เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บทนา
1.1 ขอต้ อนรับสู่แพลตฟอร์ ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้ บริ การต่อไปนีอ้ ย่างละเอียดก่อนใช้ ไซต์นี ้ CDGS
(“บัญชี”) เพื่อที่คณ
ุ จะได้ ทราบถึงสิทธิและข้ อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริ ษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์
จากัด (เรี ยกแยกและเรี ยกรวมกันว่า “ซีดีจีเอส”, “CDGS” , “เรา”, “พวกเรา” หรื อ “ของเรา”) “บริ การ” ที่เราจัดไว้
ให้ หรื อทาให้ ใช้ งานได้ รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริ การที่จดั ไว้ ให้ โดยไซต์และโดยลูกค้ าซอฟต์แวร์ CDGS ที่ทาให้ ใช้ งาน
ได้ ผ่านทางไซต์ และ (ค) ข้ อมูลข่าวสารทังหมด
้
หน้ าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้ อมูล ข้ อความสันๆ
้ รู ปภาพ ภาพถ่าย
กราฟิ ก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการทา live stream) ข้ อความ แท็ก เนือ้ หา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริ การแอป
พลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จากัดเพียงบริ การแอปพลิเคชันบนมือถือใดๆ) หรื อวัสดุอื่นๆ ที่ทาให้ ใช้ งานได้ ผ่านทางไซต์
หรื อบริ การที่เกี่ยวข้ องกับไซต์ ("เนื ้อหา") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรื อเสริ มให้ กบั บริ การจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไข
การให้ บริ การนี ้ด้ วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้จะควบคุมการใช้ บริ การของคุณซึง่ จัดไว้ ให้ โดย CDGS
1.2 ก่อนที่จะเป็ นผู้ใช้ ของไซต์ คุณจะต้ องอ่านและยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไขทัง้ หมดใน และที่เชื่อมโยงกับ
เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้และคุณจะต้ องยินยอมรับการดาเนินการข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิ บายไว้ ในนโยบาย
ความเป็ นส่วนตัวซึง่ มีลิงก์ไว้ ในที่นี ้
1.3

CDGS สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง

ดัดแปลง ระงับ หรื อยกเลิกไซต์นีห้ รื อบริ การทัง้ หมดหรื อบางส่วนได้

ตลอดเวลา CDGS อาจออกบริ การบางอย่างหรื อคุณสมบัติของบริ การในรุ่ นเบต้ า ซึ่งอาจไม่ทางานอย่างถูกต้ อง
หรื อในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ ายอาจทางาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ ดังกล่าว CDGS ยังอาจ
กาหนดขอบเขตสาหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรื อจากัดการเข้ าถึงบางส่วนหรื อทังหมดของไซต์
้
หรื อบริ การโดยใช้
ดุลยพินิจของ CDGS เองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้ งหรื อรับผิด
1.4

CDGS สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ คณ
ุ เข้ าถึงไซต์หรื อบริ การ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการใช้ บริ การ

CDGS คุณได้ ให้ การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ ต่อข้ อตกลงนี ้ รวมถึงข้ อกาหนด เงื่อนไขและนโยบาย

เพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่และ/หรื อมีลิงก์ไว้ ในที่นี ้ หากคุณไม่เห็นด้ วยกับข้ อตกลงนี ้ โปรดงดใช้ บริ การหรื อเข้ าถึงไซต์
ของเรา

