
ข้อกําหนดการใช้งานเวบ็ไซต์ของผู้ให้บริการ

เวบ็ไซต์นี�รวมถึงเวบ็ไซต์ยอ่ยใด ๆ ที�สามารถเขา้ถึงไดผ้่านหนา้แรก (เรียกรวมกนัว่า “เวบ็ไซต์”) ดาํเนินการ
โดยบริษัทของผูใ้ห้บริการทั�วโลก (Carrier Global Corporation) บริษทัย่อย บริษทัในเครือและ/หรือนิติ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้ง (เรียกรวมกนัวา่ “ผูใ้หบ้ริการ”) ผูใ้หบ้ริการเสนอใหคุ้ณและนิติบุคคลที�คุณไดรั้บอนุญาตให้
กระทาํการแทน (ต่อไปนี� เรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เวบ็ไซตนี์� เพื�อใหคุ้ณสามารถเขา้ถึงขอ้มูลออนไลน์
เกี�ยวกบัผูใ้ห้บริการและผลิตภณัฑ์ บริการและโอกาสของผูใ้ห้บริการทางออนไลน์ ขอ้กาํหนดการใช้งาน
เหล่านี�ควบคุมการเขา้ถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยการใชเ้วบ็ไซต์ คุณยอมรับเงื�อนไขการใชง้าน
เหล่านี�  หากคุณไม่เห็นดว้ย โปรดอยา่ใชเ้วบ็ไซต ์

1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิที จํากัด 

โดยอยู่ภายใตข้อ้กาํหนดการใชง้านที�ระบุไวใ้นที�นี�และกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ�นที�บงัคบัใชท้ั�งหมด ผู ้
ใหบ้ริการใหสิ้ทธิG ที�ไม่เป็นสิทธิที�จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่สามารถโอนไดแ้ละเป็นส่วนตวัไดอ้ย่างจาํกดัแก่คุณ
ในการเขา้ถึงการใช้งานและการแสดงเวบ็ไซต์นี� และเนื�อหาและ/หรือเพื�อเรียนรู้เกี�ยวกบั ผลิตภณัฑ์ บริการ
และโอกาสของผูใ้ห้บริการ การอนุญาตนี�ไม่ใช่การโอนไปซึ�งสิทธิในเวบ็ไซต์และเนื�อหาที�มีอยู่ในเวบ็ไซต์
ดงักล่าวและอยู่ภายใตข้อ้จาํกัดดังต่อไปนี� : (1) คุณตอ้งเก็บรักษาข้อความสงวนลิขสิทธิG และข้อความแจง้
กรรมสิทธิG อื�น ๆ บนเวบ็ไซตแ์ละเนื�อหาทั�งหมด และ (2) คุณไม่สามารถแกไ้ขเวบ็ไซตห์รือเนื�อหาในลกัษณะ
ใด ๆ หรือทําซํ� าหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ดําเนินการหรือแจกจ่ายหรือใช้เว็บไซต์และเนื� อหาเพื� อ
วตัถุประสงคส์าธารณะใด ๆ เวน้แต่ที�ไดรั้บอนุญาตเป็นพิเศษในที�นี�  ผูใ้ห้บริการจะไม่รับประกนัหรือรับรอง
วา่การใชเ้นื�อหาในเวบ็ไซตนี์� ของคุณจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิG ของบุคคลที�สามที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการ  

2 การสงวนสิทธิ%และความเป็นเจ้าของ 

เครื�องหมายการคา้ โลโกแ้ละเครื�องหมายบริการที�ปรากฏบนเวบ็ไซต์นี� เป็นเครื�องหมายการคา้จดทะเบียน
และไม่จดทะเบียนของผูใ้ห้บริการ ผูอ้นุญาตให้ใช้สิทธิหรือผูใ้ห้บริการเนื� อหาหรือบุคคลที�สามอื�น ๆ 
เครื�องหมายการคา้ โลโกแ้ละเครื�องหมายบริการทั�งหมดเป็นทรัพยสิ์นของเจา้ของที�เกี�ยวขอ้ง ไม่มีสิ�งใดใน
เวบ็ไซต์นี� ที�ถูกตีความว่าเป็นการให้โดยปริยาย โดยปิดปากหรืออย่างอื�นใดซึ� งการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิหรือ
สิทธิG ในการใช้เครื�องหมายการค้า โลโก้หรือเครื� องหมายบริการใด ๆ ที�แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้ของก่อน ผูใ้ห้บริการขอสงวนสิทธิG ทั�งหมดที�ไม่ไดใ้หไ้วอ้ย่างชดัเจนใน
เวบ็ไซตแ์ละเนื�อหา 

