(คำแปล)
ข้อกำหนดกำรให้บริกำร - ประเทศไทย

ข้อกำหนดกำรให้บริกำรนี้ เป็ นฉบับปัจจุบนั ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564

กรุณำอ่ำนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ รวมถึงเอกสำรแนบท้ำย (“ข้อกำหนด”) ใช้บงั คับ
กับกำรที่ท่ำน ในฐำนะผูใ้ ช้ (ตำมคำจำกัดควำมด้ำนล่ำง) เข้ำถึงและใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และบริกำรที่จดั ให้โดยบีม (ตำมคำจำกัด
ควำมด้ำนล่ำง) ในประเทศไทย กำรที่ ท่ำนเข้ำถึงและ/หรือใช้ แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริ กำร จะถือว่ำท่ำนตกลงผูกพันตนตำม
ข้อกำหนดฉบับนี้ หำกท่ำนไม่ตกลงตำมข้อกำหนดฉบับนี้ กรุณำอย่ำเข้ำถึงและ/หรือเข้ำใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ หรือบริกำร
นอกจำกนี้ ท่ำนตกลงว่ำกำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรในประเทศใด ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่ท่ำนได้ลงทะเบียนแอปไว้ (“ประเทศอื่น”)
จะอยู่ภำยใต้บงั คับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บงั คับ ในประเทศอื่นดังกล่ำว (“ข้อกำหนดที่ใช้บงั คับในประเทศอื่น”) ข้อกำหนดที่ใช้
บังคับในประเทศอื่นสำมำรถดูได้ท่ี https://www.ridebeam.com
ท่ำนสำมำรถใช้งำน เข้ำถึง และ/หรือใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำรได้กต็ ่อเมื่อท่ำนมีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 20 ปี หำก
ท่ำนอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี ท่ำนต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกบิดำและ/หรือ มำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยของท่ ำน ซึ่งต้องยอมรับ
ข้อกำหนดฉบับนี้และตกลงว่ำจะรับผิดชอบต่อ (i) กำรกระทำของท่ำน (ii) กำรฟ้ องร้องดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริกำรใด ๆ โดย
ท่ำน และ (iii) กำรที่ท่ำนยอมรับและปฏิบัติตำมข้อกำหนดฉบับนี้ หำกท่ำนไม่ได้รบั ควำมยิ นยอมจำกบิ ดำและ/หรือมำรดำ หรือ
ผู้ปกครองตำมกฎหมำยของท่ำน ท่ำนจะต้องหยุดกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรใช้ แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ หรือบริ กำร เรำอำจ
ขอให้ท่ำนแสดงเอกสำรหลักฐำนที่ แสดงถึงกำรให้ควำมยิ นยอมจำกบิ ดำและ/หรือมำรดำ หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยของ
ท่ำนได้ทุกเมื่อ และหำกท่ำนไม่สำมำรถแสดงเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำว เรำขอสงวนสิ ทธิ ที่จะยกเลิ กบัญชี ของท่ำนและ/หรือ
ระงับไม่ให้ท่ำนใช้หรือเข้ำถึงแอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ หรือบริกำรของเรำ
1. คำจำกัดควำม
และกำรตีควำม

1.1

เว้นแต่จะมีกำรให้คำจำกัดควำมไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้คำจำกัดควำมและข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรตีควำมที่
ระบุไว้ในเอกสำรแนบท้ำย 1 ใช้บงั คับกับข้อกำหนดฉบับนี้

2. กำรเข้ำถึงและใช้
แอป เว็บไซต์
และบริกำร

2.1

มีเพียงบีมและผูใ้ ช้เท่ำนัน้ ที่เป็ นคู่สญ
ั ญำตำมข้อกำหนดฉบับนี้

2.2

ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย ท่ำนจะสำมำรถเข้ำถึงแอป เว็บไซต์ส่วนที่ต้องใช้
รหัสผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือ เว็บไซต์ส่วนที่มกี ำรรักษำควำมปลอดภัย และบริกำรได้ ด้วยกำรใช้
ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำนเท่ำนัน้ ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยอำจ (i) กำหนดและออกให้แก่ท่ำนโดยเรำ หรือ (ii) กำหนดขึน้ โดยท่ำนและได้รบั กำรยอมรับ
จำกเรำตำมดุลพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียวซึ่งถือเป็ นที่สุด ในเวลำใดก็ตำมเรำอำจใช้ดุลพินิจของเรำแต่
เพียงผูเ้ ดียวซึ่งถือเป็ นที่สุดในกำรกำหนดให้ขอ้ มูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยไม่สำมำรถ
ใช้กำรได้ โดยมีผลทันทีโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่ำวก่อนหำกเรำเห็นว่ำมีควำมจำเป็ น เพื่อ
ปกป้ องประโยชน์ทำงธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ และเรำจะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อกำร
สูญเสียหรือควำมเสียหำยที่ท่ำนได้รบั หรือได้ก่อขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับหรือด้วยเหตุ
แห่งกำรที่ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย ไม่สำมำรถใช้กำรได้ เรำอำจกำหนดให้ท่ำน
เปลี่ยนรหัสผ่ำนของท่ำนเป็ นครัง้ ครำว และท่ำนตกลงว่ำจะเปลี่ยนรหัสผ่ำนเมื่อมีกำรกำหนดให้เปลี่ยน
นอกจำกนี้ ท่ำนตกลงว่ำจะเก็บ ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยไว้เป็ นควำมลับ และจะ
รับผิดชอบในกำรรักษำบัญชีของท่ำนให้ปลอดภัย และจะรับผิดสำหรับกำรเปิ ดเผยหรือกำรใช้ข้อมูล
ยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย ของท่ำน (ไม่ว่ำกำรใช้ดังกล่ำวได้รบั อนุ ญำตหรือไม่ก็ตำม)
ท่ำนต้องบอกกล่ำวให้เรำทรำบทันทีหำกท่ำนทรำบหรือมีเหตุอนั ควรทรำบได้ว่ำข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อ
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กำรรักษำควำมปลอดภัย ของท่ำนถูกเปิ ดเผย หรือมีกำรใช้ข้อมูลกำรยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของท่ำนโดยไม่ได้รบั อนุญำต
2.3

3. แอป เว็บไซต์ และ
บริกำร

กรณี ที่อำจมีกำรใช้/กำรเข้ำถึง ท่ำนตกลงและรับทรำบว่ำ
(เอ)

(i) กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือ กรณีท่อี ำจมีกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ
และ/หรือบริกำร และ/หรือ (ii) ข้อมูล คำสัง่ หรือกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะได้รบั อนุ ญำตจำกท่ำน
หรือไม่ ที่ใช้ขอ้ มูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำน จะถือว่ำเป็ น (เอ) กำร
เข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรโดยท่ำน และ/หรือ (บี) ข้อมูล คำสัง่ หรือกำร
สื่อสำรที่ท่ำนส่งและให้โดยชอบ แล้วแต่กรณี และ

(บี)

(i) กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือ กรณีท่อี ำจมีกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ
และ/หรือบริกำร และ/หรือ (ii) กำรให้ขอ้ มูล คำสัง่ หรือกำรสื่อสำร ไม่ว่ำจะได้รบั อนุญำตจำก
ท่ำนหรือไม่ ที่ใช้ขอ้ มูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำน จะมีผลผูกพันท่ำน
และท่ำนตกลงว่ำเรำ (และผู้ให้บริกำรของเรำ) จะมีสิทธิ (แต่ไม่มีหน้ำที่) ในกำรกระทำกำร
ตำมหรือโดยอ้ำงอิงจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้ หรือกำรให้ขอ้ มูล คำสัง่ หรือกำรสื่อสำรดังกล่ำว
และ/หรือ ดำเนินกำรให้ท่ำนรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เสมือนว่ำท่ำนมีกำรเข้ำถึง
หรือกำรใช้ หรือมีกำรส่งหรือให้ขอ้ มูล คำสัง่ หรือกำรสื่อสำรดังกล่ำวด้วยตนเอง

3.1

ข้อกำหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับกำรใช้ ท่ำนตกลงว่ำจะปฏิบัติต ำมแนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติและนโยบำย และข้อแนะนำกำรปฏิบัติใด ๆ ทัง้ ปวงที่เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรใช้แอป
เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร (รวมถึง แนวปฏิบัติตำมที่ให้คำจำกัดควำมไว้ ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เรำ
ออกเป็ นครัง้ ครำว เรำขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบตั ิ ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิ และ
นโยบำย ตลอดจนข้อแนะนำกำรปฏิบตั ดิ งั กล่ำวได้ทุกเมื่อ ซึ่งในกรณีดงั กล่ำว เรำจะประกำศแนวปฏิบตั ิ
ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิและนโยบำย และข้อแนะนำกำรปฏิบัติท่แี ก้ไขเพิ่มเติมโดยระบุวนั ที่ท่ี
กำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวเริม่ มีผลบังคับไว้บนแอปและ/หรือเว็บไซต์ หรือในลักษณะอื่นใดตำมควำม
เหมำะสม โดยมีระยะเวลำกำรบอกกล่ำวตำมสมควร แนวปฏิบัติ ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิและ
นโยบำย และข้อแนะนำกำรปฏิบตั ิท่แี ก้ไขเพิม่ เติมดังกล่ำวจะเริ่มมีผลบังคับในและนับจำกวันดังกล่ำว
เป็ นต้นไป และจะถือว่ำท่ำนรับทรำบและผูกพันตนตำมกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อเอกสำรใด ๆ ข้ำงต้น
เมื่อ มีก ำรเผยแพร่ กำรเปลี่ย นแปลงไว้บ นแอปและ/หรือ เว็บ ไซต์ แ ละนั บจำกวัน ที่ กำรเปลี่ย นแปลง
ดังกล่ำวมีผลบังคับเป็ นต้นไป

3.2

กำรใช้แอป เว็บไซต์ และบริกำร โดยไม่กระทบต่อขอบเขตของข้อ 3.1 ท่ำนรับทรำบและตกลงดังนี้
(เอ)

ท่ำนได้อ่ำน เข้ำใจ และตกลงผูกพันตนตำมข้อกำหนดฉบับนี้

(บี)

ภำยใต้บงั คับของข้อกำหนดอื่นใดตำมที่ระบุอยู่ในแอป แนวปฏิบตั ิ หรือ ในข้อ 3.2(เค) ท่ำนมี
อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี หรือหำกท่ำนอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี ท่ำนได้รบั ควำมยินยอมจำกบิดำและ/
หรือมำรดำ หรือผูป้ กครองตำมกฎหมำยของท่ำนแล้ว ซึ่งยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้และตกลง
ว่ำจะรับผิดชอบต่อ (i) กำรกระทำของท่ำน (ii) กำรฟ้ องร้องดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้
บริกำรใด ๆ โดยท่ำน และ (iii) กำรที่ท่ำนยอมรับและปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดฉบับนี้

(ซี)

ยำนพำหนะจะยังคงเป็ นทรัพย์สินของเรำเสมอ และเรำมีสิทธิ ท่จี ะกลับเข้ำครอบครองและ
เคลื่อนย้ำยยำนพำหนะได้ทุกเมื่อ
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3.3

(ดี)

