เงื่อนไขในการใชบริการ
ยินดีต ้อนร ับสูเ่ ว็บไซต ์ www.shop888mall.com กรุณาอ่านเงือนไขและข ้อกําหนดเหล่านี โดย
ละเอีย ด เงือนไขในการใช ้บริการต่อไปนี จะใช ้บังคับกับการใช ้งานและการเข ้าถึงเวปไซด ์
ของท่าน (ดังระบุข ้างล่าง) และการใช ้บริการ
โดยการเข ้าถึงเวปไซด ์ และ/หรือใช ้บริการ ท่านตกลงทีจะผูกพันโดย เงือนไขในการใช ้
บริการนี หากท่านไม่ตกลงด ้วยกับ เงือนไขในการใช ้บริการนี อย่าเข ้าใช ้ และ/หรือใช ้เวป
ไซด ์นี หรือบริการ
การเข ้าถึงและใช ้ส่วนทีมีการใช ้รหัสป้ องกันและ/หรือร ักษาความปลอดภัยของเวปไซด ์
และ/หรือการใช ้บริการจะจํากัดไว ้สําหร ับลูกค ้าทีมีบญ
ั ชีผู ้ใช ้เท่านัน ท่านต ้องไม่เข ้าใช ้หรือ
พยายามเข ้าใช ้ส่วนดังกล่าวของเวปไซด ์นี และ/หรือบริการ หรือยังข ้อมูลอืนใดทีมีการ
ป้ องกัน โดยไม่ได ้ร ับอนุ ญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ทีเราไม่ได ้เจตนาเปิ ดให ้ใช ้สําหร ับการ
ใช ้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่ าฝื นข ้อกําหนดนี อาจจะเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัต ิ
ว่าด ้วยการกระทําผิดเกียวกับคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย
หากท่านอายุตํากว่า 18 ปี : ท่านต ้องได ้ร ับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู ้ปกครองตาม
กฎหมายของท่าน การยอมร ับในเงือนไขในการใช ้บริการนี และความตกลงของบุคคล
ดังกล่าวในการเข ้ารบั ผิดชอบต่อ: (1) การกระทําของท่าน (2) ค่าบริการใด ๆ ทีเกียวข ้องกับ
การใช ้บริการใดๆ หรือการซือสินค ้าของท่าน และ (3) การยอมรับและปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือนไขใน
การใช ้บริการนี ของท่านหากท่านไม่ได ้ร ับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู ้ปกครอง
ตามกฎหมายของท่าน ท่านต ้องหยุดการใช ้งาน/การเข ้าใช ้ เวปไซด ์และการใช ้บริการ
1. นิ ยาม & การตีความ

เว ้นแต่จะกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืน นิ ยามและข ้อกําหนดเกียวกับการตีความทีกําหนดไว ้ใน
เอกสารแนบ 1 จะนํ ามาบังคับใช ้กับเงือนไขในการใช ้บริการนี
2. การใช ้บริการและ/หรือการเข ้าถึงเวปไซด ์โดยทัวไป

แนวปฏิบต
ั ใิ นการใช ้งานเวปไซด ์ และ/หรือบริการ: ท่านตกลงทีจะปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวปฏิบต
ั ิ
คําบอกกล่าว ระเบียบการดําเนิ นงาน และนโยบายและคําแนะนํ าทังหลายเกียวกับการใช ้
บริการ และ/หรือการเข ้าถึงเวปไซด ์ รวมถึงการแก ้ไขเพิมเติมใด ๆ ในสิงทีกล่าวมาซึงออก
ใช ้บังคับโดยเราเป็ นครงคราวไป
ั
เราสงวนสิทธิทจะปร
ี
ับปรุงแนวปฏิบต
ั ิ คําบอกกล่าว
ระเบียบการดําเนินงาน และนโยบายและคําแนะนํ าดังกล่าวในเวลาใดๆ และถือว่าท่านได ้
ร ับทราบและผูกพันตามการเปลียนแปลงใด ๆ กับสิงทีกล่าวมานันเมือได ้มีการเผยแพร่
บนเวปไซด ์แล ้ว
2.1

2.2

กิจกรรมทีต ้องห ้าม: ท่านตกลงและให ้คํามันทีจะไม่:

(ก)

ปลอมเป็ นบุคคลหรือหน่ วยงานใดๆ หรือระบุถ ้อยคําอันเป็ นเท็จหรือแสดงตนโดย
หลอกลวงด ้วยประการอืนใดในความเกียวข ้องสัมพันธ ์กับบุคคลหรือหน่ วยงานใดๆ
(ข)

ใช ้เวปไซด ์หรือบริการเพือวัตถุประสงค ์ทีไม่ชอบด ้วยกฎหมาย

(ค)

พยายามจะเข ้าใช ้โดยไม่ได ้ร ับอนุ ญาตหรือทําการรบกวนหรือทําให ้ระบบคอมพิวเตอร ์
หรือเครือข่ายอืนทีเชือมต่อกับเวปไซด ์หรือบริการขัดข ้อง
(ง)

โพสต ์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข ้อมูลต ้องห ้ามใดๆผ่านทางเวปไซด ์หรือบริการ

(จ)

รบกวนการใช ้งานและการใช ้ประโยชน์จากเวปไซด ์หรือบริการของผูอื้ น

(ฉ)

