
เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. บทน า 

 

1.1 ขอตอ้นรบัสู่แพลตฟอรม์ (“ไซต”์) โปรดอา่นเง่ือนไขการใหบ้รกิารต่อไปนีอ้ย่างละเอียดก่อนใชไ้ซตนี์ ้Nostralogistics (“บญัชี”) 

เพื่อที่คณุจะไดท้ราบถึงสิทธิและขอ้ผกูพนัตามกฎหมายของคณุอนัเก่ียวเน่ืองกบั บรษิัท จีไอเอส จ ากดั และบรษิัทในเครอื (เรียกแยก

และเรยีกรวมกนัวา่ “GIS”, “เรา”, “พวกเรา” หรอื “ของเรา”) “บรกิาร” ที่เราจดัไวใ้หห้รอืท าใหใ้ชง้านไดร้วมถึง (ก) ไซต ์(ข) บรกิารที่

จดัไวใ้หโ้ดยไซตแ์ละโดยลกูคา้ซอฟตแ์วร ์GIS ที่ท  าใหใ้ชง้านไดผ้่านทางไซต ์และ (ค) ขอ้มลูข่าวสารทัง้หมด หนา้ที่เช่ือมโยง 

คณุสมบตัิ ขอ้มลู ขอ้ความสัน้ๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการท า live stream) ขอ้ความ แท็ก เนือ้หา 

โปรแกรม ซอฟตแ์วร ์บรกิารแอปพลิเคชั่น (รวมถึงโดยไม่จ ากดัเพียงบรกิารแอปพลิเคชั่นบนมือถือใดๆ) หรอืวสัดอุื่นๆ ที่ท  าใหใ้ชง้าน

ไดผ้่านทางไซตห์รอืบรกิารที่เก่ียวขอ้งกบัไซต ์("เนือ้หา") คณุสมบตัิใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยงัหรอืเสรมิใหก้บับรกิารจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไข

การใหบ้รกิารนีด้ว้ยเช่นกนั เง่ือนไขการใหบ้รกิารนีจ้ะควบคมุการใชบ้รกิารของคณุซึง่จดัไวใ้หโ้ดย GIS 

1.2 ก่อนที่จะเป็นผูใ้ชข้องไซต ์คณุจะตอ้งอา่นและยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทัง้หมดใน และที่เช่ือมโยงกบั เงื่อนไขการใหบ้รกิาร

นีแ้ละคณุจะตอ้งยินยอมรบัการด าเนินการขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุดงัที่อธิบายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัซึ่งมีลิงกไ์วใ้นที่นี ้

1.3 GIS สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ดดัแปลง ระงบั หรอืยกเลิกไซตนี์ห้รอืบรกิารทัง้หมดหรอืบางสว่นไดต้ลอดเวลา GIS อาจออก

บรกิารบางอย่างหรอืคณุสมบตัิของบรกิารในรุน่เบตา้ ซึง่อาจไม่ท างานอย่างถกูตอ้ง หรอืในลกัษณะเดียวกนักบัที่รุน่สดุทา้ยอาจ

ท างาน และเราจะไม่รบัผิดในสถานการณด์งักล่าว GIS ยงัอาจก าหนดขอบเขตส าหรบัคณุสมบตัิบางอย่าง หรอืจ ากดัการเขา้ถึง

บางสว่นหรอืทัง้หมดของไซตห์รือบรกิารโดยใชด้ลุยพินิจของ GIS เองแตเ่พียงผูเ้ดียว และโดยไม่ตอ้งแจง้หรอืรบัผิด 

1.4 GIS สงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธที่จะใหค้ณุเขา้ถึงไซตห์รอืบรกิาร ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม โดยการใชบ้รกิาร GIS คณุไดใ้หก้าร

ยอมรบัและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ไดต้อ่ขอ้ตกลงนี ้รวมถึงขอ้ก าหนด เง่ือนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อา้งถึงในที่น่ีและ/หรอืมีลิงก์

ไวใ้นที่นี ้หากคณุไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงนี ้โปรดงดใชบ้รกิารหรอืเขา้ถึงไซตข์องเรา 

 

 

 

 

 

2. ความเป็นส่วนตัว 

 



2.1 ความเป็นส่วนตวัของคณุมีความส าคญัมากส าหรบั GIS เพื่อใหคุ้ม้ครองสิทธิของคณุไดด้ีขึน้ เราจึงไดจ้ดัท านโยบายความเป็น

ส่วนตวัของ Nostralogistics เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบตัิดา้นความเป็นส่วนตวัในรายละเอียด โปรดอา่นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้

เพื่อใหเ้ขา้ใจวา่ GIS เก็บรวบรวมและใชข้อ้มลูที่เก่ียวกบับญัชีของคณุและ/หรือการใชง้านบรกิารของคณุอย่างไร (“ขอ้มลูของผูใ้ช”้) 

โดยการใชบ้รกิารหรอืใหข้อ้มลูทางไซต ์คณุ: 

 

(ก) ยินยอมให ้GIS เก็บรวบรวม ใชง้าน เปิดเผย และ/หรอืด าเนินการกบัเนือ้หา ขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุและขอ้มลูของผูใ้ชต้ามที่

อธิบายไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวั 

(ข) ตกลงและยอมรบัวา่สิทธิการเป็นเจา้ของในขอ้มลูของผูใ้ชเ้ป็นของ GIS และของคณุรว่มกนั 

(ค) จะไม่เปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ชต้อ่บคุคลภายนอก ไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น หรือยินยอมใหบ้คุคลภายนอกสามารถเขา้ถึงหรอืใช้

