ข้อกําหนดและเงื0อนไขการใช้บริ การสังอาหารจากร้
0
านค้าที0ให้บริ การภายใต้โรบินฮู้ดแพลตฟอร์ม
ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการสังอาหารจากร้
2
านค้าทีใ2 ห้บริการภายใต้โรบินฮูด้ แพลตฟอร์มตามทีไ2 ด้รบั อนุ มตั จิ ากบริษทั
และตามรายละเอียดการให้บริการทีบ2 ริษทั กําหนด โดยผูข้ อใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกําหนดและเงือ2 นไข ดังต่อไปนีM
1. คํานิ ยาม
1.1 “บริ ษัท” หมายความถึง บริษัท เพอร์เ พิล เวนเจอร์ส จํา กัด และให้ห มายความรวมถึง บุค คลที2บ ริษัท
มอบหมายด้วย
1.2 “ผู้ขอใช้ บริ การ” หมายความถึง บุ ค คลที2ส งอาหารจากร้
ั2
า นค้า โดยการทํา รายการการใช้บ ริก ารผ่า น
แพลตฟอร์มตามทีบ2 ริษทั กําหนด
1.3 “ผู้ส่ง” หมายความถึง บุคคลที2ใช้บริการแพลตฟอร์มในส่วนการส่งอาหาร และสามารถทํารายการผ่าน
แพลตฟอร์มตามทีบ2 ริษทั กําหนด ซึง2 มีหน้าทีไ2 ปรับอาหารจากร้านค้าและนําไปส่งให้แก่ผขู้ อใช้บริการ
1.4 “แพลตฟอร์ม” หมายความถึง แพลตฟอร์มโรบินฮูด้ ทีใ2 ห้บริการเกีย2 วกับการสังอาหาร
2
การชําระเงิน การ
รับรายการสังอาหาร
2
และบริการอื2น ๆ ให้แก่ผขู้ อใช้บริการ ผูส้ ง่ และร้านค้า ซึง2 แพลตฟอร์มดังกล่าวมีทงั M ทีเ2 ป็ นแอปพลิเคชัน
เว็บไซต์ และ/หรือช่องทางอืน2 ใดตามทีบ2 ริษทั กําหนดเพิม2 เติมในภายหน้า
1.5 “รายการการใช้บริ การ” หมายความถึง คําสัง2 หรือรายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ เกีย2 วกับการใช้บริการผ่าน
แพลตฟอร์ม เช่น การทํารายการสังอาหาร
2
การชําระเงิน เป็ นต้น
1.6 “รายการสังอาหาร”
A
หมายความถึง รายการอาหารทีผ2 ขู้ อใช้บริการเป็ นผูท้ าํ รายการผ่านแพลตฟอร์ม
1.7 “ร้านค้า” หมายความถึง บุคคลทีใ2 ช้บริการร้านค้าโรบินฮูด้ กับบริษทั ผ่านแพลตฟอร์มในส่วนของร้านค้า ซึง2
มีหน้าทีป2 ระกอบอาหารและส่งให้แก่ผสู้ ง่ เพือ2 ให้ผสู้ ง่ นําอาหารไปส่งให้แก่ผขู้ อใช้บริการ
1.8 “เหตุสุดวิ สยั ” หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทั ซึ2งเป็ นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการตามข้อกําหนดและเงือ2 นไขนีM รวมถึงเป็ นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษทั หรือระบบสือ2 สารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง หรือปั ญหาด้านพลังงาน การกระทําของบุคคลภายนอก ไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลทีเ2 ป็ นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึง2 เหตุดงั กล่าวไม่ได้มสี าเหตุมาจากการทีบ2 ริษทั ไม่ดแู ล
รักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.9 “อาหาร” หมายความถึง อาหาร ขนม เครือ2 งดืม2 ของกิน และ/หรือ สิง2 ทีบ2 ริโภคได้
2. การใช้บริ การและผลผูกพันผูข้ อใช้บริ การ
2.1 ผูข้ อใช้บริการรับทราบว่า บริษทั เป็ นผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มเท่านันM ไม่ได้เป็ นผูจ้ ดั หาหรือให้บริการด้าน
อาหาร รวมทังM ไม่ ไ ด้ใ ห้บ ริก ารขนส่ง หรือ ทํา หน้ า ที2เ ป็ น ผู้ข นส่ง และไม่ ไ ด้ทํา หน้ า ที2ห รือ เป็ น ตัว แทนของบุ ค คลใด
นอกจากนีM บริษทั ไม่ใช่คสู่ ญ
ั ญาในการสังอาหารระหว่
2
างผูข้ อใช้บริการกับร้านค้า
2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้โทรศัพท์มอื ถือ และ/หรือ แท็บเล็ต และ/หรือ เครื2องมืออื2นใดที2มคี ุณสมบัตแิ ละ
ระบบปฏิบตั กิ ารตามทีบ2 ริษทั กําหนดเพือ2 ทํารายการการใช้บริการ
2.3 ผูข้ อใช้บริการตกลงใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มตามขันM ตอนและวิธกี ารทีบ2 ริษทั กําหนด ทังM นีM ผูข้ อใช้บริการ
จะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชี เพือ2 ขอใช้แพลตฟอร์มก่อน
2.4 รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มทีท2 ําขึนM 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 นต้นฉบับเพื2อเป็ นพยานหลักฐานหรือใช้เป็ นพยานหลักฐานใน
รูปแบบอืน2 ใดในกระบวนพิจารณาใด ๆ ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายได้ โดยที2
2.4.1 บริษทั ไม่ต้องสอบถามไปยังผูข้ อใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อํานาจ หรือตัวตนของ
ผูข้ อใช้บริการ รวมทังM ไม่ตอ้ งตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ทีเ2 กีย2 วข้องกับรายการการใช้บริการในครังM นันM ๆ
ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และ
2.4.2 ผูข้ อใช้บริการ ไม่ต้องทํา และ/หรือ ลงนามในเอกสารอื2นใดอีก เว้นแต่บริษทั จะกําหนดไว้เป็ น
อย่างอืน2 โดยชัดแจ้ง
1

2.5 ในการสังอาหารแต่
2
ละครังM ผูข้ อใช้บริการต้องตรวจสอบข้อมูลทีอ2 ยู่ในการจัดส่งอาหาร ร้านค้า รายการอาหาร
ค่าอาหาร ค่าส่ง ส่วนลด (ถ้ามี) และข้อมูลอื2นใดในหน้าจอ และทําการยืนยันรายการ เมื2อผูข้ อใช้บริการยืนยันรายการแล้ว
จะต้องชําระเงินผ่านบริการ SCB Easy Application บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต โดยไม่สามารถชําระเงินสดหรือชําระเงิน
ปลายทางได้ ทังM นีM เมือ2 ผูข้ อใช้บริการทํารายการชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลีย2 นแปลงรายการสังอาหารและ
2
วิธกี ารชําระเงินได้
2.6 กรณีการยกเลิกรายการสังอาหาร
2
ผูข้ อใช้บริการสามารถกดยกเลิกผ่านแพลตฟอร์มได้หลังจากทํารายการ
ชําระเงินเสร็จสินM แต่ไม่เกินระยะเวลา 5 นาทีนบั แต่ผสู้ ง่ กดรับรายการสังอาหาร
2
หรือภายในระยะเวลาอื2นใดตามทีบ2 ริษทั
จะกําหนดเปลี2ยนแปลงในภายหน้า โดยไม่ต้องชําระค่าอาหารและค่าส่งอาหาร ทังM นีM หากผูข้ อใช้บริการไม่ได้ยกเลิก
รายการสังอาหารภายในกํ
2
าหนดเวลาดังกล่าว ผูข้ อใช้บริการจะไม่สามารถยกเลิกผ่านแพลตฟอร์มได้ ผูข้ อใช้บริการต้อง
ดําเนินการยกเลิกรายการสังอาหารผ่
2
านศูนย์บริการลูกค้าของบริษทั (Call Center) ซึง2 บริษทั จะประสานงานติดต่อกับ
ร้านค้า หากร้านค้าทําอาหารตามรายการสังอาหารแล้
2
ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ แต่หากร้านค้าทําอาหารเสร็จเพียง
บางส่วน จะสามารถยกเลิกรายการสั 2งอาหารส่วนทีย2 งั ไม่ดาํ เนินการได้ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงชําระค่าอาหารและ
ค่าส่งอาหารตามทีเ2 กิดขึนM จริงทังM หมด
หากผูข้ อใช้บริการได้ชาํ ระค่าอาหารและค่าส่งอาหารแล้ว บริษทั จะคืนเงินเป็ นจํานวนเงินเท่ากับค่าอาหาร
และค่าส่งอาหารทีย2 กเลิกดังกล่าวให้แก่ผขู้ อใช้บริการ โดยจะคืนเข้าบัญชีเงินฝาก วงเงินบัตรเครดิต หรือบัญชีเงินฝากที2
ผูกอยูก่ บั บัตรเดบิต ตามช่องทางทีผ2 ขู้ อใช้บริการชําระเงิน ภายในระยะเวลาทีบ2 ริษทั กําหนด
2.7 กรณีทม2ี ขี อ้ พิพาทเกีย2 วกับอาหารหรือการขนส่ง เช่น อาหารเป็ นพิษ การส่งอาหารล่าช้า เป็ นต้น ผูข้ อใช้บริการ
จะต้องเจรจาและระงับข้อพิพาทกับร้านค้าหรือผูส้ ง่ ด้วยตนเอง โดยบริษทั ไม่มสี ว่ นเกีย2 วข้องและไม่มคี วามรับผิดใด ๆ ใน
ความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอ2นื ใด อันเนื2องมาจากการส่งอาหาร และ/หรือ การบริโภคอาหาร และ/หรือ การ
ให้บริการใด ๆ ของร้านค้า/ผูส้ ง่ /ผูใ้ ห้บริการ หรือบุคคลใดๆ ทังM สินM
2.8 กรณีทผ2ี ขู้ อใช้บริการให้ขอ้ มูลทีอ2 ยูใ่ นการส่งอาหารผิดพลาดผ่านแพลตฟอร์ม เช่น ปั กหมุดผิด เป็ นต้น ผูข้ อใช้
บริการจะต้องเจรจาเกีย2 วกับการส่งอาหารไปยังทีอ2 ยูใ่ หม่และค่าส่งอาหารทีเ2 พิม2 ขึนM (ถ้ามี) กับผูส้ ง่ โดยตรง ทังM นีM หากมีคา่
ส่งอาหารทีเ2 พิม2 ขึนM จากกรณีดงั กล่าว ผูข้ อใช้บริการต้องชําระค่าส่งอาหารทีเ2 พิม2 ขึนM โดยการสแกน QR code ทีผ2 สู้ ง่ แสดง
แก่ผขู้ อใช้บริการในขณะทีส2 ง่ อาหาร หรือชําระด้วยวิธอี น2ื ใดตามทีผ2 ขู้ อใช้บริการตกลงกับผูส้ ง่
2.9 บริษทั ไม่มหี น้าทีใ2 ห้ขอ้ มูลเกีย2 วกับส่วนประกอบอาหารหรือสารใด ๆ บนแพลตฟอร์ม นอกจากนีM บริษทั ไม่
รับประกันว่าอาหารทีจ2 าํ หน่ายโดยร้านค้าจะปลอดจากสารใด ๆ หากผูข้ อใช้บริการแพ้อาหาร มีอาการแพ้ หรือมีขอ้ จํากัด
และข้อกําหนดด้านอาหาร ขอให้ตดิ ต่อร้านค้าโดยตรง
2.10 ระยะเวลาที2แสดงในแพลตฟอร์ม เป็ นเวลาประมาณการที2จะส่งอาหารถึงผู้ขอใช้บริการ ซึ2งเวลาดังกล่าว
ประเมินตามปกติจากระยะทางร้านค้าไปถึงทีอ2 ยูใ่ นการจัดส่งอาหารเท่านันM ไม่รวมระยะเวลาการรอคิว การทําอาหาร รถติด
อุบตั เิ หตุ หรือเหตุอน2ื ใด
2.11 บริษทั ไม่คดิ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมใดๆ สําหรับการใช้แพลตฟอร์ม แต่หากบริษทั จะ
คิดค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ผูข้ อใช้บริการและบริษทั ตกลงว่า บริษทั จะต้องแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการ
ทราบล่วงหน้า
2.12 ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า กรณีทผ2ี ขู้ อใช้บริการได้ทาํ รายการเพิม2 หรือผูกบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิต
ในบริการนีMสาํ เร็จแล้ว ในการทํารายการชําระเงินผ่านบัตรดังกล่าว จะไม่ตอ้ งยืนยันตัวตนอีก และหากมีการทํารายการ
ชําระเงินผ่านบัตรดังกล่าวเกิดขึนM ผูข้ อใช้บริการตกลงรับผิดชอบรายการทีเ2 กิดขึนM ทังM หมดทุกประการ ทังM นีM หากผูข้ อใช้
บริการประสงค์จะลบข้อมูลบัตรเครดิต และ/หรือ บัตรเดบิตออกจากบริการ จะต้องดําเนินการตามขันM ตอนและวิธกี ารที2
บริษทั กําหนด
3. สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
ผูข้ อใช้บริการตกลงและยอมรับว่า แพลตฟอร์ม รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลทีอ2 ยู่บนแพลตฟอร์มได้รบั
ความคุม้ ครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ † และ/หรือ กฎหมายใด ๆ เกีย2 วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ทังM นีM บริษทั ยังคงเป็ นเจ้าของ
ลิขสิทธิ † ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สิทธิ และ/หรือ ผลประโยชน์ทงั M หลายทังM ปวงในแพลตฟอร์ม
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อนึ2 ง การที2ผู้ข 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
4. ข้อตกลงทัวไป
A
4.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพือ2 วัตถุประสงค์อน2ื ใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของบริการนีMเท่านันM
4.2 ผูข้ อใช้บริการจะไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ2ง รวมถึงไม่ยนิ ยอมให้บุคคลอื2นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ2ง
ดังต่อไปนีMดว้ ย
4.2.1 ส่ง ไวรัส วอร์ม ม้าโทรจัน (Trojan horses) หรือโปรแกรมอื2นใดซึ2งมีสถานะในการทําลายเข้า
แพลตฟอร์ม
4.2.2 ลอกเลียน แก้ไข แยก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือเปลีย2 นแปลงแพลตฟอร์มหรือข้อมูลของบริษทั
4.2.3 ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ (Spiders) คลอว์เลอส์ (Crawlers) สเครปปิM ง (Scraping) หรือเทคโนโลยีท2ี
คล้ายกันเพื2อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั หรือเพื2อให้ได้มาซึง2 ข้อมูลของบริษทั นอกเหนือจาก
ข้อกําหนดและเงือ2 นไขนีM
4.3 กรณีสว่ นใดส่วนหนึ2งของข้อกําหนดและเงือ2 นไขนีMเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มผี ลบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมาย หรือ ไม่ส มบูร ณ์ ด้ว ยประการใด ให้ข ้อ กํา หนดและเงื2อ นไขส่ว นอื2น ยังคงมีผ ลสมบูรณ์ แ ละบังคับ ใช้ได้ต าม
กฎหมายต่อไป
5. การระงับการให้บริ การชัวคราวและการยกเลิ
A
กการให้บริ การ
5.1 บริษทั มีสทิ ธิในการระงับการให้บริการชัวคราวเพื
2
2อการปรับปรุงหรือพัฒนาบริการหรือแพลตฟอร์ม หรือ
ด้ว ยเหตุ อ2ืน ใดที2บ ริษัท เห็น สมควร ตามระยะเวลาที2บ ริษัท กํา หนด หรือ เปลี2ย นแปลงวัน และ/หรือ เวลา และ/หรือ
รายละเอียดในการให้บริการ และ/หรือ ประเภทบริการ เมือ2 ใดก็ได้
5.2 บริษทั มีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการเมื2อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผขู้ อใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน เว้นแต่ในกรณีหนึ2งกรณีใดต่อไปนีM บริษทั มีสทิ ธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทนั ที โดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าวแก่ผู้
ขอใช้บริการ
5.2.1 ผูข้ อใช้บริการผิดคํารับรองหรือผิดเงือ2 นไขตามข้อกําหนดและเงือ2 นไขนีM
5.2.2 ข้อมูลทีผ2 ขู้ อใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษทั หรือในแพลตฟอร์มไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง
5.2.3 ผู้ข อใช้บ ริก ารใช้ข้อ ความที2ไ ม่สุภ าพ หยาบคาย เข้า ข่า ยผิด กฎหมาย หรือ ข้อ ความใดที2ผ ิด
วัตถุประสงค์ของบริการนีM
5.2.4 บริษทั สงสัยหรือเห็นว่ามีพฤติการณ์น่าเชือ2 ว่ามีการใช้บริการทีอ2 าจผิดกฎหมาย หรือผิดกฎเกณฑ์
ข้อบังคับใดทีใ2 ช้กบั ธุรกรรมนันM หรือโดยทุจริตหรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด ๆ และไม่ว่าจะเป็ นการกระทําของ
บุคคลใดก็ตาม
5.2.5 ผูข้ อใช้บริการกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันส่งผลให้มกี ารปล่อยไวรัสซอฟต์แวร์
หรือ โปรแกรมรบกวนอื2น ๆ เข้าสู่แพลตฟอร์ม หรือกระทําการใด ๆ ทีร2 บกวนหรือทําให้บุคคลอื2นไม่สามารถใช้บริการ
ของบริษทั หรือไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้ตามปกติ หรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการตามปกติหรือ
แพลตฟอร์ม
5.2.6 ผูข้ อใช้บริการเสียชีวติ หรือสาบสูญ หรือตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่วา่ ชัวคราวหรื
2
อเด็ดขาด หรือมีหนีMสนิ ล้นพ้นตัว
5.2.7 บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคําสังของศาล
2
พนักงานสอบสวน เจ้าหน้ าที2รฐั
หน่วยงานทางการ หรือหน่วยงานใด ๆ ทีม2 อี าํ นาจ
5.2.8 ความจําเป็ นอืน2 ใดซึง2 บริษทั เห็นว่าไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
5.3 การระงับการให้บริการ หรือการยกเลิกการให้บริการหรือการใช้บริการ ไม่ทําให้สทิ ธิและหน้าทีท2 งั M หลาย
ตามการใช้บริการหรือรายการการใช้บริการทีม2 ผี ลบังคับแล้วนันM สินM สุดลง โดยยังคงมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการและบริษทั
อย่างสมบูรณ์ต่อไปจนกว่าจะได้มกี ารดําเนินการดังกล่าวจนครบถ้วน
3

6. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิด
6.1 บรรดาการกระทําใดๆ ทีบ2 ริษทั ได้กระทําไปตามรายการการใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อมูลทีผ2 ขู้ อใช้บริการ
ได้แจ้งต่อบริษทั และ/หรือ ตามคําร้องขอของผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ ตามข้อกําหนดและเงื2อนไขการใช้บริการใด ๆ
ของบริษทั ไม่วา่ ทีม2 อี ยูแ่ ล้วในขณะนีMหรือทีจ2 ะมีขนMึ ในภายหน้า ให้มผี ลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ และบริษทั ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึนM แก่ผูข้ อใช้บริการอันเนื2องมาจากการใช้บริการของบริษทั เว้นแต่เกิดจาก
บริษทั จงใจกระทําความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
6.2 ผู้ข อใช้บ ริก ารตกลงและยอมรับ ว่ า บริษัท ไม่ ต้อ งรับ ผิด ชอบในความผิด พลาด ความบกพร่ อ ง หรือ
เหตุขดั ข้องในการใช้บริการ อันเนื2องมาจากเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุอ2นื ใดทีอ2 ยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษทั นอกจากนีM
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบสําหรับความเสียหายทีเ2 กิดโดยทางอ้อม รวมถึงการสูญเสียรายได้จากการใช้งาน ผลกําไร ข้อมูล
ธุรกิจ
6.3 กรณีทบ2ี ริษทั จะต้องชําระค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผขู้ อใช้บริการ บริษทั จะชําระตามความเสียหายทีเ2 กิดขึนM จริง
แต่จาํ กัดความรับผิดสูงสุดไม่เกินค่าอาหารและค่าส่งอาหารทีผ2 ขู้ อใช้บริการชําระสําหรับรายการสังอาหารนั
2
นM ๆ
6.4 หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่บริษทั อันเนื2องมาจากการให้บริการนีM ผูข้ อใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ เสียหายต่าง ๆ ทีเ2 กิดขึนM ทังM หมดให้แก่บริษทั
7. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
7.1 บริษทั อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผูข้ อใช้บริการกับบริษทั และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ
ประมวลผลข้อมูลเกีย2 วกับผูข้ อใช้บริการ และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ทีเ2 กีย2 วข้องกับ
การใช้บริการของผูข้ อใช้บริการ เพือ2 ประโยชน์ในการปรับปรุงและให้บริการของบริษทั และเพือ2 เป็ นหลักฐานการบริการ
และรายการการใช้บริการ โดยผูข้ อใช้บริการตกลงให้ใช้บนั ทึกการสนทนาและข้อมูลดังกล่าวเป็ นพยานหลักฐานอ้างอิง
ต่อผูข้ อใช้บริการได้ตามกฎหมาย โดยผูข้ อใช้บริการจะไม่โต้แย้งแต่ประการใดทังM สิMน แต่ทงั M นีM บริษทั ไม่มหี น้ าทีต2 ้อง
บันทึกหรือเก็บรักษาบันทึกบทสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าว