3 คําสงวนสิทธิ% 

ขอ้มูลที�นาํเสนอในเวบ็ไซตนี์� ใชเ้พื�อจุดประสงคใ์นการใหข้อ้มูลเท่านั�นซึ�งจดัทาํบนพื�นฐาน "ตามสภาพ" และ
ไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื�นฐานในการตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลกั ที�ถูกต้องมากขึ�น ครบถว้น



สมบูรณ์มากขึ�นหรือภายในเวลาที�เหมาะสมมากขึ�น  แมว้า่ผูใ้หบ้ริการจะพยายามอยา่งเต็มที�ในการเก็บขอ้มูล
และเอกสารบนเวบ็ไซต์นี�อย่างถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั แต่ผูใ้ห้บริการไม่ไดรั้บรองหรือ
รับประกนัใด ๆ เกี�ยวกบัเวบ็ไซตนี์�หรือเนื�อหาของเวบ็ไซตแ์ต่อย่างใด การเชื�อถือเนื�อหาในเวบ็ไซต์นี� ถือเป็น
ความเสี�ยงของคุณเอง เวบ็ไซต์นี�อาจมีขอ้มูลในอดีตบางอย่าง ขอ้มูลในอดีตไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจุบนั
และมีไวส้าํหรับการอา้งอิงของคุณเท่านั�น 

4 การเปลี ยนแปลง 

ผูใ้หบ้ริการอาจแกไ้ขขอ้กาํหนดการใชง้านเหล่านี� เป็นครั� งคราว การเปลี�ยนแปลงจะไม่ยอ้นกลบัและเวอร์ชั�น
ล่าสุดของขอ้กาํหนดการใชง้านซึ� งจะอยู่บนเวบ็ไซต์นั�นจะควบคุมความสัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการกบัคุณ ผู ้
ใหบ้ริการจะพยายามแจง้ใหคุ้ณทราบถึงการแกไ้ขเนื�อหา ตวัอยา่งเช่น ผ่านการแจง้เตือนบริการที�โพสตไ์ปยงั
เวบ็ไซต์ การที�คุณใชง้านเวบ็ไซต์ต่อไปถือวา่คุณยอมรับการแกไ้ขดงักล่าว คุณควรไปที�หนา้นี� เป็นระยะเพื�อ
ทบทวนขอ้กาํหนดการใชง้านปัจจุบนั 

5 ข้อจาํกัดในการใช้งานเวบ็ไซต์ 

ในขณะที�เขา้ถึงและใชเ้วบ็ไซตนี์� คุณไมส่ามารถ: 

a) ใชอุ้ปกรณ์โปรแกรมอลักอริทึมหรือวิธีการใด ๆ หรือกระบวนการแบบแมนนวลที�คลา้ยกนัหรือ
เทียบเท่าเพื�อเขา้ถึงไดรั้บ คดัลอกหรือตรวจสอบส่วนใด ๆ ของเวบ็ไซต์หรือเนื�อหาใด ๆ หรือทาํซํ� า
หรือหลีกเลี�ยงโครงสร้างการนําทางหรือการนําเสนอเว็บไซต์ หรือเนื�อหาใด ๆ ที�จะได้รับหรือ
พยายามที�จะไดรั้บเนื�อหา เอกสารหรือขอ้มูลใด ๆ ดว้ยวิธีการใด ๆ ที�ไม่ไดต้ั�งใจให้บริการผ่านทาง
เวบ็ไซต ์

b) พยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ ของเว็บไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายอื�น ๆ ที�
เชื�อมต่อกบัเวบ็ไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของผูใ้ห้บริการหรือบริการใด ๆ ที�นาํเสนอบนหรือผ่านเวบ็ไซต์
โดยการแฮค็รหสัผา่น “การขดุ” หรือวิธีการที�ผิดกฎหมายอื�น ๆ  

c) ตรวจสอบ สแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที�เชื�อมต่อกบัเวบ็ไซต์หรือ
ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภยัหรือการรับรองความถูกตอ้งบนเวบ็ไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที�
เชื�อมต่อกบัเวบ็ไซต ์

