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Term of service 

 

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ  

 

"DataSite Co., Ltd" หรือ "บริษัทดาต้าไซต์ จ ากดั" ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "ผู้ให้บริการ" 

 

ผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธการให้บริการ Web Hosting, E-Mail, VPS, Co-Location และ Dedicated Server ส าหรับ

ผู้ใช้บริการท่ีกระท าการเข้าขา่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. เว็บไซต์ที่เก่ียวกบัสือ่ลามก หรือ เนือ้หาสอ่ไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทัง้เว็บไซต์ที่มีลงิค์ไปยงัเว็บไซต์ที่

เก่ียวกบัสือ่ลามกด้วย  

 

2. เว็บไซต์ที่เก่ียวกบั Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จนั หรืออืน่ๆ ที่เก่ียวข้องกบั

ซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย  

 

3. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกบัการพนนั ทกุประเภท  

 

4. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกบั Download, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ที่ถกูต้องตามกฎหมาย

และผิดกฏหมายทกุประเภท ซึง่รวมไปถึงนามสกลุไฟล์อื่นๆ ที่พยายามหลบเลีย่งด้วยก็ตาม  

 

5. ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า ลขิสทิธิ หรือ ทรัพย์สนิทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบคุคลอื่นในทกุประเทศทัว่โลก  

 

6. การขูค่กุคาม การโกง การแจ้งข้อมลูอนัเป็นเท็จ เผยแพร่สิง่หยาบคาย ยาเสพตดิ  

 

7. เว็บไซต์ทีใ่ห้บริการ E-mail ฟรี หรือการคิดคา่บริการการใช้งานแก่บคุคลทัว่ไป  

 

8. เว็บไซต์ทีใ่ห้บริการพืน้ท่ีฟรี Free Hosting, Free Web Space หรือการคิดคา่บริการการใช้งานแก่บคุคลทัว่ไป ยกเว้น 

Dedicated Server Co-Location และ VPS สามารถแบง่พืน้ท่ีให้บคุคลอื่นเชา่ตอ่ได้โดยการท าสญัญาการเชา่แยก

ตา่งหากโดยให้อยูใ่นความดแูลของ ผู้ใช้บริการในการควบคมุดแูลให้เว็บสมาชิกเป็นไปตามกฎของทางผู้ใช้บริการเอง 
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9. เว็บไซต์ซึง่น ามาถึงความเสือ่มเสยีให้แก่ผู้ให้บริการ  

10. เว็บไซต์ที่น าทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจา่ยแก่สาธารณะชนโดยทัว่ไป โดยไมไ่ด้รับอนญุาต เช่น E-mail, 

Web Space , Database โดยจะอนญุาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัเว็บไซต์นัน้ๆ โดยการตคีวามในสว่น

นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ให้บริการ เทา่นัน้  

 

 

 

11.ผู้ให้บริการไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ที่ทางผู้ใช้บริการน ามาหรือพฒันาขึน้มา ผู้ให้บริการขอสงวน

สทิธิในการไมต่อบค าถามนัน้ ซึง่ทางผู้ให้บริการ จะให้ค าตอบเก่ียวกบัค าถามที่เก่ียวข้องกบั Web Hosting เทา่นัน้ โดย

หน้าที่หลกัของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Web Hosting ซึง่เป็นการดแูลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตาม

คณุสมบตัิทัง้หมดที่ให้บริการเทา่นัน้ เว้นแต ่Software/Script นัน้ๆ ทางผู้ให้บริการเป็นผู้พฒันาขึน้มา 

 

12.ผู้ให้บริการ ไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการท า Commercial Mass E-mailing หรือที่รู้จกักนัในนาม "Spamming" ไมว่า่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ การสง่โฆษณาไปยงัอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไมไ่ด้ขอ หรือ สง่ไปยงั Newsgroups User การสง่อีเมล์โดยใช้ที่