ไม่ว่ำในเวลำใดก็ตำม (i) ท่ำนจะต้องเป็ นผูใ้ ช้ยำนพำหนะที่ท่ำนได้เช่ำไปแต่เพียงผูเ้ ดียว และ
จะต้องไม่ให้เช่ำ อนุญำต หรือจัดให้บุคคลภำยนอกใด ๆ ใช้ยำนพำหนะดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยเหตุ
ใดก็ตำม และ (ii) ท่ำนจะใช้ยำนพำหนะเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงส่วนบุคคลเท่ำนัน้
และโดยเป็ นไปตำมข้อกำหนดฉบับนี้ แนวปฏิบตั ิ รวมทัง้ ประกำศ หลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ิและ
นโยบำย และข้อแนะนำกำรปฏิบตั ใิ ด ๆ ที่เรำออกเป็ นครัง้ ครำว

(อี)

ท่ำนจะไม่ (และจะดำเนินกำรให้มนใจได้
ั่
ว่ำบุคคลใดก็ตำมจะไม่ ) (i) ก่อภำระผูกพันไม่ว่ำใน
ลักษณะใดก็ตำมต่อยำนพำหนะ (ii) เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของยำนพำหนะ
และ/หรือ (iii) ปรับเปลี่ยน นำออก ทำให้เห็นไม่ชดั ลบ หรือเปลี่ยนแปลงประกำศ เครื่องหมำย
หมำยเลข ป้ ำย โลโก้ หรือสิง่ อื่น ๆ ที่ใช้เพื่อกำรระบุ ที่ตดิ ไว้บนหรือใช้กบั ยำนพำหนะ

(เอฟ)

ในกรณีท่พี บว่ำมีกำรปรับ เปลี่ยน/ควำมชำรุดบกพร่องใด ๆ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 3.2(อี) ท่ำน
ต้องรำยงำนให้บมี ทรำบและหยุดกำรใช้ยำนพำหนะนัน้ ทันที

(จี)

ท่ ำนต้ อ งปกป้ อ งและรัก ษำยำนพำหนะ (รวมถึง จัด ให้มีก ำรรัก ษำควำมปลอดภั ย อย่ ำ ง
เพียงพอ) ในระหว่ำงที่ยำนพำหนะอยู่ในควำมครอบครองของท่ำน

(เอช)

ท่ำนคุ้นเคยกับกำรใช้งำนยำนพำหนะเป็ นอย่ำงดี และต้องรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรให้
มันใจได้
่
ว่ำกำรใช้งำนยำนพำหนะเป็ นไปอย่ำงปลอดภัยตำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ โดยคำนึงถึง
สภำพอำกำศ กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสม ฯลฯ ด้วย

(ไอ)

ท่ำนต้องดำเนินกำรให้มนใจได้
ั่
ว่ำข้อมูลใด ๆ ที่ท่ำนให้ไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ซ่งึ เกี่ยวข้อง
กับบริกำรเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง และตกลงว่ำจะรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อข้อมูลดังกล่ำว

(เจ)

ท่ำนจะเข้ำถึงและ/หรือใช้บริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ท่ชี อบด้วยกฎหมำยเท่ำนัน้ และในลักษณะที่
ถูกกฎหมำยเสมอ อีกทัง้ ตกลงว่ำกำรกระทำใด ๆ ของท่ำนเกี่ยวกับบริกำรจะเป็ นไปโดยสุจริต

(เค)

ท่ำนจะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่ใช้บงั คับ ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับทัง้ ปวงของประเทศที่มี
กำรใช้บริกำร ที่มผี ลบังคับอยู่ ณ เวลำที่ท่ำนใช้บริกำร

(แอล)

ท่ำนจะใช้งำนยำนพำหนะอย่ำงปลอดภัยและคำนึงถึงผูอ้ ่นื และจะระมัดระวังผูใ้ ช้ทำงเท้ำหรือ
ผูใ้ ช้รถใช้ถนนรำยอื่น ๆ ด้วย

(เอ็ม)

หำกกฎหมำยกำหนด ท่ำนต้องสวมหมวกนิรภัยซึ่งเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้อยู่เสมอ
โดยต้องสวมใส่และรัดสำยไว้อย่ำงเหมำะสมตำมที่ผผู้ ลิตแนะนำ

(เอ็น)

ท่ำนต้องปฏิบตั ติ ำมข้อพึงระวังหรือมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอื่น ๆ ตำมที่จำเป็ น รวมถึง
สวมรองเท้ำที่เหมำะสมและใช้อุปกรณ์ป้องกันเพิม่ เติม และ

(โอ)

ท่ำนต้องจอดยำนพำหนะไว้ในจุดที่บมี สำมำรถเข้ำถึงได้เท่ำนัน้

กิ จกรรมที่ห้ำมกระทำ ท่ำนตกลงและรับรองว่ำจะไม่กระทำกำรดังต่อไปนี้
(เอ)

อนุญำตให้บุคคลอื่นใดใช้ยำนพำหนะที่ท่ำนเป็ นผูเ้ ช่ำ เว้นแต่ตำมข้อ 6 (กำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม)

(บี)

แสดงตนว่ำเป็ นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแจ้งข้อมูลเท็จหรือกระทำกำรอื่นใดที่ทำให้ผอู้ ่นื
เข้ำใจผิดเกี่ยวกับควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงท่ำนกับบุคคลหรือนิตบิ ุคคลใด ๆ
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(คำแปล)
(ซี)

ใช้บริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ท่ไี ม่ชอบด้วยกฎหมำย

(ดี)

พยำยำมเข้ำถึง โดยไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ ำต หรือ เข้ำแทรกแซงหรือรบกวนระบบหรือเครือ ข่ำย
คอมพิวเตอร์อ่นื ๆ ที่เชื่อมต่อกับแอปหรือเว็บไซต์

(อี)

โพสต์ ประชำสัมพันธ์ หรือส่งวัสดุต้องห้ำมใด ๆ ผ่ำนทำงแอปหรือเว็บไซต์

(เอฟ)

รบกวนกำรใช้งำนและกำรรับบริกำรใด ๆ ของผูใ้ ช้รำยอื่น

(จี)

กระทำในลักษณะใด ๆ ซึ่งเป็ นกำรใช้หรืออัปโหลดซอฟต์แวร์หรือ วัสดุใดที่มี หรือ มีเหตุอนั
ควรเชื่ อ ได้ ว่ ำ มี ไ วรัส ส่ ว นประกอบที่ จ ะสร้ำ งควำมเสีย หำย โค้ ด ที่ เ ป็ น อั น ตรำย หรื อ
ส่วนประกอบที่เป็ นอันตรำย ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมบกพร่องหรือทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
ข้อ มู ล ของแอปหรือ เว็บ ไซต์ หรือ สร้ำงควำมเสีย หำยหรือ รบกวนกำรท ำงำนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่อื สำรเคลื่อนที่ของผูใ้ ช้รำยอื่น

(เอช)

ใช้บริกำรในลักษณะอื่นซึ่งไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรใช้ท่ไี ด้ รบั กำรยอมรับของเครือ ข่ ำย
คอมพิวเตอร์ท่มี ีกำรเชื่อมต่อ มำตรฐำนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้บังคับ และกฎหมำยที่ใช้
บัง คับ อื่น ใด หรือ ดู ฟั ง ดำวน์ โหลด พิมพ์ หรือ ใช้บ ริกำรในลัก ษณะอื่น นอกเหนื อ จำกที่
กฎหมำยที่ใช้บงั คับอนุญำต

(ไอ)

ใช้บริกำรในลักษณะที่ขดั ต่อกฎหมำยที่ใช้บงั คับ ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับของประเทศที่
มีกำรใช้บริกำร

(เจ)

ใช้บริกำรบนพื้นผิวหรือในสภำพที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อยำนพำหนะ

(เค)

ใช้ยำนพำหนะในลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นใด รวมถึงกำรมีผโู้ ดยสำร
อยู่บนยำนพำหนะไม่ว่ำในลักษณะใดก็ตำม

(แอล)

ใช้ย ำนพำหนะในระหว่ ำงที่ ท่ ำนใช้ย ำ แอลกอฮอล์ สำรเสพติด หรือ สำรอื่น ใดที่อ ำจลด
ควำมสำมำรถของท่ำนในกำรใช้ยำนพำหนะอย่ำงปลอดภัย

(เอ็ม)

ฝ่ ำฝืนข้อจำกัดใด ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยสำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภท รวมถึงข้อจำกัด
ด้ำนน้ำหนักหรือควำมเร็ว

(เอ็น)

เปลี่ยนแปลง แยกชิ้นส่วน หรือพยำยำมแยกชิ้นส่วนหรือถอดส่วนหนึ่งส่วนใดของยำนพำหนะ
ออก หรือ

(โอ)

นำยำนพำหนะออกนอกประเทศไทย หรืออนุญำต/อำนวยควำมสะดวกในกำรนำยำนพำหนะ
ออกนอกประเทศไทย

3.4

ควำมพร้อมใช้งำนของแอป เว็บไซต์ และบริกำร เรำอำจอัปเกรด ดัดแปลง ระงับกำรให้บริกำร หรือ
หยุดกำรให้บริกำร หรือยกเลิกแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรไม่ว่ำทัง้ หมดหรือเป็ นบำงส่วนได้เป็ นครัง้
ครำว โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่ำวก่อน และเรำจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ หำกกำรอัปเกรด ดัดแปลง
ระงับกำรให้บริกำร หรือยกเลิกใด ๆ ดังกล่ำวทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำถึงและ/หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรได้

3.5

สิ ทธิ (แต่ไม่ใช่หน้ ำที่ ) ในกำรเฝ้ ำติ ดตำมหรือควบคุมกำรใช้หรือเนื้ อหำ กำรรำยงำนกิ จกรรม
หรือขอข้อมูล ภำยใต้ บัง คับของนโยบำยควำมเป็ น ส่ว นตัว ของเรำและหน้ ำที่ต ำมพระรำชบัญญัติ
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(คำแปล)
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่แก้ไขเพิม่ เติมเป็ นครัง้ ครำว พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่แก้ไขเพิม่ เติม และกฎหมำยหรือข้อบังคับที่ใช้บงั คับอื่นใด
ซึ่งออกโดยอำศัยอำนำจแห่งพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำว รวมถึงกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้บงั คับ
อื่นใด เรำขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่มหี น้ำที่) ที่จะกระทำกำรดังนี้

4. ค่ำบริกำรและกำร
ชำระเงิน

(เอ)

เฝ้ ำติดตำม คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหำ หรือวัสดุใด ๆ ในแอป เว็บไซต์ และ/หรือ
ผ่ำนทำงกำรใช้ยำนพำหนะหรือบริกำร เรำอำจใช้ดุลพินิจของเรำแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถือเป็ น
ที่สุดในกำรตรวจสอบกำรฝ่ ำฝื นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ และอำจ
กระทำกำรใด ๆ ที่เรำเห็นว่ำเหมำะสม

(บี)

ป้ องกันหรือจำกัดไม่ให้ผใู้ ช้รำยใดเข้ำถึงแอป เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำร

(ซี)

รำยงำนกิจกรรมใด ๆ ที่เรำสงสัยว่ำเป็ นกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย บทบัญญัติ หรือข้อบังคับ ที่ใช้
บังคับใด ๆ ไปยังหน่วยงำนที่เหมำะสม และให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนดังกล่ำว และ/หรือ

(ดี)

