
 เงือนไขการใชง้าน ออิอนสายดว่นพนัธมติรทางธุรกจิ 

ขอ้กาํหนดตกลงนี (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “ขอ้ตกลงนี”)  บรษิทั ออิอน จาํกดั (ตอ่ไปนี
เรยีกวา่ “ออิอน”)  และ สถาบนั เดอะ โกลเบลิ อไลแอนส ์ฟอร ์ซสัเทนเนเบลิ ซพั
พลายเชน (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “ASSC”)  “สายดว่นสมัพนัธมติรทางธรุกจิ” ออิอน 
(รวมถงึแอพพลเิคชนั Genba-Wise สาํหรบัสมารท์โฟนทใีหบ้รกิารโดย ASSC 
(ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “Genba-Wise”) (ทงัหมดนี ตอ่ไปนีเรยีกรวมกนัว่า “สายดว่น
พนัธมติรทางธรุกจิ”) เป็นเงอืนไขทผูีใ้ชส้ายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ (ตอ่ไปนีเรยีกวา่ 
“ผูใ้ช”้) และออิอนไดต้กลงกนั 
 

ขอ้ １ (ขอ้ตกลงในขอ้กาํหนด) 
1. ผูใ้ชต้อ้งใชส้ายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ ตามนโยบายความเป็นสว่นตวัลกูคา้สาย

ดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ และตามขอ้กาํหนดตกลงสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจินี 
2. หากผูใ้ชเ้ป็นผูเ้ยาว ์กรณุาใชส้ายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิหลงัจากไดร้บัความ

ยนิยอมจากตวัแทนทางกฎหมาย เชน่ พ่อ แม่ หรอืผูป้กครอง (รวมถงึความ
ยนิยอมในขอ้ตกลงนี) ทงันี หากผูใ้ชย้อมรบัขอ้ตกลงนีในขณะทยีงัเป็นผูเ้ยาว ์
เมอืบรรลนิุตภิาวะแลว้ จะถอืว่าผูใ้ชนั้นไดย้นืยนัการใชบ้รกิารในชว่งผูเ้ยาว ์

3. หากมขีอ้กาํหนดการใชบ้รกิารเฉพาะแตล่ะรายการในการใชส้ายดว่นพนัธมติร
ทางธรุกจิ ผูใ้ชจ้าํตอ้งใชส้ายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิตามเงอืนไขการใชง้านส่วน
บุคคลเฉพาะแตล่ะรายการนอกเหนือจากขอ้กาํหนดนี 

 

ขอ้２ (การเปลยีนแปลงขอ้กาํหนด) 
1. ออิอนอาจเปลยีนแปลงขอ้ตกลงนีไดต้ลอดเวลา ตามบทบญัญตัมิาตรา 548 

ขอ้ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งหากมเีหตุดงัต่อไปนี ขอกาํหนดที
เปลยีนแปลงจะถกูนําไปใชก้บัผูใ้ชบ้รกิารสายดว่น หลงัเปลยีนแปลง
ขอ้กาํหนดแลว้ 

(1) เมอืการเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดเหล่านีกอ่ใหเ้กดิผลประโยชนท์วัไปกบัผูใ้ช ้

(2) เมอืการเปลยีนแปลงของขอ้ตกลงนีไม่ละเมดิวตัถปุระสงคข์องสญัญา และมี
ความสมเหตสุมผลตามความจําเป็นของการเปลยีนแปลงความเหมาะสมของ
เนือหาและสถานการณอ์นืๆทเีกยีวขอ้งกบัการเปลยีนแปลง 

2. เมอืมกีารเปลยีนแปลงขอ้ตกลงนี ออิอนจะกาํหนดเวลามผีลบงัคบัใชข้อ้ตกลง
นี และแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบอยา่งนอ้ย 1 สปัดาหก์อ่นมผีลบงัคบัใช ้โดยแจง้ทสีาย
ดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ หรอืบนเว็ปไซตท์ดีาํเนินการโดยออิอน หรอืวธิกีาร
อนืตามทกีาํหนด 



