
เงื่อนไขในการใชบริการ 
 

ยนิดตีอ้นรบัสูเ่ว็บไซต ์www.shop888mall.com กรุณาอ่านเงอืนไขและขอ้กาํหนดเหลา่นีโดย
ละเอยีด เงอืนไขในการใชบ้รกิารต่อไปนีจะใชบ้งัคบักบัการใชง้านและการเขา้ถงึเวปไซด ์
ของท่าน (ดงัระบุขา้งลา่ง) และการใชบ้รกิาร 

 

โดยการเขา้ถงึเวปไซด ์และ/หรอืใชบ้รกิาร ท่านตกลงทจีะผูกพนัโดย เงอืนไขในการใช ้
บรกิารนี หากท่านไม่ตกลงดว้ยกบั เงอืนไขในการใชบ้รกิารนี อย่าเขา้ใช ้และ/หรอืใชเ้วป
ไซดนี์หรอืบรกิาร 

 

การเขา้ถงึและใชส้่วนทมีกีารใชร้หสัป้องกนัและ/หรอืรกัษาความปลอดภยัของเวปไซด ์
และ/หรอืการใชบ้รกิารจะจาํกดัไวส้าํหรบัลกูคา้ทมีบีญัชผีูใ้ชเ้ท่านัน ท่านตอ้งไม่เขา้ใชห้รอื
พยายามเขา้ใชส้่วนดงักล่าวของเวปไซดนี์ และ/หรอืบรกิาร หรอืยงัขอ้มลูอนืใดทมีกีาร
ป้องกนั โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ผ่านทางชอ่งทางใด ๆ ทเีราไม่ไดเ้จตนาเปิดใหใ้ชส้าํหรบัการ
ใชง้านโดยเฉพาะของทา่น การฝ่าฝืนขอ้กาํหนดนีอาจจะเป็นความผดิตามพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการกระทําผดิเกยีวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย 

 

หากท่านอายุตํากว่า 18 ปี : ท่านตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดาหรอืผูป้กครองตาม
กฎหมายของท่าน การยอมรบัในเงอืนไขในการใชบ้รกิารนีและความตกลงของบุคคล
ดงักลา่วในการเขา้รบัผดิชอบตอ่: (1) การกระทําของท่าน (2) ค่าบรกิารใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบั
การใชบ้รกิารใดๆ หรอืการซอืสนิคา้ของท่าน และ (3) การยอมรบัและปฏบิตัติามเงอืนไขใน
การใชบ้รกิารนีของท่านหากท่านไม่ไดร้บัความยนิยอมจากบดิามารดา หรอืผูป้กครอง
ตามกฎหมายของท่าน ทา่นตอ้งหยุดการใชง้าน/การเขา้ใช ้เวปไซดแ์ละการใชบ้รกิาร 

 

1. นิยาม & การตคีวาม 

 

เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอนื นิยามและขอ้กาํหนดเกยีวกบัการตคีวามทกีาํหนดไวใ้น
เอกสารแนบ 1 จะนํามาบงัคบัใชก้บัเงอืนไขในการใชบ้รกิารนี 

 

2. การใชบ้รกิารและ/หรอืการเขา้ถงึเวปไซดโ์ดยทวัไป 



 

2.1 แนวปฏบิตัใินการใชง้านเวปไซด ์และ/หรอืบรกิาร: ท่านตกลงทจีะปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ
คําบอกกลา่ว ระเบยีบการดําเนินงาน และนโยบายและคาํแนะนําทงัหลายเกยีวกบัการใช ้
บรกิาร และ/หรอืการเขา้ถงึเวปไซด ์รวมถงึการแกไ้ขเพมิเตมิใด ๆ ในสงิทกีล่าวมาซงึออก
ใชบ้งัคบัโดยเราเป็นครงัคราวไป เราสงวนสทิธทิจีะปรบัปรุงแนวปฏบิตั ิคาํบอกกล่าว 
ระเบยีบการดําเนินงาน และนโยบายและคาํแนะนําดงักล่าวในเวลาใดๆ และถอืว่าท่านได ้
รบัทราบและผูกพนัตามการเปลยีนแปลงใด ๆ กบัสงิทกีลา่วมานันเมอืไดม้กีารเผยแพร่
บนเวปไซดแ์ลว้ 

 

2.2 กจิกรรมทตีอ้งหา้ม: ท่านตกลงและใหค้าํมนัทจีะไม่: 

 

(ก) ปลอมเป็นบุคคลหรอืหน่วยงานใดๆ หรอืระบถุอ้ยคาํอนัเป็นเท็จหรอืแสดงตนโดย
หลอกลวงดว้ยประการอนืใดในความเกยีวขอ้งสมัพนัธก์บับุคคลหรอืหน่วยงานใดๆ 

 

(ข) ใชเ้วปไซดห์รอืบรกิารเพอืวตัถปุระสงคท์ไีม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

 

(ค) พยายามจะเขา้ใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืทาํการรบกวนหรอืทําใหร้ะบบคอมพวิเตอร ์
หรอืเครอืขา่ยอนืทเีชอืมตอ่กบัเวปไซดห์รอืบรกิารขดัขอ้ง 

 

(ง) โพสต ์สง่เสรมิ หรอืสง่เอกสารขอ้มูลตอ้งหา้มใดๆผ่านทางเวปไซดห์รอืบรกิาร 

 

(จ) รบกวนการใชง้านและการใชป้ระโยชนจ์ากเวปไซดห์รอืบรกิารของผูอ้นื 

 

(ฉ) ใชห้รอือพัโหลด ในทางใดทางหนึง ซงึซอฟตแ์วรห์รอืเอกสารขอ้มูลใด ๆ ทมี ีหรอืที
ท่านมเีหตุใหส้งสยัว่ามไีวรสั สว่นประกอบททํีาใหเ้สยีหาย รหสัทเีป็นอนัตราย หรอื
สว่นประกอบททีําอนัตรายซงึอาจจะทําใหข้อ้มูลของเวปไซดเ์สยีหายหรอืผดิพลาดได ้หรอื
ทําใหเ้สยีหายหรอืรบกวนการทํางานของคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณม์อืถอืของลกูคา้รายอนื 
หรอืของเวปไซดห์รอืบรกิารได ้และ 

 



