ข้อกําหนดและเงื0อนไขการใช้บริ การร้านค้าโรบินฮู้ด
ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการร้านค้าโรบินฮูด้ ตามทีไ8 ด้รบั อนุ มตั จิ ากบริษทั และตามรายละเอียดการให้บริการทีบ8 ริษทั
กําหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกําหนดและเงือ8 นไข ดังต่อไปนีI
1. คํานิ ยาม
1.1 “คําขอใช้ บริ การ” หมายความถึง คําขอใช้บริการร้านค้าโรบินฮูด้ รายการขอใช้บริการร้านค้าโรบินฮูด้
คําขอเปลีย8 นแปลงข้อมูลบริการ และ/หรือ ข้อกําหนดและเงือ8 นไขการใช้บริการแพลตฟอร์มสําหรับร้านค้า
1.2 “บริ ษัท” หมายความถึง บริษัท เพอร์เ พิล เวนเจอร์ส จํา กัด และให้ห มายความรวมถึง บุค คลที8บ ริษัท
มอบหมายด้วย
1.3 “บัญชี รบั เงิ น” หมายความถึง บัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการที8เปิ ดและมีอยู่กบั ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ทีผ8 ขู้ อใช้บริการกําหนดให้เป็ นบัญชีเพือ8 การรับเงินและหักเงิน ทังI นีI จะต้องเป็ นบัญชีเงินฝากประเภทที8
บริษทั กําหนด หรือทีบ8 ริษทั จะกําหนดเพิม8 เติม และ/หรือเปลีย8 นแปลงในภายหน้า
1.4 “ผูข้ อใช้บริ การ” หมายความถึง ผูข้ อใช้บริการร้านค้าโรบินฮูด้ ทีม8 รี า้ นขายอาหาร ซึง8 จะมีหน้าร้านหรือไม่
มีหน้าร้านก็ได้
1.5 “ผูใ้ ช้งาน” หมายความถึง บุคคลทีผ8 ขู้ อใช้บริการ และ/หรือ ผูด้ แู ลระบบ กําหนดให้เป็ นผูท้ าํ รายการเพิม8 /ลด/
แก้ไขเมนูอาหาร และ/หรือ กระทําการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม
1.6 “ผู้ดแู ลระบบ” หมายความถึง บุคคลทีผ8 ขู้ อใช้บริการระบุในคําขอใช้บริการ รวมทังI ทีจ8 ะมีการเพิม8 เติมหรือ
เปลีย8 นแปลงในภายหน้าให้มอี าํ นาจดําเนินการเกีย8 วกับการใช้บริการ และ/หรือ การทํารายการการใช้บริการ และ/หรือ
กระทําการใด ๆ แทนผูข้ อใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ทังI นีI ตามขอบเขตทีก8 ําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ รวมทังI ทีจ8 ะมี
การเพิม8 เติมหรือเปลีย8 นแปลงในภายหน้า
1.7 “ผู้ส่ง” หมายความถึง บุคคลที8ใช้บริการแพลตฟอร์มในส่วนการส่งอาหาร และสามารถทํารายการผ่าน
แพลตฟอร์มตามทีบ8 ริษทั กําหนด ซึง8 มีหน้าทีไ8 ปรับอาหารจากผูข้ อใช้บริการและนําไปส่งให้แก่ลกู ค้า
1.8 “แพลตฟอร์ม” หมายความถึง แพลตฟอร์มโรบินฮูด้ ทีใ8 ห้บริการเกีย8 วกับการสังอาหาร
8
การชําระเงิน การ
รับรายการสังอาหาร
8
และบริการอื8น ๆ ให้แก่ลกู ค้า ผูส้ ง่ และผูข้ อใช้บริการ ซึง8 แพลตฟอร์มดังกล่าวมีทงั I ทีเ8 ป็ นแอปพลิเคชัน
เว็บไซต์ และ/หรือช่องทางอืน8 ใดตามทีบ8 ริษทั กําหนดเพิม8 เติมในภายหน้า
1.9 “รหัสประจําตัว” หมายความถึง รหัสประจําตัวผูใ้ ช้งานและผูด้ ูแลระบบ (User ID) รหัสผ่าน (Password)
PIN – Person Identification Number ลายนิIวมือ ใบหน้า เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric) รหัส OTP – One Time
Password และ/หรือ รหัสอื8นใดทีเ8 กีย8 วข้องกับการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือ การทํารายการการใช้บริการ ไม่วา่
จะเป็ นรหัสทีบ8 ริษทั เป็ นผูก้ าํ หนดหรือรหัสทีผ8 ใู้ ช้งานหรือผูด้ แู ลระบบเป็ นผูก้ าํ หนดหรือทําการเปลีย8 นแปลงก็ตาม (แล้วแต่กรณี)
1.10 “รายการการใช้บริ การ” หมายความถึง คําสัง8 หรือรายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ เกีย8 วกับการใช้บริการผ่าน
แพลตฟอร์ม เช่น การลงทะเบียนและสร้างบัญชีผใู้ ช้งาน (Account) การสร้างข้อมูลร้านค้าของผูข้ อใช้บริการ (Profile)
การสร้างผูใ้ ช้งาน (User) การสร้างหมวด/ประเภท และเมนูอาหาร เป็ นต้น
1.11 “รายการสังอาหาร”
J
หมายความถึง รายการอาหารทีล8 กู ค้าเป็ นผูท้ าํ รายการผ่านแพลตฟอร์ม
1.12 “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคลทีใ8 ช้บริการแพลตฟอร์มในส่วนการสังอาหาร
8
และสามารถทํารายการการใช้
บริการผ่านแพลตฟอร์มตามทีบ8 ริษทั กําหนด
1.13 “เหตุสุดวิ สยั ” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั ซึ8งเป็ นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการตามข้อกําหนดและเงือ8 นไขนีI รวมถึงเป็ นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั หรือระบบสือ8 สารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง หรือปั ญหาด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเ8 ป็ นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึง8 เหตุดงั กล่าวไม่ได้มสี าเหตุมาจากการทีบ8 ริษทั ไม่ดแู ล
รักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.14 “อาหาร” หมายความถึง อาหาร ขนม เครือ8 งดืม8 ของกิน และ/หรือ สิง8 ทีบ8 ริโภคได้
2. การใช้บริ การและผลผูกพันผูข้ อใช้บริ การ
1

2.1 ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า บริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มเท่านันI ไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั หาหรือให้บริการด้าน