ขอข้อมูลใด ๆ จำกท่ำน เกี่ยวกับกำรที่ท่ำนเข้ำถึงและ/หรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร
ในเวลำใดก็ตำม และใช้สิทธิของเรำตำมข้อ 3.5(ดี) นี้หำกท่ำนปฏิเสธที่จะเปิ ดเผยข้อ มู ล
ดังกล่ำว หรือหำกข้อมูลที่ท่ำนให้ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้ำใจผิด หรือไม่เป็ นควำมจริง หรือมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ำข้อมูลที่ท่ำนให้มลี กั ษณะดังกล่ำว

3.6

ข้อกำหนดเพิ่มเติ ม นอกเหนือจำกข้อกำหนดฉบับนี้แล้ว กำรใช้แอป เว็บไซต์ และบริกำรในบำงส่วน
หรือกำรใช้แอป เว็บไซต์ และบริกำรในเวอร์ชนที
ั ่ ่ครบถ้วนหรือใหม่กว่ำนี้ ซึ่งเสนอให้โดยเรำและผูร้ บั จ้ำง
ช่วงหรือบริษทั ในเครือที่เรำกำหนด อำจอยู่ภำยใต้บงั คับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิม่ เติม ซึ่งจะมีผล
บังคับอย่ำงเต็มที่ (รวมถึงข้อกำหนดที่ใช้บงั คับในประเทศอื่น)

4.1

ค่ำบริกำร

(เอ)

ท่ำนต้องชำระค่ำบริกำรให้แก่เรำตำมที่ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ โดยปฏิบตั ติ ำมวิธที ่กี ำหนดอยู่ใน
แอปและ/หรือเว็บไซต์ รำคำทัง้ ปวงที่ระบุไว้เป็ นรำคำที่ไม่รวมภำษี เว้นแต่จะระบุเป็ นอย่ำงอื่น เรำขอ
สงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำคำค่ำบริกำรได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ หำกเรำเห็นว่ำ
เป็ นกำรจำเป็ นเพื่อปกป้ องประโยชน์ทำงธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมำยของเรำ แต่เรำจะบอกกล่ำวให้ท่ำน
ทรำบก่อนตำมสมควร

(บี)

นอกจำกนี้ เรำอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมต่อไปนี้จำกท่ำนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(i)

ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนทดแทนหมวกนิรภัย หำกท่ำนไม่ส่งคืนหมวกนิรภัยที่จดั หำให้เมื่อ
ระยะเวลำกำรขับขีย่ ำนพำหนะของท่ำนสิ้นสุดลง

(ii)

ค่ำธรรมเนียมกำรจอดยำนพำหนะโดยไม่ได้รบั อนุ ญ ำต หำกท่ำนจอดยำนพำหนะไว้ใ น
บริเวณที่ระบุไว้ในแอปว่ำเป็ นเขตพื้นที่หำ้ มจอด เขตพื้นที่หำ้ มขับขี่ หรือจอดยำนพำหนะไว้
นอกเขตกำรให้บริกำรที่ได้รบั อนุญำตเมื่อระยะเวลำกำรขับขีย่ ำนพำหนะของท่ำนสิ้นสุดลง
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5. ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

4.2

กำรส่งเสริ มกำรขำย เรำอำจจัดให้มีกำรส่งเสริมกำรขำย (เรียกรวมกันว่ำ “กำรส่งเสริ มกำรขำย”)
ผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์ ท่ำนควรทบทวนหลักเกณฑ์ของกำรส่งเสริมกำรขำยแต่ละรำยกำรที่ท่ำน
เข้ำร่วมผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์ โดยละเอียด เนื่องจำกอำจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่ มเติ ม
รวมทัง้ ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกำรเข้ำร่ว มในกำรส่ งเสริมกำรขำยดังกล่ ำวโดยท่ ำนที่มีค วำมส ำคัญ หำก
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ดังกล่ำวขัดแย้งกับข้อกำหนดฉบับนี้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ของหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวมีผลบังคับเท่ำที่ขดั แย้ง

4.3

กำรคืนเงิน

(เอ)

ท่ ำ น อ ำ จ ข อ ใ ห้ มี ก ำ ร คื น เ งิ น ไ ด้ โ ด ย ก ำ ร ส่ ง ค ำ ร้ อ งข อ ผ่ ำ น ท ำ ง แ อ ป หรื อ ส่ ง อี เ ม ลไป ที่
support@ridebeam.com กำรคืนเงินให้แก่ผใู้ ช้จะดำเนินกำรเป็ นรำยกรณีไป และอำจอยู่ในรูปแบบของ
เครดิต ส ำหรับใช้กับบริก ำร โดยปกติเ รำจะอนุ มัติค ำร้องขอคืน เงิน สำหรับกำรท ำงำนผิ ดปกติของ
ฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ท่เี รำอำจต้องรับผิดชอบ นอกจำกนี้ เรำจะคืนเงินในกรณีต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์
ของผูใ้ ช้แบตเตอรีห่ มดและไม่สำมำรถจบกำรเดินทำงได้อย่ำงเหมำะสม หรือสัญญำณโทรศัพท์ของท่ำน
ขำดหำยไปโดยไม่อำจคำดหมำยได้ เรำอำจขอข้อมูลเพิม่ เติมจำกท่ำน เช่น สถำนที่และเวลำที่ท่ำนเชื่อ
ว่ำท่ำนได้ส้นิ สุดกำรขับขี่ เพื่อที่จะกำหนดจำนวนเงินที่จะคืนให้แก่ท่ำน

(บี)

ท่ำนอำจมีสิทธิรบั เงินคืนตำมสัดส่วนสำหรับเครดิตที่ได้ซ้อื ไปแต่ยงั ไม่ได้ใช้ หรือค่ำแพคเกจสมำชิกใน
ส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(i)

ท่ำนมีสทิ ธิได้รบั เงินคืนตำมกฎหมำยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคที่ใช้บงั คับ หรือ

(ii)

เรำมีเหตุผลอันสมควรที่จะเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำรจำกัด ส ำหรับ กำรใช้บริก ำร
เครดิต หรือ แพคเกจสมำชิก ที่เ รำก ำหนดขึ้น หลัง จำกที่ท่ ำนได้ ซ้ือ เครดิต หรือ จ่ ำ ยค่ ำ
แพคเกจสมำชิกแล้ว มีผลในทำงลบอย่ำงรุนแรงต่อท่ำน หรือ

(iii)

ท่ำนไม่สำมำรถใช้บริก ำรได้เ นื่องจำกเรำระงับหรือหยุดให้บ ริก ำร (เว้นแต่ในกรณี เ หตุ
สุดวิสยั )

5.1

ควำมเป็ นเจ้ำของ เรำ ผูใ้ ห้อนุญำตแก่เรำ หรือผูใ้ ห้บริกำรของเรำ เป็ นเจ้ำของ อนุญำตให้ใช้ หรือเป็ น
ผูค้ วบคุมสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปัญญำที่มอี ยู่ในเนื้อหำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อควำม ซอฟต์แวร์ โค้ด
สคริปต์ เว็บเพจ ดนตรี เสียง ภำพถ่ำย วิดโี อ รูปภำพ ส่วนต่อ ประสำนกับผูใ้ ช้ท่เี ป็ นรูปภำพ แบบฟอร์ม
แผนภูมิ หรือวัสดุอ่นื ที่มอี ยู่ในแอป เว็บไซต์ หรือบริกำร (เรียกรวมกันว่ำ “วัสดุ”) เรำขอสงวนสิทธิท่จี ะ
บังคับตำมสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปัญญำของเรำได้เท่ำที่กฎหมำยอนุญำต

5.2

ข้อจำกัดกำรใช้ ห้ำมทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส แปลงรหัส แยกส่วน ดัดแปลง แจกจ่ำย
เผยแพร่ซ้ำ แสดงผล เผยแพร่ ทำไฮเปอร์ลงิ ก์ คัดลอกหน้ำจอ นำส่วนของแอป/เว็บไซต์ไปแสดงไว้บน
แอป/เว็บไซต์อ่นื (framing) โอน หรือส่งส่วนใด ๆ ของวัสดุใด ๆ ไม่ว่ำในลักษณะหรือโดยวิธกี ำรใด หรือ
จัดเก็บวัสดุไว้ในระบบกู้คนื ข้อมูล หรือติดตัง้ วัสดุไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ โดยไม่ได้รบั
อนุญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกเรำหรือเจ้ำของลิขสิทธิที์ ่เกี่ยวข้องก่อน ภำยใต้บงั คับของข้อ 5.4 ท่ำน
จะได้รบั อนุ ญำตให้ดำวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้ วสั ดุเฉพำะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวซึ่งไม่ใช่เพื่อกำรค้ำ
เท่ ำนั ้น โดยมีเ งื่อ นไขว่ ำท่ ำนจะต้ องไม่ แ ก้ไ ขวัสดุ และเรำหรือ เจ้ ำของลิข สิทธิท์ ่ีเกี่ย วข้อ งจะแสดง
ข้อควำมสงวนลิขสิทธิและสิ
์ ทธิควำมเป็ นเจ้ำของอื่น ๆ ทัง้ ปวงไว้บนวัสดุดงั กล่ำว
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6. กำรขับขี่เป็ นกลุ่ม
(Group Ride)

5.3

เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำที่ให้คำจำกัดควำมไว้หมำยถึงเครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียน
และเครื่องหมำยกำรค้ำที่ไม่ได้จดทะเบียนของเรำหรือของบุคคลภำยนอก แอป เว็บไซต์ และข้อกำหนด
ฉบับนี้ไม่ได้เป็ นกำรให้อนุ ญำตหรือให้สทิ ธิไม่ว่ำโดยนัย โดยกฎหมำยปิ ดปำก หรือ โดยประกำรอื่น ใน
กำรนำเครื่องหมำยกำรค้ำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริกำรไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จำกเรำหรือจำกเจ้ำของเครื่องหมำยกำรค้ำที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกำรนำเครื่องหมำยกำรค้ำใด ๆ ดังกล่ำว
ไปใช้เป็ นเมตำแท็กหรือเป็ นลิงก์ท่เี ชื่อมโยงโดยตรงไปยังวัสดุท่อี ยู่บนแอปหรือเว็บไซต์อ่นื ใด (Hotlink))

5.4

กำรปลดเปลื้องสิ ทธิ และกำรสละสิ ทธิ เพื่อเป็ นกำรตอบแทนกำรที่เรำให้บริกำรแก่ท่ำน และโดยไม่มี
กำรตอบแทนใด ๆ เพิม่ เติมจำกเรำอีก โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำน

6.1

(เอ)

รับ ทรำบว่ ำ เรำมุ่ งหมำยให้ท่ำนใช้ย ำนพำหนะในสถำนที่สำธำรณะ (รวมถึง ในงำนกิจ กรรม
ประชำสัมพันธ์ท่เี รำจัดขึน้ หรือในสถำนที่ท่เี รำให้บริกำร) และเรำอำจถ่ำยภำพ ถ่ำยวิดโี อ หรือ
บันทึกกำรใช้บริกำรของท่ำนไว้ในสื่อใด ๆ และในลักษณะหรือโดยใช้วิธีใด ๆ ไม่ว่ำที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั หรือจะพัฒนำขึน้ ในอนำคต และ

(บี)

ตกลงและยินยอมให้เรำนำภำพ เสียง และ/หรือ รูปร่ำงลักษณะของท่ำนที่ปรำกฏอยู่ในรูปถ่ำย
วิดโี อ และ/หรือกำรบันทึกประเภทอื่นดังต่อไปนี้ ไปใช้และทำซ้ำในทั ่วโลกและตลอดไป ไม่ว่ำใน
สื่อประชำสัมพันธ์และสื่อโฆษณำใด ๆ
(i)