(ช) ใชเ้วปไซดห์รอืบรกิารนอกเหนือจากทสีอดคลอ้งกบันโยบายการใชง้านทเีป็นทยีอมรบั
ของเครอืข่ายทเีชอืมตอ่ใด ๆ มาตรฐานอนิเทอรเ์น็ตใด ๆ ทเีกยีวขอ้ง และกฎหมายอนืใดที
เกยีวขอ้ง 

 

2.3 ความพรอ้มของเวปไซดแ์ละบรกิาร: เราอาจจะทําการปรบัปรงุ แกไ้ข ระงบั หรอืหยุด
การใหบ้รกิารหรอืถอดออก ไม่ว่าทงัหมดหรอืบางสว่น ของเวปไซดห์รอืบรกิารใดๆ ในบาง
ชว่งเวลา โดยไม่จาํตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ หรอืคาํบอกกลา่วลว่งหนา้ และไมต่อ้งรบัผดิชอบ
ใดๆ หากการปรบัปรงุ แกไ้ข ระงบั หรอืถอดออกดงักลา่วจะทําใหท้่านไม่สามารถเขา้ใช ้
เวปไซดห์รอืสว่นหนึงสว่นใดของบรกิาร 

 

2.4 สทิธใินการตดิตามตรวจสอบเนือหา: เราขอสงวนสทิธโิดยดุลพนิิจแต่ฝ่ายเดยีวแต่ไม่
ผูกพนัทจีะ: 

 

(ก) ตดิตามตรวจสอบ คดักรอง หรอืควบคมุกจิกรรม เนือหา หรอืเอกสารขอ้มลูใด ๆ 
บนเวปไซด ์และ/หรอืผ่านการบรกิาร เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงือนไขและ
ขอ้กาํหนดทอียู่ในทนีีและอาจจะดําเนินการใด ๆ ตามทเีห็นสมควรโดยดลุพนิิจของทางเรา
แต่เพยีงฝ่ายเดยีว 

 

(ข) ป้องกนัหรอืจํากดัการเขา้ใชย้งัเวปไซด ์และ/หรอืบรกิารของลกูคา้ 

 

(ค) รายงานกจิกรรมใดทเีราสงสยัว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืระเบยีบกฎเกณฑใ์ดๆทใีช ้
บงัคบั ใหห้น่วยงานทเีหมาะสมทราบ และใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานดงักลา่ว และ/หรอื 

 

(ง) รอ้งขอขอ้สนเทศและขอ้มูลใด ๆ จากท่านอนัเกยีวกบัการใชบ้รกิาร และ/หรอืการเขา้
ใชเ้วปไซดข์องท่านในเวลาใด ๆ และใชส้ทิธขิองเราภายใตข้อ้นีหากท่านปฏเิสธทจีะให ้
ขอ้สนเทศ และ/หรอืขอ้มูลดงักลา่ว หรอืหากท่านใหห้รอืเรามเีหตใุหเ้ชอืไดว้่าท่านให ้
ขอ้สนเทศ และ/หรอืขอ้มูลทไีม่ถกูตอ้ง ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืโดยฉอ้ฉล 

 



2.5 นโยบายความเป็นสว่นตวั: การใชบ้รกิาร และ/หรอืการเขา้ถงึเวปไซดข์องทา่นยงัอยู่
ภายใตบ้งัคบันโยบายความเป็นส่วนตวัตามทกีาํหนดไวใ้น
https://www.shop888mall.com/pages/privacy-policy 

 

2.6 เงอืนไขเพมิเตมิ: นอกเหนือจากเงอืนไขในการใชบ้รกิารนี การใชง้านเอกสารขอ้มูล
และบรกิารในดา้นหนึงดา้นใดโดยเฉพาะ เอกสารขอ้มูลฉบบัทลีะเอยีดขนึหรอืไดร้บัการ
ปรบัปรงุทเีสนอโดยเราหรอืโดยผูร้บัเหมาชว่งทเีรากาํหนด อาจจะอยู่ภายใตบ้งัคบัเงอืนไข
และขอ้กาํหนดเพมิเตมิ ซงึจะใชบ้งัคบัโดยมผีลสมบูรณท์กุประการ 

 

3. การใชบ้รกิาร 

 

3.1 การใชบ้งัคบัเงอืนไขในขอ้นี: นอกเหนือจากเงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืทงัหลายของ
เงอืนไขในการใชบ้รกิารนี ขอ้กาํหนดในขอ้ 3 นีถอืว่าเป็นเงอืนไขและขอ้กาํหนดเฉพาะ
เพมิเตมิทใีชบ้งัคบักบัการใชบ้รกิารของท่าน 

 

3.2 ขอ้จํากดั: การใชบ้รกิารจะถกูจํากดัเฉพาะลกูคา้ทไีดร้บัอนุญาต ซงึเป็นบุคคลทบีรรลุ
นิตภิาวะแลว้และมคีวามสามารถตามกฎหมายในการทําสญัญาภายใตก้ฎหมายที
เกยีวขอ้งใด ๆ ลกูคา้ทไีดฝ่าฝืนหรอืกาํลงัฝ่าฝืนเงอืนไขและขอ้กาํหนดในทนีี และลกูคา้ที
ถกูระงบัการใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าถาวรหรอืชวัคราว จะไม่อาจใชบ้รกิารไดแ้มว่้าจะทําตาม
ขอ้กาํหนดของขอ้ 3.2 นีแลว้ก็ตาม 

 

3.3 เงอืนไขในการใชบ้รกิารทวัไป: ท่านตกลง: 

 

(ก) ทจีะเขา้ใช ้และ/หรอืใชบ้รกิาร ดว้ยวตัถปุระสงคท์ชีอบดว้ยกฎหมายเท่านันและดว้ย
วธิกีารทชีอบดว้ยกฎหมายตลอดเวลา รวมทงัตกลงทจีะดาํเนินกจิกรรมใดๆ เกยีวกบัการ
บรกิารดว้ยความสจุรติใจ และ 

 

(ข) ทจีะรบัรองว่าขอ้สนเทศหรอืขอ้มูลใด ๆ อนัเกยีวกบับรกิารทที่านโพสตห์รอืทําให ้
ปรากฏบนเวปไซดนั์นถกูตอ้งและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ทเีกยีวขอ้ง และจะรบัผดิชอบใน
ขอ้สนเทศและขอ้มูลดงักลา่วแต่ฝ่ายเดยีว 



