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การให้บริการต่าง ๆ ของ SMG 
 

ข้อกาํหนดการให้บริการ 

วนัที่มีผลบังคบัใช้: มีนาคม 2561 

ขอ้กาํหนดการใหบ้ริการเหล่าน้ี พร้อมดว้ยนโยบายความเป็นส่วนตวัของ SMG ("ข้อกาํหนด") อธิบายถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ี Service 
Management Group, LLC และบริษทัในเครือ ("SMG" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา") มอบการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์ บริการและแอปพลิเคชนั 
รวมถึงแอปพลิเคชนัมือถือ ท่ีเช่ือมโยงอยูใ่นหรืออา้งถึงขอ้กาํหนดเหล่าน้ี (เรียกโดยรวมวา่ "การให้บริการต่าง ๆ ของ SMG")   
 
ก่อนทาํการเขา้ถึงและใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG โปรดอ่านขอ้กาํหนดเหล่าน้ีอยา่งถ่ีถว้น; เน่ืองจากเป็นขอ้ตกลงทางกฎหมายระหวา่ง SMG และคุณ  
 
เม่ือเขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG คุณยอมรับขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
และยนืยนัวา่คุณมีความสามารถและมีอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายในการทาํเช่นนั้น หากคุณกาํลงัใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ในนามของนายจา้ง 
การยอมรับขอ้กาํหนดเหล่าน้ีถือเป็นขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งของคุณกบั SMG 
รวมทั้งคุณเป็นตวัแทนและรับประกนัวา่คุณมีสิทธ์ิผกูมดันายจา้งของคุณเขา้กบัขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
 
 
   
 

 

 

หากคุณไม่ยอมรับข้อกาํหนดทั้งหมดทีร่ะบุไว้ในข้อกาํหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SMG คุณจะไม่สามารถใช้บริการต่าง 
ๆ ของ SMG ได้ 
 
1. การเปลีย่นแปลงข้อกําหนด 
วนัท่ีขอ้กาํหนดเหล่าน้ีมีผลบงัคบัใชร้ะบุไวท่ี้ดา้นบนสุดของหนา้เวบ็น้ี  เม่ือเราเพิ่มคุณสมบติัใหม่ เราอาจแกไ้ขขอ้กาํหนดเหล่าน้ี  SMG 
อาจแกไ้ขขอ้กาํหนดเหล่าน้ีไดทุ้กเม่ือโดยมีการปรับปรุงรายละเอียดในขอ้กาํหนด  คุณไดรั้บการผกูมดัจากการเปล่ียนแปลง ดงักล่าว; 
ดงันั้นคุณควรเขา้ไปท่ีหนา้น้ีเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบขอ้กาํหนดเหล่าน้ี  การใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 
อยา่งต่อเน่ืองของคุณหลงัจากท่ีมีการประกาศขอ้กาํหนดท่ีไดป้รับแกแ้ลว้ ถือวา่คุณยอมรับขอ้กาํหนดท่ีไดรั้บการแกไ้ขนั้นแลว้ 
ขอ้กาํหนดท่ีไดรั้บการแกไ้ขแทนท่ีขอ้ตกลง ประกาศ หรือขอ้ความแถลงฉบบัก่อนหนา้ทั้งหมดเก่ียวกบัขอ้กาํหนดน้ี 
แต่การเปล่ียนแปลงน้ีจะไม่มีผลบงัตบัใชย้อ้นหลงั  
 
 
2. ข้อกาํหนดเพิม่เตมิ 
การใหบ้ริการบางอยา่งท่ีมีการเสนอโดยหรือผา่นการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG เช่น แอปพลิเคชนัมือถือ การชิงโชค การแข่งขนัและบริการอ่ืน ๆ 
อาจอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมท่ีมีการนาํเสนอร่วมกนั ("ขอ้กาํหนดเพิ่มเติม") คุณตอ้งยอมรับขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมก่อนใชบ้ริการนั้น ๆ 
จะมีการนาํขอ้กาํหนดเพิ่มเติมบางอยา่งมาใชเ้พิ่มเติมกบัขอ้กาํหนดเหล่าน้ี  หากบทบญัญติัใด ๆ 
ของขอ้กาํหนดเพิ่มเติมขดัแยง้กบับทบญัญติัหน่ึงใดของขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
ขอ้กาํหนดเพิ่มเติมจะมีผลบงัคบัเหนือบทบญัญติัท่ีไม่สอดคลอ้งกนัในขอ้กาํหนดเหล่าน้ีเฉพาะส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 

หมายเหตุสาํคญั ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีมีบทบญัญติัท่ีจาํกดัความรับผิดของเราต่อคุณ และกาํหนดใหคุ้ณระงบัขอ้พิพาทใด ๆ 
กบัเราผา่นการอนุญาโตตุลาการขั้นสุดทา้ยและมีผลผกูพนัเป็นรายบุคคล รวมทั้งไม่เป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินการของกลุ่มหรือตวัแทนใด ๆ ดท่ีหวัขอ้ 
"ความถกูตอ้งของสัญญา การปฏิเสธการรับประกนัและการจาํกดัความรับผดิชอบ" (ส่วนท่ี 7) และ "การระงบัขอ้พิพาท" (ส่วนท่ี 9) 
ทางดา้นล่างสาํหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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3. ความเป็นส่วนตัว/การรักษาความปลอดภัย 

ก่อนใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวัของ SMG อยา่งถ่ีถว้นเพื่อเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี SMG 
รวบรวมเก่ียวกบัการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG วิธีการประมวลผล และบุคคลท่ีเราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย  
คุณสามารถดูสาํเนานโยบายความเป็นส่วนตวัของ SMG ไดท่ี้: 

 
4. เนือ้หาของ SMG 
การใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG หมายรวมถึงขอ้มูล กราฟิก รูปภาพ งานศิลปะ ขอ้ความ คลิปวิดีโอ การรวบรวมขอ้มูล ซอฟตแ์วร์ คลิปเสียง เคร่ืองหมายการคา้ 
เคร่ืองหมายบริการ การลงบนัทึก ช่ือทางการคา้ และเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีระบุไวเ้ก่ียวกบั ใน หรือผา่นบริการต่าง ๆ ของ SMG (เรียกโดยรวมวา่ "เนือ้หา SMG") 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ SMG บริษทัในเครือ พนัธมิตร ผูอ้อกใบอนุญาต หรือบริษทัตวัแทน และไดรั้บการคุม้ครองภายใตลิ้ขสิทธ์ิ สิทธิบตัรเคร่ืองหมายการคา้ 
และกฎหมายอ่ืน ๆ ของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ ยกเวน้ตามท่ีระบุไวใ้นส่วนของการอนุญาตท่ีจาํกดัไวท้างดา้นล่าง 
หรือตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชก้าํหนดไว ้ไม่วา่จะเป็นลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ หรือส่วนใดกต็ามในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 
ไม่สามารถใช ้ ทาํซํ้ า ถ่ายสาํเนา คดัลอก จาํหน่าย จาํหน่ายต่อ เขา้ถึง แกไ้ข หรือดาํเนินการใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ 
โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเราล่วงหนา้  การใชเ้น้ือหาของ SMG โดยไม่ไดรั้บอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ 
และกฎหมายอ่ืน ๆ 
 
หากคุณยอมรับขอ้กาํหนดเหล่าน้ี (รวมถึงขอ้กาํหนดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของ SMG ท่ีเฉพาะเจาะจง) SMG 
ใหสิ้ทธ์ิการอนุญาตส่วนบุคคล ท่ีสามารถเพิกถอนได ้ไม่ผกูขาด ถ่ายโอนไม่ได ้และจาํกดัแก่คุณ (โดยไม่มีสิทธ์ิในการใหอ้นุญาตต่อ) เพื่อเขา้ถึงและใชบ้ริการต่าง 
ๆ ของ SMG รวมทั้งดาวน์โหลด พิมพ ์ และ/หรือคดัลอกเน้ือหาของ SMG เพื่อการใชง้านส่วนบุคคลเท่านั้นและอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดเหล่าน้ี 
คุณรับทราบวา่ความลบัทางการคา้และทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีอยูใ่นบริการต่าง ๆ ของ SMG ไม่ไดรั้บและจะไม่ไดรั้บอนุญาตหรือเปิดเผยต่อคุณ  
คุณรับทราบวา่รหสั HTML ท่ี SMG สร้างข้ึนเพื่อสร้างหนา้เวบ็ต่าง ๆ ของการใหบ้ริการ ไดรั้บการคุม้ครองโดยลิขสิทธ์ิของ SMG  
ขอสงวนสิทธ์ิทั้งหมดท่ีไม่ไดใ้หอ้นุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในท่ีน้ีโดย SMG 
 