อยูส่ง่กลบัท่ีไมม่ีจริงทางด้านธุรกิจ การสง่ข้อความลกูโซเ่พื่อจะท าให้เกิดการตอบกลบัจ านวนมาก และการสง่ข้อความซ า้ๆ 

เดิมๆ ไปยงัผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะด าเนินการงดการให้บริการทนัที โดยไมม่ีการคืนคา่บริการใดใดทัง้สิน้ และไม่

จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 

13. Misuse of system resources, การใช้สคริป หรือ โปรแกรมใดๆ ในการท างาน โดยที่กินก าลงัของ CPU หรือ 

Storage Space หรือ การใช้ Mail Services, Mail Forwarding Capabilities, POP3 Accounts หรือ 

Autoresponders ท างานตลอดเวลาเพื่อสง่ค าร้องขอไมว่า่กรณีใดใดไปสูเ่ซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่นบนเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ซึง่

รู้จกักนัในนามของ "Attack Server " ซึง่หากผู้ใช้บริการทา่นใด ประพฤติผิดในข้อนี ้ผู้ใช้บริการทา่นนัน้ยินดีที่จะรับการ

ฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายจากผู้ให้บริการ และ เจ้าของสทิธิเซิร์ฟเวอร์ตา่งๆ บนเครือขา่ยอินเทอร์เนต็ในแตล่ะประเทศนัน้ๆ 

ซึง่ผู้ใช้บริการได้สร้างความเสยีหายเกิดขึน้ ซึง่การฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหาย และการกระท าความผิดนี ้ปรากฎอยูใ่น

กฎหมายอินเทอร์เน็ตระหวา่งประเทศ โดยมลูคา่การฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายที่เกิดขึน้เร่ิมต้นท่ี 30,000 เหรียญสหรัฐ  

 

14. กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหวา่งประเทศ หรือ ท าให้เกิดความวุน่วายตอ่

สถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สงัคมทัว่ไป ในทกุประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่

เว็บไซต์นัน้ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้รวมทัง้จะงดให้บริการ Domain Name นัน้ทนัที พร้อมทัง้ไมค่ืนคา่บริการใดๆทัง้สิน้ 
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พร้อมทัง้อาจจะฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหายที่เกิดขึน้ โดยขึน้อยูก่บัการพิจารณาเบือ้งต้นจากผู้ให้บริการ เป็นส าคญั  

 

15.ผู้ให้บริการ ขอสงวนสทิธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมลูภายในเว็บไซต์นัน้สญูหายไปไมว่า่กรณีใดใด หรือเนื่องจาก

ความผิดพลาดของอปุกรณ์ ถงึแม้วา่เราจะมีบริการส ารองข้อมลูทกุสปัดาห์ แตก็่ไมส่ามารถรับประกนัได้วา่ ข้อมลูนัน้จะมี

ความถกูต้องครบถ้วนในกรณีที่อปุกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตสุดุวิสยัอื่นใด ดงันัน้ผู้ใช้บริการจะต้องส ารอง

ข้อมลูไว้ด้วยตวัเองเสมออยา่งน้อยจ านวน 1 ชดุ 

 

16. กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลกิใช้บริการ หรือ ปรับเปลีย่นบริการอื่นๆ กบัผู้ให้บริการ ก่อนครบก าหนดสญัญา ผู้ใช้ไม่

มีสทิธิเรียกคา่บริการคืน ไมว่า่บางสว่น หรือทัง้หมดได้ เว้นแตท่างผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลกิบริการเอง โดยจะคืน

คา่บริการตามสมควรให้เทา่นัน้  

 

17. แฟ้มข้อมลูตา่งๆทีผู่้ใช้บริการใช้งานอยูบ่นเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ถ้าหากมีการติดไวรัสเกิดขึน้ จะถกูลบออกจาก