 

3.4 รายละเอยีดของสนิคา้: ถงึแมว่้าเราจะพยายามอย่างเต็มทใีนการใหข้อ้มูลและ
รายละเอยีดทแีม่นยําของสนิคา้ เราไม่รบัประกนัว่ารายละเอยีดดงักล่าวจะมคีวามแม่นยํา 
เป็นปัจจบุนั หรอืปราศจากขอ้ผดิพลาด 

 

3.5 ราคาของสนิคา้: ราคาทปีระกาศขายทงัหลายอยู่ภายใตบ้งัคบัการเสยีภาษี เวน้แต่จะ
ระบุไวช้ดัแจง้เป็นอย่างอนื เราสงวนสทิธทิจีะแกไ้ขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ กไ็ดโ้ดย
ไม่ตอ้งใหเ้หตผุลหรอืคําบอกกลา่วลว่งหนา้ใด ๆ 

 

3.6 ผูข้ายทเีป็นบุคคลภายนอก: ท่านรบัทราบวา่คูส่ญัญานอกเหนือจาก Shop888mall 

(ไดแ้ก ่ผูข้ายทเีป็นบุคคลภายนอก) เป็นผูล้งรายการและขายสนิคา้ของบคุคลดงักลา่ว
บนเวปไซด ์ขอ้มูลว่าสนิคา้ดงักลา่วไดถ้กูประกาศเพอืจาํหน่ายบนเวปไซดโ์ดย 
Shop888mall หรอืผูข้ายทเีป็นบุคคลภายนอก อาจมกีารไวบ้นเว็บเพจทมีกีารแสดง
รายการสนิคา้ดงักล่าว เพอืหลกีเลยีงขอ้สงสยั ขอ้ตกลงแตล่ะฉบบัททํีาขนึเพอืการขาย
สนิคา้ของผูข้ายทเีป็นบคุคลภายนอกใหแ้กล่กูคา้ จะเป็นสญัญาททีําขนึโดยตรงระหวา่ง
ผูข้ายทเีป็นบุคคลภายนอกกบัลกูคา้เทา่นัน และยงัอยู่ภายใตบ้งัคบัเงอืนไขและขอ้กาํหนด
ในการซอืขายสนิคา้ดว้ย 

 

4. ลกูคา้ทมีบีญัช ีกบั Shop888mall 

 

4.1 ชอืผูใ้ช/้รหสัผ่าน: บรกิารบางอย่างทอีาจจะมบีนเวปไซดอ์าจจําเป็นจะตอ้งมกีารสรา้ง
บญัชกีบัเราหรอืมกีารใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสรา้งบญัชกีบัเรา ชอืผูใ้ช ้
และรหสัผ่านอาจจะ: (1) พจิารณาและออกใหท้่านโดยเรา หรอื (2) ท่านเป็นฝ่ายใหแ้ละเรา
เป็นผูอ้นุมตัโิดยดลุพนิิจแต่ฝ่ายเดยีวของเราอนัเกยีวขอ้งกบัการใชบ้รกิาร และ/หรอืการ
เขา้ใชเ้วปไซดท์เีกยีวขอ้ง เราอาจจะรอ้งขอใหท่้านอพัเดทขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านหรอื
ยกเลกิชอืผูใ้ช ้และ/หรอืรหสัผ่านทนัทใีนเวลาใดๆโดยดลุพนิิจแตฝ่่ายเดยีวของเรา โดยไม่
ตอ้งใหเ้หตผุลหรอืคาํบอกกลา่วลว่งหนา้และไม่ตอ้งรบัผดิหรอืรบัผดิชอบในความสญูเสยี
ใดๆ ทที่านไดร้บัหรอืท่านเป็นฝ่ายทําใหเ้กดิขนึ หรอืเกดิขนึจากหรอืเกยีวขอ้งกบัหรอืโดย
เหตผุลของคาํขอหรอืการยกเลกิดงักลา่ว ท่านตกลงทจีะเปลยีนรหสัผ่านของท่านเป็นครงั
คราว และเก็บชอืผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านไวเ้ป็นความลบัและจะรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัของ
บญัชขีองท่านและรบัผดิตอ่การเปิดเผยหรอืการใชง้านใด ๆ (ไม่ว่าการใชง้านดงักล่าวจะ
ไดร้บัอนุญาตหรอืไม่) ซงึชอืผูใ้ชง้าน และ/หรอืรหสัผ่าน ท่านจะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบทนัที



หากท่านทราบว่าหรอืมเีหตผุลใหส้งสยัว่าความลบัเกยีวกบัชอืผูใ้ชง้าน และ/หรอืรหสัผ่าน
อาจจะถกูเปิดเผยหรอืมกีารใชช้อืผูใ้ชง้าน และ/หรอืรหสัผ่านโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรอื
หากขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านจาํเป็นตอ้งมกีารปรบัปรงุ เราคาดว่าคาํบอกกลา่วของท่าน
ไดร้บัการดําเนินการโดยเราเมอืครบเจ็ด (7) วนัทําการหลงัจากไดร้บัคาํบอกกลา่วดงักลา่ว
แลว้ 

 

4.2 การอา้งการใชง้านหรอืเขา้ใช:้ ท่านตกลงและรบัทราบว่าการใชบ้รกิาร และ/หรอืการ
เขา้ใชใ้ด ๆในเวปไซด ์และขอ้สนเทศ ขอ้มูล หรอืการสอืสารใด ๆ ทอีา้งองิถงึชอืผูใ้ชง้าน
และรหสัผ่านของท่านได ้แลว้แต่กรณี จะถอืว่า: 

 

(ก) เป็นการเขา้ใชเ้วปไซดท์เีกยีวขอ้ง และ/หรอื ใชบ้รกิารโดยท่าน หรอื 

 

(ข) เป็นขอ้สนเทศ ขอ้มลู หรอืการสอืสารทปีระกาศ สง่ผ่าน หรอืออกโดยชอบโดยฝ่าย
ท่าน 

 

ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงทจีะผูกพนัโดยการเขา้ใชเ้วปไซด ์และ/หรอืการใชบ้รกิารใด ๆ 
(ไม่ว่าการเขา้ใชห้รอืการใชง้านดงักลา่วจะไดร้บัอนุญาตจากท่านหรอืไม่ เวน้แตก่รณีการ
เขา้ใชเ้วปไซดท์ไีม่ไดร้บัอนุญาตใด ๆ หลงัจากเราไดร้บัการบอกกล่าวการเขา้ใชโ้ดยไม่ได ้
รบัอนุญาตของชอืผูใ้ชง้าน และ/หรอืรหสัผ่านแลว้ ตามขอ้ 4.1) ท่านยนิยอมให ้เรามสีทิธ ิ
(แต่ไม่ผูกพนั) ทดีําเนินการ อา้งองิตาม หรอืขอใหท่้านรบัผดิชอบและรบัผดิแตฝ่่ายเดยีว
ในการกระทําดงักล่าวเสมอืนว่าการเขา้ใชด้งักลา่วนันทําหรอืสง่โดยท่านเอง ท่านยงัตกลง
และรบัทราบอกีดว้ยว่า ท่านผูกพนัและตกลงทจีะชดใชค้วามเสยีหายใหเ้ราจนเต็มจาํนวน
ต่อความสญูเสยีใด ๆ ทงัหมดทเีกดิจากการใชบ้รกิารใด ๆ และ/หรอืการเขา้ใชเ้วปไซด ์ที
สามารถอา้งองิไปชอืผูใ้ชห้รอืรหสัผ่านของทา่นได ้

 

5. ทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

5.1 ความเป็นเจา้ของ: ทรพัยส์นิทางปัญญาในเวปไซดแ์ละเอกสารขอ้มูลเป็นกรรมสทิธขิอง 
อนุญาตใหแ้ก ่หรอืควบคมุโดยเรา ผูอ้นุญาตใหใ้ชส้ทิธขิองเรา หรอืผูใ้หบ้รกิารของเรา 
เราสงวนสทิธทิจีะบงัคบัใชส้ทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างเต็มทเีท่าทกีฎหมายกาํหนด 

 



5.2 การจาํกดัการใชง้าน: หา้มมใิหท้ําซาํ ทาํวศิวกรรมยอ้นกลบั แปลงกลบั ถอดประกอบ 
แยกสว่น เปลยีนแปลง แจกจา่ย เผยแพรซ่าํ จดัแสดง ออกอากาศ ทําการเชอืมโยง ทํา
ภาพสะทอ้น เฟรม โอนยา้ย หรอืส่งตอ่ในลกัษณะใด ๆ หรอืดว้ยวธิกีารใด หรอื เกบ็ไวใ้น
ระบบการคน้ขอ้สนเทศ หรอืตดิตงัในเซริฟ์เวอร ์ระบบ หรอือปุกรณ ์โดยปราศจากความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเรากอ่นหรอืจากเจา้ของลขิสทิธทิเีกยีวขอ้งกอ่น ภายใต ้
บงัคบัขอ้ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพยีงการใหท้่านดาวนโ์หลด พมิพ ์หรอืใชเ้อกสารขอ้มลู
เพอืการใชง้านสว่นตวัและไม่ใชเ้พอืวตัถุประสงคท์างการคา้ และท่านตอ้งไม่แกไ้ข
เปลยีนแปลงเอกสารขอ้มูล ซงึเราหรอืเจา้ของลขิสทิธทิเีกยีวขอ้งยงัคงเป็นเจา้ของลขิสทิธิ
ทงัหลายและสทิธใินความเป็นเจา้ของอนื ๆ ทอียู่ในเอกสารขอ้มูลนัน 

 

5.3 เครอืงหมายการคา้: เครอืงหมายการคา้ ใหม้คีวามหมายตามทกีาํหนดไวใ้น
เอกสารแนบทา้ยสญัญานี ไม่มสีงิใดบนเวปไซดแ์ละในเงอืนไขในการใชบ้รกิารนี จะ
ตคีวามไดว้่าเป็นการอนุญาตใหใ้ชส้ทิธหิรอืมอบสทิธใินการใชง้าน ไม่ว่าโดยปรยิาย โดย
หลกักฎหมายปิดปาก หรอืยนิยอมใหอ้นุญาต หรอืใหส้ทิธทิจีะใชโ้ดยประการอนืใด (ซงึ
รวมถงึในรปูแบบ เมตา้ แท็ก หรอื ลงิค ์“ด่วน” ไปยงัเว็บไซตอ์นืใด) ซงึเครอืงหมายการคา้
ใด ๆ ทแีสดงอยู่บนหนา้บรกิาร โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเราหรอื
จากเจา้ของเครอืงหมายการคา้ทเีกยีวขอ้งอนืใด 

 

6. การจาํกดัความรบัผดิชอบและความรบัผดิของเรา 

 

6.1 การไม่รบัรองหรอืรบัประกนั: บรกิาร เวปไซด ์และเอกสารขอ้มูล ใหบ้รกิารใน
หลกัเกณฑ ์“ตามทเีป็น” และ “ตามทมี”ี ขอ้มูลและ/หรอืขอ้สนเทศทงัหลายทอียู่ในเวปไซด ์
บรกิาร หรอืเอกสารขอ้มูล ถกูใหไ้วเ้พอืใชเ้ป็นขอ้มูลเท่านัน ไม่มกีารรบัรองหรอืรบัประกนั
อย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปรยิาย ชดัแจง้หรอืโดยบทบญัญตัใิด ๆ รวมทงัการรบัประกนัการไม่
ละเมดิสทิธขิองบุคคลภายนอก กรรมสทิธ ิความสามารถในการนําไปคา้ขายได ้คณุภาพ
ทเีป็นทพีอใจ หรอืความเหมาะสมตอ่วตัถปุระสงคอ์ย่างหนึงอย่างใด ใหไ้วใ้นสว่นที
เกยีวขอ้งกบัเวปไซด ์บรกิาร หรอืเอกสารขอ้มูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทอืนตอ่ผล
บงัคบัของทกีล่าวมากอ่นหนา้ เราไม่รบัประกนั: 

 

(ก) ความถกูตอ้ง เหมาะแกเ่วลา ความพอเพยีง มูลคา่ในทางพาณิชย ์หรอืความครบถว้น
ของขอ้มูล และ/หรอืขอ้สนเทศทงัหลายทอียู่ในเวปไซด ์บรกิาร หรอืเอกสารขอ้มูล 

 