ขอ้มลูของผูใ้ชข้องท่านโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจาก GIS เป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

 

2.2 ผูใ้ชท้ี่ครอบครองขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชค้นอื่นผ่านการใชบ้รกิาร (“ฝ่ายผูร้บั”) ตกลงวา่จะ (1) ปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคลที่บงัคบัใชท้ัง้หมดอนัเก่ียวกบัขอ้มลูดงักล่าว (2) อนญุาตใหผู้ใ้ช ้ซึง่ฝ่ายผูร้บัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลไว ้

(“ฝ่ายผูเ้ปิดเผย”) ลบขอ้มลูของตนที่เก็บรวบรวมไวอ้อกจากฐานขอ้มลูของฝ่ายผูร้บั และ (3) อนญุาตใหฝ่้ายผูเ้ปิดเผยตรวจสอบวา่

ฝ่ายผูร้บัมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูใดบา้งเก่ียวกบัตน ในแตล่ะกรณีของขอ้ (2) และขอ้ (3) ขา้งตน้ ตามและเม่ือกฎหมายที่บงัคบัใช้

ก าหนดไว ้

 

3. สิทธิก์ารใช้งานแบบจ ากัด 

 

3.1 GIS มอบสิทธ์ิการใชง้านแบบจ ากดัและเพิกถอนไดใ้นการเขา้ถึงและใชบ้รกิารตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขของเง่ือนไขการ

ใหบ้รกิารนี ้เนือ้หา เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร ช่ือตราสินคา้ โลโก ้และทรพัยสิ์นทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธ์ิทัง้หมด 

(“ทรพัยส์ินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต ์เป็นทรพัยส์ินของ GIS และหากเหมาะสม เป็นทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธ์ิ

ตามที่ระบไุวใ้นไซต ์ไม่มีการมอบสิทธิหรอืสิทธ์ิการใชง้านทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มแก่บคุคลใดที่เขา้ถึงไซตเ์พื่อใชง้านหรอื

ลอกเลียนแบบทรพัยส์ินทางปัญญาใด และไม่มีบคุคลใดที่เขา้ถึงไซตจ์ะสามารถอา้งสิทธิ กรรมสิทธ์ิ หรอืผลประโยชนใ์นไซตนี์ไ้ด ้

โดยการใชห้รอืเขา้ถึงบรกิาร คณุตกลงที่จะปฏิบติัตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร และกฎหมายที่

บงัคบัใชอ้ื่นๆ ทัง้หมด ที่คุม้ครองบรกิาร ไซต ์และเนือ้หาในไซต ์คณุตกลงที่จะไม่คดัลอก แจกจ่าย เผยแพรต่อ่ ส่งต่อ แสดงแก่

สาธารณะ ด าเนินการต่อสาธารณะ ดดัแปลง ปรบัเปลี่ยน ใหเ้ช่า ขาย หรือสรา้งงานอนพุนัธจ์ากส่วนหนึ่งสว่นใดของบรกิาร ไซต ์

หรอืเนือ้หาในไซต ์คณุยงัจะตอ้งไม่สะทอ้นหรอืตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดของเนือ้หาในไซตนี์บ้นเซิรฟ์เวอรอ์ื่นใด หรือเป็น



ส่วนหนึ่งของเว็บไซตอ์ื่น โดยไม่ไดร้บัค ายินยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากเรา นอกจากนี ้คณุตกลงวา่จะไม่ใชโ้รบอต สไป

เดอร ์หรืออปุกรณอ์ตัโนมตัิอื่นใด หรือกระบวนการที่ท  าดว้ยมือเพื่อเฝา้ติดตามหรอืคดัลอกเนือ้หาของเรา โดยไม่ไดร้บัค ายินยอมเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จากเรา (ค ายินยอมดงักล่าวจะถือวา่มอบใหส้  าหรบัเทคโนโลยีเครื่องมือคน้หามาตรฐานที่ใชโ้ดยเว็บไซต์

คน้หาทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อน าผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตมายงัเว็บไซตนี์)้ 

3.2 คณุสามารถเชื่อมโยงไปยงัไซตจ์ากเว็บไซตข์องคณุ โดยมีขอ้แมว้า่เว็บไซตข์องคณุไม่ไดแ้สดงนยัของการรบัรองโดยหรอืเช่ือมโยง

กบั GIS คณุรบัทราบวา่ GIS อาจยกเลิกการใหบ้รกิารไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นไดต้ลอดเวลา ตามดลุยพินิจแตเ่พียงผูเ้ดียวของตน 

โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ 

 

4. ซอฟตแ์วร ์

 

ซอฟตแ์วรท์ี่เราจดัไวใ้หค้ณุเป็นส่วนหนึ่งของบรกิารนี ้อยู่ภายใตข้อ้ก าหนดของเง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้GIS สงวนสิทธ์ิทัง้หมดตอ่

ซอฟตแ์วรท์ี่ไม่ไดอ้นญุาตไวอ้ย่างชดัแจง้โดย GIS ในที่นี ้สครปิตห์รอืรหสัของบคุคลภายนอก ที่เช่ือมโยงไปยงัหรืออา้งถึงจากบรกิาร 

บคุคลภายนอกที่เป็นเจา้ของสครปิตห์รอืรหสัดงักลา่วเป็นผูม้อบสิทธ์ิการใชง้านใหแ้ก่คณุ ไม่ใช่มอบใหโ้ดย GIS 

 

