
เงื่อนไขการให้บริการ 

 

1.  บทน า 

1.1  ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม (“ไซต์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนีอ้ย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี ้ 
Codetheirdreams  (“บญัชี”) เพื่อท่ีคณุจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผกูพนัตามกฎหมายของคณุอนัเก่ียวเนื่องกบั กลุ่มบริษัทซีดี
จี (เรียกแยกและเรียกรวมกนัว่า “CDG Code Their Dreams”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บริการ” ท่ีเราจดัไว้ให้หรือท า
ให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) ไซต์ (ข) บริการที่จดัไว้ให้โดยไซต์และโดยลกูค้าซอฟต์แวร์ CDG Code Their Dreams ที่ท าให้ใช้งาน
ได้ผ่านทางไซต์ และ (ค) ข้อมลูข่าวสารทัง้หมด หน้าที่เชื่อมโยง คณุสมบตัิ ข้อมลู ข้อความสัน้ๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง 
เสียง วิดีโอ (รวมถึงการท า live stream) ข้อความ แท็ก เนือ้หา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชัน่ (รวมถึงโดยไม่จ ากดั
เพียงบริการแอปพลิเคชัน่บนมือถือใดๆ) หรือวสัดุอื่นๆ ที่ท าให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เก่ียวข้องกับไซต์ ("เนือ้หา") 
คณุสมบตัิใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยงัหรือเสริมให้กบับริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนีด้้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนีจ้ะ
ควบคมุการใช้บริการของคณุซึง่จดัไว้ให้โดย CDG Code Their Dreams 

1.2  ก่อนที่จะเป็นผู้ ใช้ของไซต์ คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขทัง้หมดใน และที่เชื่อมโยงกบั 
เงื่อนไขการให้บริการนีแ้ละคุณจะต้องยินยอมรับการด าเนินการข้อมลูส่วนบุคคลของคุณดงัที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็น
ส่วนตวัซึง่มีลิงก์ไว้ในท่ีนี ้

1.3  CDG Code Their Dreams สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นีห้รือบริการ
ทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา CDG Code Their Dreams อาจออกบริการบางอย่างหรือคณุสมบตัิของบริการในรุ่นเบต้า 
ซึ่งอาจไม่ท างานอย่างถูกต้อง หรือในลกัษณะเดียวกันกับที่รุ่นสดุท้ายอาจท างาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดงักล่าว 
CDG Code Their Dreams ยงัอาจก าหนดขอบเขตส าหรับคณุสมบตัิบางอย่าง หรือจ ากดัการเข้าถึงบางส่วนหรือทัง้หมดของ
ไซต์หรือบริการโดยใช้ดลุยพินิจของ CDG Code Their Dreams เองแต่เพียงผู้ เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด 

1.4  CDG Code Their Dreams สงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธท่ีจะให้คณุเข้าถึงไซต์หรือบริการ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด
ก็ตาม โดยการใช้บริการ CDG Code Their Dreams คุณได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี ้
รวมถึงข้อก าหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในท่ีนี่และ/หรือมีลิงก์ไว้ในท่ีนี ้หากคณุไม่เห็นด้วยกบัข้อตกลงนี ้โปรดงด
ใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา 

  



2.  ความเป็นส่วนตัว 

2.1  ความเป็นส่วนตวัของคุณมีความส าคญัมากส าหรับ CDG Code Their Dreams เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของ
คณุได้ดีขึน้ เราจึงได้จดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัของ Codetheirdreams เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบตัิด้านความเป็นส่วนตวั
ในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวันีเ้พื่อให้เข้าใจว่า CDG Code Their Dreams เก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูที่
เก่ียวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมลูทางไซต์ 
คณุ: 

(ก) ยินยอมให้ CDG Code Their Dreams เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือด าเนินการกับเนือ้หา ข้อมลูส่วนบุคคลของ
คณุและข้อมลูของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวั 

(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมลูของผู้ใช้เป็นของ CDG Code Their Dreams และของคณุร่วมกนั 

(ค) จะไม่เปิดเผยข้อมลูของผู้ใช้ต่อบคุคลภายนอก ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บคุคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือ
ใช้ข้อมลูของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก CDG Code Their Dreams เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน 

 

2.2  ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้ รับ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบตัิตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลที่บงัคบัใช้ทัง้หมดอนัเก่ียวกับข้อมลูดงักล่าว (2) อนุญาตให้ผู้ ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้ รับได้เก็บรวบรวม
ข้อมลูส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้ เปิดเผย”) ลบข้อมลูของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมลูของฝ่ายผู้ รับ และ ( 3) อนุญาตให้
ฝ่ายผู้ เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้ รับมีการเกบ็รวบรวมข้อมลูใดบ้างเก่ียวกบัตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตาม
และเมื่อกฎหมายที่บงัคบัใช้ก าหนดไว้ 

 

3.  สิทธิ์การใช้งานแบบจ ากัด 

 

3.1  CDG Code Their Dreams มอบสิทธ์ิการใช้งานแบบจ ากดัและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตาม
ข้อก าหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี ้เนือ้หา เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และ
ทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิทัง้หมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ท่ีแสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ CDG Code Their 

Dreams และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกท่ีถือกรรมสิทธ์ิตามท่ีระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธ์ิ
การใช้งานทัง้โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มี
บุคคลใดท่ีเข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธ์ิ หรือผลประโยชน์ในไซต์นีไ้ด้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงท่ีจะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ และกฎหมายท่ีบงัคบัใช้อ่ืนๆ ทัง้หมด ท่ีคุ้มครองบริการ 
ไซต์ และเนือ้หาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ด าเนินการต่อสาธารณะ 



ดดัแปลง ปรับเปล่ียน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนพุนัธ์จากส่วนหน่ึงส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนือ้หาในไซต์ คณุยงัจะต้องไม่
สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้หมดของเนือ้หาในไซต์นีบ้นเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดย
ไม่ได้รับค ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี ้คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์
อตัโนมตัิอื่นใด หรือกระบวนการที่ท าด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคดัลอกเนือ้หาของเรา โดยไม่ได้รับค ายินยอมเป็นลายลกัษณ์
อักษรล่วงหน้าจากเรา (ค ายินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้ส าหรับเทคโนโลยีเคร่ืองมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้น
หาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อน าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายงัเว็บไซต์นี)้ 

3.2  คุณสามารถเชื่อมโยงไปยงัไซต์จากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนยัของการ
รับรองโดยหรือเชื่อมโยงกบั CDG Code Their Dreams คณุรับทราบว่า CDG Code Their Dreams อาจยกเลิกการให้บริการ
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดลุยพินิจแต่เพียงผู้ เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

 

4.  ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี ้อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี ้CDG Code 

Their Dreams สงวนสิทธ์ิทัง้หมดต่อซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้อนญุาตไว้อย่างชดัแจ้งโดย CDG Code Their Dreams ในท่ีนี ้สคริปต์
หรือรหสัของบคุคลภายนอก ท่ีเชื่อมโยงไปยงัหรืออ้างถึงจากบริการ บคุคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหสัดงักล่าวเป็นผู้
มอบสิทธ์ิการใช้งานให้แก่คณุ ไม่ใช่มอบให้โดย CDG Code Their Dreams 

 

5.  บัญชีและความปลอดภัย 

5.1  คุณอาจสามารถเข้าถึงผลิตภณัฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้  หรือที่เชื่อมโยงกัน
หรือท างานร่วมกัน CDG Code Their Dreams ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนือ้หาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชัน่การ
ท างาน ความปลอดภยั บริการ นโยบายความเป็นส่วนตวั หรือการปฏิบตัิอื่นๆ ของผลิตภณัฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน้ หาก
คุณกระท าการดงักล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภณัฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัที่
เก่ียวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา อาจบงัคบัใช้กบัการใช้ผลิตภณัฑ์ 
เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านัน้ของคณุ 

5.2  คุณสามารถใช้บริการได้ต่อเมื่อคณุอาศยัอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากเรา ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครัง้
คราว 

  



6.  เงื่อนไขการใช้งาน 

 

6.1  สิทธ์ิการใช้งานไซต์นีแ้ละบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธ์ิการใช้งานนีจ้ะยกเลิกตามท่ีระบุไว้ใน
เงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี ้ในกรณีดังกล่าว ไม่
จ าเป็นต้องแจ้งแก่ CDG Code Their Dreamsเพื่อให้การยกเลิกดงักล่าวมีผล 

 

6.2  คณุตกลงที่จะไม่: 

(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือท าให้เนือ้หาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ท าให้ตื่นตกใจ ท าให้เป็นทุกข์ 
หลอกลวง ท าให้เส่ือมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล า้ความเป็นส่วนตวัของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชือ้
ชาติหรือชาติพนัธุ์ ใช้งานได้ 

(ข) ละเมิดกฎหมายซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบัสิทธิของบคุคลภายนอก 

(ค) อปัโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระท าเนือ้หาใดๆ ที่ส่วนเก่ียวข้องกบัการใช้ผู้ เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ 
ใช้บริการเพื่อท าอนัตรายต่อผู้ เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม 

(ง) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนือ้หาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมลูเท็จเก่ียวกับความเชื่อมโยงกับ
บคุคลหรือนิติบคุคลใด 

(จ) ปลอมแปลงส่วนหวัหรือปรับเปล่ียนรหสัประจ าตวัเพื่อปิดบงัแหล่งก าหนดของเนือ้หาที่ส่งต่อผ่านบริการ 

(ฉ) ลบประกาศเก่ียวกบักรรมสิทธ์ิออกจากไซต์ 

(ช) เป็นต้นเหต ุอนญุาตหรือมอบอ านาจให้ท าการดดัแปลง สร้างงานอนพุนัธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนญุาตอย่างชดัแจ้ง
จาก CDG Code Their Dreams 

(ซ) ใช้บริการเพ่ือประโยชน์ของบคุคลภายนอกหรือในลกัษณะท่ีไม่ได้รับอนญุาตตามสิทธ์ิการใช้งานท่ีให้ไว้ในท่ีนี ้

(ฌ) ใช้บริการหรืออปัโหลดเนือ้หาในลกัษณะเป็นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชีน้ าไปในทางที่ผิดหรือเป็นการ
หลอกลวง 

(ญ) เปิดใช้หรือมีบญัชีผู้ ใช้หลายบญัชีเพื่อกระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อก าหนดหรือวตัถปุระสงค์ของข้อก าหนดเงื่อนไข
การให้บริการนี ้



(ฎ) เข้าถึงแพลตฟอร์มของ CDG Code Their Dreams เปิดบญัชีผู้ ใช้หรือเข้าถึงบญัชีผู้ ใช้ของคณุโดยใช้โปรแกรมเลียนแบบ 
(emulator) โปรแกรมจ าลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด 

(ฏ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ท าวิศวกรรมย้อนกลบั ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือ
เอาชนะหรือท าลายเทคโนโลยีการเข้ารหสัหรือมาตรการความปลอดภยัที่ CDG Code Their Dreams น ามาใช้กับ
บริการและ/หรือข้อมลูที่ส่งต่อ ด าเนินการ หรือจดัเก็บไว้โดย CDG Code Their Dreams 

(ฑ) เก็บเก่ียวหรือเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเจ้าของบญัชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จ ากดัเพียงข้อมลูส่วนบคุคลใดๆ 

(ฒ) อปัโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือท าให้เนือ้หาท่ีคณุไม่มีสิทธ์ิท าให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสมัพนัธ์ตาม
สัญญาหรือการมอบอ านาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและข้อมลูลับท่ีได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจาก
ความสมัพนัธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมลู) ใช้งานได้ 

(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือท าให้เนือ้หาท่ีละเมิดสิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธ์ิ หรือ
กรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ ของบคุคลอื่น ใช้งานได้ 

(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือท าให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต ส่ือประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” 
“จดหมายลกูโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนญุาต ใช้งานได้ 

(ต) อปัโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือท าให้วสัดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจนั หรือรหสัคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือ
โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทัง้โดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปล่ียน ขดัขวาง ท าลาย หรือจ ากดัฟังก์ชัน่การ
ท างานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมลูหรืออปุกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้ 

 (ถ) แทรกแซง ปรับเปล่ียน หรือขดัขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ ใช้คนอื่น
และการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อก าหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบงัคบัของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกบั
ไซต์ 

(ท) ด าเนินการหรือเข้าร่วมในการกระท าที่อาจส่งผลเสียหายทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือท า
ให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกบับริการมีข้อบกพร่อง 

(น) ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย ค าสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือ
ข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง กฎหมายและ
ข้อก าหนด (ไม่ว่ามีอ านาจทางกฎหมายของไม่) เก่ียวกบัการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย 

 (บ) ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตวัของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น 



(ป) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ CDG Code Their Dreams ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเร่ืองนัน้ๆ 
ด้วย 

(ผ) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจดัเกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลเก่ียวกบัผู้ใช้คนอื่นท่ีเก่ียวกบัการกระท าและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบไุว้
ด้านบน และ/หรือ 

(ฝ) ลงรายการท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการใน
ลกัษณะท่ีจะละเมิดสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 

6.3  คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า CDG Code Their Dreams อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมลูบญัชี
ของคณุและเนือ้หาหากกฎหมายก าหนดไว้เช่นนัน้ หรือตามค าสัง่ศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขต
อ านาจเหนือ CDG Code Their Dreams หรือโดยการเชื่อโดยสจุริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนัน้มีความจ าเป็นตาม
สมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบตัิตามขัน้ตอนทางกฎหมาย (ข) บงัคบัใช้เงื่อนไขการให้บริการนี ้(ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนือ้หา
ใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อค าขอการบริการลกูค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความ
ปลอดภยัส่วนบคุคลของ CDG Code Their Dreams ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทัว่ไป 

 

7.  การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา 

7.1  การละเมิดนโยบายนีอ้าจส่งผลให้มีการด าเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือ
ทัง้หมดต่อไปนี ้

(ก)  ถกูด าเนินคดีอาญา 

(ข)  ถูกด าเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชัว่คราว ก่อนพิพากษาหรือ
ค าสัง่ห้ามของศาล 

7.2  หากคณุเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงือ่นไขการให้บริการนี ้โปรดติดต่อ codetheirdreams@cdg.co.th 

 

8.  ความคิดเหน็ 

  CDG Code Their Dreams ยินดีรับฟังทกุความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึง่จะช่วยให้ CDG Code Their Dreams ปรับปรุง
คณุภาพของบริการท่ีมอบให้ โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง 

(i)  สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางอีเมลมายงั หรือใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นในเว็บไซต์ 



(ii)  ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบชุื่อผู้ ร้องเรียน 

(iii)  ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ท าเร่ืองชีแ้จง 

(iv)  ไม่รับความคิดเห็นที่คลมุเครือและท าให้เส่ือมเสีย 

 

9.  การปฏิเสธความรับผิดชอบ 

9.1  บริการนีจ้ัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธ์ิ หรือการรับรองโดย CDG Code 

Their Dreams ไม่ว่าในลกัษณะใด ทัง้แบบชดัแจ้ง โดยนยั หรือแบบบงัคบั อนัเก่ียวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
การรับประกันคุณภาพ การด าเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ  ความสามารถในการท าการค้า หรือความเหมาะสมส าหรับ
วตัถปุระสงค์เฉพาะ รวมทัง้ไม่มีการรับประกนัท่ีเกิดขึน้ระหว่างการติดต่อ การด าเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการ
จ ากัดส่ิงที่กล่าวไปก่อนหน้านี ้และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เก่ียวข้องอนุญาตไว้ CDG Code Their Dreams ไม่
รับประกันว่า บริการ ไซต์นี ้หรือการท างานในไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง 
ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า ไซต์นีแ้ละ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของไซต์จะใช้งาน
ได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตัง้เวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติง้ ประตูกับดกั 
ระเบิดเวลา หรือรหสั ค าสัง่ โปรแกรม หรือส่วนประกอบท่ีเป็นอนัตรายอื่นใด 

9.2  คุณรับทราบว่าความเส่ียงทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการใช้หรือการด าเนินงานของไซต์นีแ้ละ/หรือบริการ ตกเป็น
ของคณุจนถึงขอบเขตสงูสดุที่กฎหมายที่เก่ียวข้องอนญุาตไว้ 

9.3  CDG Code Their Dreams ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เก่ียวข้องอนุญาตไว้ ไม่
รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความเหมาะสมเพื่อวตัถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภยัหรือความชอบด้วยกฎหมาย
ของสินค้าที่วางจ าหน่ายผ่านทางบริการ และคุณตกลงที่จะปลดปล่อย CDG Code Their Dreams และบริษัทในเครือออก
จากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ และทัง้หมด อนัเกิดจากหรือเก่ียวเนื่องกบัข้อพิพาทดงักล่าว 

 

10.  ข้อยกเว้นและข้อจ ากัดการรับผิด 

10.1  จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เก่ียวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม CDG Code Their 

Dreams จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสญัญา การรับประกนั การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จ ากดัเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชงิ
รุก เชิงรับ หรือถกูใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภณัฑ์ ความรับผิดโดยสิน้เชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย 
ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ: 

 



10.1.1  (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียก าไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การ
สญูเสียค่าความนิยม หรือ (ฉ) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทัง้ในทางตรงและทางอ้อม หรือ 

10.1.2  ความเสียหายทางอ้อม โดยบงัเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรือเก่ียวเนื่องกบัการใช้หรือการ
ไม่สามารถใช้ไซต์นีห้รือบริการ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากส่ิงดังกล่าว แม้ว่า CDG Code Their 

Dreams จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดงักล่าวแล้วก็ตาม 

10.2  คณุรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คณุมีเก่ียวกบัปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือ
การขอให้ยกเลิกบญัชีของคณุ และ/หรือหยดุใช้งานบริการ 

10.3  ไม่มีส่ิงใดในเงื่อนไขการให้บริการนีท้ี่จะจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ
ร่างกายอนัเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ CDG Code Their Dreams การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของ 
CDG Code Their Dreams ที่ไม่สามารถจ ากดัและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย 

 

11.  ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก 

ลิงก์ของบุคคลภายนอกจะให้คุณสามารถออกจากไซต์นีไ้ด้ และไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุของ CDG 

Code Their Dreams ไม่ว่าในลกัษณะใด และคุณเข้าถึงไซต์เหล่านีด้้วยความเส่ียงของคุณเอง CDG Code Their Dreams 

ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนือ้หาของไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปล่ียนแปลงหรือ
การอปัเดตไซต์ดงักล่าว CDG Code Their Dreams จดัลิงก์เหล่านีไ้ว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านัน้ และการรวมลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้
แสดงนยัหรือการเชื่อมโยงอย่างชดัแจ้ง การรับรอง หรือการเป็นผู้สนบัสนุนโดย CDG Code Their Dreams ถึงไซต์ที่ลิงก์ไป
ใดๆ และ/หรือเนือ้หาในไซต์ที่ลิงก์ไปนัน้ 

 

12.  การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก 

12.1  ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมลู ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนือ้หาอื่นๆ เป็น
ผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลกัษณะ การปลอดจากสิทธ์ิ การตรงตามกฎหมายและข้อจ ากดั
ทางกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับเนือ้หาที่ส่งเข้ามา ดงันัน้ CDG Code Their Dreams จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตาม
หรือตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอถึงความถกูต้อง ความน่าเชื่อถือ ลกัษณะ การปลอดจากสิทธ์ิ การตรงตามกฎหมายและข้อจ ากดั
ทางกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับเนือ้หาที่ส่งเข้ามา คุณจะไม่ก าหนดให้ CDG Code Their Dreams ต้องรับผิดชอบต่อการ
ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ส่ิงที่โพสต์หรือท าให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ 

 



12.2  นอกจากนี ้บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ 
ผลิตภณัฑ์ เว็บไซต์ บริการของบคุคลภายนอกเหล่านีไ้ม่ได้เป็นของหรือควบคมุโดย CDG Code Their Dreams แต่ด าเนินการ
โดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิหรือกฎหมายและ
สนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่บังคับใช้ CDG Code Their Dreams ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อ
เนือ้หา ฟังก์ชัน่การท างาน ความปลอดภยั บริการ นโยบายความเป็นส่วนตวั หรือการปฏิบตัิอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี  ้
ขอแนะน าให้อ่านข้อก าหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบคุคลภายนอกดงักล่าว ในการใช้บริการ คณุ
ตกลงว่า CDG Code Their Dreams จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่
สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คณุรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า CDG Code Their Dreams อาจยกเลิกการใช้งาน
ของคณุ หรือลบลิงก์ของบคุคลภายนอก หรือแอปพลิเคชัน่บนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนัน้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ
นี ้

 

13. การรับรองและการรับประกันของคุณ 

คณุรับรองและรับประกนัว่า: 

(ก) คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้ เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและ
ความสามารถที่จะเข้าท าสญัญาเงื่อนไขการให้บริการนีแ้ละปฏิบตัิตามเงื่อนไขนี ้และ 

(ข) คณุจะใช้บริการเพื่อจดุประสงค์ที่ถกูกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี ้และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย 
ค าสัง่ แนวทางปฏิบตัิ นโยบายและข้อบงัคบัท่ีบงัคบัใช้ทัง้หมด 

 

14.  การกระท าอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระท าที่ต้องสงสัย 

โดยใช้ดุลยพินิจของ CDG Code Their Dreams แต่เพียงผู้ เดียว หาก CDG Code Their Dreams มีความเชื่อมัน่
ว่าคณุได้กระท าการหรือท าธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นท่ีต้องสงสยั เราอาจจะด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง 
ได้แก่ 

 

(ก)  เราอาจจะปิด ระงบัหรือจ ากดัการให้บริการ 

 (ข)  เราอาจปฏิเสธการให้บริการแก่คณุทนัทีหรือในอนาคต 

  



15.  การชดใช้ค่าเสียหาย 

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและท าให้ CDG Code Their Dreams ผู้ ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ ตวัแทน ผู้ ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนกังาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ 
การด าเนินการ การด าเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนีสิ้น ความเสียหาย การช าระหนี ้บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่เก่ียวข้องทัง้หมด (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อนัเกิด
จากหรือเก่ียวข้องกับ: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ท าขึน้บนไซต์ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมดงักล่าว เว้นแต่กรณีที่ CDG 

Code Their Dreams หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับข้อพิพาทดงักล่าว) (ค) การโฮสต์ การ
ด าเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของ CDG Code Their Dreams (ง) การฝ่าฝืนหรือ
ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนีแ้ละนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (จ) การใช้หรือใช้บริการ
ในทางที่ผิด หรือ (ฉ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบคุคลภายนอก 

 

16.  การแยกออกจากกันได้ 

หากบทบญัญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนีถื้อว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดภายใต้กฎหมายของเขตอ านาจศาลใด ให้ถือว่าบทบญัญัตินัน้สามารถแยกออกจากกนัได้จากข้อก าหนดและเงื่อนไขนี ้และ
ไม่ส่งผลต่อความสมบรูณ์และการมีผลบงัคบัใช้ของบทบญัญัติที่เหลือ หรือความสมบรูณ์และการมีผลบงัคบัใช้ของบทบญัญัติ
ที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอ านาจศาลอื่นใด 

 

17.  กฎหมายที่ใช้บังคับ 

เงื่อนไขการให้บริการนีจ้ะอยู่ภายใต้บงัคบัและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ค านึงถึงความขดัแย้งกบั
กฎแห่งกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจ าหน่ายสิ นค้าระหว่างประเทศและกฎหมายธุรกรรม
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ถึงขอบเขตท่ีบงัคบัใช้ได้ ถกูสงวนสิทธ์ิไว้อย่างชดัแจ้ง เว้นแต่กฎหมายท่ีบงัคบัใช้จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขดัแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทกุประเภทท่ีอาจจะเกิดขึน้ จากหรือเก่ียวข้อง
กับเงื่อนไขการให้บริการนี ้ต่อหรือเก่ียวข้องกับ CDG Code Their Dreams หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการ
ให้บริการนี ้ให้ส่งเร่ืองและยุติในขัน้ตอนสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบนั
อนญุาโตตลุาการ (“กฎ THAC”) ที่บงัคบัใช้อยู่ในขณะนี ้ซึง่ถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี ้จะมีอนญุาโตตลุาการ
หน่ึง (1) ท่านและภาษาในการอนญุาโตตลุาการคือภาษาไทย 

  



18.  บทบัญญัติทั่วไป 

18.1  CDG Code Their Dreams สงวนสิทธ์ิทัง้หมดท่ีไม่ได้ให้ไว้โดยชดัแจ้งในท่ีนี ้

18.2  CDG Code Their Dreams อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนีไ้ด้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการ
ฉบบัแก้ไขบนไซต์นี ้การใช้งานไซต์นีต้่อไปของคณุหลงัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะถือว่าคณุยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบบั
แก้ไขนัน้แล้ว 

18.3  ไม่มีส่ิงใดในเงื่อนไขการให้บริการนีจ้ะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ตวัการกับตวัแทน ระหว่างคุณและ CDG Code Their Dreams และไม่มีส่ิงใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนีสิ้น
ในนามของ CDG Code Their Dreams 

18.4  ความล้มเหลวของ CDG Code Their Dreams ไม่ว่าเวลาใด ที่จะบงัคบัใช้บทบญัญัติใดของเงื่อนไขนี ้ไม่
ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนในภายหลงัที่จะบงัคบัใช้บทบญัญัติดงักล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธ์ิไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

18.5  เงื่อนไขการให้บริการนีม้ีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านัน้ และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติ
บคุคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ CDG Code Their Dreams (และผู้ รับช่วงและผู้ รับมอบหมายของบริษัท
ย่อยและบริษัทในเครือที่เก่ียวข้องของ CDG Code Their Dreams แต่ละแห่ง) 

18.6  เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนีแ้ละข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงใน
เงื่อนไขการให้บริการนี ้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเก่ียวกับบริการและไซต์ และใช้แทนที่
ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านีร้ะหว่างคู่สัญญาซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว ดังนัน้คู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัย
ทัง้หมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าท าข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนีน้ัน้ คู่สญัญาไม่ได้พึ่งพาถ้อ ยแถลง การรับรอง 
การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ ค าสญัญา หรือค ามัน่จากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชดัแจ้งในเงื่อนไขการ
ให้บริการนี ้คู่สญัญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทัง้หมด ซึ่งแต่ส าหรับ
ส่วนนี ้ตนอาจมีอันเก่ียวเนื่องกับส่ิงใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี ้เงื่อนไขการให้บริการนีไ้ม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วย
หลกัฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึง่เกิดขึน้พร้อมกนั หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกนัใดๆ 

18.7  คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับและประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ทัง้หมด ท่ี
เก่ียวกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงพระราชบญัญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร 
กฎหมายป้องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทัง้ยืนยันว่าคุณได้และจะก าหนดนโยบายและระเบียบทัง้หมดที่
จ าเป็นเพื่อรับรองการปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงัที่ว่านี ้

18.8  หากมีค าถามหรือข้อกงัวลเก่ียวกบัเงื่อนไขการให้บริการนี ้หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงือ่นไขการให้บริการนีห้รือ
บนไซต์ โปรดติดต่อเราที่: codetheirdreams@cdg.co.th 