ใช ้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ ง ซึงซอฟต ์แวร ์หรือเอกสารข ้อมูลใด ๆ ทีมี หรือที
ท่านมีเหตุให ้สงสัยว่ามีไวร ัส ส่วนประกอบทีทําให ้เสียหาย รหัสทีเป็ นอันตราย หรือ
ส่วนประกอบทีทําอันตรายซึงอาจจะทําให ้ข ้อมูลของเวปไซด ์เสียหายหรือผิดพลาดได ้ หรือ
ทําให ้เสียหายหรือรบกวนการทํางานของคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณ์มอ
ื ถือของลูกค ้ารายอืน
หรือของเวปไซด ์หรือบริการได ้ และ

(ช)

ใช ้เวปไซด ์หรือบริการนอกเหนื อจากทีสอดคล ้องกับนโยบายการใช ้งานทีเป็ นทียอมร ับ
ของเครือข่ายทีเชือมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร ์เน็ ตใด ๆ ทีเกียวข ้อง และกฎหมายอืนใดที
เกียวข ้อง
ความพร ้อมของเวปไซด ์และบริการ: เราอาจจะทําการปร ับปรุง แก ้ไข ระงับ หรือหยุด
การให ้บริการหรือถอดออก ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน ของเวปไซด ์หรือบริการใดๆ ในบาง
ช่วงเวลา โดยไม่จาํ ต ้องให ้เหตุผลใด ๆ หรือคําบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต ้องร ับผิดชอบ
ใดๆ หากการปรับปรุง แก ้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทําใหท้ ่านไม่สามารถเข ้าใช ้
เวปไซด ์หรือส่วนหนึ งส่วนใดของบริการ
2.3

สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื อหา: เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่
ผูกพันทีจะ:
2.4

(ก)

ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื อหา หรือเอกสารข ้อมูลใด ๆ
บนเวปไซด ์ และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่ าฝื นใด ๆ ในเงือนไขและ
ข ้อกําหนดทีอยู่ในทีนี และอาจจะดําเนิ นการใด ๆ ตามทีเห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเรา
แต่เพียงฝ่ ายเดียว
(ข)

ป้ องกันหรือจํากัดการเข ้าใช ้ยังเวปไซด ์ และ/หรือบริการของลูกค ้า

(ค)

รายงานกิจกรรมใดทีเราสงสัยว่าจะฝ่ าฝื นกฎหมาย หรือระเบียบกฎเกณฑ ์ใดๆทีใช ้
บังคับ ให ้หน่ วยงานทีเหมาะสมทราบ และให ้ความร่วมมือกับหน่ วยงานดังกล่าว และ/หรือ
(ง)

ร ้องขอข ้อสนเทศและข ้อมูลใด ๆ จากท่านอันเกียวกับการใช ้บริการ และ/หรือการเข ้า
ใช ้เวปไซด ์ของท่านในเวลาใด ๆ และใช ้สิทธิของเราภายใต ้ข ้อนี หากท่านปฏิเสธทีจะให ้
ข ้อสนเทศ และ/หรือข ้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให ้หรือเรามีเหตุให ้เชือได ้ว่าท่านให ้
ข ้อสนเทศ และ/หรือข ้อมูลทีไม่ถก
ู ต ้อง ทําให ้เกิดความเข ้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

นโยบายความเป็ นส่วนตัว: การใช ้บริการ และ/หรือการเข ้าถึงเวปไซด ์ของท่านยังอยู่
ภายใต ้บังคับนโยบายความเป็ นส่วนตัวตามทีกําหนดไว ้ใน
https://www.shop888mall.com/pages/privacy-policy
2.5

เงือนไขเพิมเติม: นอกเหนื อจากเงือนไขในการใช ้บริการนี การใช ้งานเอกสารข ้อมูล
และบริการในด ้านหนึ งด ้านใดโดยเฉพาะ เอกสารข ้อมูลฉบับทีละเอียดขึนหรือได ้ร ับการ
ปรบั ปรุงทีเสนอโดยเราหรือโดยผูร้ บั เหมาช่วงทีเรากําหนด อาจจะอยู่ภายใต ้บังคับเงือนไข
และข ้อกําหนดเพิมเติม ซึงจะใช ้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทก
ุ ประการ
2.6

3. การใช ้บริการ

การใช ้บังคับเงือนไขในข ้อนี : นอกเหนื อจากเงือนไขและข ้อกําหนดอืนทังหลายของ
เงือนไขในการใช ้บริการนี ข ้อกําหนดในข ้อ 3 นี ถือว่าเป็ นเงือนไขและข ้อกําหนดเฉพาะ
เพิมเติมทีใช ้บังคับกับการใช ้บริการของท่าน
3.1

ข ้อจํากัด: การใช ้บริการจะถูกจํากัดเฉพาะลูกค ้าทีได ้ร ับอนุ ญาต ซึงเป็ นบุคคลทีบรรลุ
นิ ตภ
ิ าวะแล ้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทําสัญญาภายใต ้กฎหมายที
เกียวข ้องใด ๆ ลูกค ้าทีไดฝ่ าฝื นหรือกําลังฝ่ าฝื นเงือนไขและข ้อกําหนดในทีนี และลูกค ้าที
ถูกระงับการใช ้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชัวคราว จะไม่อาจใช ้บริการได ้แม ้ว่าจะทําตาม
ข ้อกําหนดของข ้อ 3.2 นี แล ้วก็ตาม
3.2

3.3

เงือนไขในการใช ้บริการทัวไป: ท่านตกลง:

(ก)