อาหาร รวมทังI ไม่ ไ ด้ใ ห้บ ริก ารขนส่ง หรือ ทํา หน้ า ที8เ ป็ น ผู้ข นส่ง และไม่ ไ ด้ทํา หน้ า ที8ห รือ เป็ น ตัว แทนของบุ ค คลใด
นอกจากนีI บริษทั ไม่ใช่คสู่ ญ
ั ญาในการสังอาหารระหว่
8
างผูข้ อใช้บริการกับลูกค้า
2.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มตามขันI ตอนและวิธกี ารทีบ8 ริษทั กําหนด โดยในการใช้บริการ
ในแต่ละคราว ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ผดู้ แู ลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งานเป็ นผูท้ าํ รายการการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม
2.3 รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มทีท8 ําขึนI ให้ถอื ว่ามีผลใช้บงั คับโดย
ถูก ต้อ ง สมบูร ณ์ ผูก พัน ผู้ข อใช้บ ริก าร และเป็ น การดํา เนิ น การโดยชอบและใช้บ งั คับ ได้ต ามกฎหมาย และถือ เป็ น
หลักฐานแห่งธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้เป็ นต้นฉบับเพื8อเป็ นพยานหลักฐานหรือใช้เป็ นพยานหลักฐานใน
รูปแบบอืน8 ใดในกระบวนพิจารณาใด ๆ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายได้ โดยที8
2.3.1 บริษทั ไม่ต้องสอบถามไปยังผูข้ อใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อํานาจ หรือตัวตนของ
ผูข้ อใช้บริการ ผูด้ ูแลระบบ หรือผูใ้ ช้งาน รวมทังI ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที8เกี8ยวข้องกับ
รายการการใช้บริการในครังI นันI ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และ
2.3.2 ผูข้ อใช้บริการ ผูด้ ูแลระบบ หรือผูใ้ ช้งาน ไม่ตอ้ งทํา และ/หรือ ลงนามในเอกสารอื8นใดอีก เว้นแต่
บริษทั จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน8 โดยชัดแจ้ง
2.4 ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับ ดังนีI
2.4.1 ผู้ดูแลระบบมีอํานาจทําสัญญาขอใช้บริการ/สัญญาจ้างกับพันธมิตรผู้ส่งอาหารที8บริษทั เพิม8 ใน
แพลตฟอร์มในภายหน้า โดยการทํารายการผ่านแพลตฟอร์ม ทังI นีI บริษทั เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเลือกผูส้ ง่ อาหารสําหรับรายการสัง8
อาหารในแต่ละครังI ตามทีบ8 ริษทั เห็นสมควร
2.4.2 ผูด้ ูแลระบบเป็ นผูด้ ูแลบัญชีผูใ้ ช้งาน (Account) ของผูข้ อใช้บริการทังI หมดภายใต้แพลตฟอร์มนีI
โดยมีอํานาจในการดําเนินการต่าง ๆ เกี8ยวกับบัญชีผูใ้ ช้งานของผูข้ อใช้บริการ เช่น กําหนด เปลีย8 นแปลง และ/หรือ
ยกเลิกผูใ้ ช้งาน การสร้างข้อมูลร้านค้าของผูข้ อใช้บริการ (Profile) (เช่น สาขา เวลาเปิ ด-ปิ ด ข้อมูลในใบกํากับภาษี เป็ นต้น)
การสร้างหมวด/ประเภท และเมนูอาหาร เป็ นต้น และ/หรือ ดําเนินการเกีย8 วกับการใช้บริการ และ/หรือ การทํารายการ
การใช้บริการ และ/หรือ กระทําการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ทังI นีI ผูด้ แู ลระบบสามารถเป็ นผูใ้ ช้งานในขณะเดียวกันได้ดว้ ย
2.4.3 ผูด้ แู ลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งานแต่ละรายมีอํานาจกระทําการแทนและในนามผูข้ อใช้บริการ และผูข้ อ
ใช้บริการตกลงผูกพันตามการดําเนินการใด ๆ ของผูด้ แู ลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งานนันI ทังI นีI ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า อํานาจ
หน้าทีข8 องผูด้ แู ลระบบ และผูใ้ ช้งานเป็ นไปตามคูม่ อื ทีบ8 ริษทั จะส่งมอบให้แก่ผขู้ อใช้บริการ
2.4.4 กรณีทผ8ี ดู้ ูแลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งานได้ดําเนินการเกีย8 วกับการใช้บริการ และ/หรือ การทํารายการ
การใช้บริการ และ/หรือ กระทําการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มในระหว่างที8มอี ํานาจก่อนที8จะถูกยกเลิกหรือเปลี8ยนแปลงใน
ภายหลัง ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า การดําเนินการดังกล่าวมีผลใช้บงั คับสําหรับการทํารายการนันI ๆ และผูกพันผูข้ อใช้บริการ
ทุกประการ
2.4.5 เมือ8 บริษทั และ/หรือ แพลตฟอร์มได้ดาํ เนินการตามรายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าบริษทั ได้ให้บริการ
โดยถูกต้องครบถ้วนและมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ
2.4.6 บริษทั หรือบุคคลทีบ8 ริษทั มอบหมายอาจเข้าถึงหน้าจอการใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ ผูด้ ูแลระบบ
และ/หรือ ผูใ้ ช้งาน เพือ8 ประโยชน์ในการให้คาํ แนะนําหรือแก้ไขปั ญหาเกีย8 วกับการใช้บริการ
2.5 ผูข้ อใช้บริการตกลงและรับรอง ดังนีI
2.5.1 ข้อมูลร้านค้าของผูข้ อใช้บริการ ซึ8งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะข้อมูลอาหาร ราคาอาหาร การทํา
รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ และข้อมูลอื8นใดทีป8 รากฏบนแพลตฟอร์ม เป็ นข้อมูลทีถ8 ูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริงทุก
ประการ รวมทังI ไม่โฆษณาเกินจริง นอกจากนีI ราคาอาหารจะต้องตํ8ากว่าหรือเท่ากับทีห8 น้าร้านของผูข้ อใช้บริการกําหนด
ราคาไว้ รวมทังI ปริมาณและคุณภาพของอาหาร ต้องเท่ากับหรือดีกว่าอาหารทีข8 ายผ่านหน้าร้านของผูข้ อใช้บริการด้วย