2. ความเป็ นส่ วนตัว
2.1 ความเป็ นส่วนตัวของคุณมีความสาคัญมากสาหรับ CDGS เพื่อให้ ค้ มุ ครองสิทธิของคุณได้ ดีขึ ้น เราจึงได้
จัดทานโยบายความเป็ นส่วนตัวของ CDGS เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบตั ิด้านความเป็ นส่วนตัวในรายละเอียด โปรด
อ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้เพื่อให้ เข้ าใจว่า CDGS เก็บรวบรวมและใช้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรื อ
การใช้ งานบริ การของคุณอย่างไร (“ข้ อมูลของผู้ใช้ ”) โดยการใช้ บริ การหรื อให้ ข้อมูลทางไซต์ คุณ
(ก) ยินยอมให้ CDGS เก็บรวบรวม ใช้ งาน เปิ ดเผย และ/หรื อดาเนินการกับเนื ้อหา ข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณและ
ข้ อมูลของผู้ใช้ ตามที่อธิบายไว้ ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็ นเจ้ าของในข้ อมูลของผู้ใช้ เป็ นของ CDGS และของคุณร่วมกัน
(ค) จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของผู้ใช้ ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อยินยอมให้ บคุ คลภายนอก
สามารถเข้ าถึงหรื อใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ ของท่านโดยไม่ได้ รับความยินยอมจาก CDGS เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
2.2 ผู้ใช้ ที่ครอบครองข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ คนอืน่ ผ่านการใช้ บริ การ (“ฝ่ ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้ ทงหมดอั
ั้
นเกี่ยวกับข้ อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ ซึง่ ฝ่ ายผู้รับได้
เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ ายผู้เปิ ดเผย”) ลบข้ อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ ออกจากฐานข้ อมูลของฝ่ าย
ผู้รับ และ (3) อนุญาตให้ ฝ่ายผู้เปิ ดเผยตรวจสอบว่าฝ่ ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลใดบ้ างเกี่ยวกับตน ในแต่ละ
กรณีของข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ างต้ น ตามและเมื่อกฎหมายที่บงั คับใช้ กาหนดไว้
3. สิทธิ์การใช้ งานแบบจากัด
3.1 CDGS มอบสิทธิ์การใช้ งานแบบจากัดและเพิกถอนได้ ในการเข้ าถึงและใช้ บริ การตามข้ อกาหนด และเงื่อนไข
ของเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ เนื ้อหา เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ การ ชื่อตราสินค้ า โลโก้ และทรัพย์สินทาง
ปั ญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ ทงั ้ หมด (“ทรั พย์ สินทางปั ญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็ นทรั พย์ สินของ CDGS และหาก
เหมาะสม เป็ นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรื อสิทธิ์การใช้
งานทังโดยตรงหรื
้
อโดยอ้ อมแก่บุคคลใดที่เข้ าถึงไซต์เพื่อใช้ งานหรื อลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปั ญญาใด และไม่มี
บุคคลใดที่เข้ าถึงไซต์จะสามารถอ้ างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรื อผลประโยชน์ในไซต์นี ้ได้ โดยการใช้ หรื อเข้ าถึงบริ การ คุณ
ตกลงที่จะปฏิบัติ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมายบริ ก าร และกฎหมายที่บังคับใช้ อื่ น ๆ
ทัง้ หมด ที่ค้ มุ ครองบริ การ ไซต์ และเนือ้ หาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่
สาธารณะ ดาเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้ เช่า ขาย หรื อสร้ างงานอนุพนั ธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใด
ของบริ การ ไซต์ หรื อเนื ้อหาในไซต์ คุณยังจะต้ องไม่สะท้ อนหรื อตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรื อทังหมดของเนื
้
้อหาใน
ไซต์นี ้บนเซิร์ฟเวอร์ อื่นใด หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้ รับคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้ า