ทีจะเข ้าใช ้ และ/หรือใช ้บริการ ด ้วยวัตถุประสงค ์ทีชอบด ้วยกฎหมายเท่านันและด ้วย
วิธก
ี ารทีชอบด ้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทังตกลงทีจะดําเนิ นกิจกรรมใดๆ เกียวกับการ
บริการด ้วยความสุจริตใจ และ
(ข)

ทีจะรับรองว่าข ้อสนเทศหรือข ้อมูลใด ๆ อันเกียวกับบริการทีท่านโพสต ์หรือทําให ้
ปรากฏบนเวปไซด ์นันถูกต ้องและไม่ฝ่าฝื นกฎหมายใด ๆ ทีเกียวข ้อง และจะรบั ผิดชอบใน
ข ้อสนเทศและข ้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

รายละเอียดของสินค ้า: ถึงแม ้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มทีในการให ้ข ้อมูลและ
รายละเอียดทีแม่นยําของสินค ้า เราไม่รบั ประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยํา
เป็ นปัจจุบน
ั หรือปราศจากข ้อผิดพลาด
3.4

ราคาของสินค ้า: ราคาทีประกาศขายทังหลายอยู่ภายใต ้บังคับการเสียภาษี เวน้ แต่จะ
ระบุไว ้ช ัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน เราสงวนสิทธิทจะแก
ี
้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได ้โดย
ไม่ต ้องให ้เหตุผลหรือคําบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ
3.5

ผู ้ขายทีเป็ นบุคคลภายนอก: ท่านรบั ทราบว่าคูส
่ ญ
ั ญานอกเหนื อจาก Shop888mall
(ได ้แก่ ผู ้ขายทีเป็ นบุคคลภายนอก) เป็ นผูล
้ งรายการและขายสินค ้าของบุคคลดังกล่าว
บนเวปไซด ์ ข ้อมูลว่าสินค ้าดังกล่าวได ้ถูกประกาศเพือจําหน่ ายบนเวปไซด ์โดย
Shop888mall หรือผู ้ขายทีเป็ นบุคคลภายนอก อาจมีการไว ้บนเว็บเพจทีมีการแสดง
รายการสินค ้าดังกล่าว เพือหลีกเลียงข ้อสงสัย ข ้อตกลงแต่ละฉบับทีทําขึนเพือการขาย
สินค ้าของผูข
้ ายทีเป็ นบุคคลภายนอกให ้แก่ลก
ู ค ้า จะเป็ นสัญญาทีทําขึนโดยตรงระหว่าง
ผู ้ขายทีเป็ นบุคคลภายนอกกับลูกค ้าเท่านัน และยังอยู่ภายใต ้บังคับเงือนไขและข ้อกําหนด
ในการซือขายสินค ้าด ้วย
3.6

4. ลูกค ้าทีมีบญ
ั ชี กับ Shop888mall

ชือผู ้ใช ้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างทีอาจจะมีบนเวปไซด ์อาจจําเป็ นจะต ้องมีการสร ้าง
บัญชีกบั เราหรือมีการให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร ้างบัญชีกบั เรา ชือผูใ้ ช ้
และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให ้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็ นฝ่ ายให ้และเรา
เป็ นผู ้อนุ มต
ั โิ ดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกียวข ้องกับการใช ้บริการ และ/หรือการ
เข ้าใช ้เวปไซด ์ทีเกียวข ้อง เราอาจจะร ้องขอให ้ท่านอัพเดทข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือ
ยกเลิกชือผู ้ใช ้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่
ต ้องให ้เหตุผลหรือคําบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต ้องร ับผิดหรือร ับผิดชอบในความสูญเสีย
ใดๆ ทีท่านได ้ร ับหรือท่านเป็ นฝ่ ายทําให ้เกิดขึน หรือเกิดขึนจากหรือเกียวข ้องกับหรือโดย
เหตุผลของคําขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงทีจะเปลียนรหัสผ่านของท่านเป็ นครงั
คราว และเก็บชือผู ้ใช ้และรหัสผ่านไว ้เป็ นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของ
บัญชีของท่านและร ับผิดต่อการเปิ ดเผยหรือการใช ้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช ้งานดังกล่าวจะ
ได ้รับอนุ ญาตหรือไม่) ซึงชือผู ้ใช ้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต ้องแจ ้งให ้เราทราบทันที
4.1

หากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให ้สงสัยว่าความลับเกียวกับชือผู ้ใช ้งาน และ/หรือรหัสผ่าน
อาจจะถูกเปิ ดเผยหรือมีการใช ้ชือผู ้ใช ้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได ้ร ับอนุ ญาต หรือ
หากข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านจําเป็ นต ้องมีการปรบั ปรุง เราคาดว่าคําบอกกล่าวของท่าน
ได ้รับการดําเนินการโดยเราเมือครบเจ็ด (7) วันทําการหลังจากได ้ร ับคําบอกกล่าวดังกล่าว
แล ้ว
การอ ้างการใช ้งานหรือเข ้าใช ้: ท่านตกลงและรบั ทราบว่าการใช ้บริการ และ/หรือการ
เข ้าใช ้ใด ๆในเวปไซด ์ และข ้อสนเทศ ข ้อมูล หรือการสือสารใด ๆ ทีอ ้างอิงถึงชือผู ้ใช ้งาน
และรหัสผ่านของท่านได ้ แล ้วแต่กรณี จะถือว่า:
4.2

