ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. บทนา
บริษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผูใ้ ห้บริการ” ได้จดั ทาระบบ Office Anywhere ซึง่ เป็ นระบบการ
จัดการภายในองค์กรแบบออนไลน์ โดยการทางานรูปแบบออนไลน์ มีดว้ ยกัน 4 ระบบ คือ 1). Memo Online ระบบจัดการ
เอกสารเพื่อขออนุมตั ิ, 2). Leave Online ระบบจัดการการลางานของพนักงาน, 3). Time Attendance ระบบลงเวลาและ
ตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน และ 4). Reservation ระบบจัดการทรัพย์สนิ เพื่อให้บริการกับผูต้ อ้ งการใช้บริการ
ระบบ 5). Verk Application แอพพลิเคชั ่น Chat เพื่อใช้สอ่ื สารภายในองค์กร ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผูร้ บั บริการ” และหาก
ผูร้ บั บริการยอมรับข้อกาหนดและเงือ่ นไขทีป่ รากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่าจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย และท่านยัง
ยอมรับนโยบายความเป็ นส่วนตัวของระบบ Office Anywhere บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและยอมรับทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบอื่นๆ ของระบบ เช่น วิธีการใช้ วิธปี ฏิบตั แิ ละขันตอน
้
หรือเงือ่ นไขสาหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของระบบ
2. ขอบเขตการให้บริ การ
2.1 ผูร้ บั บริการตกลงรับประกันจานวนผูใ้ ช้บริการ (Users) ในแต่ละประเภทบริการทีจ่ านวน 25 Users
2.2 ในกรณีทจี่ านวนผูใ้ ช้บริการ (User) ในแต่ละประเภทบริการไม่ครบตามทีร่ ะบุในข้อ 2.1 นัน้ ผูใ้ ห้บริการขอสงวนสิทธิใน
การคิดค่าบริการขันต
้ ่าทีจ่ านวน 25 Users
2.3 ผู้ให้บริการขอรับรองว่าผู้ให้บริการเป็ น เจ้าของลิขสิทธิแ์ ละเป็ น ผูม้ สี ทิ ธิอนุ ญาตให้ผรู้ บั บริการสามารถใช้งานระบบ
Office Anywhere ตามข้อกาหนดและเงือ่ นไขนี้ได้
2.4 ผูร้ บั บริการไม่มสี ทิ ธิทาซ้ า ดัดแปลง นาออกโฆษณา แปล แก้ไขชื่อ เลข รหัส หรือเรียบเรียงระบบ Office Anywhere
ใหม่ หากผูร้ บั บริการฝ่ าฝื นการกระทาดังกล่าว ผูร้ บั บริการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แก่ผใู้ ห้บริการ
3. ค่าบริ การ
3.1 ผูร้ บั บริการตกลงชาระค่าบริการให้แก่ผใู้ ห้บริการตามเงือ่ นไขราคาต่อจานวนผูร้ บั บริการที่กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นราคาทีร่ วม
ภาษี มูลค่าเพิม่ ไว้แล้ว โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องชาระค่าบริการตามวิธกี ารทีร่ ะบุบนเว็บไซต์ adventure.co.th
3.2 ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการต้องการทดลองการใช้งานระบบ (Free Trial) สามารถทดลองใช้งานได้เป็ นเวลา 1 เดือน นับตัง้ แต่
วันทีผ่ รู้ บั บริการสมัครใช้บริการ ซึง่ ผูร้ บั บริการ สามารถใช้บริการได้โดยไม่มกี ารเรียกเก็บค่าบริการ และหลังจากสิน้ สุด
ระยะเวลาดังกล่าว หากผูร้ บั บริการประสงค์จะใช้บริการต่อ ผูร้ บั บริการ จะต้องชาระค่าบริการตามเงือ่ นไขราคาต่อจานวน
ผูร้ บั บริการต้องการใช้งาน จึงจะสามารถใช้บริการได้ต่อ
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการไม่วา่ ในเวลาใด โดยบริษทั จะแจ้งให้ผรู้ บั บริการทราบผ่านทางอีเมล์ที่
ผูร้ บั บริการ ระบุเอาไว้ตอนลงทะเบียนเพื่อใช้งาน หรือวิธกี ารอื่นใดตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร

4. การรักษาความลับทางการค้า
ผูร้ บั บริการตกลงไม่เปิ ดเผยข้อมูล และ/หรือเอกสารที่ได้รบั จากผูใ้ ห้บริการในการใช้บริการตามสัญญานี้ และจะต้องเก็บ
รักษาข้อมูล และเอกสารดังกล่าวไว้เป็ นความลับ ทัง้ นี้ ผูร้ บั บริการตกลงจะควบคุมดูแลให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง และ/
หรือตัวแทนของผูร้ บั บริการปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับผูร้ บั บริการด้วย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในกรณีดงั ต่อไปนี้
