TERMS OF USE

เงื่อนไขการใชงาน
ความนำ

ยินดีตอนรับสูเว็บไซต MODERE.CO.TH (“ไซต”)
โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เรา (we)”,
“ของเรา”, “เรา (us)” หรือ “โมเดเร”) เปนผูใหบริการแกทานโดยอยู
ภายใตบังคับคำบอกกลาว ขอกำหนด และเงื่อนไขที่มีระบุไวในสัญญา
ฉบับนี้ (“สัญญา”) นอกจากนี้ เมื่อทานใชบริการใดของเรา (เชน การ
ตรวจสอบลูกคา) ทานจะอยูภายใตบังคับระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
นโยบาย ขอกำหนด และเงื่อนไขที่ใชบังคับแกบริการนั้น และสิ่งดังกลาว
มีอางรวมอยูเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ เราขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงไซตนี้และขอกำหนดและเงื่อนไขเหลานี้ในเวลาใดก็ได
การเขาถึง กวาดตาอาน หรือใชประโยชนจากไซตโดยประการอื่นเปนการ
แสดงวาทานตกลงเห็นชอบดวยกับขอกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวงในสัญญา
นี้ ดังนั้นจึงขอไดโปรดอานสัญญาฉบับนี้โดยรอบคอบกอนจะดำเนินการ
ตอไป

การใชไซต

ไซตของโมเดเรไมมีเปาหมายมุงไปยังบุคคลใดที่มีอายุตำ กวา 18 ป และ
ไมมุงหมายใหบุคคลใดที่มีอายุต่ำกวา 18 ปไดใชงานดวย โดยการใชงาน
ไซตของโมเดเรทานขอแถลงและรับรองวาทานมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
หากทานไมมีอายุอยางนอย 18 ป ก็จงอยาเขา ใชงาน หรือลงทะเบียนที่
ไซตของโมเดเร ในกรณีที่เราทราบวาทานมีอายุต่ำกวา 18 ป ทานอาจ
วางคำสั่งซื้อกับโมเดเรไดตอเมื่อผูปกครองหรือ ผูดูแล ของทานมีสวน
รวมดวย
ภายใตขอกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ โดยสัญญานี้เราอนุญาตให
ทานมีสิทธิโดยจำกัด เพิกถอนได โอนใหแกกันไมได และไมจำกัดผูกขาด
ในการเขาถึงและใชงานไซตโดยแสดงไซตไวที่บราวเซอรอินเทอรเน็ตของ
ทานเฉพาะเพื่อความมุงประสงคในการซื้อหาของใชสวนตัวที่มีขายอยูบน
ไซตเทานั้น และมิใชเพื่อการใชประโยชนทางการคาใดๆ หรือใชงานใน
นามบุคคลภายนอกใดๆ นอกจากตามที่เราไดอนุญาตไวโดยชัดแจง
ลวงหนาแลว การกระทำผิดสัญญาฉบับนี้ไมวาในครั้งคราวใดจะทำใหเกิด
การเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิที่มีใหไวในวรรคนี้ทันทีโดยมิตองแจงให
ทานทราบ นอกจากตามที่ไดอนุญาตใหไวในวรรคขางตนนี้แลว ทานจะ
ทำซ้ำ แจกจาย จัดแสดง ขาย ใหเชา จัดสง สรางงานอนุพันธ แปล
ดัดแปลง ทำวิศวกรรมยอนกลับ ถอดรื้อ ใชโปรแกรมแปลกลับ หรือแสวง
ประโยชนโดยประการอื่นจากไซตนี้หรือสวนหนึ่งสวนใดของไซตไมได
เวนแตจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากโมเดเรเปนลายลักษณอักษรแลว
ทานจะนำขอมูลใดๆ ที่มีใหไวบนไซตไปใชประโยชนเพื่อการคาใดๆ
หรือใชประโยชนใดๆ จากไซตเพื่อประโยชนของกิจการอื่นไมได นอกจาก
จะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเราลวงหนาแลว โมเดเรขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธที่จะใหบริการ ยกเลิกบัญชี และหรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอยูใน
ดุลพินิจของตน รวมถึงในสถานการณที่โมเดเรเชื่อวาลูกคาประพฤติตน
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ฝาฝนกฎหมายที่ใชบังคับอยูหรือเปนภัยตอประโยชนของโมเดเรดวย ทั้งนี้
ไมจำกัดอยูเพียงสถานการณดังกลาว
ทานจะตองไมอัพโหลด แจกจาย หรือเผยแพรโดยประการอื่นโดยผาน
ไซตนี้ซึ่งขอความ ขอมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่ (ก) ฝาฝนหรือละเมิดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ความลับทางการคา
หรือสิทธิในการเปนเจาของทรัพยสินประการอื่นของบุคคลใด หรือ
(ข) เปนการโฆษณาหมิ่นประมาท ขมขู หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร
ปลุกกำหนัดทางโลกีย หรืออาจกอใหเกิดความรับผิดทางแพงหรืออาญา
ใดๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายระหวางประเทศ หรือ
(ค) มีบั๊ก ไวรัส หนอน ประตูกับดัก มาโทรจัน หรือรหัสหรือทรัพยสินที่
เปนภัยอื่นใดรวมอยูดวย
ขอความที่มีใหไวบนไซตแหงนี้มีไวเพื่อความมุงประสงคในการแจงขอมูล
เพื่อทราบแตเพียงอยางเดียวเทานั้นและมิใชเปนสิ่งทดแทนคำแนะนำใน
การรักษาพยาบาล ไซตของโมเดเรไมใหคำแนะนำในการรักษาพยาบาล
ทานเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการปรึกษาแพทยที่มีใบอนุญาตหรือ
นักวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดานการดูแลสุขภาพเพื่อขอใหมีการให
คำแนะนำ วินิจฉัย และหรือรักษาสภาพอาการที่เกี่ยวกับสุขภาพใดๆ
หากทานจำเปนตองไดรับการดูแลรักษาพยาบาลทันที ใหติดตอแพทย
หรือนักวิชาชีพดานการแพทยฉุกเฉินประจำทองถิ่นของทานโดยมิชักชา
ขอความที่นำเสนอหรือความเห็นที่มีแสดงไวบนไซตแหงนี้เปนการนำเสนอ
หรือแสดงของบุคคลที่แสดงขอความหรือความเห็นเชนนั้นและหาไดเปน
การแสดงความเห็นของเราไม

การเปลี่ยนแปลงไซต

ทานตกลงและเขาใจวา ไซตของโมเดเร รวมทั้งคุณลักษณะ (ฟเจอร)
ใดๆ และทั้งปวงที่มีใหใชประโยชนไดโดยผานทางไซตของโมเดเรและ
ขอความของผูใชงานใด ๆ (ตามที่มีคำจำกัดความใหไวขางลางนี้) จะมี
เราเปนผูเปลี่ยนแปลงแกไขโดยอยูในดุลพินิจของเราแตเพียงผูเดียวในเวลา
ใดก็ไดโดยมิตองแจงใหทราบกอน หากมิไดมีระบุไวชัดแจงเปนอยางอื่น
ใหคุณลักษณะ (ฟเจอร) บริการใหม การเสริมหรือเพิ่มเติม หรือการ
เปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ ที่มีตอไซตของโมเดเร ซึ่งไดดำเนินการหลังจาก
ที่ทานไดเขาไซตของโมเดเรเปนครั้งแรกนั้น เปนสิ่งที่อยูภายใตเงื่อนไข
การใชงานนี้ดวย เราขอสงวนสิทธิในการสอบสวนและดำเนินการที่
เหมาะสมรวมทั้งการฟองรองคดีโดยอยูในดุลพินิจของเราแตเพียงผูเดียว
กับบุคคลใดที่ฝาฝนเงื่อนไขการใชงานนี้ รวมทั้งโดยการถอดออกไปซึ่ง
เนื้อหาของผูใชงานใด ๆ ที่มีโพสตไวโดยฝาฝนเงื่อนไขการใชงานนี้ การ
ยกเลิกลงทะเบียนผูฝาฝนคนนั้น หรือสกัดกั้นผูฝาฝนคนนั้นมิใหใชงาน
ไซตของโมเดเร ทั้งนี้ ไมจำกัดอยูเพียงแคการดังกลาว

การลงทะเบียน

ในการจะเขาไปใชคุณลักษณะ (ฟเจอร) บางประการของไซตของโมเดเร
ทานอาจจำเปนตองลงทะเบียนและนำสงที่อยูอีเมล (“รหัสประจำตัวผูใช
งาน”) และเลือกรหัสผาน หากทานลงทะเบียน ทานตกลงจะจัดหาขอมูล

การลงทะเบียนที่ถูกตองและสมบูรณใหแกเรา และจะแจงใหเราทราบทันที
ถึงสวนปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีตอขอมูลเชนนั้น
ตัวอยางเชน มิใหทาน
(1) เขาถึงบัญชีที่มีบุคคลอื่นควบคุมอยูโดยมีเจตนาที่จะสวมรอยเปน
บุคคลผูนั้น หรือ
(2) นำชื่อซึ่งอยูใตบังคับสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวทาน
เองมาใชเปนรหัสประจำตัวผูใชงานโดยมิไดรับอนุญาตอยางเหมาะสม
ใหการที่มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของวรรคนี้เปนการฝาฝนเงื่อนไขการ
ใชงานนี้โดยสาระสำคัญ ซึ่งอาจกอใหเกิดการยกเลิกบัญชีของทานได
ทันที นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือ
ยกเลิกรหัสประจำตัวผูใชงานโดยอยูในดุลพินิจของเรา
โดยใหที่อยูอีเมลของทานแก Modere.co.th ทานยินยอมใหเราใชที่อยู
อีเมลดังกลาวในการสงคำบอกกลาวที่เกี่ยวกับบริการ รวมทั้งคำบอก
กลาวใดๆ ที่กฎหมายกำหนดใหตองสง โดยสงไปใหทานแทนการติดตอ
สื่อสารทางไปรษณีย นอกจากนี้เรายังอาจใชที่อยูอีเมลของทานในการสง
ขอความอื่น ๆ ไปใหทานอีกดวย เชน การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
(ฟเจอร) ของบริการและขอเสนอพิเศษ หากทานไมตองการรับขอความ
อีเมลเชนนั้น ทานจะเลือกที่จะไมรับหรือเปลี่ยนแปลงรายการโปรดของ
ทานในการตั้งคาบัญชีของทานที่ modere.co.th/account/settings ก็ได
การเลือกที่จะไมรับอาจเปนการกีดกันไมใหทานไดรับขอความอีเมลใน
เรื่องรายการปรับปรุงใหทันสมัย สวนปรับปรุง หรือขอเสนอตางๆได

แนวทางดำเนินการเพื่อใหมีรหัสผานที่
ปลอดภัย
โมเดเร (ประเทศไทย) ขอเสนอแนะแนวทางดำเนินการดังตอไปนี้เมื่อตั้ง
รหัสผานประจำไซตของโมเดเรของทาน
• มีอักขระอยางนอย 8 ตัวอักษร
• มีอักษรตัวพิมพใหญอยางนอย 1 ตัว (A-Z)
• มีอักษรตัวพิมพเล็กอยางนอย 1 ตัว (a-z)
• มีตัวเลขอยางนอย 1 ตัว (0-9)
นอกจากนี้การจำแนกรหัสผานใหแตกตางกันออกไปในหลายบัญชี
ออนไลนก็ยังเปนการปฏิบัติที่ถูกตองอีกดวย การนำหลักฐานแสดงสิทธิ
อำนาจอยางเดียวกันไปใชในหลายบัญชีออนไลนจะกอใหเกิดความเปนไป
ไดวาจะมีการฝาฝนเรื่องความปลอดภัย
แตละครั้งที่ทานใชรหัสประจำตัวผูใชงานและรหัสผานของทานในการเขา
ไปใชบัญชีประจำไซตของโมเดเรของทาน ก็จะถือวาทานไดรับอนุญาตให
เขาถึงและใชงานไซตโดยประการที่สอดคลองกับขอกำหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาฉบับนี้แลว และเราไมมีหนาที่ตองสอบสวนอำนาจหรือแหลง
ที่มาของการเขาถึงหรือใชงานไซตใดๆ เชนนั้น ทานจะเปนผูรับผิดชอบ
แตเพียงผูเดียวตอการที่มีบุคคลใดซึ่งใชรหัสประจำตัวผูใชงานและรหัส
ผานที่กำหนดใหแกทานเพื่อเขาถึงและใชงานไซตนี้ ทุกครั้ง ไมวาการเขา
ถึงและใชงานไซตนี้เชนวานั้นจะไดรับอนุญาตจากทานโดยแทจริงหรือไมก็
ตาม รวมทั้งสิ่งติดตอและขอมูลที่สงทั้งปวงดวย ทั้งนี้ไมจำกัดอยูเพียงแค
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สิ่งดังกลาว ตลอดจนหนี้ทั้งปวง (รวมทั้งหนี้ทางการเงินดวย ทั้งนี้ไมจำกัด
อยูเพียงหนี้ดังกลาว) ซึ่งเกิดมีขึ้นโดยการเขาถึงหรือใชงานเชนนั้นดวย
ทานเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการปกปองความปลอดภัยและ
ความลับของรหัสประจำตัวผูใชงานและรหัสผานที่กำหนดใหแกทาน
ทานจะตองแจงใหเราทราบทันทีถึงการนำรหัสประจำตัวผูใชงานและรหัส
ผานของทานไปใชงานโดยมิไดรับอนุญาตไมวาในครั้งคราวใดหรือการ
ฝาฝนหรือสอเคาวาจะฝาฝนความปลอดภัยของไซตนี้ในคราวอื่นใด

การสั่งซื้อ
ในขณะนี้ โมเดเรจัดสงสินคาไปยังเฉพาะที่ตั้งภายในประเทศไทยเทานั้น
โมเดเรคิดคาภาษีการขายสำหรับสินคาที่สั่งซื้อบนเว็บไซตนี้โดยถือตาม
เกณฑอัตราภาษีการขายที่ใชบังคับซึ่งมีการจัดสงสินคาที่สั่งซื้อไปให
เมื่อจัดสงคำสั่งซื้อไปแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได สินคาสง
คืนทั้งปวงอยูภายใตบังคับนโยบายการคืนสินคาของโมเดเร

คำวิจารณและขอคิดเห็น
นอกจากตามที่มีกำหนดไวเปนอยางอื่นอยู ณ ที่แหงอื่นในสัญญานี้หรือ
บนไซต สิ่งใดที่ทานนำเสนอหรือโพสตไปยังไซตและหรือจัดหาใหแกเรา
รวมทั้งความคิด ความรูความชำนาญ เทคนิค คำถาม คำวิจารณ
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ (ซึ่งรวมเรียกวา “ขอความที่นำเสนอ”)
ทั้งนี้ไมจำกัดอยูแตเพียงสิ่งดังกลาว เปนและจะเปนสิ่งที่ถือวาไมเปน
ความลับและไมเปนกรรมสิทธิ์เฉพาะ และเราจะมีสิทธิในการใช คัดลอก
แจกจาย จัดแสดง เผยแพร แสดง ขาย ใหเชา จัดสง ดัดแปลง
สรางสรรคงานอนุพันธจากขอความที่นำเสนอเชนนั้นโดยวิธีการใดและใน
รูปแบบใดก็ได และในการแปล ดัดแปลง ทำวิศวกรรมยอนกลับ ถอดรื้อ
หรือใชโปรแกรมแปลกลับขอความที่นำเสนอเชนนั้นได โดยเปนสิทธิที่
ปราศจากคาสิทธิ์ มีผลไปทั่วโลกตลอดไปโดยเพิกถอนมิไดและสามารถ
โอนใหแกกันได ใหขอความที่นำเสนอทั้งปวงตกเปนกรรมสิทธิ์ของเราโดย
จำเพาะแตเพียงผูเดียวโดยอัตโนมัติและมิใหสงคืนใหแกทาน นอกจาก
สิทธิที่ใชบังคับแกขอความที่นำเสนอใดๆ แลว เมื่อทานโพสตขอคิดเห็น
หรือคำวิจารณไปยังไซต ทานยังใหสิทธิแกเราในการใชชื่อที่ทานเสนอไป
พรอมกับคำวิจารณ ขอคิดเห็น หรือขอความอื่นใด ถามี โดยเกี่ยวเนื่อง
กับคำวิจารณ ขอคิดเห็น หรือขอความอื่นเชนนั้นดวย ทานแถลงและ
รับรองวาทานเปนเจาของหรือเปนผูควบคุมโดยประการอื่นซึ่งสิทธิทั้งหมด
ในคำวิจารณ ขอคิดเห็น และขอความอื่นที่ทานโพสตบนไซตแหงนี้
และการที่เราไดใชประโยชนจากคำวิจารณ ขอคิดเห็น หรือขอความอื่น
ของทานจะไมเปนการละเมิดหรือฝาฝนสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ
ทานจะตองไมใชที่อยูอีเมลปลอม แสรงเปนบุคคลอื่นนอกจากตัวทานเอง
หรือชักชวนใหเราหรือบุคคลภายนอกหลงผิดโดยประการอื่นในเรื่องแหลง
กำเนิดของขอความที่นำเสนอหรือขอความใดๆ เราจะขจัดออกหรือแกไข
ตัดตอขอความที่นำเสนอใด ๆ (รวมทั้งขอคิดเห็นหรือคำวิจารณดวย)
ก็ไดไมวาดวยเหตุใด แตทั้งนี้ก็มิตองมีหนาที่กระทำการดังกลาว

ทรัพยสินทางปญญา
บรรดาขอความ ตัวกราฟก ปุมไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง และซอฟตแวร
(ซึ่งรวมเรียกวา “ขอความ”) เปนของโมเดเรหรือบริษัทในเครือของโมเดเร
โดยจำเพาะแตเพียงผูเดียว ขอความทั้งปวงที่มีรวบรวม เรียบเรียบ และ
ประกอบกันขึ้นมาบนไซตนี้ (“ขอความที่รวบรวม”) เปนของโมเดเรหรือ
บริษัทในเครือของโมเดเรโดยจำเพาะแตเพียงผูเดียว บรรดาซอฟแวรที่มี
ใชอยูบนไซตนี้ (“ซอฟตแวร”) เปนกรรมสิทธิ์ของโมเดเร บริษัทในเครือ
ของโมเดเร หรือผูจัดจำหนายซอฟตแวรของโมเดเร ขอความ ขอความที่
รวบรวม และซอฟตแวรลวนไดรับความคุมครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของ
ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหวางประเทศ MODERE.CO.TH,
MODERE.CO.TH (และแบบ) และตราสัญลักษณ คำขวัญ ชื่อทางการคา
หรือถอยคำอื่น ๆ เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน เครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายบริการของโมเดเร (ประเทศไทย) บริษัทในเครือของ
โมเดเร หรือผูจัดหา
หามเด็ดขาดมิใหนำเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการใดๆ
ของเราไปใชโดยมิไดรับความยินยอมเปนหนังสือโดยชัดแจงจากเรา
ทานจะนำเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการของเราไปใชโดย
เกี่ยวเนื่องกับสินคาหรือบริการใดๆ ไมวาในทางใดที่อาจจะกอใหเกิด
ความสับสนไมได ทานจะนำเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการ
ของเราไปใชโดยประการใดที่เปนการดูแคลนหรือทำใหเราเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงไมได ทานจะนำเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการใดๆ
ของเราไปใชในเมตาแท็ก (meta tags) ไมไดหากมิไดรับความยินยอม
โดยชัดแจงเสียกอน

นโยบายความเปนสวนตัว
โปรดตรวจสอบนโยบายความเปนสวนตัวของเราซึ่งบังคับการที่ทาน
เขาเยี่ยมชมไซตนี้ดวยเพื่อจะไดเขาใจระเบียบปฏิบัติของเรา นโยบาย
ความเปนสวนตัวของเรามีใหหามาใชไดอยูที่
images.modere.co.th/agreements/ modereprivacypolicy.pdf