d) ยอ้นกลบั คน้หา ติดตามหรือคน้หาขอ้มูลใด ๆ ของผูใ้ชห้รือผูเ้ยี�ยมชมเวบ็ไซตห์รือลูกคา้อื�น ๆ ของผู ้
ใหบ้ริการรวมถึงบญัชีผูใ้หบ้ริการใด ๆ ที�คุณไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ แหล่งที�มาของมนัหรือใชป้ระโยชน์
จากเวบ็ไซตห์รือบริการใด ๆ หรือขอ้มูลที�มีใหห้รือเสนอโดยหรือผ่านทางเวบ็ไซตใ์นทางใดก็ตามที�
มีวตัถุประสงค์เพื�อเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอ้มูลอื�น ๆ 
นอกเหนือจากขอ้มูลของคุณตามที�ไดรั้บจากเวบ็ไซต ์คุณยอมรับวา่คุณจะไม่ดาํเนินการใด ๆ ที�ทาํให้
เกิดการโหลดขนาดใหญ่ที�ไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือไม่สมส่วนบนโครงสร้างพื�นฐานของเวบ็ไซต์



หรือระบบหรือเครือข่ายของผูใ้หบ้ริการหรือระบบหรือเครือข่ายใด ๆ ที�เชื�อมต่อกบัเวบ็ไซตห์รือกบั
ผูใ้หบ้ริการ 

e) ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือรูทีนใด ๆ เพื�อแทรกแซงหรือพยายามที�จะแทรกแซงการทํางานที�
เหมาะสมของเวบ็ไซตห์รือธุรกรรมใด ๆ ที�ทาํบนเวบ็ไซตห์รือการใชง้านเวบ็ไซตข์องบุคคลอื�น 

f) ปลอมแปลงหวัเรื�องหรือจดัการกบัตวัระบุตวัตนเพื�อปกปิดแหล่งที�มาของขอ้ความหรือการส่งใด ๆ 
ที�คุณส่งถึงผูใ้หบ้ริการในหรือผา่นเวบ็ไซตห์รือบริการใด ๆ ที�นาํเสนอบนหรือผา่นเวบ็ไซต ์ 

g) แสร้งว่าคุณเป็นหรือคุณเป็นตวัแทนของบุคคลอื�นหรือแอบอา้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื�นใด 

h) ใชเ้วบ็ไซตห์รือเนื�อหาใด ๆ เพื�อจุดประสงคที์�ผิดกฎหมายหรือตอ้งห้ามตามขอ้กาํหนดการใชง้านนี�
หรือเพื�อเรียกร้องให้มีการดาํเนินการกิจกรรมที�ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื�น ๆ ที�ละเมิดสิทธิG ของผู ้
ใหบ้ริการหรือผูอื้�น 

i) ใชข้อ้มูลติดต่อที�ใหไ้วบ้นเวบ็ไซตเ์พื�อวตัถุประสงคที์�ไม่ไดรั้บอนุญาตรวมถึงการตลาด 

j) ใชฮ้าร์ดแวร์หรือซอฟตแ์วร์ใด ๆ ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างความเสียหายหรือแทรกแซงหรือพยายาม
ที�จะแทรกแซงการทํางานที� เหมาะสมของเวบ็ไซต์หรือเพื�อขัดขวางระบบขอ้มูลหรือข้อมูลส่วน
บุคคลใด ๆ จากเวบ็ไซต ์ 

k) ขดัขวางหรือพยายามขดัขวางการทาํงานของเวบ็ไซตใ์นทางใดทางหนึ�ง  

ผูใ้ห้บริการขอสงวนสิทธิG ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวในการจาํกดัหรือยกเลิกการเขา้ถึงหรือการใช้
งานเวบ็ไซต์ของคุณไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การยติุการเขา้ถึงหรือการใชง้านของคุณ
จะไม่เป็นการสละสิทธิG หรือกระทบกระเทือนสิทธิหรือการผ่อนปรนใด ๆ ที�ผูใ้ห้บริการอาจจะไดรั้บตาม
กฎหมายหรือโดยความยติุธรรม 

