ข้ อตกลงและเงื่อนไขการใช้ งาน (ต่อไปนี ้จะเรียกว่า "ข้ อกําหนดในการให้ บริ การ") กําหนดเงื่อนไขระหว่าง บริษัท
บางกอก โปร เวนเจอร์ จํากัด (ต่อไปนี ้เรียกว่า "บริษัท ") และผู้ใช้ เกี่ยวกับการใช้ งานเว็บไซต์, ซอฟต์แวร์ , แอพพลิเคชัน่ ,
ผลิตภัณฑ์, เอกสารและบริการอืน่ ๆ (ต่อไปนี ้จะเรียกว่า "บริการ") ที่จดั ให้ แก่ผ้ ใู ช้ ภายใต้ ชื่อ "VCONNECT" หรื อใน
ความสัมพันธ์กบั "VCONNECT"
คํานิ ยาม
"VCONNECT" หมายถึง “ซอฟแวร์ ระบบคลาวด์” ผู้ให้ บริการการประชุมออนไลน์ที่ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการต่างๆ ที่
นําไปใช้ กับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ที่ซอฟแวร์ รองรับ เพื่อให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารดังกล่าว
ทํางานหรือใช้ งานซอฟแวร์ เพื่อให้ ได้ รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทังนี
้ ้ ไม่ว่าจะเป็ นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะใด
ข้อ 1 ข้อตกลงและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ผู้ใช้ ต้องใช้ บริการตามข้ อกําหนดในข้ อกําหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้ สามารถใช้ บริการได้ ต่อเมื่อได้ ยอมรับข้ อตกลงและ
เงื่อนไข บริ ษัทจะถือว่าผู้ใช้ เห็นด้ วยกับข้ อกําหนดในการให้ บริ การเมื่อมีการตอบรับการในรูปแบบที่บริ ษัทกําหนด
ข้อ 2 กฎระเบี ยบอืน่ ทีส่ ามารถใช้บงั คับได้
ข้ อกําหนดในการให้ บริการ VCONNECT และเงื่อนไขการใช้ งานและนโยบายส่วนบุคคล VCONNECT จะมีผล
บังคับเมื่อผู้ใช้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ VCONNECT
ข้อ 3. การรับรอง และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
3.1 ผู้ขายและอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ผู้ซื ้อใช้ บริ การในแบบคลาวด์ เมื่อเข้ าถึงเซิร์ฟเวอร์ ที่ติดตั ้ง VCONNECT โดยผ่าน
ทางอินเทอร์ เน็ตและล็อกอินโดยใช้ รหัสประจําตัวผู้ใช้ ภายใต้ การปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดนี ้ บริ ษัทให้ สิทธิ์ แก่ลูกค้ าในการใช้
บริ การนี ้โดยไม่ใช่ผกู ขาด
3.2 ผู้ขายและอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ตกลงอนุญาตให้ ผ้ ซู ื ้อ ใช้ สิทธิใน VCONNECT ในหลายบริ การ หรื อบริ การใด
บริ การหนึง่ เพียงบริ การเดียวตามเงื่อนไขที่บริ ษัท และผู้ใช้ งานตกลงร่วมกัน
3.3 การกําหนดระยะเวลาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิ ใน VCONNECT ตามข้ อตกลง จะถูกกําหนดวันเริ่ มต้ นและวันสิ ้นสุด
การใช้ ตามที่ผ้ ใู ช้ ได้ รับมอบสิทธิ์การใช้ VCONNECT ตามข้ อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ใช้
3.4 การกําหนดปริ มาณหรื อขอบเขตการใช้ สิทธิ ใน VCONNECT ตามข้ อตกลง จะถูกกําหนดการใช้ ตามที่ผ้ ใู ช้
ได้ รับมอบสิทธิ์การใช้ VCONNECT ตามข้ อตกลงระหว่างบริษัทและผู้ใช้
ข้อ 4. การอนุมตั ิ การใช้ VCONNECT
1. บริ ษัท อนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์แวร์ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับบริ การ (ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า "ซอฟต์แวร์ " และรวมถึงซอฟต์แวร์ ที่
ได้ รับมาใหม่เนื่องจากการอัพเกรดในอนาคต) ที่บริษัท จัดให้ สําหรับผู้ใช้ ที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ งาน ของบริ การภายใต้
เงื่อนไขที่ผ้ ใู ช้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงื่อนไข ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องจะเป็ นของบริ ษัท
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2. บริ ษัทไม่สามารถรับรองได้ ว่าซอฟต์แวร์ มีความบกพร่องทางความถูกต้ องตามกฎหมายหรื อไม่ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความมัน่ คงความน่าเชื่อถือความถูกต้ องความสมบูรณ์ความถูกต้ องเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์เฉพาะข้ อบกพร่ องด้ านความปลอดภัยข้ อผิดพลาดหรื อข้ อบกพร่ องการละเมิดสิทธิ ฯลฯ )