คุณยอมรับวา่ หากไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก SMG คุณจะไม่:  

a. รวมเน้ือหาของ SMG กบังานอ่ืน ๆ (เช่น เวบ็ไซตข์องคุณเอง) หรือใชเ้น้ือหาของ SMG ในเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย ์
b. เปล่ียนแปลงประกาศเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ หรือสิทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาของ SMG; หรือ 
c. ทาํ "Deep link" (ลิงกท่ี์กาํหนดเป็นพิเศษ) ไปยงัการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG (เช่น ลิงกไ์ปยงัหนา้อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากหน่ึงในหนา้พลกัของการใหบ้ริการของ SMG)  
เคร่ืองหมายการคา้ โลโก ้และเคร่ืองหมายบริการ ("เคร่ืองหมาย") ท่ีแสดงไวใ้นหรือผา่นการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ SMG 
หรือบุคคลภายนอก  คุณไม่มีสิทธ์ิใชเ้คร่ืองหมายโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก SMG หรือบุคคลภายนอกดงักล่าว  
หากคุณตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีขออนุญาตกบั SMG เพื่อใชเ้น้ือหาของ SMG กรุณาส่งอีเมลมาท่ี privacyofficer@smg.com 
 
5. การใช้บริการต่าง ๆ ของ SMG 

 
5.1. การมีสิทธ์ิ  การใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 

ไม่ไดมี้ไวส้าํหรับใชง้านโดยเดก็ท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายในประเทศท่ีพาํนกัอยูใ่นการใหค้วามยนิยอมประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล  
หากคุณมีอายตุ ํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นประเทศของคุณ คุณจะไม่สามารถใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ได ้ 
 

5.2. บญัชีของคุณ:  คุณตอ้งสร้างบญัชี ("บัญชี") เพื่อใชคุ้ณสมบติับางอยา่งในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG  คุณตกลงท่ีจะให ้รักษา 
และปรับปรุงขอ้มูลท่ีถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั และครบถว้นเก่ียวกบัตวัคุณเอง  คุณตกลงวา่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ 
หรือบิดเบือนตวัตนของคุณ หรือความเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงการใชช่ื้อผูใ้ช ้รหสัผา่น หรือขอ้มูลบญัชีอ่ืนของบุคคลอ่ืน 
หรือช่ือบุคคล ความคลา้ยคลึง เสียง ภาพ หรือภาพถ่ายของบุคคลอ่ืน  นอกจากน้ีคุณตกลงวา่จะแจง้ใหเ้ราทราบทนัทีท่ี 
privacyofficer@smg.com เก่ียวกบัการใชช่ื้อผูใ้ช ้รหสัผา่น ขอ้มูลบญัชีอ่ืน ๆ ของคุณ หรือการละเมิดความปลอดภยัอ่ืน ๆ 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตท่ีคุณทราบวา่เก่ียวกบัการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG   
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ในการสร้างบัญชี คุณยอมรับว่า SMG อาจตดิต่อคุณทางที่อยู่อเีมลที่ให้ไว้ตอนที่เปิดใช้งานบัญชี 

อยา่ใหผู้อ่ื้นใชบ้ญัชีของคุณ คุณเป็นผูรั้บผิดชอบการใชง้านบญัชีของคุณทั้งหมด รวมถึงการใชง้านโดยผูอ่ื้นท่ีคุณยนิยอมใหก้ารเขา้ถึงบญัชีของคุณ   

5.3. ความรับผิดชอบของคุณ:  
 
ข้อตกลงของคุณเพือ่ใช้บริการต่าง ๆ ของ SMG ตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่าน้ัน  คุณยอมรับวา่คุณจะใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 
ตามวตัถุประสงคท์างกฎหมายเท่านั้น คุณจะไม่ใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ในลกัษณะท่ีอาจทาํใหเ้ซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายของ SMG เสียหาย 
ปิดใชง้าน ทาํงานหนกัเกินไป หรือขดัขอ้ง หรือรบกวนการใชง้านและความพอใจเก่ียวกบับริการต่าง ๆ ของ SMG โดยบุคคลอ่ืน  

 

ข้อตกลงที่คุณจะไม่ใช้บริการต่าง ๆ ของ SMG เพือ่วตัถุประสงค์ที่ผดิกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต  
คุณยอมรับเพิ่มเติมวา่จะไม่พยายามเขา้ถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG บญัชีผูใ้ชร้ายอ่ืน หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายของ SMG 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ผา่นการเจาะขอ้มูล การเจาะรหสัผา่น หรือวิธีการอ่ืนใด ๆ โดยไม่จาํกดัเฉพาะส่ิงท่ีกล่าวขา้งตน้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ 
(และคุณจะไม่สนบัสนุนหรืออนุญาตใหบุ้คคลภายนอกดาํเนินการต่อไปน้ี): 

a. คดัลอก ดดัแปลง ประยกุต ์แปล วิศวกรยอ้นกลบั ถอดรหสั หรือพยายามใหไ้ดม้าหรือไดรั้บการเขา้ถึงส่วนใด ๆ ในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 
หรือเน้ือหาของ SMG  

b. ลบลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้หรือสิทธิการครอบครองอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG หรือเน้ือหาของ SMG;  
c. หลีกเล่ียง ปิดการใชง้าน หรือขดัขวางคุณสมบติัการป้องกนัความปลอดภยัหรือการฉอ้โกงของบริการของเรา หรือคุณสมบติัท่ีป้องกนั 

หรือจาํกดัการใช ้หรือคดัลอกเน้ือหาของ SMG ใด ๆ หรือบงัคบัใชข้อ้จาํกดัในการใชบ้ริการหรือเน้ือหาของ SMG ของเรา 
d. การใชบ้ริการในทางท่ีผิดโดยจงใจนาํไวรัส โปรแกรมลวงขอ้มูล หนอนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมตั้งเวลาโจมตีขอ้มูล สปายแวร์ มลัแวร์ หรือส่ิงมุ่งร้าย 

หรือเป็นอนัตรายต่อเทคโนโลย;ี 
e. การใชหุ่้นยนต ์สไปเดอร์ แอปพลิเคชนัคน้หา/ดึงขอ้มูลเวบ็ไซต ์หรืออุปกรณ์อตัโนมติัอ่ืน ๆ การดาํเนินการหรือวิธีการเขา้ถึง คน้คืน ดึงขอ้มูล 

หรือทาํดชันีส่วนใดส่วนหน่ึงในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG;  
f. เช่า ใหเ้ช่าซ้ือ ใหย้มื ขาย อนุญาตสิทธ์ิยอ่ย มอบหมาย แจกจ่าย เผยแพร่ ถ่ายโอน หรือทาํใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 

หรือคุณสมบติัหรือการทาํงานในบริการต่าง ๆ ของ SMG เป็นผลใชไ้ดแ้ก่บุคคลภายนอกดว้ยเหตุผลใดกต็าม รวมถึงการทาํใหบ้ริการต่าง ๆ ของ 
SMG พร้อมใชง้านบนเครือข่ายท่ีสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอุปกรณ์มากกวา่หน่ึงเคร่ืองไดใ้นเวลาใด ๆ; 

g. เปล่ียนรูปแบบหรือใส่ส่วนใด ๆ ของหนา้เวบ็ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในบริการต่าง ๆ ของ SMG; 
h. สร้างบญัชีมากกวา่หน่ึงบญัชีโดยใชว้ิธีอตัโนมติัหรือภายใตข้อ้อา้งท่ีเป็นเทจ็หรือหลอกลวง; หรือ 
i. รวบรวมหรือจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูใ้ชร้ายอ่ืนโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 

 
ผลที่ตามมาสําหรับการใช้บริการของ SMG โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้บริการ ของ SMG ในทางที่ผดิ  คุณยอมรับวา่สิทธ์ิในการใชบ้ริการต่าง ๆ 
ของ SMG จะยติุลงทนัทีเม่ือคุณละเมิดกฎใด ๆ เหล่าน้ี และ SMG มีดุลยพินิจท่ีจะยติุการเขา้ถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ของคุณ 
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากคุณละเมิดขอ้กาํหนดหรือขอ้หา้มใด ๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดเหล่าน้ีหรือขอ้กาํหนดท่ีบงัคบัใชเ้พิ่มเติมใด ๆ  
นอกจากน้ีคุณตกลงวา่จะส่งคืนหรือทาํลายสาํเนาของเน้ือหาเวบ็ไซตใ์ด ๆ ท่ีคุณทาํไวห้ากเราขอใหท้าํเช่นนั้น 
 
การใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาตและการใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ในทางท่ีผิดเป็นส่ิงตอ้งหา้มโดยเดด็ขาด; 
เราอาจฟ้องร้องทางแพง่ต่อคุณสาํหรับความเสียหายและ/หรือการฟ้องร้องคดีอาญา โดยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ SMG 
ขอสงวนสิทธ์ิในการรายงานการละเมิดขอ้กาํหนดเหล่าน้ีหรือการใชง้านท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 
ในทางท่ีผิดไปยงัหน่วยงานการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ในกรณีท่ีมีการใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG โดยไม่ไดรั้บอนุญาต สิทธ์ิในการใชบ้ริการต่าง ๆ ของ 
SMG ของคุณจะส้ินสุดลงทนัที และ SMG อาจยกเลิกการเขา้ถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ของคุณโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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คุณมีความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบัการใช้บริการต่าง ๆ ของ SMG (รวมถึงค่าธรรมเนียมการส่งข้อความ)  
คุณเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG  
หากคุณเขา้ถึงและใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ในสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ หรืออุปกรณ์มือถืออ่ืน ๆ คุณตอ้งมีบริการไร้สายผา่น Wi-Fi 
หรือผูใ้หบ้ริการมือถือท่ีเขา้ร่วม บริการบางอยา่งอาจตอ้งใชค้วามสามารถในการส่งขอ้ความ (SMS หรือ MMS) 
คุณยอมรับวา่คุณเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับค่าใชจ่้ายค่าขอ้ความและขอ้มูลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากผูใ้หบ้ริการมือถือของคุณ 
เราไม่คิดค่าบริการแยกต่างหากสาํหรับบริการส่งขอ้ความใด ๆ ท่ีเราอาจนาํเสนอ แต่อาจมีการคิดค่าใชจ่้ายของขอ้ความและขอ้มูล  
จะมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดและสามารถชาํระเงินไดท่ี้ผูใ้หบ้ริการมือถือของคุณ 
ติดต่อผูใ้หบ้ริการมือถือของคุณสาํหรับแผนการกาํหนดราคาและรายละเอียด  SMG 
จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าชา้ในการส่งขอ้ความหรือความลม้เหลวในการส่งขอ้ความ 
เพราะการส่งนั้นข้ึนอยูก่บัการส่งท่ีมีประสิทธิภาพจากผูใ้หบ้ริการมือถือของคุณ ขอ้ความอาจใชไ้ม่ไดใ้นทุกพื้นท่ีตลอดเวลา   

ผลที่ตามมาเกีย่วกบัข้อตกลงของคุณในการเลอืกรับข้อความ   เม่ือคุณเลือกท่ีจะรับขอ้ความจากเรา 
ความถ่ีของขอ้ความท่ีเราส่งถึงคุณจะข้ึนอยูก่บัธุรกรรมของคุณกบัเรา  เมื่อตกลงรับข้อความ ถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่า SMG 
อาจใช้ระบบโทรศัพท์อตัโนมัตเิพือ่ส่งข้อความถึงคุณ และเข้าใจด้วยว่าเราไม่จําเป็นต้องได้รับความยนิยอมจากคุณในการรับข้อความ 
เพือ่ให้คุณได้รับอนุญาตให้ซ้ือสินค้าหรือบริการใด ๆ  

5.4. การส่งขอ้มูล  SMG อาจเสนอโอกาสเป็นครัง้คราวใหคุ้ณหรอืผูใ้ชอ้ืน่โพสตห์รอืสง่การใหค้ะแนน ขอ้แนะนํา ความคดิเหน็ทางวดิโีอ แนวคดิ บนัทกึ 
กรอบความคดิ หรือขอ้มูลหรือเน้ือหาอ่ืน ๆ ใหแ้ก่หรือผา่นการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG โดยสมคัรใจ (เรยีกโดยรวมวา่ "การส่งข้อมูล")   
 
คุณเป็นและจะยงัเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อการส่งขอ้มูลของคุณและผลท่ีตามมาจากการส่งขอ้มูล รวมทั้งการโพสตก์ารส่งขอ้มูลดงักล่าว  
คุณจะเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเสียหายใด ๆ อนัเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิ 
หรืออนัตรายอ่ืนใดอนัเป็นผลมาจากการส่งขอ้มูลของคุณ  เม่ือทาํการส่งขอ้มูลหรือโพสตก์ารส่งขอ้มูล คุณควรจาํกดัการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใหม้ากท่ีสุด 
เน่ืองจากการส่งขอ้มูลอาจเช่ือมโยงกบัคุณตามรายละเอียดท่ีใหไ้ว ้
 
การส่ง โพสต ์หรือถ่ายโอนการส่งขอ้มูลให ้SMG (และ/หรือตวัแทน) หรือพื้นท่ีใด ๆ ของบริการต่าง ๆ ของ SMG คุณยอมรับโดยอตัโนมติั 
หรือรับประกนัว่าคุณหรือเจา้ของเน้ือหาอ่ืนใดท่ีคุณส่งไดอ้นุญาตอยา่งชดัแจง้ให ้SMG และตวัแทนทัว่โลกของเรา สิทธิอนัไม่ผกูขาด โอนสิทธ์ิยอ่ยได ้
(ผา่นหลายระดบั) ถ่ายโอนได ้ไม่มีค่าลิขสิทธ์ิ อยา่งถาวร ไม่สามารถเพิกถอน ท่ีจะใช ้ทาํซํ้ า ใหสิ้ทธ์ิยอ่ย (ผา่นหลายระดบั) แจกจ่าย สร้างผลงานสืบเน่ือง 
ดาํเนินการ และนาํเขา้การส่งขอ้มูลของคุณ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในส่ือใด ๆ ท่ีขณะน้ีเป็นท่ีรู้จกัหรือพฒันาหลงัจากน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ 
ไม่วา่เชิงพาณิชยห์รืออ่ืน ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนใหคุ้ณ  อีกนยัหน่ึงคือ SMG มีสิทธ์ิโดยอตัโนมติัในการใชก้ารส่งขอ้มูลของคุณ--รวมถึงการทาํซํ้ า 
การเปิดเผย การเผยแพร่ หรือการออกอากาศการส่งขอ้มูลของคุณ--ทุกท่ี ทุกเวลา ในส่ือใด ๆ และเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ 
โดยปราศจากค่าธรรมเนียมหรือติดคา้งขอ้ผกูพนัใด ๆ ต่อคุณ นอกจากน้ี คุณอนุญาตใหผู้ใ้ชร้ายอ่ืนเขา้ถึง ชม จดัเกบ็ 
หรือทาํซํ้ าการส่งขอ้มูลของคุณสาํหรับการใชง้านส่วนบุคคลของผูใ้ช ้ คุณยนิยอมให ้SMG (และ/หรือตวัแทน) มีสิทธ์ิในการใชก้ารส่งผลงานใด ๆ 
ของคุณเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ไดทุ้กท่ี  คุณจะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บการชาํระเงินทุกประเภท หาก SMG (และ/หรือตวัแทน) 
ใชก้ารส่งขอ้มูลอยา่งใดอยา่งหน่ึงของคุณ  การส่งขอ้มูลทั้งหมดถือวา่ไม่เป็นความลบัและไม่มีกรรมสิทธ์ิ     

 
การส่งขอ้มูลท่ีคุณโพสตอ์าจนาํไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน  คุณรับทราบวา่คุณไม่คาดหวงัถึงความเป็นส่วนตวัเก่ียวกบัการส่งขอ้มูลของคุณ  
คุณรับทราบดว้ยวา่คุณส่งขอ้มูลโดยสมคัรใจและเป็นความเส่ียงของคุณเอง  คุณควรใชว้ิจารณญาณเม่ือโพสตข์อ้มูล หมายเหตุ หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ เก่ียวกบั 
SMG ลกูคา้ของ SMG หรือหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใด  คุณอาจตอ้งรับผิดชอบตามกฎหมายสาํหรับความเสียหายจากผูใ้ชอ่ื้น ๆ SMG 
หรือบุคคลภายนอก อนัเป็นผลมาจากการหม่ินประมาทหรือการส่งขอ้มูลสามารถดาํเนินการไดต้ามกฎหมายโดยคุณ   เม่ือทาํการโพสตก์ารส่งผลงาน 
คุณอาจเลือกท่ีจะเช่ือมโยงการส่งขอ้มูลของคุณกบัช่ือผูใ้ชห้รือนามแฝง เวน้แต่กฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศท่ีคุณอาศยัอยูก่าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   
 