(ก)

เป็ นการเข ้าใช ้เวปไซด ์ทีเกียวข ้อง และ/หรือ ใช ้บริการโดยท่าน หรือ

(ข)

เป็ นข ้อสนเทศ ข ้อมูล หรือการสือสารทีประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ าย
ท่าน
ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงทีจะผูกพันโดยการเข ้าใช ้เวปไซด ์ และ/หรือการใช ้บริการใด ๆ
(ไม่ว่าการเข ้าใช ้หรือการใช ้งานดังกล่าวจะได ้ร ับอนุ ญาตจากท่านหรือไม่ เวน้ แต่กรณี การ
เข ้าใช ้เวปไซด ์ทีไม่ได ้ร ับอนุ ญาตใด ๆ หลังจากเราได ้ร ับการบอกกล่าวการเข ้าใช ้โดยไม่ได ้
ร ับอนุ ญาตของชือผู ้ใช ้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล ้ว ตามข ้อ 4.1) ท่านยินยอมให ้ เรามีสท
ิ ธิ
(แต่ไม่ผูกพัน) ทีดําเนินการ อ ้างอิงตาม หรือขอให ้ท่านรับผิดชอบและร ับผิดแต่ฝ่ายเดียว
ในการกระทําดังกล่าวเสมือนว่าการเข ้าใช ้ดังกล่าวนันทําหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลง
และร ับทราบอีกด ้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงทีจะชดใช ้ความเสียหายให ้เราจนเต็มจํานวน
ต่อความสูญเสียใด ๆ ทังหมดทีเกิดจากการใช ้บริการใด ๆ และ/หรือการเข ้าใช ้เวปไซด ์ ที
สามารถอ ้างอิงไปชือผู ้ใช ้หรือรหัสผ่านของท่านได ้
5. ทร ัพย ์สินทางปัญญา

ความเป็ นเจ ้าของ: ทรพ
ั ย ์สินทางปัญญาในเวปไซด ์และเอกสารข ้อมูลเป็ นกรรมสิทธิของ
อนุ ญาตให ้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู ้อนุญาตให ้ใช ้สิทธิของเรา หรือผูให
้ ้บริการของเรา
เราสงวนสิทธิทจะบั
ี งคับใช ้สิทธิในทร ัพย ์สินทางปัญญาอย่างเต็มทีเท่าทีกฎหมายกําหนด
5.1

การจํากัดการใช ้งาน: ห ้ามมิให ้ทําซํา ทําวิศวกรรมย ้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ
แยกส่วน เปลียนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซาํ จัดแสดง ออกอากาศ ทําการเชือมโยง ทํา
ภาพสะท ้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด ้วยวิธก
ี ารใด หรือ เก็บไว ้ใน
ระบบการค ้นข ้อสนเทศ หรือติดตังในเซิร ์ฟเวอร ์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากเราก่อนหรือจากเจ ้าของลิขสิทธิทีเกียวข ้องก่อน ภายใต ้
บังคับข ้อ 5.3 การอนุ ญาตจะเป็ นเพียงการให ้ท่านดาวน์โหลด พิมพ ์ หรือใช ้เอกสารข ้อมูล
เพือการใช ้งานส่วนตัวและไม่ใช ้เพือวัตถุประสงค ์ทางการค ้า และท่านต ้องไม่แก ้ไข
เปลียนแปลงเอกสารข ้อมูล ซึงเราหรือเจ ้าของลิขสิทธิทีเกียวข ้องยังคงเป็ นเจ ้าของลิขสิทธิ
ทังหลายและสิทธิในความเป็ นเจ ้าของอืน ๆ ทีอยู่ในเอกสารข ้อมูลนัน
5.2

เครืองหมายการค ้า: เครืองหมายการค ้า ให ้มีความหมายตามทีกําหนดไว ้ใน
เอกสารแนบท ้ายสัญญานี ไม่มส
ี งใดบนเวปไซด
ิ
์และในเงือนไขในการใช ้บริการนี จะ
ตีความได ้ว่าเป็ นการอนุญาตให ้ใช ้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช ้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดย
หลักกฎหมายปิ ดปาก หรือยินยอมให ้อนุ ญาต หรือให ้สิทธิทจะใช
ี
้โดยประการอืนใด (ซึง
รวมถึงในรูปแบบ เมต ้า แท็ก หรือ ลิงค ์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต ์อืนใด) ซึงเครืองหมายการค ้า
ใด ๆ ทีแสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได ้ร ับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากเราหรือ
จากเจ ้าของเครืองหมายการค ้าทีเกียวข ้องอืนใด
5.3

6. การจํากัดความร ับผิดชอบและความรับผิดของเรา

การไม่ร ับรองหรือร ับประกัน: บริการ เวปไซด ์ และเอกสารข ้อมูล ให ้บริการใน
หลักเกณฑ ์ “ตามทีเป็ น” และ “ตามทีมี” ข ้อมูลและ/หรือข ้อสนเทศทังหลายทีอยู่ในเวปไซด ์
บริการ หรือเอกสารข ้อมูล ถูกใหไ้ ว ้เพือใช ้เป็ นข ้อมูลเท่านัน ไม่มก
ี ารร ับรองหรือรบั ประกัน
อย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ช ัดแจ ้งหรือโดยบทบัญญัตใิ ด ๆ รวมทังการร ับประกันการไม่
ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ ความสามารถในการนํ าไปค ้าขายได ้ คุณภาพ
ทีเป็ นทีพอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค ์อย่างหนึ งอย่างใด ให ้ไว ้ในส่วนที
เกียวข ้องกับเวปไซด ์ บริการ หรือเอกสารข ้อมูล โดยไม่เป็ นการกระทบกระเทือนต่อผล
บังคับของทีกล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รบั ประกัน:
6.1