3. แมว้า่จะมขีอ้กาํหนดในสองวรรคกอ่นหนา้นี หากผูใ้ชใ้ชส้ายดว่นพนัธมติร
ทางธรุกจิหลงัมกีารแจง้การเปลยีนแปลงของขอ้ตกลงนีตามวรรคกอ่นหนา้นี 
หรอื ไม่ทําตามขนัตอนการยกเลกิภายในระยะเวลาทอีอิอนกาํหนด ถอืว่าผูใ้ช ้
ยอมรบัการเปลยีนแปลงของขอ้ตกลงนี 

4. ผูใ้ชท้ใีชบ้รกิารแตกตา่งจากขอ้ตกลงนี จะสรปุขอ้กาํหนดการเปลยีนแปลง
กบัออิอนแยกกนัแลว้แตป่ระเด็น 

 

ขอ้ 3 (ภาพรวมของการบรกิาร) 
ผูใ้ชส้ามารถใชบ้รกิารทอีธบิายไวใ้นขอ้กาํหนดและเงอืนไขเหลา่นี และบรกิารอนืๆทอีิ
ออนกาํหนดแยกตา่งหากภายใตช้อืสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ รวมถงึการให ้
คาํปรกึษาจากทางผูใ้ชใ้นขอ้เสนอการปรบัปรงุ การแบ่งปันขอ้มูล และการเยยีมชม
แบบสาํรวจรายงานเกยีวกบัสถานททีํางานของผูใ้ช ้การรายงานและขอ้นําเสนอตอ่อิ
ออนเพอืการตอบกลบั การสรา้งและการวเิคราะหฐ์านขอ้มูล การรายงานผลประโยชน์
สาธารณะตอ่ตาํรวจ หน่วยดบัเพลงิ การบรกิารฉุกเฉิน ฯลฯ ในกรณีฉุกเฉินและ
สนับสนุนการบรรเทาทกุขส์าํหรบัผูใ้ช ้เชน่ การจดัทําบทวจิารณ ์ทมีงานภายในอิ
ออน ออิอนจะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยของหมายเลขโทรศพัทโ์ทรฟรทีจีะใชเ้มอืใชส้าย
ดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ และผูใ้ชจ้ะรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการสอืสารทงัหมดที
จาํเป็นสาํหรบัการส่งและรบีอเีมล ์การเรยีกดเูว็บไซต ์และการสอืสารอนืๆ 
 

ขอ้ ４ (เงอืนไขการใชง้าน Genba-Wise) 
1. เมอืผูใ้ชง้าน Genba-Wise ลงทะเบยีนรหสัผ่าน จะตอ้งจดัการอยา่งรอบคอบ

ถกูตอ้ง โดยยอมรบัความเสยีงของตนเองเพอืทจีะไดไ้ม่ถกูนําไปใชอ้ยา่งผดิ
กฎหมาย ASSC พจิารณาว่าการดาํเนินการทงัหมดทเีกดิขโึดยการใชร้หสัที
ลงทะเบยีนไวว้่าเป็นการดาํเนินการของผูใ้ชเ้จา้ของรหสัเอง 

2. ผูใ้ชง้านทลีงทะเบยีนกบั Genba-Wise สามารถลบบญัชแีละยกเลกิการสมคัรได ้
ตลอดเวลา 

3. ASSC อาจระงบัหรอืลบบญัชขีองผูใ้ชโ้ดยไม่แจง้ลว่งหนา้ หากพบว่าผูใ้ชล้ะเมดิ
หรอือาจละเมดิขอ้กาํหนดเหลา่นี 

4. สทิธขิองผูใ้ชท้งัหมดใน Genba-Wise จะหมดอายเุมอืบญัชถีูกลบไม่วา่จะดว้ย
เหตผุลใดก็ตาม โปรดทราบวา่ ถงึแมว้า่ผูใ้ชจ้ะลบบญัชโีดยไม่ไดต้งัใจก็ไม่
สามารถกูบ้ญัชคีนืได ้

5. บญัช ีGenba-Wise เป็นของผูใ้ชโ้ดยเฉพาะ สทิธขิองผูใ้ชง้าน Genba-Wise 
ทงัหมดไม่สามารถโอน ใหย้มื หรอืส่งตอ่ไปยงับคุคลทสีามได ้