SMG จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายสาํหรับการส่งขอ้มูลใด ๆ โดยผูใ้ช ้ แมว้่าการส่งขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นการหม่ินประมาทหรือการดาํเนินการอ่ืน ๆ  
SMG ไม่รับผิดชอบและไม่รับรองความคิดเห็น คาํแนะนาํ หรือการเสนอแนะท่ีโพสตห์รือส่งไปยงัหรือผา่นการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG  
SMG เจาะจงปฏิเสธการความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการส่งขอ้มูลดงักล่าว  SMG จะไม่ยืนยนัหรือตรวจสอบคุณสมบติั 
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ภูมิหลงั หรือความสามารถของผูใ้ชห้รือขอ้มูลท่ีผูใ้ชโ้พสตไ์ปยงัหรือผา่นการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG  ดงันั้น SMG 
ขอใหคุ้ณใชส้ามญัสาํนึกและวิจารณญาณในการเตรียมการส่งขอ้มูลของคุณ  
 
เม่ือทาํการโพสตก์ารส่งขอ้มูล ถือวา่คุณยอมรับ แสดงออก และรับประกนัวา่การส่งขอ้มูลของคุณ: 
 

a. เป็นจริงและถกูตอ้ง; 
b. เก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หรือประเดน็ท่ีกาํหนดในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG;  
c. ไม่ละเมิด เบียดเบียน หรือฝ่าฝืนลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร วรรณกรรม ความลบัทางการคา้ ความเป็นส่วนตวั การเผยแพร่ กรรมสิทธ์ิ 

สัญญา หรือสิทธ์ิอ่ืน ๆ ของบุคคลภายนอก; 
d. ไม่มีขอ้มูลท่ีระบุตวับุคคล หรือขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ 

เวน้แต่คุณไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากบุคคลดงักล่าว  
e. ไม่เรียกร้องโดยไม่มีหลกัฐานพยานเก่ียวกบับุคคลภายนอก หรือผลิตภณัฑห์รือบริการของบุคคลภายนอก;  
f. ไม่มีความคิดเห็นเชิงใส่ร้าย หม่ินประมาท เป็นเทจ็ ทาํใหเ้ขา้ใจผิด หยาบคาย อนาจาร ลามก รุนแรง ทิฐิ เก่ียวขอ้งกบัเพศอยา่งโจ่งแจง้ รังเกียจ ดูถกู 

ข่มขู่ คุกคาม ต่อตา้นสังคม คุกคามทางเพศหรือเช้ือชาติ หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ ทั้งท่ีเป็นอนัตรายหรือคาดวา่จะเป็นอนัตรายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ;  
g. ไม่ผิดกฎหมายและไม่กระตุน้หรือส่งเสริมการกระทาํผิดกฎหมาย หรือการสนทนาเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายโดยเจตนาทาํความผิด;  
h. ไม่เก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยห์รือธุรกิจ และไม่เป็นการโฆษณาหรือเสนอขายผลิตภณัฑห์รือบริการใด ๆ (ไม่วา่จะหวงัหรือไม่หวงัผลกาํไร) 

หรือเรียกร้องผูอ่ื้น (รวมถึงการเรียกร้องขอเงินบริจาคหรือการมีส่วนร่วม) ; 
i. ไม่มีไวรัสหรือองคป์ระกอบท่ีเป็นอนัตรายอ่ืน ๆ หรือก่อกวน บัน่ทอน หรือสร้างความเสียหายใหก้บัการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 

หรือเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงใด ๆ หรือกา้วก่ายการใชง้านหรือความพึงพอใจในการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG โดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ; และ 
j. สอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎระเบียบ นโยบาย และขอ้กาํหนดตามสัญญาท่ีบงัคบัใชท้ั้งหมด อนัเก่ียวขอ้งกบัการส่งขอ้มูลของคุณ 

รวมถึงกบัการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG กบัหรือผา่นท่ีคุณประกาศหรือใหก้ารส่งขอ้มูลประการอ่ืน รวมถึงขอ้จาํกดัดา้นอาย ุ
 

คุณรับทราบและยอมรับวา่ SMG มีสิทธ์ิ แต่ไม่ใช่ขอ้ผกูมดั ในการเปล่ียนแปลง ลบ หรือปฏิเสธท่ีจะประกาศหรืออนุญาตใหป้ระกาศการส่งขอ้มูลใด ๆ  
SMG ไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความรับผิดต่อการส่งขอ้มูลใด ๆ ท่ีประกาศโดยคุณหรือบุคคลภายนอก  SMG 
ไม่สามารถและไม่รับรองวา่ผูใ้ชทุ้กคนจะปฏิบติัตามบทบญัญติัเหล่าน้ี ระหวา่งคุณและ SMG 
โดยคุณตอ้งรับความเส่ียงต่ออนัตรายหรือการบาดเจบ็ทุกประการอนัเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามดงักล่าว   

 
SMG สนบัสนุนอยา่งยิง่ใหคุ้ณเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนอ้ยท่ีสุดในการส่งขอ้มูล 
เพราะบุคคลอ่ืนสามารถเห็นและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในการส่งขอ้มูลของคุณ  SMG ไม่รับผิดชอบขอ้มูลท่ีคุณเลือกเพื่อส่ือสารผา่นการส่งขอ้มูล  

 
 

 
6. เวบ็ไซต์และบริการของบุคคลภายนอก 
บริการต่าง ๆ ของ SMG อาจมีลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซตแ์ละบริการของบุคคลภายนอก รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์ (เรียกโดยรวมวา่ "บริการที่เช่ือมโยง")  
บริการท่ีเช่ือมโยงไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ SMG และ SMG ไม่รับผิดชอบต่อบริการท่ีเช่ือมโยง หรือขอ้มูลหรือเน้ือหาใด ๆ 
หรือการถ่ายโอนรูปแบบใดกต็ามท่ีไดรั้บจากบริการท่ีเช่ือมโยงใด ๆ  การรวมลิงกไ์ม่ไดแ้สดงวา่ SMG 
รับรองบริการท่ีเช่ือมโยงนั้นหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการของบริการท่ีเช่ือมโยง  SMG จะไม่สืบสวน ตรวจสอบ หรือติดตามบริการท่ีเช่ือมโยง  
SMG มีลิงกไ์ปยงับริการท่ีเช่ือมโยงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น  การเขา้ถึงบริการท่ีเช่ือมโยงเป็นความเส่ียงของคุณเอง  
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7. ความสมบูรณ์ของสัญญา การปฏิเสธการรับประกนั และการจํากดัความรับผดิชอบ 
 

SMG รับประกนัวา่ SMG มีส่วนในขอ้กาํหนดเหล่าน้ีอยา่งถูกตอ้งและมีอาํนาจตามกฎหมายในการกระทาํดงักล่าว 
คุณรับประกนัวา่คุณไดเ้ขา้ร่วมขอ้กาํหนดเหล่าน้ีอยา่งถกูตอ้งและมีอาํนาจตามกฎหมายในการกระทาํดงักล่าว 
 
ยกเว้นตามที่ระบุอย่างชัดแจ้งไว้ข้างต้น การให้บริการต่าง ๆ ของ SMG เสนอให้ "ตามสภาพ" และ "ตามท่ีมีอยู่" 
ซ่ึงไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทุกประเภท  
SMG ไม่รับรองหรือรับประกนัเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ความน่าเช่ือถือ ความครบถว้น หรือความตรงต่อเวลาของเน้ือหาของ SMG 
หรือผลท่ีไดรั้บจากการใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG และเน้ือหาของ SMG  การใชบ้ริการและเน้ือหาของ SMG เป็นความเส่ียงของคุณเอง  บริการต่าง ๆ 
ของ SMG และเน้ือหาของ SMG มีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะ ๆ  การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ เน้ือหาบางส่วนภายในบริการต่าง ๆ ของ 
SMG อาจดาํเนินการโดยบุคคลภายนอก  SMG ไม่รับผิดชอบต่อเน้ือหาของบุคคลภายนอกดงักล่าว  
 
บริการต่าง ๆ ของ SMG และเน้ือหา SMG เสนอให ้ "ตามสภาพ" ซ่ึงไม่มีการรับประกนัใด ๆ ทุกรูปแบบ  
ตามขอบเขตสูงสุดซ่ึงอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ SMG เจาะจงปฏิเสธการรับประกนัและเง่ือนไขทุกรูปแบบ 
รวมถึงการรับประกนัและเง่ือนไขโดยนยัทั้งหมดดา้นความสามารถเชิงพาณิชย ์ ความเหมาะสมตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะ สิทธ์ิการเป็นเจา้ของ 
การไม่ละเมิดกรรมสิทธ์ิหรือสิทธ์ิของบุคคลภายนอก การปราศจากความบกพร่อง การใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
และการรับประกนัโดยนยัทั้งหมดจากการเจรจาหรือการใชท้างการคา้ใด ๆ   
 