ระบบโดยอตัโนมตัิ โดยมจิ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 

18. บริการ Dedicated Server หรือ บริการเชา่เซิร์ฟเวอร์เป็นการรับฝากข้อมลูของผู้ใช้บริการบนเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ของ "ผู้

ให้บริการ" เพื่อเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตเทา่นัน้  

  

19. บริการ Co-Location หรือ บริการเชา่พืน้ท่ีวางเซิร์ฟเวอร์ เป็นการรับฝากข้อมลูของผู้ใช้บริการบนระบบผู้ให้บริการ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วบนเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตเทา่นัน้ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้จดัหาเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ส าหรับเก็บข้อมลู

ดงักลา่วด้วยตนเอง  

 

20. บริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์หรืออปุกรณ์ที่ผู้ใช้บริการน ามา จะต้องอยูใ่นพืน้ท่ีตามขนาดที่

ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ / สญัญาการให้บริการ เทา่นัน้   

 

21. บริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการบ ารุงรักษาเคร่ืองอปุกรณ์ของผู้ใช้บริการ และตก

ลงยอมรับวา่ผู้ให้บริการ ไมต้่องรับผิดตอ่ผู้ใช้บริการในกรณีที่เคร่ืองอปุกรณ์ช ารุดเสยีหาย เนื่องจากเหตสุดุวิสยัหรือ

เหตกุารณ์ที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการเข้ามาที่พืน้ท่ีทีใ่ห้บริการของผู้ให้บริการ เพื่อ

ท าการแก้ไข ปรับปรุง บ ารุงรักษาเคร่ืองอปุกรณ์จะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการ ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนัท าการ และต้อง

ท าในเวลาท าการปกติ ยกเว้นกรณีฉกุเฉินผู้ให้บริการ จะอนญุาตให้เข้าเป็นกรณีไป  
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22. บริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. เคร่ืองเซิฟร์เวอร์หรืออปุกรณ์ที่ผู้ใช้บริการน ามา ต้องใช้ไฟฟ้าไมเ่กิน 1KW หาก

เกินกวา่ 1KW จะเก็บคา่ไฟฟ้าตามการใช้งานจริง  

 

23. บริการ Co-Location ตามข้อที่ 19. ผู้ให้บริการ จะจดัเตรียมสายแลน Share Ethernet Port (100Mbps) 1 Port 

และ Public IP 1 Address รวมทัง้จดัเตรียมต าแหนง่พืน้ท่ีวา่งใน Rack ตามขนาดที่ผู้ใช้บริการสัง่ซือ้ ตามที่ผู้ให้บริการ

เห็นควรหมาะสม  

 

24. การใช้บริการ จะต้องมวีตัถปุระสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเทา่นัน้ และจะต้องไมใ่ช้สง่เสริมหรือสนบัสนนุตอ่การกระท า

หรือกิจกรรมใดที่เป็นการไมช่อบด้วยกฎมาย การใช้บริการ จะต้องเป็นการใช้ในการติดตอ่สือ่สารที่เก่ียวกบัธุรกิจ การค้า 

การศกึษา การวิจยัและการพฒันา การเผยแพร่ข้อมลูหรือขา่วสารใดซึง่ไมผิ่ดตอ่กฎหมายหรือระเบยีบใด ๆ ถือเป็นการ

ต้องห้าม เช่น การละเมดิลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน การขม่ขูห่รือลามกอนาจาร ข้อมลูขา่วสารท่ีถือเป็นความลบัทางการค้า เป็นต้น 

ในกรณีที่มีการกระท าดงักลา่วเกิดขึน้ ผู้ใช้บริการซึง่ได้กระท าการเช่นวา่นัน้ จะต้องชดใช้คา่เสยีหายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้แก่ผู้

ให้บริการ หรือผู้ที่ได้รับความเสยีหายนัน้ทัง้สิน้ ผู้ใช้บริการยอมรับวา่หากถกูบคุคลอื่นฟ้องร้องหรือกลา่วหาวา่กระท าผดิ