จากเรา นอกจากนี ้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ โรบอต สไปเดอร์ หรื ออุปกรณ์อตั โนมัติอื่นใด หรื อกระบวนการที่ทาด้ วยมือ
เพื่อเฝ้าติดตามหรื อคัดลอกเนื อ้ หาของเรา โดยไม่ได้ รับคายินยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรล่วงหน้ าจากเรา (คา
ยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้ สาหรับเทคโนโลยีเครื่ องมือค้ นหามาตรฐานที่ใช้ โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์ เน็ต
เพื่อนาผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมายังเว็บไซต์นี ้)
3.2 คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังไซต์จากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ แสดงนัยของการรับรอง
โดยหรื อ เชื่ อ มโยงกั บ CDGS คุณ รั บ ทราบว่ า CDGS อาจยกเลิ ก การให้ บ ริ ก ารไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ บางส่วนได้
ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
4. ซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ ที่เราจัดไว้ ให้ คณ
ุ เป็ นส่วนหนึ่งของบริ การนี ้ อยู่ภายใต้ ข้อกาหนดของเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ CDGS สงวน
สิทธิ์ ทัง้ หมดต่อซอฟต์ แวร์ ที่ไม่ได้ อนุญาตไว้ อย่างชัดแจ้ งโดย CDGS ในที่นี ้ สคริ ปต์ หรื อรหัสของบุคคลภายนอก ที่
เชื่อมโยงไปยังหรื ออ้ างถึงจากบริ การ บุคคลภายนอกที่เป็ นเจ้ าของสคริ ปต์หรื อรหัสดังกล่าวเป็ นผู้มอบสิทธิ์การใช้ งาน
ให้ แก่คณ
ุ ไม่ใช่มอบให้ โดย CDGS
5. บัญชีและความปลอดภัย
5.1 คุณอาจสามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ การอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้ เข้ าถึงได้ หรื อที่เชื่อมโยงกันหรื อ
ทางานร่ วมกัน CDGS ไม่ได้ ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื ้อหาของบุคคลภายนอก ฟั งก์ชนั การทางาน ความ
ปลอดภัย บริ การ นโยบายความเป็ นส่วนตัว หรื อการปฏิบตั ิอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ การเหล่านัน้ หาก
คุณกระทาการดังกล่าว เงื่อนไขการให้ บริ การของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ การเหล่านัน้ รวมถึงนโยบายความเป็ น
ส่วนตัวที่เกี่ยวข้ อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้ บริ การและ/หรื อนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้
กับการใช้ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรื อบริ การเหล่านันของคุ
้
ณ
5.2 คุณสามารถใช้ บริ การได้ ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้ รับอนุญาตจากเรา ซึ่งจะมีการปรับ ปรุ งเป็ นครัง้
คราว
6. เงื่อนไขการใช้ งาน
6.1 สิทธิ์การใช้ งานไซต์นี ้และบริ การมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้ งานนี ้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ ในเงื่อนไข
การให้ บริ การ หรื อเมื่อคุณไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ ในกรณีดงั กล่าว ไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งแก่ CDGS เพื่อให้ การยกเลิกดังกล่าวมีผล
6.2 คุณตกลงที่จะไม่:

(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรื อทาให้ เนื ้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็ นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทาให้ ตื่นตกใจ ทาให้
เป็ นทุกข์ หลอกลวง ทาให้ เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล ้าความเป็ นส่วนตัวของผู้อื่น น่า
รังเกียจ เหยียดเชื ้อชาติหรื อชาติพนั ธุ์ ใช้ งานได้
(ข) ละเมิดกฎหมายซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลภายนอก
(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรื อกระทาเนื ้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้ องกับการใช้ ผ้ ูเยาว์ที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การดูแลของ
ผู้ปกครอง หรื อ ใช้ บริ การเพื่อทาอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
(ง) ใช้ บริ การหรื ออัปโหลดเนื ้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น หรื อแสดงข้ อมูลเท็จเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลใด
(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรื อปรับเปลี่ยนรหัสประจาตัวเพื่อปิ ดบังแหล่งกาหนดของเนื ้อหาที่สง่ ต่อผ่านบริ การ
(ฉ) ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากไซต์
(ช) เป็ นต้ นเหตุ อนุญาตหรื อมอบอานาจให้ ทาการดัดแปลง สร้ างงานอนุพนั ธ์ หรื อแปลบริ การโดยไม่ได้ รับอนุญาต
อย่างชัดแจ้ งจาก CDGS
(ซ) ใช้ บริ การเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรื อในลักษณะที่ไม่ได้ รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้ งานที่ให้ ไว้ ในที่นี ้
(ฌ) ใช้ บริ การหรื ออัปโหลดเนื ้อหาในลักษณะเป็ นการฉ้ อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็ นความจริ ง ชี ้นาไปในทางที่ผิด
หรื อเป็ นการหลอกลวง
(ญ) เปิ ด ใช้ ห รื อมีบัญ ชี ผ้ ูใ ช้ ห ลายบัญชี เพื่ อกระทาการใดๆ ที่ เป็ น การละเมิดข้ อก าหนดหรื อวัตถุป ระสงค์ ของ
ข้ อกาหนดเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้
(ฎ) เข้ า ถึ ง แพลตฟอร์ ม ของ CDGS เปิ ด บัญ ชี ผ้ ู ใ ช้ ห รื อ เข้ า ถึ ง บั ญ ชี ผ้ ู ใ ช้ ข องคุ ณ โดยใช้ โ ปรแกรมเลี ย นแบบ
(emulator) โปรแกรมจาลอง (simulator) บอท (bot) หรื อซอฟแวร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ อื่นใด
(ฏ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทาวิศวกรรมย้ อนกลับ ถอดประกอบหรื อเจาะระบบบริ การ (หรื อส่วนหนึ่งส่วนใดของ
บริ การ) หรื อเอาชนะหรื อทาลายเทคโนโลยีการเข้ ารหัสหรื อมาตรการความปลอดภัยที่ CDGS นามาใช้ กับ
บริ การและ/หรื อข้ อมูลที่สง่ ต่อ ดาเนินการ หรื อจัดเก็บไว้ โดย CDGS
(ฑ) เก็บเกี่ยวหรื อเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเจ้ าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จากัดเพียงข้ อมูลส่วนบุคคลใดๆ

