
 
 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข (ทดลองใช้งาน) 

1. บทน า  

บรษิทั เอด ีเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผูใ้ห้บรกิาร” ไดจ้ดัท าระบบ Office Anywhere ซึง่เป็นระบบการ

จดัการภายในองค์กรแบบออนไลน์ โดยการท างานรูปแบบออนไลน์ มดีว้ยกนั 4 ระบบ คอื 1). Memo Online ระบบจดัการ

เอกสารเพื่อขออนุมตัิ, 2). Leave Online ระบบจดัการการลางานของพนกังาน, 3). Time Attendance ระบบลงเวลาและ

ตรวจสอบเวลาเขา้-ออกงานของพนกังาน และ 4). Reservation ระบบจดัการทรพัย์สนิ เพื่อใหบ้รกิารกบัผูต้อ้งการใชบ้รกิาร

ระบบ 5). Verk Application แอพพลเิคชัน่ Chat เพื่อใชส้ือ่สารภายในองคก์ร ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผูร้บับรกิาร” และหาก

ผูร้บับรกิารยอมรบัขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีป่รากฏบนเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัวา่จะมผีลผกูพนัตามกฎหมาย และท่านยงั

ยอมรบันโยบายความเป็นส่วนตวัของระบบ Office Anywhere บนเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัและยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบอื่นๆ ของระบบ เชน่ วธิีการใช ้วธิปีฏบิตัแิละข ัน้ตอน หรอืเงือ่นไขส าหรบัการเขา้ถงึหรอืการใชบ้รกิารของระบบ 

 

2. การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

2.1 ผูใ้หบ้รกิารเป็นเจา้ของลขิสทิธิแ์ละเป็นผูม้สีทิธอินุญาตใหใ้ชบ้รกิารระบบ Office Anywhere แกผู่ร้บับรกิาร  

2.2 ผูใ้หบ้รกิารตกลงอนุญาตให้ใชบ้รกิารระบบ Office Anywhere ตามที่ระบุในขอ้ก าหนดและเงื่อนไขนี้เพื่อทดลองใชง้าน 

Office Anywhere เท่านัน้ 

 

3. สิทธิของคู่สญัญา  

3.1 ผูร้บับรกิารมสีทิธทิีจ่ะใชง้านระบบ Office Anywhere ตามทีร่ะบใุนขอ้ก าหนดและเงือ่นไขนี้เท่านัน้  

3.2 ผูร้บับรกิารไม่มสีทิธิที่จะน าระบบ Office Anywhere หรอืเอกสาร หรอืสทิธิใดๆ ที่ให้ไวต้ามสญัญานี้ออกให้เช่าหรอืออก

ให้บรกิารแก่บุคคลอื่น เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากผูใ้ห้บรกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากผูร้บับรกิารฝ่าฝืนการกระท า

ดงักล่าว ผูร้บับรกิารจะตอ้งรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้แกผู่ใ้หบ้รกิาร 

3.3 ผูร้บับรกิารไมม่สีทิธทิ าซ ้า ดดัแปลง น าออกโฆษณา แปล แกไ้ขชือ่ เลข รหสั หรอืเรยีบเรยีงระบบ Office Anywhere ใหม ่

หากผูร้บับรกิารฝ่าฝืนการกระท าดงักล่าว ผูร้บับรกิารจะตอ้งรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้แกผู่ใ้หบ้รกิาร 

3.4 ผูร้บับรกิารขอรบัรองวา่จะไม่ ลบ ท าลาย หรอืท าให้ระบบ Office Anywhere และขอ้มูลเสยีหาย โดยจงใจหรอืประมาท

เลนิเล่ออย่างรา้ยแรง หากผูร้บับรกิารไดก้ารกระท าการใดๆ ทีเ่ป็นเหตุใหร้ะบบ Office Anywhere เสยีหาย ผูร้บับรกิารจะต้อง

รบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้แกผู่ใ้หบ้รกิาร 

 

 



 
 

4. ระยะเวลาการทดลองให้บริการ 

ผูใ้ห้บรกิารตกลงอนุญาตให้ผูร้บับรกิารทดลองใช้ตามสญัญานี้ เป็นระยะเวลา 1 เดอืน นับตัง้แต่วนัที่ผูร้บับรกิารสมคัรใช้