(ข) ว่าเวปไซด ์บรกิาร หรอืเอกสารขอ้มลูใด ๆ จะมใีหโ้ดยไม่เกดิการตดิขดั มคีวามมนัคง 
หรอืปราศจากความผดิพลาดหรอืตกหลน่ หรอืขอ้ชาํรดุบกพรอ่งใด ๆ ทรีะบุไดจ้ะไดร้บั
การแกไ้ข 

 

(ค) ว่าเวปไซด ์บรกิาร หรอืเอกสารขอ้มูล ปราศจากไวรสัคอมพวิเตอรห์รอื รหสัททีําขนึ
ดว้ยเจตนารา้ย รหสัททีาํใหเ้กดิการทําลาย หรอืรหสัททํีาใหเ้กดิการขดัขอ้ง โปรแกรม
ตวัแทน หรอืกลุ่มคําสงั หรอืมาโครอนืใดทเีป็นอนัตราย กอ่ความเสยีหาย หรอืทําใหเ้กดิ
การขดัขอ้ง และ 

 

(ง) ความปลอดภยัในขอ้มูลใด ๆ ทสีง่โดยท่านหรอืไปยงัท่านผ่านทางเวปไซด ์หรอืบรกิาร 
และท่านยอมรบัความเสยีงว่าขอ้มูลใด ๆ ทสีง่หรอืไดร้บัผ่านทางบรกิารหรอืเวปไซดอ์าจจะ
ถกูเขา้ถงึโดยบุคคลภายนอกทไีมไ่ดร้บัอนุญาตได ้และ/หรอืเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรอื
เจา้หนา้ท ีลกูจา้ง หรอืตวัแทนของเราใหแ้กบุ่คคลภายนอกทอีา้งว่าเป็นทา่นหรอือา้งว่า
กระทาํการโดยไดร้บัมอบอํานาจจากท่าน การสง่ขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ตและไปรษณีย ์
อเิล็กทรอนิกสอ์าจจะถกูขดัขวาง ขาดการตดิต่อ ลา่ชา้ จากความแออดัในการสง่ขอ้มูล
ทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืมกีารส่งขอ้มูลไม่ถูกตอ้งเนืองจากลกัษณะของอนิเทอรเ์น็ตทอีาจถูก
เปิดเผยต่อสาธารณะได ้

 

6.2 การยกเวน้ความรบัผดิ: ผูไ้ดร้บัชดใชข้องShop888mallไม่ตอ้งรบัผดิตอ่ท่านในการ
สญูเสยีใด ๆ ก็ตามหรอืไม่ว่าเกดิขนึอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คํานึงถงึรปูแบบการกระทํา) อนั
เกดิขนึโดยตรงหรอืโดยออ้มเกยีวขอ้งกบั: 

 

(ก) การเขา้ใช ้ใชง้าน และ/หรอืการไม่สามารถใชเ้วปไซด ์หรอืบรกิารได ้

 

(ข) การเชอืถอืขอ้มูลหรอืขอ้สนเทศใด ๆ ทมีอียู่ในเวปไซด ์และ/หรอืผ่านการบรกิาร ท่าน
ไม่ควรกระทาํการใดกบัขอ้มูลหรอืขอ้สนเทศดงักล่าวโดยไม่ไดต้รวจสอบความถกูตอ้งของ
เนือหาดว้ยตนเองเสยีกอ่น 

 

(ค) ระบบ เซริฟ์เวอร ์หรอืการเชอืมต่อใด ๆ เกดิการลม้เหลว ผดิพลาด ตกหล่น ขดัขอ้ง 
ลา่ชา้ มไีวรสัคอมพวิเตอรห์รอืการปองรา้ยอนืๆ การทําลาย หรอื รหสัททีาํใหเ้กดิการ



ขดัขอ้ง โปรแกรมตวัแทน หรอืกลุ่มคําสงั หรอืมาโครอนืใด ทเีป็นอนัตราย กอ่ความ
เสยีหาย หรอืทาํใหเ้กดิความผดิพลาด และ 

 

(ง) การใชง้านหรอืเขา้ใชใ้ด ๆ เว็บไซตห์รอืเว็บเพจอนืใดทเีชอืมไวก้บัเวปไซด ์แมว้่าเรา
หรอืเจา้หนา้ทหีรอืตวัแทนหรอืลกูจา้งของเราอาจจะไดร้บัแจง้หรอืคาดหมายไวแ้ลว้ถงึ
ความเป็นไปไดใ้นเรอืงดงักลา่ว 

 

6.3 ดว้ยความเสยีงภยัของท่านเอง: ความเสยีงจากการเขา้ใจผดิ ความผดิพลาด ความ
เสยีหาย คา่ใชจ้า่ย หรอืการสญูเสยีใด ๆ อนัเป็นผลจากการใชเ้วปไซดนั์นเป็นความเสยีง
ภยัของท่านเองทงัสนิ และเราจะไม่ตอ้งรบัผดิใด ๆ ในกรณีดงักลา่ว 

 

7. การเชอืมโยง การเตอืน และการโฆษณา 

 

7.1 การเชอืมโยง: เพอืความสะดวกของทา่น เราอาจจะรวมเอาการเชอืมโยงไวก้บัเว็บไซต ์
หรอืเนือหาอนืบนอนิเทอรเ์น็ตทเีป็นของหรอืดําเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซตห์รอื
เนือหาทลีงิคไ์วด้งักลา่วไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของเรา และเราจะไม่รบัผดิตอ่ความ
ผดิพลาด ตกหลน่ ล่าชา้ ทําใหเ้สยีชอืเสยีง หมนิประมาท ดหูมนิ การหลอกลวง สงิน่า
รงัเกยีจ ลามกอนาจาร การดหูมนิสงิศกัดสิทิธ ิความไม่ถกูตอ้ง หรอืเอกสารขอ้มูลทไีม่
เหมาะสมอนืใด ทอียู่ในเนือหา หรอืผลทตีามมาจากการเขา้ใช ้เว็บไซตท์เีชอืมไวใ้ด ๆ การ
เชอืมโยงใด ๆ ไปยงัเว็บไซตห์รอืเนือหาอนืใด ไม่ไดเ้ป็นการยนืยนัหรอืรบัรองเว็บไซตห์รอื
เนือหาดงักลา่ว และทา่นตกลงว่าการเขา้ใชห้รอืการใชง้านเว็บไซตห์รอืเนือหาทลีงิคไ์ว ้
ดงักลา่วเป็นความเสยีงของท่านเองทงัสนิ 