6 การส่งข้อมลูของผู้ใช้งาน 

คุณรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อเนื�อหาใด ๆ ที�คุณอาจส่งผ่านทางเวบ็ไซต์รวมถึงความถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ความน่าเชื�อถือ ความเหมาะสม ความเป็นตน้ฉบบัและลิขสิทธิG ของเนื�อหาดงักล่าว คุณไม่สามารถ
อปัโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื�อหาใด ๆ ผ่านเวบ็ไซต์นี� ที�: 

a) เป็นความลบั เป็นกรรมสิทธิG  เป็นเท็จ ฉอ้โกง ที�เป็นการหมิ�นประมาท ซึ� งทาํใหเ้สียชื�อเสียง อนาจาร 
คุกคาม รุกรานความเป็นส่วนตวัหรือสิทธิG ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ละเมิดสิทธิG ในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ละเมิด ผิดกฎหมายหรือซึ�งน่ารังเกียจ  

b) อาจก่อใหเ้กิดหรือสนบัสนุนความผิดทางอาญา ละเมิดสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งหรือก่อใหเ้กิดความ
รับผิดหรือละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือ  



c) อาจมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจาํนวนมากหรือ 
"สแปม" ในรูปแบบใด ๆ  

หากคุณส่งเนื�อหาและเวน้แต่ว่าเราระบุไวเ้ป็นอย่างอื�น คุณให้สิทธิG ที�ไม่จาํกดั ไม่เป็นสิทธิที�จาํกดัแต่เพียงผู ้
เดียว ที�ไม่มีค่าตอบแทนการอนุญาตใชสิ้ทธิตลอดกาลที�ซึ� งไม่สามารถเพิกถอนไดแ้ละสามารถอนุญาตใหใ้ช้
สิทธิต่อไดอ้ยา่งเต็มที�ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในการใช ้ทาํซํ� า แกไ้ข ดดัแปลง เผยแพร่ แปล สร้างงานดดัแปลงจาก 
แจกจ่ายและแสดงเนื�อหาดังกล่าวไปทั�วโลกในสื�อใด ๆ คุณยอมรับเพิ�มเติมว่าผูใ้ห้บริการมีอิสระที�จะใช้
ความคิดแนวคิดหรือความรู้ใด ๆ ที�คุณหรือบุคคลที�กระทาํการในนามของคุณใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ คุณใหสิ้ทธิG ผู ้
ใหบ้ริการในการใชชื้�อที�คุณส่งที�เกี�ยวขอ้งกบัเนื�อหาดงักล่าวหากพวกเขาเลือก  

คุณลกัษณะเฉพาะบางอย่างที�อาจมีอยู่ในเวบ็ไซต์นี�จาํเป็นตอ้งมีการลงทะเบียนและ/หรือใช้รหัสผ่าน คุณมี
ความรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านของคุณ คุณยอมรับว่าคุณจะตอ้งรับผิดชอบต่อคาํแถลงใด ๆ และ
ทั�งหมดที�เกิดขึ�นและการกระทาํหรือการละเวน้ที�เกิดขึ�นผ่านการใชร้หสัผ่านของคุณ หากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที�
จะเชื�อหรือตระหนกัถึงความสูญหายการโจรกรรมหรือการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ไดรั้บอนุญาตโปรด
แจง้ผูใ้หบ้ริการทราบทนัที  

7 การเชื อมโยงหลายมติิและเวบ็ไซต์ของบุคคลที สาม 

ลิงกข์องเวบ็ไซตบ์างแห่งที�มีใหใ้นเวบ็ไซตนี์� จะเปิดตวัเวบ็ไซตอิ์นเทอร์เน็ตที�ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ
ผูใ้ห้บริการ ผูใ้หบ้ริการจดัหาลิงกภ์ายนอกเหล่านี� แต่เพียงผูเ้ดียวเพื�ออาํนวยความสะดวกใหคุ้ณและการจดัหา
ลิงก์ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการรับรองโดยผูใ้ห้บริการของเวบ็ไซตน์ั�นหรือเนื�อหาผลิตภณัฑห์รือบริการใด ๆ ที�มี
หรือเสนอในนั�น ดงันั�น ผูใ้ห้บริการไม่ไดร้ับรองหรือรับประกนัใด ๆ เกี�ยวกบัความพร้อมใชง้านหรือเนื�อหา
รวมถึงลิงกย์อ่ยที�พบในเว็บไซต์เหล่านั�น 