บรกิาร ซึ่งผูร้บับรกิาร สามารถใชบ้ริการไดโ้ดยไม่มกีารเรียกเก็บค่าบรกิาร และหลงัจากสิ้นสุดระยะเวลาดงักล่าว หาก

ผูร้บับรกิารประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่อ ผูร้บับรกิาร จะตอ้งช าระคา่บรกิารตามเงือ่นไขราคาต่อจ านวนผูร้บับรกิารต้องการใชง้าน 

จงึจะสามารถใชบ้รกิารไดต้่อ 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารไมว่า่ในเวลาใด โดยบรษิทัจะแจง้ใหผู้ร้บับรกิารทราบผ่านทางอีเมล์ที ่

ผูร้บับรกิาร ระบเุอาไวต้อนลงทะเบยีนเพื่อใชง้าน หรอืวธิกีารอื่นใดตามทีบ่รษิทัเหน็สมควร 

 

5.  การรกัษาความลบัทางการค้า 

ผูร้บับรกิารตกลงไม่เปิดเผยขอ้มูล และ/หรอืเอกสารที่ไดร้บัจากผูใ้ห้บรกิารในการใชบ้รกิารตามสญัญานี้ และจะต้องเก็บ

รกัษาขอ้มลู และเอกสารดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี้ ผูร้บับรกิารตกลงจะควบคุมดูแลให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง และ/

หรอืตวัแทนของผูร้บับรกิารปฏบิตัเิชน่เดยีวกนักบัผูร้บับรกิารดว้ย เวน้แต่เป็นการเปิดเผยในกรณีดงัต่อไปนี้  

5.1 ผูร้บับรกิารไดร้บัความยนิยอมจากผูใ้หบ้รกิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรกอ่น หรอื  

5.2 ผูร้บับรกิาร จะตอ้งเปิดเผยตามกฎหมาย หรอืตามค าส ัง่ของหน่วยราชการทีม่อี านาจ หรอื ค าส ัง่ของศาล โดย 

ผูร้บับรกิารตกลงจะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ใ้หบ้รกิารทราบล่วงหน้ากอ่นการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ 

 

6. ค ารบัรอง   

ผูใ้ห้บรกิารขอรบัรองและยืนยนัว่า ผูใ้ห้บรกิารมสีทิธิโดยสมบูรณ์และปราศจากภาระผูกพนัใดๆ อนัจะท าให้เสื่อมสทิธิใน

ระบบ Office Anywhere เอกสารเกีย่วกบัคูม่อืการใช ้หรอืสิง่อื่นใดที่เกีย่วขอ้งกบัระบบ Office Anywhere ตามสญัญานี้ และผู้

ใหบ้รกิารมอี านาจในการอนุญาตใหผู้ร้บับรกิารใชง้านระบบ Office Anywhere ไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

7. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ  

บรษิทั เอด ีเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ สญัลกัษณ์และสว่นประกอบอื่นๆ ทีป่รากฏ

บนระบบ Office Anywhere (กล่าวโดยรวมคอื "เครือ่งหมายการคา้") หา้มมใิหผู้ใ้ด หรอื บรษิทัใด ท าการดดัแปลง จดัเกบ็

ในระบบทีส่ามารถน ามาใชง้านได ้ถ่ายโอน ลอกเลยีนแบบ เผยแพร ่หรอื ใชข้อ้มลูและสว่นประกอบนัน้โดยมไิดร้บัความ

ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก บรษิทั เอด ีเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 



 
 

8. ข้อจ ากดัความรบัผิด  

บรษิทั เอด ีเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) จะไมร่บัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ รวมถงึ ความเสยีหาย สญูเสยีและคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ไมว่่าโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม รวมทัง้ผลลพัธ์อนัเนื่องมาจากการเขา้ใชง้านแอพพลเิคชัน่ของเรา ไมว่า่จะ