กฎหมาย หรือกระท าละเมดิตอ่บคุคลอื่นอนัเนื่องมาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะปกป้องและคุ้มครองผู้ให้บริการ ไมใ่ห้

รับผิดตอ่บคุคลอื่นนัน้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

 

25. ผู้ใช้บริการสญัญาวา่จะใช้บริการ ในลกัษณะมีความประพฤติดี (Net Etiquette) ไมข่ดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน อาทิเช่น ไมล่ะเมิดความเป็นสว่นตวัของผู้อื่น กลา่วคือไมอ่า่นข้อความสว่นตวัของผู้อื่น ไมว่า่

ข้อความนัน้จะใช้ระบบความปลอดภยัของแฟ้มข้อมลูป้องกนัไว้หรือไมก็่ตาม ไมเ่ผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นสง่

มากระจายออกไปในวงกว้างโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าของ ไมใ่ช้ภาษาไมส่ภุาพ ไมเ่ผยแพร่ข้อความที่ท าให้ผู้อื่น

เสยีหายออกไปยงัที่สาธารณะ เชน่ Newsgroup หรือ Mailing List ไมอ่นญุาตให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บญัชีของตน หรือกระท า

การใด ๆ อนัเป็นการละเมิดสทิธิของผู้อื่น หากมกีารกระท าละเมดิหรือความประพฤติที่เสยีหายโดยผู้ใช้บริการแล้ว 

ผู้ใช้บริการยอมรับวา่เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแตเ่พยีงฝ่ายเดยีวผู้ให้บริการ ไมม่ีสว่นร่วมหรือรับรู้ในการกระท า

หรือความประพฤตินีแ้ตอ่ยา่งใด  

 

26. ห้ามผู้ใช้บริการบกุรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทัง้ในเครือขา่ยผู้ให้บริการ และเครือขา่ยอื่น ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศที่

ไมอ่นญุาตให้บคุคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลบักนัผู้ใช้บริการสญัญาวา่จะรักษาความลบัของ Password ของ

ตนเองเป็นอยา่งดี ไมป่ลอ่ยปละละเลยให้บคุคลภายนอกบกุรุกเข้าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ของตนเอง และปลอ่ยให้เครือขา่ย

ภายในองค์กรของตนเองอยูใ่นสภาพไมม่ัน่คงปลอดภยัจากผู้บกุรุกทางอินเตอร์เนต็  
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27. องค์ประกอบตา่ง ๆ ในบริการท่ีผู้ให้บริการให้กบัผู้ใช้บริการ ให้ยดึถือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการเทา่นัน้ ผู้ให้บริการ

จะไมแ่ก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึง่  

 

28. ผู้ใช้บริการมีสทิธิที่จะใช้ ซอฟท์แวร์ ใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอนญุาตให้ใช้ได้ ในระดบัท่ีจะไมส่ร้างความเสยีหายกบัระบบ

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบทัง้หมดหากมคีวามเสยีหายเกิดขึน้จากการกระท าดงักลา่ว หากผู้

ให้บริการตรวจพบวา่ซอฟท์แวร์ ที่ผู้ใช้บริการใช้ได้ก่อให้เกิดความเสยีหายกบัระบบคอมพวิเตอร์ของผู้ให้บริการผู้ให้บริการ

มีสทิธ์ิท่ีจะกระท าการใด ๆ เพ่ือแก้ไขความเสยีหายนัน้ตามท่ีผู้ให้บริการเห็นสมควรก่อนท่ีจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตอ่ไป  

 

29. ผู้ให้บริการมีสทิธิทีจ่ะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัของระบบ ที่อาจจะเป็นผลกระทบกบั

ความปลอดภยัของระบบของผู้ให้บริการหรือลกูค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Root Password ให้ทนัทีที่ผู้ ให้บริการ

ขอตรวจสอบ  

 