(ก)

ความถูกต ้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิ ชย ์ หรือความครบถ ้วน
ของข ้อมูล และ/หรือข ้อสนเทศทังหลายทีอยู่ในเวปไซด ์ บริการ หรือเอกสารข ้อมูล

(ข)

ว่าเวปไซด ์ บริการ หรือเอกสารข ้อมูลใด ๆ จะมีให ้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมันคง
หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข ้อชํารุดบกพร่องใด ๆ ทีระบุได ้จะได ้ร ับ
การแก ้ไข
(ค)

ว่าเวปไซด ์ บริการ หรือเอกสารข ้อมูล ปราศจากไวรสั คอมพิวเตอร ์หรือ รหัสทีทําขึน
ด ้วยเจตนาร ้าย รหัสทีทําให ้เกิดการทําลาย หรือรหัสทีทําให ้เกิดการขัดข ้อง โปรแกรม
ตัวแทน หรือกลุ่มคําสัง หรือมาโครอืนใดทีเป็ นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทําให ้เกิด
การขัดข ้อง และ
(ง)

ความปลอดภัยในข ้อมูลใด ๆ ทีส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางเวปไซด ์ หรือบริการ
และท่านยอมร ับความเสียงว่าข ้อมูลใด ๆ ทีส่งหรือได ้ร ับผ่านทางบริการหรือเวปไซด ์อาจจะ
ถูกเข ้าถึงโดยบุคคลภายนอกทีไม่ได ้ร ับอนุญาตได ้ และ/หรือเปิ ดเผยโดยฝ่ ายเราหรือ
เจ ้าหน้าที ลูกจ ้าง หรือตัวแทนของเราให ้แก่บุคคลภายนอกทีอ ้างว่าเป็ นท่านหรืออ ้างว่า
กระทําการโดยได ้รบั มอบอํานาจจากท่าน การส่งข ้อมูลทางอินเทอร ์เน็ ตและไปรษณี ย ์
อิเล็กทรอนิ กส ์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช ้า จากความแออัดในการส่งข ้อมูล
ทางอินเทอร ์เน็ ตหรือมีการส่งข ้อมูลไม่ถูกต ้องเนื องจากลักษณะของอินเทอร ์เน็ ตทีอาจถูก
เปิ ดเผยต่อสาธารณะได ้
การยกเว ้นความรบั ผิด: ผูไ้ ด ้ร ับชดใช ้ของShop888mallไม่ต ้องร ับผิดต่อท่านในการ
สูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึนอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คํานึงถึงรูปแบบการกระทํา) อัน
เกิดขึนโดยตรงหรือโดยอ ้อมเกียวข ้องกับ:
6.2

(ก)

การเข ้าใช ้ ใช ้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช ้เวปไซด ์ หรือบริการได ้

(ข)

การเชือถือข ้อมูลหรือข ้อสนเทศใด ๆ ทีมีอยู่ในเวปไซด ์ และ/หรือผ่านการบริการ ท่าน
ไม่ควรกระทําการใดกับข ้อมูลหรือข ้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได ้ตรวจสอบความถูกต ้องของ
เนื อหาด ้วยตนเองเสียก่อน
(ค)

ระบบ เซิร ์ฟเวอร ์ หรือการเชือมต่อใด ๆ เกิดการล ้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข ้อง
ล่าช ้า มีไวรสั คอมพิวเตอร ์หรือการปองร ้ายอืนๆ การทําลาย หรือ รหัสทีทําให ้เกิดการ

ขัดข ้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคําสัง หรือมาโครอืนใด ทีเป็ นอันตราย ก่อความ
เสียหาย หรือทําให ้เกิดความผิดพลาด และ
(ง)

การใช ้งานหรือเข ้าใช ้ใด ๆ เว็บไซต ์หรือเว็บเพจอืนใดทีเชือมไว ้กับเวปไซด ์ แม้ว่าเรา
หรือเจ ้าหน้าทีหรือตัวแทนหรือลูกจ ้างของเราอาจจะได ้รับแจ ้งหรือคาดหมายไว ้แล ้วถึง
ความเป็ นไปได ้ในเรืองดังกล่าว
ด ้วยความเสียงภัยของท่านเอง: ความเสียงจากการเข ้าใจผิด ความผิดพลาด ความ
เสียหาย ค่าใช ้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็ นผลจากการใช ้เวปไซด ์นันเป็ นความเสียง
ภัยของท่านเองทังสิน และเราจะไม่ต ้องร ับผิดใด ๆ ในกรณีดงั กล่าว
6.3