2.5.2 อาหารทีข8 าย รวมทังI ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ทีป8 รากฏบนแพลตฟอร์ม จะต้องไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ ‰หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื8น ไม่ผดิ กฎหมาย ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่มลี กั ษณะล่อแหลมทางเพศ
ไม่เกีย8 วกับยาเสพติด ไม่เกีย8 วกับการพนัน ไม่ขดั ต่อความสงบเรียบร้อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และไม่สง่ ผลกระทบต่อภาพลักษณ์อนั ดีงามของบริษทั รวมทังI ได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทางการให้ขาย
และ/หรือ โฆษณาแล้ว (หากจําเป็ นต้องได้รบั อนุญาตก่อนการดําเนินการดังกล่าว)
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2.5.3 ในการดําเนินการตามรายการสังอาหารทุ
8
กครังI ผูข้ อใช้บริการจะดําเนินการตรวจสอบให้มนใจว่
ั8 า
อาหารทีจ8 ะส่งมอบให้แก่ผสู้ ง่ เพือ8 ส่งไปถึงลูกค้านันI เป็ นอาหารทีม8 คี ุณภาพ ถูกสุขลักษณะ อยูใ่ นสภาวะทีร8 บั ประทานได้
มีการบรรจุอาหารอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงลักษณะของอาหาร และเป็ นไปตามคําอธิบายหรือโฆษณาทีผ8 ขู้ อใช้บริการ
ได้แสดงไว้ในแพลตฟอร์ม
2.5.4 ดําเนินการประกอบอาหารตามรายการสังอาหารทั
8
นทีนับแต่เวลาทีก8 ดรับรายการสังอาหารและ
8
ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีต8 กลงไว้กบั บริษทั ด้วย
2.5.5 ออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลรายการสังอาหาร
8
เพือ8 มอบให้แก่ลกู ค้า
2.6 เมื8อลูกค้าได้ทํารายการสังอาหาร
8
และผูส้ ่งได้ทํารายการกดรับรายการสังอาหารดั
8
งกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม
แล้ว ผูข้ อใช้บริการต้องทํารายการกดรับรายการสังอาหารภายในเวลา
8
5 นาที นับแต่เวลาทีร8 ายการสังอาหารปรากฏขึ
8
นI
ในแพลตฟอร์ม หรือภายในระยะเวลาอื8นใดตามทีบ8 ริษทั จะกําหนดเปลีย8 นแปลงในภายหน้า ทังI นีI หากผูข้ อใช้บริการไม่
ทํารายการกดรับรายการสังอาหารภายในกํ
8
าหนดเวลาดังกล่าว รายการสังอาหารดั
8
งกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
2.7 ในกรณีทล8ี กู ค้าโต้แย้งว่า จํานวนเงินค่าอาหารทีไ8 ด้ชาํ ระ ผิดพลาดหรือไม่ถกู ต้อง หรือได้ชาํ ระเงินค่าอาหาร
แล้วแต่ไม่ได้รบั อาหาร หรืออาหารทีไ8 ด้รบั ไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุอ8นื ใดทีต8 อ้ งคืนเงินให้แก่ลกู ค้า โดยบริษทั มีดุลพินิจเพียง
ลําพังในการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือเหตุดงั กล่าว ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษทั หักเงินออกจากจํานวนเงินทีบ8 ริษทั
จะต้องชําระให้แก่ผู้ขอใช้บริการในแต่ละคราวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้ า ทังI นีI ในกรณีท8เี งิน
ดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมชําระเงินในส่วนทีข8 าดให้แก่บริษทั ในทันทีทไ8ี ด้รบั แจ้งจากบริษทั หรือ
ยินยอมให้บริษทั แจ้งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เพือ8 หักเงินจากบัญชีรบั เงินตามความยินยอมทีบ8 ริษทั ได้ให้ไว้
กับธนาคาร เพือ8 คืนเงิน และ/หรือ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ลูกค้าได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้า
และไม่ตอ้ งจัดทําเอกสารหลักฐานเกีย8 วกับการดําเนินการดังกล่าว
หากบัญชีรบั เงินดังกล่าวไม่มเี งินหรือมีเงินไม่เพียงพอ หรือบริษทั ได้คนื เงิน และ/หรือ ชดใช้เงินค่าเสียหาย
ให้แก่ลกู ค้าไปก่อน ผูข้ อใช้บริการตกลงชําระเงินในจํานวนดังกล่าวให้แก่บริษทั ในทันทีทไ8ี ด้รบั แจ้งจากบริษทั รวมทังI ตกลง
ยินยอมชําระดอกเบียI ให้แก่บริษทั
อนึ8ง ในกรณีทบ8ี ริษทั ร้องขอ ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย8 วกับความ
ผิดพลาดทีเ8 กิดขึนI ดังกล่าว
2.8 กรณีทม8ี ขี อ้ พิพาทเกีย8 วกับอาหาร เช่น อาหารเป็ นพิษ เป็ นต้น ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการเจรจา
และระงับข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยจะไม่เรียกบริษทั เข้าไปเป็ นคูค่ วามหรือมีสว่ นเกีย8 วข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว รวมทังI
หากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึนI ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ8 กิดขึนI ทังI หมด
3. รหัสประจําตัว
3.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงและรับทราบดังนีI
3.1.1 บริษทั จะส่ง Username และ Password ให้ผดู้ แู ลระบบตามวิธกี ารทีบ8 ริษทั กําหนด และผูด้ แู ลระบบ
จะต้องเปลีย8 น Password เพือ8 เข้าทํารายการการใช้บริการในแพลตฟอร์มต่อไป
3.1.2 เมือ8 ผูด้ แู ลระบบสร้างผูใ้ ช้งานแล้ว บริษทั จะส่ง Username และ Password ให้ผใู้ ช้งานตามวิธกี าร
ทีบ8 ริษทั กําหนด และผูใ้ ช้งานดังกล่าวจะต้องเปลีย8 น Password เพือ8 เข้าทํารายการการใช้บริการในแพลตฟอร์มต่อไป
