เงือ่ นไขการให้บริการ
1. บทนา

1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนีอ้ ย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี ้ Nostralogistics (“บัญชี”)

เพื่อที่คณ
ุ จะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริษัท จีไอเอส จากัด และบริษัทในเครือ (เรียกแยก
และเรียกรวมกันว่า “GIS”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บริการ” ที่เราจัดไว้ให้หรือทาให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริการที่
จัดไว้ให้โดยไซต์และโดยลูกค้าซอฟต์แวร์ GIS ที่ทาให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์ และ (ค) ข้อมูลข่าวสารทัง้ หมด หน้าที่เชื่อมโยง
คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสัน้ ๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิ ก เพลง เสียง วิดีโอ (รวมถึงการทา live stream) ข้อความ แท็ก เนือ้ หา
โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น (รวมถึงโดยไม่จากัดเพียงบริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือใดๆ) หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ทาให้ใช้งาน
ได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ("เนือ้ หา") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กบั บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไข
การให้บริการนีด้ ว้ ยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนีจ้ ะควบคุมการใช้บริการของคุณซึง่ จัดไว้ให้โดย GIS
1.2 ก่อนที่จะเป็ นผูใ้ ช้ของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขทัง้ หมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการ

นีแ้ ละคุณจะต้องยินยอมรับการดาเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัวซึ่งมีลิงก์ไว้ในที่นี ้
1.3 GIS สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นีห้ รือบริการทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา GIS อาจออก

บริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุน่ เบต้า ซึง่ อาจไม่ทางานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุน่ สุดท้ายอาจ
ทางาน และเราจะไม่รบั ผิดในสถานการณ์ดงั กล่าว GIS ยังอาจกาหนดขอบเขตสาหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจากัดการเข้าถึง
บางส่วนหรือทัง้ หมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดลุ ยพินิจของ GIS เองแต่เพียงผูเ้ ดียว และโดยไม่ตอ้ งแจ้งหรือรับผิด
1.4 GIS สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คณ
ุ เข้าถึงไซต์หรือบริการ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการใช้บริการ GIS คุณได้ให้การ

ยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ตอ่ ข้อตกลงนี ้ รวมถึงข้อกาหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อา้ งถึงในที่น่ีและ/หรือมีลิงก์
ไว้ในที่นี ้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี ้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา

2. ความเป็ นส่วนตัว

2.1 ความเป็ นส่วนตัวของคุณมีความสาคัญมากสาหรับ GIS เพื่อให้คม
ุ้ ครองสิทธิของคุณได้ดีขนึ ้ เราจึงได้จดั ทานโยบายความเป็ น

ส่วนตัวของ Nostralogistics เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความเป็ นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็ นส่วนตัวนี ้
เพื่อให้เข้าใจว่า GIS เก็บรวบรวมและใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผูใ้ ช้”)
โดยการใช้บริการหรือให้ขอ้ มูลทางไซต์ คุณ:

(ก) ยินยอมให้ GIS เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิ ดเผย และ/หรือดาเนินการกับเนือ้ หา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผูใ้ ช้ตามที่

อธิบายไว้ในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็ นเจ้าของในข้อมูลของผูใ้ ช้เป็ นของ GIS และของคุณร่วมกัน
(ค) จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ช้ตอ่ บุคคลภายนอก ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บค
ุ คลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้

ข้อมูลของผูใ้ ช้ของท่านโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจาก GIS เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน

2.2 ผูใ้ ช้ท่ค
ี รอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ ายผูร้ บั ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บงั คับใช้ทงั้ หมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผใู้ ช้ ซึง่ ฝ่ ายผูร้ บั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้
(“ฝ่ ายผูเ้ ปิ ดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ ายผูร้ บั และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผูเ้ ปิ ดเผยตรวจสอบว่า
ฝ่ ายผูร้ บั มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บงั คับใช้
กาหนดไว้
์ ารใช้งานแบบจากัด
3. สิทธิก
3.1 GIS มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจากัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกาหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการ

ให้บริการนี ้ เนือ้ หา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทงั้ หมด
(“ทรัพย์สินทางปั ญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็ นทรัพย์สินของ GIS และหากเหมาะสม เป็ นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์
ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทัง้ โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บคุ คลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือ
ลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปั ญญาใด และไม่มีบคุ คลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นีไ้ ด้
โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่
บังคับใช้อ่นื ๆ ทัง้ หมด ที่คมุ้ ครองบริการ ไซต์ และเนือ้ หาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คดั ลอก แจกจ่าย เผยแพร่ตอ่ ส่งต่อ แสดงแก่
สาธารณะ ดาเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพนั ธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์
หรือเนือ้ หาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดของเนือ้ หาในไซต์นีบ้ นเซิรฟ์ เวอร์อ่นื ใด หรือเป็ น

ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อ่นื โดยไม่ได้รบั คายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี ้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไป
เดอร์ หรืออุปกรณ์อตั โนมัติอ่นื ใด หรือกระบวนการที่ทาด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนือ้ หาของเรา โดยไม่ได้รบั คายินยอมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากเรา (คายินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สาหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์
ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนาผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี)้
3.2 คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังไซต์จากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีขอ้ แม้วา่ เว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยหรือเชื่ อมโยง

กับ GIS คุณรับทราบว่า GIS อาจยกเลิกการให้บริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวของตน
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ

4. ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ท่เี ราจัดไว้ให้คณ
ุ เป็ นส่วนหนึ่งของบริการนี ้ อยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี ้ GIS สงวนสิทธิ์ทงั้ หมดต่อ
ซอฟต์แวร์ท่ไี ม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย GIS ในที่นี ้ สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการ
บุคคลภายนอกที่เป็ นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็ นผูม้ อบสิทธิ์การใช้งานให้แก่คณ
ุ ไม่ใช่มอบให้โดย GIS

5. บัญชีและความปลอดภัย

5.1 คุณอาจสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึง่ เราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทางานร่วมกัน GIS

ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รบั ผิดชอบต่อเนือ้ หาของบุคคลภายนอก ฟั งก์ช่นั การทางาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็ น
ส่วนตัว หรือการปฏิบตั ิอ่นื ๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน้ หากคุณกระทาการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของ
ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน้ รวมถึงนโยบายความเป็ นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กบั การใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน้ ของคุณ
5.2 คุณสามารถใช้บริการได้ตอ่ เมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รบ
ั อนุญาตจากเรา ซึง่ จะมีการปรับปรุงเป็ นครัง้ คราว

่ นไขการใช้งาน
6. เงือ
6.1 สิทธิ์การใช้งานไซต์นีแ้ ละบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนีจ้ ะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือ

เมื่อคุณไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี ้ ในกรณีดงั กล่าว ไม่จาเป็ นต้องแจ้งแก่ GISเพื่อให้การ
ยกเลิกดังกล่าวมีผล

6.2 คุณตกลงที่จะไม่:
(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้เนือ้ หาที่ผิดกฎหมาย เป็ นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทาให้ต่น
ื ตกใจ ทาให้เป็ นทุกข์

หลอกลวง ทาให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงลา้ ความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ่นื น่ารังเกียจ เหยียดเชือ้ ชาติหรือชาติพนั ธุ์
ใช้งานได้
(ข) ละเมิดกฎหมายซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลภายนอก
(ค) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทาเนือ้ หาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผเู้ ยาว์ท่ไี ม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผูป
้ กครอง หรือ ใช้

บริการเพื่อทาอันตรายต่อผูเ้ ยาว์ไม่วา่ ในทางใดก็ตาม
(ง) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนือ้ หาเพื่อปลอมแปลงเป็ นบุคคลหรือนิติบค
ุ คลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคล

หรือนิติบคุ คลใด
(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจาตัวเพื่อปิ ดบังแหล่งกาหนดของเนือ้ หาที่ส่งต่อผ่านบริการ
(ฉ) ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากไซต์
(ช) เป็ นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอานาจให้ทาการดัดแปลง สร้างงานอนุพน
ั ธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รบั อนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก
GIS
(ซ) ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รบ
ั อนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี ้
(ฌ) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนือ้ หาในลักษณะเป็ นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็ นความจริง ชีน้ าไปในทางที่ผิดหรือเป็ นการ

หลอกลวง
(ญ) เปิ ดใช้หรือมีบญ
ั ชีผใู้ ช้หลายบัญชีเพื่อกระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดข้อกาหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกาหนดเงื่อนไขการ

ให้บริการนี ้
(ฎ) เข้าถึงแพลตฟอร์มของ GIS เปิ ดบัญชีผใู้ ช้หรือเข้าถึงบัญชีผใู้ ช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจาลอง

(simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อ่นื ใด

(ฏ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทาวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะ

หรือทาลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ GIS นามาใช้กบั บริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดาเนินการ หรือ
จัดเก็บไว้โดย GIS
(ฑ) เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จากัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
(ฒ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้เนือ้ หาที่คณ
ุ ไม่มีสิทธิ์ทาให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตาม

สัญญาหรือการมอบอานาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิ ดเผยจากความสัมพันธ์ใน
การจ้างงานหรือภายใต้ขอ้ ตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล) ใช้งานได้
(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้เนือ้ หาที่ละเมิดสิทธิบต
ั ร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์

อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้
(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้โฆษณาที่ไม่ได้รอ้ งขอหรือได้รบ
ั อนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมาย

ลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รบั อนุญาต ใช้งานได้
(ต) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทาให้วสั ดุอ่ืนๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รู ทีน ไฟล์หรือ

โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทาลาย หรือจากัดฟั งก์ช่นั การทางานของ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้
(ถ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิรฟ
์ เวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผูใ้ ช้คนอื่นและการ

เพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่ าฝื นข้อกาหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์
(ท) ดาเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทาที่อาจส่งผลเสียหายทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม ปิ ดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทาให้บริการ

หรือเซิรฟ์ เวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีขอ้ บกพร่อง
(น) ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คาสั่ง แนวทางปฏิบต
ั ิ นโยบาย หรือข้อบังคับ

ของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายและข้อกาหนด (ไม่วา่ มีอานาจทาง
กฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
(บ) ใช้บริการเพื่อฝ่ าฝื นความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ่ืน หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผูอ้ ่ืน
(ป) ละเมิดสิทธิตา่ งๆ ของ GIS ซึง่ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและการลวงขายในเรื่องนัน
้ ๆ ด้วย
(ผ) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผูใ้ ช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทาและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้

ด้านบน และ/หรือ

(ฝ) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่

จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่นื

6.3 คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า GIS อาจเข้าถึง รักษา และเปิ ดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนือ้ หาหากกฎหมายกาหนดไว้

เช่นนัน้ หรือตามคาสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอานาจเหนือ GIS หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่า
การเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิ ดเผยนัน้ มีความจาเป็ นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการ
ให้บริการนี ้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่วา่ เนือ้ หาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคาขอการบริการลูกค้าของ
คุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ GIS ผูใ้ ช้และ/หรือประชาชนทั่วไป
่ นไขการให้บริการของเรา
7. การละเมิดเงือ
7.1 การละเมิดนโยบายนีอ้ าจส่งผลให้มีการดาเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทัง้ หมดต่อไปนี ้
o ถูกดาเนินคดีอาญา
o ถูกดาเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคาสั่งห้ามของ

ศาล
7.2 หากคุณเชื่อว่าผูใ้ ช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี ้ โปรดติดต่อ nostralogistics@cdg.co.th

8. ความคิดเห็น
GIS ยินดีรบ
ั ฟั งทุกความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ ซึง่ จะช่วยให้ GIS ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ขัน้ ตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง
(i) สามารถส่งความคิดเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางอีเมลมายัง หรือใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นในเว็บไซต์
(ii) ไม่รบ
ั ความคิดเห็นที่ไม่ระบุช่ือผูร้ อ้ งเรียน
(iii) ผูใ้ ช้ท่ไี ด้รบ
ั ผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รบั แจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รบั โอกาสให้ทาเรื่องชีแ้ จง
(iv) ไม่รบ
ั ความคิดเห็นที่คลุมเครือและทาให้เสื่อมเสีย

9. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

9.1 บริการนีจ้ ด
ั ไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดย GIS ไม่วา่ ในลักษณะใด ทัง้ แบบชัด

แจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดาเนินงาน การไม่ละเมิด
สิทธิ ความสามารถในการทาการค้า หรือความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทัง้ ไม่มีการรับประกันที่เกิดขึน้ ระหว่างการ
ติดต่อ การดาเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็ นการจากัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี ้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ GIS ไม่รบั ประกันว่า บริการ ไซต์นี ้ หรือการทางานในไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา
ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รบั การแก้ไข หรือว่า ไซต์นีแ้ ละ/หรือเซิรฟ์ เวอร์ของ
ไซต์จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตัง้ เวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติง้ ประตูกบั
ดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คาสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็ นอันตรายอื่นใด
9.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทัง้ หมดที่เกิดขึน้ จากการใช้หรือการดาเนินงานของไซต์นีแ้ ละ/หรือบริการ ตกเป็ นของคุณจนถึง

ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
9.3 GIS ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่รบ
ั ประกันหรือรับผิดชอบต่อความเหมาะสมเพื่อ

วัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่วางจาหน่ายผ่านทางบริการ และคุณตกลง
ที่จะปลดปล่อย GIS และบริษัทในเครือออกจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ และทัง้ หมด อันเกิดจากหรือ
เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทดังกล่าว

10. ข้อยกเว้นและข้อจากัดการรับผิด

10.1 จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่วา่ ในสถานการณ์ใดก็ตาม GIS จะไม่รบ
ั ผิดไม่วา่ ตามสัญญา การ

รับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่วา่ ในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของ
ผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิน้ เชิงหรือทฤษฎีอ่นื ) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่น
ใด ต่อ:

10.1.1 (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกาไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสี ยค่าความนิยม

หรือ (ฉ) การล้มเหลวในการรับรูเ้ งินออมที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทงั้ ในทางตรงและทางอ้อม หรือ

10.1.2 ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็ นผลตามมาที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี ้

หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้วา่ GIS จะได้รบั แจ้งถึงความเป็ นไปได้ของความ
เสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

10.2 คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คณ
ุ มีเกี่ยวกับปั ญหาหรือความไม่พงึ พอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิก

บัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ
10.3 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนีท้ ่จี ะจากัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความ

ประมาทเลินเล่อของ GIS การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของ GIS ที่ไม่สามารถจากัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย

11. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

ลิงก์ของบุคคลภายนอกจะให้คณ
ุ สามารถออกจากไซต์นีไ้ ด้ และไซต์ท่มี ีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ GIS ไม่วา่ ในลักษณะ
ใด และคุณเข้าถึงไซต์เหล่านีด้ ว้ ยความเสี่ยงของคุณเอง GIS ไม่รบั ผิดชอบไม่วา่ กรณีใดต่อเนือ้ หาของไซต์ท่ลี ิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์
ที่อยู่ในไซต์ท่มี ีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตไซต์ดงั กล่าว GIS จัดลิงก์เหล่านีไ้ ว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านัน้ และการ
รวมลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรือการเชื่อมโยงอย่างชัดแจ้ง การรับรอง หรือการเป็ นผูส้ นับสนุนโดย GIS ถึงไซต์ท่ีลิงก์ไปใดๆ และ/
หรือเนือ้ หาในไซต์ท่ลี ิงก์ไปนัน้

12. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

12.1 ผูม
้ ีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนือ้ หาอื่นๆ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผู้

เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจากัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
เนือ้ หาที่ส่งเข้ามา ดังนัน้ GIS จะไม่รบั ผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่าเสมอถึงความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจากัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาที่สง่ เข้ามา คุณจะไม่
กาหนดให้ GIS ต้องรับผิดชอบต่อการดาเนินการหรือไม่ดาเนินการของผูใ้ ช้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทาให้ใช้งานได้
ผ่านทางบริการ

12.2 นอกจากนี ้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการ

ของบุคคลภายนอกเหล่านีไ้ ม่ได้เป็ นของหรือควบคุมโดย GIS แต่ดาเนินการโดย และเป็ นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

และอาจได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสญ
ั ญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆ ที่บงั คับใช้ GIS ไม่ได้
ตรวจสอบ และไม่รบั ผิดชอบต่อเนือ้ หา ฟั งก์ช่นั การทางาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็ นส่วนตัว หรือการปฏิบตั ิอ่นื ๆ
ของบุคคลภายนอกเหล่านี ้ ขอแนะนาให้อา่ นข้อกาหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว
ในการใช้บริการ คุณตกลงว่า GIS จะไม่รบั ผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งาน
เว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า GIS อาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือ
แอปพลิเคชั่นบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนัน้ ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี ้

13. การรับรองและการรับประกันของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่า:

(ก) คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผูเ้ ยาว์ ได้รบ
ั ความยินยอมจากพ่อแม่หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถ

ที่จะเข้าทาสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนีแ้ ละปฏิบตั ิตามเงื่อนไขนี ้ และ
(ข) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ท่ถ
ี กู กฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี ้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คาสั่ง

แนวทางปฏิบตั ิ นโยบายและข้อบังคับที่บงั คับใช้ทงั้ หมด
่ ้องสงสัย
14. การกระทาอันเป็ นการฉ้อโกงหรือการกระทาทีต
โดยใช้ดลุ ยพินิจของ GIS แต่เพียงผูเ้ ดียว หาก GIS มีความเชื่อมั่นว่าคุณได้กระทาการหรือทาธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็ นการฉ้อโกงหรือ
เป็ นที่ตอ้ งสงสัย เราอาจจะดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง ได้แก่