SMG ไม่รับประกนัวา่ (A) บริการต่าง ๆ ของ SMG จะตรงตามความตอ้งการของคุณ (B) การใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 
จะต่อเน่ืองหรือไม่มีไวรัสหรือขอ้ผิดพลาด หรือ (C) ขอ้ผิดพลาดจะไดรั้บการแกไ้ข  หากคุณใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG หรือเน้ือหาของ SMG 
ส่งผลใหจ้าํเป็นตอ้งไดรั้บการซ่อมบาํรุงหรือเปล่ียนอุปกรณ์ หรือการสูญเสียกาํไรหรือขอ้มูลของ SMG จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเหล่านั้น 
คาํแนะนาํดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษรใด ๆ จาก SMG หรือตวัแทนท่ีไดรั้บอนุญาตไม่และจะไม่ถือเป็นการรับประกนั  
เขตอาํนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการละเวน้การรับประกนัโดยนยั ซ่ึงหมายความวา่การละเวน้ขา้งตน้บางประการหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลบงัคบัใชก้บัคุณ 
 
การใช้บริการต่าง ๆ ของ SMG เป็นความรับผดิชอบของคุณเอง  หากคุณไม่พึงพอใจกบับริการต่าง ๆ ของ SMG รวมถึงเน้ือหาในบริการต่าง ๆ ของ 
SMG การแกไ้ขปัญหาเพียงอยา่งเดียวของคุณคือการหยดุใชบ้ริการ SMG 
 
คุณตกลงวา่ SMG หรือบุคคลภายนอกท่ีอา้งอิงในบริการต่าง ๆ ของ SMG จะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ (A) ต่อความเสียหายในลกัษณะใดกต็าม 
รวมทั้งความเสียหายโดยตรง โดยออ้ม เป็นพิเศษ เชิงลงโทษ โดยบงัเอิญ โดยสืบเน่ือง หรือเก่ียวกบัการลงโทษ หรือความเสียหายลกัษณะอ่ืนใด 
(รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการจดัหาสินคา้หรือบริการทดแทน ความสูญเสียการใช ้ ขอ้มูล หรือผลกาํไร หรือการหยดุชะงกัของธุรกิจ) 
แต่เป็นเหตุใหแ้ละอยูภ่ายใตท้ฤษฎีความรับผิดชอบใด ๆ 
ท่ีเกิดในลกัษณะใดกต็ามอนัเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดเหล่าน้ีหรือการใชห้รือไม่สามารถใชบ้ริการและเน้ือหาของ SMG ไม่วา่อยูใ่นการรับประกนั สัญญา 
การรับผิดอยา่งเคร่งครัด การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อหรืออ่ืน ๆ) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอ่ืนใด แมว้า่ SMG 
ไดแ้นะนาํเก่ียวกบัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไปแลว้ หรือ (B) ต่อการเรียกร้อง ความตอ้งการ หรือความเสียหายอ่ืนใด 
อนัเป็นผลจากหรือเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการ SMG ของคุณ   
การปฏิเสธความรับผิดชอบน้ีไม่มีผลบงัคบัใชก้บัความรับผิดอนัสืบเน่ืองมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของเรา 
และจะไม่มีผลบงัคบัตามขอบเขตท่ีกฎหมายไม่อนุญาต  
หากไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม การปฏิเสธการรับประกนัหรือการจาํกดัความรับผิดชอบท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนท่ี 7 
น้ีไม่สามารถใชห้รือไม่สามารถยอมรับไดด้ว้ยเหตุผลใดกต็าม ความรับผิดสูงสุดของ SMG สาํหรับความเสียหายลกัษณะใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงจะจาํกดัไวท่ี้ 
1,000 ดอลลาร์ 
 
คุณรับทราบและตกลงว่าการจํากดัความรับผดิชอบที่กล่าวข้างต้น พร้อมด้วยบทบัญญัตอิืน่ ๆ ในข้อกําหนดที่จํากดัความรับผดิชอบเหล่านีเ้ป็นข้อกาํหนดที่สําคัญ 
และ SMG จะไม่ให้สิทธ์ิแก่คุณตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกาํหนดเหล่านี ้แต่ให้สิทธ์ิสําหรับข้อตกลงของคุณต่อการปฏิเสธความรับผดิชอบที่กล่าวมาข้างต้น 
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หากคุณเป็นพลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายแพง่แคลิฟอร์เนียมาตรา 1542 ซ่ึงกล่าวว่า 
"การสละสิทธ์ิทัว่ไปไม่อยูใ่นขอบเขตการเรียกร้อง ซ่ึงเจา้หน้ีไม่รับทราบหรือสงสัยวา่อยูใ่นความช่วยเหลือของตน ณ เวลาดาํเนินการสละสิทธ์ิ 
หากรับรู้ตอ้งมีผลกระทบอยา่งมากต่อการชาํระหน้ีใหก้บัลูกหน้ี" 
 
8. การชดใช้ค่าเสียหาย  
คุณตกลงท่ีจะออกค่าใชจ่้ายเอง ในการแกต่้าง ชดใช ้และดูแล SMG และลูกคา้ ผูอ้าํนวยการ เจา้หนา้ท่ี พนกังาน และตวัแทนจากและต่อการสูญเสีย ความรับผิด 
การเรียกร้อง การกระทาํ หรือขอ้ร้องเรียน รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะความเสียหายเป็นตวัเงิน ค่าใชจ่้าย ค่าใชจ่้ายในการแกต่้าง 
อีกทั้งค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมของทนายและบญัชี ท่ีดาํเนินคดีกบั SMG โดยบุคคลภายนอกใด ๆ อนัเกิดจาก (a) การส่งขอ้มูลของคุณ (b) 
การใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG โดยคุณ หรือ (c) การละเมิดขอ้กาํหนดเหล่าน้ีของคุณ สิทธ์ิของบุคคลภายนอกหรือกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 
บทบญัญติัการชดใชค่้าเสียหายน้ีไม่มีผลบงัคบัใชต้ามขอบเขตท่ีกฎหมายไม่อนุญาต  SMG ขอสงวนสิทธ์ิโดยออกค่าใชจ่้ายเองในการแกต่้างและควบคุมเร่ืองใด 
ๆ ภายใตก้ารชดใชค่้าเสียหายน้ี การชาํระท่ีมีผลต่อสิทธ์ิหรือขอ้ผกูพนัของ SMG 
ไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่ไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก SMG 
 
9. การระงบัข้อพพิาท 
ยกเวน้ขอ้พิพาทใด ๆ เก่ียวกบัสิทธ์ิหรือขอ้ผกูพนัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการเรียกร้องการละเมิดใด ๆ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา 
ขอ้พิพาทใด ๆ ระหวา่งคุณและ SMG อนัเกิดจากหรือเก่ียวกบัขอ้กาํหนดเหล่าน้ีควบคุม ตีความ และบงัคบัใชต้ามกฎหมายของรัฐมิสซูรี (สหรัฐอเมริกา) 
โดยไม่คาํนึงถึงประเทศบา้นเกิดของคุณหรือสถานท่ีท่ีคุณเขา้ถึงบริการ และแมจ้ะมีผลขดัแยง้ใด ๆ ต่อหลกักฎหมาย  
ขอ้พิพาทดงักล่าวทั้งหมดตีความตามกฎหมายของรัฐมิสซูรีซ่ึงบงัคบัใชก้บัสัญญาท่ีทาํข้ึนและดาํเนินการภายในรัฐมิสซูรี คุณและ SMG 
ยอมรับวา่อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยสัญญาสาํหรับการขายสินคา้ระหวา่งประเทศ ไม่มีผลบงัคบัใชก้บัการตีความหรือการเรียบเรียงขอ้กาํหนดเหล่าน้ี  
 
คุณและ SMG ยอมรับว่าแต่ละฝ่ายอาจมีข้อเรียกร้องต่อกนัเป็นรายบุคคลเท่าน้ัน และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในกลุ่มที่มีวตัถุประสงค์ใด ๆ 
หรือการกระทําหรือดาํเนินการแทน   
 