ตำมที่กล่ำวถึงในข้อ 5.4(เอ) หรือ

(ii)

ที่ท่ำนได้โพสต์ อัปโหลด จัดให้ หรือทำให้มอี ยู่ด้วยวิธอี ่นื ใดใน
(เอ)

แอป เว็บไซต์ หรือช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ของเรำ หรือ

(บี)

แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใด ๆ ซึ่ง (i) มีกำรติดแท็กชื่อบัญชีส่อื สังคมออนไลน์
ของเรำหรือสิง่ อื่นที่ส่อื ถึงเรำ เช่น #beam #ridebeam หรือคำอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน
หรือ (ii) เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของท่ำน เท่ำที่กฎหมำยไม่ได้หำ้ มไว้

หำกท่ำนในฐำนะเจ้ำของบัญชีบนเว็บไซต์หรือบนแอปของเรำ (“เจ้ำของบัญชี”) เริม่ กำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่มใน
บริกำรของเรำผ่ำนทำงกำรใช้แอปของเรำ (“กำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม”) ท่ำนจะต้อง
(เอ)

ยอมรับกำรแต่งตัง้ ในข้อ 6.2 และตกลงว่ำท่ำนจะกระทำกำรในฐำนะตัวแทนของผูข้ บั ขี่รำยอื่น ๆ
แต่ละรำยในกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม (แต่ละรำยจะเรียกว่ำ “ผูข้ บั ขีเ่ ป็ นกลุ่ม”) ในกำรยอมรับข้อกำหนด
ฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับกำรที่บุคคลดังกล่ำวจะใช้
บริกำรในกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม

(บี)

รับรองและยืนยันว่ำ ในขัน้ ตอนกำรเริม่ กำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม ผูข้ บั ขีเ่ ป็ นกลุ่มแต่ละรำยได้ระบุช่อื และ
ข้อมูลอื่น ๆ ของตนเองที่ถูกต้อง ไว้บนแอปของเรำตำมที่รอ้ งขอ และบุคคลดังกล่ำวได้ยอมรับ
และตกลงตำมข้อกำหนดฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำด้วยตนเองแล้ว

(ซี)

ยอมรับและตกลงว่ำท่ำนจะรับผิดสำหรับกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่
เกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม (ไม่ว่ำเกิดจำกท่ำนเองหรือผูข้ บั ขีเ่ ป็ นกลุ่มรำยอื่น)
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(คำแปล)
(ดี)

ยอมรับและตกลงว่ำจะชำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมทัง้ ปวงสำหรับกำรใช้บริก ำร
โดยท่ำนและผู้ขบั ขีเ่ ป็ นกลุ่มแต่ละรำยในกำรขับขี่เป็ นกลุ่ม และเงินจำนวนดังกล่ำวจะเรียกเก็บ
ไปที่บญ
ั ชีของท่ำนสำหรับกำรชำระเงินต่อไป

(อี)

รับรองและยืนยันว่ำผู้ขบั ขี่ทุกรำยในกำรขับขี่เป็ นกลุ่ม (รวมถึงท่ำนและผู้ขบั ขี่เป็ นกลุ่มแต่ล ะ
รำย) มีอำยุ 20 ปี หรือมำกกว่ำนัน้ หรืออยู่ภำยใต้กำรดูแลของบิดำ/มำรดำหรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำยหำกมีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี และ

(เอฟ) รับรองและยืนยันว่ำ

6.2

7. แพคเกจสมำชิก

8. เครดิ ต

(i)

จะไม่มผี ขู้ บั ขีท่ ่ยี งั ไม่ได้ระบุช่อื ว่ำเป็ นผู้ขบั ขีเ่ ป็ นกลุ่มและยังไม่ได้ยอมรับข้อกำหนดฉบับ
นี้ผ่ำนทำงแอปของเรำที่ขบั ขีย่ ำนพำหนะในกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม และ

(ii)

รถสกูตเตอร์ 1 คันจะมีผขู้ บั ขีไ่ ม่เกิน 1 คน ตลอดระยะเวลำของกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม

หำกท่ำนเข้ำถึงบริกำรในฐำนะผูข้ บั ขีเ่ ป็นกลุ่มในกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่มที่เริม่ โดยเจ้ำของบัญชีรำยหนึ่ง ท่ำนขอ
(เอ)

แต่ ง ตั ง้ เจ้ ำ ของบัญ ชี อ ย่ ำ งไม่ ส ำมำรถเพิก ถอนได้ ใ ห้เ ป็ น ตั ว แทนของท่ ำ นในกำรยอมรับ
ข้อกำหนดฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเรำในนำมของท่ำน รวมทัง้ ในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำรของท่ำนสำหรับกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม

(บี)

ยืนยันและรับทรำบว่ำ โดยไม่คำนึงถึงกำรแต่งตัง้ ในข้อ 6.2(เอ) กำรที่ท่ำนยอมรับอย่ำงชัด แจ้ง
ผ่ำนทำงแอปของเรำจะถือว่ำท่ำนยอมรับ ข้อกำหนดกำรให้บริกำรฉบับนี้และนโยบำยควำมเป็ น
ส่วนตัวของเรำในฐำนะตัวกำร

(ซี)

ยอมรับและตกลงว่ำท่ำนจะรับผิดสำหรับกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่
เกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของท่ำนในกำรขับขีเ่ ป็ นกลุ่ม

7.1

ท่ำนสำมำรถซื้อแพคเกจสมำชิกและ/หรือบัตรผ่ำนที่อำจมีกำรเสนอบนเว็บไซต์หรือผ่ำนทำงแอปได้ (แต่
ละประเภทจะเรียกว่ำ “แพคเกจสมำชิก”)

7.2

รำคำ สิทธิ ข้อจำกัด และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ใช้บงั คับอื่นใดสำหรับ แพคเกจสมำชิกจะเป็ นไปตำมที่
ระบุไว้ในแอปหรือบนเว็บไซต์

7.3

หำกแพคเกจสมำชิกต่ออำยุโดยอัตโนมัตหิ ลังจำกแพคเกจสมำชิกสิ้นสุดลง ท่ำนจะถูกเรียกเก็บเงินเต็ม
จำนวนทันทีสำหรับกำรต่ออำยุแพคเกจสมำชิก เว้นแต่ท่ำนจะได้เปลี่ยนตัวเลือกดังกล่ำวก่อนที่จะมีกำร
ต่ออำยุแพคเกจสมำชิก ท่ำนสำมำรถเปลี่ยนตัวเลือกกำรต่ออำยุแพคเกจสมำชิกอัตโนมัตไิ ด้ทุกเมื่อ เว้น
แต่จะมีระยะเวลำขัน้ ต่ำตำมที่ระบุไว้สำหรับแพคเกจสมำชิกนัน้ ๆ

8.1

ท่ำนสำมำรถซื้อเครดิตสำหรับใช้กบั บริกำรที่อำจมีกำรเสนอบนเว็บไซต์หรือผ่ำนทำงแอปได้ (“เครดิต”)

8.2

รำคำ สิทธิ ข้อจำกัด และข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ใช้บงั คับอื่นใดสำหรับเครดิตจะเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ใน
แอปหรือบนเว็บไซต์

8.3

เว้นแต่เมื่อกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
(เอ)

เครดิตจะไม่สำมำรถใช้ร่ว มกับ กำรส่งเสริมกำรขำยหรือข้อเสนออื่นใด และจะสำมำรถใช้ไ ด้
เฉพำะในประเทศที่มกี ำรซื้อเครดิตเท่ำนัน้
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8.4

ภำยใต้บงั คับของกฎหมำยผูบ้ ริโภคที่ใช้บงั คับ เครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้ใด ๆ จะหมดอำยุ 2 ปี หลังจำกวันซื้อ

9.1
9. ยำนพำหนะสูญ
หำย ถูกขโมย ถูก
ยึด และจอดอย่ำง
ไม่ถกู ต้อง

เรำขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรที่จำเป็ นทัง้ ปวงที่เรำอำจทำได้ตำมกฎหมำย หำกตำมควำมเห็นตำม
สมควรของเรำ เรำเห็นว่ำยำนพำหนะที่อยู่ในควำมครอบครองของท่ำนหรือที่ท่ำนได้เช่ำไปถูกจอดอย่ำง
ไม่ถูกต้อง ได้รบั ควำมเสียหำย (ยกเว้นควำมเสื่อมจำกกำรใช้งำนทั ่วไป) สูญหำย ถูกขโมย หรือถูกยึด
ไว้โดยประกำรอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรดำเนินกำรต่อไปนี้

9.2

10. กำรจำกัดควำม
รับผิดชอบและ
ควำมรับผิดของ
เรำ

(เอ)

ให้ท่ ำนรับ ผิด และเรีย กเก็บเงิน จำกท่ ำนผ่ ำนวิธีชำระเงิน ที่ท่ ำนใช้ในระบบของเรำสำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมยำนพำหนะที่เสียหำย

(บี)

ให้ท่ำนรับผิด และเรียกเก็บเงินจำกท่ำนผ่ำนวิธีชำระเงินที่ท่ำนใช้ในระบบของเรำสำหรับ (i)
ค่ำใช้จ่ำยเต็มจำนวนในกำรเปลี่ยนทดแทนยำนพำหนะ (ii) ค่ำบริกำรสำหรับกำรใช้งำนที่คำ้ ง
ชำระ (iii) ค่ำใช้จ่ำยและเงินที่มกี ำรเรียกเก็บจำกเรำเพื่อทำให้กลับสู่สภำพเดิม (iv) ดอกเบี้ย และ
(v) ค่ำใช้จ่ำยหรือเงินอื่นใดที่เรียกเก็บ สำหรับยำนพำหนะที่จอดไม่ถูกต้อง สูญหำย ถูกขโมย
หรือถูกยึดไว้โดยประกำรอื่น

(ซี)

แจ้งควำมต่อเจ้ำหน้ำที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีกบั ท่ำน และ/หรือ

(ดี)

เริม่ ดำเนินคดีและกระบวนกำรต่ำง ๆ ต่อท่ำนเพื่อให้กลับสู่สภำพเดิม

หำกเรำเห็นว่ำยำนพำหนะจอดไม่ ถูกต้อง ได้รบั ควำมเสียหำย สูญหำย ถูกขโมย หรือถูกยึด ไว้โดย
ประกำรอื่นในขณะที่อยู่ในควำมครอบครองของท่ำน หรือเป็ นผลจำกกำรที่ท่ำนเช่ำยำนพำหนะดังกล่ ำว
เรำขอสงวนสิทธิท่จี ะระงับหรือยกเลิก ไม่ให้ท่ำนเข้ำถึงบริกำร ซึ่งรวมถึงบัญชีทงั ้ ปวงที่เรำมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ำอำจเกี่ยวข้องกับบัญชีท่มี กี ำรกระทำควำมผิด