30. ผู้ให้บริการมีสทิธิทีจ่ะเก็บ วิเคราะห์ หรือน าสถิตกิารใช้ข้อมลูที่เกิดจากการใช้บริการ ไปใช้โดยไมต้่องขออนญุาตจาก

ผู้ใช้บริการก่อน  

 

31. ผู้ให้บริการจะตัง้ช่ือ โดเมนเนม ของผู้สมคัรตามที่ขอมา เว้นแตม่ีเหตจุ าเป็น เช่น ซ า้กนักบัผู้ใช้บริการรายอื่นหรือไม่

เหมาะสม  

 

32 .ผู้ให้บริการไมรั่บประกนัในคณุภาพของการรับสง่ขา่วสาร และ Down-time ของระบบไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมด และ

ไมรั่บผิดชอบในความเสยีหายของผู้ใช้บริการอนัเนื่องมาจากวงจรสือ่สารช ารุด จานแมเ่หลก็ช ารุด ความลา่ช้า แฟ้มข้อมลู

หรือจดหมายไมถ่งึปลายทาง สง่ผิดสถานท่ี เกิดความผิดพลาดในข้อมลู หรือ ความเสยีหายอนัเกิดจากการละเมิดโดย

ผู้ใช้บริการอื่น ๆ  

 

33. ผู้ให้บริการไมอ่นญุาตให้ผู้ใช้บริการน าสทิธิการใช้ไปให้ใช้ ปลอ่ยให้ใช้ หรือน าไปจ าหนา่ยตอ่ให้แก่บคุคลหรือนิติบคุคล

อื่น  

 

34. ผู้ใช้บริการจะต้องช าระคา่ใช้บริการตามที่ระบไุว้ในใบสัง่ซือ้ โดยให้ช าระคา่ใช้บริการ ภายในวนัท่ี 14 ของเดือนที่

ครบรอบช าระ หากไมช่ าระภายในระยะเวลาที่ก าหนด จะถือวา่บญัชีของผู้ใช้บริการขาดการตอ่อาย ุบญัชีที่ขาดการตอ่

อาย ุอาจถกูระงบัการให้บริการชัว่คราว การระงบัการให้บริการนีไ้มท่ าให้ผู้ใช้บริการพ้นพนัธะในการจ่ายคา่บริการ  
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35. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนดัไมช่ าระคา่ธรรมเนียมหรือบริการใดๆ ตามก าหนด ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการ

ติดตามทวงหนีค้้างช าระ 200 บาท ตอ่เดือน โดยเร่ิมคดิตัง้แตเ่ดือนท่ี 2 เป็นต้นไป  

 

36. ผู้ให้บริการมีสทิธิทีจ่ะปฏิเสธการขอเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และทรงสทิธิที่จะยกเลกิการเป็นสมาชิกของผู้ละเมดิ

หรือพยายามละเมิดเง่ือนไขกฎเกณฑ์การใช้บริการ ได้โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้า ในกรณีผู้ให้บริการบอกเลกิการเป็นสมาชิก

ผู้ใช้บริการด้วยสาเหตดุงักลา่ว ผู้ให้บริการมีสทิธิริบเงินมดัจ าหรือเงินประกนัหรือเงินจ านวนใด ๆ ที่ได้รับช าระมาลว่งหน้า

ได้ทัง้หมดทนัที  

 

37. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเสริมใด ๆผู้ใช้บริการต้องช าระคา่บริการเสริมดงักลา่วพร้อมคา่บริการรายเดือนแตล่ะ

งวดและปฏิบตัติามเง่ือนไขและระเบียบของบริการนัน้ ๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะก าหนดหรือเปลีย่นแปลงขึน้ในภายหลงั  

 

38. ผู้ให้บริการสงวนสทิธิที่จะยกเลกิการให้บริการหรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่บริการตา่ง ๆโดยจะแจ้งให้

ผู้ใช้บริการทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั  

 

39. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลกิการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าอยา่งน้อย 