5. บัญชีและความปลอดภยั 

 

5.1 คณุอาจสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรอืบรกิารอื่นๆ ซึง่เราอนญุาตใหเ้ขา้ถึงได ้หรือที่เช่ือมโยงกนัหรือท างานร่วมกนั GIS 

ไม่ไดต้รวจสอบ และไม่รบัผิดชอบตอ่เนือ้หาของบคุคลภายนอก ฟังกช์ั่นการท างาน ความปลอดภยั บรกิาร นโยบายความเป็น

ส่วนตวั หรอืการปฏิบตัิอื่นๆ ของผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรือบรกิารเหล่านัน้ หากคณุกระท าการดงักล่าว เง่ือนไขการใหบ้รกิารของ

ผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรือบรกิารเหล่านัน้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัที่เก่ียวขอ้ง หากแตกตา่งจากเง่ือนไขการใหบ้รกิารและ/หรอื

นโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา อาจบงัคบัใชก้บัการใชผ้ลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์หรือบรกิารเหล่านัน้ของคณุ 

5.2 คณุสามารถใชบ้รกิารไดต้อ่เม่ือคณุอาศยัอยู่ในประเทศที่ไดร้บัอนญุาตจากเรา ซึง่จะมีการปรบัปรุงเป็นครัง้คราว 

 

 

 

 

 



6. เงือ่นไขการใช้งาน 

 

6.1 สิทธ์ิการใชง้านไซตนี์แ้ละบรกิารมีผลจนกวา่จะมีการยกเลิก สิทธ์ิการใชง้านนีจ้ะยกเลิกตามที่ระบไุวใ้นเง่ือนไขการใหบ้รกิาร หรอื

เม่ือคณุไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดหรอืเง่ือนไขใดๆ ของเง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้ในกรณีดงักล่าว ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้แก่ GISเพื่อใหก้าร

ยกเลิกดงักล่าวมีผล 

 

6.2 คณุตกลงที่จะไม่: 

(ก) อปัโหลด โพสต ์สง่ตอ่ หรือท าใหเ้นือ้หาที่ผิดกฎหมาย เป็นภยั คกุคาม ขู่เข็ญ ลว่งละเมิด ท าใหต้ื่นตกใจ ท าใหเ้ป็นทกุข ์

หลอกลวง ท าใหเ้สื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล า้ความเป็นส่วนตวัของผูอ้ื่น น่ารงัเกียจ เหยียดเชือ้ชาติหรอืชาติพนัธุ์ 

ใชง้านได ้

(ข) ละเมิดกฎหมายซึง่รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเฉพาะกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวกบัสิทธิของบคุคลภายนอก 

(ค) อปัโหลด โพสต ์สง่ตอ่หรอืกระท าเนือ้หาใดๆ ที่ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชผู้เ้ยาวท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารดแูลของผูป้กครอง หรอื ใช้

บรกิารเพื่อท าอนัตรายต่อผูเ้ยาวไ์ม่วา่ในทางใดก็ตาม 

(ง) ใชบ้รกิารหรืออปัโหลดเนือ้หาเพื่อปลอมแปลงเป็นบคุคลหรอืนิติบคุคลอื่น หรือแสดงขอ้มลูเท็จเก่ียวกบัความเช่ือมโยงกบับคุคล

หรอืนิติบคุคลใด 

(จ) ปลอมแปลงส่วนหวัหรอืปรบัเปลี่ยนรหสัประจ าตวัเพื่อปิดบงัแหลง่ก าหนดของเนือ้หาที่ส่งต่อผ่านบรกิาร 

(ฉ) ลบประกาศเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิออกจากไซต ์

(ช) เป็นตน้เหต ุอนญุาตหรอืมอบอ านาจใหท้ าการดดัแปลง สรา้งงานอนพุนัธ ์หรอืแปลบรกิารโดยไม่ไดร้บัอนญุาตอย่างชดัแจง้จาก 
GIS 

(ซ) ใชบ้รกิารเพื่อประโยชนข์องบคุคลภายนอกหรอืในลกัษณะที่ไม่ไดร้บัอนญุาตตามสิทธ์ิการใชง้านที่ใหไ้วใ้นที่นี ้

(ฌ) ใชบ้รกิารหรืออปัโหลดเนือ้หาในลกัษณะเป็นการฉอ้ฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจรงิ ชีน้  าไปในทางที่ผิดหรอืเป็นการ

หลอกลวง 

(ญ) เปิดใชห้รอืมีบญัชีผูใ้ชห้ลายบญัชีเพื่อกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดขอ้ก าหนดหรอืวตัถปุระสงคข์องขอ้ก าหนดเง่ือนไขการ

ใหบ้รกิารนี ้

(ฎ) เขา้ถึงแพลตฟอรม์ของ GIS เปิดบญัชีผูใ้ชห้รือเขา้ถึงบญัชีผูใ้ชข้องคณุโดยใชโ้ปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจ าลอง 

(simulator) บอท (bot) หรอืซอฟแวรห์รอืฮารด์แวรอ์ื่นใด 



(ฏ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ท าวิศวกรรมยอ้นกลบั ถอดประกอบหรอืเจาะระบบบรกิาร (หรอืสว่นหนึ่งส่วนใดของบรกิาร) หรอืเอาชนะ

หรอืท าลายเทคโนโลยีการเขา้รหสัหรือมาตรการความปลอดภยัที่ GIS น ามาใชก้บับรกิารและ/หรอืขอ้มลูที่ส่งต่อ ด าเนินการ หรือ

