
ขอ้ตกลงและเงื�อนไข

1. คาํอธบิาย เง ื�อนไข และขอ้จาํกดัในการบรกิาร

บรษัิท ดจิติคอนโทรล จํากดั (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “บรษัิท”) สงวนสทิธิ�ใหบ้รกิารสั�งซื�อ
สนิคา้ทางเว็บไซตแ์ละจัดสง่สนิคา้นี� (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “บรกิาร”) ใหก้บัลกูคา้ที�เป็นนติิ
บคุค ผูป้ระกอบการ บคุคลธรรมดาและเพื�อการใชใ้นครัวเรอืนเทา่นั�น

การใหบ้รกิารนี� มพีื�นที�จํากดั และบรษัิทมสีทิธปิฏเิสธการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ที�อยูน่อก
พื�นที�บรกิาร ในการใชบ้รกิารนี� ทา่นจะตอ้งมอีายไุมตํ่�ากวา่ 20 ปี และยอมรับขอ้ตกลง
และเงื�อนไขนี� ตลอดจนขอ้กําหนดและเงื�อนไขเกี�ยวกบัการสั�งซื�อสนิคา้ทางเว็บไซต์
และอนุญาตใหบ้รษัิทดําเนนิการจัดการขอ้มลูของทา่นได ้ โดยทา่นจะตอ้งลงทะเบยีน
กอ่นการใชบ้รกิาร โปรดทราบวา่การใชบ้รกิารนี� มกีารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย ราคาสนิคา้ที�
ระบใุนหนา้เว็บไซตเ์ป็นราคาโดยประมาณเทา่นั�น โดยบรษัิทจะเสนอราคาที�แน่นอน
ในใบเสร็จรับเงนิ/เอกสารการซื�อขายในวนัที�บรษัิทจัดสง่สนิคา้ใหแ้กท่า่น ณ ที�อยูท่ี�
ทา่นไดแ้จง้ตอ่บรษัิท สญัญาระหวา่งทา่นและบรษัิทในการซื�อสนิคา้จะเกดิขึ�นตอ่เมื�อ
ทา่นไดต้กลงยอมรับในราคาสนิคา้ที�แน่นอนดงักลา่ว ทั �งนี� จํานวนสนิคา้ที�มจํีาหน่าย
จะขึ�นอยูก่บัจํานวนสนิคา้ที�บรษัิทมอียู่ ซ ึ�งบรษัิทไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะมสีนิคา้
ตามรายการและรายละเอยีดที�ไดแ้สดงไวใ้นหนา้เว็บไซต์ การสั�งซื�อสนิคา้ผา่นบรกิาร
ของบรษัิทนี� ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขการสั�งซื�อสนิคา้ทางเว็บไซตซ์ึ�งได ้
ระบไุวต้อ่ไปในเว็บไซตน์ี� ในกรณีที�ทา่นยกเลกิคําสั�งซื�อตามขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�
และขอ้กําหนดและเงื�อนไขการสั�งซื�อสนิคา้ทางเว็บไซต์ บรษัิทจะยกเลกิการกนัวงเงนิ
ดงักลา่วภายในระยะเวลา 10-15 วนัทําการ หรอืตามเงื�อนไขที�ธนาคารกําหนด กอ่นใช ้
บรกิารนี� ขอใหท้า่นตรวจสอบวา่บตัรชาํระเงนิของทา่นยงัสามารถใชช้าํระคา่สนิคา้
ทางเว็บไซตไ์ดแ้ละบตัรดงักลา่วไมส่ ิ�นอายกุอ่นวนัที�คาดวา่จะมกีารสง่สนิคา้ที�สั�งซื�อ
หากบตัรชาํระเงนิของทา่นสิ�นอายใุนวนัที�สง่สนิคา้ บรษัิทสงวนสทิธยิกเลกิการจัดสง่
สนิคา้ใหแ้กท่า่นโดยไมต่อ้งไดรั้บความยนิยอมจากทา่นหรอืแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้