(ฒ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทาให้ เนือ้ หาที่คุณไม่มีสิทธิ์ ทาให้ ใช้ งานได้ ภายใต้ กฎหมายหรื อภายใต้
ความสัมพันธ์ ตามสัญญาหรื อการมอบอานาจ (เช่น ข้ อมูลภายใน ข้ อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์และข้ อมูลลับที่ได้
ทราบหรื อถูกเปิ ดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้ างงานหรื อภายใต้ ข้อตกลงไม่เปิ ดเผยข้ อมูล) ใช้ งานได้
(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทาให้ เนือ้ หาที่ละเมิดสิทธิ บัตร เครื่ องหมายการค้ า ความลับทางการค้ า
ลิขสิทธิ์ หรื อกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้ งานได้
(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทาให้ โฆษณาที่ไม่ได้ ร้องขอหรื อได้ รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ”
“สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรื อรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้ รับอนุญาต ใช้ งานได้
(ต) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรื อทาให้ วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้ าโทรจัน หรื อรหัสคอมพิวเตอร์
รู ทีน ไฟล์หรื อโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั ง้ โดยตรงและโดยอ้ อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทาลาย
หรื อจากัดฟั งก์ชนั การทางานของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ใดๆ หรื อข้ อมูลหรื ออุปกรณ์โทรคมนาคม
ใช้ งานได้
(ถ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรื อขัดขวางบริ การหรื อเซิร์ฟเวอร์ หรื อเครื อข่ายที่เชื่อมต่อกับบริ การหรื อการใช้ งานของ
ผู้ใช้ คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริ การ หรื อฝ่ าฝื นข้ อกาหนด กระบวนการ นโยบาย หรื อข้ อบังคับของ
เครื อข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์
(ท) ดาเนินการหรื อเข้ าร่ วมในการกระทาที่อาจส่งผลเสียหายทั ง้ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ปิ ดใช้ งาน สร้ างภาระหนัก
หรื อทาให้ บริ การหรื อเซิร์ฟเวอร์ หรื อเครื อข่ายที่เชื่อมต่อกับบริ การมีข้อบกพร่อง
(น) ใช้ บ ริ ก ารเพื่อเจตนาหรื อไม่เจตนาฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบีย บ ประมวลกฎหมาย ค าสั่ง แนวทางปฏิบัติ
นโยบาย หรื อข้ อบังคับของท้ องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรื อระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง
กฎหมายและข้ อกาหนด (ไม่ว่ามีอานาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรื อการต่อต้ าน
การก่อการร้ าย
(บ) ใช้ บริ การเพื่อฝ่ าฝื นความเป็ นส่วนตัวของผู้อื่น หรื อ “ติดตาม” หรื อก่อกวนผู้อื่น
(ป) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ CDGS ซึง่ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและการลวงขายในเรื่ องนันๆ
้ ด้ วย
(ผ) ใช้ บริ การเพื่อเก็บรวบรวมหรื อจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทาและกิจกรรม
ต้ องห้ ามที่ระบุไว้ ด้านบน และ/หรื อ
(ฝ) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า หรื อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญหาของบุคคลภายนอกหรื อ ใช้
บริ การในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น