เมื�อลงทะเบียนสั�งซื�อหรือซื�อผลิตภณัฑห์รือบริการจากฝ่ายใดก็ตามที�ลิงกเ์วบ็ไซตข์องเขามีในเวบ็ไซตนี์�  คุณ
จะได้ทาํขอ้ตกลงกบับุคคลที�สามนั�น ในกรณีเหล่านี� คุณควรตรวจสอบและทาํความเขา้ใจข้อกาํหนดและ
เงื�อนไขที�โพสตโ์ดยบุคคลที�สามดงักล่าวนโยบายความเป็นส่วนตวัและนโยบายคุกกี� ก่อนที�คุณจะลงทะเบียน
สั�งซื�อหรือซื�อ ยกเวน้ขอบเขตที�ระบุไวโ้ดยเฉพาะในที�นี�  ขอ้ตกลงที�ระบุโดยผูใ้หบ้ริการในที�นี�จะไม่บงัคบัใช้
ในกรณีเหล่านั�น ผูใ้ห้บริการมุ่งมั�นที�จะเชื�อมโยงกบับริษทัที�แบ่งปันข้อกังวลดา้นความเป็นส่วนตวัของผู ้
ใหบ้ริการ อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้บริการไม่สามารถและไม่ควบคุมวิธีที�บุคคลเหล่านี� ใชห้รือรวบรวมขอ้มูลหรือ
ดาํเนินธุรกิจของพวกเขา 

8 คําสงวนสิทธิ%ของการรับประกันและข้อจาํกัดความรับผิด 

เท่าที�ขอบเขตที�กฎหมายที�บังคบัใช้อนุญาต ผูใ้ห้บริการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกนัโดยแจง้
หรือโดยนยัทั�งหมด รวมถึงการรับประกนัโดยนยัเรื�องการใชส้อยสินคา้สมประโยชน์และความเหมาะสม
สําหรับความมุ่งหมายโดยเฉพาะและการรับประกันว่าเนื�อหาบนเว็บไซต์นั�นครบถว้นสมบูรณ์ ถูกต้อง 



แม่นยาํ มีประโยชน์ เชื�อถือไดห้รือไม่เป็นการละเมิดเช่นเดียวกบัการรับประกนัโดยนยัจากการประพฤติตน
เป็นปกติหรือการประพฤติตนทางการคา้ปกติ และที�ว่าการเขา้ถึงเวบ็ไซตน์ั�นจะไม่ถูกขดัขวางหรือปราศจาก
ขอ้ผิดพลาด วา่เวบ็ไซตจ์ะปลอดภยั วา่เวบ็ไซตห์รือเซิร์ฟเวอร์ที�ทาํใหเ้วบ็ไซตพ์ร้อมใชง้านนั�นจะปลอดไวรัส 
หรือที�วา่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตจ์ะครบถว้นสมบูรณ์ ถูกตอ้งหรือภายในเวลาที�เหมาะสม  

หากคุณดาวน์โหลดเนื�อหาใด ๆ จากเวบ็ไซตนี์� คุณตอ้งยอมรับความเสี�ยงดว้ยดุลยพินิจของคุณเอง คุณจะตอ้ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของขอ้มูลที�มีผลจากการ
ดาวนโ์หลดของเนื�อหาใด ๆ ดงักล่าว  

คุณรับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับผิดชอบทั�งหมดสําหรับการใชเ้วบ็ไซต์ของคุณ คุณยอมรับและตกลงว่า
ขอ้มูลใด ๆ ที�คุณส่งหรือรับระหว่างการใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภยัและอาจถูกแทรกแซงโดยบุคคลที�
ไม่ไดร้ับอนุญาต คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้เวบ็ไซต์ของคุณนั�นเป็นความเสี�ยงของคุณเองและคุณใช้
เวบ็ไซต์นั�นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การยอมรับดงักล่าว คุณยอมรับและตกลงว่าในขอบเขตเต็มที�กฎหมายที�
บงัคบัใช้ ผูใ้ห้บริการไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัหาหรือบุคคลที�สามที�เป็นผูใ้ห้บริการเนื�อหานั�นไม่ตอ้งรับผิดไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยออ้มต่อบุคคลภายนอกอย่างสมบูรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการที�ไม่สามารถปฏิบติัการ
ชาํระหนี� ได ้ไวรัสคอมพิวเตอร์ การทุจริตของไฟล ์ความลม้เหลวในเส้นทางของการสื�อสาร เครือข่ายหรือ
ระบบขดัขอ้ง การสูญเสียผลกาํไรของคุณ หรือการโจรกรรม การทาํลาย การเขา้ถึงไม่ไดรั้บอนุญาต การ
เปลี�ยนแปลงของ การสูญหายหรือการใช้บัทึกหรือข้อมูลใด ๆ) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื�อเป็น
เยี�ยงอย่าง ค่าเสียหายธรรมดาที�ย่อมเกิดขึ� น ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที� เป็นผลจากการผิดสัญญา หรือ
ค่าเสียหายอื�น ๆ ที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินการหรือในทางที�เกี�ยวขอ้งกบัเวบ็ไซตห์รือเวบ็ไซต์ใด ๆ ที�คุณเขา้ถึง
ผ่านลิงก์ของเวบ็ไซต์นี�หรือจากการกระทาํใด ๆ ของผูใ้หบ้ริการ หรือไม่สามารถกระทาํไดเ้นื�องมาจากการ
สื� อสารที�คุณส่งไปยงัผูใ้ห้บริการหรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ 
ผลิตภณัฑ์หรือบริการที�โฆษณาในหรือไดรั้บผ่านเวบ็ไซต ์การนาํออกหรือการลบเนื�อหาใด ๆ ที�ส่งใหห้รือ
โพสตบ์นเวบ็ไซต์ หรือที�เกิดขึ�นจากการใชเ้วบ็ไซตไ์ม่วา่จะอยูภ่ายใตค้วามรับผิดทางสัญญา การละเมิด หรือ
ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื�น ๆ แมว้่าผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดัหาใด ๆ จะไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงความ
เสียหายที�อาจเกิดขึ�น  

9 การชดใช้ความเสียหาย 

คุณตกลงที�จะชดใชค่้าเสียหายและรับผิดต่อผูใ้ห้บริการและเจา้หนา้ที� กรรมการ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูรั้บเหมา 
ตวัแทน ผูอ้นุญาตให้ใช้สิทธิ ผูใ้ห้บริการ ผูร้ับเหมาช่วงและผูจ้ดัหาอนัเกิดจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย 
ความรับผิด ข้อเรียกร้องหรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าวิชาชีพทนายความ) โดยบุคคลที�สามต่อผูใ้ห้บริการ
เนื�องจากหรือเกิดจากหรือเกี�ยวขอ้งกบัการใช้งานเวบ็ไซต์ของคุณและเนื�อหาที�คุณให้ไวแ้ละการละเมิดขอ้
กาํหนดการใชง้านเหล่านี�   



หากคุณทาํใหเ้กิดความขดัขอ้งทางเทคนิคของเวบ็ไซตห์รือระบบที�ส่งเวบ็ไซตถึ์งคุณหรือบุคคลอื�น ๆ คุณตก
ลงที�จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุนใด ๆ ทั�งหมดรวมถึงค่า
วิชาชีพทนายความที�เหมาะสมและค่าใชจ่้ายในศาลที�เกิดหรือเป็นผลมาจากการหยุดชะงกันั�น ผูใ้หบ้ริการขอ
สงวนสิทธิG โดยรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเองในการป้องกนัและควบคุมเฉพาะเรื�องใดก็ตามที�คุณไดร้ับการชดใช้
โดยคุณและในกรณีเช่นนี� คุณตกลงที�จะร่วมมือกบัผูใ้หบ้ริการในการป้องกนัเรื�องดงักล่าว 

10 กฎหมายที บังคับใช้และเขตอํานาจศาล 

เวบ็ไซตนี์�ไดรั้บการดูแลและควบคุมโดยผูใ้หบ้ริการในมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูใ้ห้บริการไม่
รับรองว่าเนื�อหาในเวบ็ไซตนี์� มีความเหมาะสมหรือพร้อมใชง้านในสถานที�ตั�งอื�นนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
และการเข้าถึงเว็บไซต์นี� จากดินแดนที� เนื�อหาของเว็บไซต์นี� ผิดกฎหมายเป็นสิ� งต้องห้าม หากคุณเข้าถึง
เวบ็ไซต์นี�จากสถานที�ตั�งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา คุณตอ้งรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถิ�น
ทั�งหมด กฎหมายของมลรัฐฟลอริดาจะบงัคบัใชก้บัเนื�อหาและการใชง้านเวบ็ไซตนี์� โดยไม่มีผลต่อการขดักนั
ของหลกักฎหมายหรือกฎระเบียบดงักล่าว  

 

ปรับปรุงล่าสุด: วนัที� 25 มีนาคม 2563 