คุณและ SMG ยอมรับว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพนัตามลกัษณะที่ระบุไว้ในส่วนที่ 9 นี ้ อกีทั้งคุณและ 
SMG สละสิทธ์ิที่จะยืน่ข้อเรียกร้องดงักล่าวต่อศาลยุตธิรรม  สิทธ์ิที่คุณจะได้รับหากยืน่คาํร้องต่อศาล เช่น การเข้าถึงการค้นพบ 
อาจใช้ไม่ได้หรือจํากัดในการอนุญาโตตุลาการ 
 
ขอ้พิพาทใด ๆ ระหวา่งคุณและ SMG รวมทั้งตวัแทน พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ผูอ้าํนวยการ ประธาน ผูสื้บตาํแหน่ง ผูไ้ดรั้บมอบหมาย บริษทัยอ่ย 
หรือบริษทัในเครือท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดเหล่าน้ี และการตีความหรือการฝ่าฝืน การส้ินสุดหรือความถกูตอ้งนั้น 
ความสัมพนัธ์ซ่ึงเป็นผลมาจากขอ้กาํหนดเหล่าน้ี รวมถึงขอ้พิพาทเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ขอบเขต หรือการบงัคบัใชข้อ้กาํหนดเหล่าน้ีต่อการอนุญาโตตุลาการ 
(เรียกโดยรวมวา่ "ข้อพพิาทที่ครอบคลุม") 
จะอยูภ่ายใตก้ารอนุญาโตตุลาการท่ีมีผลผกูพนัในรัฐมิสซูรีซ่ึงดาํเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) โดยสอดคลอ้งกบัระเบียบ 
(รวมถึงระเบียบและขั้นตอนสาํหรับขอ้พิพาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค) มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ีดงักล่าว ก่อนเร่ิมการอนุญาโตตุลาการใด ๆ 
ผูส้ร้างขอ้ความจะแจง้เป็นลายลกัษณ์ถึงอีกฝ่ายล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนัเก่ียวกบัเจตนาท่ีจะยืน่ขอการอนุญาโตตุลาการ SMG 
จะออกประกาศดงักล่าวโดยส่งไปยงัอีเมลท่ีคุณระบุไวเ้ม่ือสร้างบญัชีหรือส่งไปยงัอีเมลอ่ืนใดท่ีคุณระบุไวก้บั SMG คุณตอ้งส่งการแจง้ดงักล่าวใหก้บั SMG 
ทางอีเมลถึง privacyofficer@smg.com  
 
การชาํระค่าธรรมเนียมการยืน่ การจดัการ และอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะควบคุมโดยระเบียบของ AAA 
แต่หากคุณสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าใชจ่้ายการอนุญาโตตุลาการมีขอ้จาํกดัสาํหรับคุณ เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี SMG 
จะชาํระค่าธรรมเนียมการยืน่ฟ้อง การจดัการ และอนุญาโตตุลาการใหม้ากท่ีสุดตามท่ีอนุญาโตตุลาการเห็นว่าจาํเป็น 
เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ารอนุญาโตตุลาการมีค่าใชจ่้ายสาํหรับคุณ หากอนุญาโตตุลาการพิจารณาวา่ขอ้เรียกร้องท่ีคุณอา้งสิทธ์ิในการอนุญาโตตุลาการไม่สลกัสาํคญั 
คุณยอมรับชาํระค่าธรรมเนียมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุญาโตตุลาการท่ี SMG จ่ายในนามของคุณคืนแก SMG 
ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของคุณท่ีตอ้งชาํระภายใตก้ฎของ AAA 
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อนุญาโตตุลาการหน่ึงคนจะไดรั้บเลือกตามกฎอนุญาโตตุลาการพาณิชย ์ AAA  การอนุญาโตตุลาการจะดาํเนินการเป็นภาษาองักฤษ 
อนุญาโตตุลาการจะมีอาํนาจใหสิ้ทธ์ิในการบรรเทาทุกขใ์ด ๆ ในศาลภายใตก้ฎหมายหรือโดยเท่าเทียมกนั 
และคาํตดัสินช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นท่ีส้ินสุดและมีผลผกูพนักบัคู่สัญญา และอาจกาํหนดเป็นคาํตดัสินในศาลท่ีมีเขตอาํนาจใด ๆ อยา่งไรกต็าม 
อนุญาโตตุลาการจะไม่มีอาํนาจตดัสินช้ีขาดลงโทษหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ สิทธ์ิซ่ึงแต่ละฝ่ายสละในท่ีน้ี  
อนุญาโตตุลาการจะใชก้ฎหมายและบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งของขอ้กาํหนดเหล่าน้ี หากไม่ปฏิบติัตามจะถือเป็นการใชอ้าํนาจการอนุญาโตตุลาการเกินจาํเป็น 
และเป็นมูลเหตุในการพิจารณาของศาล การตดัสินใจของอนุญาโตตุลาการตอ้งมีคาํอธิบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเป็นความลบั  SMG 
และคุณตกลงท่ีจะส่งเร่ืองขอ้พิพาทท่ีครอบคลุมใด ๆ ใหก้บัการอนุญาโตตุลาการเป็นรายกรณีเท่านั้น  ทั้ง SMG 
และคุณไม่มีสิทธ์ิตดัสินช้ีขาดข้อพพิาทท่ีครอบคลุมใด ๆ ในฐานะกลุ่ม ตวัแทน หรือคณะเอกชนในนามของสาธารณชน 
และอนุญาโตตุลาการจะไม่มีอาํนาจในการดาํเนินคดเีป็นกลุ่ม ตวัแทน หรือคณะเอกชนในนามของสาธารณชน  หากพบว่าบทบญัญติัใด ๆ 
ของขอ้ตกลงท่ีจะตดัสินช้ีขาดในส่วนท่ี 9 น้ีบงัคบัใชไ้ม่ได ้ บทบญัญติัท่ีบงัคบัใชไ้ม่ไดจ้ะตดัออก และบงัคบัใชข้อ้กาํหนดการอนุญาโตตุลาการท่ีเหลือ 
(แต่ทั้งน้ีจะไม่มีการอนุญาโตตุลาการเป็นกลุ่ม ตวัแทน หรือคณะเอกชนในนามของสาธารณชน) ไม่วา่จะมีบทกฎหมายหรือกฎหมายใด ๆ ในขอ้ขดัแยง้ดงักล่าว 
ตอ้งดาํเนินการแจง้เตือนคาํร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนจากหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้กาํหนดเหล่าน้ีภายในหน่ึง (1) ปีหลงัเกิดการร้องเรียนดงักล่าว มิฉะนั้นจะเสียสิทธ์ิตลอดไป  
สาํหรับวตัถุประสงคข์องส่วนท่ี 9 น้ี 
ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีและธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจะอยูภ่ายใตแ้ละกาํกบัดูแลโดยพระราชบญัญติัการอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง 9 U.S.C. มาตรา 1-16 
(FAA)  
 
หมายเหตุ เม่ือยอมรับขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ถือวา่คุณยอมรับโดยชดัแจง้วา่จะสละสิทธ์ิในการร้องเรียนหรือกระทาํใด ๆ ท่ีคุณอาจมีต่อ SMG 
ภายใตก้ฎหมายของเขตอาํนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกา รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะการร้องเรียนหรือการกระทาํใด ๆ ภายใตก้ฎหมายประเทศของตนเอง 
รวมถึงท่ีอยูข่องคุณเองและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับขอ้พิพาทใด ๆ อยูท่ี่สหรัฐอเมริกา ตามขอ้กาํหนดของส่วนท่ี 9 น้ี 
 
10. รางวลั 
SMG อาจเสนอโอกาสมอบรางวลัใหคุ้ณเป็นคร้ังคราว เช่น คะแนนรางวลั ส่วนลดหรือขอ้เสนอพิเศษ (เรียกโดยรวมวา่ "รางวลั") 
เราจะแจง้ใหคุ้ณทราบเม่ือมีรางวลัท่ีพร้อมใหบ้ริการคุณผา่นทางบริการต่าง ๆ ของ SMG  สิทธิประโยชน์ของรางวลัอาจมีระยะเวลาแตกต่างกนั 
ดงันั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดรางวลัแต่ละรายการเม่ือคุณไดรั้บ  สาํหรับ SurveyMini หากไม่มีการเคล่ือนไหวหลงัเกา้สิบ (90) วนั 
คะแนนรางวลัจะหมดอาย ุ รางวลัมีไวเ้พื่อใหคุ้ณใชง้านส่วนบุคคลเท่านั้น  หา้มถ่ายโอน มอบหมาย จาํหน่าย แลกเปล่ียน หรือสับเปล่ียนรางวลั 
ไม่สามารถแลกรางวลัเป็นเงินสดและไม่สามารถนาํไปรวมกบัการส่งเสริมการขาย ขอ้เสนอ หรือส่วนลดอ่ืน ๆ ของ SMG หรือของลูกคา้ 
เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดไว ้ จะไม่มีการออกเครดิตหรือคืนเงินไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ หลงัจากท่ีคุณแลกรางวลั SMG ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ข ยุติ 
หรือระงบัความพร้อมใหบ้ริการของรางวลั คุณยอมรับท่ีจะปฏิบติัตามการตดัสินใจของ SMG อนัถือเป็นท่ีส้ินสุด และมีผลผกูพนัในทุกประเดน็ท่ีเก่ียวกบัรางวลั 
 