 

7.2 การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร ์java applet และ/หรอืเอกสารขอ้มูลอนืใดไว ้
กบัเวปไซดเ์พอืประโยชนใ์นการโฆษณาสนิคา้ และ/หรอืบรกิารของเราหรอืของผูข้ายที
เป็นบุคคลภายนอก เพอืหลกีเลยีงขอ้สงสยั ท่านไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิ คา่ธรรมเนียม และ/
หรอืค่าคอมมชิชนัใด ๆ อนัเกยีวกบัการโฆษณาใด ๆ ดงักลา่วหรอืเอกสารขอ้มูล
ประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารอนืใด 

 

8. การสง่ขอ้มูลและขอ้มลูของท่าน 

 



8.1 การสง่ขอ้มูลโดยท่าน: ท่านใหส้ทิธโิดยไม่เฉพาะเจาะจงแกเ่ราในการใชเ้อกสารขอ้มูล
หรอืขอ้สนเทศทที่านยนืไวใ้นเวปไซด ์และ/หรอืมอบใหเ้รา รวมทงัแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะ
คําถาม บทวจิารณ ์ความเห็น และคําแนะนํา (เรยีกรวมกนัว่า “การสง่ขอ้มูล”) เมอืท่าน
โพสตค์วามเห็นหรอืการทบทวนไวบ้นเวปไซด ์ทา่นยงัใหส้ทิธแิกเ่ราในการใชช้อืทที่านส่ง
ขอ้มูลหรอืชอืผูใ้ชง้านทเีกยีวขอ้งกบัการบทวจิารณ ์ความเห็น หรอืเนือหาอนื ๆ ดงักลา่ว 
ท่านตอ้งไม่ใชอ้เีมลแ์อดเดรสปลอม แกลง้ทําเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตวัท่านเองหรอืทํา
ใหเ้ราหรอืบุคคลภายนอกเขา้ใจผดิในเรอืงตน้กาํเนิดของการสง่ขอ้มูลใด ๆ เราอาจจะแต่
ไม่ใชภ่าระผูกพนัทจีะ เผยแพร ่ถอดออก หรอืแกไ้ขการสง่ขอ้มูลของท่าน 

 

8.2 ความยนิยอมในการรบัอเีมล:์ ทา่นยนิยอมและอนุญาตในการทเีราจะใชข้อ้มลูใด ๆ ที
ท่านใหไ้ว ้(รวมทงัขอ้มูลสว่นบุคคล) เพอืประโยชนใ์นการส่งอเีมลข์อ้มูลรายละเอยีดหรอื
การสง่เสรมิการขายใหแ้กท่่าน ขอ้ตกลงของทา่นทมีตีอ่ขอ้กาํหนดในขอ้ 8.2 นีจะถอืเป็น
ความยนิยอมของท่านเพอืประโยชนใ์นการจดัใหม้กีฎหมายควบคมุสแปมใด ๆ (ไม่ว่าใน
ประเทศไทยหรอืทอีนืใด) ท่านอาจจะเลอืกยกเลกิรบัอเีมลส์ง่เสรมิการขายในภายหลงัได ้
ดว้ยการคลกิทจีดุเชอืมโยงทเีหมาะสมในอเีมลส์ง่เสรมิการขายใดๆ 

 

8.3 นโยบายความเป็นสว่นตวั: ท่านรบัทราบว่าทา่นไดอ่้านและตกลงดว้ยในนโยบายความ
เป็นสว่นตวัทอียู่ท ีhttps://www.shop888mall.com/pages/privacy-policy ใหค้วามยนิยอมใน
การเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นเพอืประโยชนต์ามทกีาํหนดไวใ้น
นโยบายความเป็นสว่นตวั 

 

9. การยกเลกิ 

 

9.1 การยกเลกิโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพนิิจแตฝ่่ายเดยีวของเรา เมอืไดบ้อกกลา่วไปยงัท่าน
โดยใหม้ีผลในทนัท ีเราอาจจะยกเลกิการใชง้านเวปไซด ์และ/หรอืบรกิารของท่าน และ/
หรอืระงบัชอืผูใ้ชง้านและรหสัผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลกิการเขา้ใชเ้วปไซด ์และ/หรอื
บรกิาร (หรอืสว่นหนึงสว่นใด) ดว้ยเหตผุลใด ๆ กต็ามรวมทงัการกระทําผดิเงอืนไขใด ๆ 
ในการใชบ้รกิารนี หรอืเมอืเราเชอืว่าท่านไดฝ่้าฝืนหรอืกระทําการทไีม่สอดคลอ้งกบั
เงอืนไขหรอืขอ้กาํหนดใด ๆ ทกีาํหนดไวใ้นทนีี หรอืหากในความเห็นของเรา หรอื
ความเห็นของหน่วยงานกาํกบัดแูลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมทจีะยงัคงปล่อยใหม้บีรกิาร
เกยีวกบัเวปไซด ์

 



9.2 การยกเลกิโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลกิเงอืนไขในการใชบ้รกิารนีโดยบอกกล่าว
ลว่งหนา้ เจ็ด (7) วนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

10. การบอกกลา่ว 

 

10.1 การบอกกลา่วจากเรา: คําบอกกลา่วและการตดิต่อสอืสารอนื ๆ ทงัหลายทสีง่ถงึทา่น
หาก: 

 

(ก) สอืสารผ่านสอืสงิพมิพห์รอือเิล็กทรอนิกสใ์ด ๆ ตามทเีราจะเลอืกจะถอืว่าไดแ้จง้ใหท้่าน
ทราบแลว้ ณ วนัทเีผยแพรห่รอืออกอากาศ หรอื 

 

(ข) สง่ทางไปรษณียห์รอืสง่ไวท้ทีอียู่ล่าสดุของท่านทเีราทราบ จะถอืว่าท่านไดร้บัคาํบอก
กลา่วแลว้ในวนัถดัจากวนัสง่หรอืในวนัททีงิคําบอกกล่าวนันไว ้

 

10.2 คําบอกกลา่วจากทา่น: ท่านอาจจะส่งคาํบอกกลา่วเป็นหนังสอืถงึเราไดเ้ฉพาะยงัทีอยู่
หรอือเีมลแ์อดเดรสทเีรากาํหนดเท่านัน ณ รา้น888 PS 20/21 ตลาดพูนทรพัย ์136/10 หมู่ 2 ต.