4.1 ผูร้ บั บริการได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน หรือ
4.2 ผูร้ บั บริการ จะต้องเปิ ดเผยตามกฎหมาย หรือตามคาสั ่งของหน่วยราชการทีม่ อี านาจ หรือ คาสั ่งของศาล โดย
ผูร้ บั บริการตกลงจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้บริการทราบล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้
5. คารับรอง
ผูใ้ ห้บริการขอรับรองและยืนยันว่า ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์ และปราศจากภาระผูกพันใดๆ อันจะทาให้เสื่อมสิทธิใน
ระบบ Office Anywhere เอกสารเกีย่ วกับคูม่ อื การใช้ หรือสิง่ อื่นใดที่เกีย่ วข้องกับ ระบบ Office Anywhere ตามสัญญานี้ และผู้
ให้บริการมีอานาจในการอนุญาตให้ผรู้ บั บริการใช้งานระบบ Office Anywhere ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
6. เครื่องหมายการค้าและลิ ขสิ ทธิ์
บริษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ ์ เครือ่ งหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ทีป่ รากฏ
บนระบบ Office Anywhere (กล่าวโดยรวมคือ "เครือ่ งหมายการค้า") ห้ามมิให้ผใู้ ด หรือ บริษทั ใด ทาการดัดแปลง จัดเก็บ
ในระบบทีส่ ามารถนามาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือ ใช้ขอ้ มูลและส่วนประกอบนัน้ โดยมิได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
7. ข้อจากัดความรับผิ ด
บริษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทัง้ ผลลัพธ์อนั เนื่องมาจากการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั ่นของเรา ไม่วา่ จะ
โดยตรงหรือโดยอ้อม ทัง้ ข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนแอพพลิเคชั ่น ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆทีม่ ี
การส่งผ่านระบบของเรา หรือ ข้อมูล เนื้อหาทีม่ กี ารนาเสนอขึน้ มา จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆต่อคุณหรือต่อ
บุคคลอื่นใด หรือต่อบริษทั ใดๆก็ตามทีต่ อ้ งประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยรวมถึง
ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การกระทาใดๆอันเกิดจากความเชือ่ ถือในเนื้อหา หรือ เป็ นเหตุให้เกิดการไม่ประสบ
ผลสาเร็จ หรือ การหยุดชะงัก หรือ การสิน้ สุด
8. การสิ้ นสุด
คุณต้องปฏิบตั ติ ามและยึดเอาเงือ่ นไขในการให้บริการทัง้ หมดนี้เป็ นสาคัญเมือ่ คุณเข้าใช้งานแอพพลิเคชั ่นของบริษทั เอดี
เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) และ/หรือ เมือ่ คุณทาการลงทะเบียนเพื่อเป็ นสมาชิก ข้อกาหนดและเงือ่ นไขในการให้บริการ

ทัง้ หมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทาง บริษทั เอดี เวนเจอร์ จากัด (มหาชน) อาจจะมีการปรับเปลีย่ น แก้ไข หรือ
ตัดออก โดยไม่จาเป็ นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขใดๆทีเ่ กีย่ วข้องกับ ลิขสิทธิ ์ เครือ่ งหมายการค้า
การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจากัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายทีน่ ามาบังคับใช้ การตัดสิน
โดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ ถงึ แม้จะมีการยกเลิกหรือ สิน้ สุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที
9. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูร้ บั บริการยิน ยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผยข้อ มูล โดยผู้ใ ห้บริการ จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูร้ บั บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผรู้ บั บริการ และเป็ นไปตามกฎหมายทีก่ าหนด ดังนี้
(1)”ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ชือ่ สกุล ทีอ่ ยู่ของผูร้ บั บริการ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทาธุรกรรม ข้อมูล
สุขภาพของผูใ้ ช้บริการ ข้อมูลทางชีวภาพ อัตลักษณ์ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็ นต้น) ความบกพร่องต่อร่างกาย และ/หรือ
ข้อ มูล ใดๆ ที่จ ะเป็ น ประโยชน์ ใ นการให้บริก าร ซึ่ง เกี่ย วกับผู้ร บั บริการที่ ส ามารถระบุต ัว ผู้ร บั บริการ หรือ อาจระบุต ัว
ผูร้ บั บริการนัน้ ได้ไม่วา่ ทางตรง หรือทางอ้อมทีผ่ รู้ บั บริการให้ไว้แก่ผใู้ ห้บริการหรือทีผ่ ใู้ ห้บริการได้รบั หรือเข้าถึงได้จากแหล่ง
อื่น
(2) ผูใ้ ห้บริการจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูร้ บั บริการ รวมถึงบริการหรือกิจกรรมที่ผรู้ บั บริการสนใจ เช่น
บริการโทรคมนาคม บริการกิจการกระจายเสียง บริการช่องทางชาระเงิน หรือบริการอื่นใด หรือการจัดทาบริการทางดิจิทลั หรือ
การวิจยั ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทาฐานข้อมูลและใช้ขอ้ มูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์
ตามความสนใจของผูร้ บั บริการ หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผูใ้ ห้บริการและ/หรือ
บุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ าหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกีย่ วข้องกับผูใ้ ห้บริการและ/หรือของบุคคลอื่น หรือเพื่อปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบทีใ่ ช้บงั คับกับผูใ้ ห้บริการทัง้ ขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทัง้ ยินยอมให้ผใู้ ห้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูล ส่วน
บุคคลให้แก่ผรู้ บั ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของผูใ้ ห้บริการพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กร หรือนิตบิ คุ คลใดๆ ทีผ่ ใู้ ห้บริการเป็ นคู่สญ
ั ญา
หรือมีนิตสิ มั พันธ์ดว้ ย โดยยินยอมให้ผใู้ ห้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และผู้
ให้บริการจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็ นสาหรับวัตถุประสงค์เหล่านัน้ เท่านัน้ โดยผูร้ บั ข้อมูลก็ม ี
หน้าทีต่ ามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลผูใ้ ห้บริการจะประกาศให้ผรู้ บั บริการทราบ
(3) กรณีทผี่ ใู้ ห้บริการประสงค์ทจี่ ะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิม่ เติม ผูร้ บั บริการจะให้ขอ้ มูลตามทีถ่ ูกร้องขอ และถือ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั เพิม่ เติมในภายหลังนี้เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผใู้ ห้บริการสามารถเก็บรวบรวม ใช้และเปิ ดเผยภายใต้
วัตถุประสงค์ตามข้อกาหนดนี้
(4) ผูร้ บั บริการมีสทิ ธิถอนความยินยอมเมือ่ ใดก็ได้ เว้นแต่การถอนความยินยอมนัน้ จะกระทบต่อการซื้อขายสินค้าหรือ
การให้บริการ หรือ อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ผูใ้ ห้บริการ
(5) การยินยอมนี้มผี ลใช้บงั คับตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนดไว้

(6) สิทธิของผูร้ บั บริการเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการเพิกถอน การขอเข้าถึงและรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคล การ
คัดค้านการเก็บข้อมูล ใช้หรือเปิ ดเผย สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล สิทธิในการลบข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ขอ้ มูล ให้เป็ นไป
ตามนโยบายในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(7) ผู้รบั บริการรับทราบว่า ผู้รบั บริการสามารถติดต่ อผูใ้ ห้บริการผ่านช่อ งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) :
DPOOFFICE@ais.co.th
10. ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณทีเ่ ราทาการเก็บรักษาไว้นนั ้ มีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีกแ็ ต่เพียงพนักงานใน
บริษทั ของเราทีไ่ ด้รบั อนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผูร้ บั จ้างของเรา (ผูซ้ งึ่ ตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่าง
ปลอดภัยและเป็ นความลับ) เท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้