11. การอปัเดตในแอปพลเิคชันมือถือ 
เราอาจพฒันาและอปัเดตแอปพลิเคชนัมือถือของเราเป็นคร้ังคราว (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ดียว) ซ่ึงอาจรวมถึงการอปัเกรด การแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
โปรแกรมแกไ้ข และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดอ่ืน ๆ และ/หรือคุณสมบติัใหม่ (เรียกโดยรวมวา่ "การอัปเดต") นอกจากน้ี 
การอปัเดตอาจแกไ้ขหรือลบคุณสมบติัและการทาํงานบางอยา่งออกทั้งหมด คุณยอมรับวา่ SMG ไม่มีขอ้ผกูมดัในการอปัเดตหรือสานต่อการบริการ 
หรือเปิดใชง้านคุณสมบติั หรือการทาํงานบางอยา่งใด ๆ โดยเฉพาะ  
 
ตามการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ เม่ืออุปกรณ์มือถือเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต จะมีเหตุการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึน: (a) 
การอปัเดตจะดาวน์โหลดและติดตั้งอตัโนมติั หรือ (b) คุณอาจไดรั้บประกาศหรือแจง้เตือนใหด้าวน์โหลดและติดตั้งอปัเดตท่ีพร้อมใชง้าน   
 
กรุณาดาวน์โหลดและติดตั้งการอปัเดตทั้งหมดทนัที  มิเช่นนั้น บริการต่าง ๆ ของ SMG ในบางส่วนอาจทาํงานอยา่งไม่เหมาะสม นอกจากน้ี 
คุณยอมรับวา่การอปัเดตทั้งหมดถือเป็นส่วนหน่ึงในบริการต่าง ๆ ของ SMG และอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขทั้งหมดของขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
 
12.  การทําสัญญาทางอเิลก็ทรอนิกส์  
การใชง้านและ/หรือการลงทะเบียนบริการต่าง ๆ ของ SMG อนัเป็นการกระทาํท่ีบ่งบอกถึงการยอมรับของคุณ 
จะถือวา่คุณยินยอมท่ีจะทาํขอ้ตกลงกบัเราทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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13. ข้อจํากดัทางภูมิศาสตร์/การควบคุมการส่งออก  
การใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG และเน้ือหาของ SMG อยูใ่นรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 
และแมว้า่แต่ละส่วนใหเ้ขา้ถึงและใชง้านโดยบุคคลท่ีอยูน่อกสหรัฐอเมริกา โปรดทราบวา่คุณอาจไม่สามารถเขา้ถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG 
หรือเน้ือหาของ SMG ในเขตอาํนาจศาลของคุณไดด้ว้ยเหตุผลดา้นกฎหมายหรือการดาํเนินการ   หากคุณเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของ SMG หรือเน้ือหาของ 
SMG จากนอกสหรัฐอเมริกา ถือวา่คุณมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ิน รวมถึงกฎหมายทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการนาํเขา้ ส่งออก 
หรือการส่งออกต่อของเน้ือหาของ SMG   
 
บริการต่าง ๆ ของ SMG อาจอยูภ่ายใตก้ฎหมายควบคุมการส่งออกในบางประเทศ 
รวมถึงพระราชบญัญติับริหารการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง คุณตกลงจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดงักล่าว และคุณจะไม่ส่งออก 
ส่งออกต่อ หรือเผยแพร่บริการต่าง ๆ ของ SMG หรือทาํใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG เขา้ถึงไดจ้ากเขตอาํนาจศาลหรือประเทศท่ีมีกฎหมาย กฎ 
หรือขอ้กาํหนดท่ีหา้มไม่ใหมี้การส่งออก ส่งออกต่อ หรือเผยแพร่ ไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม นอกจากน้ี คุณตกลงจะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด 
และกฎท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของรัฐบาลกลาง อีกทั้งปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีทั้งหมดท่ีจาํเป็น (รวมถึงการขอใบอนุญาตส่งออกใด ๆ ท่ีจาํเป็นหรือคาํอนุมติัอ่ืน ๆ 
จากรัฐบาล) ก่อนส่งออก ส่งออกต่อ เผยแพร่ หรือทาํใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG พร้อมนาํเสนอนอกสหรัฐอเมริกา  นอกจากน้ี เม่ือดาวน์โหลดเน้ือหา SMG 
ถือวา่คุณยอมรับวา่คุณไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศท่ีหา้มการส่งออกดงักล่าว และยอมรับวา่คุณไม่ไดอ้ยูใ่นสหรัฐอเมริกา ตารางการคว ํ่าบาตรของกระทรวงพาณิชย ์
หรือสหรัฐอเมริกา รายช่ือประเทศท่ีถูกจบัตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลงัสหรัฐอเมริกา   
 
14. สิทธ์ิของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
บริการต่าง ๆ ของ SMG เป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย ์ ดงัท่ีระบุไวใ้น 48 C.F.R. §2.101 ดงันั้น 
หากคุณเป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือผูรั้บจา้งใด ๆ คุณจะไดรั้บสิทธ์ิเหล่านั้นตามท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการต่าง ๆ ของ SMG 
ในฐานะท่ีเป็นสิทธ์ิท่ีมอบใหก้บัผูใ้ชร้ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดภายใตใ้บอนุญาต โดยเป็นไปตาม (ก) 48 C.F.R. §227.7201 ถึง 48 C.F.R. 
§227.7204 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักระทรวงกลาโหมและผูรั้บจา้ง หรือ (ข) 48 C.F.R. §12.212 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อใบอนุญาตรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและผูรั้บจา้ง 
 

 
15. การยุต ิ 
 
SMG อาจแกไ้ขหรือยกเลิกบริการต่าง ๆ ของ SMG หรืออาจแกไ้ข ระงบั หรือยติุบญัชีของคุณหรือการเขา้ถึงการใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG โดยคุณ 
ตามดุลยพินิจของบริษทัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยแจง้หรือไม่แจง้ใหคุ้ณทราบไดทุ้กเม่ือ ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ เช่น 
อาจมีการยติุบญัชีของคุณและมีการปฏิเสธสิทธ์ิการเขา้ถึงบริการต่าง ๆ ของ SMG ของคุณ โดยมีหรือไม่มีการแจง้ใหท้ราบ หาก SMG 
มีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่คุณเป็นผูเ้ยาว ์ อีกตวัอยา่งหน่ึงคือ SMG อาจยติุบญัชีและความสามารถในการใชบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG ของคุณ 
โดยแจง้หรือไม่แจง้ใหท้ราบ หาก SMG มีเหตุผลท่ีเช่ือไดว้า่คุณใหข้อ้มูลท่ีไม่เป็นความจริง ไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง 
หรือไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ีหรือขอ้กาํหนดเพิ่มเติมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
คุณยนิยอมท่ีจะส่งคืนหรือทาํลายสาํเนาของส่ือเวบ็ไซตใ์ด ๆ ท่ีคุณทาํข้ึน หากเราร้องขอ 
 
การยติุจะไม่จาํกดัสิทธ์ิหรือการเยยีวยาอ่ืนใดของ SMG ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีจะยงัคงอยูโ่ดยชดัแจง้ และจะยงัมีผล แมมี้การแกไ้ข การหยดุใหบ้ริการ การระงบั 
และ/หรือการยติุดงักล่าว   
 
16. คาํร้องเรียนการละเมิดลขิสิทธ์ิ  
SMG เคารพสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น  เราตอบสนองต่อการแจง้เตือนการละเมิดท่ีถูกกล่าวหา 
ตามท่ีกาํหนดโดยรัฐบญัญติัลิขสิทธ์ิแห่งสหสัวรรษดิจิทลั ("DMCA") ของสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงรวมถึงการถอดถอนหรือปิดการเขา้ถึงเน้ือหาท่ีร้องเรียนวา่เป็นประเดน็ของกิจกรรมการละเมิด ตามความเหมาะสม   
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หากคุณเช่ือโดยบริสุทธ์ิใจวา่ผลงานของคุณถกูคดัลอกในลกัษณะท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของคุณ ในหรือผา่นบริการต่าง ๆ ของ 
SMG กรุณายืน่คาํร้องเรียนหรือคาํบอกกล่าวการละเมิดแก่ตวัแทน DMCA ของเรา โดยส่งจดหมายไปท่ี:  