บา้นกลาง อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 12000 support@shop888mall.com และจะถอืวา่เราไดร้บัคาํบอก
กลา่วนันแลว้เฉพาะเมอืเราไดร้บั ขณะทเีราพยายามอย่างเต็มททีจีะตอบกลบัคาํบอกกลา่ว
ของท่านโดยทนัท ีเราไม่อาจรบัประกนัไดว่้าเราจะตอบกลบัไดเ้รว็เท่ากนัทกุครงั 

 

10.3 วธิกีารอนื: โดยไม่คาํนึงถงึขอ้ 10.1 และ 10.2 ในบางครงัเราอาจจะกาํหนดวธิกีารอนืที
ยอมรบัไดใ้นการบอกกลา่ว (รวมทงัแตไ่ม่จาํกดัเฉพาะอเีมล ์หรอืรูปแบบอนืในการสอืสาร
ทางอเิล็กทรอนิกส)์ และเวลาหรอืเหตุการณท์จีะถอืว่าคาํบอกกลา่วนันไดร้บัแลว้ 

 

11. ขอ้กาํหนดทวัไป 

 

11.1 สทิธแิละการเยยีวยาสะสม: เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอนืในเงอืนไขในการใชบ้รกิาร
นี ขอ้กาํหนดของเงอืนไขในการใชบ้รกิารนี และสทิธแิละการเยยีวยาของเราภายใต ้
เงอืนไขในการใชบ้รกิารนีจะสะสมเพมิขนึ โดยไม่เป็นการกระทบกระเทอืนตอ่และถอื
เพมิเตมิจากสทิธหิรอืการเยยีวยาใด ๆ ทเีราอาจจะมตีามกฎหมายหรอืหลกัความยุตธิรรม 



และการทผีูข้ายไม่ไดใ้ชส้ทิธหิรอืการเยยีวยาใด ภายใตเ้งอืนไขในการใชบ้รกิารนี หรอื
ตามกฎหมายหรอืหลกัความยุตธิรรม ยกเวน้กรณีทกีาํหนดไวช้ดัแจง้ในเงอืนไขในการใช ้
บรกิารนี หรอืตามกฎหมายหรอืหลกัอคิวติ ีหากม)ี จะไมม่ผีลขดัขวางหรอืเป็นอุปสรรคต่อ
การใชส้ทิธขิองผูข้ายในสทิธหิรอืการเยยีวยาอนืใดตามกฎหมายหรอืหลกัความยุตธิรรม 

 

11.2 ไม่มกีารสละสทิธ:ิ การทเีราไม่ไดบ้งัคบัตามเงือนไขในการใชบ้รกิารนีจะไม่ถอืเป็นการ
สละสทิธใินเงอืนไขนี และการไม่ไดบ้งัคบัดงักลา่วจะไม่กระทบต่อสทิธทิจีะบงัคบัตาม
เงอืนไขในการใชบ้รกิารนีในภายหลงั เรายงัคงมสีทิธทิจีะใชส้ทิธแิละการเยยีวยาของเราใน
สถานการณอ์นืใดทที่านกระทําการผดิสญัญาในเงอืนไขในการใชบ้รกิารนี 

 

11.3 การแยกส่วนได:้ เมอืขอ้กาํหนดใด ๆ ของเงอืนไขในการใชบ้รกิารนีกลายหรอืตกเป็น
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่สมบูรณ ์หรอืไม่อาจบงัคบัไดใ้นกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบดว้ย
กฎหมาย ความสมบูรณ ์และการบงัคบัใชไ้ด ้ของขอ้กาํหนดส่วนทเีหลอืของสญัญานีจะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบหรอืตอ้งเสอืมเสยีไปดว้ย และยงัคงมผีลบงัคบัตอ่ไปเสมอืนว่าขอ้กาํหนด
ทไีม่ชอบ ไม่สมบูรณ ์หรอืไม่อาจบงัคบัไดนั้นถกูแยกไปจากเงอืนไขและขอ้กาํหนดในการ
ซอืขายนี 

 

11.4 สทิธขิองบุคคลภายนอก: บุคคลหรอืหน่วยงานทไีม่ไดเ้ป็นคูส่ญัญาในเงอืนไขในการ
ใชบ้รกิารนี ไมม่สีทิธภิายใตก้ฎหมายในเขตอํานาจใด ๆ ในการบงัคบัตามเงอืนไขในการ
ใชบ้รกิารนีไม่ว่าในขอ้ใด โดยไม่คาํนึงว่าบุคคลหรอืหน่วยงานดงักล่าวถกูระบุชอืไว ้ว่าเป็น
สมาชกิของกลุม่ใดตรงกบัรายละเอยีดใด ๆ หรอืไม่ ทงันี เพอืหลกีเลยีงขอ้สงสยั ไม่มี
เนือความใดในขอ้นีทจีะมผีลกระทบตอ่สทิธขิองผูร้บัมอบหรอืรบัโอนโดยชอบซงึเงอืนไข
ในการใชบ้รกิารนี 

 

11.5 กฎหมายทใีชบ้งัคบั: การใชง้านเวปไซดแ์ละ/หรอืบรกิาร และเงอืนไขในการใชบ้รกิาร
นีจะอยู่ภายใตบ้งัคบัและการตคีวามตามกฎหมายของราชอาณาจกัรไทย และท่านยอมรบั
ต่อเขตอํานาจแต่ผูเ้ดยีวของศาลแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 

11.6 การคุม้ครองชวัคราว: เราอาจจะขอความคุม้ครองชวัคราวหากเราพจิารณาดว้ยความ
สจุรติใจแลว้ เห็นว่าการผดิสญัญาหรอืการไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดแลว้เห็นว่า การยบัยงั



คําสงัซอืไวช้วัคราวหรอืการคุม้ครองชวัคราวอย่างอนืเป็นการเยยีวยาการผดิสญัญาหรอื
การไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเพยีงอย่างหนทางเดยีวทเีหมาะสมและเพยีงพอ 

 