(ก) เราอาจจะปิ ด ระงับหรือจากัดการให้บริการ
(ข) เราอาจปฏิเสธการให้บริการแก่คณ
ุ ทันทีหรือในอนาคต

15. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทาให้ GIS ผูถ้ ือหุน้ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผูร้ ว่ มแบรนด์ หรือ
หุน้ ส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ ายที่ได้รบั การชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดาเนินการ การดาเนินคดี และการ
ฟ้องร้องคดี รวมถึงหนีส้ ิน ความเสียหาย การชาระหนี ้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด (รวมถึงแต่ไม่จากัด

เพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติขอ้ พิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รบั การชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ทาขึน้ บนไซต์
หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ี GIS หรือบริษัทในเครือเป็ นผูจ้ าหน่ายสินค้าในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อพิพาทดังกล่าว) (ค) การโฮสต์ การดาเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของ GIS (ง) การฝ่ าฝื น
หรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนีแ้ ละนโยบายหรือแนวทางปฏิบตั ิอ่นื ใดที่อา้ งถึงในที่น่ี (จ) การใช้หรือใช้บริการ
ในทางที่ผิด หรือ (ฉ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

16. การแยกออกจากกันได้

หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนีถ้ ือว่าผิดกฎหมาย เป็ นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดภายใต้
กฎหมายของเขตอานาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินนั้ สามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ และไม่สง่ ผลต่อ
ความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติท่เี หลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติท่มี ีปัญหาภายใต้
กฎหมายของเขตอานาจศาลอื่นใด
17. กฎหมายทีใ่ ช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนีจ้ ะอยู่ภายใต้บงั คับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คานึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่ง
กฎหมาย อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาการจาหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่เี ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บงั คับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บงั คับใช้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ข้อ
พิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึน้ จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี ้ ต่อ
หรือเกี่ยวข้องกับ GIS หรือฝ่ ายที่ได้รบั การชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี ้ ให้ส่งเรื่องและยุติในขัน้ ตอนสุดท้ายโดย
อนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บงั คับใช้อยู่ในขณะนี ้ ซึง่
ถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี ้ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ท่านและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
18. บทบัญญัติท่วั ไป

18.1 GIS สงวนสิทธิ์ทงั้ หมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี ้
18.2 GIS อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนีไ้ ด้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี ้ การใช้งานไซต์นีต้ อ่ ไป

ของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนัน้ แล้ว

18.3 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนีจ้ ะถือเป็ นการเป็ นหุน
้ ส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน

ระหว่างคุณและ GIS และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คณ
ุ สร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนีส้ ินในนามของ GIS
18.4 ความล้มเหลวของ GIS ไม่วา่ เวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี ้ ไม่ส่งผลไม่วา่ ในทางใดต่อสิทธิของตนใน

ภายหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดงั กล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิ์ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
18.5 เงื่อนไขการให้บริการนีม
้ ีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านัน้ และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นใด เว้นแต่

บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ GIS (และผูร้ บั ช่วงและผูร้ บั มอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของ GIS แต่ละ
แห่ง)
18.6 เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนีแ้ ละข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี ้

ถือเป็ นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคูส่ ญ
ั ญาอันเกี่ยวกับบริการและไซต์ และใช้แทนที่ขอ้ ตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี ้
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาซึง่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนัน้ คูส่ ญ
ั ญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทัง้ หมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทาข้อตกลงที่
เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนีน้ นั้ คูส่ ญ
ั ญาไม่ได้พ่งึ พาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คาสัญญา
หรือคามั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี ้ คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอน
ไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทัง้ หมด ซึง่ แต่สาหรับส่วนนี ้ ตนอาจมีอนั เกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี ้ เงื่อนไข
การให้บริการนีไ้ ม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึง่ เกิดขึน้ พร้อมกัน หรือเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ
18.7 คุณตกลงที่จะปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับและประมวลกฎหมายที่บงั คับใช้ทงั้ หมด ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการ

ติดสินบนและการทุจริต รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร กฎหมายป้องกันการทุจริตใน
ต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทัง้ ยืนยันว่าคุณได้และจะกาหนดนโยบายและระเบียบทัง้ หมดที่จาเป็ นเพื่อรับรองการปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดดังที่ว่านี ้
18.8 หากมีคาถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี ้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนีห้ รือบนไซต์ โปรด
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