6.3 คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า CDGS อาจเข้ าถึง รักษา และเปิ ดเผยข้ อมูลบัญชีของคุณและเนื ้อหาหาก
กฎหมายกาหนดไว้ เช่นนัน้ หรื อตามคาสัง่ ศาลหรื อโดยหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอานาจเหนือ
CDGS หรื อโดยการเชื่อโดยสุจริ ตว่าการเข้ าถึงเพื่อรักษาหรื อเปิ ดเผยนันมี
้ ความจาเป็ นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตั ิ
ตามขันตอนทางกฎหมาย
้
(ข) บังคับใช้ เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ (ค) ตอบสนองต่อข้ อเรี ยกร้ องที่ว่าเนื ้อหาใดละเมิด
สิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคาขอการบริ การลูกค้ าของคุณ หรื อ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรื อความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลของ CDGS ผู้ใช้ และ/หรื อประชาชนทัว่ ไป
7. การละเมิดเงื่อนไขการให้ บริการของเรา
7.1 การละเมิดนโยบายนีอ้ าจส่งผลให้ มีการดาเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรื อ
ทังหมดต่
้
อไปนี ้
(ก) ถูกดาเนินคดีอาญา
(ข) ถูกดาเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเรี ยกร้ องค่าเสียหายและ/หรื อวิธีการชัว่ คราว ก่อนพิพากษา
หรื อคาสัง่ ห้ ามของศาล
7. 2 ห า ก คุ ณ เ ชื่ อ ว่ า ผู้ ใ ช้ บ น ไ ซ ต์ ข อ ง เ ร า ล ะ เ มิ ด เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร นี ้ โ ป ร ด ติ ด ต่ อ
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8. ความคิดเห็น
CDGS ยินดีรับฟั งทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ CDGS ปรั บปรุ งคุณภาพของบริ การที่มอบให้ โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขันตอนการส่
้
งความคิดเห็นด้ านล่าง
(i) สามารถส่งความคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมลมายัง หรื อใช้ แบบฟอร์ มความคิดเห็นในเว็บไซต์
(ii) ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรี ยน
(iii) ผู้ใช้ ที่ได้ รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้ รับแจ้ งถึงข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และได้ รับโอกาสให้ ทาเรื่ อง
ชี ้แจง
(iv) ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครื อและทาให้ เสื่อมเสีย
9. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
9.1 บริ การนีจ้ ดั ไว้ ให้ “ตามสภาพจริ ง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้ างสิท ธิ์ หรื อการรับรองโดย CDGS ไม่ว่าใน
ลักษณะใด ทังแบบชั
้
ดแจ้ ง โดยนัย หรื อแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การรับประกัน
คุณ ภาพ การด าเนิ น งาน การไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ความสามารถในการท าการค้ า หรื อ ความเหมาะสมส าหรั บ
วัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทัง้ ไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ ้นระหว่างการติดต่อ การดาเนินงาน หรื อการใช้ เพื่อการค้ า
โดยไม่เป็ นการจากัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้ านี ้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอนุญาตไว้ CDGS ไม่
รับประกันว่า บริ การ ไซต์นี ้ หรื อการทางานในไซต์จะพร้ อมใช้ งานได้ เข้ าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย
ถูกต้ อง ครบถ้ วน หรื อปราศจากข้ อผิดพลาด ว่าข้ อบกพร่ อง หากมี จะได้ รับการแก้ ไข หรื อว่า ไซต์ นีแ้ ละ/หรื อ
เซิร์ฟเวอร์ ของไซต์จะใช้ งานได้ โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั ้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อกซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอด
แนม ม้ าโทรจัน เราติ ้ง ประตูกบั ดัก ระเบิดเวลา หรื อรหัส คาสัง่ โปรแกรม หรื อส่วนประกอบที่เป็ นอันตรายอื่นใด
9.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทัง้ หมดที่เกิดขึน้ จากการใช้ หรื อการดาเนินงานของไซต์นี ้และ/หรื อบริ การ ตกเป็ น
ของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอนุญาตไว้
9.3

CDGS ไม่ได้ ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอนุญาตไว้ ไม่รับประกันหรื อรับผิดชอบต่อ

ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรื อความชอบด้ วยกฎหมายของสินค้ าที่วาง
จ าหน่ ายผ่ านทางบริ ก าร และคุณ ตกลงที่ จ ะปลดปล่อย CDGS และบริ ษัท ในเครื อออกจากการอ้ างสิ ท ธิ การ
เรี ยกร้ อง และความเสียหายใดๆ และทังหมด
้
อันเกิดจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับข้ อพิพาทดังกล่าว
10. ข้ อยกเว้ นและข้ อจากัดการรับผิด
10.1 จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้ องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม CDGS จะไม่รับผิดไม่ว่า
ตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรื อ

ถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ ้นเชิงหรื อทฤษฎีอื่น) หรื อประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย
ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรื ออื่นใด ต่อ:
10.1.1 (ก) การสูญเสียการใช้ งาน (ข) การสูญเสียกาไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้ อมูล (จ)
การสูญเสียค่าความนิย ม หรื อ (ฉ) การล้ มเหลวในการรั บรู้ เงินออมที่คาดการณ์ ไ ว้ ในแต่ละกรณี ทัง้ ใน
ทางตรงและทางอ้ อม หรื อ
10.1.2 ความเสียหายทางอ้ อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรื อที่เป็ นผลตามมาที่เกิดจากหรื อเกี่ยวเนื่องกับการใช้
หรื อการไม่สามารถใช้ ไซต์นี ้หรื อบริ การ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ ว่า
CDGS จะได้ รับแจ้ งถึงความเป็ นไปได้ ของความเสียหายดังกล่าวแล้ วก็ตาม
10.2 คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปั ญหาหรื อความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริ การคือ
การขอให้ ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรื อหยุดใช้ งานบริ การ
10.3 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้ บริ การนีท้ ี่จะจากัดหรื อยกเว้ น ความรั บ ผิดต่อการเสียชี วิต หรื อการบาดเจ็ บ
ร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ CDGS การฉ้ อโกง หรื อต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของ CDGS ที่ไม่
สามารถจากัดและ/หรื อยกเว้ นได้ ตามกฎหมาย
11. ลิงก์ ไปยังไซต์ ของบุคคลภายนอก
ลิงก์ของบุคคลภายนอกจะให้ คณ
ุ สามารถออกจากไซต์นี ้ได้ และไซต์ที่มลี ิงก์ไปไม่ได้ อยู่ภายใต้ การควบคุมของ
CDGS ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้ าถึงไซต์เหล่านี ้ด้ วยความเสี่ยงของคุณเอง CDGS ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อ
เนื ้อหาของไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรื อลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรื อการอัปเดตไซต์ดงั กล่าว
CDGS จัดลิงก์เหล่านี ้ไว้ ให้ เพื่อความสะดวกเท่านัน้ และการรวมลิงก์ใดๆ ไว้ ไม่ได้ แสดงนัยหรื อการเชื่อมโยงอย่างชัด
แจ้ ง การรับรอง หรื อการเป็ นผู้สนับสนุนโดย CDGS ถึงไซต์ทลี่ ิงก์ไปใดๆ และ/หรื อเนื ้อหาในไซต์ที่ลิงก์ไปนัน้
12. การมีส่วนร่ วมของบุคคลภายนอกต่ อบริการและลิงก์ ภายนอก
12.1 ผู้มีส่วนร่ วมในบริ การแต่ละคน ในด้ านข้ อมูล ข้ อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนือ้ หาอื่นๆ เป็ น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมาย
และข้ อจากัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาที่สง่ เข้ ามา ดังนัน้ CDGS จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตาม
หรื อตรวจสอบอย่างสม่าเสมอถึงความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมาย
และข้ อจากัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้ องกับเนือ้ หาที่ส่งเข้ ามา คุณจะไม่กาหนดให้ CDGS ต้ องรับผิดชอบต่อการ
ดาเนินการหรื อไม่ดาเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรื อทาให้ ใช้ งานได้ ผ่านทางบริ การ

