาท 

 เลินเล่ออยา่งรา้ยแรงหรอืการจงใจประพฤติมิชอบของผู้ขาย 

 10. ความรบัผดิของผูข้าย 

 ผู้  ขาย  มีหน้า  ที�  รบั  ผิด  ชอบ  ใน  การ  จัด  เตรียม  สภาพ  และ  คุณภาพ  ของ  สินค้า  ใน  กรณี  ที�  ผู้  ขาย  เป�น  ผู้  จัด  สง่  สินค้า  ผู้  ขาย  ต้อง 

 รบั  ผิด  ชอบ  ใน  การ  จัด  สง่  สินค้า  และ  /  หรอื  คํา  สั�ง  ซื�อ  ณ  วาจา  จะ  ไม ่ รับ  ผิด  ต่อ  ความ  สูญ  เสีย  หรอื  ความ  เสีย  หาย  ใด  ๆ   อัน 

 เกิดจากความสัมพันธ์ในเชิงสัญญาของคุณกับผู้ขาย 

 11. การคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

 คุณ  ตกลง  และ  ยินยอม  ให้  ณ  วาจา  และ  บรษัิท  ใน  เครือ  รวบรวม  ใช้  ประมวล  ผล  และ  เป�ด  เผย  ข้อมูล  สว่น  บุคคล  ของ  คุณ 

 ตาม  ข้อ  กําหนด  นี�  และ  ตาม  ที�  อธิบาย  ไว้  เพิ�ม  เติม  ใน  นโยบาย  ความ  เป�น  สว่น  ตัว  คุณ  สามารถ  อ่าน  นโยบาย  ความ  เป�น  สว่น  ตัว 

 ของเราได้จากลิงก์บนแพลตฟอรม์ และนโยบายความเป�นสว่นตัวนี�เป�นสว่นหนึ�งของข้อกําหนดนี�ด้วย 

 12  . การชดใช้ค่าเสยีหาย 

 คุณ  ยินยอม  ที�  จะ  ชดใช้  ค่า  เสีย  หาย  แก้  ต่าง  และ  ปกป�อง  ณ  วาจา  กรรมการ  บรษัิท  เจ้า  หน้าที�  พนักงาน  ผู้  แทน  ตัวแทน 

 และ  บรษัิท  ใน  เครือ  ของ  บริษัท  จาก  การ  เรยีก  ร้อง  ความ  รับ  ผิด  ความ  เสีย  หาย  และ  /  หรอื  ค่า  ใช้  จ่าย  ของ  บุคคล  ภายนอก  ใด 

 ๆ   และ  ทั�งหมด  (  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด  เฉพาะ  ค่า  บรกิาร  สําหรับ  กฎหมาย  )  อัน  เกิด  จาก  การ  ใช้  แพลตฟอร์ม  หรือ  การ  ละเมิด 

 ข้อกําหนดนี� 

 13. ลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

 แพลตฟอรม์  อาจ  มี  ลิงก์  ไป  ยัง  เว็บไซต์  ของ  บุคคล  ภายนอก  และ  เมื�อ  คลิก  ที�  ลิงก์  เหล่า  นี�  แสดง  ว่า  คุณ  ยินยอม  ที�  จะ  รับ  ความ 

 เสี�ยง  ด้วย  ตัว  เอง  ณ  วาจา  จะ  ไม ่ ควบคุม  หรอื  สนับสนุน  เว็บไซต์  หรอื  ลิงก์  ของ  บุคคล  ภายนอก  เหล่า  นี�  และ  จะ  ไม ่ รับ  ผิด 

 ชอบ  ต่อ  เนื�อหา  ของ  หน้าที�  เชื�อม  โยง  ผา่น  ลิงก์  เหล่า  นี�  ณ  วาจา  ไม ่ ขอรับ  ผิด  หรือ  รับ  ผิด  ชอบ  ต่อ  ความ  สูญ  เสีย  หรือ  ความ 