3.1.3 กรณีท8ี Password ถูกล็อก หรือลืม Password ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานจะต้องดําเนินการตาม
ขันI ตอนและวิธกี ารทีบ8 ริษทั กําหนด
3.2 หากมีก ารใส่ร หัส ประจํา ตัว ไม่ถูก ต้อ งเกิน กว่า จํา นวนครังI ที8บ ริษัท กํา หนด บริษัท มีส ทิ ธิท8ีจ ะระงับ การ
ให้บริการสําหรับรหัสประจําตัวนันI ได้ทนั ทีโดยบริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ทังI สินI
3.3 ผูข้ อใช้บริการจะต้องดําเนินการให้ผดู้ แู ลระบบและผูใ้ ช้งานเก็บรักษารหัสประจําตัวไว้เป็ นความลับและในที8
ปลอดภัย โดยต้องไม่แจ้ง เปิ ดเผย หรือกระทําการใด อันอาจทําให้บุคคลอื8นใดทราบรหัสประจําตัว และต้องดําเนินการ
ด้วยความระมัดระวังเพื8อให้มนใจว่
ั 8 ารหัสประจําตัวจะถูกใช้เพื8อการเข้าถึง แพลตฟอร์มโดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน
เท่านันI
4. ค่าบริ การและค่าธรรมเนี ยม
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4.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงชําระค่าบริการ ค่าใช้จ่าย รวมทังI ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ8 กี8ยวเนื8องกับการใช้บริการนีI
(ถ้ามี) ให้แก่บริษทั ตามทีบ8 ริษทั กําหนด
4.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงให้บริษทั เป็ นผูร้ บั ชําระเงินจากลูกค้า และยินยอมให้บริษทั หักเงิน ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม และภาษี (ถ้ามี) ตามข้อ 4.1 และค่ารายการส่งเสริมการขายตามข้อ 5. ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงโอนเงินส่วนที8
เหลือเข้าบัญชีรบั เงิน โดยบริษทั จะโอนเงินดังกล่าวให้แก่ผขู้ อใช้บริการ ภายในระยะเวลา 1 วันทําการนับจากวันทีล8 กู ค้า
ทํารายการชําระเงิน หรือภายในระยะเวลาอืน8 ใดตามทีบ8 ริษทั กําหนดเพิม8 เติมในภายหน้า
4.3 ในกรณี ท8ีผู้ข อใช้บ ริก ารแจ้ง การเปลี8ย นแปลงบัญ ชีร บั เงิน ตามขันI ตอนและวิธีก ารที8บ ริษัท กํา หนด ให้
ข้อกําหนดและเงือ8 นไขนีIมผี ลใช้บงั คับสําหรับบัญชีรบั เงินทีไ8 ด้เปลีย8 นแปลงทุกประการ
4.4 บริษทั มีสทิ ธิทจ8ี ะกําหนด เพิม8 เติม และ/หรือเปลีย8 นแปลง อัตราการคิดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ
ค่าใช้จา่ ยใดๆ อย่างใดเมือ8 ใดก็ได้ โดยบริษทั จะแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบเป็ นคราวๆ ไป
4.5 บริษทั จะส่งใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี ใบลดหนีI ใบเพิม8 หนีI และเอกสารทางภาษีอ8นื ใด ให้แก่ผูข้ อใช้
บริการทางอีเมลที8ผูข้ อใช้บริการได้ให้ไว้กบั บริษทั ตามคําขอใช้บริการ และ/หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ8นื ใดตามที8
บริษทั กําหนด
5. การเข้าร่วมรายการส่งเสริ มการขายเพืJอเป็ นส่วนลดให้แก่ลกู ค้า
5.1 ในกรณีทผ8ี ขู้ อใช้บริการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้เงินสนับสนุ นเป็ นส่วนลด
ให้แก่ลูกค้าตามอัตราทีร8 ะบุไว้ในคําขอใช้บริการ โดยให้ใช้เป็ นส่วนลดค่าขนส่ง Logistic Subsidy (LS) ก่อน หากมีเงิน
คงเหลือให้ใช้เป็ นส่วนลดค่าอาหาร
5.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงชําระเงินสนับสนุ นโดยยินยอมให้บริษทั หักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่าอาหารทีบ8 ริษทั
จะต้องโอนให้แก่ผขู้ อใช้บริการ และโอนเงินค่าอาหารคงเหลือให้แก่ผขู้ อใช้บริการในแต่ละรายการสังอาหาร
8
5.3 ผูข้ อใช้บริการตกลงให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการโฆษณา และ/หรือ ประชาสัมพันธ์
รายการส่ ง เสริม การขายนีI เพื8อ การส่ ง เสริม การตลาดร่ ว มกัน กับ บริษัท โดยจะวางป้ า ย และ/หรือ สื8อ เพื8อ การ
ประชาสัมพันธ์ใด ๆ ซึ8งบริษทั ได้จดั เตรียมไว้ให้ในบริเวณสถานการค้าหรือสถานบริการของผูข้ อใช้บริการ ณ จุดที8
สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย รวมทังI ทําการโฆษณา และ/หรือ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอืน8 ใดตามทีบ8 ริษทั กําหนด
5.4 บรรดาลิขสิทธิ ‰ และ/หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื8นใดในสื8อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทไ8ี ด้จดั ทําขึนI ให้ตกเป็ น
ของบริษทั แต่เพียงฝ่ ายเดียว ทังI นีI แต่ละฝ่ ายตกลงยินยอมให้อกี ฝ่ ายหนึ8งมีสทิ ธิใช้ชอ8ื โลโก้ ลิขสิทธิ ‰ เครือ8 งหมายการค้า
เครื8องหมายบริการ เครื8องหมายต่าง ๆ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และสิทธิอ8นื ใดทังI ปวง เพื8อใช้ประกอบสื8อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์หรือดําเนินการใด ๆ ทีอ8 ยู่ภายในขอบเขตหรือเกีย8 วเนื8องกับรายการส่งเสริมการขายนีI โดยจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบในรูปแบบและข้อความจากอีกฝ่ ายหนึ8งก่อน ทังI นีI หากมีกรณีบุคคลภายนอกมาฟ้ องร้องหรือเรียกร้องให้
ฝ่ ายที8ได้รบั อนุ ญาตดังกล่าว ต้องรับผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย อันเนื8องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ ‰ เครื8องหมายการค้า