2. การแกไ้ขขอ้ตกลงและเงื�อนไขของบรษิทั

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี� ณ เวลาใดๆ กไ็ด ้ ทั �งนี� ให ้
ขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�มผีลบงัคบัใชเ้มื�อมกีารลงไวใ้นเว็บไซต์
https://www.digitpro.store/ และถอืวา่ทา่นไดใ้หค้วามตกลงในขอ้ตกลงและเงื�อนไข

https://digitpro.store/


นี�ที�ไดม้กีารแกไ้ขใหมแ่ลว้เมื�อทา่นใชบ้รกิารสั�งซื�อสนิคา้ บรษัิทอาจทําการยกเลกิการ
ใหบ้รกิารนี� ณ เวลาใดๆ กไ็ด ้

3. การลงทะเบยีนใชบ้รกิาร และผูไ้มม่สีทิธใิชบ้รกิาร

ในการลงทะเบยีนที�เว็บไซต์ https://www.digitpro.store/ ทา่นตกลงที�จะใหข้อ้มลู
รายละเอยีดที�ถกูตอ้งตรงตามความเป็นจรงิ และหากมกีารเปลี�ยนแปลงใดๆ เกี�ยวกบั
ขอ้มลูรายละเอยีดที�ทา่นไดใ้หไ้วแ้กบ่รษัิท ทา่นตกลงจะแจง้ใหบ้รษัิททราบผา่นทาง
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ทางโทรศพัทท์ี�หมายเลข 02-715-0088 และอเีมลล์
digitpro@vichai.group หรอืทําการแกไ้ขขอ้มลูผา่นทางหนา้เว็บไซตโ์ดยตรงทนัที
หากทา่นประสงคจ์ะยกเลกิการลงทะเบยีน ใหท้า่นแจง้ไปยงัศนูยบ์รกิารลกูคา้ทางโท
รศพัท์ บรษัิทฯมสีทิธทิี�จะระงับหรอืยกเลกิการลงทะเบยีนของทา่นไดห้ากบรษัิทฯมี
เหตผุลอนัควรเชื�อไดว้า่ทา่นฝ่าฝืนขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�หรอืขอ้กําหนดและเงื�อนไข
การสั�งซื�อสนิคา้ทางเว็บไซต์ ทั �งนี� การยกเลกิการลงทะเบยีนนี�จะไมม่ผีลกระทบตอ่ขอ้
ตกลงและเงื�อนไขนี�หรอืขอ้กําหนดและเงื�อนไขการสั�งซื�อสนิคา้ทางเว็บไซตซ์ึ�งมี
ลกัษณะเป็นการตอ่เนื�องแตป่ระการใด ในกรณีที�ทา่นอยูน่อกพื�นที�บรกิาร บรษัิท
จะแจง้ใหท้า่นทราบ ณ เวลาที�ทา่นลงทะเบยีนใชบ้รกิาร และในกรณีดงักลา่ว บรษัิท
สงวนสทิธไิมใ่หบ้รกิารแกท่า่น

4. ความปลอดภยัเกี�ยวกบัการใชบ้รกิารของทา่น

ระหวา่งการลงทะเบยีน บรษัิทฯจะขอใหท้า่นสรา้งรหสัสว่นตวัสําหรับการเขา้ถงึบญัชี
ของทา่น ซึ�งทา่นจะตอ้งเกบ็รหสัสว่นตวัดงักลา่วเป็นความลบัไมเ่ปิดเผยใหผู้ใ้ดทราบ
ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบการดําเนนิการใดๆ ที�กระทําผา่นทางบญัชขีองทา่น หาก
ทา่นสงสยัวา่มกีารใชร้หสัสว่นตวัของทา่นโดยมชิอบหรอืโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ทา่น
ตกลงจะแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบผา่นทางศนูยบ์รกิารลกูคา้ทางโทรศพัทโ์ดยไมช่กัชา้
หากบรษัิทฯมเีหตผุลอนัควรเชื�อไดว้า่มหีรอือาจจะมกีารใชบ้รกิารของบรษัิทฯไปโดย
มชิอบ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการระงับใชบ้ญัชขีองทา่นหรอืขอใหท้า่นเปลี�ยนรหสั
สว่นตวัของทา่นได ้ ทั �งนี� บรษัิทฯไมจํ่าเป็นตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ อนั
เนื�องมาจากการที�รหสัสว่นตวัของทา่นถกูเปิดเผยหรอืใชไ้ปในทางมชิอบทั �งสิ�น

5. การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา

https://www.digitpro.store/
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บรษัิทฯเป็นเจา้ของและผูดํ้าเนนิการเว็บไซต์ https://www.digitpro.store/ และเป็น
เจา้ของลขิสทิธิ�ในขอ้ความ รวมถงึภาพและการออกแบบหนา้เว็บเพจ ตลอดจนบรรดา
ภาพประกอบและขอ้มลูเกี�ยวกบัการบรกิารที�ปรากฏในหนา้เว็บเพจ ผูเ้ขา้ชมเว็บไซต์
https://www.digitpro.store/ ถอืเป็นผูใ้ชเ้ว็บไซต์ (ตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “ผูใ้ชเ้ว็บไซต”์)

และเมื�อมกีารใชง้านเว็บไซตน์ี� ผูใ้ชเ้ว็บไซตม์หีนา้ที�ปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณ
ที�ดี และขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี� ในการที�จะไมทํ่าลายชื�อเสยีงและทําใหเ้สื�อมซึ�งสทิธิ
ของบรษัิทฯหรอืสทิธขิองผูใ้ชเ้ว็บไซตร์ายอื�น ทั �งนี� ผูใ้ชเ้ว็บไซตต์กลงที�จะไมก่ระทํา
การใดๆ ตามที�ระบดุงัตอ่ไปนี�

- ใชเ้ว็บไซตไ์มว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นเพื�อวตัถปุระสงคอ์ื�นนอกจากเพื�อการใชง้าน
ของตน ซึ�งหมายถงึผูใ้ชเ้ว็บไซตจ์ะตอ้งไมทํ่าการคดัลอก ดาวนโ์หลด หรอืแจกจา่ย
ขอ้ความในเว็บไซต ์มากกวา่ที�จําเป็นเพื�อการใชง้านของตน

- กระทําการใดๆ ที�เป็นการรบกวนหรอืแทรกแซงการใชง้านเว็บไซตข์องผูใ้ชเ้ว็บไซ
ตร์ายอื�น หรอืการกระทําการไมว่า่ในทางใดอนัเป็นการขดัขวางผูใ้ชเ้ว็บไซตร์ายอื�น

- กระทําการในทางใดๆ ที�กระทบตอ่ขอ้ความหรอืลกัษณะทางเทคนคิของเว็บไซ
ตโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุมตัจิากบรษัิทฯ

- กระทําการอนักระทบตอ่ความปลอดภยัของเว็บไซต์

- ใชเ้ว็บไซตใ์นการแจกจา่ยขอ้ความที�ไมไ่ดรั้บการรอ้งขอ (สแปม) หรอืขอ้ความลกูโซ่
หรอืสง่ไวรัสหรอืโปรแกรมใดๆ ที�เป็นอนัตรายตอ่เว็บไซต์

- สง่ขอ้ความใดๆ ที�มไีวรัสหรอืโปรแกรมที�เป็นอนัตรายไปยงัเว็บไซต์

- สรา้งขอ้ความปลอมเพื�อบดิเบอืนการแสดงตวัตนของผูใ้ชเ้ว็บไซตห์รอืพยายาม
เขา้ไปยงับญัชขีองผูใ้ชเ้ว็บไซต์

6. การใชบ้รกิารโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

หา้มมใิหม้กีารใชบ้รกิารโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต ซึ�งไดแ้ก่

- การแจกจา่ยขอ้ความที�เป็นการรบกวน ทําใหเ้สื�อมเสยีชื�อเสยีง ขดักบัหลกัการเคารพ
สทิธมินุษยชน เป็นการแบง่แยกทางศาสนา ความเชื�อ เชื�อชาติ หรอืเพศ ที�เป็นการ
กระตุน้ใหเ้กดิความรนุแรงหรอืการกระทําที�ผดิกฎหมาย หรอืการฝ่าฝืนกฎหมายใน
ทอ้งที�ใดๆ

https://www.digitpro.store/
https://www.digitpro.store/


- การแจกจา่ยขอ้ความที�เป็นการรบกวน ทําใหเ้สื�อมเสยีชื�อเสยีง ขดักบัหลกัการเคารพ
สทิธมินุษยชน เป็นการแบง่แยกทางศาสนา ความเชื�อ เชื�อชาติ หรอืเพศ ที�เป็นการ
กระตุน้ใหเ้กดิความรนุแรงหรอืการกระทําที�ผดิกฎหมาย หรอืการฝ่าฝืนกฎหมายใน
ทอ้งที�ใดๆ

- การเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรข์องผูอ้ื�นโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

- การกดีกนัมใิหล้กูคา้สามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้

- การละเมดิสทิธเิกี�ยวกบัการใชเ้ครอืขา่ยในการสื�อสารทางระบบอเิล็คทรอนิ
กสส์าธารณะ

- การขดัขวางหรอืทําใหเ้ครอืขา่ยหรอืเว็บไซตท์ี�เชื�อมตอ่กบัเว็บไซต์
https://www.digitpro.store/ หยดุชะงัก

- การสรา้ง การแจกจา่ย หรอืการเกบ็สําเนาเอกสารอเิล็คทรอนกิสแ์ละเอกสารอื�นที�ได ้
รับความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายลขิสทิธิ�โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตลว่งหนา้จากเจา้ของ
ลขิสทิธิ�

- กฎหมายลขิสทิธิ�โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตลว่งหนา้จากเจา้ของลขิสทิธิ�

- บรษัิทฯ มสีทิธทิี�จะตดัขอ้ความใดๆ ที�เป็นอนัตรายออกจากเว็บไซต์ และมสีทิธเิรยีก
ใหผู้ใ้ชเ้ว็บไซตผ์ูก้อ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่บรษัิทโดยการใชบ้รกิารโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตใหช้าํระคา่เสยีหายเต็มจํานวนได ้ ความเสยีหายนี�ใหร้วมถงึความเสยีหายที�
เกดิแกบ่รษัิทหรอืบรษัิทอื�นในเครอืของเมอรค์ลูาร์ หรอืความเสยีหายที�บคุคล
ภายนอกเรยีกรอ้งจากบรษัิทอนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากการใชเ้ว็บไซตโ์ดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตของผูใ้ชเ้ว็บไซต์ ทั �งนี� ความเสยีหายหมายถงึทั �งความเสยีหายโดยตรงและ
คา่ใชจ้า่ยที�จําเป็นในการใชส้ทิธเิรยีกคา่ชดเชย และการแกไ้ขสภาพที�บกพรอ่งที�มี
สาเหตมุาจากการใชบ้รกิารที�ไมไ่ดรั้บอนุญาต และใหถ้อืวา่คา่ปรับเป็นตวัเงนิที�
พนักงานเจา้หนา้ที�เรยีกเกบ็จากบรษัิทจากการละเมดิขอ้กําหนดของกฎหมายอนั
เนื�องจากการที�ผูใ้ชเ้ว็บไซตใ์ชเ้ว็บไซตโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต เป็นความเสยีหายดว้ย

7. การใชบ้รกิาร

บรษัิทฯ พยายามอยา่งที�สดุในการพัฒนาคณุภาพของการบรกิาร อยา่งไรกด็ี
เนื�องดว้ยลกัษณะทางเทคนคิของการใหบ้รกิาร บรษัิทไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่ทา่น
จะสามารถใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสมบรูณห์รอืโดยปราศจากซึ�งปัญหาใดๆ แตห่ากทา่นพบ
ความผดิพลาดทางเทคนคิ ทา่นสามารถรายงานความบกพรอ่งผา่นทางศนูยบ์รกิาร