3. ผู้ใช้ ต้องไม่ดําเนินการต่อไปนี ้เมื่อใช้ VCONNECT เว้ นแต่ผ้ ใู ช้ งานจะได้ รับการอนุมตั ิจากบริ ษัทอย่างชัดเจน
(1) คัดลอกซอฟต์แวร์ ทั ้งหมดหรื อบางส่วน
(2) แก้ ไขเนื ้อหาข้ อความและ / หรื อโปรแกรมของซอฟต์แวร์ ทงหมด
ั้
้
อบางส่วนของซอฟต์แวร์ หรื อพยายามถอดรหัสซอฟต์แวร์ ทั ้งหมดหรื อบางส่วน
(3) ถอดหรื อถอดส่วนประกอบทังหมดหรื
(4) มอบหมายให้ ยืมหรือให้ สิทธิ์ซอฟต์แวร์ แก่บคุ คลที่สาม
(5) ใช้ ซอฟต์แวร์ เพือ่ โฆษณาวัตถุประสงค์ทางการค้ าหรื อการชักชวน
(6) ละเมิดกฎหมายคําพิพากษาตุลาการคําสัง่ ศาลหรือข้ อบังคับที่มีผลผูกพัน
(7) ละเมิดสิทธิของ บริษัท หรือของบุคคลที่สาม (รวมถึงลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ าสิทธิบตั รหรือทรัพย์สินทางปั ญญาที่
คล้ ายคลึงกัน สิทธิในชื่อเสียง สิทธิในความเป็ นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ ้นตามกฎหมายหรื อตามสัญญา)
(8) รบกวนหรื อขัดขวางการดําเนินงานของ บริ ษัท ในการให้ บริการหรือการใช้ บริ การของผู้ใช้ รายอื่น
(9) ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนการดําเนินการใด ๆ ที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ถึง (8) ข้ างต้ น
(10) การใช้ บริการอื่นใดที่ บริษัท เห็นว่าไม่เหมาะสม
4. บริ ษัทอาจใช้ ดลุ พินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ฟั งก์ชนั อินเตอร์ เฟส ความปลอดภัย ความพร้ อมใช้ งาน
เนื ้อหาและข้ อมูลอื่น ๆ ของบริ การและ / หรื อซอฟต์แวร์ (รวมเรี ยกว่า "อัปเดต") ลูกค้ าจะถือว่าเห็นพ้ องกับข้ อกําหนดเหล่านี ้เมื่อ
ใช้ บริ การและ / หรื อซอฟต์แวร์ ที่มีการปรับปรุง VCONNECT จะเป็ นไปตามขันตอนมาตรฐานของ
้
VCONNECT โดยให้ บริการ
ด้ วยการอัปเดตโดยการส่งอัตโนมัติเข้ าถึงติดตั ้งและวิธีการอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบหรื อได้ รับความยินยอมจาก
ลูกค้ า แต่อย่างไรก็ตาม VCONNECT ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และไม่มีสิ่งใดในข้ อกําหนดเหล่านี ้อาจถูกตีความว่าต้ องใช้
VCONNECT ในการใช้ การอัปเดต
ข้อ 5 การได้รบั ยกเว้นจากความรับผิ ดของบริ ษัท
บริ ษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ เกี่ยวกับการใช้ บริ การ ทังทางอ้
้
อม, พิเศษ, โดยบังเอิญ,
เป็ นผลสืบเนื่องหรื อลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จํากัด เฉพาะความเสียหายที่ บริษัทหรือผู้ใช้ คาดการณ์หรือคาดการณ์ได้ ) เกี่ยวกับ
การผิดนัดตามสัญญาหรื อการกระทําผิดโดย บริ ษัท อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของ บริษัท (ยกเว้ นความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรง) การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ ้นตามปกติในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี ้หรื อการกระทําผิดโดย
บริ ษัท อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของ บริษัท ฯ (ยกเว้ นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง) จะ จํากัด จํานวนเงิน
ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นโดยผู้ใช้ เพื่อใช้ บริ การในปฏิทินนั ้น เดือนที่เกิดความเสียหายขึ ้น
ข้อ 6 การแก้ไขข้อกําหนดและเงือ่ นไขการใช้งาน
บริ ษัท อาจแก้ ไขข้ อกําหนดในการให้ บริ การเมื่อ บริษัท เห็นว่าจําเป็ น โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ใู ช้ ทราบล่วงหน้ า การ
ปรับเปลี่ยนจะมีผลเมื่อมีการโพสต์ข้อกําหนดในการให้ บริ การฉบับแก้ ไขลงในตําแหน่งที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่ดําเนินการ
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โดย บริ ษัท ผู้ใช้ ต้องอ้ างอิงข้ อกําหนดในการให้ บริการเป็ นประจําสําหรับเวอร์ ชนั ล่าสุดเมื่อใช้ บริการเนื่องจากไม่มีการแจ้ งเตือน
แยกต่างหาก
ข้อที ่ 7. กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับและเขตอํานาจศาล
ผู้ใช้ บริการยินยอมให้ ศาลยุติธรรมในประเทศไทยพิจารณาข้ อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ ้นอันสืบเนื่องจากข้ อตกลงนี ้
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