6. ไม่สามารถสรา้งบญัช ีGenba-Wise ส่วนตวัหลายบญัชไีด ้



7. หากบญัช ีGenba-Wise สว่นตวัถูก ASSC ระงบั จะไม่สามารถสรา้งบญัชใีหม่
ไดห้ากไม่ไดร้บัอนุญาตจาก ASSC 

 

ขอ้ ５ (เงอืนไขการบรกิาร) 
1. เมอืใช ้Genba-Wise ผูใ้ชต้อ้งเตรยีมอปุกรณส์มารท์ดไีวทจีาํเป็น อปุกรณ์

สอืสาร โอเปอรเ์รชนัซสีเต็ม วธิกีารสอืสารและพลงังานไฟฟ้า ฯลฯ ดว้ยความ
ไวว้างใจและความรบัผดิชอบของผูใ้ชเ้องหรอืออิอน หากผูใ้ชเ้ป็นผูเ้ยาว ์กรุณา
ใชส้งิทตีวัแทนทางกฎหมายเชน่ ออิอน หรอืพอ่แม่ ผูป้กครองอนุมตัใิหใ้ช ้

2. ออิอนอาจใหบ้รกิารสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิทงัหมดหรอืบางส่วนแกผู่ใ้ชท้มีี
คณุสมบตัติรงตามเงอืนไขตอ่ไปนีเท่านัน อายุ ไม่ว่าจะมกีารยนืยนัตวัตนของ
ผูใ้ชห้รอืไม่ ไม่ว่าผูใ้ชจ้ะใหข้อ้มูลแกอ่อิอนหรอืASSCเพอืจดุประสงคใ์นการรบั
บรกิารผูใ้ช ้(ตอ่ไปนีเรยีกวา่ “ขอ้มูลทลีงทะเบยีน”)หรอืไม่ และเงอืนไขอนืๆทอีิ
ออนและASSCเห็นว่าจาํเป็น 

 
3. ผูใ้ชส้ามารถใชส้ายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิได ้หลงัจากทผูีใ้ชย้นืยนั ชอื เนือหา 

อายุ การนําไปใช ้ และเงอืนไขอนืๆทอีอิอนและ ASSCกาํหนด และใชง้านสาย
ดว่นพนัธมติรทางธรุกจิภายในขอบเขตและเงอืนไขทอีอิอนและASSCกาํหนด 

4. ออิอนสามารถเปลยีนชอืและขอบเขตการใชง้านของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้หรอืเตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบลว่งหนา้ ไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
นอกจากนี ยงัสามารถตงัคา่ เพมิ ลบ เปลยีนแปลงเนือหา ระงบัและยกเลกิ
ฟังกช์นัทงัหมดหรอืบางส่วนของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิได ้

5. ออิอนและASSCสามารถใชข้อ้มูลทงัหมดเกยีวกบัสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ
รวมถงึการใหค้าํปรกึษาผ่านสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิในขอบเขตทอีอิอนและ
ASSCเห็นวา่จาํเป็น เพอืจดุประสงคใ์นการตรวจหาและปรบัปรงุปัญหาดา้นสทิธิ
มนุษยชนแรงงานในห่วงโซอปุทานในระยะแรกๆ โดยสามารถใชข้อ้มูลดงักลา่ว
ไดอ้ยา่งอสิระในขอบข่ายทคีดิวา่จาํเป็น 

6. ถงึแมว้า่ผูใ้ชจ้ะยกเลกิการลงทะเบยีนแลว้ก็ตาม ผูใ้ชย้นิยอมทจีะให ้ออิอนและ
ASSC เก็บขอ้มูลการใหค้าํปรกึษาของผูใ้ชไ้วเ้ป็นระยะเวลาทเีหมาะสม เพอื
จดุประสงคใ์นการสาํรองขอ้มูลเก็บถาวร หรอืการตรวจสอบ และอาจเก็บรกัษา
สาํเนาบนัทกึของผูใ้ชต้ามทกีฎหมายกาํหนด หรอืเพอืวตัถปุระสงคท์างธรุกจิที
ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

 

ขอ้ ６(แบบสอบถาม) 

1. ออิอนและASSC อาจจดัทําแบบสอบถาม (ในรปูแบบคาํถาม) เป็นครงัคราว 
เพอืใหผู้ใ้ชต้อบลงคะแนน โพสตผ่์านเว็บไซต ์หรอืทางอเีมล ์ เพอืวตัถปุระสงคใ์น