การเลิกสัญญาและผลของการเลิก
สัญญา
นอกจากทางแกอื่นใดที่มีอยูตามกฎหมายหรือหลักแหงความยุติธรรมแลว
เราจะบอกเลิกสัญญานี้หรือเพิกถอนสิทธิใดๆ หรือทั้งปวงของทานที่มี
ใหไวตามสัญญานี้โดยทันทีก็ไดโดยมิตองแจงใหทานทราบกอน เมื่อได
บอกเลิกสัญญานี้แลวไมวาในคราวใดทานจะตองยุติการเขาถึงและใชงาน
ทั้งปวงซึ่งไซตทันที และนอกจากทางแกอื่นใดที่มีอยูตามกฎหมายหรือ
หลักแหงความยุติธรรมแลวใหเราเพิกถอนบรรดารหัสผานและรหัสประจำ
บัญชีที่ไดออกใหแกทานและปฏิเสธมิใหทานเขาถึงและใชงานไซตนี้โดยทั้ง
หมดหรือแตบางสวนไดทันที การบอกเลิกสัญญานี้ไมวาในครั้งคราวใดนั้น
จะไมกระทบกระเทือนสิทธิและหนาที่(รวมทั้งหนาที่เกี่ยวกับการชำระเงิน
ดวย ทั้งนี้ไมจำกัดอยูเพียงหนาที่ดังกลาว) ของคูสัญญาแตละฝายที่ได

4 Terms of Use

เกิดขึ้นมากอนวันที่บอกเลิกสัญญา

การเขาถึงจากตางประเทศ
จะเขาออกไซตนี้จากประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทยได ไซตนี้อาจ
มีสินคาหรือการอางถึงสินคาซึ่งไมมีใหหาซื้อไดภายนอกประเทศไทย
คำอางใดๆ เชนนั้นมิไดแสดงนัยวาจะจัดใหมีสินคานั้นภายนอกประเทศ
ไทย หากทานเขาถึงและใชงานไซตนี้ภายนอกประเทศไทย ทานเปนผู
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับประจำทองถิ่นของทาน

ขอผิดพลาดจากการพิมพ
ในกรณีที่สินคามีรายการลงไวในราคาที่ไมถูกตองหรือโดยมีขอมูลไม
ถูกตองอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการพิมพหรือความผิดพลาดใน
การกำหนดราคาหรือขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ไดรับมาจากผูจัดจำหนายของ
เรา ใหเรามีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ที่ไดมีไวกับสินคาที่ลง
รายการในราคาที่ไมถูกตองนั้น ใหเรามีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ
ใดๆ เชนนั้นไมวาจะไดยืนยันคำสั่งซื้อดังกลาวและเรียกเก็บเงินจากบัตร
เครดิตของทานแลวหรือไมก็ตาม หากไดมีการเรียกเก็บเงินคาซื้อสินคา
จากบัตรเครดิตของทานเรียบรอยแลวและคำสั่งซื้อของทานถูกยกเลิก
เราจะออกเครดิตฝากเขาบัญชีบัตรเครดิตของทานตามจำนวนที่ไดเรียก
เก็บไวทันที

สามารถใชบังคับไดตามกฎหมาย
เราเปนผูสรางสรรคและควบคุมไซตนี้อยูที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดังนั้น
กฎหมายของประเทศไทยก็จะบังคับขอสละสิทธิ ขอกำหนดและเงื่อนไข
เหลานี้โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอหลักความขัดกันของกฎหมายใดๆ

การปฏิเสธและจำกัดความรับผิด
ไซตนี้ สินคาที่เสนอขายบนไซต และธุรกรรมที่ไดดำเนินไปตลอดไซตมี
เราเปนผูจัดไวให “ตามสภาพที่เปนอยูในขณะนั้น” เราไมขอใหถอยแถลง
หรือคำรับรองไมวาชนิดใดที่ชัดแจงหรือโดยปริยายในเรื่องการปฏิบัติงาน
ไซตนี้หรือในเรื่องขอมูล ขอความ เนื้อหา หรือสินคาที่มีรวมอยูในไซตนี้
นอกจากคำรับรองใดๆ ที่มีใหไวโดยชัดแจงเต็มบริบูรณเทาที่กฎหมายที่
เกี่ยวของพึงอนุญาตใหได เราขอปฏิเสธความรับผิดตอคำรับรองทั้งปวง
รวมทั้งคำรับรองโดยปริยายในเรื่องความสามารถใชงานไดตามวัตถุ
ประสงคและเหมาะแกความมุงประสงคเฉพาะการ การไมละเมิดสิทธิ
กรรมสิทธิ์ ความถูกตองของขอมูลและการบูรณาการระบบ แตทั้งนี้ไม
จำกัดอยูแตเพียงคำรับรองดังกลาว ไซตนี้อาจมีความไมถูกตองแมนยำ
ความผิดพลาด หรือขอผิดพลาดจากการพิมพรวมอยูดวย เราไมขอรับรอง
วาขอความจะตอเนื่องไมติดขัดหรือปราศจากความผิดพลาดเทาที่
กฎหมายอนุญาตใหไวสูงสุด เราจะไมรับผิดตอคาเสียหายไมวาชนิดใด
อันเกิดจากการใชงานไซตนี้ รวมทั้งคาเสียหายโดยปริยาย คาเสียหาย