30 วนั  

 

40. การให้บริการจะสิน้สดุลงเมือ่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บอกยกเลกิการใช้บริการ  

 

41. เมื่อมกีารยกเลกิการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสทิธิลบข้อมลูของผู้ใช้บริการซึง่ฝากไว้ในระบบของผู้ให้บริการทัง้หมดทนัที 

และส าหรับบริการ Co-Location ผู้ใช้บริการต้องน าเคร่ืองอปุกรณ์ของผู้ใช้บริการกลบัคืนภายใน 15 วนัหลงัจากสิน้สดุ

การใช้บริการ มิฉะนัน้ผู้ให้บริการจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ตอ่เคร่ืองอปุกรณ์ และผู้ใช้บริการอาจ

ต้องช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการ  

 

42. ผู้ใช้บริการสญัญาจะไมก่ระท า หรือยินยอมให้กระท า หรือปลอ่ยปละละเลยให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ ที่ละเมิดเง่ือนไข

และข้อตกลงในการใช้บริการนี ้ 

 

43. ผู้ใช้บริการสญัญาวา่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไข กฎ ระเบียบ ค าแนะน าที่ผู้ให้บริการก าหนดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกบั

นโยบายของผู้ให้บริการ และท่ีจะก าหนดตอ่มาในอนาคต กรณีท่ีผู้ใช้บริการผิดเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใด ผู้ให้บริการมีสทิธ์ิงด
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ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทนัที  

 

44. หากเกิดกรณีพิพาทไมว่า่เร่ืองใดๆ ก็ตาม ค าตดัสนิของ ผู้ให้บริการ ถือเป็นท่ีสดุ  

 

45. ในกรณีที่ผู้ให้บริการ ท าการแก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการให้บริการฉบบันี ้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยการแนบไฟล์เง่ือนไขการให้บริการฉบบัใหมไ่ปถึงผู้ใช้บริการทาง email ตาม email ที่

ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้กบัผู้ให้บริการ และเมื่อครบ 3 วนั นบัจากวนัสง่ ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการได้รับทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 

46. ในการท่ีผู้ให้บริการติดตอ่กบัผู้ใช้บริการทาง email ที่ผู้ให้บริการแจ้งไว้กบัผู้ให้บริการ หากมีการตอบกลบั ให้ถือวา่

ผู้ใช้บริการได้รับทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในกรณีไมม่ีการตอบกลบัเมื่อครบ 3 วนั นบัจากวนัสง่ ให้ถือวา่ผู้ใช้บริการได้รับ

ทราบข้อมลูขา่วสารตา่งๆตาม email นัน้ๆแล้วเช่นกนั 

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) 

 

 

บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการทกุคณุโดยสงัเขป ดงันี ้
ข้อมลูสว่นบคุคลที่คณุได้ให้หรือใช้ผา่นการประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่ควบคมุการท างาน ของเว็บไซด์ ของ
บริษัททัง้หมดนัน้ คณุยอมรับและตกลงวา่เป็นสทิธิและกรรมสทิธ์ิของบริษัท ซึง่บริษัทจะให้ความคุ้มครองความลบั 

ดงักลา่วอยา่งดีที่สดุ โดยบริษัทขอเรียนวา่ ปัจจบุนับริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภยัที่ได้มาตรฐานระดบัสากล 

เพื่อคุ้มครองข้อมลูดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม เพื่อความปลอดภยัในข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ คณุควรปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนด และเง่ือนไขการให้บริการของเว็บไซด์ ของบริษัทแตล่ะเว็บไซด์โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมลูสว่นบคุคล
ดงักลา่ว ถกูจารกรรมโดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ (hack) หรือสญูหาย เสยีหายอนัเนื่องจากเหตสุดุวิสยัหรือไม่วา่
กรณีใดๆทัง้สิน้ บริษัทขอสงวนสทิธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตดุงักลา่วทัง้หมด 

 