https://www.digitpro.store/


ลกูคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้ และบรษัิทฯจะพยายามแกไ้ขขอ้บกพรอ่งอยา่งรวดเร็วที�สดุ
เทา่ที�จะทําได ้ บรษัิทสงวนสทิธิ�ที�จะมใิหผู้ใ้ชเ้ว็บไซตเ์ขา้ถงึเว็บไซต์
https://www.digitpro.store/ ไดห้ากมคีวามจําเป็นในการซอ่มแซมหรอืบํารงุรักษา
หรอืปรับปรงุระบบ หรอืเพื�อการนําระบบใหม่ๆ มาใช ้ บรษัิทมคีวามพยายามเป็นอยา่ง
ยิ�งในการจัดใหม้กีารบรกิารไดม้ากที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปไดแ้ละทําการขยายการให ้
บรกิารออกไปสูพ่ื�นที�อื�นๆ ในประเทศไทย ซึ�งทา่นจะไดรั้บขอ้มลูเกี�ยวกบัการใหบ้รกิาร
ในระหวา่งขั �นตอนการทํารายการสั�งซื�อผา่นการบรกิารทางเว็บไซต์

8. ความรบัผดิ

แมว้า่บรษัิทฯจะใชค้วามพยายามในการตรวจสอบความถกูตอ้งแทจ้รงิและความ
เกี�ยวโยงระหวา่งขอ้ความในเว็บไซต์ https://www.digitpro.store/ กต็าม บรษัิทกไ็ม่
สามารถรับประกนัในเรื�องดงักลา่วแกผู่ใ้ชเ้ว็บไซตไ์ด ้ ดว้ยเหตนุี� บรษัิทจงึไมข่อรับ
ประกนัและไมข่อรับผดิในความผดิพลาด การละเวน้ หรอืปัญหาทางเทคนคิ ที�อาจเกดิ
ขึ�นในระหวา่งการใชเ้ว็บไซต์ หากบรษัิทฯพบวา่ขอ้ความใดไมถ่กูตอ้งและมคีวามเป็น
ไปไดใ้นทางเทคนคิและไมเ่ป็นการกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยอนัไมส่มเหตสุมผลแกบ่รษัิท
ในการที�จะแกไ้ข บรษัิทจะทําการปรับปรงุขอ้ความโดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะทําได ้ ทั �งนี�
บรษัิทไมข่อรับผดิในสว่นตอ่ไปนี�

- ขอ้ความในเว็บไซตซ์ึ�งเป็นของบคุคลภายนอกที�สามารถเขา้ถงึไดผ้า่นทางเว็บไซต์
https://www.digitpro.store/ หรอืผา่นทางเว็บไซตข์องบคุคลภายนอกที�ระบใุนเว็บ
ไซต์ https://www.digitpro.store/ หรอืการโฆษณาหรอืการสง่เสรมิการขายใดๆ ของ
บคุคลภายนอกผา่นทางเว็บไซตข์องบรกิารนี�

- ขอ้ความที�ระบใุนเว็บไซตข์องการบรกิารนี�โดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมหรอืการรับ
ทราบจากบรษัิทฯ และโดยทางเทคนคิบรษัิทไมส่ามารถป้องกนัการใชง้านได ้

- การที�ไมส่ามารถใชเ้ว็บไซต์ https://www.digitpro.store/ ไดก้บัเครื�องมอืและ
ซอฟทแ์วรข์องทา่น หรอืการเชื�อมตอ่เครอืขา่ยการสื�อสารทางอเิล็คทรอนกิสข์องทา่น

- ปัญหาทางเทคนคิ รวมถงึความผดิพลาดและลม้เหลวในการเชื�อมตอ่กบัเว็บไซต์
https://www.digitpro.store/

ทั �งนี� ขอ้กําหนดในขอ้นี�ไมก่ระทบกบัความรับผดิของบรษัิทฯเกี�ยวกบัขอ้บกพรอ่งใน
ผลติภณัฑท์ี�ทา่นไดซ้ื�อผา่นทางบรกิารนี�ในสว่นที�เกี�ยวกบัขอ้กําหนดของกฎหมาย
ทั�วไป
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9. การป้องกนัขอ้มลูสว่นบคุคลและความยนิยอมในการดาํเนนิการกบัขอ้มลู

บรษัิทฯ จะเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นเป็นความลบั ทั �งนี� ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอม
แกบ่รษัิทในการดําเนนิการกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นที�ไดใ้หไ้วแ้กบ่รษัิทเพื�อการ
ดําเนนิการดงัตอ่ไปนี�

การใหบ้รกิาร โดยเฉพาะการรับคําสั�งซื�อ ดําเนนิการเกี�ยวกบัคําสั�งซื�อ และสง่สนิคา้ไป
ยงัจดุหมายปลายทางที�ทา่นกําหนด การชาํระเงนิ การออกใบเสร็จคา่สนิคา้ การ
สื�อสารกบัทา่นเกี�ยวกบัคําสั�งซื�อ

(การใหข้อ้มลูแกท่า่นเกี�ยวกบัสนิคา้ บรกิาร และสว่นลด ของบรษัิทฯ (โดยเฉพาะทาง
อเีมลล ์โทรศพัท ์เอสเอ็มเอส (SMS) หรอืเอ็มเอ็มเอส (MMS))

ทา่นตกลงใหค้วามยนิยอมแกบ่รษัิทในการจัดการขอ้มลูที�ทา่นไดใ้หไ้วใ้นระหวา่งการ
ลงทะเบยีนใชบ้รกิาร หากทา่นใชบ้รกิารผา่นทางศนูยบ์รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท์
บรษัิทฯมสีทิธบินัทกึเสยีงเพื�อประโยชนใ์นการประเมนิและพัฒนาคณุภาพของการให ้
บรกิารของบรษัิท บรษัิทฯขอแจง้วา่บรษัิทจะดําเนนิการกบัขอ้มลูของทา่น เฉพาะที�
เกี�ยวขอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี�ทา่นไดใ้หค้วามยนิยอมไวแ้ลว้เทา่นั�น ทา่นตกลงวา่ไดใ้ห ้
ขอ้มลูของทา่นในการสมคัรใชบ้รกิารผา่นเว็บไซตห์รอืศนูยบ์รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท์
ดว้ยความสมคัรใจ

10. ขอ้กาํหนดอื�นๆ

ขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี� รวมถงึความตกลงใดๆ อนัเกี�ยวเนื�องกบัการใชบ้รกิาร ใหอ้ยูใ่น
บงัคบัของกฎหมายไทย การระงับขอ้พพิาทใหก้ระทําในศาลไทยตามภมูลํิาเนาของ
บรษัิท ในกรณีที�ขอ้ความในขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�ในภาษาไทยและภาษาองักฤษไม่
ตรงกนั ใหถ้อืตามขอ้ความในเว็บไซต์ https://www.digitpro.store/ ในภาษาไทยเป็น
หลกั หากสว่นหนึ�งสว่นใดในขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�ไมเ่หมาะสมหรอืไมม่ผีลบงัคบัใช ้
ตามกฎหมาย ใหข้อ้กําหนดในสว่นดงักลา่วสิ�นผล และใหข้อ้ตกลงและเงื�อนไขนี�ใน
สว่นอื�นมผีลใชบ้งัคบัตอ่ไป ในกรณีที�มกีารฝ่าฝืนขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี� ไมว่า่ครั �ง
เดยีวหรอืเป็นการฝ่าฝืนซํ�าเดมิกต็าม แตบ่รษัิทฯ ไมไ่ดใ้ชส้ทิธทิี�มเีกี�ยวกบัการฝ่าฝืน
ดงักลา่ว ไมใ่หถ้อืวา่บรษัิทสละสทิธแิละไมเ่ป็นการกระทบสทิธขิองบรษัิทในการใช ้
สทิธใินภายหลงั หากบรษัิทยกเวน้การฝ่าฝืนสว่นหนึ�งสว่นใดของขอ้ตกลงและ
เงื�อนไขนี� ไมถ่อืวา่เป็นการยกเวน้การฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรอืการฝ่าฝืนขอ้กําหนด
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อื�นๆ ที�ระบไุวใ้นขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�แตป่ระการใด บรษัิทไมม่สีว่นรับผดิชอบในการ
ฝ่าฝืนขอ้ตกลงและเงื�อนไขนี�หรอืเงื�อนไขการสั�งซื�อสนิคา้ทางเว็บไซตอ์นัเนื�องมาจาก
เหตกุารณใ์ดๆ ที�อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ


