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ข้อก ำหนดกำรให้บริกำร - ประเทศไทย ข้อก ำหนดกำรให้บริกำรน้ีเป็นฉบบัปัจจุบนั ณ วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 

 
กรณุำอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขฉบบัน้ีโดยละเอียด ขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขต่อไปน้ี รวมถงึเอกสำรแนบท้ำย (“ข้อก ำหนด”) ใชบ้งัคบั
กบักำรที่ท่ำน ในฐำนะผูใ้ช ้(ตำมค ำจ ำกดัควำมด้ำนล่ำง) เขำ้ถงึและใชแ้อป เวบ็ไซต์ ยำนพำหนะ และบรกิำรที่จดัใหโ้ดยบมี (ตำมค ำจ ำกัด
ควำมด้ำนล่ำง) ในประเทศไทย กำรท่ีท่ำนเข้ำถึงและ/หรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร จะถือว่ำท่ำนตกลงผูกพนัตนตำม
ข้อก ำหนดฉบบัน้ี หำกท่ำนไม่ตกลงตำมข้อก ำหนดฉบบัน้ี กรณุำอย่ำเข้ำถึงและ/หรือเข้ำใช้แอป เวบ็ไซต์ ยำนพำหนะ หรือบริกำร 

นอกจำกน้ี ท่ำนตกลงว่ำกำรใชแ้อป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำรในประเทศใด ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่ท่ำนได้ลงทะเบยีนแอปไว ้(“ประเทศอ่ืน”) 
จะอยู่ภำยใต้บงัคบัของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ใชบ้งัคบัในประเทศอื่นดงักล่ำว (“ข้อก ำหนดท่ีใช้บงัคบัในประเทศอ่ืน”) ขอ้ก ำหนดที่ใช้
บงัคบัในประเทศอื่นสำมำรถดูได้ที่ https://www.ridebeam.com 

ท่ำนสำมำรถใช้งำน เข้ำถึง และ/หรือใช้แอป เวบ็ไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำรได้ก็ต่อเม่ือท่ำนมีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 20 ปี หำก
ท่ำนอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ท่ำนต้องได้รบัควำมยินยอมจำกบิดำและ/หรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยของท่ำน ซึ่งต้องยอมรับ
ขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีและตกลงว่ำจะรบัผดิชอบต่อ (i) กำรกระท ำของท่ำน (ii) กำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดใีด ๆ ที่เกี่ยวกบักำรใชบ้รกิำรใด ๆ โดย
ท่ำน และ (iii) กำรที่ท่ำนยอมรบัและปฏิบัติตำมข้อก ำหนดฉบับน้ี หำกท่ำนไม่ได้รบัควำมยินยอมจำกบิดำและ/หรือมำรดำ หรือ
ผู้ปกครองตำมกฎหมำยของท่ำน ท่ำนจะต้องหยุดกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ หรือบริกำร เรำอำจ
ขอให้ท่ำนแสดงเอกสำรหลกัฐำนท่ีแสดงถึงกำรให้ควำมยินยอมจำกบิดำและ/หรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยของ
ท่ำนได้ทุกเม่ือ และหำกท่ำนไม่สำมำรถแสดงเอกสำรหลกัฐำนดงักล่ำว เรำขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกบญัชีของท่ำนและ/หรือ
ระงบัไม่ให้ท่ำนใช้หรือเข้ำถึงแอป เวบ็ไซต์ ยำนพำหนะ หรือบริกำรของเรำ 

1. ค ำจ ำกดัควำม
และกำรตีควำม 

1.1 เวน้แต่จะมกีำรใหค้ ำจ ำกดัควำมไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหค้ ำจ ำกดัควำมและขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรตคีวำมที่
ระบุไวใ้นเอกสำรแนบท้ำย 1 ใชบ้งัคบักบัขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

2. กำรเข้ำถึงและใช้
แอป เวบ็ไซต์ 
และบริกำร 

2.1 มเีพยีงบมีและผูใ้ชเ้ท่ำนัน้ที่เป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

2.2 ข้อมูลยืนยนัตวัตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยั ท่ำนจะสำมำรถเขำ้ถงึแอป เวบ็ไซต์ส่วนที่ต้องใช้
รหสัผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มีกำรรกัษำควำมปลอดภัย และบริกำรได้ด้วยกำรใช้
ขอ้มูลยนืยนัตวัตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภัยของท่ำนเท่ำนัน้ ขอ้มูลยนืยนัตวัตนเพื่อกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัอำจ (i) ก ำหนดและออกใหแ้ก่ท่ำนโดยเรำ หรอื (ii) ก ำหนดขึน้โดยท่ำนและได้รบักำรยอมรบั
จำกเรำตำมดุลพนิิจของเรำแต่เพียงผูเ้ดียวซึ่งถอืเป็นที่สุด ในเวลำใดกต็ำมเรำอำจใชดุ้ลพินิจของเรำแต่
เพยีงผูเ้ดยีวซึ่งถอืเป็นที่สุดในกำรก ำหนดใหข้อ้มูลยนืยนัตวัตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัไม่สำมำรถ
ใช้กำรได้โดยมีผลทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่ำวก่อนหำกเรำเห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นเพื่อ
ปกป้องประโยชน์ทำงธุรกจิที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ และเรำจะไม่ต้องรบัผิดหรอืรบัผิดชอบต่อกำร
สูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ท่ำนได้รบัหรอืได้ก่อขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจำกหรอืเกี่ยวเน่ืองกับหรอืด้วยเหตุ
แห่งกำรที่ข้อมูลยืนยนัตวัตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภัยไม่สำมำรถใชก้ำรได้ เรำอำจก ำหนดใหท้่ำน
เปลี่ยนรหสัผ่ำนของท่ำนเป็นครัง้ครำว และท่ำนตกลงว่ำจะเปลี่ยนรหสัผ่ำนเมื่อมกีำรก ำหนดใหเ้ปลี่ยน 
นอกจำกน้ี ท่ำนตกลงว่ำจะเกบ็ขอ้มูลยนืยนัตวัตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภัยไวเ้ป็นควำมลบั และจะ
รบัผิดชอบในกำรรกัษำบัญชีของท่ำนให้ปลอดภัย และจะรบัผิดส ำหรบักำรเปิดเผยหรือกำรใช้ข้อมูล
ยืนยนัตัวตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภัยของท่ำน (ไม่ว่ำกำรใช้ดังกล่ำวได้รบัอนุญำตหรอืไม่ก็ตำม) 
ท่ำนต้องบอกกล่ำวใหเ้รำทรำบทนัทหีำกท่ำนทรำบหรอืมเีหตุอนัควรทรำบได้ว่ำขอ้มูลยืนยนัตวัตนเพื่อ

https://www.ridebeam.com/
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กำรรกัษำควำมปลอดภัยของท่ำนถูกเปิดเผย หรือมีกำรใช้ข้อมูลกำรยืนยนัตัวตนเพื่อกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัของท่ำนโดยไม่ได้รบัอนุญำต 

2.3 กรณีท่ีอำจมีกำรใช้/กำรเข้ำถึง ท่ำนตกลงและรบัทรำบว่ำ 

(เอ) (i) กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือกรณีที่อำจมีกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ 
และ/หรือบริกำร และ/หรือ (ii) ข้อมูล ค ำสัง่ หรือกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะได้รบัอนุญำตจำกท่ำน
หรอืไม่ ที่ใชข้อ้มูลยนืยนัตัวตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัของท่ำน จะถอืว่ำเป็น (เอ) กำร
เขำ้ถงึหรอืกำรใชแ้อป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำรโดยท่ำน และ/หรอื (บ)ี ขอ้มูล ค ำสัง่ หรอืกำร
สื่อสำรที่ท่ำนส่งและใหโ้ดยชอบ แล้วแต่กรณี และ 

(บ)ี (i) กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือกรณีที่อำจมีกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ 
และ/หรอืบรกิำร และ/หรอื (ii) กำรใหข้อ้มูล ค ำสัง่ หรอืกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะได้รบัอนุญำตจำก
ท่ำนหรอืไม่ ที่ใชข้อ้มูลยนืยนัตวัตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยัของท่ำน จะมผีลผูกพนัท่ำน 
และท่ำนตกลงว่ำเรำ (และผู้ให้บริกำรของเรำ) จะมีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้ำที่) ในกำรกระท ำกำร
ตำมหรอืโดยอ้ำงองิจำกกำรเขำ้ถงึหรอืกำรใช ้หรอืกำรใหข้อ้มูล ค ำสัง่ หรอืกำรสื่อสำรดงักล่ำว 
และ/หรือด ำเนินกำรใหท้่ำนรบัผิดชอบและรบัผิดแต่เพียงผู้เดียว เสมือนว่ำท่ำนมีกำรเข้ำถงึ
หรอืกำรใช ้หรอืมกีำรส่งหรอืใหข้อ้มูล ค ำสัง่ หรอืกำรสื่อสำรดงักล่ำวด้วยตนเอง 

3. แอป เวบ็ไซต์ และ
บริกำร 

3.1 ข้อก ำหนดทัว่ไปเกี่ยวกบักำรใช้ ท่ำนตกลงว่ำจะปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติและนโยบำย และข้อแนะน ำกำรปฏิบัติใด ๆ ทัง้ปวงที่เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรใชแ้อป 
เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร (รวมถึงแนวปฏิบัติตำมที่ให้ค ำจ ำกัดควำมไว้) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เรำ
ออกเป็นครัง้ครำว เรำขอสงวนสทิธทิี่จะแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏบิตั ิ ประกำศ หลกัเกณฑ์กำรปฏบิตั ิ และ
นโยบำย ตลอดจนขอ้แนะน ำกำรปฏบิตัดิงักล่ำวได้ทุกเมื่อ ซึ่งในกรณีดงักล่ำว เรำจะประกำศแนวปฏบิตั ิ
ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏบิตัิและนโยบำย และข้อแนะน ำกำรปฏิบัติที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระบุวนัที่ที่
กำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวเริม่มีผลบังคบัไว้บนแอปและ/หรอืเวบ็ไซต์ หรือในลักษณะอื่นใดตำมควำม
เหมำะสม โดยมีระยะเวลำกำรบอกกล่ำวตำมสมควร แนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบตัิและ
นโยบำย และข้อแนะน ำกำรปฏบิตัิที่แก้ไขเพิม่เตมิดังกล่ำวจะเริ่มมีผลบงัคบัในและนับจำกวนัดงักล่ำว
เป็นต้นไป และจะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและผูกพนัตนตำมกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อเอกสำรใด ๆ ขำ้งต้น
เมื่อมีกำรเผยแพร่กำรเปลี่ยนแปลงไว้บนแอปและ/หรือเว็บไซต์และนับจำกวนัที่กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวมผีลบงัคบัเป็นต้นไป 

3.2 กำรใช้แอป เวบ็ไซต์ และบริกำร โดยไม่กระทบต่อขอบเขตของขอ้ 3.1 ท่ำนรบัทรำบและตกลงดงัน้ี 

(เอ) ท่ำนได้อ่ำน เขำ้ใจ และตกลงผูกพนัตนตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

(บ)ี ภำยใต้บงัคบัของขอ้ก ำหนดอื่นใดตำมที่ระบุอยู่ในแอป แนวปฏบิตั ิหรอืในขอ้ 3.2(เค) ท่ำนมี
อำยุไม่ต ่ำกว่ำ 20 ปี หรือหำกท่ำนอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี ท่ำนได้รบัควำมยินยอมจำกบิดำและ/
หรอืมำรดำ หรอืผูป้กครองตำมกฎหมำยของท่ำนแล้ว ซึ่งยอมรบัขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีและตกลง
ว่ำจะรบัผดิชอบต่อ (i) กำรกระท ำของท่ำน (ii) กำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดใีด ๆ ที่เกี่ยวกบักำรใช้
บรกิำรใด ๆ โดยท่ำน และ (iii) กำรที่ท่ำนยอมรบัและปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

(ซ)ี ยำนพำหนะจะยงัคงเป็นทรพัย์สินของเรำเสมอ และเรำมีสิทธิที่จะกลับเข้ำครอบครองและ
เคลื่อนยำ้ยยำนพำหนะได้ทุกเมื่อ 
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(ด)ี ไม่ว่ำในเวลำใดกต็ำม (i) ท่ำนจะต้องเป็นผูใ้ชย้ำนพำหนะที่ท่ำนได้เช่ำไปแต่เพยีงผูเ้ดยีว และ
จะต้องไม่ใหเ้ช่ำ อนุญำต หรอืจดัใหบุ้คคลภำยนอกใด ๆ ใชย้ำนพำหนะดงักล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุ
ใดก็ตำม และ (ii) ท่ำนจะใช้ยำนพำหนะเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรเดินทำงส่วนบุคคลเท่ำนัน้ 
และโดยเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี แนวปฏบิตั ิรวมทัง้ประกำศ หลกัเกณฑ์กำรปฏบิตัิและ
นโยบำย และขอ้แนะน ำกำรปฏบิตัใิด ๆ ที่เรำออกเป็นครัง้ครำว 

(อ)ี ท่ำนจะไม่ (และจะด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจได้ว่ำบุคคลใดก็ตำมจะไม่) (i) ก่อภำระผูกพนัไม่ว่ำใน
ลกัษณะใดกต็ำมต่อยำนพำหนะ (ii) เปลี่ยนแปลงหรอืปรบัเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของยำนพำหนะ 
และ/หรอื (iii) ปรบัเปลี่ยน น ำออก ท ำใหเ้หน็ไม่ชดั ลบ หรอืเปลี่ยนแปลงประกำศ เครื่องหมำย 
หมำยเลข ป้ำย โลโก้ หรอืสิง่อื่น ๆ ที่ใชเ้พื่อกำรระบุ ที่ตดิไวบ้นหรอืใชก้บัยำนพำหนะ 

(เอฟ) ในกรณีที่พบว่ำมีกำรปรบัเปลี่ยน/ควำมช ำรุดบกพร่องใด ๆ  ตำมที่ระบุไว้ในขอ้ 3.2(อี) ท่ำน
ต้องรำยงำนใหบ้มีทรำบและหยุดกำรใชย้ำนพำหนะนัน้ทนัท ี

(จ)ี ท่ำนต้องปกป้องและรักษำยำนพำหนะ (รวมถึงจัดให้มีกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำง
เพยีงพอ) ในระหว่ำงที่ยำนพำหนะอยู่ในควำมครอบครองของท่ำน 

(เอช) ท่ำนคุ้นเคยกับกำรใช้งำนยำนพำหนะเป็นอย่ำงดี และต้องรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรให้
มัน่ใจได้ว่ำกำรใชง้ำนยำนพำหนะเป็นไปอย่ำงปลอดภยัตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั โดยค ำนึงถึง
สภำพอำกำศ กำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัที่เหมำะสม ฯลฯ ด้วย 

(ไอ) ท่ำนต้องด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจได้ว่ำขอ้มูลใด ๆ ที่ท่ำนใหไ้วใ้นแอปและ/หรอืเวบ็ไซต์ซึ่งเกี่ยวขอ้ง
กบับรกิำรเป็นขอ้มูลที่ถูกต้อง และตกลงว่ำจะรบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อขอ้มูลดงักล่ำว 

(เจ) ท่ำนจะเขำ้ถงึและ/หรอืใชบ้รกิำรเพื่อวตัถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำยเท่ำนัน้และในลกัษณะที่
ถูกกฎหมำยเสมอ อกีทัง้ตกลงว่ำกำรกระท ำใด ๆ ของท่ำนเกี่ยวกบับรกิำรจะเป็นไปโดยสุจรติ 

(เค) ท่ำนจะปฏบิตัติำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัทัง้ปวงของประเทศที่มี
กำรใชบ้รกิำร ที่มผีลบงัคบัอยู่ ณ เวลำที่ท่ำนใชบ้รกิำร 

(แอล) ท่ำนจะใชง้ำนยำนพำหนะอย่ำงปลอดภยัและค ำนึงถงึผูอ้ื่น และจะระมดัระวงัผูใ้ชท้ำงเท้ำหรือ
ผูใ้ชร้ถใชถ้นนรำยอื่น ๆ ด้วย 

(เอม็) หำกกฎหมำยก ำหนด ท่ำนต้องสวมหมวกนิรภยัซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไวอ้ยู่เสมอ 
โดยต้องสวมใส่และรดัสำยไวอ้ย่ำงเหมำะสมตำมที่ผูผ้ลติแนะน ำ 

(เอน็) ท่ำนต้องปฏบิตัติำมขอ้พงึระวงัหรอืมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัอื่น ๆ ตำมที่จ ำเป็น รวมถงึ
สวมรองเท้ำที่เหมำะสมและใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเพิม่เตมิ และ 

(โอ) ท่ำนต้องจอดยำนพำหนะไวใ้นจุดที่บมีสำมำรถเขำ้ถงึได้เท่ำนัน้ 

3.3 กิจกรรมท่ีห้ำมกระท ำ ท่ำนตกลงและรบัรองว่ำจะไม่กระท ำกำรดงัต่อไปน้ี 

(เอ) อนุญำตใหบุ้คคลอื่นใดใชย้ำนพำหนะที่ท่ำนเป็นผูเ้ช่ำ เวน้แต่ตำมขอ้ 6 (กำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม) 

(บ)ี แสดงตนว่ำเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแจ้งข้อมูลเทจ็หรอืกระท ำกำรอื่นใดที่ท ำใหผู้อ้ื่น
เขำ้ใจผดิเกี่ยวกบัควำมเกี่ยวขอ้งระหว่ำงท่ำนกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลใด ๆ 
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(ซ)ี ใชบ้รกิำรเพื่อวตัถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 

(ด)ี พยำยำมเข้ำถึงโดยไม่ได้ร ับอนุญำต หรือ เข้ำแทรกแซงหรือรบกวนระบบหรือเครือข่ำย
คอมพวิเตอร์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกบัแอปหรอืเวบ็ไซต์ 

(อ)ี โพสต์ ประชำสมัพนัธ์ หรอืส่งวสัดุต้องหำ้มใด ๆ ผ่ำนทำงแอปหรอืเวบ็ไซต์ 

(เอฟ) รบกวนกำรใชง้ำนและกำรรบับรกิำรใด ๆ ของผูใ้ชร้ำยอื่น 

(จ)ี กระท ำในลักษณะใด ๆ ซึ่งเป็นกำรใช้หรืออัปโหลดซอฟต์แวร์หรือวสัดุใดที่มี หรือมีเหตุอนั
ควรเชื่อได้ว่ำมีไวรัส ส่วนประกอบที่จะสร้ำงควำมเสียหำย โค้ดที่ เ ป็นอันตรำย หรือ
ส่วนประกอบที่เป็นอนัตรำย ซึ่งอำจท ำให้เกดิควำมบกพร่องหรือท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อ
ข้อมูลของแอปหรือเว็บไซต์ หรือสร้ำงควำมเสียหำยหรือ รบกวนกำรท ำงำนของเครื่อง
คอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ของผูใ้ชร้ำยอื่น 

(เอช) ใช้บริกำรในลักษณะอื่นซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรใช้ที่ได้รบักำรยอมรบัของเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ที่มีกำรเชื่อมต่อ มำตรฐำนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้บังคบั และกฎหมำยที่ใช้
บังคับอื่นใด หรือดู ฟัง ดำวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้บริกำรในลักษณะอื่นนอกเหนือจำกที่
กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัอนุญำต 

(ไอ) ใชบ้รกิำรในลกัษณะที่ขดัต่อกฎหมำยที่ใชบ้งัคบั ตลอดจนระเบยีบและขอ้บงัคบัของประเทศที่
มกีำรใชบ้รกิำร 

(เจ) ใชบ้รกิำรบนพื้นผวิหรอืในสภำพที่อำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อยำนพำหนะ 

(เค)  ใชย้ำนพำหนะในลกัษณะที่ก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อท่ำนหรอืบุคคลอื่นใด รวมถงึกำรมผูีโ้ดยสำร
อยู่บนยำนพำหนะไม่ว่ำในลกัษณะใดกต็ำม 

(แอล) ใช้ยำนพำหนะในระหว่ำงที่ท่ำนใช้ยำ แอลกอฮอล์ สำรเสพติด หรือสำรอื่นใดที่อำจลด
ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใชย้ำนพำหนะอย่ำงปลอดภยั 

(เอม็) ฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดัใด ๆ ในด้ำนควำมปลอดภยัส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภท รวมถงึขอ้จ ำกัด
ด้ำนน ้ำหนักหรอืควำมเรว็ 

(เอน็) เปลี่ยนแปลง แยกชิ้นส่วน หรอืพยำยำมแยกชิ้นส่วนหรอืถอดส่วนหน่ึงส่วนใดของยำนพำหนะ
ออก หรอื 

(โอ) น ำยำนพำหนะออกนอกประเทศไทย หรอือนุญำต/อ ำนวยควำมสะดวกในกำรน ำยำนพำหนะ
ออกนอกประเทศไทย 

3.4 ควำมพร้อมใช้งำนของแอป เวบ็ไซต์ และบริกำร เรำอำจอปัเกรด ดดัแปลง ระงบักำรใหบ้รกิำร หรอื
หยุดกำรใหบ้รกิำร หรอืยกเลกิแอป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำรไม่ว่ำทัง้หมดหรอืเป็นบำงส่วนได้เป็นครัง้
ครำว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรอืบอกกล่ำวก่อน และเรำจะไม่ต้องรบัผดิใด ๆ หำกกำรอปัเกรด ดดัแปลง 
ระงบักำรใหบ้ริกำร หรือยกเลิกใด ๆ  ดังกล่ำวท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเข้ำถึงและ/หรอืใชส้่วนหน่ึงส่วนใด
ของแอป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำรได้ 

3.5 สิทธิ (แต่ไม่ใช่หน้ำท่ี) ในกำรเฝ้ำติดตำมหรือควบคุมกำรใช้หรือเน้ือหำ กำรรำยงำนกิจกรรม 
หรือขอข้อมูล ภำยใต้บังคบัของนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเรำและหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
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คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่แก้ไขเพิม่เตมิเป็นครัง้ครำว พระรำชบญัญตัิว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิม่เตมิ และกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัที่ใชบ้งัคบัอื่นใด
ซึ่งออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว รวมถงึกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที่ใชบ้งัคบั
อื่นใด เรำขอสงวนสทิธ ิ(แต่ไม่มหีน้ำที่) ที่จะกระท ำกำรดงัน้ี 

(เอ) เฝ้ำตดิตำม คดักรอง หรอืควบคุมกจิกรรม เน้ือหำ หรอืวสัดุใด ๆ ในแอป เวบ็ไซต์ และ/หรือ
ผ่ำนทำงกำรใช้ยำนพำหนะหรือบรกิำร เรำอำจใช้ดุลพินิจของเรำแต่เพยีงผู้เดียวซึ่งถอืเป็น
ที่สุดในกำรตรวจสอบกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี และอำจ
กระท ำกำรใด ๆ ที่เรำเหน็ว่ำเหมำะสม 

(บ)ี ป้องกนัหรอืจ ำกดัไม่ใหผู้ใ้ชร้ำยใดเขำ้ถงึแอป เวบ็ไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรอืบรกิำร 

(ซ)ี รำยงำนกิจกรรมใด ๆ ที่เรำสงสยัว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย บทบัญญัติ หรือข้อบังคบัที่ใช้
บงัคบัใด ๆ ไปยงัหน่วยงำนที่เหมำะสม และใหค้วำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนดงักล่ำว และ/หรอื 

(ด)ี ขอขอ้มูลใด ๆ จำกท่ำน เกี่ยวกบักำรที่ท่ำนเขำ้ถงึและ/หรอืใชแ้อป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบริกำร
ในเวลำใดก็ตำม และใช้สิทธิของเรำตำมข้อ 3.5(ดี) น้ีหำกท่ำนปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่ำว หรอืหำกขอ้มูลที่ท่ำนให้ไม่ถูกต้อง ท ำใหเ้ขำ้ใจผดิ หรอืไม่เป็นควำมจริง หรอืมเีหตุ
อนัควรเชื่อได้ว่ำขอ้มูลที่ท่ำนใหม้ลีกัษณะดงักล่ำว 

3.6 ข้อก ำหนดเพ่ิมเติม นอกเหนือจำกขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีแล้ว กำรใช้แอป เวบ็ไซต์ และบรกิำรในบำงส่วน 
หรอืกำรใชแ้อป เวบ็ไซต์ และบรกิำรในเวอร์ช ัน่ที่ครบถ้วนหรอืใหม่กว่ำน้ี ซึ่งเสนอใหโ้ดยเรำและผูร้บัจ้ำง
ช่วงหรอืบรษิทัในเครอืที่เรำก ำหนด อำจอยู่ภำยใต้บงัคบัของขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขเพิม่เตมิ ซึ่งจะมีผล
บงัคบัอย่ำงเต็มที่ (รวมถงึขอ้ก ำหนดที่ใชบ้งัคบัในประเทศอื่น) 

4. ค่ำบริกำรและกำร
ช ำระเงิน 

4.1 ค่ำบริกำร 

(เอ) ท่ำนต้องช ำระค่ำบรกิำรใหแ้ก่เรำตำมที่ระบุไวใ้นแอปและ/หรอืเวบ็ไซต์ โดยปฏบิตัติำมวธิทีี่ก ำหนดอยู่ใน
แอปและ/หรือเว็บไซต์ รำคำทัง้ปวงที่ระบุไว้เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษี เว้นแต่จะระบุเป็นอย่ำงอื่น เรำขอ
สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำค่ำบริกำรได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ หำกเรำเหน็ว่ำ
เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ทำงธุรกจิที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ แต่เรำจะบอกกล่ำวใหท้่ำน
ทรำบก่อนตำมสมควร 

(บ)ี นอกจำกน้ี เรำอำจเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมต่อไปน้ีจำกท่ำนในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(i) ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนทดแทนหมวกนิรภัย หำกท่ำนไม่ส่งคนืหมวกนิรภยัที่จดัหำให้เมื่อ
ระยะเวลำกำรขบัขีย่ำนพำหนะของท่ำนสิ้นสุดลง 

(ii) ค่ำธรรมเนียมกำรจอดยำนพำหนะโดยไม่ได้รบัอนุญำต หำกท่ำนจอดยำนพำหนะไว้ใน
บรเิวณที่ระบุไวใ้นแอปว่ำเป็นเขตพื้นที่หำ้มจอด เขตพื้นที่หำ้มขบัขี ่หรอืจอดยำนพำหนะไว้
นอกเขตกำรใหบ้รกิำรที่ได้รบัอนุญำตเมื่อระยะเวลำกำรขบัขีย่ำนพำหนะของท่ำนสิ้นสุดลง 
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4.2 กำรส่งเสริมกำรขำย เรำอำจจัดให้มีกำรส่งเสริมกำรขำย (เรียกรวมกันว่ำ “กำรส่งเสริมกำรขำย”) 
ผ่ำนทำงแอปและ/หรอืเวบ็ไซต์ ท่ำนควรทบทวนหลกัเกณฑ์ของกำรส่งเสรมิกำรขำยแต่ละรำยกำรที่ท่ำน
เข้ำร่วมผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์โดยละเอียด เน่ืองจำกอำจมีข้อก ำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม 
รวมทัง้ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมในกำรส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำวโดยท่ำนที่มีควำมส ำคัญ หำก
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ดังกล่ำวขดัแย้งกับข้อก ำหนดฉบับน้ี ให้ข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ของหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวมผีลบงัคบัเท่ำที่ขดัแยง้ 

4.3 กำรคืนเงิน 

(เอ) ท่ ำน อ ำจขอ ใ ห้ มี ก ำ ร คื น เ งิ น ไ ด้ โ ด ยก ำ ร ส่ ง ค ำ ร้ อ งขอ ผ่ ำนท ำ ง แอปหรื อ ส่ ง อี เ มลไปที่  
support@ridebeam.com กำรคนืเงนิใหแ้ก่ผูใ้ชจ้ะด ำเนินกำรเป็นรำยกรณีไป และอำจอยู่ในรูปแบบของ
เครดิตส ำหรับใช้กับบริกำร โดยปกติเรำจะอนุมัติค ำร้องขอคืนเงินส ำหรับกำรท ำงำนผิ ดปกติของ
ฮำร์ดแวร์หรอืซอฟต์แวร์ที่เรำอำจต้องรบัผดิชอบ นอกจำกน้ี เรำจะคนืเงนิในกรณีต่ำง ๆ เช่น โทรศพัท์
ของผูใ้ชแ้บตเตอรีห่มดและไม่สำมำรถจบกำรเดนิทำงได้อย่ำงเหมำะสม หรอืสญัญำณโทรศพัท์ของท่ำน
ขำดหำยไปโดยไม่อำจคำดหมำยได้ เรำอำจขอขอ้มูลเพิม่เติมจำกท่ำน เช่น สถำนที่และเวลำที่ท่ำนเชื่อ
ว่ำท่ำนได้สิ้นสุดกำรขบัขี ่เพื่อที่จะก ำหนดจ ำนวนเงนิที่จะคนืใหแ้ก่ท่ำน 

(บ)ี ท่ำนอำจมีสิทธิรบัเงนิคนืตำมสดัส่วนส ำหรบัเครดิตที่ได้ซื้อไปแต่ยงัไม่ได้ใช ้หรือค่ำแพคเกจสมำชกิใน
ส่วนที่ยงัไม่ได้ใช ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(i) ท่ำนมสีทิธไิด้รบัเงนิคนืตำมกฎหมำยคุม้ครองผูบ้รโิภคที่ใชบ้งัคบั หรอื 

(ii) เรำมีเหตุผลอันสมควรที่จะเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรจ ำกัดส ำหรบักำรใช้บริกำร 
เครดิต หรือแพคเกจสมำชิกที่เรำก ำหนดขึ้นหลังจำกที่ท่ำนได้ซื้อเครดิตหรือจ่ำยค่ำ
แพคเกจสมำชกิแล้ว มผีลในทำงลบอย่ำงรุนแรงต่อท่ำน หรอื 

(iii) ท่ำนไม่สำมำรถใช้บริกำรได้เน่ืองจำกเรำระงบัหรือหยุดให้บริกำร (เว้นแต่ในกรณีเหตุ
สุดวสิยั) 

5. ทรพัยสิ์นทำง
ปัญญำ 

5.1 ควำมเป็นเจ้ำของ เรำ ผูใ้หอ้นุญำตแก่เรำ หรอืผูใ้หบ้รกิำรของเรำ เป็นเจ้ำของ อนุญำตใหใ้ช ้หรอืเป็น
ผูค้วบคุมสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำที่มอียู่ในเน้ือหำ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงขอ้ควำม ซอฟต์แวร์ โคด้ 
สครปิต์ เวบ็เพจ ดนตร ีเสยีง ภำพถ่ำย วดิโีอ รูปภำพ ส่วนต่อประสำนกบัผูใ้ชท้ี่เป็นรูปภำพ แบบฟอร์ม 
แผนภูม ิหรอืวสัดุอื่นที่มอียู่ในแอป เวบ็ไซต์ หรอืบรกิำร (เรยีกรวมกนัว่ำ “วสัดุ”) เรำขอสงวนสทิธิที่จะ
บงัคบัตำมสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำของเรำได้เท่ำที่กฎหมำยอนุญำต 

5.2 ข้อจ ำกดักำรใช้ ห้ำมท ำซ ้ำ ท ำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหสั แปลงรหสั แยกส่วน ดัดแปลง แจกจ่ำย 
เผยแพร่ซ ้ำ แสดงผล เผยแพร่ ท ำไฮเปอร์ลงิก์ คดัลอกหน้ำจอ น ำส่วนของแอป/เวบ็ไซต์ไปแสดงไว้บน
แอป/เวบ็ไซต์อื่น (framing) โอน หรอืส่งส่วนใด ๆ  ของวสัดุใด ๆ ไม่ว่ำในลกัษณะหรอืโดยวธิกีำรใด หรอื
จดัเกบ็วสัดุไวใ้นระบบกู้คนืขอ้มูล หรอืตดิตัง้วสัดุไวบ้นเซริ์ฟเวอร์ ระบบ หรอือุปกรณ์ใด ๆ โดยไม่ได้รบั
อนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกเรำหรอืเจ้ำของลิขสทิธิท์ี่เกี่ยวขอ้งก่อน ภำยใต้บงัคบัของขอ้ 5.4 ท่ำน
จะได้รบัอนุญำตให้ดำวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้วสัดุเฉพำะเพื่อวตัถุประสงค์ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เพื่อกำรคำ้
เท่ำนั้น โดยมีเงื่อนไขว่ำท่ำนจะต้องไม่แก้ไขวัสดุ และเรำหรือเจ้ำของลิขสิทธิท์ี่เกี่ยวข้องจะแสดง
ขอ้ควำมสงวนลขิสทิธิแ์ละสทิธคิวำมเป็นเจ้ำของอื่น ๆ ทัง้ปวงไวบ้นวสัดุดงักล่ำว 

mailto:support@ridebeam.com
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5.3 เคร่ืองหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรคำ้ที่ใหค้ ำจ ำกัดควำมไวห้มำยถงึเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน
และเครื่องหมำยกำรคำ้ที่ไม่ได้จดทะเบยีนของเรำหรอืของบุคคลภำยนอก แอป เวบ็ไซต์ และขอ้ก ำหนด
ฉบับน้ีไม่ได้เป็นกำรใหอ้นุญำตหรือให้สทิธิไม่ว่ำโดยนัย โดยกฎหมำยปิดปำก หรือโดยประกำรอื่น ใน
กำรน ำเครื่องหมำยกำรค้ำใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรไปใชโ้ดยไม่ได้รบัอนุญำตเป็นลำยลักษณ์อกัษร
จำกเรำหรอืจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำที่เกี่ยวขอ้ง (รวมถงึกำรน ำเครื่องหมำยกำรค้ำใด ๆ ดงักล่ำว
ไปใชเ้ป็นเมตำแทก็หรอืเป็นลงิก์ที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยงัวสัดุที่อยู่บนแอปหรอืเวบ็ไซต์อื่นใด (Hotlink))   

5.4 กำรปลดเปลื้องสิทธิและกำรสละสิทธิ เพื่อเป็นกำรตอบแทนกำรที่เรำใหบ้รกิำรแก่ท่ำน และโดยไม่มี
กำรตอบแทนใด ๆ เพิม่เตมิจำกเรำอกี โดยหนังสอืฉบบัน้ี ท่ำน 

(เอ) รับทรำบว่ำเรำมุ่งหมำยให้ท่ำนใช้ยำนพำหนะในสถำนที่สำธำรณะ (รวมถึงในงำนกิจกรรม
ประชำสมัพนัธ์ที่เรำจดัขึน้ หรอืในสถำนที่ที่เรำใหบ้ริกำร) และเรำอำจถ่ำยภำพ ถ่ำยวดิโีอ หรอื
บันทึกกำรใช้บริกำรของท่ำนไว้ในสื่อใด ๆ และในลักษณะหรือโดยใช้วิธีใด ๆ ไม่ว่ำที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัหรอืจะพฒันำขึน้ในอนำคต และ 

(บ)ี ตกลงและยินยอมให้เรำน ำภำพ เสียง และ/หรือรูปร่ำงลักษณะของท่ำนที่ปรำกฏอยู่ในรูปถ่ำย 
วดิโีอ และ/หรอืกำรบนัทกึประเภทอื่นดงัต่อไปน้ี ไปใชแ้ละท ำซ ้ำในทัว่โลกและตลอดไป ไม่ว่ำใน
สื่อประชำสมัพนัธ์และสื่อโฆษณำใด ๆ  

(i) ตำมที่กล่ำวถงึในขอ้ 5.4(เอ) หรอื 

(ii) ที่ท่ำนได้โพสต์ อปัโหลด จดัให ้หรอืท ำใหม้อียู่ด้วยวธิอีื่นใดใน 

(เอ) แอป เวบ็ไซต์ หรอืช่องทำงสื่อสงัคมออนไลน์ใด ๆ ของเรำ หรอื 

(บ)ี แอปพลิเคชนัหรือเว็บไซต์ใด ๆ  ซึ่ง (i) มีกำรติดแท็กชื่อบญัชีสื่อสงัคมออนไลน์
ของเรำหรอืสิง่อื่นที่สื่อถงึเรำ เช่น #beam #ridebeam หรอืค ำอื่นที่เกี่ยวเน่ืองกนั 
หรอื (ii) เกี่ยวขอ้งกบักำรใชบ้รกิำรของท่ำน เท่ำที่กฎหมำยไม่ได้หำ้มไว ้

6. กำรขบัขี่เป็นกลุ่ม 
(Group Ride) 

6.1 หำกท่ำนในฐำนะเจ้ำของบญัชบีนเวบ็ไซต์หรอืบนแอปของเรำ (“เจ้ำของบญัช”ี) เริม่กำรขบัขีเ่ป็นกลุ่มใน
บรกิำรของเรำผ่ำนทำงกำรใชแ้อปของเรำ (“กำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม”) ท่ำนจะต้อง 

(เอ) ยอมรบักำรแต่งตัง้ในขอ้ 6.2 และตกลงว่ำท่ำนจะกระท ำกำรในฐำนะตัวแทนของผูข้บัขี่รำยอื่น ๆ 
แต่ละรำยในกำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม (แต่ละรำยจะเรยีกว่ำ “ผูข้บัขีเ่ป็นกลุ่ม”) ในกำรยอมรบัขอ้ก ำหนด
ฉบบัน้ีและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำ เพื่อวตัถุประสงค์ส ำหรบักำรที่บุคคลดงักล่ำวจะใช้
บรกิำรในกำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม 

(บ)ี รบัรองและยนืยนัว่ำ ในขัน้ตอนกำรเริม่กำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม ผูข้บัขีเ่ป็นกลุ่มแต่ละรำยได้ระบุชื่อและ
ขอ้มูลอื่น ๆ ของตนเองที่ถูกต้อง ไวบ้นแอปของเรำตำมที่รอ้งขอ และบุคคลดงักล่ำวได้ยอมรบั
และตกลงตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำด้วยตนเองแล้ว 

(ซ)ี ยอมรบัและตกลงว่ำท่ำนจะรบัผิดส ำหรบักำรสูญเสีย ควำมเสียหำย หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ  ที่
เกดิจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม (ไม่ว่ำเกดิจำกท่ำนเองหรอืผูข้บัขีเ่ป็นกลุ่มรำยอื่น) 
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(ด)ี ยอมรบัและตกลงว่ำจะช ำระค่ำใชจ่้ำย ค่ำบรกิำร หรอืค่ำธรรมเนียมทัง้ปวงส ำหรบักำรใชบ้ริกำร
โดยท่ำนและผู้ขบัขีเ่ป็นกลุ่มแต่ละรำยในกำรขบัขี่เป็นกลุ่ม และเงินจ ำนวนดังกล่ำวจะเรยีกเกบ็
ไปที่บญัชขีองท่ำนส ำหรบักำรช ำระเงนิต่อไป 

(อ)ี รบัรองและยืนยนัว่ำผู้ขบัขี่ทุกรำยในกำรขบัขี่เป็นกลุ่ม (รวมถึงท่ำนและผู้ขบัขี่เป็นกลุ่มแต่ละ
รำย) มีอำยุ 20 ปีหรือมำกกว่ำนัน้ หรืออยู่ภำยใต้กำรดูแลของบดิำ/มำรดำหรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำยหำกมอีำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และ 

(เอฟ) รบัรองและยนืยนัว่ำ 

(i) จะไม่มผูีข้บัขีท่ี่ยงัไม่ได้ระบุชื่อว่ำเป็นผู้ขบัขีเ่ป็นกลุ่มและยงัไม่ได้ยอมรบัขอ้ก ำหนดฉบับ
น้ีผ่ำนทำงแอปของเรำที่ขบัขีย่ำนพำหนะในกำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม และ 

(ii) รถสกูตเตอร์ 1 คนัจะมผูีข้บัขีไ่ม่เกนิ 1 คน ตลอดระยะเวลำของกำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม 

6.2 หำกท่ำนเขำ้ถงึบรกิำรในฐำนะผูข้บัขีเ่ป็นกลุ่มในกำรขบัขีเ่ป็นกลุ่มที่เริม่โดยเจ้ำของบญัชรีำยหน่ึง ท่ำนขอ 

(เอ) แต่งตัง้ เ จ้ำของบัญชีอย่ำงไม่สำมำรถเพิกถอนได้ให้เป็นตัวแทนของท่ำนในกำรยอมรับ
ขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของเรำในนำมของท่ำน รวมทัง้ในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรใชบ้รกิำรของท่ำนส ำหรบักำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม 

(บ)ี ยนืยนัและรบัทรำบว่ำ โดยไม่ค ำนึงถึงกำรแต่งตัง้ในขอ้ 6.2(เอ) กำรที่ท่ำนยอมรบัอย่ำงชดัแจ้ง
ผ่ำนทำงแอปของเรำจะถอืว่ำท่ำนยอมรบัขอ้ก ำหนดกำรใหบ้รกิำรฉบบัน้ีและนโยบำยควำมเป็น
ส่วนตวัของเรำในฐำนะตวักำร 

(ซ)ี ยอมรบัและตกลงว่ำท่ำนจะรบัผิดส ำหรบักำรสูญเสีย ควำมเสียหำย หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ  ที่
เกดิจำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรใชบ้รกิำรของท่ำนในกำรขบัขีเ่ป็นกลุ่ม 

7. แพคเกจสมำชิก 7.1 ท่ำนสำมำรถซื้อแพคเกจสมำชกิและ/หรอืบตัรผ่ำนที่อำจมกีำรเสนอบนเวบ็ไซต์หรอืผ่ำนทำงแอปได้ (แต่
ละประเภทจะเรยีกว่ำ “แพคเกจสมำชกิ”) 

7.2 รำคำ สทิธ ิขอ้จ ำกดั และขอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขที่ใชบ้งัคบัอื่นใดส ำหรบัแพคเกจสมำชกิจะเป็นไปตำมที่
ระบุไวใ้นแอปหรอืบนเวบ็ไซต์ 

7.3 หำกแพคเกจสมำชกิต่ออำยุโดยอัตโนมตัหิลงัจำกแพคเกจสมำชกิสิ้นสุดลง ท่ำนจะถูกเรยีกเกบ็เงินเต็ม
จ ำนวนทนัทสี ำหรบักำรต่ออำยุแพคเกจสมำชกิ เวน้แต่ท่ำนจะได้เปลี่ยนตวัเลอืกดงักล่ำวก่อนที่จะมีกำร
ต่ออำยุแพคเกจสมำชกิ ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนตวัเลอืกกำรต่ออำยุแพคเกจสมำชกิอตัโนมตัไิด้ทุกเมื่อ เวน้
แตจ่ะมรีะยะเวลำขัน้ต ่ำตำมที่ระบุไวส้ ำหรบัแพคเกจสมำชกินัน้ ๆ 

8. เครดิต 8.1 ท่ำนสำมำรถซื้อเครดติส ำหรบัใชก้บับรกิำรที่อำจมกีำรเสนอบนเวบ็ไซต์หรอืผ่ำนทำงแอปได้ (“เครดติ”) 

8.2 รำคำ สทิธ ิขอ้จ ำกดั และขอ้ก ำหนดหรอืเงื่อนไขที่ใชบ้งัคบัอื่นใดส ำหรบัเครดติจะเป็นไปตำมที่ระบุไว้ใน
แอปหรอืบนเวบ็ไซต์ 

8.3 เวน้แต่เมื่อก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

(เอ) เครดิตจะไม่สำมำรถใช้ร่วมกับกำรส่งเสริมกำรขำยหรือข้อเสนออื่นใด และจะสำมำรถใช้ได้
เฉพำะในประเทศที่มกีำรซื้อเครดติเท่ำนัน้ 
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8.4 ภำยใต้บงัคบัของกฎหมำยผูบ้รโิภคที่ใชบ้งัคบั เครดติที่ยงัไม่ได้ใชใ้ด ๆ จะหมดอำยุ 2 ปีหลงัจำกวนัซื้อ 

9. ยำนพำหนะสูญ
หำย ถกูขโมย ถกู
ยึด และจอดอย่ำง
ไม่ถกูต้อง 

9.1 เรำขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรที่จ ำเป็นทัง้ปวงที่เรำอำจท ำได้ตำมกฎหมำย หำกตำมควำมเห็นตำม
สมควรของเรำ เรำเหน็ว่ำยำนพำหนะที่อยู่ในควำมครอบครองของท่ำนหรอืที่ท่ำนได้เช่ำไปถูกจอดอย่ำง
ไม่ถูกต้อง ได้รบัควำมเสยีหำย (ยกเวน้ควำมเสื่อมจำกกำรใชง้ำนทัว่ไป) สูญหำย ถูกขโมย หรอืถูกยึด
ไวโ้ดยประกำรอื่น รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

(เอ) ให้ท่ำนรับผิด และเรียกเก็บเงินจำกท่ำนผ่ำนวิธีช ำระเงินที่ท่ำนใช้ในระบบของเรำส ำหรบั
ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมยำนพำหนะที่เสยีหำย 

(บ)ี ให้ท่ำนรบัผิด และเรียกเก็บเงินจำกท่ำนผ่ำนวิธีช ำระเงินที่ท่ำนใช้ในระบบของเรำส ำหรบั ( i) 
ค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนในกำรเปลี่ยนทดแทนยำนพำหนะ ( ii) ค่ำบริกำรส ำหรบักำรใช้งำนที่คำ้ง
ช ำระ (iii) ค่ำใชจ่้ำยและเงนิที่มกีำรเรยีกเกบ็จำกเรำเพื่อท ำใหก้ลบัสู่สภำพเดมิ (iv) ดอกเบี้ย และ 
(v) ค่ำใช้จ่ำยหรือเงินอื่นใดที่เรียกเก็บส ำหรบัยำนพำหนะที่จอดไม่ถูกต้อง สูญหำย ถูกขโมย 
หรอืถูกยดึไวโ้ดยประกำรอื่น 

(ซ)ี แจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเพื่อด ำเนินคดกีบัท่ำน และ/หรอื 

(ด)ี เริม่ด ำเนินคดแีละกระบวนกำรต่ำง ๆ ต่อท่ำนเพื่อใหก้ลบัสู่สภำพเดมิ 

9.2 หำกเรำเห็นว่ำยำนพำหนะจอดไม่ถูกต้อง ได้รบัควำมเสียหำย สูญหำย ถูกขโมย หรือถูกยึดไว้โดย
ประกำรอื่นในขณะที่อยู่ในควำมครอบครองของท่ำน หรอืเป็นผลจำกกำรที่ท่ำนเช่ำยำนพำหนะดงักล่ำว 
เรำขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัหรอืยกเลกิไม่ใหท้่ำนเข้ำถงึบริกำร ซึ่งรวมถงึบญัชทีัง้ปวงที่เรำมเีหตุอันควร
เชื่อได้ว่ำอำจเกี่ยวขอ้งกบับญัชทีี่มกีำรกระท ำควำมผดิ 

10. กำรจ ำกดัควำม
รบัผิดชอบและ
ควำมรบัผิดของ
เรำ 

10.1 กำรไม่รบัรองหรือรบัประกนั แอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และวสัดุต่ำง ๆ จัดให้ “ตามสภาพ” 
และ “ตามความพรอ้มในการใหบ้รกิาร” ขอ้มูลทัง้ปวงที่อยู่ในแอป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำร จดัใหเ้พื่อ
เป็นข้อมูลเท่ำนัน้ เรำไม่รบัรองหรือรบัประกันไม่ว่ำประเภทใด ไม่ว่ำโดยนัย โดยชดัแจ้ง หรือตำม
กฎหมำย ส ำหรบัแอป เวบ็ไซต์ บรกิำร ยำนพำหนะ หรอืวสัดุ รวมถงึกำรรบัประกนัว่ำจะไม่มกีำรละเมิด
สิทธิของบุคคลภำยนอก กรรมสิทธิ ์ควำมเหมำะสมส ำหรบักำรใช้ทัว่ไปหรือกำรใช้เพื่อวตัถุประสงค์
เฉพำะอย่ำง ทัง้น้ี โดยไม่เป็นกำรกระทบต่อขอบเขตของขอ้ควำมก่อนหน้ำน้ี เรำไม่รบัประกนัว่ำ 

(เอ) ขอ้มูลทัง้ปวงที่อยู่ในแอป เวบ็ไซต์ บรกิำร หรอืวสัดุมคีวำมถูกต้อง ทนัท่วงท ีเพยีงพอ มมูีลค่ำ
ทำงกำรคำ้ หรอืครบถ้วน 

(บ)ี แอป เวบ็ไซต์ บรกิำร หรอืวสัดุใด ๆ ที่จดัใหจ้ะจดัใหไ้ด้อย่ำงต่อเน่ือง มคีวำมปลอดภยั หรอืไม่มี
ขอ้ผดิพลำดหรอืควำมขำดตกบกพร่อง หรอืควำมช ำรุดบกพร่องใด ๆ ที่พบจะได้รบักำรแก้ไข 

(ซ)ี แอป เวบ็ไซต์ หรอืบรกิำร หรอืวสัดุจะไม่มไีวรสัคอมพวิเตอร์ หรอืโคด้ เอเจนต์ โปรแกรม หรอื
มำโครที่เป็นอนัตรำย มลีกัษณะท ำลำย หรอืก่อควำมเสยีหำย และ 

(ด)ี ขอ้มูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่ำนหรอืส่งถงึท่ำนผ่ำนทำงแอปหรอืเวบ็ไซต์จะมคีวำมปลอดภยั ทัง้น้ี ท่ำน
ยอมรบัควำมเสีย่งว่ำข้อมูลใด ๆ  ที่ส่งหรือรบัทำงแอปหรอืเวบ็ไซต์อำจมีบุคคลภำยนอกเขำ้ถงึ
โดยไม่ได้รบัอนุญำต และ/หรือเรำหรือเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทนของเรำอำจเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอกที่แอบอ้ำงว่ำเป็นท่ำนหรอืกระท ำกำรแทนท่ำนได้ กำรส่งขอ้มูลทำงอนิเทอร์เน็ต



(ค ำแปล) 

SSLI-349072885-52\1.0 - 10 - 

และอเีมลอำจมคีวำมไม่ต่อเน่ือง หยุดชะงกั ล่ำชำ้เน่ืองจำกกำรจรำจรบนอินเทอร์เน็ต หรอือำจ
เป็นขอ้มูลที่ไม่ถูกต้องอนัเน่ืองมำจำกลกัษณะอนัเป็นสำธำรณะของอนิเทอร์เน็ต 

10.2 กำรใช้งำนด้วยควำมเสี่ยงของท่ำนเอง ควำมเสีย่งต่อกำรเสยีชวีติ ควำมพกิำร หรอืกำรบำดเจบ็ หรอื
กำรสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิเรียกร้องอัน เกิดจำกกำรใช้แอป เว็บไซต์ บริกำร 
ยำนพำหนะ และ/หรือวสัดุ ล้วนเป็นควำมเสี่ยงของท่ำนเองและเรำจะไม่ต้องรบัผิดแต่อย่ำงใด เท่ำที่
กฎหมำยที่ใช้บังคบัอนุญำต คู่สญัญำฝ่ำยบีมจะไม่ต้องรบัผิดต่อท่ำนส ำหรบักำรเสยีชีวิต ควำมพิกำร 
หรอืกำรบำดเจบ็ หรอืกำรสูญเสยี ควำมเสยีหำย ค่ำปรบั หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง (รวมถงึค่ำเสยีหำยทำงตรง 
ค่ำเสียหำยทำงอ้อม ค่ำเสียหำยตำมสัญญำ ค่ำเสียหำยพิเศษ ค่ำเสียหำยที่เป็นผลสืบเน่ือง  หรือ
ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษใด ๆ หรือกำรสูญเสียทำงธุรกิจ หรือสิทธิเรียกร้องส ำหรบัควำมเสียหำยต่อ
ทรพัย์สิน กำรขำดก ำไร หรือกำรเสียโอกำสในกำรใช้) ไม่ว่ำเกิดขึ้นในลักษณะใดหรืออย่ำงไรก็ตำม 
(โดยไม่ค ำนึงถงึรูปแบบของกำรด ำเนินกำร) ซึ่งเกดิขึน้โดยเกี่ยวขอ้งในทำงตรงหรอืทำงอ้อมกบั 

(เอ) กำรเขำ้ถงึ กำรใช ้และ/หรอืกำรไม่สำมำรถใชแ้อป เวบ็ไซต์ บรกิำร ยำนพำหนะ และ/หรอืวสัดุ 

(บ)ี กำรอำศัยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ ท่ำนไม่ควรกระท ำกำรโดยอำศัยข้อมูล
ดงักล่ำวโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของขอ้มูลดงักล่ำวก่อน 

(ซ)ี ควำมล้มเหลว ควำมบกพร่อง กำรละเว้น ควำมไม่ต่อเน่ืองของระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือกำร
เชื่อมต่อ ควำมล่ำช้ำในกำรส่ง ไวรสัคอมพิวเตอร์ หรือโค้ด เอเจนต์ โปรแกรม หรือมำโครที่
อนัตรำย มลีกัษณะท ำลำย หรอืก่อควำมเสยีหำย และ 

(ด)ี กำรใชห้รอืกำรเขำ้ถงึเวบ็ไซต์ บรกิำร ขอ้มูล แอปพลเิคชนั ซอฟต์แวร์ เซริ์ฟเวอร์ หรอืรหสัต้น
ทำงอื่นใดของบุคคลภำยนอกที่เชื่อมโยงไปยงัหรอืเขำ้ถงึได้จำกแอปและ/หรอืเวบ็ไซต์ แมว้่ำเรำ 
เจ้ำหน้ำที่ ตวัแทน หรอืพนักงำนของเรำอำจได้รบัแจ้งหรอือำจคำดกำรณ์ได้ว่ำมคีวำมเป็นไปได้
ที่จะเกดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำวกต็ำม 

10.3 กำรใช้ยำนพำหนะโดยด้วยควำมเสี่ยงของท่ำนเอง โดยไม่เป็นกำรจ ำกดัควำมในขอ้ 11.1 และ 11.2 
ด้ำนล่ำง ท่ำนตกลงว่ำท่ำนจะรบัผดิชอบและรบัผดิแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อกำรเสียชวีติ ควำมพกิำร หรอืกำร
บำดเจบ็ หรอืกำรสูญเสยี ควำมเสยีหำย ค่ำปรบั ค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ่้ำย หรอืสทิธเิรยีกรอ้งที่เกิดจำก
กำรใชย้ำนพำหนะ ไม่ว่ำจะคำดกำรณ์ไวก้่อนได้หรอืไม่ 

10.4 กำรจ ำกดัควำมรบัผิด โดยไม่ค ำนึงถงึขอ้สญัญำอื่นใดในขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี ควำมรบัผดิโดยรวมสูงสุด
ของเรำส ำหรบัสทิธเิรยีกรอ้ง คดคีวำม ขอ้เรยีกรอ้ง กำรด ำเนินคด ีหรอืกระบวนกำรตำมกฎหมำยใด ๆ 
ทัง้ปวงตำมข้อก ำหนดฉบับน้ี หรือที่เกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดฉบบัน้ี หรือที่เกี่ยวข้องหรอื
เกี่ยวเน่ืองกับแอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และ/หรือวสัดุใด ๆ ไม่ว่ำเกิดจำกกำรกระท ำหรือ
เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง หรือกำรกระท ำหรือเหตุกำรณ์หลำยอย่ำงที่เกี่ยวโยงกันและเกิดจำกกำร
กระท ำหรือกำรงดเวน้กำรกระท ำครัง้เดยีวกนั ไม่ว่ำตำมสญัญำ โดยประมำทเลนิเล่อ ละเมิด หรือโดย
ประกำรอื่น จะมีจ ำนวนเท่ำกับ (i) กำรสูญเสยีหรือควำมเสยีหำยตำมจรงิ (ไม่รวมค่ำเสยีหำยทำงอ้อม 
ค่ำเสยีหำยตำมสญัญำ ค่ำเสยีหำยพเิศษ ค่ำเสยีหำยที่เป็นผลสบืเน่ือง หรอืค่ำเสยีหำยเชงิลงโทษ) ที่เกดิ
ต่อท่ำน ซึ่งเกดิขึน้โดยตรงจำกกำรกระท ำโดยเจตนำหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของเรำใน
กำรให้บรกิำร หรือ (ii) ยอดเงินโดยรวมทัง้สิ้นที่เรำได้รบัจำกท่ำนในช่วง 12 เดือนก่อนเกดิเหตุกำรณ์
แรกที่ก่อใหเ้กดิค่ำเสยีหำยหรอืควำมรบัผดิใด ๆ แล้วแต่ว่ำจ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ 
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10.5 กำรรำยงำน ท่ำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ อุบัติเหตุ กำรชน กำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย กำรสูญหำย 
หรอืกำรขโมยยำนพำหนะใด ๆ ที่เกดิขึน้ใหเ้รำทรำบโดยเรว็ที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถท ำได้ 

11. กำรประกนัภยั 11.1 ควำมปลอดภยัและควำมสบำยใจของท่ำนเป็นเรื่องส ำคญัส ำหรบัเรำ อย่ำงไรกด็ ีประกนัภยัที่เรำจัดท ำ
อำจไม่คุ้มครองท่ำนส ำหรบักำรบำดเจ็บ อันตรำย ควำมเสียหำย หรือกำรสูญเสยีที่ท่ำนอำจได้รบัจำก
อุบตัเิหตุ (หรอืเกี่ยวขอ้งโดยประกำรอื่นกบักำรใชบ้รกิำรโดยท่ำน) เรำจงึขอแนะน ำใหท้่ำนพจิำรณำท ำ
ประกนัภยัของท่ำนเองด้วย 

11.2 ท่ำนรบัทรำบว่ำกำรใช้บริกำรโดยฝ่ำฝืนข้อก ำหนดฉบับน้ีหรือข้อก ำหนดของหน่วยงำนระดบัท้องถิน่ 
ภูมภิำค หรอืระดบัรฐั อำจท ำใหค้วำมคุม้ครองประกนัภยั อุบตัเิหตุ หรอืควำมรบัผดิทัง้ปวงตกเป็นโมฆะ 
(หำกกฎหมำยอนุญำต) และท ำใหท้่ำนต้องรบัผดิชอบต่อกำรสูญเสียหรอืควำมเสยีหำยทัง้ปวงที่เกิดขึ้น
ต่อหรอืเกี่ยวขอ้งกบักำรใชบ้รกิำรของท่ำน เท่ำที่กำรสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยดงักล่ำวเกี่ยวขอ้งกบักำร
ใชท้ี่ไม่ได้รบัอนุญำตดงักล่ำว 

12. กำรชดใช้ควำม
เสียหำย 

12.1 โดยไม่เป็นกำรจ ำกัดขอบเขตของข้อสญัญำใด ๆ ในข้อก ำหนดฉบับน้ี ผู้ใช้จะต้องชดใช้ ปกป้องและ
รกัษำไม่ใหคู้่สญัญำฝ่ำยบมีเสยีหำยจำกกำรสูญเสยี ค่ำเสยีหำย ค่ำปรบั หรอืสทิธเิรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้ปวง
ที่คู่สญัญำฝ่ำยบมีอำจได้รบั หรอืที่บุคคลใด ๆ อำจรเิริม่คด ียื่นฟ้อง ยื่นต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง เตรยีม
ด ำเนินกำร กล่ำวอ้ำง หรอืก่อตัง้ขึน้ และไม่ว่ำในกรณีใดกต็ำม เกดิขึน้ (ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม) 
จำก เกี่ยวข้องกับ หรือด้วยเหตุที่ (i) เกิดกำรเสยีชวีติ กำรบำดเจบ็ กำรสูญเสยี หรือควำมเสยีหำยต่อ
ทรพัย์สนิ จำกกำรกระท ำกำรหรอืงดเว้นกระท ำกำรของผูใ้ชใ้นเรื่องเกี่ยวกบักำรครอบครอง ใช ้หรอืใช้
งำนยำนพำหนะ (ii) กำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรด้วยควำมประมำทเลินเล่อและ/หรอืขำดกำร
ไตร่ตรอง หรอืกำรหลอกลวง กำรท ำผดิสญัญำโดยเจตนำ หรอืกำรกระท ำผิดโดยเจตนำของผู้ใช ้ และ/
หรือ (iii) กำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม หรือควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดฉบับน้ีหรือ
กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัใด ๆ โดยผูใ้ช ้รวมถงึกฎ ระเบยีบปฏบิตั ิและ/หรอืแนวปฏบิตัทิี่ออกโดยหน่วยงำน
รฐั หน่วยงำนทำงปกครอง หรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแล 

13. ไฮเปอรลิ์งก์ กำร
แจ้งเตือน และ
โฆษณำ 

13.1 ไฮเปอรลิ์งก์ เพื่อควำมสะดวกของท่ำน เรำอำจแสดงไฮเปอร์ลงิก์ที่น ำไปสู่เวบ็ไซต์หรอืเน้ือหำอื่น ๆ  บน
อนิเทอร์เน็ตที่เป็นของหรอืด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก เวบ็ไซต์หรอืเน้ือหำดังกล่ำวไม่ได้อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของเรำ และเรำไม่ต้องรบัผิดหำกเน้ือหำนัน้ผิดพลำด ขำดตกบกพร่อง ล่ำช้ำ มีกำรหมิ่น
ประมำท ใส่รำ้ย กล่ำวรำ้ย ไม่เป็นควำมจรงิ ลำมก อนำจำร หยำบคำย ไม่ถูกต้อง หรอืไม่เหมำะสมโดย
ประกำรอื่น หรือรบัผิดต่อผลที่เกิดจำกกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ใด ๆ  ที่เชื่อมต่อผ่ำนลิงก์ กำรแสดงไฮเปอร์
ลงิก์ไปสู่เวบ็ไซต์หรอืเน้ือหำอื่นใดดงักล่ำวไม่ใช่กำรสนับสนุนหรอืรบัรองควำมถูกต้องของเวบ็ไซต์หรือ
เน้ือหำนัน้ และท่ำนตกลงว่ำกำรเขำ้ถงึหรอืใชเ้วบ็ไซต์หรอืเน้ือหำดงักล่ำวเป็นควำมเสีย่งของท่ำนเอง 

13.2 กำรแจ้งเตือน ท่ำนอำจได้รบักำรแจ้งเตือนเป็นครัง้ครำวผ่ำนทำงอีเมลและ/หรือหน้ำจอป๊อปอัปใน
แอปหรอืเบรำว์เซอร์ของท่ำน เรำไม่รบัประกนัเกี่ยวกบักำรจดัส่ง ควำมทนัท่วงท ีหรอืควำมถูกต้องของ
กำรแจ้งเตือน เรำขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำรแจ้งเตือนใด ๆ หรือหยุดให้บริกำรเน้ือหำบำง
ประกำร หรอืกำรส่งเสรมิกำรขำยที่โฆษณำอยู่ในกำรแจ้งเตอืนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรอืบอก
กล่ำวก่อน เรำไม่ต้องรบัผิดต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นใดส ำหรบักำรสูญเสีย ค่ำเสียหำย ค่ำปรบั หรือสิทธิ
เรยีกรอ้งที่เกดิจำก 

(เอ) กำรไม่จดัส่ง ควำมล่ำชำ้ในกำรจดัส่ง หรอืกำรจดัส่งกำรแจ้งเตอืนผดิ 
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(บ)ี เน้ือหำกำรแจ้งเตอืนที่ไม่ถูกต้อง หรอื 

(ซ)ี กำรที่ท่ำนใชห้รอือำศยัเน้ือหำของกำรแจ้งเตอืนเพื่อวตัถุประสงค์ใด  ๆ  รวมถึงวตัถุประสงค์ใน
กำรลงทุนและทำงธุรกจิ 

13.3 กำรโฆษณำ เรำอำจแสดงแบนเนอร์ โปรแกรมจำวำขนำดเล็ก และ/หรือสิ่งอื่น ๆ บนแอปและ/หรือ
เวบ็ไซต์เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรโฆษณำผลติภณัฑ์และ/หรอืบรกิำรของเรำ (หรอืของบรษิทัในเครอืของ
เรำ) เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสยั ท่ำนจะไม่มีสิทธิได้รบักำรจ่ำยเงนิ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำคอมมชิชัน่
จำกวสัดุโฆษณำหรอืวสัดุส่งเสรมิกำรขำยอื่น ๆ ดงักล่ำว 

14. กำรรกัษำ
ควำมลบัและ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

14.1 ท่ำนรบัทรำบและตกลงว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลและ/หรอืรำยละเอยีดทัง้ปวงที่ท่ำนส่งหรอืใหซ้ึ่งเกี่ยวขอ้งกับ
กำรเขำ้ถงึหรอืใชแ้อป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำร หรอืที่ได้เกบ็รวบรวมจำกกำรที่ท่ำนเข้ำถงึหรอืใช้แอป 
เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำร จะถูกน ำไปใช ้เกบ็รวบรวม และ/หรอืเปิดเผยโดยบมีตำมรำยละเอยีดที่แสดง
ไวใ้นนโยบำยด้ำนควำมเป็นส่วนตวัของเรำ 

15. กำรเลิกสญัญำ 15.1 กำรเลิกสญัญำโดยเรำ เรำอำจยุตกิำรใชง้ำนของท่ำน และจ ำกดัหรอืปิดกำรเข้ำถงึของท่ำนไปยงัแอป 
เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำร และ/หรือปิดกำรใชง้ำนข้อมูลยืนยนัตัวตนเพื่อกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัของท่ำน โดยมผีลทนัทหีลงัจำกที่ได้บอกกล่ำวแก่ท่ำนหำกเรำเชื่อว่ำท่ำนได้ฝ่ำฝืนหรอืกระท ำ
กำรขดักับข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ  ที่ระบุไว้ในขอ้ก ำหนดฉบับน้ี หรือหำกเรำหรือหน่วยงำนก ำกบั
ดูแลใด ๆ เหน็ว่ำเป็นกำรไม่เหมำะสมที่จะใหบ้รกิำรต่อไป หรอืด้วยเหตุผลอื่นใดกต็ำมตำมดุลพนิิจของ
เรำแต่เพยีงผูเ้ดยีวซึ่งถอืเป็นที่สุด 

15.2 กำรเลิกสญัญำโดยท่ำน ท่ำนอำจปิดบญัชขีองท่ำนได้โดยกำรบอกกล่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำยงัเรำ
ล่วงหน้ำ 7 วนั 

15.3 ผลของกำรเลิกสญัญำ กำรปิดบัญชขีองท่ำน กำรยุติกำรใชแ้อป เว็บไซต์ และ/หรือบรกิำรไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใด จะไม่ส่งผลใหส้ทิธขิองเรำที่มอียู่ก่อนหน้ำกำรปิดบญัชหีรอืยุตกิำรใชด้งักล่ำว และหน้ำที่ของ
ท่ำนตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีที่ก ำหนดใหม้ผีลต่อไปหลงัจำกกำรเลกิสญัญำ สิ้นสุดลง 

16. กำรบอกกล่ำว 16.1 กำรบอกกล่ำวโดยเรำ กำรบอกกล่ำวหรอืกำรสื่อสำรอื่นทัง้ปวงที่ส่งไปยงัท่ำน 

(เอ) ซึ่งจดัท ำลงในสื่อสิง่พมิพ์หรอืสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ใด ๆ ตำมที่เรำเลอืก จะถอืว่ำได้มกีำรบอกกล่ำว
แก่ท่ำนในวนัที่เผยแพร่ หรอื 

(บ)ี ซึ่งส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรอืน ำไปใหไ้วย้งัที่อยู่ที่เรำทรำบล่ำสุด จะถอืว่ำท่ำนได้รบัแล้วใน
วนัที่สองหลงัจำกวนัที่ส่งไปรษณีย์ หรอืในวนัที่ได้มกีำรน ำไปใหไ้วย้งัที่อยู่ดงักล่ำว 

16.2 กำรบอกกล่ำวโดยท่ำน ท่ำนอำจส่งค ำบอกกล่ำวมำยงัเรำได้โดยกำรท ำเป็นหนังสือและส่งไปยงัที่อยู่
หรือที่อยู่อีเมลที่เรำก ำหนด และจะถือว่ำเรำได้รบัก็ต่อเมื่อเรำได้รบัค ำบอกกล่ำวนั้นแล้ว แม้เรำจะ
พยำยำมที่จะตอบกลับค ำบอกกล่ำวจำกท่ำนทันที แต่เรำไม่อำจรบัประกันได้ว่ำเรำจะตอบกลับท่ำน
ทนัทเีสมอ  

16.3 วิธีอ่ืน ๆ โดยไม่ค ำนึงถึงข้อ 16.1 และ 16.2 เรำอำจก ำหนดเป็นครัง้ครำวใหใ้ชว้ิธีอื่น  ๆ  ที่ได้รบักำร
ยอมรับส ำหรับกำรบอกกล่ำว (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงทำงอีเมลหรือกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำง
อเิลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ) รวมทัง้เวลำหรอืเหตุกำรณ์ที่จะถอืว่ำได้ท ำกำรบอกกล่ำวนัน้แล้ว 
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17. ข้อก ำหนดทัว่ไป 17.1 กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั กำรใชแ้อป เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำร และขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี ใหบ้งัคบัและตคีวำม
ตำมกฎหมำยไทย และโดยหนังสอืฉบบัน้ี ท่ำนตกลงยอมรบัเขตอ ำนำจแต่เพยีงผูเ้ดยีวของศำลไทย  

17.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติม เรำขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเปลี่ยนข้อก ำหนดฉบับน้ี และ/หรือ
ขอ้ก ำหนดที่ใชบ้งัคบัในประเทศอื่นได้ทุกเมื่อตำมที่เรำเหน็ว่ำเหมำะสม โดยใชว้ธิดีงัต่อไปน้ี 

(เอ) โดยกำรปรบัปรุงและโพสต์ขอ้ก ำหนดและ/หรอืขอ้ก ำหนดที่ใชบ้งัคบัในประเทศอื่นฉบบัที่มีกำร
ปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์ www.ridebeam.com กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยน
ดังกล่ำวจะมีผลบังคับหลังจำกที่ ได้โพสต์ข้อก ำหนดฉบับปรับปรุงแล้วไว้บนเว็บไซต์  
www.ridebeam.com ไปแล้วหำ้ (5) วนั หรอื 

(บ)ี โดยกำรบอกกล่ำวผ่ำนทำงแอปและ/หรอืเวบ็ไซต์ หรอืโดยวธิอีื่นตำมที่เรำอำจก ำหนด (ซึ่งอำจ
รวมถึงกำรบอกกล่ำวทำงอีเมล) เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อก ำหนด
และ/หรอืขอ้ก ำหนดที่ใชบ้ังคบัในประเทศอื่น กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรอืเปลี่ยนดงักล่ำว
จะมผีลบงัคบัในวนัที่เรำก ำหนด 

ท่ำนตกลงว่ำท่ำนมคีวำมรบัผดิชอบที่จะต้องทบทวนขอ้ก ำหนดเป็นประจ ำ รวมทัง้ขอ้ก ำหนดที่ใชบ้งัคบั
ในประเทศอื่นซึ่งใชบ้งัคบัในประเทศอื่นซึ่งท่ำนมกีำรใชเ้วบ็ไซต์ แอป และ/หรอืบรกิำร กำรที่ท่ำนใชแ้อป 
เวบ็ไซต์ และ/หรอืบรกิำรต่อไปหลงัจำกวนัที่กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรอืเปลี่ยนขอ้ก ำหนดดงักล่ำว
มีผลบังคบัใชแ้ล้ว ไม่ว่ำท่ำนจะได้ทบทวนขอ้ก ำหนดดงักล่ำวหรอืไม่ จะถือว่ำท่ำนยินยอมและยอมรบั
กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อก ำหนดดังกล่ำว เรำสำมำรถใช้สิทธิของเรำในกำร
เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดฉบับน้ีในลักษณะดังกล่ำวได้โดยไม่ต้องได้รบัควำมยินยอมจำกบุคคลหรือ
หน่วยงำนใดซึ่งไม่ได้เป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

17.3 กำรมีผลผูกพนัและเป็นท่ีสุด ท่ำนรบัทรำบและตกลงว่ำบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกบทสนทนำทำง
โทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริกำร ถ้ำมี) ซึ่งจัดเก็บไว้โดยเรำหรือผู้ให้บริกำรของเรำ ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวเน่ืองกบัแอป เวบ็ไซต์ และบรกิำร จะมผีลผูกพนัและมผีลบงัคบัเป็นที่สุดต่อท่ำนเพื่อวตัถุประสงค์
ใด ๆ ทัง้ปวง และจะถอืเป็นหลกัฐำนอนัเป็นที่ยุตเิกี่ยวกบัขอ้มูลใด ๆ ที่มกีำรส่งใหแ้ก่กนัระหว่ำงเรำกับ
ท่ำน โดยหนังสือน้ี ท่ำนตกลงว่ำบันทึกดังกล่ำวทัง้ปวงสำมำรถรบัฟังเป็นหลักฐำนได้  และท่ำนจะไม่
โต้แย้งหรือคดัค้ำนควำมเหมำะสมที่จะรบัฟังเป็นหลักฐำน ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมถูกต้อง หรือควำม
แท้จรงิของบนัทกึดงักล่ำวเน่ืองจำกกำรที่บนัทกึนัน้อยู่ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์หรอืเป็นขอ้มูลที่ได้จำก
ระบบคอมพวิเตอร์ และโดยหนังสอืน้ี ท่ำนสละสทิธใิด ๆ ของท่ำน (ถ้ำม)ี ในกำรคดัคำ้นเรื่องดงักล่ำว 

17.4 กำรจ้ำงช่วงและกำรมอบหมำยหน้ำท่ี เรำขอสงวนสทิธทิี่จะมอบหมำยหรอืจ้ำงผู้รบัจ้ำงช่วงใหป้ฏิบัติ
หน้ำที่ใด ๆ ของเรำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้
บรกิำร ผูร้บัจ้ำงช่วง และ/หรอืตวัแทนใด ๆ ตำมขอ้ก ำหนดที่เรำเหน็ว่ำเหมำะสม 

17.5 กำรโอนสิทธิ ท่ำนไม่อำจโอนสิทธิของท่ำนตำมข้อก ำหนดฉบับน้ีได้หำกไม่ได้รบัควำมยินยอมเป็น
หนังสอืจำกเรำก่อน เรำอำจโอนสทิธขิองเรำตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีไปยงับุคคลภำยนอกใด ๆ ได้ 

 

 

http://www.ridebeam.com/
http://www.ridebeam.com/
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17.6 เหตุสุดวิสยั เรำไม่ต้องรบัผดิต่อกำรไม่ปฏบิตัหิน้ำที่ ควำมผดิพลำด ควำมไม่ต่อเน่ือง หรอืควำมล่ำช้ำ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเรำตำมข้อก ำหนดฉบับน้ี (หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของข้อก ำหนดฉบับน้ี) หรือ
ควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่สำมำรถอำศยัอ้ำงอิงได้ หรือควำมไม่เหมำะสมของเน้ือหำของแอป เว็บไซต์ 
และ/หรือบริกำร หำกเกิดขึ้นไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่บำงส่วน และไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม จำก
เหตกุำรณ์หรอืควำมบกพร่องซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมตำมสมควรของเรำ  

17.7 กำรแยกออกจำกกนัได้ของสญัญำ กำรที่ขอ้สญัญำใด ๆ ในขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีไม่สมบูรณ์หรอืไม่มีผล
บังคับ จะไม่กระทบหรือมีผลต่อควำมสมบูรณ์หรือกำรมีผลบังคับของข้อสัญญำส่วนที่เหลือของ
ขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

17.8 กำรสละสิทธิ ในกรณีที่ท่ำนฝ่ำฝืนข้อก ำหนดฉบบัน้ี กำรที่เรำไม่บังคบัตำมข้อก ำหนดฉบบัน้ีจะไม่ถอื
เป็นกำรสละสิทธิในกำรบังคับตำมข้อก ำหนดฉบับน้ี และจะไม่กระทบต่อสิทธิในกำรบังคับตำม
ขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีในภำยหลงั เรำจะยงัคงมสีทิธทิี่จะใชส้ทิธิและกำรเยียวยำของเรำในสถำนกำรณ์อื่นใด
ที่ท่ำนฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

17.9 สิทธิของบุคคลภำยนอก เว้นแต่เมื่อระบุไวอ้ย่ำงชดัแจ้ง ข้อก ำหนดฉบบัน้ีไม่ได้เป็นกำรใหส้ทิธิใด ๆ  
แก่บุคคลภำยนอก และเท่ำที่กฎหมำยอนุญำต ตำมสญัญำฉบับน้ี เรำไม่ต้องรบัผิดไม่ว่ำในทำงใดต่อ
บุคคลภำยนอกใด ๆ  เพื่อไม่ใหเ้กดิข้อสงสยั ข้อ 17.9 น้ีไม่เป็นกำรกระทบต่อสทิธิของผู้รบัโอนสทิธทิี่
ได้รบัอนุญำตตำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี  

17.10 กำรระงบัข้อพิพำท ผูใ้ชแ้ละบมีจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดทีี่สุดในกำรเจรจำต่อรองโดยสุจริตและใช้วิธี
อย่ำงฉันมิตรในกำรระงบัข้อพิพำท ควำมขดัแย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกหรือโดย
เกี่ยวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี หรอืกำรฝ่ำฝืน กำรสิ้นสุด หรอืควำมสมบูรณ์ของขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี หำก
ไม่สำมำรถระงบัขอ้พพิำท ควำมขดัแยง้ หรอืสทิธเิรยีกรอ้งโดยฉันมติรได้ จะต้องเสนอขอ้พพิำท ควำม
ขัดแย้ง หรือกำรเรียกร้องสิทธิ นั ้นต่อสถำบันอนุญำโตตุลำกำรแห่งประเทศไทย (“สถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร”) เพื่อมีค ำชี้ขำดอันเป็นที่สุดตำมข้อบังคบัสถำบันอนุญำโตตุลำกำรว่ำด้วยกำร
อนุญำโตตุลำกำร (“ข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร”) ที่มผีลบงัคบัในขณะนัน้ โดยกำรอ้ำงถึง
ข้อบังคบัว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำรน้ี ให้ถือว่ำข้อบังคบัดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของข้อสญัญำน้ีด้วย 
ทัง้น้ี ใหด้ ำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมหลกักำรดงัต่อไปน้ี 

(เอ) อนุญำโตตุลำกำรหน่ึงคน ซึ่งคู่ส ัญญำทัง้สองฝ่ำยร่วมกันแต่งตัง้เมื่อได้หำรือกันแล้ว เป็น
ผู้ด ำเนินกำร ในกรณีที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถตกลงกนัแต่งตัง้อนุญำโตตุลำกำรได้ ให้
ประธำนของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้แต่งตัง้อนุญำโตตุลำกำร ตำมข้อบังคบัว่ำด้วยกำร
อนุญำโตตุลำกำร 

(บ)ี สถำนที่นัง่พจิำรณำส ำหรบักำรอนุญำโตตุลำกำรได้แก่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย 

(ซ)ี ภำษำที่ใชใ้นกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได้แก่ภำษำองักฤษ 

(ด)ี ค ำชี้ขำดอนุญำโตตุลำกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำรจะถือ เป็นที่สุดและมีผลผูกพันต่อ
คู่ส ัญญำทัง้สองฝ่ำย ให้คู่ส ัญญำฝ่ำยที่อนุญำโตตุลำกำรตัดสินชี้ขำดให้แพ้คดี รับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำอนุญำโตตุลำกำร 
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เอกสำรแนบท้ำย 1 

ค ำจ ำกดัควำมและกำรตีควำม 

1. ค ำจ ำกดัควำม เว้นแต่บริบทจะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ให้
ค ำต่อไปน้ีมคีวำมหมำยดงัต่อไปน้ีในขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

1.1 “บริษทัในเครือ” ของบรษิทัหน่ึง ๆ หมำยถงึ บุคคลใด ๆ 
ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม มีอ ำนำจควบคุม หรืออยู่ภำยใต้
กำรควบคุมร่วมกันกับบริษัทดังกล่ำวไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรอืทำงอ้อม โดยค ำว่ำ “ควบคุม” หมำยถงึสทิธใินกำรใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 (50%) ของ
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของฝ่ำยบริหำรของบุคคล
ดังกล่ำว และ/หรือกำรมีอ ำนำจไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมในกำรจัดกำรหรอืจดัให้มีกำรจดักำรก ำหนดกำร
บรหิำรจดักำรหรอืนโยบำยของบุคคลดงักล่ำว 

1.2 “กำรแจ้งเตือน” หมำยถึง กำรเตือนโดยเฉพำะเจำะจง
เกี่ยวกบัเน้ือหำหรอืกำรส่งเสรมิกำรขำยที่จดัใหโ้ดยเรำ 

1.3 “กฎหมำยท่ีใช้บังคับ” หมำยถึง กฎหมำย ข้อบังคับ 
หลกัเกณฑ์ ประกำศ หรอืแนวปฏบิตัทิี่ใชบ้งัคบัใด ๆ ของ
ประเทศไทย 

1.4 “แอป” หมำยถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่ำ 
“Beam” หรอืชื่ออื่นที่เรำอำจก ำหนดเป็นครัง้ครำว  

1.5 “บีม” และ “เรำ” หมำยถึง บริษัท บีม โมบิลิตี้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย 

1.6 “คู่สัญญำฝ่ำยบีม” หมำยถึง บีมและบริษัทในเครือของ
บีม รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทน ผู้รบั
จ้ำงอิสระ ผู้สืบสิทธิ และผู้รบัโอนสิทธิของบีมและบรษิทั
ในเครอื 

1.7 “แนวปฏิบติั” หมำยถึง หลักเกณฑ์ที่เรำพฒันำขึ้นและ
ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ เพื่อก ำหนดรำยละเอยีด
ของนโยบำย ข้อก ำหนด ขัน้ตอน วิธีปฏิบัติ และแนว
ปฏบิตัทิี่เกี่ยวกบับรกิำร (รวมถงึวธิทีี่ผูใ้ชจ้ะใชแ้ละใช้งำน
ยำนพำหนะ และรำยละเอยีดของนโยบำยและขอ้ก ำหนด
ของเรำ) ตำมที่เรำอำจแก้ไขเพิม่เตมิเป็นครัง้ครำว 

1.8 “ สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ”  หมำยถึง  ลิขสิทธิ  ์
สิทธิบัตร สิทธิบัตรกำรประดษิฐ์ เครื่องหมำยกำรคำ้และ
เครื่องหมำยบรกิำร สิง่บ่งชี้ทำงภูมศิำสตร์ ชื่อโดเมน สทิธิ

ในแบบผังภูมิของวงจรรวม แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัจด
ทะเบียน สิทธิในกำรออกแบบ สิทธิในฐำนข้อมูล ชื่อ
ทำงกำรค้ำหรือชื่อธุรกิจ สิทธิคุ้มครองควำมลับทำงกำร
คำ้และขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั สทิธคิุม้ครองค่ำควำมนิยม
และชื่อเสียง และสิทธิอื่นทัง้ปวงในควำมเป็นเจ้ำของใน
ท ำนองเดยีวกนัหรอืที่เกี่ยวขอ้งกนั ตลอดจนค ำขอทัง้ปวง
เพื่อขอรบัสทิธขิำ้งต้น ไม่ว่ำมอียู่ในปัจจุบนัหรอืจะมขีึน้ใน
อนำคต ไม่ว่ำที่ใดในโลก ไม่ว่ำได้ร ับจดทะเบียนแล้ว
หรอืไม่ รวมทัง้ประโยชน์ สทิธพิเิศษ สทิธใินกำรฟ้องรอ้ง 
สิทธิในกำรได้รบัค่ำเสียหำย และสิทธิในกำรได้รับกำร
ชดใช้หรือกำรเยียวยำอื่น ๆ ส ำหรบักำรละเมิด กำรใช้
ในทำงที่ผิด หรือกำรฝ่ำฝืนสิทธิใด ๆ ข้ำงต้นน้ี ไม่ว่ำใน
อดตี ปัจจุบนั หรอืในอนำคต 

1.9 “วสัดุ” มคีวำมหมำยตำมที่ใหค้ ำจ ำกดัควำมไวใ้นขอ้ 5.1 

1.10 “รหัสผ่ำน” หมำยถึง รหัสผ่ำนที่ ใช้กำรได้ที่ท่ำนใช้
ร่วมกับชื่อผู้ใช้เพื่อเข้ำถึงแอป และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่
ต้องใช้รหสัผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มี
กำรรกัษำควำมปลอดภยั 

1.11 “นโยบำยควำมเป็นส่วนตัว” หมำยถึง นโยบำยควำม
เ ป็ นส่ ว นตั ว ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น แอปแล ะ /หรื อ เ ว็บ ไซต์  
(https://www.ridebeam.com/privacy-policy) 

1.12 “กำรส่งเสริมกำรขำย” มีควำมหมำยตำมที่ให้ค ำจ ำกัด
ควำมไวใ้นขอ้ 4.2 

1.13 “วสัดุต้องห้ำม” หมำยถงึ ขอ้มูล กรำฟิก ภำพถ่ำย และ/
หรอืวสัดุใด ๆ ที่ 

(เอ) มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ด โปรแกรม หรือ
มำโครที่มลีกัษณะท ำลำยหรอืก่อควำมเสยีหำย 

(บ)ี ละเมดิสทิธใินทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืสทิธคิวำม
เป็นเจ้ำของอื่นใดของบุคคลภำยนอก 

(ซ)ี มลีกัษณะเป็นกำรหมิน่ประมำท ใส่รำ้ย หรอืข่มขู่ 

(ด)ี ลำมก อนำจำร ไม่เหมำะสม ลอกเลียนแบบ 
หลอกลวง ขโมยมำ อันตรำย หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมำยในลักษณะอื่นตำมกฎหมำยที่ใช้บงัคบั 
และ/หรอื 
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(อ)ี สำมำรถหรอือำจตีควำมได้ว่ำเป็นกำรล่วงละเมิด
และ/หรือไม่เหมำะสมโดยประกำรอื่น ตำม
ดุลพนิิจของเรำแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

1.14 “ข้อมูลยืนยนัตัวตนเพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภัย”  
หมำยถงึ ชื่อผูใ้ช ้รหสัผ่ำน และขอ้มูลยนืยนัตวัตนส ำหรบั
กำรเข้ำระบบอื่น ๆ ที่ เ ป็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยเฉพำะ ซึ่งออกหรือก ำหนดให้โดยเรำ เพื่อให้ผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงแอป และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่ต้องใช้
รหัสผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มีกำร
รกัษำควำมปลอดภยั 

1.15 “บริกำร” หมำยถึง บริกำร ข้อมูล และฟังก์ชนัที่เรำได้
จัดท ำไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ รวมถึงบริกำรเช่ำ
ยำนพำหนะ 

1.16 “เวบ็ไซต์” หมำยถงึ เวบ็ไซต์ที่อยู่ที่ชื่อโดเมนใดกต็ำม ซึ่ง
ด ำเนินกำรโดยหรอืในนำมของเรำหรอืบริษทัใด ๆ ที่เป็น
บริษัทในเครือตำมที่เรำก ำหนดเป็นครัง้ครำว รวมถึง
เว็บไซต์ที่ปัจจุบันอยู่ที่ชื่อโดเมน www.ridebeam.com 
หรือที่ชื่อโดเมนอื่นตำมที่เรำอำจก ำหนดเป็นครัง้ครำว 
ตลอดจนเวบ็ไซต์ที่อยู่ที่โดเมนย่อยของชื่อโดเมนดงักล่ำว 
(ถ้ำม)ี 

1.17 “บุคคลภำยนอก” หมำยถงึ นิตบิุคคล บรษิทั หรอืบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นคู่สญัญำของขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี 

1.18 “เคร่ืองหมำยกำรค้ำ” หมำยถึง เครื่องหมำยกำรค้ำ 
เครื่องหมำยบริกำร ชื่อทำงกำรค้ำ และรูปโลโก้ที่ใช้และ
แสดงอยู่ในแอปและเวบ็ไซต์ 

1.19 “ผู้ใช้” และ “ท่ำน” หมำยถึง คู่ส ัญญำฝ่ำยที่สำมำรถ
เข้ำถึงแอปหรือเว็บไซต์ได้ และ/หรือใชย้ำนพำหนะและ/
หรือบริกำร และในกรณีที่คู่สญัญำเป็นบุคคธรรมดำ จะ
หมำยถึงบุคคลที่อำยุมำกกว่ำ 20 ปี หรืออยู่ภำยใต้กำร
ดูแลของบดิำ/มำรดำหรอืผูป้กครองตำมกฎหมำย  

1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมำยถึง ชื่อหรือรหสัระบุตัวบุคคลที่ใชใ้นกำร
เข้ำระบบที่เป็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพำะ ซึ่ง
สำมำรถระบุตวับุคคลของท่ำนได้ 

1.21 “ยำนพำหนะ” หมำยถึง อุปกรณ์ยำนพำหนะเพื่อกำร
เดนิทำงส่วนบุคคล รวมถงึอุปกรณ์และ/หรอือุปกรณ์เสรมิ

ใด ๆ ที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ยำนพำหนะดงักล่ำวที่เรำเสนอ
ใหเ้ป็นครัง้ครำว 

1.22 “บริกำรเช่ำยำนพำหนะ ” หมำยถึง กำรจัดให้ท่ำน
สำมำรถใชย้ำนพำหนะผ่ำนทำงแอปและ/หรอืเวบ็ไซต์ 

2. กำรตีควำม 

2.1 ในขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี (i) เมื่อใดกต็ำมที่มกีำรใชค้ ำว่ำ “รวม” 
หรือ “รวมถึง” ในข้อก ำหนดฉบบัน้ี จะถือว่ำค ำดังกล่ำวมี
ค ำว่ำ “แต่ไม่จ ำกัดเพียง” ตำมมำด้วย ( ii) (เว้นแต่เมื่อ
ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น) กำรอ้ำงอิงถึงข้อสญัญำ วรรค 
และเอกสำรแนบท้ำย จะหมำยถึงข้อสญัญำ วรรค และ
เอกสำรแนบท้ำยของขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี (iii) โดยพจิำรณำ
ตำมบรบิท ค ำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ใหห้มำยควำมรวมถึงค ำ
ที่อยู่ในรูปพหูพจน์ด้วย และค ำที่อยู่ในรูปพหูพจน์ให้
หมำยควำมรวมถึงค ำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ด้วย และกำร
กล่ำวถงึบุคคล ใหห้มำยควำมรวมถงึองค์กร ไม่ว่ำที่จดัตัง้
ขึน้แล้วหรอืไม่ รวมถงึหำ้งหุน้ส่วน ตลอดจนผูส้บืสทิธแิละ
ผู้ร ับโอนสิทธิขององค์กรดังกล่ำวด้วย (iv) เว้นแต่เมื่อ
ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่นอย่ำงชดัแจ้ง กำรกล่ำวถงึจ ำนวนวนั 
ใหห้มำยถงึวนัปฏทินิ และค ำว่ำ “เดอืน” หรอื “รำยเดือน” 
และกำรกล่ำวถงึจ ำนวนเดอืน ใหห้มำยถงึเดอืนปฏทินิ (v) 
หวัข้อของข้อสญัญำ วรรค และ/หรือเอกสำรแนบท้ำยมี
ขึ้นเพื่อควำมสะดวกในกำรอ้ำงอิงเท่ำนั้น และไม่ส่งผล
กระทบต่อกำรตคีวำมขอ้ก ำหนดฉบบัน้ี และ (vi) กำรอ้ำง
ถึงตัวบท กฎหมำย ข้อก ำหนด ข้อบังคบั กฎ ระเบียบ 
กฎหมำยของฝ่ำยนิตบิญัญตั ิหรอืค ำสัง่ ใหห้มำยรวมถงึที่
แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือประกำศใช้แทนที่เป็น
ครัง้ครำว รวมทัง้ข้อก ำหนด ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
กฎหมำยของฝ่ำยนิติบัญญัติ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยั
อ ำนำจของสิง่ต่ำง ๆ ดงักล่ำวด้วย 

2.2 ในกรณีที่ เ น้ื อหำของข้อก ำหนดและ เ น้ือห ำขอ ง
เอกสำรแนบท้ำยฉบับใด ๆ มีควำมไม่สอดคล้องกัน ให้
เน้ือหำของขอ้ก ำหนดมผีลบงัคบั เวน้แต่จะก ำหนดไว้เป็น
อย่ำงอื่น 