เครื8องหมายบริการ สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และ/หรือสิทธิอ8นื ใดทังI ปวง ฝ่ ายที8เป็ นผู้อนุ ญาตตกลงรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายทังI หมดนันI แต่เพียงผูเ้ ดียว
6. สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า แพลตฟอร์ม รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลทีอ8 ยู่บนแพลตฟอร์มได้รบั
ความคุม้ ครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ ‰ และ/หรือ กฎหมายใด ๆ เกีย8 วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ทังI นีI บริษทั ยังคงเป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ ‰ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สิทธิ และ/หรือ ผลประโยชน์ทงั I หลายทังI ปวงในแพลตฟอร์ม
อนึ8 ง การที8ผู้ข อใช้บ ริก ารได้ร บั สิท ธิใ นการใช้แ พลตฟอร์ม มิไ ด้ถือ เป็ น การโอนกรรมสิท ธิห‰ รือ สิท ธิใ ด ๆ ใน
แพลตฟอร์มให้แก่ผูข้ อใช้บริการ และในกรณีมกี ารกระทําใด ๆ กับแพลตฟอร์ม หรือมีการอ้างอิง หรือใช้ขอ้ มูลจาก
แพลตฟอร์มโดยมิได้รบั อนุญาตหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อบริษทั
7. ข้อตกลงทัวไป
J
7.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพือ8 วัตถุประสงค์อ8นื ใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทร8ี ะบุไว้ใน
คําขอใช้บริการเท่านันI
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7.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที8 และ/หรือภาระผูกพันใด ๆ ของตนภายใต้คาํ ขอใช้บริการ ไปให้
บุคคลอืน8 เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษทั
การให้ความยินยอมดังกล่าวในวรรคก่อน ไม่ถอื เป็ นเหตุให้ผขู้ อใช้บริการหลุดพ้นจากภาระหน้าทีแ8 ละความ
รับผิดชอบของตนภายใต้คาํ ขอใช้บริการ และผูข้ อใช้บริการยังคงต้องร่วมรับผิดชดใช้คา่ สินไหมทดแทนความเสียหายอย่าง
ใด ๆ ทีเ8 กิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูร้ บั โอนทุกประการ
7.3 ผูข้ อใช้บริการจะไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ8ง รวมถึงไม่ยนิ ยอมให้บุคคลอื8นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ8ง
ดังต่อไปนีIดว้ ย
7.3.1 ส่ง ไวรัส วอร์ม ม้าโทรจัน (Trojan horses) หรือโปรแกรมอื8นใดซึ8งมีสถานะในการทําลายเข้า
แพลตฟอร์ม
7.3.2 ลอกเลียน แก้ไข แยก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือเปลีย8 นแปลงแพลตฟอร์มหรือข้อมูลของบริษทั
7.3.3 ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ (Spiders) คลอว์เลอส์ (Crawlers) สเครปปิI ง (Scraping) หรือเทคโนโลยีท8ี
คล้ายกันเพื8อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั หรือเพื8อให้ได้มาซึง8 ข้อมูลของบริษทั นอกเหนือจาก
ข้อกําหนดและเงือ8 นไขนีI
7.4 กรณีสว่ นใดส่วนหนึ8งของข้อกําหนดและเงือ8 นไขนีIเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มผี ลบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมาย หรือไม่สมบูรณ์ ด้วยประการใด ให้ข ้อ กํา หนดและเงื8อ นไขส่ว นอื8น ยังคงมีผ ลสมบูรณ์ แ ละบังคับ ใช้ได้ต าม
กฎหมายต่อไป
8. คํารับรองของผูข้ อใช้บริ การ
ผูข้ อใช้บริการขอรับรองต่อบริษทั ดังต่อไปนีI (โดยถือเป็ นการรับรองอย่างต่อเนื8อง และให้ถอื ว่าผูข้ อใช้บริการได้ให้
คํารับรองเหล่านีIทกุ ครังI ทีม8 กี ารเข้าทํารายการการใช้บริการ)
8.1 ผูข้ อใช้บริการมีความสามารถตามกฎหมายและมีอาํ นาจในการเข้าทําและปฏิบตั ติ ามหน้าทีภ8 ายใต้คาํ ขอใช้
บริการ
8.2 การทีผ8 ูข้ อใช้บริการเข้าทําและปฏิบตั ติ ามหน้าทีภ8 ายใต้คําขอใช้บริการ ไม่เป็ นการฝ่ าฝื นหรือขัดแย้งกับ
กฎหมายใด ๆ ทีใ8 ช้บงั คับกับผูข้ อใช้บริการ เอกสารจัดตังI ของผูข้ อใช้บริการ หรือข้อจํากัดตามสัญญาใด ๆ ซึง8 ผูกพันหรือ
มีผลกระทบต่อผูข้ อใช้บริการ
8.3 ผูข้ อใช้บริการได้รบั อนุ ญาตและความยินยอมทีจ8 าํ เป็ นทังI ปวงสําหรับการเข้าทําและปฏิบตั หิ น้าทีต8 ามคําขอ
ใช้บริการ
8.4 ผูข้ อใช้บริการมีใบอนุ ญาต หรือได้รบั การอนุ มตั ิ (ถ้ามี) ให้ประกอบกิจการจากหน่ วยงานทางการ รวมทังI
ผูข้ อใช้บริการได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ทีเ8 กีย8 วกับด้านอาหารและด้านอืน8 ๆ
8.5 ผูข้ อใช้บริการตกลงปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ทางการทีเ8 กีย8 วข้อง
รวมทังI ทีจ8 ะมีการแก้ไขเพิม8 เติมในภายหน้าทุกประการ
9. การระงับการให้บริ การชัวคราว
J
การยกเลิ กการให้บริ การ และการบอกเลิ กคําขอใช้บริ การ
9.1 บริษทั มีสทิ ธิในการระงับการให้บริการชัวคราวเพื
8
8อการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการหรือแพลตฟอร์ม หรือ
ด้ว ยเหตุ อ8ืน ใดที8บ ริษัท เห็น สมควร ตามระยะเวลาที8บ ริษัท กํา หนด หรือ เปลี8ย นแปลงวัน และ/หรือ เวลา และ/หรือ
รายละเอียดในการให้บริการ และ/หรือ ประเภทบริการ เมือ8 ใดก็ได้