DMCA Agent 
Service Management Group, LLC 
1737 McGee Street 

 Kansas City, MO 64108 
 
หรือส่งอีเมลไปท่ี:  
 privacyofficer@smg.com 
 

หนงัสือแจง้ของคุณตอ้งมีขอ้มูลต่อไปน้ี: 

a. ลายมือช่ือท่ีเป็นลายมือหรืออิเลก็ทรอนิกส์ของบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการในนามของเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีกล่าวหาวา่มีการละเมิด; 
b. ขอ้มูลระบุของผลงานลิขสิทธ์ิท่ีอา้งวา่ถกูละเมิด หรือหากหนงัสือแจง้หน่ึงฉบบัครอบคลุมถึงผลงานลิขสิทธ์ิหลายช้ินในเวบ็ไซตอ์อนไลน์เวบ็ไซตห์น่ึง 

กรุณาระบุรายช่ือผลงานดงักล่าวในเวบ็ไซตน์ั้น; 
c. ขอ้มูลระบุของเน้ือหาท่ีอา้งวา่เป็นการละเมิดหรือเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการละเมิดซ่ึงตอ้งถอดถอนหรือปิดการเขา้ถึง 

และขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลเพียงพอในการอนุญาตผูใ้หบ้ริการระบุเน้ือหาดงักล่าว; 
d. ขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลเพียงพอในการอนุญาตผูใ้หบ้ริการสามารถติดต่อฝ่ายท่ีร้องเรียน เช่น ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์

และอีเมลท่ีสามารถใชติ้ดต่อฝ่ายท่ีร้องเรียน ถา้มีอยู;่ 
e. ขอ้ความท่ีระบุวา่ฝ่ายท่ีร้องเรียนเช่ือโดยบริสุทธ์ิใจวา่การใชส่ื้อในลกัษณะตามท่ีร้องเรียนไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ตวัแทนเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

หรือกฎหมาย;และ 
f. ขอ้ความท่ีระบุวา่ขอ้มูลในหนงัสือแจง้ถกูตอ้ง และฝ่ายท่ีร้องเรียนไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินการในนามของเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีกล่าวหาว่ามีการละเมิด 

ภายใตบ้ทลงโทษการใหก้ารเทจ็ 
ตวัแทน DMCA ของเราจะตอบสนองเฉพาะการแจง้เตือนและการสอบถามท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ DMCA  โปรดดูท่ี 
www.copyright.gov สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
 
 
17.  ข้อมูลสําหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพง่แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรา 1789.3 เราตอ้งแจง้ขอ้มูลสิทธิผูบ้ริโภคบางส่วนต่อไปน้ีใหผู้อ้ยูอ่าศยัในรัฐแคลิฟอร์เนียทราบ:  

a. บริการต่าง ๆ ของ SMG ถือครองและ/หรือดาํเนินการโดย Service Management Group, LLC, 1737 McGee 
Street, Kansas City, MO 64108  หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ SMG คือ 1-800-764-0439  

b. การใหบ้ริการต่าง ๆ ของ SMG เป็นการใหบ้ริการโดยไม่มีค่าใชจ่้าย เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนโดยชดัแจง้;  
c. หากตอ้งการยืน่คาํร้องเรียนเก่ียวกบับริการต่าง ๆ ของ SMG หรือรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชบ้ริการของ SMG กรุณาส่งจดหมายไปยงั 

Service Management Group, LLC, Attn:  Data Protection Officer, 1737 McGee Street, 
Kansas City, MO 64108 หรือติดต่อเราผา่นทางอีเมลท่ี privacyofficer@smg.com (โดยระบุหวัเร่ืองวา่ 
"California Resident Request" (คาํขอจากผูอ้ยูอ่าศยัในรัฐแคลิฟอร์เนีย)) นอกจากน้ี 
คุณสามารถเขียนหนงัสือถึงฝ่ายใหค้วามช่วยเหลือดา้นการร้องเรียนของแผนกบริการผูบ้ริโภคของสาํนกังานกิจการผูบ้ริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียไดท่ี้ 
400 R Street, Suite 1080, Sacramento, California 95814 หรือติดต่อทางโทรศพัทท่ี์ 916.445.1254 
หรือ 800.952.5210 
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18. รายละเอยีดเบ็ดเตลด็  
a. ขอ้กาํหนดและนโยบายความเป็นส่วนตวัเหล่าน้ีท่ีระบุในแต่ละเวบ็ไซต ์มีขอ้ตกลงร่วมกนัทั้งหมดโดยและระหวา่ง SMG กบัคุณ 

ซ่ึงเก่ียวกบัประเดน็ต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นท่ีน้ี 
b. ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีเขียนเป็นภาษาองักฤษ  ขอ้ตกลงภาษาองักฤษฉบบัน้ีจะมีอาํนาจควบคุมในทุกกรณี ขอ้ตกลงน้ีทุกฉบบัในภาษาใด ๆ 

กต็ามจะใชส้าํหรับการอาํนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลผกูพนัต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  
c. ขอ้กาํหนดเหล่าน้ีมีผลต่อผลประโยชน์และมีผลผกูพนัต่อ SMG และผูสื้บตาํแหน่งและผูรั้บมอบหมายของคุณตามลาํดบั 
d. SMG สามารถระบุขอ้กาํหนดเหล่าน้ี แต่คุณไม่สามารถระบุขอ้กาํหนดเหล่าน้ีโดยไม่ไดรั้บคาํยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จาก SMG  
e. หากบทบญัญติัส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้กาํหนดเหล่าน้ีเป็นหรือกลายเป็นวา่บงัคบัใชไ้ม่ไดห้รือเป็นโมฆะ 

บทบญัญติัส่วนท่ีเหลืออยูจ่ะยงัมีผลบงัคบัใชต้ามเดิม เสมือนว่าไม่มีการใชบ้ทบญัญติัส่วนท่ีบงัคบัใชไ้ม่ไดห้รือเป็นโมฆะดงักล่าว  
f. หาก SMG หรือคุณไม่ปฏิบติัตามขอ้ผกูมดัใด ๆ ภายใตข้อ้กาํหนดเหล่าน้ี และฝ่ายอ่ืน ๆ ไม่ไดบ้งัคบัใชข้อ้ผกูมดัดงักล่าว 

การท่ีไม่บงัคบัใชใ้นโอกาสใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธ์ิในขอ้ผกูมดั และจะไม่ปิดกั้นการบงัคบัใชใ้นโอกาสอ่ืนใด  
g. ไม่มีส่วนใดในขอ้กาํหนดเหล่าน้ีท่ีถือเป็นการแต่งตั้งให ้SMG หรือคุณเป็นตวัแทนหรือผูแ้ทนของบุคคลอ่ืน 

หรือเป็นบริษทัร่วมทุนหรือเป็นพนัธมิตร  
h. หากมีการกีดกนั SMG หรือคุณไม่ใหด้าํเนินการ หรือไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้ผกูมดัใด ๆ ภายใตข้อ้กาํหนดเหล่าน้ี 

เน่ืองดว้ยสาเหตุท่ีอยูเ่หนือการควบคุมอนัสมควรแก่เหตุของฝ่ายท่ีอา้งถึงบทบญัญติัน้ี 
การดาํเนินการของฝ่ายท่ีไดรั้บผลกระทบจะยดืระยะเวลาออกไปตามความล่าชา้หรือการไม่สามารถปฏิบติัเน่ืองดว้ยสาเหตุดงักล่าว  

i. หวัขอ้และคาํอธิบายต่าง ๆ มีไวเ้พื่ออาํนวยความสะดวกเท่านั้น  
 

มีข้อสงสัยหรือไม่? 
หากคุณมีขอ้สงสัยใด ๆ เก่ียวกบัขอ้กาํหนดการใชง้านเหล่าน้ีหรือบริการต่าง ๆ ของ SMG กรุณาติดต่อเราท่ี privacyofficer@smg.com  
 
คุณยงัสามารถเขียนถึงเราไดท่ี้:  
Service Management Group, LLC 
Attn: Data Protection Officer 
1737 McGee Street 
Kansas City, MO 64108 
 
®/TM trademarks © Service Management Group, LLC 2017 สงวนลิขสิทธ์ิ 