11.7 การแกไ้ขเพมิเตมิ: เมอืมคีาํบอกกลา่วผ่านเวปไซดห์รอืโดยวธิกีารอย่างอนืในการแจง้
ใหท้ราบตามทเีราจะไดก้าํหนด (ซงึอาจรวมถงึการแจง้ใหท้ราบทางอเีมล)์ เราอาจจะ
เปลยีนแปลงเงอืนไขและขอ้กาํหนดของเงอืนไขในการใชบ้รกิารนี การเปลยีนแปลง
ดงักลา่วจะมผีลบงัคบัในวนัทเีราระบุผ่านทางวธิกีารดงักลา่ว หากท่านใชง้านเวปไซดห์รอื
บรกิารหลงัวนัทดีงักลา่ว ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในการแกไ้ขเพมิเตมิดงักล่าว หากท่านไม่
ยอมรบัการแกไ้ขเพมิเตมิ ท่านตอ้งหยุดการเขา้ใชห้รอืใชเ้วปไซดแ์ละใชบ้รกิาร และยกเลกิ
เงอืนไขในการใชบ้รกิารนี เรามสีทิธใินการแกไ้ขเพมิเตมิเงอืนไขในการใชบ้รกิารนีโดย
วธิกีารดงักลา่วขา้งตน้ซงึจะใชแ้ละอาจใชส้ทิธไิดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบุคคล
หรอืหน่วยงานใดทไีมไ่ดเ้ป็นคู่สญัญาในเงือนไขในการใชบ้รกิารนี 

 

11.8 การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด: เราไม่ตอ้งรบัผดิใดในขอ้ผดิพลาดในการจดัพมิพ ์จดัเตรยีม
เอกสาร หรอืขอ้ผดิพลาดหรอืตกหลน่อนืใด ในการตอบรบั ออกใบแจง้หนี หรอืเอกสารอนื 
ในสว่นของเรา ทอีาจมกีารแกไ้ข 

 

11.9 สกลุเงนิ: เงินทอีา้งถงึภายใตเ้งอืนไขในการใชบ้รกิารคอืเงนิบาทไทย 

 

11.10 ภาษา: ในกรณีทเีงอืนไขในการใชบ้รกิารนีทําขนึหรอืแปลเป็นภาษาอนืใดนอกจาก
ภาษาไทย (“ฉบบัภาษาต่างประเทศ”) ใหบ้งัคบัตามฉบบัภาษาไทยของเงอืนไขในการใช ้
บรกิารนี และตอ้งถกูนํามาใชก้อ่นฉบบัภาษาต่างประเทศ 

 

11.11 สญัญาเบ็ดเสรจ็: เงอืนไขในการใชบ้รกิารนีประกอบขนึเป็นสญัญาทงัฉบบัทมีรีะหว่าง
ท่านกบัเราอนัเกยีวกบัเรอืงต่าง ๆ ในทนีีและทดแทนและแทนทคีวามเขา้ใจ การ
ตดิต่อสอืสาร และขอ้ตกลงทงัหมดทมีกีอ่นหนา้นีอนัเกยีวกบัเรอืงต่าง ๆ ในทนีี 

 

11.12 ผูกพนัและเป็นทสีดุ: ท่านรบัทราบและตกลงว่าบนัทกึใด ๆ (รวมทงับนัทกึการสนทนา
ทางโทรศพัทใ์ด ๆ เกยีวกบับรกิาร ถา้ม)ี ทเีก็บรกัษาไวโ้ดยเราหรอืผูใ้หบ้รกิารของเราที
เกยีวขอ้งหรอืเกยีวพนักบัเวปไซดแ์ละบรกิาร ใหม้ผีลผูกพนัท่านและเป็นทสีนิสดุในกรณี
ใด ๆ ก็ตามและเป็นหลกัฐานทเีป็นทสีนิสดุทเีกยีวกบัขอ้สนเทศ และ/หรอืขอ้มูลใด ๆ ทมีี



การสง่ใหก้นัระหว่างเรากบัท่าน ท่านตกลงว่าบนัทกึดงักลา่วทงัหมดสามารถใชเ้ป็น
พยานหลกัฐานไดแ้ละทา่นจะไมโ่ตแ้ยง้หรอืคดัคา้นเรอืงความยอมรบัในการใชเ้ป็น
พยานหลกัฐาน ความน่าเชอืถอื ความถูกตอ้ง หรอืแทจ้รงิของบนัทกึดงักล่าวเพยีง
เพราะว่าบนัทกึดงักล่าวอยู่ในรปูแบบอเิล็กทรอนิกสห์รอืเป็นขอ้มูลทไีดอ้อกมาจากระบบ
คอมพวิเตอร ์และท่านสละสทิธใิด ๆ ของท่าน ถา้ม ีในการคดัคา้นดงักลา่ว 

 

11.13 การทําสญัญาชว่ง และการมอบหมาย: เราสงวนสทิธทิจีะมอบหมายหรอืทําสญัญา
ชว่งการปฏบิตัติามหนา้ทใีด ๆ ของเราอนัเกยีวพนักบัเวปไซด ์และ/หรอืการบรกิาร และ
สงวนสทิธทิจีะใชผู้ใ้หบ้รกิาร ผูร้บัเหมาชว่ง และ/หรอืตวัแทนรายใดในเงอืนไขทเีราเห็นว่า
เหมาะสม 

 

11.14 การโอนสทิธ:ิ ท่านไม่อาจโอนสทิธขิองท่านภายใตเ้งือนไขในการใชบ้รกิารนีหาก
ไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเรา เราอาจจะโอนสทิธขิองเรา
ภายใตเ้งือนไขในการใชบ้รกิารนีแกบุ่คคลภายนอกคนใดก็ได ้

 

11.15 เหตสุดุวสิยั: เราไม่ตอ้งรบัผดิในการไม่ปฏบิตัติามหนา้ทขีองเราภายใตเ้งอืนไขในการ
ใชบ้รกิารนี (หรอืสว่นหนึงสว่นใดของเงอืนไขดงักลา่ว) หรอืในความไม่ถกูตอ้ง ความไม่
น่าเชอืถอื หรอืความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนือหาของเวปไซด ์และ/หรอืของบรกิารหากไม่
ว่าทงัหมดหรอืบางสว่น ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม เกดิจากเหตกุารณห์รอืความผดิพลาด
ทอียู่เหนือการควบคมุอย่างเหมาะสมของเรา 

 