10.1 กำรไม่รบั รองหรือรับประกัน แอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และวัสดุต่ำง ๆ จัดให้ “ตามสภาพ”
และ “ตามความพร้อมในการให้บริการ” ข้อมูลทัง้ ปวงที่อยู่ในแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร จัดให้เพื่อ
เป็ นข้อมูลเท่ำนัน้ เรำไม่รบั รองหรือรับประกัน ไม่ว่ ำประเภทใด ไม่ว่ำโดยนัย โดยชัดแจ้ง หรือตำม
กฎหมำย สำหรับแอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ หรือวัสดุ รวมถึงกำรรับประกันว่ำจะไม่มกี ำรละเมิด
สิทธิของบุคคลภำยนอก กรรมสิทธิ ์ ควำมเหมำะสมสำหรับกำรใช้ทั ่วไปหรือ กำรใช้เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะอย่ำง ทัง้ นี้ โดยไม่เป็ นกำรกระทบต่อขอบเขตของข้อควำมก่อนหน้ำนี้ เรำไม่รบั ประกันว่ำ
(เอ)

ข้อมูลทัง้ ปวงที่อยู่ในแอป เว็บไซต์ บริกำร หรือ วัสดุมคี วำมถูกต้อง ทันท่วงที เพียงพอ มีมูลค่ำ
ทำงกำรค้ำ หรือครบถ้วน

(บี)

แอป เว็บไซต์ บริกำร หรือวัสดุใด ๆ ที่จดั ให้จะจัดให้ได้อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมปลอดภัย หรือไม่มี
ข้อผิดพลำดหรือควำมขำดตกบกพร่อง หรือควำมชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่พบจะได้รบั กำรแก้ไข

(ซี)

แอป เว็บไซต์ หรือบริกำร หรือวัสดุจะไม่มไี วรัสคอมพิวเตอร์ หรือโค้ด เอเจนต์ โปรแกรม หรือ
มำโครที่เป็ นอันตรำย มีลกั ษณะทำลำย หรือก่อควำมเสียหำย และ

(ดี)

ข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่ำนหรือส่งถึงท่ำนผ่ำนทำงแอปหรือเว็บไซต์จะมีควำมปลอดภัย ทัง้ นี้ ท่ำน
ยอมรับควำมเสีย่ งว่ำข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือรับทำงแอปหรือเว็บไซต์อำจมีบุคคลภำยนอกเข้ำถึง
โดยไม่ได้รบั อนุญำต และ/หรือเรำหรือเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน หรือตัวแทนของเรำอำจเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภำยนอกที่แอบอ้ำงว่ำเป็ นท่ำนหรือกระทำกำรแทนท่ำนได้ กำรส่งข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต
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(คำแปล)
และอีเมลอำจมีควำมไม่ต่อเนื่อง หยุดชะงัก ล่ำช้ำเนื่องจำกกำรจรำจรบนอินเทอร์เน็ต หรืออำจ
เป็ นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันเนื่องมำจำกลักษณะอันเป็ นสำธำรณะของอินเทอร์เน็ต
10.2 กำรใช้งำนด้วยควำมเสี่ยงของท่ำนเอง ควำมเสีย่ งต่อกำรเสียชีวติ ควำมพิกำร หรือกำรบำดเจ็บ หรือ
กำรสู ญ เสีย ควำมเสีย หำย ค่ ำปรับ หรือ สิท ธิเ รีย กร้อ งอัน เกิด จำกกำรใช้แ อป เว็บ ไซต์ บริก ำร
ยำนพำหนะ และ/หรือ วัสดุ ล้วนเป็ นควำมเสี่ยงของท่ำนเองและเรำจะไม่ต้องรับผิด แต่อย่ำงใด เท่ำที่
กฎหมำยที่ใช้บังคับอนุ ญำต คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยบีมจะไม่ต้องรับ ผิดต่อท่ำนสำหรับกำรเสียชีวิต ควำมพิกำร
หรือกำรบำดเจ็บ หรือกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิเรียกร้อง (รวมถึงค่ำเสียหำยทำงตรง
ค่ ำเสีย หำยทำงอ้ อม ค่ ำเสีย หำยตำมสัญ ญำ ค่ ำเสีย หำยพิเ ศษ ค่ ำเสีย หำยที่เ ป็ น ผลสืบเนื่ อง หรือ
ค่ำเสียหำยเชิงลงโทษใด ๆ หรือกำรสูญเสียทำงธุ รกิจ หรือสิทธิเรียกร้องส ำหรับ ควำมเสียหำยต่ อ
ทรัพย์สิน กำรขำดกำไร หรือกำรเสียโอกำสในกำรใช้) ไม่ว่ำ เกิดขึ้นในลักษณะใดหรืออย่ำงไรก็ตำม
(โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของกำรดำเนินกำร) ซึ่งเกิดขึน้ โดยเกี่ยวข้องในทำงตรงหรือทำงอ้อมกับ
(เอ)

กำรเข้ำถึง กำรใช้ และ/หรือกำรไม่สำมำรถใช้แอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และ/หรือ วัสดุ

(บี)

กำรอำศัยข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ ท่ำนไม่ ควรกระทำกำรโดยอำศัยข้อมูล
ดังกล่ำวโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำวก่อน

(ซี)

ควำมล้ มเหลว ควำมบกพร่ อง กำรละเว้น ควำมไม่ ต่ อเนื่องของระบบ เซิร์ ฟ เวอร์ หรือกำร
เชื่อมต่อ ควำมล่ำช้ำในกำรส่ง ไวรัส คอมพิวเตอร์ หรือโค้ด เอเจนต์ โปรแกรม หรือ มำโครที่
อันตรำย มีลกั ษณะทำลำย หรือก่อควำมเสียหำย และ

(ดี)

กำรใช้หรือกำรเข้ำถึงเว็บไซต์ บริกำร ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือ รหัสต้น
ทำงอื่นใดของบุคคลภำยนอกที่เชื่อมโยงไปยังหรือเข้ำถึงได้จำกแอปและ/หรือเว็บไซต์ แม้ว่ำเรำ
เจ้ำหน้ำที่ ตัวแทน หรือพนักงำนของเรำอำจได้รบั แจ้งหรืออำจคำดกำรณ์ได้ว่ำมีควำมเป็ นไปได้
ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวก็ตำม

10.3 กำรใช้ยำนพำหนะโดยด้วยควำมเสี่ยงของท่ำนเอง โดยไม่เป็ นกำรจำกัดควำมในข้อ 11.1 และ 11.2
ด้ำนล่ำง ท่ำนตกลงว่ำท่ำนจะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อกำรเสียชีวติ ควำมพิกำร หรือกำร
บำดเจ็บ หรือกำรสูญเสีย ควำมเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจำก
กำรใช้ยำนพำหนะ ไม่ว่ำจะคำดกำรณ์ไว้ก่อนได้หรือไม่
10.4 กำรจำกัดควำมรับผิด โดยไม่คำนึงถึงข้อสัญญำอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้ ควำมรับผิดโดยรวมสูงสุด
ของเรำสำหรับสิทธิเรียกร้อง คดีควำม ข้อเรียกร้อง กำรดำเนินคดี หรือกระบวนกำรตำมกฎหมำยใด ๆ
ทัง้ ปวงตำมข้อกำหนดฉบับนี้ หรือที่เกิดจำกหรือเกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดฉบับนี้ หรือ ที่เกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวเนื่องกับ แอป เว็บไซต์ บริกำร ยำนพำหนะ และ/หรือ วัสดุใด ๆ ไม่ว่ำเกิดจำกกำรกระท ำหรือ
เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือกำรกระทำหรือเหตุกำรณ์ หลำยอย่ำงที่เกี่ยวโยงกันและเกิดจำกกำร
กระทำหรือกำรงดเว้นกำรกระทำครัง้ เดียวกัน ไม่ว่ำตำมสัญญำ โดยประมำทเลินเล่อ ละเมิด หรือ โดย
ประกำรอื่น จะมีจำนวนเท่ำกับ (i) กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยตำมจริง (ไม่รวมค่ำเสียหำยทำงอ้อม
ค่ำเสียหำยตำมสัญญำ ค่ำเสียหำยพิเศษ ค่ำเสียหำยที่เป็ นผลสืบเนื่อง หรือค่ำเสียหำยเชิงลงโทษ) ที่เกิด
ต่อท่ำน ซึ่งเกิดขึน้ โดยตรงจำกกำรกระทำโดยเจตนำหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของเรำใน
กำรให้บริกำร หรือ (ii) ยอดเงินโดยรวมทัง้ สิ้นที่เรำได้รบั จำกท่ำนในช่วง 12 เดือนก่อนเกิดเหตุกำรณ์
แรกที่ก่อให้เกิดค่ำเสียหำยหรือควำมรับผิดใด ๆ แล้วแต่ว่ำจำนวนใดจะน้อยกว่ำ

SSLI-349072885-52\1.0 - 10 -

(คำแปล)
10.5 กำรรำยงำน ท่ำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์ อุบัติเหตุ กำรชน กำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย กำรสูญหำย
หรือกำรขโมยยำนพำหนะใด ๆ ที่เกิดขึน้ ให้เรำทรำบโดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถทำได้
11. กำรประกันภัย

11.1

ควำมปลอดภัยและควำมสบำยใจของท่ำนเป็ นเรื่องสำคัญสำหรับเรำ อย่ำงไรก็ดี ประกันภัยที่เรำจัด ทำ
อำจไม่คุ้มครองท่ำนสำหรับกำรบำดเจ็บ อันตรำย ควำมเสียหำย หรือกำรสูญ เสียที่ท่ำนอำจได้รบั จำก
อุบตั เิ หตุ (หรือเกี่ยวข้องโดยประกำรอื่นกับกำรใช้บริกำรโดยท่ำน) เรำจึงขอแนะนำให้ท่ำนพิจำรณำทำ
ประกันภัยของท่ำนเองด้วย

11.2

ท่ำนรับ ทรำบว่ำกำรใช้บริกำรโดยฝ่ ำฝื นข้อกำหนดฉบับนี้ หรือข้อกำหนดของหน่ วยงำนระดับท้องถิน่
ภูมภิ ำค หรือระดับรัฐ อำจทำให้ควำมคุม้ ครองประกันภัย อุบตั เิ หตุ หรือควำมรับผิดทัง้ ปวงตกเป็ นโมฆะ
(หำกกฎหมำยอนุญำต) และทำให้ท่ำนต้องรับผิดชอบต่อกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยทัง้ ปวงที่เกิด ขึ้น
ต่อหรือเกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรของท่ำน เท่ำที่กำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยดังกล่ำวเกี่ยวข้องกับกำร
ใช้ท่ไี ม่ได้รบั อนุญำตดังกล่ำว

12. กำรชดใช้ควำม
เสียหำย

12.1 โดยไม่เป็ นกำรจำกัด ขอบเขตของข้อสัญญำใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ ปกป้ องและ
รักษำไม่ให้คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยบีมเสียหำยจำกกำรสูญเสีย ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทัง้ ปวง
ที่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยบีมอำจได้รบั หรือที่บุคคลใด ๆ อำจริเริม่ คดี ยื่นฟ้ อง ยื่นต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เตรียม
ดำเนินกำร กล่ำวอ้ำง หรือก่อตัง้ ขึน้ และไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม เกิดขึน้ (ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม)
จำก เกี่ยวข้องกับ หรือด้วยเหตุท่ี (i) เกิดกำรเสียชีวติ กำรบำดเจ็บ กำรสูญเสีย หรือควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สนิ จำกกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรของผูใ้ ช้ในเรื่องเกี่ยวกับกำรครอบครอง ใช้ หรือใช้
งำนยำนพำหนะ (ii) กำรกระทำกำรหรือ งดเว้นกระทำกำรด้วยควำมประมำทเลินเล่อและ/หรือขำดกำร
ไตร่ตรอง หรือกำรหลอกลวง กำรทำผิดสัญญำโดยเจตนำ หรือกำรกระทำผิดโดยเจตนำของผู้ใช้ และ/
หรือ (iii) กำรฝ่ ำฝื น หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม หรือควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดฉบับนี้ ห รือ
กฎหมำยที่ใช้บงั คับใด ๆ โดยผูใ้ ช้ รวมถึงกฎ ระเบียบปฏิบตั ิ และ/หรือแนวปฏิบตั ทิ ่อี อกโดยหน่ว ยงำน
รัฐ หน่วยงำนทำงปกครอง หรือหน่วยงำนกำกับดูแล