จดัเก็บไวโ้ดย GIS 

(ฑ) เก็บเก่ียวหรือเก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัเจา้ของบญัชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จ ากดัเพียงขอ้มลูสว่นบคุคลใดๆ 

(ฒ) อปัโหลด อีเมล โพสต ์สง่ตอ่ หรอืท าใหเ้นือ้หาที่คณุไม่มีสิทธ์ิท าใหใ้ชง้านไดภ้ายใตก้ฎหมายหรอืภายใตค้วามสมัพนัธต์าม

สญัญาหรอืการมอบอ านาจ (เช่น ขอ้มลูภายใน ขอ้มลูที่เป็นกรรมสิทธ์ิและขอ้มลูลบัที่ไดท้ราบหรือถกูเปิดเผยจากความสมัพนัธใ์น

การจา้งงานหรอืภายใตข้อ้ตกลงไม่เปิดเผยขอ้มลู) ใชง้านได ้

(ณ) อปัโหลด อีเมล โพสต ์สง่ตอ่ หรอืท าใหเ้นือ้หาที่ละเมิดสิทธิบตัร เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ ลิขสิทธ์ิ หรอืกรรมสิทธ์ิ

อื่นๆ ของบคุคลอื่น ใชง้านได ้

(ด) อปัโหลด อีเมล โพสต ์สง่ตอ่ หรือท าใหโ้ฆษณาที่ไม่ไดร้อ้งขอหรอืไดร้บัอนญุาต สื่อประชาสมัพนัธ ์“เมลขยะ” “สแปม” “จดหมาย

ลกูโซ”่ “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรอืรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ไดร้บัอนญุาต ใชง้านได ้

(ต) อปัโหลด อีเมล โพสต ์สง่ตอ่ หรือท าใหว้สัดอุื่นๆ ที่มีไวรสัซอฟตแ์วร ์หนอน มา้โทรจนั หรือรหสัคอมพิวเตอร ์รูทีน ไฟลห์รอื

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทัง้โดยตรงและโดยออ้มตอ่ ปรบัเปลี่ยน ขดัขวาง ท าลาย หรอืจ ากดัฟังกช์ั่นการท างานของ

ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรห์รอืฮารด์แวรใ์ดๆ หรอืขอ้มลูหรืออปุกรณโ์ทรคมนาคม ใชง้านได ้

 (ถ) แทรกแซง ปรบัเปลี่ยน หรือขดัขวางบรกิารหรือเซิรฟ์เวอรห์รอืเครอืข่ายที่เช่ือมตอ่กบับรกิารหรือการใชง้านของผูใ้ชค้นอื่นและการ

เพลิดเพลินกบับรกิาร หรอืฝ่าฝืนขอ้ก าหนด กระบวนการ นโยบาย หรือขอ้บงัคบัของเครอืข่ายที่เช่ือมตอ่กบัไซต ์

(ท) ด าเนินการหรอืเขา้รว่มในการกระท าที่อาจส่งผลเสียหายทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ปิดใชง้าน สรา้งภาระหนกั หรอืท าใหบ้รกิาร

หรอืเซิรฟ์เวอรห์รอืเครอืข่ายที่เช่ือมตอ่กบับรกิารมีขอ้บกพรอ่ง 

(น) ใชบ้รกิารเพื่อเจตนาหรอืไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย ค าสั่ง แนวทางปฏิบตัิ นโยบาย หรือขอ้บงัคบั

ของทอ้งถ่ิน ของรฐั ประเทศ หรือระหวา่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง กฎหมายและขอ้ก าหนด (ไม่วา่มีอ านาจทาง

กฎหมายของไม่) เก่ียวกบัการป้องกนัการฟอกเงินหรอืการตอ่ตา้นการก่อการรา้ย 

 (บ) ใชบ้รกิารเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตวัของผูอ้ื่น หรือ “ติดตาม” หรอืก่อกวนผูอ้ื่น 

(ป) ละเมิดสิทธิตา่งๆ ของ GIS ซึง่รวมถึงสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนัน้ๆ ดว้ย 

(ผ) ใชบ้รกิารเพื่อเก็บรวบรวมหรือจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัผูใ้ชค้นอื่นที่เก่ียวกบัการกระท าและกิจกรรมตอ้งหา้มที่ระบุไว้

ดา้นบน และ/หรือ 



(ฝ) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา้ หรอืสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญหาของบคุคลภายนอกหรอื ใชบ้รกิารในลกัษณะที่

จะละเมิดสิทธ์ิในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 

 

6.3 คณุรบัทราบ ยินยอม และตกลงวา่ GIS อาจเขา้ถึง รกัษา และเปิดเผยขอ้มลูบญัชีของคณุและเนือ้หาหากกฎหมายก าหนดไว้

เช่นนัน้ หรือตามค าสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรฐัหรอืหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอ านาจเหนือ GIS หรอืโดยการเช่ือโดยสจุรติว่า

การเขา้ถึงเพื่อรกัษาหรอืเปิดเผยนัน้มีความจ าเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตัิตามขัน้ตอนทางกฎหมาย (ข) บงัคบัใชเ้ง่ือนไขการ

ใหบ้รกิารนี ้(ค) ตอบสนองตอ่ขอ้เรยีกรอ้งที่วา่เนือ้หาใดละเมิดสิทธิของบคุคลภายนอก (ง) ตอบสนองตอ่ค าขอการบรกิารลกูคา้ของ

คณุ หรอื (จ) ปกปอ้งสิทธิ ทรพัยส์ินหรือความปลอดภยัส่วนบคุคลของ GIS ผูใ้ชแ้ละ/หรอืประชาชนทั่วไป 