การตรวจสอบคณุลกัษณะ แนวโนม้ความคดิเห็นของผูใ้ช ้ฯลฯ(ตอ่ไปนีเรยีกวา่ 
“แบบสอบถาม”) ซงึอาจดาํเนินการไดต้ลอดเวลา 
 

2. สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา เชน่ ลขิสทิธแิละสทิธอินืๆทงัหมดทเีกดิขนึจากการ
ตอบแบบสอบถามของผูใ้ช ้จะถกูโอนไปยงัออิอนและASSC เมอืผูใ้ชส้ง่การตอบ
กลบัไปยงัออิอนและASSC และ ออิอนและASSCจะสามารถใชข้อ้มูลทมีอียูใ่น
เนือหาของคําตอบตามการจดัการขอ้มูลทลีงทะเบยีน และขอ้มูลสว่นบุคคลทรีะบุ
ไวใ้นขอ้ ８ 

 

ขอ้ ７(การจดัการขอ้มูลการรบัรองความถกูตอ้งและเปลยีนแปลงขอ้มูลการ
ลงทะเบยีน) 
 

1. ผูใ้ช ้Genba-Wise จะตอ้งรบัผดิชอบและจดัการคา่ใชจ้า่ยของตวัเอง ในการ
จดัการ ID รหสัผ่าน และขอ้มูลอนืทจีาํเป็นสาํหรบัASSC ในการตรวจสอบการ
เชอืมตอ่จากผูใ้ช ้(ตอ่ไปนีเรยีกวา่”ขอ้มูลการตรวจสอบสทิธ”ิ) ในขอ้มูลการ
ลงทะเบยีน ผูใ้ชต้อ้งไม่อนุญาตใิหบุ้คคลทสีามใชข้อ้มลูการรบัรองความถกูตอ้ง
ไม่โอนไปยงับุคคลทสีามเพอืดาํเนินการตอ่ไป และขอ้มูลการรบัรองความถกูตอ้ง
จะไม่ถูกใชโ้ดยบุคคลทสีาม ไม่โอนถา่ยทอดไปยงับุคคลทสีาม รบัชว่งตอ่ จาํนํา 
กาํจดัทงิ หรอืเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

2. ผูใ้ช ้Genba-Wise จะตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทเีกดิขนึจากเหตขุอ้มูล
รบัรองความถกูตอ้งรวัไหลเนืองจากความผดิพลาดของผูใ้ช ้ความผดิพลาดใน
การใชง้าน การใชง้านโดยบุคคลทสีาม การเขา้ถงึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ฯลฯ อิ
ออนและASSCจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ยกเวน้ในกรณีทอีอิอนและASSCเจตนาหรอื
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งแรง ในกรณีทอีอิอน ASSC หรอืบุคคลภายนอกไดร้บัความ
เสยีหายอนัเป็นผลมาจากการใชข้อ้มูลรบัรองความถกูตอ้งโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
ผูใ้ชจ้ะตอ้งชดใชค้วามเสยีหายดงักล่าว 

3. ผูใ้ช ้Genba-Wise จะตอ้งแจง้ใหอ้อิอนและASSCทราบทนัทตีามวธิกีารทAีSSC
กาํหนด เกยีวกบัการเปลยีนแปลงใดๆในขอ้มมูลการลงทะเบยีน หากขอ้มูลการ
รบัรองความถกูตอ้งถกูเขา้ถงึโดยบุคคลทสีาม หรอืหากสงสยัว่าขอ้มูลรบัรอง
ความถกูตอ้งถกูใชโ้ดยบุคคลทสีาม จะตอ้งดาํเนินมาตรการเพอืหลกีเลยีงการใช ้
ขอ้มูลรบัรองความถกูตอ้งโดยบุคคลทสีามเท่าทจีะทําได ้และตอ้งปฏบิตัติาม
คาํแนะนําจากออิอนและASSC 



4. หากผูใ้ช ้Genba-Wise เสยีเปรยีบเนืองจากไม่ไดใ้ชม้าตรการการตดิตอ่ทรีะบไุว ้
ในขอ้กอ่นหนา้นี ออิอนและASSCจะไม่รบัผดิชอบใดๆ เวน้แตอ่อิอนและASSCจะ
มเีจตนาหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งแรง 

5. หากผูใ้ช ้Genba-Wise ไม่ตดิตอ่ตามขอ้ ３ของขอ้ตกลงนี ออิอนและASSC
อาจพจิารณาว่าผูใ้ชย้กเลกิการใชบ้รกิาร 

 

ขอ้ ８ (ขอ้มูลการลงทะเบยีน/ขอ้มูลสว่นตวั) 
1. ออิอนและASSCจะใชข้อ้มูลการลงทะเบยีนเพอืวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี 

(1) การทํางานของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ (รวมถงึการใหข้อ้มูลทงัหมดจาก 
ASSC กบัออิอนหรอืผูใ้ช)้ 

(2) การใหข้อ้มูลเกยีวกบัการบรกิารของออิอนหรอืASSC (ไม่จํากดัเฉพาะสาย
ดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ)  เมอืออิอนหรอืASSCพจิารณาว่าเป็นประโยชนต์อ่
ผูใ้ช ้ผลติภณัฑ ์และบรกิารของผูโ้ฆษณา หรอื บรษิทัคูค่า้ 

(3) การสาํรวจแบบสอบถามเพอืควบคมุคณุภาพสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิและ
การวเิคราะหผ์ล 

(4) การตดิตอ่ผูใ้ชเ้กยีวกบัเรอืงทสีง่อาจผลกระทบอยา่งมนัียสาํคญัตอ่การ
ดาํเนินงานของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ(รวมถงึ แตไ่ม่จาํกดัเฉพาะการ
เปลยีนแปลงทสีาํคญั หรอืการระงบัเนือหาของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ) 

(5) ตดิตอ่เพอืขอความยนิยอมในการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช ้
 

2. ผูใ้ชย้อมรบัใหอ้อิอนและASSCเปิดเผยขอ้มูลการลงทะเบยีนใหกบับุคคลทสีาม
นอกเหนือจากผูใ้ช ้ในกรณีตอ่ไปนี 
(1) เมอืรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลทลีงทะเบยีน เพอืวตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรงุ

สายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ หรอืบรกิารทเีกยีวขอ้ง หรอืพฒันาธรุกจิที
เกยีวขอ้ง 

(2) การเปิดเผยหรอืการใหข้อ้มูลกบับุคคลทสีามของขอ้มูลทไีดร้บัจากการ
รวบรวมและการวเิคราะหท์อีธบิายไวใ้นรายการกอ่นหนา้นี ในลกัษณะทไีม่
สามารถระบตุวัตนหรอืระบุตวับุคคล 

(3) เมอืไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ชข้อ้มูลสว่นบุคคลในการเปิดเผยและใช ้
ขอ้มูลทลีงทะเบยีน 

(4) เมอืมคีวามจาํเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืใชข้อ้มูลทลีงทะเบยีนเพอืใหบ้รกิารทอีิ
ออนหรอืผูใ้ชต้อ้งการ 

(5) เมอืบุคคลทสีาม เชน่พนัธมติรทางธรุกจิตอ้งการขอ้มูลการลงทะเบยีน เพอื
วตัถปุระสงคใ์นการใหบ้รกิารทอีอิอนหรอืผูใ้ชต้อ้งการ (นอกจากนี บุคคลที



สาม เชน่พนัธมติรอาจไม่ใชข้อ้มูลการลงทะเบยีนท ีASSCใหม้าเกนิ
ขอบเขตทจีาํเป็นสาํหรบัการใหบ้รกิาร) 

(6) เมอืกฎหมายกาํหนด 
(7) เมอืจาํเป็นเพอืปกป้องชวีติ รา่งกาย ทรพัยส์นิของ ASSC ออิอน ผูใ้ชง้าน

หรอืบุคคลภายนอก หรอืบรกิารใดๆทใีหบ้รกิารโดยออิอนหรอืASSC 
(8) เมอืมคีวามจาํเป็นอยา่งยงิในการพฒันาสขุภาพของประชาชนหรอืสง่เสรมิ

การเจรญิเตบิโตทดีขีองเด็ก 
(9) เมอืจาํเป็นตอ้งรว่มมอืกบัหน่วยงานระดบัชาต ิหน่วยงานสาธารณะในพนืท ี

หรอืบุคคลหรอืองคก์รทไีดร้บัความไวว้างใจจากสงิทกีลา่วมาขา้งตน้ ใน
การดาํเนินกจิการทกีาํหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบั และเมอืมกีารรอ้งขอ
การเปิดเผยขอ้มูลทชีอบดว้ยกฎหมายจากภาคเีหลา่นี 

3. ออิอนและASSCจะจดัการขอ้มูลสว่นบุคคลตามนโยบายความเป็นสว่นตวั ออิอน
“สายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ” 

4. ผูใ้ชส้ามารถรอ้งขอใหเ้ปิดเผย ลบ แกไ้ข หรอืระงบัการใชข้อ้มูลทลีงทะเบยีนไวไ้ด ้
และออิอนจะตอบกลบัในทนัทเีมอืสามารถยนืยนัไดว้า่คาํขอนันมาจากตวัผูใ้ชเ้อง 

 

ขอ้ ９(การระงบัการใชง้าน ฯลฯ) 
1. หากผูใ้ชต้กอยูภ่ายใตก้รณีใดๆดงัตอ่ไปนี หรอืออิอนพจิารณาแลว้ว่ามคีวามเสยีง

จากกรณีดงักล่าว ออิอนอาจระงบัการใชง้านสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิทนัทไีม่
ว่าจะทงัหมดหรอืบางสว่น หรอือาจใชม้าตรการอนืทอีอิอนเห็นว่าเหมาะสม โดย
แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบตามดลุยพนิิจของออิอน อาจจะแจง้หรอืไม่แจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้ช ้หากอเีมลท์ลีงทะเบยีนใชง้าน
ไม่ได ้จะถอืวา่ไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชท้ราบแลว้ โดยใชม้าตรการดงัตอ่ไปนี 
(1) หากละเมดิขอ้กาํหนดการใชง้านเหลา่นี 
(2) หากขอ้มูลทลีงทะเบยีนเป็นเท็จหรอืไม่ถกูตอ้ง 
(3) หากพจิารณาแลว้ว่าอเีมลท์ลีงทะเบยีนใชง้านไม่ได ้
(4) เมอืแอบอา้งเป็นบุคคลทสีามและลงทะเบยีนเป็นผูใ้ชG้enba-Wise 
(5) เมอืผูใ้ชอ้อกจากผูร้บัมอบธรุกจิของออิอน 
(6) เมอืผูใ้ชเ้สยีชวีติ 
(7) นอกจากนี เมอืออิอนพจิารณาแลว้ว่าไม่เหมาะสมในฐานะผูใ้ช ้

2. ในกรณีของขอ้กอ่นหนา้นี หากออิอนหรอืASSC ไดร้บัความเสยีหาย ผูใ้ชจ้ะตอ้ง
ชดใชใ้หอ้อิอนหรอืASSC สาํหรบัความเสยีหายนนั 

3. ASSC ไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยเหตุผลของมาตรการทกีาํหนดไวใ้นขอ้ท ี1ใหผู้ใ้ช ้
ทราบ 

 



ขอ้ 10 (สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา ฯลฯ) 
1. ลขิสทิธทิงัหมด (รวมถงึสทิธทิรีะบุไวใ้นมาตรา 27 หรอื 28 ของพระราชบญัญตัิ

ลขิสทิธ)ิ และสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาอนืๆทเีกดิขนึ สทิธใินภาพบุคคล สทิธิ
ในการประชาสมัพนัธ ์และสทิธทิางศลีธรรมอนืๆ รวมทงัสทิธใินการเป็นเจา้ของ
และสทิธใินทรพัยส์นิอนืๆในขอ้ความ รปูภาพ วดิโีอ โปรแกรม และขอ้มูลอนืๆ ที
ประกอบกนัเป็นสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ รวมถงึGenba-Wise เป็นของอิ
ออนหรอืASSC 

2. ออิอนและASSC จดัเก็บและสะสมขอ้มูลทงัหมด (รวมถงึ แตไ่ม่จาํกดัเพยีง ขอ้มูล
ทเีป็นขอ้ความ และขอ้มูลรปูภาพ ฯลฯ) ทผูีใ้ชโ้พสตห์รอืบนัทกึไวใ้นสายดว่น
พนัธมติรทางธรุกจิ และใชข้อ้มูลดงักลา่วเพอืวตัถปุระสงคใ์นการดาํเนินงานที
ราบรนื และการปรบัปรงุธรุกจิสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ การประกาศโฆษณา
ของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ ฯลฯ (รวมถงึบทความและเนือหาผ่านการ
เผยแพรบ่นสอืของบุคคลทสีาม) ตามวตัถปุระสงค ์จะถกูแปลและนําไปใชใ้นทุก
รปูแบบและผูใ้ชย้อมรบัตามนี 

3. ผูใ้ชต้กลงทจีะไม่ใชส้ทิธทิางศลีธรรมตอ่ผูท้ไีดร้บัชว่งตอ่หรอืไดร้บัอนุญาตสทิธิ
จากออิอนและASSC 

4. หากปัญหา เชน่ การละเมดิสทิธขิองบุคคลทสีามเกดิขนึในสว่นทเีกยีวกบังานของ
ผูใ้ชเ้อง ผูใ้ชจ้ะตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยคา่ใชจ้่ายและความรบัผดิชอบของตนเอง 
และจะไม่กอ่ใหเ้กดิความไม่สะดวกหรอืความเสยีหายใดๆตอ่ออิอนและASSC 

 

ขอ้ 11 (เรอืงตอ้งหา้ม) 
1. ผูใ้ชจ้ะตอ้งไม่เขา้รว่มในกจิกรรมตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี 

(1) การกลา่วเท็จ 
(2) การกระทําทรีบกวนการทํางานของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ 
(3) สงิใดททีําใหเ้สอืมเสยีชอืเสยีงหรอืทําลายชอืเสยีงของผูใ้ชร้ายอนืหรอืผูใ้ช ้อิ

ออน ASSC หรอืบุคคลทสีาม หรอืสงิทลีะเมดิสทิธขิองผูใ้ช ้
2. หากผูใ้ชล้ะเมดิขอ้หา้มใดๆทรีะบุไวใ้นขอ้กอ่นหนา้นี ออิอนและASSC อาจ

เรยีกรอ้งใหผู้ใ้ชจ้า่ยคา่ชดเชยใหแ้กอ่อิอนและASSCสาํหรบัความเสยีหายใดๆและ
ทงัหมด (รวมถงึค่าธรรมเนียมตามกฎหมายทสีมเหตสุมผล) ทเีกดิขนึอนัเป็นผล
จากจากการกระทําของผูใ้ช ้
 

ขอ้ 12 (การระงบั การยกเลกิ การยตุ ิสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ) 
1. ออิอนอาจระงบัสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิทงัหมดหรอืบางสว่น จากสาเหตุ

ดงัตอ่ไปนี 



(1) เมอืออิอนหรอืASSC ดาํเนินการบํารงุรกัษาหรอืตราจสอบระบบ
คอมพวิเตอรส์มําเสมอเพอืใหบ้รกิารสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ หรอืใน
กรณีฉุกเฉิน 

(2) ในกรณีทไีม่สามารถดาํเนินการสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิไดเ้นืองจาก
สถานการณฉุ์กเฉินเชน่ ไฟไหม ้ไฟดบั หรอืภยัธรรมชาต ิ

(3) ในกรณีทไีม่สามารถดาํเนินการสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิไดเ้นืองจาก
สงคราม การกอ่ความไม่สงบ การจลาจล ความวุ่นวาย ขอ้พพิาทแรงงาน 
ฯลฯ 

(4) ในกรณีทไีม่สามารถดาํเนินการสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิไดเ้นืองจาก
ความผดิปกตขิองระบบคอมพวิเตอรท์ใีชใ้นการใหบ้รกิาร มกีารเขา้ถงึโดย
ไม่ไดร้บัอนุญาตจากบุคคลทสีาม การตดิไวรสัคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

(5) ในกรณีทไีม่สามารถดาํเนินการสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิไดเ้นืองจาก
มาตรการทกีฎหมายและขอ้บงัคบัทกีาํหนด 