12.2 นอกจากนี ้ บริ การอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริ การและข้ อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์
เว็ บ ไซต์ บริ ก ารของบุคคลภายนอกเหล่านีไ้ ม่ได้ เป็ นของหรื อควบคุมโดย CDGS แต่ดาเนิ น การโดย และเป็ น
ทรั พ ย์ สิ น ของบุค คลภายนอกที่เกี่ ย วข้ อ ง และอาจได้ รั บ การคุ้มครองตามกฎหมายลิ ข สิ ทธิ์ หรื อกฎหมายและ
สนธิ สัญญาว่าด้ วยทรั พย์ สินทางปั ญญาอื่น ๆ ที่บังคับใช้ CDGS ไม่ได้ ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื อ้ หา
ฟั งก์ชันการทางาน ความปลอดภัย บริ การ นโยบายความเป็ นส่วนตัว หรื อการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอก
เหล่านี ้ ขอแนะนาให้ อ่านข้ อกาหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์หรื ออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
ในการใช้ บริ การ คุณตกลงว่า CDGS จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้ งานของคุณหรื อ
การไม่สามารถใช้ งานเว็บไซต์หรื อวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้ วยว่า CDGS อาจยกเลิกการใช้ งาน
ของคุณ หรื อลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรื อแอปพลิเคชันบนบริ การ ตามขอบเขตที่การใช้ งานนันละเมิ
้
ดเงื่อนไข
การให้ บริ การนี ้
13. การรับรองและการรับประกันของคุณ
คุณรับรองและรับประกันว่า:
(ก) คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้ รับความยินยอมจากพ่อแม่หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิ
และความสามารถที่จะเข้ าทาสัญญาเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขนี ้ และ
(ข) คุณจะใช้ บริ การเพื่อจุดประสงค์ ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ และกฎหมาย กฎระเบียบ
ประมวลกฎหมาย คาสัง่ แนวทางปฏิบตั ิ นโยบายและข้ อบังคับที่บงั คับใช้ ทงหมด
ั้
14. การกระทาอันเป็ นการฉ้ อโกงหรือการกระทาที่ต้องสงสัย
โดยใช้ ดลุ ยพินิจของ CDGS แต่เพียงผู้เดียว หาก CDGS มีความเชื่อมัน่ ว่าคุณได้ กระทาการหรื อทาธุรกรรมใดๆ
ที่อาจเป็ นการฉ้ อโกงหรื อเป็ นที่ต้องสงสัย เราอาจจะดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง ได้ แก่
(ก) เราอาจจะปิ ด ระงับหรื อจากัดการให้ บริ การ
(ข) เราอาจปฏิเสธการให้ บริ การแก่คณ
ุ ทันทีหรื อในอนาคต
15. การชดใช้ ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทาให้ CDGS ผู้ถือหุ้น บริ ษัทย่อย บริ ษัทในเครื อ กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ ตัวแทน ผู้
ร่ วมแบรนด์ หรื อหุ้น ส่วนอื่น และพนัก งาน (เรี ย กรวมว่ า “ฝ่ ายที่ ไ ด้ รับ การชดใช้ ” ) พ้ น จากการเรี ย กร้ องสิ ทธิ การ
ดาเนินการ การดาเนินคดี และการฟ้องร้ องคดี รวมถึงหนี ้สิน ความเสียหาย การชาระหนี ้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้ จ่าย
และต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
(รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ค่าใช้ จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้ รับการ
ชดใช้ อันเกิดจากหรื อเกี่ยวข้ องกับ: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ทาขึ ้นบนไซต์ หรื อข้ อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมดังกล่าว

เว้ นแต่กรณีที่ CDGS หรื อบริ ษัทในเครื อเป็ นผู้จาหน่ายสินค้ าในธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับข้ อพิพาทดังกล่าว) (ค) การโฮสต์
การดาเนินงาน การจัดการและ/หรื อการดูแลระบบบริ การ โดยหรื อในนามของ CDGS (ง) การฝ่ าฝื นหรื อละเมิด
เงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้และนโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (จ) การใช้ หรื อใช้ บริ การ
ในทางที่ผิด หรื อ (ฉ) การละเมิดกฎหมายหรื อสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก
16. การแยกออกจากกันได้
หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้ บริ การนีถ้ ือว่าผิดกฎหมาย เป็ นโมฆะ หรื อไม่สามารถบังคับใช้ ได้ ไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดภายใต้ กฎหมายของเขตอานาจศาลใด ให้ ถือว่าบทบัญญัตินนั ้ สามารถแยกออกจากกันได้ จากข้ อกาหนด
และเงื่อนไขนี ้ และไม่สง่ ผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ ของบทบัญญัติที่เหลือ หรื อความสมบูรณ์และการมี
ผลบังคับใช้ ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้ กฎหมายของเขตอานาจศาลอื่นใด
17. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้จะอยู่ภายใต้ บงั คับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คานึงถึงความขัดแย้ ง
กับกฎแห่งกฎหมาย อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยสัญญาการจาหน่ายสินค้ าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรม
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บงั คับใช้ ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้ อย่างชัดแจ้ ง เว้ นแต่กฎหมายที่
บังคับใช้ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ข้ อพิพาท ข้ อขัดแย้ ง การเรี ยกร้ องสิทธิ หรื อความแตกต่างทุ กประเภทที่อาจจะ
เกิดขึน้ จากหรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ ต่อหรื อเกี่ ยวข้ องกับ CDGS หรื อฝ่ ายที่ได้ รับการชดใช้ ภายใต้
เงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก ารนี ้ ให้ ส่ ง เรื่ อ งและยุ ติ ใ นขั น้ ตอนสุ ด ท้ า ยโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการประเทศไทยต ามกฎการ
อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บงั คับใช้ อยู่ในขณะนี ้ ซึง่ ถือว่าได้ รวมกฎเข้ าไว้ โดยการ
อ้ างอิงในส่วนนี ้ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ท่านและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
18. บทบัญญัติท่ วั ไป
18.1 CDGS สงวนสิทธิ์ทงหมดที
ั้
่ไม่ได้ ให้ ไว้ โดยชัดแจ้ งในที่นี ้
18.2 CDGS อาจแก้ ไขเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ได้ ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้ บริ การฉบับแก้ ไขบนไซต์นี ้ การ
ใช้ งานไซต์นี ้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้ บริ การฉบับแก้ ไขนันแล้
้ ว
18.3 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้ บริ การนีจ้ ะถื อเป็ นการเป็ นหุ้นส่วน การลงทุนร่ วม หรื อความสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวการกับตัวแทน ระหว่างคุณและ CDGS และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ คณ
ุ สร้ างภาระค่าใช้ จ่ายหรื อหนี ้สินในนามของ
CDGS
18.4 ความล้ มเหลวของ CDGS ไม่ว่าเวลาใด ที่จะบังคับใช้ บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี ้ ไม่สง่ ผลไม่ว่าในทางใดต่อ
สิทธิของตนในภายหลังที่จะบังคับใช้ บทบัญญัติดงั กล่าว เว้ นแต่มีการสละสิทธิ์ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