 

7. การละเมิดเงือ่นไขการใหบ้ริการของเรา 

 

7.1 การละเมิดนโยบายนีอ้าจส่งผลใหมี้การด าเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรอืทัง้หมดต่อไปนี  ้

o ถกูด าเนินคดีอาญา 

o ถกูด าเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงการเรียกรอ้งค่าเสียหายและ/หรอืวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรอืค าสั่งหา้มของ

ศาล 

7.2 หากคณุเช่ือวา่ผูใ้ชบ้นไซตข์องเราละเมิดเง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้โปรดติดตอ่ nostralogistics@cdg.co.th  

 

8. ความคิดเหน็ 

 GIS ยินดีรบัฟังทกุความคิดเห็นจากผูใ้ช ้ซึง่จะช่วยให ้GIS ปรบัปรุงคณุภาพของบรกิารที่มอบให ้โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั

ขัน้ตอนการส่งความคิดเห็นดา้นล่าง 

(i) สามารถสง่ความคิดเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางอีเมลมายงั หรอืใชแ้บบฟอรม์ความคิดเห็นในเว็บไซต ์

(ii) ไม่รบัความคิดเห็นที่ไม่ระบช่ืุอผูร้อ้งเรยีน 

(iii) ผูใ้ชท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากความคิดเห็นควรไดร้บัแจง้ถึงขอ้เท็จจรงิอย่างครบถว้น และไดร้บัโอกาสใหท้ าเรื่องชีแ้จง 

(iv) ไม่รบัความคิดเห็นที่คลมุเครอืและท าใหเ้สื่อมเสีย 
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9. การปฏิเสธความรับผิดชอบ 

 

9.1 บรกิารนีจ้ดัไวใ้ห ้“ตามสภาพจรงิ” โดยไม่มีการรบัประกนั การอา้งสิทธ์ิ หรอืการรบัรองโดย GIS ไม่วา่ในลกัษณะใด ทัง้แบบชดั

แจง้ โดยนยั หรือแบบบงัคบั อนัเก่ียวเน่ืองกบับรกิาร รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง การรบัประกนัคณุภาพ การด าเนินงาน การไม่ละเมิด

สิทธิ ความสามารถในการท าการคา้ หรือความเหมาะสมส าหรบัวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ รวมทัง้ไม่มีการรบัประกนัที่เกิดขึน้ระหวา่งการ

ติดต่อ การด าเนินงาน หรอืการใชเ้พื่อการคา้ โดยไม่เป็นการจ ากดัสิ่งที่กล่าวไปก่อนหนา้นี ้และจนถึงขอบเขตสงูสดุที่กฎหมายที่

เก่ียวขอ้งอนญุาตไว ้GIS ไม่รบัประกนัวา่ บรกิาร ไซตนี์ ้หรือการท างานในไซตจ์ะพรอ้มใชง้านได ้เขา้ถึงได ้ไม่หยดุชะงกั ทนัตอ่เวลา 

ปลอดภยั ถกูตอ้ง ครบถว้น หรือปราศจากขอ้ผิดพลาด วา่ขอ้บกพรอ่ง หากมี จะไดร้บัการแกไ้ข หรอืวา่ ไซตนี์แ้ละ/หรอืเซิรฟ์เวอรข์อง

ไซตจ์ะใชง้านไดโ้ดยปราศจากไวรสั นาฬิกา ระบบตัง้เวลา ตวันบั หนอน ลอ็คซอฟตแ์วร ์อปุกรณส์อดแนม มา้โทรจนั เราติง้ ประตกูบั

ดกั ระเบิดเวลา หรอืรหสั ค าสั่ง โปรแกรม หรอืสว่นประกอบที่เป็นอนัตรายอื่นใด 

9.2 คณุรบัทราบวา่ความเสี่ยงทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการใชห้รอืการด าเนินงานของไซตนี์แ้ละ/หรอืบรกิาร ตกเป็นของคณุจนถึง

ขอบเขตสงูสดุที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งอนญุาตไว ้

9.3 GIS ไม่ไดค้วบคมุและ จนถึงขอบเขตสงูสดุที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งอนญุาตไว ้ไม่รบัประกนัหรือรบัผิดชอบตอ่ความเหมาะสมเพื่อ

วตัถปุระสงค ์การมีอยู่ คณุภาพ ความปลอดภยัหรอืความชอบดว้ยกฎหมายของสินคา้ที่วางจ าหน่ายผ่านทางบรกิาร และคณุตกลง

ที่จะปลดปลอ่ย GIS และบรษิัทในเครอืออกจากการอา้งสิทธิ การเรยีกรอ้ง และความเสียหายใดๆ และทัง้หมด อนัเกิดจากหรือ

เก่ียวเน่ืองกบัขอ้พิพาทดงักล่าว 

 

10. ข้อยกเว้นและข้อจ ากัดการรับผิด 

 

10.1 จนถึงขอบเขตสงูสดุที่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งอนญุาตไว ้ไม่วา่ในสถานการณใ์ดก็ตาม GIS จะไม่รบัผิดไม่วา่ตามสญัญา การ

รบัประกนั การละเมิด (รวมถึง แตไ่ม่จ ากดัเพียง ความประมาทเลินเลอ่ (ไม่วา่ในเชิงรุก เชิงรบั หรือถกูใส่ความ) ความรบัผิดของ

ผลิตภณัฑ ์ความรบัผิดโดยสิน้เชิงหรอืทฤษฎีอื่น) หรอืประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่น