(6) ในกรณีอนืๆทอีอิอนหรอืASSC พจิารณาแลว้ว่าหลกีเลยีงไม่ได ้
2. ในกรณีทอีอิอนระงบัการดาํเนินการของสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิตามขอ้กอ่น

หนา้นี ออิอนจะแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบลว่งหนา้ทางอเีมลห์รอืวธิกีารอนืๆ ในขอบเขตที
เหมาะสม ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉิน 

 

ขอ้ 13 (คาํเตอืน) 
1. ออิอนและASSC ไม่รบัประกนัความถูกตอ้งตามกฎหมาย ความถกูตอ้งตามความ

เหมาะสม ความถกูตอ้งทางศลีธรรม หรอืการมอียู่ของสทิธขิองขอ้มูลใดๆทมีอียู่
ในสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ 

2. ออิอนและASSC จะไม่รบัผดิชอบตอ่ปัญหาใดๆ (ขอ้เสนอสาํหรบัการกระทําที
ละเมดิกฎหมายและขอ้บงัคบั หรอืลว่งละเมดิตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยและศลีธรรม
ของประชาชน การหมนิประมาทความเป็นสว่นตวั การข่มขู่ใสร่า้ย การลว่งละเมดิ 
ฯลฯ) ทอีาจเกดิขนึระหวา่งผูใ้ช ้หรอืระหวา่งผูใ้ชก้บับุคคลทสีามบนสายดว่น
พนัธมติรทางธรุกจิ เวน้แตอ่อิอนและASSCจะมเีจตนาหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่ง
แรง 

3. ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ออิอนและASSCจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ 
(รวมถงึ แตไ่ม่จาํกดัเพยีงความเสยีหายทเีกดิจากการสญูหายของขอ้มูล ฯลฯ) ที
เกดิโดยผูใ้ช ้เนืองจากการระงบั การหยดุการทํางาน การยกเลกิยตุสิายดว่น
พนัธมติรทางธรุกจิ และการเปลยีนแปลงสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิตามวรรคท ี
3 ของขอ้เดยีวกนั เวน้แตม่อีอิอนและASSCจะมเีจตนาหรอืประมาทเลนิเล่ออยา่ง
แรง 



4. ออิอนและASSC จะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆทเีกดิจากสภาพแวดลอ้ม
ของคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล สมารท์โฟน มอืถอื ซอฟตแ์วร ์ฯลฯ ของผูใ้ช ้หรอื
การตดิไวรสัคอมพวิเตอร ์นอกจากนีออิอนและASSCอาจแจง้ผูใ้ชท้ราบถงึ
สภาพแวดลอ้มทเีกยีวขอ้ง ฯลฯ โดยลกัษณะทกีาํหนดแยกกนั 

5. นอกเหนือจากรายการทรีะบุไวก้อ่นหนา้นี ออิอนและASSCจะไม่รบัผดิชอบตอ่
ความเสยีหายใดๆทเีกดิขนึกบัผูจ้ากการใชส้ายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ เวน้แตอ่ิ
ออนและASSCจะมเีจตนาหรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งแรง 

 
ขอ้ 14 (ใหค้าํปรกึษาและอาํนาจศาล ) 
1. หากมขีอ้สงสยัหรอืปัญหาใดๆระหว่างผูใ้ช ้ออิอน ASSC หรอืบุคคลทสีาม 

เกยีวกบัสายดว่นพนัธมติรทางธรุกจิ จะมกีารพูดคยุกนัโดยสจุรติใจเพอืพยายาม
หาทางแกไ้ข 

2. สาํหรบัการดาํเนินคดแีละขอ้พพิาทอนืๆทเีกยีวขอ้งกบัขอ้ตกลงนี ศาลสรุปผล
โตเกยีวและศาลแขวงโตเกยีวจะเป็นศาลทมีอีํานาจศาลในขอ้ตกลงแตเ่พยีงผู ้
เดยีวของศาลชนัตน้ 

 

ขอ้ 15 (กฎหมายทบีงัคบัใช)้ 
ขอ้ตกลงนีจะอยูภ่ายใตแ้ละตคีวามตามกฎหมายของญปีุ่ น 
 

 