18.5 เงื่อนไขการให้ บริ การนีม้ ีไว้ เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านัน้ และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรื อนิติ
บุคคลอื่นใด เว้ นแต่บริ ษัทย่อยและบริ ษัทในเครื อของ CDGS (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทในเครื อที่เกี่ยวข้ องของ CDGS แต่ละแห่ง)
18.6 เงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเงื่อนไขการให้ บริ การนีแ้ ละข้ อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรื ออ้ างถึงใน
เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ ถือเป็ นข้ อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้ าใจของคู่สญ
ั ญาอันเกี่ยวกับบริ การและไซต์ และใช้
แทนที่ข้อตกลงหรื อความเข้ าใจก่อนหน้ านี ้ระหว่างคู่สญ
ั ญาซึ่งเกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว ดังนันคู
้ ่ส ญ
ั ญาจึงยกเว้ น
เงื่อนไขโดยนัยทัง้ หมดตามข้ อเท็จจริ ง ในการเข้ าทาข้ อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้นั น้ คู่สญ
ั ญาไม่ได้
พึ่งพาถ้ อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้ าใจ ภาระหน้ าที่ คาสัญญา หรื อคามัน่ จากบุคคลใดนอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ อย่างชัดแจ้ งในเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายสละการเรี ยกร้ องที่เพิกถอนไม่ได้ และไม่มี
เงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทัง้ หมด ซึ่งแต่สาหรับส่วนนี ้ ตนอาจมีอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้ านี ้
เงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ไม่อาจโต้ แย้ ง อธิบาย หรื อเสริ มด้ วยหลักฐานข้ อตกลงก่อนหน้ า ข้ อตกลงปากเปล่าซึง่ เกิดขึ ้น
พร้ อมกัน หรื อเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้ องกันใดๆ
18.7 คุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้ อบังคับและประมวลกฎหมายที่บงั คับใช้ ทงหมด
ั้
ที่เกี่ยวกับ
การต่ อ ต้ า นการติ ด สิ น บนและการทุจ ริ ต รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากั ด เพี ย งพระราชบัญ ญั ติ ก ารติ ด สิ น บนของสหราช
อาณาจักร กฎหมายป้องกันการทุจริ ตในต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทังยื
้ นยันว่าคุณได้ และจะกาหนดนโยบายและ
ระเบียบทังหมดที
้
่จาเป็ นเพื่อรับรองการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังที่ว่านี ้
18.8 หากมีคาถามหรื อข้ อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้ หรื อมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้ บริ การนี ้หรื อ
บนไซต์ โปรดติดต่อเราที่: corporate.brandingandcommunications@cdg.co.th
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