13. ไฮเปอร์ลิงก์ กำร
แจ้งเตือน และ
โฆษณำ

13.1 ไฮเปอร์ลิงก์ เพื่อควำมสะดวกของท่ำน เรำอำจแสดงไฮเปอร์ลงิ ก์ท่นี ำไปสู่เว็บไซต์หรือเนื้อหำอื่น ๆ บน
อินเทอร์เน็ตที่เป็ นของหรือดำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหำดังกล่ำวไม่ได้อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมของเรำ และเรำไม่ต้องรับผิดหำกเนื้อหำนัน้ ผิดพลำด ขำดตกบกพร่อง ล่ำช้ำ มีกำรหมิ่น
ประมำท ใส่รำ้ ย กล่ำวร้ำย ไม่เป็ นควำมจริง ลำมก อนำจำร หยำบคำย ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมำะสมโดย
ประกำรอื่น หรือรับผิดต่อผลที่เกิดจำกกำรเข้ำถึง เว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมต่อผ่ำนลิงก์ กำรแสดงไฮเปอร์
ลิงก์ไปสู่เว็บไซต์หรือเนื้อหำอื่นใดดังกล่ำวไม่ใช่กำรสนับสนุ นหรือรับรองควำมถูกต้องของเว็บไซต์ห รือ
เนื้อหำนัน้ และท่ำนตกลงว่ำกำรเข้ำถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหำดังกล่ำวเป็ นควำมเสีย่ งของท่ำนเอง
13.2 กำรแจ้งเตือน ท่ำนอำจได้รบั กำรแจ้งเตือนเป็ นครัง้ ครำวผ่ำนทำงอีเมลและ/หรือหน้ำจอป๊ อปอัป ใน
แอปหรือเบรำว์เซอร์ของท่ำน เรำไม่รบั ประกันเกี่ยวกับกำรจัดส่ง ควำมทันท่วงที หรือควำมถูกต้องของ
กำรแจ้งเตือน เรำขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงกำรแจ้งเตือนใด ๆ หรือหยุดให้บริกำรเนื้อหำบำง
ประกำร หรือกำรส่งเสริมกำรขำยที่โฆษณำอยู่ในกำรแจ้งเตือนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอก
กล่ำวก่อน เรำไม่ต้องรับผิดต่อท่ำนหรือบุคคลอื่นใดสำหรับกำรสูญเสีย ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ หรือสิทธิ
เรียกร้องที่เกิดจำก
(เอ)

กำรไม่จดั ส่ง ควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่ง หรือกำรจัดส่งกำรแจ้งเตือนผิด
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(คำแปล)
(บี)

เนื้อหำกำรแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง หรือ

(ซี)

กำรที่ท่ำนใช้หรืออำศัยเนื้อหำของกำรแจ้งเตือนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ใน
กำรลงทุนและทำงธุรกิจ

13.3 กำรโฆษณำ เรำอำจแสดงแบนเนอร์ โปรแกรมจำวำขนำดเล็ก และ/หรือสิ่งอื่น ๆ บนแอปและ/หรือ
เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์และ/หรือบริกำรของเรำ (หรือของบริษทั ในเครือของ
เรำ) เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ท่ำนจะไม่มีสิทธิ ได้รบั กำรจ่ำยเงิน ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำคอมมิชชัน่
จำกวัสดุโฆษณำหรือวัสดุส่งเสริมกำรขำยอื่น ๆ ดังกล่ำว
14. กำรรักษำ
ควำมลับและ
ข้อมูลส่วนบุคคล

14.1 ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือรำยละเอียดทัง้ ปวงที่ท่ำนส่งหรือให้ซ่งึ เกี่ยวข้องกับ
กำรเข้ำถึงหรือใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร หรือที่ได้เก็บรวบรวมจำกกำรที่ท่ำนเข้ำถึงหรือใช้แอป
เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร จะถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม และ/หรือเปิ ดเผยโดยบีมตำมรำยละเอียดที่แสดง
ไว้ในนโยบำยด้ำนควำมเป็ นส่วนตัวของเรำ

15. กำรเลิ กสัญญำ

15.1 กำรเลิ กสัญญำโดยเรำ เรำอำจยุตกิ ำรใช้งำนของท่ำน และจำกัดหรือปิ ดกำรเข้ำถึงของท่ำนไปยัง แอป
เว็บไซต์ ยำนพำหนะ และ/หรือบริกำร และ/หรือปิ ดกำรใช้งำนข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของท่ำน โดยมีผลทันทีหลังจำกที่ได้บอกกล่ำวแก่ท่ำนหำกเรำเชื่อว่ำท่ำนได้ฝ่ำฝืนหรือกระทำ
กำรขัดกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือหำกเรำหรือหน่ วยงำนกำกับ
ดูแลใด ๆ เห็นว่ำเป็ นกำรไม่เหมำะสมที่จะให้บริกำรต่อไป หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตำมตำมดุลพินิจ ของ
เรำแต่เพียงผูเ้ ดียวซึ่งถือเป็ นที่สุด
15.2 กำรเลิ กสัญญำโดยท่ำน ท่ำนอำจปิ ดบัญชีของท่ำนได้โดยกำรบอกกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรมำยังเรำ
ล่วงหน้ำ 7 วัน
15.3 ผลของกำรเลิ กสัญญำ กำรปิ ดบัญชีของท่ำน กำรยุติกำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรไม่ว่ำด้วย
เหตุผลใด จะไม่ส่งผลให้สทิ ธิของเรำที่มอี ยู่ก่อนหน้ำกำรปิ ดบัญชีหรือยุตกิ ำรใช้ดงั กล่ำว และหน้ำที่ของ
ท่ำนตำมข้อกำหนดฉบับนี้ท่กี ำหนดให้มผี ลต่อไปหลังจำกกำรเลิกสัญญำ สิ้นสุดลง

16. กำรบอกกล่ำว

16.1 กำรบอกกล่ำวโดยเรำ กำรบอกกล่ำวหรือกำรสื่อสำรอื่นทัง้ ปวงที่ส่งไปยังท่ำน
(เอ)

ซึ่งจัดทำลงในสื่อสิง่ พิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตำมที่เรำเลือก จะถือว่ำได้มกี ำรบอกกล่ำว
แก่ท่ำนในวันที่เผยแพร่ หรือ

(บี)

ซึ่งส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำไปให้ไว้ยงั ที่อยู่ท่เี รำทรำบล่ำสุด จะถือว่ำท่ำนได้รบั แล้วใน
วันที่สองหลังจำกวันที่ส่งไปรษณีย์ หรือในวันที่ได้มกี ำรนำไปให้ไว้ยงั ที่อยู่ดงั กล่ำว

16.2 กำรบอกกล่ำวโดยท่ำน ท่ำนอำจส่งคำบอกกล่ำวมำยังเรำได้โดยกำรทำเป็ นหนังสือและส่งไปยัง ที่อยู่
หรือที่อยู่อีเมลที่เรำกำหนด และจะถือว่ำเรำได้ รบั ก็ต่อเมื่อเรำได้รบั ค ำบอกกล่ ำวนั ้น แล้ ว แม้เรำจะ
พยำยำมที่จะตอบกลับคำบอกกล่ำวจำกท่ำนทันที แต่เรำไม่อำจรับประกันได้ว่ำเรำจะตอบกลับท่ำน
ทันทีเสมอ
16.3 วิ ธีอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงข้อ 16.1 และ 16.2 เรำอำจกำหนดเป็ นครัง้ ครำวให้ใช้วิธีอ่นื ๆ ที่ได้รบั กำร
ยอมรับ ส ำหรับ กำรบอกกล่ ำว (รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกัด เพีย งทำงอีเ มลหรือ กำรสื่อ สำรผ่ ำ นช่ อ งทำง
อิเล็กทรอนิกส์อ่นื ๆ) รวมทัง้ เวลำหรือเหตุกำรณ์ท่จี ะถือว่ำได้ทำกำรบอกกล่ำวนัน้ แล้ว
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(คำแปล)
17. ข้อกำหนดทัวไป
่

17.1 กฎหมำยที่ใช้บงั คับ กำรใช้แอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร และข้อกำหนดฉบับนี้ ให้บงั คับและตีควำม
ตำมกฎหมำยไทย และโดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนตกลงยอมรับเขตอำนำจแต่เพียงผูเ้ ดียวของศำลไทย
17.2 กำรแก้ไขเพิ่ มเติ ม เรำขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเปลี่ยนข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือ
ข้อกำหนดที่ใช้บงั คับในประเทศอื่นได้ทุกเมื่อตำมที่เรำเห็นว่ำเหมำะสม โดยใช้วธิ ดี งั ต่อไปนี้
(เอ)

โดยกำรปรับปรุงและโพสต์ขอ้ กำหนดและ/หรือข้อกำหนดที่ใช้บงั คับในประเทศอื่นฉบับที่มีก ำร
ปรับ ปรุ งแล้ ว ไว้บนเว็บไซต์ www.ridebeam.com กำรเปลี่ย นแปลง แก้ ไ ข และ/หรือ เปลี่ยน
ดั ง กล่ ำ วจะมี ผ ลบั ง คับ หลั ง จำกที่ ไ ด้ โ พสต์ ข้ อ ก ำหนดฉบั บ ปรับ ปรุ ง แล้ ว ไว้ บ นเว็ บ ไซต์
www.ridebeam.com ไปแล้วห้ำ (5) วัน หรือ

(บี)

โดยกำรบอกกล่ำวผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์ หรือโดยวิธอี ่นื ตำมที่เรำอำจกำหนด (ซึ่งอำจ
รวมถึงกำรบอกกล่ำวทำงอีเมล) เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อกำหนด
และ/หรือข้อกำหนดที่ใช้บังคับในประเทศอื่น กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนดังกล่ ำว
จะมีผลบังคับในวันที่เรำกำหนด