ใด ต่อ: 

 

10.1.1 (ก) การสญูเสียการใชง้าน (ข) การสญูเสียก าไร (ค) การสญูเสียรายได ้(ง) การสญูเสียขอ้มลู (จ) การสญูเสียค่าความนิยม 

หรอื (ฉ) การลม้เหลวในการรบัรูเ้งินออมที่คาดการณไ์ว ้ในแตล่ะกรณีทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรอื 

 



10.1.2 ความเสียหายทางออ้ม โดยบงัเอิญ พิเศษ หรอืที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรอืเก่ียวเน่ืองกบัการใชห้รอืการไม่สามารถใชไ้ซตนี์้

หรอืบรกิาร รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง ความเสียหายอนัเกิดจากสิ่งดงักล่าว แมว้า่ GIS จะไดร้บัแจง้ถึงความเป็นไปไดข้องความ

เสียหายดงักล่าวแลว้ก็ตาม 

 

10.2 คณุรบัทราบและตกลงวา่สิทธิเพียงอย่างเดียวที่คณุมีเก่ียวกบัปัญหาหรอืความไม่พงึพอใจใดๆ ในบรกิารคือการขอใหย้กเลิก

บญัชีของคณุ และ/หรอืหยดุใชง้านบรกิาร 

10.3 ไม่มีสิ่งใดในเง่ือนไขการใหบ้รกิารนีท้ี่จะจ ากดัหรอืยกเวน้ความรบัผิดตอ่การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บรา่งกายอนัเกิดจากความ

ประมาทเลินเล่อของ GIS การฉอ้โกง หรอืตอ่ความรบัผิดอื่นใดในส่วนของ GIS ที่ไม่สามารถจ ากดัและ/หรอืยกเวน้ไดต้ามกฎหมาย 

 

11. ลิงกไ์ปยังไซตข์องบุคคลภายนอก 

 

ลิงกข์องบคุคลภายนอกจะใหค้ณุสามารถออกจากไซตนี์ไ้ด ้และไซตท์ี่มีลิงกไ์ปไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุของ GIS ไม่วา่ในลกัษณะ

ใด และคณุเขา้ถึงไซตเ์หล่านีด้ว้ยความเสี่ยงของคณุเอง GIS ไม่รบัผิดชอบไม่วา่กรณีใดตอ่เนือ้หาของไซตท์ี่ลิงกไ์ปดงักล่าว หรือลิงก์

ที่อยู่ในไซตท์ี่มีลิงกไ์ป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรอืการอปัเดตไซตด์งักล่าว GIS จดัลิงกเ์หล่านีไ้วใ้หเ้พื่อความสะดวกเท่านัน้ และการ

รวมลิงกใ์ดๆ ไวไ้ม่ไดแ้สดงนยัหรือการเช่ือมโยงอย่างชดัแจง้ การรบัรอง หรอืการเป็นผูส้นบัสนนุโดย GIS ถึงไซตท์ี่ลิงกไ์ปใดๆ และ/

หรอืเนือ้หาในไซตท์ี่ลิงกไ์ปนัน้ 

 

12. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงกภ์ายนอก 

 

12.1 ผูมี้ส่วนรว่มในบรกิารแต่ละคน ในดา้นขอ้มลู ขอ้ความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟตแ์วร ์และเนือ้หาอื่นๆ เป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผู้

เดียวตอ่ความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ลกัษณะ การปลอดจากสิทธ์ิ การตรงตามกฎหมายและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกบั

เนือ้หาที่ส่งเขา้มา ดงันัน้ GIS จะไม่รบัผิดชอบตอ่ และจะไม่เฝา้ติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอถึงความถกูตอ้ง ความ

น่าเช่ือถือ ลกัษณะ การปลอดจากสิทธ์ิ การตรงตามกฎหมายและขอ้จ ากดัทางกฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาที่สง่เขา้มา คณุจะไม่

ก าหนดให ้GIS ตอ้งรบัผิดชอบต่อการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการของผูใ้ช ้รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง ส่ิงที่โพสตห์รอืท าใหใ้ชง้านได้

ผ่านทางบรกิาร 

 

12.2 นอกจากนี ้บรกิารอาจมีลิงกไ์ปยงัผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์บรกิารและขอ้เสนอของบคุคลภายนอก ลิงก ์ผลิตภณัฑ ์เว็บไซต ์บรกิาร

ของบคุคลภายนอกเหล่านีไ้ม่ไดเ้ป็นของหรอืควบคมุโดย GIS แต่ด าเนินการโดย และเป็นทรพัยส์ินของบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 



และอาจไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิหรอืกฎหมายและสนธิสญัญาว่าดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญาอื่นๆ ที่บงัคบัใช ้GIS ไม่ได้

ตรวจสอบ และไม่รบัผิดชอบตอ่เนือ้หา ฟังกช์ั่นการท างาน ความปลอดภยั บรกิาร นโยบายความเป็นส่วนตวั หรือการปฏิบตัิอื่นๆ 

ของบคุคลภายนอกเหล่านี ้ขอแนะน าใหอ้า่นขอ้ก าหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพรบ่นเว็บไซตห์รอือื่นๆ โดยบคุคลภายนอกดงักล่าว 

ในการใชบ้รกิาร คณุตกลงวา่ GIS จะไม่รบัผิดชอบในลกัษณะใดก็ตามอนัเน่ืองมาจากการใชง้านของคณุหรอืการไม่สามารถใชง้าน