เนื่องจากการผิดสัญญา คาเสียหายเชิงลงโทษ คาเสียหายที่กำหนดใหเปน
เยี่ยงอยาง คาเสียหายที่แทจริง หรือคาเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสืบเนื่องจาก
เหตุความผิดอื่น แตทั้งนี้ไมจำกัดอยูแตเพียงคาเสียหายดังกลาว เทาที่
กฎหมายที่เกี่ยวของไดอนุญาตใหไวสูงสุด

ขอพิพาท
ใหนำขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของไมวาในทางใดกับการที่ทานเขาแวะชม
ไซตหรือกับสินคาที่ทานซื้อโดยผานไซตนี้ไปเสนอใหดำเนินการอนุญา
โตตุลาการลับที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย นอกจากเทาที่ทานไดฝาฝนหรือ
มีทีทาวาจะฝาฝนสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเราไมวาโดยวิธีการใด
เราอาจขอคำสั่งศาลหรือการบรรเทาชวยเหลือที่เหมาะสมอื่นในศาลของ
รัฐบาลกลางในประเทศไทย โดยสัญญานี้ทานใหความยินยอมและ
สละสิทธิในขอตอสูทั้งปวงวาขาดเขตอำนาจสวนบุคคลและถิ่นที่ศาลมี
อำนาจชำระความไมเปนที่สะดวกในเรื่องเกี่ยวกับสถานที่และเขตอำนาจ
ศาลในศาลของรัฐบาลกลางประจำประเทศไทย ใหดำเนินการอนุญา
โตตุลาการภายใตเงื่อนไขการใชงานนี้โดยเปนไปตามขอบังคับอนุญา
โตตุลาการทางการคาซึ่งมีใชทั่วไปอยูในขณะนั้นที่สมาคมอนุญา
โตตุลาการประเทศไทย ใหคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเปนที่สุดและ
มีผลผูกพันและจะออกเปนคำพิพากษาในศาลที่มีเขตอำนาจชำระความ
แหงหนึ่งแหงใดก็ได เทาที่กฎหมายที่เกี่ยวของไดอนุญาตใหไวสูงสุด
หามมิใหดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้โดยรวมกับการอนุญา
โตตุลาการที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นใดที่อยูภายใตบังคับสัญญานี้ ไมวาจะโดย
อาศัยการดำเนินคดีฟองรองตามลำดับชั้นหรือโดยประการอื่นก็ตาม
ทานตกลงวา โดยมิตองคำนึงถึงขอบัญญัติหรือกฎหมายใดที่ใหผลเปน
การขัดกัน จะตองยื่นฟองหรือยื่นมูลคดีใด ๆ อันเกิดจาก เกี่ยวของ
หรือเกี่ยวเนื่องกับการใชงานไซตหรือสัญญานี้ภายในหนึ่ง (1) ปหลังจาก
ที่ไดเกิดการเรียกรองหรือมูลคดีเชนนั้นขึ้นมาแลว มิฉะนั้นก็จะหามยื่น
ฟองตลอดไป

หากมีคำถาม
โปรดสงคำถามหรือขอคิดเห็นใดๆ (รวมทั้งบรรดาขอสอบถามที่ไม
เกี่ยวของกับการละเมิดลิขสิทธิ์ดวย) อันเกี่ยวกับไซตนี้ไปที่
โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด
เรียน: ฝายกฎหมาย
90 อาคารไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร เอ ชั้น 35 หองเลขที่ เอ 3501
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-696-3199
หรือสงอีเมลถึงเราที่ info@modere.co.th
วันที่มีผลบังคับ: 1 ธันวาคม 2558
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