9.2 บริษทั มีสทิ ธิยกเลิกการให้บริการ หรือบอกเลิกคําขอใช้บริการเมื8อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เว้นแต่ในกรณีหนึ8งกรณีใดต่อไปนีI บริษทั มีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการหรือบอก
เลิกคําขอใช้บริการได้ทนั ที โดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าวแก่ผขู้ อใช้บริการ
9.2.1 ผูข้ อใช้บริการผิดคํารับรองหรือผิดเงือ8 นไขตามคําขอใช้บริการ
9.2.2 ข้อมูลทีผ8 ขู้ อใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษทั หรือในแพลตฟอร์มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง
9.2.3 บริษทั เห็นว่ากิจการหรือการดําเนินกิจการของผูข้ อใช้บริการ อาจเป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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9.2.4 บริษทั สงสัยหรือเห็นว่ามีพฤติการณ์น่าเชือ8 ว่ามีการใช้บริการทีอ8 าจผิดกฎหมาย หรือผิดกฎเกณฑ์
ข้อบังคับใดทีใ8 ช้กบั ธุรกรรมนันI หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็ นการกระทําของ
บุคคลใดก็ตาม
9.2.5 ผูข้ อใช้บริการกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มกี ารปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์
หรือ โปรแกรมรบกวนอื8น ๆ เข้าสูแ่ พลตฟอร์ม หรือกระทําการใด ๆ ทีร8 บกวนหรือทําให้บุคคลอื8นไม่สามารถใช้บริการ
ของบริษทั หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติหรือ
แพลตฟอร์ม
9.2.6 ผูข้ อใช้บริการเป็ นผูม้ หี นีIสนิ ล้นพ้นตัว ถูกศาลมีคาํ สังพิ
8 ทกั ษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ลม้ ละลาย
มีการดําเนินการเพือ8 ขอฟืI นฟูกจิ การตามกฎหมาย เลิกกิจการ ถูกเพิกถอนทะเบียน ถูกขีดชือ8 ออกจากทะเบียน ถูกระงับ
ไม่ให้ดาํ เนินธุรกิจ มีการชําระบัญชี หรือสินI สภาพการเป็ นนิตบิ ุคคลหรือบุคคลไม่วา่ ด้วยเหตุใด
9.2.7 บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคําสังของศาล
8
พนักงานสอบสวน เจ้าหน้ าที8รฐั
หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานใด ๆ ทีม8 อี าํ นาจ
9.2.8 ผูข้ อใช้บริการได้ยกเลิกความยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
9.2.9 ความจําเป็ นอืน8 ใดซึง8 บริษทั เห็นว่าไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
9.3 กรณีผขู้ อใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ หรือบอกเลิกคําขอใช้บริการนีI ต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้บริษทั ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
9.4 การระงับการให้บริการ หรือการยกเลิกการให้บริการหรือการใช้บริการ ไม่ทําให้สทิ ธิและหน้าทีท8 งั I หลาย
ตามคําขอใช้บริการหรือรายการการใช้บริการที8มผี ลบังคับแล้วนันI สิIนสุดลง โดยยังคงมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการและ
บริษัท อย่า งสมบูร ณ์ ต่ อ ไปจนกว่า จะได้ม กี ารดํา เนิ น การตามคํา ขอใช้บ ริก ารหรือ รายการการใช้บ ริก ารดัง กล่า วจน
ครบถ้วน
9.5 กรณีท8บี ริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า อาหาร และ/หรือ ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใด ๆ ที8ผูข้ อใช้บริการ
แสดงบนแพลตฟอร์ม มีความไม่เหมาะสม หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเหตุอ8นื ใด
บริษทั มีสทิ ธิทจ8ี ะลบเนืIอหา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบ
ล่วงหน้า
10. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิด
10.1 บรรดาการกระทําใดๆ ทีบ8 ริษทั ได้กระทําไปตามคําขอใช้บริการนีI และ/หรือ ตามข้อมูลทีผ8 ขู้ อใช้บริการได้
แจ้งต่อบริษทั และ/หรือ ตามคําร้องขอของผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกําหนดและเงือ8 นไขการใช้บริการใด ๆ ของ
บริษทั ไม่ว่าทีม8 อี ยู่แล้วในขณะนีIหรือทีจ8 ะมีขนIึ ในภายหน้า ให้มผี ลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ และบริษทั ไม่ต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึนI แก่ผขู้ อใช้บริการ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ไม่วา่ จะโดยประการใดทังI สินI
10.2 ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงและยอมรับ ว่ า บริษัท ไม่ ต้อ งรับ ผิด ชอบในความผิด พลาด ความบกพร่ อ ง หรือ
เหตุขดั ข้องในการใช้บริการ อันเนื8องมาจากเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุอ8นื ใดทีอ8 ยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั นอกจากนีI
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบสําหรับความเสียหายทีเ8 กิดโดยทางอ้อม รวมถึงการสูญเสียรายได้จากการใช้งาน ผลกําไร ข้อมูล
ธุรกิจ
10.3 กรณีทบ8ี ริษทั จะต้องชําระค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผขู้ อใช้บริการ บริษทั จะชําระตามความเสียหายทีเ8 กิดขึนI จริง
แต่จาํ กัดความรับผิดสูงสุดไม่เกินค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีบ8 ริษทั ได้รบั จากผูข้ อใช้บริการสําหรับรายการสังอาหารที