7.2 ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้บริษทั เก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลรายการการใช้บริการ ข้อมูลการทํา
ธุรกรรม และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ของผูข้ อใช้บริการทีใ2 ห้ไว้แก่บริษทั หรือทีบ2 ริษทั ได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื2น เพื2อ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การบริหารกิจการของบริษทั เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์
ใด ๆ ของบริษทั ของบุคคลทีบ2 ริษทั เป็ นผูจ้ าํ หน่ าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย2 วข้องกับบริษทั และ/หรือของบุคคลอื2น
และ/หรือ เพือ2 ตรวจสอบรายการธุรกรรมทีอ2 าจจะเกิดการทุจริต ธุรกรรมทีม2 เี หตุอนั ควรสงสัย และ/หรือ เพือ2 วัตถุประสงค์
อื2นใดทีไ2 ม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือ เพื2อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใด ๆ ทีใ2 ช้บงั คับกับ
บริษทั รวมทังM ยินยอมให้บริษทั ส่ง โอน และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
(“ธนาคาร”) บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร (ซึง2 ขณะนีMได้แก่ (1) บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์
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 หน่วยงานราชการ ผูร้ บั โอนสิทธิเรียกร้อง
พันธมิตรทางธุรกิจ นิตบิ ุคคลหรือบุคคลใด ๆ ทีบ2 ริษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาหรือมีความสัมพันธ์ดว้ ย และ/หรือ ผูใ้ ห้บริการ Cloud
Computing โดยยินยอมให้บริษทั ส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทังM ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื2อ
วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานสินทรัพย์รวม การดําเนินการใด ๆ เกีย2 วกับกระบวนการสินเชือ2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ให้
ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเสนอบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของธนาคาร และ/หรือบุคคลดังกล่าว และ/หรือเพื2อวัตถุประสงค์อ2นื ใดที2ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
นอกจากนีM ผูข้ อใช้บริการยินยอมให้ธนาคาร และ/หรือ บริษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิMวมือ ใบหน้า เป็ นต้น) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทําธุรกรรม ข้อมูลการลงทุนและ
สินทรัพย์ทุกประเภท และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ เกีย2 วกับผูข้ อใช้บริการ ให้แก่บริษทั เพือ2 วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การบริหารกิจการของบริษทั เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษทั ของบุคคลทีบ2 ริษทั
เป็ นผูจ้ าํ หน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย2 วข้องกับบริษทั และ/หรือของบุคคลอื2น และ/หรือเพือ2 วัตถุประสงค์อ2นื ใดทีไ2 ม่
ต้องห้ามตามกฎหมาย ทังM นีM ให้ความยินยอมนีMยงั คงมีอยู่ แม้วา่ ผูข้ อใช้บริการจะไม่ได้ทาํ ธุรกรรมกับบริษทั ต่อไปแล้วก็ตาม
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(ข้อกําหนดนีMให้ยกเลิกเมือ2 พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในส่วนทีเ2 กีย2 วกับการเก็บรวบรวม การใช้
และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บงั คับ)
7.3 เพื2อประโยชน์ ของผู้ขอใช้บริการ บริษทั อาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริก ารต่ า ง ๆ ข้อ มูล ทางการตลาด และรายการส่ ง เสริม การขาย เป็ น ต้น ไปยัง ที2อ ยู่อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ต่ า ง ๆ เช่ น
แพลตฟอร์ม E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น โดยผูข้ อใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการ
รับข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางทีบ2 ริษทั กําหนด
8. การปฏิ บตั ิ ตามระเบียบ คู่มือ ข้อกําหนดและเอกสารเกีAยวกับการใช้บริ การของบริ ษทั
8.1 ผูข้ อใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อกําหนดและเงือ2 นไข รวมถึงคูม่ อื และเอกสาร
อธิบายวิธกี ารใช้บริการของบริษทั ตามที2บริษทั กําหนด ซึ2งผู้ขอใช้บริการได้รบั ทราบแล้ว รวมทังM ตามที2บริษทั จะได้
กําหนดเพิม2 เติม แก้ไข หรือเปลีย2 นแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผูข้ อใช้บริการทราบ โดยลงประกาศเป็ นการทัวไปบน
2
แพลตฟอร์ม และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ เว็บไซต์อ2นื ทีบ2 ริษทั จะได้กาํ หนดหรือเปลีย2 นแปลงในภายหน้า (ถ้ามี)
หรือโดยวิธกี ารอืน2 ใดทีบ2 ริษทั จะได้กาํ หนดเพิม2 เติม
8.2 ผูข้ อใช้บริการตกลงว่า การทีบ2 ริษทั นําข้อกําหนดและเงือ2 นไขการใช้บริการไปประกาศบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษทั และ/หรือ เว็บไซต์อ2นื ทีบ2 ริษทั จะได้กําหนดหรือเปลีย2 นแปลงในภายหน้า (ถ้ามี) นันM เป็ นวิธกี ารที2
เหมาะสมและเป็ นที2ยอมรับได้ และตกลงว่า ในทุกครังM ที2มกี ารเข้าใช้บริการหรือทํารายการการใช้บริการนันM ผูข้ อใช้
บริการได้ยอมรับข้อกําหนดและเงือ2 นไขการใช้บริการดังกล่าวแล้ว
9. การส่งคําบอกกล่าว
คําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ที2บริษทั ได้ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการหรือผู้ตดิ ต่อที2ผู้ขอใช้บริการ
กําหนดตามที2อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตามที2ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กบั บริษทั หรือตามที2บริษทั ได้รบั แจ้งแก้ไข
เปลีย2 นแปลงแล้ว โดยทางไปรษณีย์ ข้อความ SMS หรืออีเมล หรือการสือ2 สารทางอิเล็กทรอนิกส์อ2นื ใด ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้
ผูข้ อใช้บริการแล้วโดยชอบ และผูข้ อใช้บริการได้ทราบถึงคําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลนันM ๆ แล้ว และ
บรรดาคํา บอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใด ๆ ทีบ2 ริษทั ได้รบั จากผูข้ อใช้บริการหรือผูต้ ดิ ต่อที2ผูข้ อใช้บริการ
กําหนดให้ถอื ว่าเป็ นคําบอกกล่าว เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที2ถูกต้องแท้จริง เป็ นไปตามความ
ประสงค์โดยถูกต้องของผูข้ อใช้บริการและมีผลผูกพันผูข้ อใช้บริการทุกประการ
10. กฎหมายทีAใช้บงั คับ
การใช้บริการนีMอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที2เกิดขึนM จากหรือเกี2ยวกับการใช้
บริการ ให้อยูใ่ นอํานาจการพิจารณาของศาลไทย
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