โดยตรงหรอืโดยออ้ม ทัง้ขอ้มลูใดๆที่ปรากฏอยู่บนแอพพลเิคชัน่ ขอ้มลูสว่นตวัของคณุ ตลอดจนเนื้อหาและขอ้มลูต่างๆทีม่ ี

การสง่ผา่นระบบของเรา หรอื ขอ้มลู เนื้อหาทีม่กีารน าเสนอขึน้มา จะไมต่อ้งรบัผดิชอบทางกฎหมายใดๆต่อคณุหรอืต่อ

บคุคลอื่นใด หรอืต่อบรษิทัใดๆกต็ามทีต่อ้งประสบกบัความสญูเสยี เกดิค่าใชจ้่าย ไม่วา่จะโดยตรงหรอืโดยออ้ม โดยรวมถงึ

ความไมถู่กตอ้ง ความผดิพลาด หรอื การกระท าใดๆอนัเกดิจากความเชือ่ถอืในเนื้อหา หรอื เป็นเหตุใหเ้กดิการไม่ประสบ

ผลส าเรจ็ หรอื การหยุดชะงกั หรอื การสิน้สุด 

 

9. การส้ินสุด  

คณุตอ้งปฏบิตัติามและยดึเอาเงือ่นไขในการใหบ้รกิารทัง้หมดนี้เป็นส าคญัเมือ่คุณเขา้ใชง้านแอพพลเิคชัน่ของ บรษิทั เอด ี

เวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื เมือ่คณุท าการลงทะเบยีนเพื่อเป็นสมาชกิ ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขในการใหบ้รกิาร

ทัง้หมดนี้ หรอื แมเ้พยีงขอ้หนึ่งขอ้ใดกต็าม ทาง บรษิทั เอด ีเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  อาจจะมกีารปรบัเปลีย่น แกไ้ข หรอื 

ตดัออก โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ขอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ 

การปฏเิสธความรบัผดิชอบ การอา้งสทิธ ิขอ้จ ากดัของความรบัผดิชอบ การชดเชย กฎหมายทีน่ ามาบงัคบัใช ้การตดัสนิ

โดยอนุญาโตตุลาการ จะยงัคงมผีลอยู่อย่างสมบรูณ์ถงึแมจ้ะมกีารยกเลกิหรอื สิน้สดุส่วนใดสว่นหนึ่งไปกต็ามที 

 

10. การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

ผูร้บับรกิารยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มลู โดยผูใ้หบ้รกิารจะรวบรวม จดัเกบ็ ใช ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของ

ผูร้บับรกิาร เพื่อประโยชน์ในการใหบ้รกิารแกผู่ร้บับรกิาร และเป็นไปตามกฎหมายทีก่ าหนด ดงันี้  

(1)”ข้อมลูส่วนบคุคล” หมายความถงึ ชือ่ สกลุ ทีอ่ยู่ของผูร้บับรกิาร ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูการท าธุรกรรม 

ขอ้มลูสขุภาพของผูใ้ชบ้รกิาร ขอ้มลูทางชวีภาพ อตัลกัษณ์ (เชน่ ลายนิ้วมอื ใบหน้า เป็นตน้) ความบกพรอ่งต่อรา่งกาย 

และ/หรอืขอ้มลูใดๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการใหบ้รกิาร ซึง่เกีย่วกบัผูร้บับรกิารทีส่ามารถระบตุวัผูร้บับรกิาร หรอือาจระบตุวั

ผูร้บับรกิารนัน้ไดไ้ม่วา่ทางตรง หรอืทางออ้มทีผู่ร้บับรกิารใหไ้วแ้กผู่ใ้หบ้รกิารหรอืทีผู่ใ้หบ้รกิารไดร้บัหรอืเขา้ถงึไดจ้ากแหล่ง

อื่น 

(2) ผูใ้หบ้รกิารจะรวบรวม จดัเกบ็ ใช ้ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูร้บับรกิาร รวมถงึบรกิารหรอืกจิกรรมทีผู่ร้บับรกิาร

สนใจ เชน่ บรกิารโทรคมนาคม บรกิารกจิการกระจายเสยีง บรกิารชอ่งทางช าระเงนิ หรอืบรกิารอื่นใด หรอืการจดัท าบรกิาร