ท่ำนตกลงว่ำท่ำนมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องทบทวนข้อกำหนดเป็ นประจำ รวมทัง้ ข้อกำหนดที่ใช้บงั คับ
ในประเทศอื่นซึ่งใช้บงั คับในประเทศอื่นซึ่งท่ำนมีกำรใช้เว็บไซต์ แอป และ/หรือบริกำร กำรที่ท่ำนใช้แอป
เว็บไซต์ และ/หรือบริกำรต่อไปหลังจำกวันที่กำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้แล้ว ไม่ว่ำท่ำนจะได้ทบทวนข้อกำหนดดังกล่ำวหรือไม่ จะถือ ว่ำท่ำนยินยอมและยอมรับ
กำรเปลี่ย นแปลง แก้ ไ ข และ/หรือ เปลี่ย นข้อ ก ำหนดดัง กล่ ำว เรำสำมำรถใช้สิท ธิข องเรำในกำร
เปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดฉบับนี้ใ นลัก ษณะดังกล่ ำวได้ โดยไม่ ต้องได้รบั ควำมยิน ยอมจำกบุคคลหรือ
หน่วยงำนใดซึ่งไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญำตำมข้อกำหนดฉบับนี้
17.3 กำรมีผลผูกพันและเป็ นที่ สุด ท่ำนรับ ทรำบและตกลงว่ำบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกบทสนทนำทำง
โทรศัพท์ท่เี กี่ยวข้องกับบริกำร ถ้ำมี) ซึ่งจัดเก็บไว้โดยเรำหรือผู้ให้บริกำรของเรำ ซึ่งเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวเนื่องกับแอป เว็บไซต์ และบริกำร จะมีผลผูกพันและมีผลบังคับเป็ นที่สุดต่อท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์
ใด ๆ ทัง้ ปวง และจะถือเป็ นหลักฐำนอันเป็ นที่ยุตเิ กี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่มกี ำรส่งให้แก่กนั ระหว่ำงเรำกับ
ท่ำน โดยหนังสือนี้ ท่ำนตกลงว่ำบันทึกดังกล่ำวทัง้ ปวงสำมำรถรับฟั งเป็ นหลักฐำนได้ และท่ำนจะไม่
โต้แย้งหรือคัดค้ำนควำมเหมำะสมที่จะรับฟั งเป็ นหลักฐำน ควำมน่ ำเชื่อถือ ควำมถูกต้อง หรือควำม
แท้จริงของบันทึกดังกล่ำวเนื่องจำกกำรที่บนั ทึก นัน้ อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็ นข้อมูลที่ไ ด้จ ำก
ระบบคอมพิวเตอร์ และโดยหนังสือนี้ ท่ำนสละสิทธิใด ๆ ของท่ำน (ถ้ำมี) ในกำรคัดค้ำนเรื่องดังกล่ำว
17.4 กำรจ้ำงช่วงและกำรมอบหมำยหน้ ำที่ เรำขอสงวนสิทธิท่จี ะมอบหมำยหรือจ้ำงผู้รบั จ้ำงช่วงให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ใด ๆ ของเรำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแอป เว็บไซต์ และ/หรือบริกำร และสงวนสิทธิท่จี ะใช้ผู้ใ ห้
บริกำร ผูร้ บั จ้ำงช่วง และ/หรือตัวแทนใด ๆ ตำมข้อกำหนดที่เรำเห็นว่ำเหมำะสม
17.5 กำรโอนสิ ทธิ ท่ำนไม่อำจโอนสิทธิของท่ำนตำมข้อกำหนดฉบับนี้ ได้หำกไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ น
หนังสือจำกเรำก่อน เรำอำจโอนสิทธิของเรำตำมข้อกำหนดฉบับนี้ไปยังบุคคลภำยนอกใด ๆ ได้
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(คำแปล)
17.6 เหตุสุดวิสยั เรำไม่ต้องรับผิดต่อกำรไม่ปฏิบตั หิ น้ำที่ ควำมผิดพลำด ควำมไม่ต่อเนื่อง หรือควำมล่ำช้ำ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเรำตำมข้อกำหนดฉบับนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดฉบับนี้) หรือ
ควำมไม่ถูกต้อง ควำมไม่สำมำรถอำศัยอ้ำงอิงได้ หรือควำมไม่เหมำะสมของเนื้อหำของแอป เว็บไซต์
และ/หรือบริกำร หำกเกิดขึ้น ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือ แต่บำงส่วน และไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ ทำงอ้อม จำก
เหตุกำรณ์หรือควำมบกพร่องซึ่งอยู่นอกเหนือควำมควบคุมตำมสมควรของเรำ
17.7 กำรแยกออกจำกกันได้ของสัญญำ กำรที่ขอ้ สัญญำใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่ มีผล
บัง คับ จะไม่ ก ระทบหรือ มีผ ลต่ อ ควำมสมบู ร ณ์ ห รือ กำรมีผ ลบัง คับ ของข้อ สัญ ญำส่ ว นที่เ หลือ ของ
ข้อกำหนดฉบับนี้
17.8 กำรสละสิ ทธิ ในกรณีท่ที ่ำนฝ่ ำฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ กำรที่เรำไม่บังคับตำมข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่ถอื
เป็ น กำรสละสิท ธิใ นกำรบัง คับ ตำมข้อ ก ำหนดฉบับ นี้ และจะไม่ ก ระทบต่ อ สิท ธิใ นกำรบัง คับ ตำม
ข้อกำหนดฉบับนี้ในภำยหลัง เรำจะยังคงมีสทิ ธิท่จี ะใช้สทิ ธิและกำรเยียวยำของเรำในสถำนกำรณ์อ่นื ใด
ที่ท่ำนฝ่ ำฝืนข้อกำหนดฉบับนี้
17.9 สิ ทธิ ของบุคคลภำยนอก เว้นแต่เมื่อระบุไว้อย่ำงชัดแจ้ง ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ ได้เป็ นกำรให้สทิ ธิใด ๆ
แก่บุคคลภำยนอก และเท่ำที่กฎหมำยอนุ ญำต ตำมสัญญำฉบับนี้ เรำไม่ต้องรับผิดไม่ว่ำในทำงใดต่อ
บุคคลภำยนอกใด ๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย ข้อ 17.9 นี้ ไม่เป็ นกำรกระทบต่อสิทธิของผู้รบั โอนสิทธิท่ี
ได้รบั อนุญำตตำมข้อกำหนดฉบับนี้
17.10 กำรระงับข้อพิพำท ผูใ้ ช้และบีมจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่สี ุดในกำรเจรจำต่อรองโดยสุจริตและใช้วิธี
อย่ำงฉันมิตรในกำรระงับ ข้อพิพำท ควำมขัดแย้ง หรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกหรือโดย
เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ หรือกำรฝ่ ำฝืน กำรสิ้นสุด หรือควำมสมบูรณ์ของข้อกำหนดฉบับนี้ หำก
ไม่สำมำรถระงับข้อพิพำท ควำมขัดแย้ง หรือสิทธิเรียกร้องโดยฉันมิตรได้ จะต้องเสนอข้อพิพำท ควำม
ขัด แย้ ง หรื อ กำรเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ นั ้ น ต่ อ สถำบั น อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรแห่ ง ประเทศไทย (“สถำบัน
อนุญำโตตุลำกำร”) เพื่อ มีคำชี้ขำดอันเป็ น ที่สุ ดตำมข้อบังคับสถำบันอนุ ญ ำโตตุล ำกำรว่ ำด้ว ยกำร
อนุญำโตตุลำกำร (“ข้อบังคับว่ำด้วยกำรอนุญำโตตุลำกำร”) ที่มผี ลบังคับในขณะนัน้ โดยกำรอ้ำงถึง
ข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรอนุ ญำโตตุลำกำรนี้ ให้ถือว่ำข้อบังคับดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของข้อ สัญญำนี้ด้วย
ทัง้ นี้ ให้ดำเนินกำรอนุญำโตตุลำกำรตำมหลักกำรดังต่อไปนี้
(เอ)

อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรหนึ่ ง คน ซึ่ง คู่ ส ัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำยร่ ว มกัน แต่ ง ตัง้ เมื่อ ได้ ห ำรือ กัน แล้ ว เป็ น
ผู้ดำเนินกำร ในกรณีท่คี ู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยไม่สำมำรถตกลงกันแต่งตัง้ อนุ ญำโตตุลำกำรได้ ให้
ประธำนของสถำบันอนุ ญำโตตุลำกำรเป็ นผู้แต่งตัง้ อนุ ญำโตตุลำกำร ตำมข้อบังคับ ว่ำด้วยกำร
อนุญำโตตุลำกำร

(บี)

สถำนที่นงั ่ พิจำรณำสำหรับกำรอนุญำโตตุลำกำรได้แก่กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย

(ซี)

ภำษำที่ใช้ในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรได้แก่ภำษำอังกฤษ

(ดี)

ค ำชี้ข ำดอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรของสถำบัน อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรจะถือ เป็ น ที่สุ ด และมีผ ลผู ก พัน ต่อ
คู่ ส ัญ ญำทัง้ สองฝ่ ำย ให้คู่ ส ัญ ญำฝ่ ำยที่อ นุ ญ ำโตตุ ล ำกำรตั ด สิน ชี้ข ำดให้แ พ้ค ดี ร ับ ผิด ชอบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำอนุญำโตตุลำกำร
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(คำแปล)
เอกสำรแนบท้ำย 1
คำจำกัดควำมและกำรตีควำม
1.

คำจำกัดควำม เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ให้
คำต่อไปนี้มคี วำมหมำยดังต่อไปนี้ในข้อกำหนดฉบับนี้

1.1

“บริษทั ในเครือ” ของบริษทั หนึ่ง ๆ หมำยถึง บุคคลใด ๆ
ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม มีอำนำจควบคุม หรืออยู่ภำยใต้
กำรควบคุมร่วมกันกับบริษัทดังกล่ำวไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม โดยคำว่ำ “ควบคุม” หมำยถึงสิทธิในกำรใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 (50%) ของ
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนของฝ่ ำยบริ ห ำรของบุ ค คล
ดัง กล่ ำ ว และ/หรือ กำรมีอ ำนำจไม่ ว่ ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมในกำรจัดกำรหรือจัดให้มีกำรจัดกำรกำหนดกำร
บริหำรจัดกำรหรือนโยบำยของบุคคลดังกล่ำว

1.2

“กำรแจ้งเตือน” หมำยถึง กำรเตือนโดยเฉพำะเจำะจง
เกี่ยวกับเนื้อหำหรือกำรส่งเสริมกำรขำยที่จดั ให้โดยเรำ

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

ในแบบผังภู มิข องวงจรรวม แบบผลิต ภัณ ฑ์ ท่ไี ด้รบั จด
ทะเบีย น สิท ธิใ นกำรออกแบบ สิท ธิใ นฐำนข้อ มู ล ชื่อ
ทำงกำรค้ำหรือชื่อธุรกิจ สิทธิคุ้มครองควำมลับทำงกำร
ค้ำและข้อมูลอันเป็ นควำมลับ สิทธิคมุ้ ครองค่ำควำมนิย ม
และชื่อเสียง และสิทธิอ่นื ทัง้ ปวงในควำมเป็ นเจ้ำของใน
ทำนองเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนคำขอทัง้ ปวง
เพื่อขอรับสิทธิขำ้ งต้น ไม่ว่ำมีอยู่ในปัจจุบนั หรือจะมีขนึ้ ใน
อนำคต ไม่ ว่ ำที่ใ ดในโลก ไม่ ว่ ำได้ ร ับ จดทะเบีย นแล้ ว
หรือไม่ รวมทัง้ ประโยชน์ สิทธิพเิ ศษ สิทธิในกำรฟ้ องร้อง
สิทธิในกำรได้รบั ค่ำเสียหำย และสิทธิในกำรได้ ร ับ กำร
ชดใช้หรือกำรเยียวยำอื่น ๆ สำหรับกำรละเมิด กำรใช้
ในทำงที่ผิด หรือกำรฝ่ ำฝื นสิทธิใด ๆ ข้ำงต้นนี้ ไม่ว่ำใน
อดีต ปัจจุบนั หรือในอนำคต
1.9