7. การเชือมโยง

การเตือน และการโฆษณา

การเชือมโยง: เพือความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชือมโยงไว ้กับเว็บไซต ์
หรือเนื อหาอืนบนอินเทอร ์เน็ ตทีเป็ นของหรือดําเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต ์หรือ
เนื อหาทีลิงค ์ไว ้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต ้การควบคุมของเรา และเราจะไม่ร ับผิดต่อความ
ผิดพลาด ตกหล่น ล่าช ้า ทําใหเ้ สียชือเสียง หมินประมาท ดูหมิน การหลอกลวง สิงน่ า
ร ังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมินสิงศักดิสิทธิ ความไม่ถก
ู ต ้อง หรือเอกสารข ้อมูลทีไม่
เหมาะสมอืนใด ทีอยู่ในเนื อหา หรือผลทีตามมาจากการเข ้าใช ้ เว็บไซต ์ทีเชือมไว ้ใด ๆ การ
เชือมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต ์หรือเนื อหาอืนใด ไม่ได ้เป็ นการยืนยันหรือร ับรองเว็บไซต ์หรือ
เนื อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข ้าใช ้หรือการใช ้งานเว็บไซต ์หรือเนื อหาทีลิงค ์ไว ้
ดังกล่าวเป็ นความเสียงของท่านเองทังสิน
7.1

การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร ์ java applet และ/หรือเอกสารข ้อมูลอืนใดไว ้
กับเวปไซด ์เพือประโยชน์ในการโฆษณาสินค ้า และ/หรือบริการของเราหรือของผูข
้ ายที
เป็ นบุคคลภายนอก เพือหลีกเลียงข ้อสงสัย ท่านไม่มส
ี ท
ิ ธิได ้รับเงิน ค่าธรรมเนี ยม และ/
หรือค่าคอมมิชชันใด ๆ อันเกียวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข ้อมูล
ประชาสัมพันธ ์สินค ้าและบริการอืนใด
7.2

8. การส่งข ้อมูลและข ้อมูลของท่าน

การส่งข ้อมูลโดยท่าน: ท่านให ้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช ้เอกสารข ้อมูล
หรือข ้อสนเทศทีท่านยืนไว ้ในเวปไซด ์ และ/หรือมอบให ้เรา รวมทังแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ
คําถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคําแนะนํ า (เรียกรวมกันว่า “การส่งข ้อมูล”) เมือท่าน
โพสต ์ความเห็นหรือการทบทวนไว ้บนเวปไซด ์ ท่านยังให ้สิทธิแก่เราในการใช ้ชือทีท่านส่ง
ข ้อมูลหรือชือผู ้ใช ้งานทีเกียวข ้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนือหาอืน ๆ ดังกล่าว
ท่านต ้องไม่ใช ้อีเมล ์แอดเดรสปลอม แกล ้งทําเป็ นบุคคลใดนอกเหนื อจากตัวท่านเองหรือทํา
ให ้เราหรือบุคคลภายนอกเข ้าใจผิดในเรืองต ้นกําเนิดของการส่งข ้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่
ไม่ใช่ภาระผูกพันทีจะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก ้ไขการส่งข ้อมูลของท่าน
8.1

ความยินยอมในการรบั อีเมล ์: ท่านยินยอมและอนุ ญาตในการทีเราจะใช ้ข ้อมูลใด ๆ ที
ท่านให ้ไว ้ (รวมทังข ้อมูลส่วนบุคคล) เพือประโยชน์ในการส่งอีเมล ์ข ้อมูลรายละเอียดหรือ
การส่งเสริมการขายให ้แก่ท่าน ข ้อตกลงของท่านทีมีตอ
่ ข ้อกําหนดในข ้อ 8.2 นี จะถือเป็ น
ความยินยอมของท่านเพือประโยชน์ในการจัดให ้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าใน
ประเทศไทยหรือทีอืนใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกร ับอีเมล ์ส่งเสริมการขายในภายหลังได ้
ด ้วยการคลิกทีจุดเชือมโยงทีเหมาะสมในอีเมล ์ส่งเสริมการขายใดๆ
8.2

นโยบายความเป็ นส่วนตัว: ท่านรบั ทราบว่าท่านได ้อ่านและตกลงด ้วยในนโยบายความ
เป็ นส่วนตัวทีอยู่ท ี https://www.shop888mall.com/pages/privacy-policy ให ้ความยินยอมใน
การเก็บ ใช ้ และเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพือประโยชน์ตามทีกําหนดไว ้ใน
นโยบายความเป็ นส่วนตัว
8.3

9. การยกเลิก

การยกเลิกโดยฝ่ ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา เมือได ้บอกกล่าวไปยังท่าน
โดยให ้มีผลในทันที เราอาจจะยกเลิกการใช ้งานเวปไซด ์ และ/หรือบริการของท่าน และ/
หรือระงับชือผู ้ใช ้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข ้าใช ้เวปไซด ์ และ/หรือ
บริการ (หรือส่วนหนึ งส่วนใด) ด ้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมทังการกระทําผิดเงือนไขใด ๆ
ในการใช ้บริการนี หรือเมือเราเชือว่าท่านได ้ฝ่ าฝื นหรือกระทําการทีไม่สอดคล ้องกับ
เงือนไขหรือข ้อกําหนดใด ๆ ทีกําหนดไว ้ในทีนี หรือหากในความเห็นของเรา หรือ
ความเห็นของหน่ วยงานกํากับดูแลใด ๆ เป็ นการไม่เหมาะสมทีจะยังคงปล่อยให ้มีบริการ
เกียวกับเวปไซด ์
9.1

การยกเลิกโดยฝ่ ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงือนไขในการใช ้บริการนี โดยบอกกล่าว
ล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
9.2

10. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวจากเรา: คําบอกกล่าวและการติดต่อสือสารอืน ๆ ทังหลายทีส่งถึงท่าน
หาก:
10.1

(ก)