ทางดจิทิลั หรอืการวจิยัตลาดและการจดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย หรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าฐานขอ้มลูและใชข้อ้มลูเพื่อ

เสนอสทิธปิระโยชน์ตามความสนใจของผูร้บับรกิาร หรอืเพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์และน าเสนอบรกิารหรอืผลติภณัฑ์

ใดๆ ของผูใ้หบ้รกิารและ/หรอืบคุคลทีเ่ป็นผูจ้ าหน่าย เป็นตวัแทน หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูใ้หบ้รกิารและ/หรอืของบคุคลอื่น 

หรอืเพื่อปฏบิตัติามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบักบัผูใ้ห้บรกิารทัง้ขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทัง้ยนิยอมใหผู้้



 
 

ใหบ้รกิารสง่ โอน และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหแ้กผู่ร้บัขอ้มลู ไดแ้ก ่กลุ่มธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารพนัธมติรทางธุรกจิ 

องคก์ร หรอืนิตบิคุคลใดๆ ทีผู่ใ้หบ้รกิารเป็นคูส่ญัญาหรอืมนีิตสิมัพนัธ์ดว้ย โดยยนิยอมใหผู้้ใหบ้รกิารสง่ โอน และ/หรอื

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวได ้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และผูใ้หบ้รกิารจะจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวต้ามระยะเวลา

เท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงค์เหล่านัน้เท่านัน้ โดยผูร้บัขอ้มลูกม็หีน้าทีต่ามกฎหมายในการรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล

เชน่เดยีวกนั หากภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลผูใ้หบ้รกิารจะประกาศให้

ผูร้บับรกิารทราบ  

(3) กรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารประสงคท์ีจ่ะขอเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลเพิม่เตมิ ผูร้บับรกิารจะใหข้อ้มลูตามทีถู่กรอ้งขอ 

และถอืวา่ขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่ดร้บัเพิม่เตมิในภายหลงันี้เป็นขอ้มูลสว่นบคุคลทีผู่ใ้หบ้รกิารสามารถเกบ็รวบรวม ใชแ้ละ

เปิดเผยภายใตว้ตัถุประสงคต์ามขอ้ก าหนดนี้ 

(4) ผูร้บับรกิารมสีทิธถิอนความยนิยอมเมือ่ใดกไ็ด ้เวน้แต่การถอนความยนิยอมนัน้จะกระทบต่อการซื้อขายสนิคา้

หรอืการใหบ้รกิาร หรอื อยู่นอกเหนือการควบคมุของ ผูใ้หบ้รกิาร 

(5) การยนิยอมนี้มผีลใชบ้งัคบัตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว ้

(6) สทิธขิองผูร้บับรกิารเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทีเ่กีย่วกบัการเพกิถอน การขอเขา้ถงึและรบัส าเนาขอ้มลูสว่น

บคุคล การคดัคา้นการเกบ็ขอ้มลู ใชห้รอืเปิดเผย สทิธใินการเคลื่อนยา้ยขอ้มลู สทิธใินการลบขอ้มลู สทิธใินการระงบัการใช้

ขอ้มลู ใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเราและตามทีก่ฎหมายก าหนด 

(7) ผูร้บับรกิารรบัทราบวา่ ผูร้บับรกิารสามารถตดิต่อผูใ้หบ้รกิารผา่นชอ่งทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์(e-mail) : 

DPOOFFICE@ais.co.th 

 

11. ความปลอดภยัของข้อมลู  

ขอ้มลูสว่นตวัของคณุทีเ่ราท าการเกบ็รกัษาไวน้ัน้มกีารเกบ็รกัษาไวอ้ย่างเหมาะสม และปลอดภยั มกีแ็ต่เพยีงพนกังานใน

บรษิทัของเราทีไ่ดร้บัอนุญาต ตวัแทนของเรา หรอื ผูร้บัจา้งของเรา (ผูซ้ึง่ตกลงแลว้วา่จะเกบ็รกัษาขอ้มลูเหล่านี้อย่าง

ปลอดภยัและเป็นความลบั) เท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูเหล่านี้ได ้ 
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