 เสียหายที�อาจเกิดกับคุณอันเกี�ยวเนื�องกับการเข้าถึงและใช้งานลิงก์และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี� 

 14. การยกเลิกข้อตกลง 

 ณ  วาจา  มี  สิทธิ�  ที�  จะ  ยกเลิก  ระงับ  หรอื  ลบ  บัญชี  และ  การ  เข้า  ถึง  แพลตฟอร์ม  ของ  คุณ  รวม  ถึง  บรกิาร  สง่  สินค้า  ใด  ๆ   ที�  เรา 

 ให้  แก่  คุณ  ซึ�ง  เกี�ยวข้อง  กับ  คํา  สั�ง  ซื�อ  ไม ่ ว่า  เหตุผล  ใด  ก็ตาม  รวม  ถึง  แต่  ไม ่ จํากัด  เฉพาะ  หาก  ณ  วาจา  พิจารณา  ตาม 



 บ��ท ไฮบ�ดโบล� ��ด (��กงานให�) 
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 ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่าการใช้งานของคุณเป�นสิ�งที�ยอมรับไมไ่ด้หรือในกรณีที�คุณละเมิดข้อ 

 กําหนด  ณ วาจา  ไมม่ีหน้าที�ในการให้คําเตือนแต่อาจให้คํา  เตือนแก่คุณก่อนที�จะยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ 

 15. การแก้ไข 

 ณ  วาจา  สามารถ  แก้ไข  ข้อ  กําหนด  นี�  ได้  ทุก  เมื�อ  ตาม  ดุลยพินิจ  ของ  ตน  แต่  เพียง  ผู้  เดียว  โดย  ข้อ  กําหนด  ที�  แก้ไข  จะ  มี  ผล 

 บังคับ  ใช้  ทันที  เมื�อ  ทําการ  โพสต์  และ  คุณ  ยอมรบั  ข้อ  กําหนด  ใหม ่ นี�  โดย  การ  ใช้  งาน  แพลตฟอร์ม  ต่อ  คุณ  มีหน้า  ที�  รับ  ผิด 

 ชอบ  ใน  การ  อ่าน  ข้อ  กําหนด  อยา่ง  สม�าเสมอ  หาก  คุณ  ไม ่ ยอมรับ  ข้อ  กําหนด  ที�  แก้ไข  ไม ่ ว่า  จะ  ทั�งหมด  หรอื  บาง  สว่น  คุณ  ต้อง 

 หยุดใช้งานแพลตฟอรม์โดยทันที 

 16  . การแบง่แยกออกจากกันได้ 

 หาก  พบ  ว่า  ข้อ  กําหนด  ใด  ๆ   ของ  ข้อ  กําหนด  ฉบับ  นี�  เป�น  โมฆะ  โดย  ศาล  ที�  มี  เขต  อํานาจ  ศาล  การ  เป�น  โมฆะ  ของ  บทบัญญัติ  ดัง 

 กล่าว  จะ  ไม ่ สง่  ผล  ต่อ  ข้อ  กําหนด  ที�  เหลือ  ของ  ข้อ  กําหนดการ  ใช้  งาน  นี�  ซึ�ง  ยัง  สามารถ  มี  ผล  บังคับ  ใช้ได้  อยา่ง  เต็ม  ที�  การ  สละ 

 สิทธิ�ตามข้อกําหนดใดก็ตามในข้อกําหนดนี�ไมถื่อเป�นการสละสิทธิ�ตามข้อกําหนดดังกล่าวหรือข้อกําหนดอื�นเพิ�มเติม 

 หรอืต่อเนื�องไป 

 17. กฎหมายที�ใช้บงัคับ 

 ข้อกําหนดนี�อยูภ่ายใต้และถูกตีความตามกฎหมายของประเทศ/ศาลของเขตอํานาจศาลที�บริษัทจัดตั�งหรือที� 

 เกี�ยวข้องกับการใช้แพลตฟอรม์ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย 