สือสารผ่านสือสิงพิมพ ์หรืออิเล็กทรอนิกส ์ใด ๆ ตามทีเราจะเลือกจะถือว่าได ้แจ ้งให ้ท่าน
ทราบแล ้ว ณ วันทีเผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ
(ข)

ส่งทางไปรษณีย ์หรือส่งไว ้ทีทีอยู่ล่าสุดของท่านทีเราทราบ จะถือว่าท่านได ้ร ับคําบอก
กล่าวแล ้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันทีทิงคําบอกกล่าวนันไว ้
คําบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคําบอกกล่าวเป็ นหนังสือถึงเราได ้เฉพาะยังทีอยู่
หรืออีเมล ์แอดเดรสทีเรากําหนดเท่านัน ณ ร ้าน888 PS 20/21 ตลาดพูนทร ัพย ์ 136/10 หมู่ 2 ต.
บ ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 support@shop888mall.com และจะถือว่าเราได ้รบ
ั คําบอก
กล่าวนันแล ้วเฉพาะเมือเราได ้ร ับ ขณะทีเราพยายามอย่างเต็มทีทีจะตอบกลับคําบอกกล่าว
ของท่านโดยทันที เราไม่อาจร ับประกันได ้ว่าเราจะตอบกลับได ้เร็วเท่ากันทุกครงั
10.2

วิธก
ี ารอืน: โดยไม่คาํ นึ งถึงข ้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครงเราอาจจะกํ
ั
าหนดวิธก
ี ารอืนที
ยอมร ับได ้ในการบอกกล่าว (รวมทังแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะอีเมล ์ หรือรูปแบบอืนในการสือสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส ์) และเวลาหรือเหตุการณ์ทจะถื
ี อว่าคําบอกกล่าวนันได ้ร ับแล ้ว
10.3

11. ข ้อกําหนดทัวไป

สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว ้นแต่จะกําหนดไว ้เป็ นอย่างอืนในเงือนไขในการใช ้บริการ
นี ข ้อกําหนดของเงือนไขในการใช ้บริการนี และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต ้
เงือนไขในการใช ้บริการนี จะสะสมเพิมขึน โดยไม่เป็ นการกระทบกระเทือนต่อและถือ
เพิมเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ทีเราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุตธิ รรม
11.1

และการทีผู ้ขายไม่ได ้ใช ้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต ้เงือนไขในการใช ้บริการนี หรือ
ตามกฎหมายหรือหลักความยุตธิ รรม ยกเว ้นกรณี ทกํ
ี าหนดไว ้ชัดแจ ้งในเงือนไขในการใช ้
บริการนี หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิต ี หากมี) จะไม่มผ
ี ลขัดขวางหรือเป็ นอุปสรรคต่อ
การใช ้สิทธิของผู ้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอืนใดตามกฎหมายหรือหลักความยุตธิ รรม
ไม่มก
ี ารสละสิทธิ: การทีเราไม่ได ้บังคับตามเงือนไขในการใช ้บริการนี จะไม่ถอื เป็ นการ
สละสิทธิในเงือนไขนี และการไม่ได ้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิทจะบั
ี งคับตาม
เงือนไขในการใช ้บริการนี ในภายหลัง เรายังคงมีสท
ิ ธิทจะใช
ี
้สิทธิและการเยียวยาของเราใน
สถานการณ์อนใดที
ื
ท่านกระทําการผิดสัญญาในเงือนไขในการใช ้บริการนี
11.2

การแยกส่วนได ้: เมือข ้อกําหนดใด ๆ ของเงือนไขในการใช ้บริการนีกลายหรือตกเป็ น
ไม่ชอบด ้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได ้ในกรณี ใด ๆ ก็ตาม ความชอบด ้วย
กฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช ้ได ้ ของข ้อกําหนดส่วนทีเหลือของสัญญานี จะ
ไม่ได ้ร ับผลกระทบหรือต ้องเสือมเสียไปด ้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข ้อกําหนด
ทีไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได ้นันถูกแยกไปจากเงือนไขและข ้อกําหนดในการ
ซือขายนี
11.3

สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่ วยงานทีไม่ได ้เป็ นคูส
่ ญ
ั ญาในเงือนไขในการ
ใช ้บริการนี ไม่มส
ี ท
ิ ธิภายใต ้กฎหมายในเขตอํานาจใด ๆ ในการบังคับตามเงือนไขในการ
ใช ้บริการนี ไม่ว่าในข ้อใด โดยไม่คาํ นึงว่าบุคคลหรือหน่ วยงานดังกล่าวถูกระบุชอไว
ื ้ ว่าเป็ น
สมาชิกของกลุม
่ ใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทังนี เพือหลีกเลียงข ้อสงสัย ไม่มี
เนื อความใดในข ้อนี ทีจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูร้ บั มอบหรือร ับโอนโดยชอบซึงเงือนไข
ในการใช ้บริการนี
11.4

กฎหมายทีใช ้บังคับ: การใช ้งานเวปไซด ์และ/หรือบริการ และเงือนไขในการใช ้บริการ
นี จะอยู่ภายใต ้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมร ับ
ต่อเขตอํานาจแต่ผเู ้ ดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย
11.5

การคุ ้มครองชัวคราว: เราอาจจะขอความคุ ้มครองชัวคราวหากเราพิจารณาด ้วยความ
สุจริตใจแล ้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดแล ้วเห็นว่า การยับยัง
11.6