8
เ8 กิด
ข้อพิพาทนันI ๆ
10.4 หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่บริษทั อันเนื8องมาจากการให้บริการตามคําขอใช้บริการนีI ผูข้ อใช้บริการตกลง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ8 กิดขึนI ทังI หมดให้แก่บริษทั ซึง8 รวมถึงจํานวนเงินทีบ8 ริษทั ได้จ่าย และ/หรือ
ถูกเรียกร้องจากลูกค้าหรือบุคคลอื8นใด และ/หรือ ค่าธรรมเนียมในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดําเนินคดี บังคับชําระหนีI
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ เกีย8 วกับการฟ้ องร้องดําเนินคดี พร้อมทังI ยินยอมเสียดอกเบียI ของเงินจํานวนดังกล่าว นับแต่
วันทีบ8 ริษทั ได้รบั ความเสียหายหรือจ่ายเงิน จนกว่าผูข้ อใช้บริการจะชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษทั จนเสร็จสินI
ครบถ้วน ทังI นีI หากมีขอ้ โต้แย้งระหว่างผูข้ อใช้บริการกับลูกค้า และ/หรือ บุคคลอื8น ผูข้ อใช้บริการจะรับผิดชอบในการ
เจรจาและระงับข้อพิพาท รวมทังI หากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึนI ผูข้ อใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายดังกล่าวจากบริษทั แต่อย่างใดด้วย
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11. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
11.1 บริษทั อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผูข้ อใช้บริการกับบริษทั และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ
ประมวลผลข้อมูลเกีย8 วกับผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ทีเ8 กีย8 วข้องกับ
การใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ เพือ8 ประโยชน์ในการปรับปรุงและให้บริการของบริษทั และเพือ8 เป็ นหลักฐานการบริการ
และรายการการใช้บริการ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงให้ใช้บนั ทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานอ้างอิง
ต่อผูข้ อใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผูข้ อใช้บริการจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทังI สิIน แต่ทงั I นีI บริษทั ไม่มหี น้ าทีต8 ้อง
บันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว
11.2 ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้บริษทั เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลรายการการใช้บริการ ข้อมูลการทํา
ธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผูข้ อใช้บริการทีใ8 ห้ไว้แก่บริษทั หรือทีบ8 ริษทั ได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื8น เพื8อ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของบริษทั เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์
ใด ๆ ของบริษทั ของบุคคลทีบ8 ริษทั เป็ นผูจ้ าํ หน่ าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย8 วข้องกับบริษทั และ/หรือของบุคคลอื8น
และ/หรือ เพือ8 ตรวจสอบรายการธุรกรรมทีอ8 าจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมทีม8 เี หตุอนั ควรสงสัย และ/หรือ เพือ8 วัตถุประสงค์
อื8นใดทีไ8 ม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื8อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ทีใ8 ช้บงั คับกับ
บริษทั รวมทังI ยินยอมให้บริษทั ส่ง โอน และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ซึ8งขณะนีIได้แก่ (1) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทย
พาณิชย์ จํากัด (2) บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด (3) บริษทั ไทยพาณิชย์โพรเทค จํากัด (4) บริษทั เอสซีบี
อบาคัส จํากัด (5) บริษทั ดิจทิ ลั เวนเจอร์ส จํากัด (6) บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จํากัด (7) บริษทั เอสซีบี
เท็นเอกซ์ จํากัด (8) บริษทั มันนิกซ์ จํากัด) ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายนอกของบริษทั หน่ วยงานราชการ ผูร้ บั โอน
สิทธิเรียกร้อง พันธมิตรทางธุรกิจ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลใด ๆ ทีบ8 ริษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ย และ/หรือ
ผูใ้ ห้บริการ Cloud Computing โดยยินยอมให้บริษทั ส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทังI ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เพือ8 วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานสินทรัพย์รวม การดําเนินการใด ๆ เกีย8 วกับกระบวนการสินเชือ8 การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือ
เสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเพื8อวัตถุประสงค์อ8นื ใดทีไ8 ม่ตอ้ งห้าม
ตามกฎหมาย นอกจากนีI ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิIวมือ ใบหน้า เป็ นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทําธุรกรรม
ข้อมูลการลงทุนและสินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ เกีย8 วกับผูข้ อใช้บริการ ให้แก่บริษทั เพือ8 วัตถุประสงค์ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของบริษทั เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษทั
ของบุคคลทีบ8 ริษทั เป็ นผูจ้ ําหน่ าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกี8ยวข้องกับบริษทั และ/หรือของบุคคลอื8น และ/หรือเพื8อ
วัตถุประสงค์อ8นื ใดทีไ8 ม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย ทังI นีI ให้ความยินยอมนีIยงั คงมีอยู่ แม้วา่ ผูข้ อใช้บริการจะไม่ได้ทาํ ธุรกรรม
กับบริษทั ต่อไปแล้วก็ตาม (ข้อกําหนดนีIให้ยกเลิกเมื8อพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในส่วนที8
เกีย8 วกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บงั คับ)
11.3 เพื8อประโยชน์ ของผู้ขอใช้บริการ บริษทั อาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริก ารต่ า ง ๆ ข้อ มูล ทางการตลาด และรายการส่ ง เสริม การขาย เป็ น ต้น ไปยัง ที8อ ยู่อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต่ า ง ๆ เช่ น
แพลตฟอร์ม E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น โดยผูข้ อใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการ
รับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางทีบ8 ริษทั กําหนด
12. การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ทีไ8 ด้รูเ้ นื8องจากการใช้บริการของบริษทั ไว้เป็ นความลับโดยจะไม่
เปิ ดเผยต่อบุคคลใดเป็ นอันขาด และจะไม่นําข้อมูลใดๆ ดังกล่าวไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ เพื8อตนเองหรือบุคคลใด
ทังI สินI รวมทังI จะดําเนินการให้ผดู้ ูแลระบบ และ/หรือ ผูใ้ ช้งาน และ/หรือ ลูกจ้าง และ/หรือ พนักงาน และ/หรือ ตัวแทน
และ/หรือ บุคคลใดๆ ทีร8 ูข้ อ้ มูลดังกล่าว ปฏิบตั ติ ามเงื8อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทังI นีI แม้ว่าการใช้บริการจะได้
สินI สุดลงแล้วไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
13. การปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ คู่มือ ข้อกําหนดและเอกสารเกีJยวกับการใช้บริ การของบริ ษทั
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13.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อกําหนดและเงือ8 นไข รวมถึงคูม่ อื และเอกสาร
อธิบายวิธกี ารใช้บริการของบริษทั ตามทีบ8 ริษทั กําหนด ซึง8 ผูข้ อใช้บริการได้รบั หรือถือว่าได้รบั ไว้แล้วก่อนหรือในวันทีท8 าํ
คําขอใช้บริการ รวมทังI ตามทีบ8 ริษทั จะได้กําหนดเพิม8 เติม แก้ไข หรือเปลีย8 นแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการ
ทราบ โดยลงประกาศเป็ นการทัวไปบนแพลตฟอร์
8
ม และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ เว็บไซต์อ8นื ทีบ8 ริษทั จะได้
กําหนดหรือเปลีย8 นแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) หรือโดยวิธกี ารอื8นใดทีบ8 ริษทั จะได้กําหนดเพิม8 เติม ซึง8 ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ8ง
ของคําขอใช้บริการด้วย
13.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า การทีบ8 ริษทั นําข้อกําหนดและเงือ8 นไขการใช้บริการไปประกาศบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ เว็บไซต์อ8นื ทีบ8 ริษทั จะได้กําหนดหรือเปลีย8 นแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) นันI เป็ นวิธกี ารที8
เหมาะสมและเป็ นที8ยอมรับได้ และตกลงว่า ในทุกครังI ที8มกี ารเข้าใช้บริการหรือทํารายการการใช้บริการนันI ผูข้ อใช้
บริการได้ยอมรับข้อกําหนดและเงือ8 นไขการใช้บริการดังกล่าวแล้ว
14. การส่งคําบอกกล่าว
คําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ที8บริษทั ได้ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการหรือผู้ตดิ ต่อที8ผู้ขอใช้บริการ
กําหนดตามทีอ8 ยู่ ทีต8 งั I สํานักงาน หมายเลขโทรสาร อีเมล ตามทีร8 ะบุในคําขอใช้บริการหรือตามทีบ8 ริษทั ได้รบั แจ้งแก้ไข
เปลีย8 นแปลงแล้ว โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล หรือการสือ8 สารทางอิเล็กทรอนิกส์อ8นื ใด ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้ผขู้ อใช้
บริก ารแล้ว โดยชอบ และผู ข้ อใช้บ ริก ารได้ท ราบถึง คํา บอกกล่า ว เอกสาร หนัง สือ หรือ ข้อ มูล นั นI ๆ แล้ว และ
บรรดาคํา บอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ทีบ8 ริษทั ได้รบั จากผูข้ อใช้บริการหรือผูต้ ดิ ต่อที8ผูข้ อใช้บริการ
กําหนดให้ถอื ว่าเป็ นคําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที8ถูกต้องแท้จริง เป็ นไปตามความ
ประสงค์โดยถูกต้องของผูข้ อใช้บริการและมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ
15. กฎหมายทีJใช้บงั คับ
คําขอใช้บริการอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ทีเ8 กิดขึนI จากหรือเกีย8 วกับคําขอใช้
บริการ ให้อยูใ่ นอํานาจการพิจารณาของศาลไทย
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