“วัสดุ” มีควำมหมำยตำมที่ให้คำจำกัดควำมไว้ในข้อ 5.1

“กฎหมำยที่ ใ ช้ บ ัง คับ ” หมำยถึง กฎหมำย ข้อ บัง คับ
1.10 “รหัส ผ่ ำ น” หมำยถึ ง รหัส ผ่ ำ นที่ ใ ช้ ก ำรได้ ท่ี ท่ ำ นใช้
หลักเกณฑ์ ประกำศ หรือแนวปฏิบตั ทิ ่ใี ช้บงั คับใด ๆ ของ
ร่วมกับชื่อผู้ใช้เพื่อเข้ำถึงแอป และ/หรือ เว็บไซต์ส่ ว นที่
ประเทศไทย
ต้องใช้รหัสผ่ำนในกำรเข้ำถึง และ/หรือเว็บไซต์ส่วนที่มี
“แอป” หมำยถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ปี ั จจุบัน ใช้ช่อื ว่ ำ
กำรรักษำควำมปลอดภัย
“Beam” หรือชื่ออื่นที่เรำอำจกำหนดเป็ นครัง้ ครำว
1.11 “นโยบำยควำมเป็ นส่วนตัว ” หมำยถึง นโยบำยควำม
“บีม” และ “เรำ” หมำยถึง บริษัท บีม โมบิลิต้ี (ประเทศ
เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ที่ ร ะบุ ไว้ ใ น แ อ ป แ ล ะ / หรื อ เ ว็ บ ไซต์
ไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย
(https://www.ridebeam.com/privacy-policy)
“คู่สัญญำฝ่ ำยบีม” หมำยถึง บีมและบริษัทในเครือของ 1.12 “กำรส่งเสริ มกำรขำย” มีควำมหมำยตำมที่ให้คำจำกัด
บีม รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ กรรมกำร พนักงำน ตัวแทน ผู้รบั
ควำมไว้ในข้อ 4.2
จ้ำงอิสระ ผู้สืบสิทธิ และผู้รบั โอนสิทธิของบีมและบริษทั
1.13 “วัสดุต้องห้ำม” หมำยถึง ข้อมูล กรำฟิ ก ภำพถ่ำย และ/
ในเครือ
หรือวัสดุใด ๆ ที่
“แนวปฏิ บตั ิ ” หมำยถึง หลักเกณฑ์ท่เี รำพัฒนำขึ้น และ
(เอ) มีไ วรัส คอมพิว เตอร์ ห รือ โค้ ด โปรแกรม หรือ
ระบุไว้ในแอปและ/หรือเว็บไซต์ เพื่อกำหนดรำยละเอียด
มำโครที่มลี กั ษณะทำลำยหรือก่อควำมเสียหำย
ของนโยบำย ข้อ ก ำหนด ขัน้ ตอน วิธีป ฏิบัติ และแนว
(บี) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปัญญำหรือสิทธิควำม
ปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวกับบริกำร (รวมถึงวิธที ่ผี ใู้ ช้จะใช้และใช้งำน
เป็ นเจ้ำของอื่นใดของบุคคลภำยนอก
ยำนพำหนะ และรำยละเอียดของนโยบำยและข้อก ำหนด
(ซี) มีลกั ษณะเป็ นกำรหมิน่ ประมำท ใส่รำ้ ย หรือข่มขู่
ของเรำ) ตำมที่เรำอำจแก้ไขเพิม่ เติมเป็ นครัง้ ครำว
(ดี) ลำมก อนำจำร ไม่ เ หมำะสม ลอกเลี ย นแบบ
“สิ ท ธิ ใ นทรัพ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ” หมำยถึ ง ลิ ข สิ ท ธิ ์
หลอกลวง ขโมยมำ อันตรำย หรือไม่ชอบด้ ว ย
สิทธิบัตร สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ เครื่องหมำยกำรค้ำและ
กฎหมำยในลักษณะอื่นตำมกฎหมำยที่ ใช้บงั คับ
เครื่องหมำยบริกำร สิง่ บ่งชี้ทำงภูมศิ ำสตร์ ชื่อโดเมน สิทธิ
และ/หรือ
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(คำแปล)
(อี)

สำมำรถหรืออำจตีควำมได้ว่ำเป็ นกำรล่วงละเมิด
และ/หรื อ ไม่ เ หมำะสมโดยประกำรอื่ น ตำม
ดุลพินิจของเรำแต่เพียงผูเ้ ดียว
1.22
1.14 “ข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อกำรรักษำควำมปลอดภัย ”
หมำยถึง ชื่อผูใ้ ช้ รหัสผ่ำน และข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับ 2.
กำรเข้ ำ ระบบอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
โดยเฉพำะ ซึ่ง ออกหรือก ำหนดให้โดยเรำ เพื่อ ให้ผู้ใช้ 2.1
สำมำรถเข้ ำ ถึ ง แอป และ/หรื อ เว็ บ ไซต์ ส่ ว นที่ต้ อ งใช้
รหัส ผ่ ำ นในกำรเข้ำถึง และ/หรือ เว็บ ไซต์ ส่ ว นที่มีก ำร
รักษำควำมปลอดภัย
1.15 “บริ กำร” หมำยถึง บริกำร ข้อมูล และฟั งก์ชนั ที่เ รำได้
จัด ท ำไว้ใ นแอปและ/หรือ เว็บ ไซต์ รวมถึง บริก ำรเช่ ำ
ยำนพำหนะ
1.16 “เว็บไซต์” หมำยถึง เว็บไซต์ท่อี ยู่ท่ชี ่อื โดเมนใดก็ตำม ซึ่ง
ดำเนินกำรโดยหรือในนำมของเรำหรือบริษทั ใด ๆ ที่เป็ น
บริษัท ในเครือ ตำมที่เ รำก ำหนดเป็ น ครัง้ ครำว รวมถึง
เว็บ ไซต์ ท่ีปั จ จุ บัน อยู่ ท่ีช่ือ โดเมน www.ridebeam.com
หรือที่ช่อื โดเมนอื่นตำมที่เ รำอำจก ำหนดเป็ นครัง้ ครำว
ตลอดจนเว็บไซต์ท่อี ยู่ท่โี ดเมนย่อยของชื่อโดเมนดังกล่ำว
(ถ้ำมี)
1.17 “บุคคลภำยนอก” หมำยถึง นิตบิ ุคคล บริษทั หรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญำของข้อกำหนดฉบับนี้
1.18 “เครื่ องหมำยกำรค้ ำ ” หมำยถึง เครื่อ งหมำยกำรค้ ำ
เครื่องหมำยบริกำร ชื่อทำงกำรค้ำ และรูปโลโก้ท่ใี ช้และ
แสดงอยู่ในแอปและเว็บไซต์
1.19 “ผู้ใ ช้ ” และ “ท่ ำ น” หมำยถึง คู่ ส ัญ ญำฝ่ ำยที่ส ำมำรถ
เข้ำถึงแอปหรือเว็บไซต์ได้ และ/หรือใช้ยำนพำหนะและ/
หรือบริกำร และในกรณี ท่ีคู่สญ
ั ญำเป็ นบุคคธรรมดำ จะ
หมำยถึงบุคคลที่อำยุมำกกว่ำ 20 ปี หรืออยู่ภำยใต้กำร 2.2
ดูแลของบิดำ/มำรดำหรือผูป้ กครองตำมกฎหมำย
1.20 “ชื่อผู้ใช้” หมำยถึง ชื่อหรือรหัสระบุตัวบุคคลที่ใช้ในกำร
เข้ำ ระบบที่เป็ น ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งโดยเฉพำะ ซึ่ง
สำมำรถระบุตวั บุคคลของท่ำนได้

ใด ๆ ที่ติดอยู่บนอุปกรณ์ยำนพำหนะดังกล่ำวที่เรำเสนอ
ให้เป็ นครัง้ ครำว
“บริ ก ำรเช่ ำ ยำนพำหนะ” หมำยถึ ง กำรจั ด ให้ ท่ ำ น
สำมำรถใช้ยำนพำหนะผ่ำนทำงแอปและ/หรือเว็บไซต์
กำรตีควำม
ในข้อกำหนดฉบับนี้ (i) เมื่อใดก็ตำมที่มกี ำรใช้คำว่ำ “รวม”
หรือ “รวมถึง” ในข้อกำหนดฉบับนี้ จะถือว่ำคำดังกล่ำวมี
ค ำว่ ำ “แต่ ไ ม่ จำกัด เพีย ง” ตำมมำด้ ว ย (ii) (เว้น แต่ เมื่อ
กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ) กำรอ้ำงอิงถึงข้อสัญญำ วรรค
และเอกสำรแนบท้ำย จะหมำยถึงข้อสัญญำ วรรค และ
เอกสำรแนบท้ำยของข้อกำหนดฉบับนี้ (iii) โดยพิจำรณำ
ตำมบริบท คำที่อยู่ในรูปเอกพจน์ให้หมำยควำมรวมถึงคำ
ที่อ ยู่ ใ นรู ป พหู พ จน์ ด้ ว ย และค ำที่ อ ยู่ ใ นรู ป พหู พ จน์ ใ ห้
หมำยควำมรวมถึง ค ำที่อ ยู่ในรูปเอกพจน์ ด้ว ย และกำร
กล่ำวถึงบุคคล ให้หมำยควำมรวมถึงองค์กร ไม่ว่ำที่จดั ตัง้
ขึน้ แล้วหรือไม่ รวมถึงห้ำงหุน้ ส่วน ตลอดจนผูส้ บื สิทธิและ
ผู้ร ับ โอนสิท ธิ ข ององค์ก รดัง กล่ ำวด้ วย (iv) เว้น แต่ เ มื่อ
กำหนดเป็ นอย่ำงอื่นอย่ำงชัดแจ้ง กำรกล่ำวถึงจำนวนวัน
ให้หมำยถึงวันปฏิทนิ และคำว่ำ “เดือน” หรือ “รำยเดือน”
และกำรกล่ำวถึงจำนวนเดือน ให้หมำยถึงเดือนปฏิทนิ (v)
หัวข้อของข้อสัญญำ วรรค และ/หรือเอกสำรแนบท้ำยมี
ขึ้นเพื่อควำมสะดวกในกำรอ้ ำงอิงเท่ำนั ้น และไม่ส่ ง ผล
กระทบต่อกำรตีควำมข้อกำหนดฉบับนี้ และ (vi) กำรอ้ำง
ถึง ตัว บท กฎหมำย ข้อ ก ำหนด ข้อ บัง คับ กฎ ระเบียบ
กฎหมำยของฝ่ ำยนิตบิ ญ
ั ญัติ หรือคำสัง่ ให้หมำยรวมถึงที่
แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือประกำศใช้แทนที่เป็ น
ครัง้ ครำว รวมทั ง้ ข้ อ ก ำหนด ข้ อ บั ง คับ กฎ ระเบีย บ
กฎหมำยของฝ่ ำยนิติบัญญัติ หรือคำสังที
่ ่ออกโดยอำศัย
อำนำจของสิง่ ต่ำง ๆ ดังกล่ำวด้วย
ใ นกรณี ท่ี เ นื้ อ หำขอ งข้ อ ก ำหนดและ เ นื้ อ ห ำ ข อ ง
เอกสำรแนบท้ำยฉบับ ใด ๆ มีควำมไม่สอดคล้องกัน ให้
เนื้อหำของข้อกำหนดมีผลบังคับ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็ น
อย่ำงอื่น

1.21 “ยำนพำหนะ” หมำยถึง อุ ป กรณ์ ย ำนพำหนะเพื่อกำร
เดินทำงส่วนบุคคล รวมถึงอุปกรณ์และ/หรืออุปกรณ์เสริม
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