คําสังซือไว ้ชัวคราวหรือการคุ ้มครองชวคราวอย่
ั
างอืนเป็ นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือ
การไม่เป็ นไปตามข ้อกําหนดเพียงอย่างหนทางเดียวทีเหมาะสมและเพียงพอ
การแก ้ไขเพิมเติม: เมือมีคาํ บอกกล่าวผ่านเวปไซด ์หรือโดยวิธก
ี ารอย่างอืนในการแจ ้ง
ให ้ทราบตามทีเราจะได ้กําหนด (ซึงอาจรวมถึงการแจ ้งให ้ทราบทางอีเมล ์) เราอาจจะ
เปลียนแปลงเงือนไขและข ้อกําหนดของเงือนไขในการใช ้บริการนี การเปลียนแปลง
ดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันทีเราระบุผ่านทางวิธก
ี ารดังกล่าว หากท่านใช ้งานเวปไซด ์หรือ
บริการหลังวันทีดังกล่าว ถือว่าท่านได ้ยอมร ับในการแก ้ไขเพิมเติมดังกล่าว หากท่านไม่
ยอมร ับการแก ้ไขเพิมเติม ท่านต ้องหยุดการเข ้าใช ้หรือใช ้เวปไซด ์และใช ้บริการ และยกเลิก
เงือนไขในการใช ้บริการนี เรามีสท
ิ ธิในการแก ้ไขเพิมเติมเงือนไขในการใช ้บริการนี โดย
วิธก
ี ารดังกล่าวข ้างต ้นซึงจะใช ้และอาจใช ้สิทธิได ้โดยไม่ต ้องได ้รบั ความยินยอมจากบุคคล
หรือหน่ วยงานใดทีไม่ได ้เป็ นคู่สญ
ั ญาในเงือนไขในการใช ้บริการนี
11.7

การแก ้ไขข ้อผิดพลาด: เราไม่ต ้องร ับผิดใดในข ้อผิดพลาดในการจัดพิมพ ์ จัดเตรียม
เอกสาร หรือข ้อผิดพลาดหรือตกหล่นอืนใด ในการตอบรบั ออกใบแจ ้งหนี หรือเอกสารอืน
ในส่วนของเรา ทีอาจมีการแก ้ไข
11.8

11.9

สกุลเงิน: เงินทีอ ้างถึงภายใต ้เงือนไขในการใช ้บริการคือเงินบาทไทย

ภาษา: ในกรณี ทเงื
ี อนไขในการใช ้บริการนี ทําขึนหรือแปลเป็ นภาษาอืนใดนอกจาก
ภาษาไทย (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให ้บังคับตามฉบับภาษาไทยของเงือนไขในการใช ้
บริการนี และต ้องถูกนํ ามาใช ้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ
11.10

สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงือนไขในการใช ้บริการนี ประกอบขึนเป็ นสัญญาทังฉบับทีมีระหว่าง
ท่านกับเราอันเกียวกับเรืองต่าง ๆ ในทีนี และทดแทนและแทนทีความเข ้าใจ การ
ติดต่อสือสาร และข ้อตกลงทังหมดทีมีกอ่ นหน้านีอันเกียวกับเรืองต่าง ๆ ในทีนี
11.11

ผูกพันและเป็ นทีสุด: ท่านร ับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทังบันทึกการสนทนา
ทางโทรศัพท ์ใด ๆ เกียวกับบริการ ถ ้ามี) ทีเก็บร ักษาไว ้โดยเราหรือผูใ้ ห ้บริการของเราที
เกียวข ้องหรือเกียวพันกับเวปไซด ์และบริการ ให ้มีผลผูกพันท่านและเป็ นทีสินสุดในกรณี
ใด ๆ ก็ตามและเป็ นหลักฐานทีเป็ นทีสินสุดทีเกียวกับข ้อสนเทศ และ/หรือข ้อมูลใด ๆ ทีมี
11.12

การส่งให ้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทังหมดสามารถใช ้เป็ น
พยานหลักฐานได ้และท่านจะไม่โต ้แย ้งหรือคัดค ้านเรืองความยอมร ับในการใช ้เป็ น
พยานหลักฐาน ความน่ าเชือถือ ความถูกต ้อง หรือแท ้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียง
เพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็ นข ้อมูลทีได ้ออกมาจากระบบ
คอมพิวเตอร ์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ ้ามี ในการคัดค ้านดังกล่าว
การทําสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิทจะมอบหมายหรื
ี
อทําสัญญา
ช่วงการปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีใด ๆ ของเราอันเกียวพันกับเวปไซด ์ และ/หรือการบริการ และ
สงวนสิทธิทจะใช
ี
้ผู ้ให ้บริการ ผู ้ร ับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงือนไขทีเราเห็นว่า
เหมาะสม
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การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต ้เงือนไขในการใช ้บริการนี หาก
ไม่ได ้ร ับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเรา
ภายใต ้เงือนไขในการใช ้บริการนี แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได ้
11.14

เหตุสด
ุ วิสยั : เราไม่ต ้องร ับผิดในการไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามหน้าทีของเราภายใต ้เงือนไขในการ
ใช ้บริการนี (หรือส่วนหนึ งส่วนใดของเงือนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถก
ู ต ้อง ความไม่
น่ าเชือถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื อหาของเวปไซด ์ และ/หรือของบริการหากไม่
ว่าทังหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาด
ทีอยู่เหนื อการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา
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