เว็บไซตห์รอืวิดเจ็ตใดๆ คณุรบัทราบและตกลงต่อไปดว้ยวา่ GIS อาจยกเลิกการใชง้านของคณุ หรอืลบลิงกข์องบคุคลภายนอก หรอื

แอปพลิเคชั่นบนบรกิาร ตามขอบเขตที่การใชง้านนัน้ละเมิดเง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้

 

13. การรับรองและการรับประกันของคุณ 

คณุรบัรองและรบัประกนัวา่: 

 

(ก) คณุบรรลนุิติภาวะ (และในกรณีของผูเ้ยาว ์ไดร้บัความยินยอมจากพ่อแม่หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถ

ที่จะเขา้ท าสญัญาเง่ือนไขการใหบ้รกิารนีแ้ละปฏิบตัิตามเง่ือนไขนี ้และ 

(ข) คณุจะใชบ้รกิารเพื่อจดุประสงคท์ี่ถกูกฎหมายและตามเง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย ค าสั่ง 

แนวทางปฏิบตัิ นโยบายและขอ้บงัคบัที่บงัคบัใชท้ัง้หมด 

 

14. การกระท าอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระท าทีต่้องสงสัย 

โดยใชด้ลุยพินิจของ GIS แตเ่พียงผูเ้ดียว หาก GIS มีความเช่ือมั่นวา่คณุไดก้ระท าการหรอืท าธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉอ้โกงหรอื

เป็นที่ตอ้งสงสยั เราอาจจะด าเนินมาตรการตา่งๆ เพื่อปกปอ้ง ไดแ้ก่ 

 

(ก) เราอาจจะปิด ระงบัหรอืจ ากดัการใหบ้รกิาร 

 (ข) เราอาจปฏิเสธการใหบ้รกิารแก่คณุทนัทีหรอืในอนาคต 

 

15. การชดใช้ค่าเสียหาย 

 

คณุตกลงที่จะชดใช ้ปกป้องและท าให ้GIS ผูถื้อหุน้ บรษิัทย่อย บรษิัทในเครอื กรรมการ เจา้หนา้ที่ ตวัแทน ผูร้ว่มแบรนด ์หรือ

หุน้ส่วนอื่น และพนกังาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ไดร้บัการชดใช”้) พน้จากการเรียกรอ้งสิทธิ การด าเนินการ การด าเนินคดี และการ

ฟ้องรอ้งคดี รวมถึงหนีส้ิน ความเสียหาย การช าระหนี ้บทลงโทษ คา่ปรบั ค่าใชจ้่ายและตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด (รวมถึงแตไ่ม่จ ากดั



เพียง ค่าใชจ้่ายในการยตุิขอ้พิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ไดร้บัการชดใช ้อนัเกิดจากหรอืเก่ียวขอ้งกบั: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ท  าขึน้บนไซต ์

หรอืขอ้พิพาทใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว เวน้แตก่รณีที่ GIS หรอืบรษิัทในเครอืเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ในธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั

ขอ้พิพาทดงักล่าว) (ค) การโฮสต ์การด าเนินงาน การจดัการและ/หรอืการดแูลระบบบรกิาร โดยหรอืในนามของ GIS (ง) การฝ่าฝืน

หรอืละเมิดเง่ือนไขใดๆ ในเงื่อนไขการใหบ้รกิารนีแ้ละนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัิอื่นใดที่อา้งถึงในที่น่ี (จ) การใชห้รอืใชบ้รกิาร

ในทางที่ผิด หรอื (ฉ) การละเมิดกฎหมายหรอืสิทธิใดๆ ของบคุคลภายนอก 

 

16. การแยกออกจากกันได้ 

 

หากบทบญัญตัิใดในเงื่อนไขการใหบ้รกิารนีถื้อว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดไ้ม่วา่ดว้ยเหตผุลใดภายใต้

กฎหมายของเขตอ านาจศาลใด ใหถื้อวา่บทบญัญตัินัน้สามารถแยกออกจากกนัไดจ้ากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนี ้และไม่สง่ผลตอ่

ความสมบรูณแ์ละการมีผลบงัคบัใชข้องบทบญัญตัิที่เหลือ หรอืความสมบรูณแ์ละการมีผลบงัคบัใชข้องบทบญัญตัิที่มีปัญหาภายใต้

กฎหมายของเขตอ านาจศาลอื่นใด 

 

17. กฎหมายทีใ่ช้บังคับ 

 

เง่ือนไขการใหบ้รกิารนีจ้ะอยู่ภายใตบ้งัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ค านงึถึงความขดัแยง้กบักฎแห่ง

กฎหมาย อนสุญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสญัญาการจ าหน่ายสินคา้ระหวา่งประเทศและกฎหมายธุรกรรมขอ้มลูคอมพิวเตอรท์ี่เป็น

มาตรฐานเดียวกนั ถึงขอบเขตที่บงัคบัใชไ้ด ้ถกูสงวนสิทธ์ิไวอ้ย่างชดัแจง้ เวน้แตก่ฎหมายที่บงัคบัใชจ้ะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น ขอ้

พิพาท ขอ้ขดัแยง้ การเรียกรอ้งสิทธิหรอืความแตกต่างทกุประเภทที่อาจจะเกิดขึน้ จากหรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้ต่อ

หรอืเก่ียวขอ้งกบั GIS หรอืฝ่ายที่ไดร้บัการชดใชภ้ายใตเ้ง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้ใหส้่งเรื่องและยตุิในขัน้ตอนสดุทา้ยโดย

อนญุาโตตลุาการประเทศไทยตามกฎการอนญุาโตตลุาการของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ (“กฎ THAC”) ที่บงัคบัใชอ้ยู่ในขณะนี ้ซึง่

ถือวา่ไดร้วมกฎเขา้ไวโ้ดยการอา้งอิงในส่วนนี ้จะมีอนญุาโตตลุาการหนึ่ง (1) ท่านและภาษาในการอนญุาโตตลุาการคือภาษาไทย 

 

18. บทบัญญัติทั่วไป 

 

18.1 GIS สงวนสิทธ์ิทัง้หมดที่ไม่ไดใ้หไ้วโ้ดยชดัแจง้ในที่นี ้

18.2 GIS อาจแกไ้ขเง่ือนไขการใหบ้รกิารนีไ้ดต้ลอดเวลาโดยโพสตเ์ง่ือนไขการใหบ้รกิารฉบบัแกไ้ขบนไซตนี์ ้การใชง้านไซตนี์ต้อ่ไป

ของคณุหลงัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะถือวา่คณุยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารฉบบัแกไ้ขนัน้แลว้ 



18.3 ไม่มีสิ่งใดในเง่ือนไขการใหบ้รกิารนีจ้ะถือเป็นการเป็นหุน้ส่วน การลงทนุรว่ม หรือความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัการกบัตวัแทน 

ระหวา่งคณุและ GIS และไม่มีสิ่งใดอนญุาตใหค้ณุสรา้งภาระคา่ใชจ้่ายหรอืหนีส้ินในนามของ GIS 

18.4 ความลม้เหลวของ GIS ไม่วา่เวลาใด ที่จะบงัคบัใชบ้ทบญัญตัิใดของเงื่อนไขนี ้ไม่ส่งผลไม่วา่ในทางใดต่อสิทธิของตนใน

ภายหลงัที่จะบงัคบัใชบ้ทบญัญติัดงักลา่ว เวน้แตมี่การสละสิทธ์ิไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

18.5 เง่ือนไขการใหบ้รกิารนีมี้ไวเ้พื่อคณุและประโยชนข์องเราเท่านัน้ และไม่ใช่เพื่อประโยชนข์องบคุคลหรอืนิติบคุคลอื่นใด เวน้แต่

บรษิัทย่อยและบรษิัทในเครอืของ GIS (และผูร้บัช่วงและผูร้บัมอบหมายของบรษิัทย่อยและบรษิัทในเครอืที่เก่ียวขอ้งของ GIS แตล่ะ

แห่ง) 

18.6 เง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นเง่ือนไขการใหบ้รกิารนีแ้ละขอ้ตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรอือา้งถึงในเงื่อนไขการใหบ้รกิารนี ้

ถือเป็นขอ้ตกลงที่สมบรูณ ์และความเขา้ใจของคูส่ญัญาอนัเก่ียวกบับรกิารและไซต ์และใชแ้ทนที่ขอ้ตกลงหรือความเขา้ใจก่อนหนา้นี ้

ระหวา่งคูส่ญัญาซึง่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว ดงันัน้คูส่ญัญาจงึยกเวน้เง่ือนไขโดยนยัทัง้หมดตามขอ้เท็จจรงิ ในการเขา้ท าขอ้ตกลงที่

เกิดจากเง่ือนไขการใหบ้รกิารนีน้ัน้ คูส่ญัญาไม่ไดพ้ึ่งพาถอ้ยแถลง การรบัรอง การรบัประกนั ความเขา้ใจ ภาระหนา้ที่ ค าสญัญา 

หรอืค ามั่นจากบคุคลใดนอกเหนือจากที่ระบไุวอ้ย่างชดัแจง้ในเงื่อนไขการใหบ้รกิารนี ้คู่สญัญาแตล่ะฝ่ายสละการเรียกรอ้งที่เพิกถอน

ไม่ไดแ้ละไม่มีเง่ือนไข สิทธิและการเยียวยาทัง้หมด ซึง่แตส่  าหรบัส่วนนี ้ตนอาจมีอนัเก่ียวเน่ืองกบัสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหนา้นี ้เง่ือนไข

การใหบ้รกิารนีไ้ม่อาจโตแ้ยง้ อธิบาย หรือเสรมิดว้ยหลกัฐานขอ้ตกลงก่อนหนา้ ขอ้ตกลงปากเปล่าซึง่เกิดขึน้พรอ้มกนั หรือเง่ือนไข

เพิ่มเติมที่สอดคลอ้งกนัใดๆ 

18.7 คณุตกลงที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย บทกฎหมาย ขอ้บงัคบัและประมวลกฎหมายที่บงัคบัใชท้ัง้หมด ที่เก่ียวกบัการตอ่ตา้นการ

ติดสินบนและการทจุรติ รวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงพระราชบญัญตัิการติดสินบนของสหราชอาณาจกัร กฎหมายป้องกนัการทจุรติใน

ตา่งประเทศของสหรฐัฯ รวมทัง้ยืนยนัวา่คณุไดแ้ละจะก าหนดนโยบายและระเบียบทัง้หมดที่จ  าเป็นเพื่อรบัรองการปฏิบตัิตาม

ขอ้ก าหนดดงัที่ว่านี ้

18.8 หากมีค าถามหรอืขอ้กงัวลเก่ียวกบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารนี ้หรอืมีปัญหาที่เกิดจากเง่ือนไขการใหบ้รกิารนีห้รอืบนไซต ์โปรด

ติดต่อเราที่: nostralogistics@cdg.co.th 
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