
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง” 

(ผู้ใช้คนเดียว) 

สิง่สําคญั – ผู้ใช้ ต้องอา่นก่อนท่ีจะทําการคดัลอก ติดตัง้ หรือใช้งาน “ชุดคาํส่ัง”  

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง”  หมายถงึ ข้อตกลงทางกฎหมายระหวา่ง ผู้ใช้ กบั ผู้พฒันา(“บริษัท ท๊

อปเทรดเดอร์ จํากดั”) อยา่ดาวน์โหลด ติดตัง้ ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง”  จนกวา่ คณุ(“ผู้ใช้”) จะได้อา่นข้อกําหนดและเง่ือนไขตา่งๆ

ในการอนญุาตให้ใช้งานทัง้หมด(อยา่งระมดัระวงั) โดยการคลกิ "อ่านเพิ่มเตมิ" เพ่ือดรูายละเอียดเพิ่มเติมในหวัข้อนัน้ๆ 

(และหากคณุยอมรบัเงือ่นไขการใชง้านตามข้อกําหนด จึงให ้คลิกเลือก “ตกลง” และทําการโหลด “ชดุคําสัง่” ติดตัง้ ใชง้าน

ต่อไป) ดงันี ้ 

1. คาํนิยาม(Definitions) (คลกิเพ่ือ “อ่านเพิ่มเตมิ”) 

2. การยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน“ชุดคาํส่ัง” (Acceptance of License Agreement) (คลกิเพ่ือ “อ่าน

เพิ่มเตมิ”) 

3. เงื่อนไขการใช้งาน(Terms of Use) (คลกิเพ่ือ “อ่านเพิ่มเตมิ”) 

4. ข้อสงวนสทิธ์ิการรับประกัน(Disclaimer of Warranty) (คลิกเพ่ือ “อ่านเพิ่มเตมิ”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. คาํนิยาม  

“ผู้พัฒนา” หมายถงึ บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จาํกัด ซึง่เป็นผู้พฒันาและสร้าง “ชุดคาํส่ัง” นี ้

“ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้งานประโยชน์จาก “ชุดคําส่ัง” นี ้หรือ ซึ่งได้นํา “ชุดคําส่ัง” นีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใดในทกุกรณี 

รวมถึง การนําไปเป็น ต้นแบบ ดดัแปลง พฒันาต่อยอดหรือปรับปรุงเพิ่มเติม เพิ่มสมรรถนะและการนําไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ โดยมิได้รับอนญุาตจาก “ผู้พัฒนา” ด้วย 

“ชุดคําส่ัง” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบรหสัต้นฉบับท่ีต้องผ่านกระบวนการแปลงเป็น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไบนารีก่อนจึงจะสามารถนําไปใช้งานได้ ซึง่ให้หมายรวมไปถึง คําว่า  บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จํากดั , 

ท๊อปเทรดเดอร์ , เคร่ืองหมายของ บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จํากดั และช่ือสินค้าของ บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จํากดั ซึง่ปรากฏอยู่

ใน “ชดุคําสัง่” ใช้เพ่ือตกแตง่รูปลกัษณ์ของ “ชดุคําสัง่” และหรือเพ่ือประโยชน์ของ “ผู้พฒันา” ท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายหรือสนิค้า 

และให้หมายรวมถึง บรรดาข้อมลู ข้อความ เนือ้หา รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกทัง้หลายท่ีปรากฏใน “ชดุคําสัง่” 

หรือท่ีได้รวมเป็น “ชุดคาํส่ัง” หรือ โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ นี ้ซึง่พฒันาโดย “ผู้พฒันา” และได้อนญุาตให้ “ผู้ใช้” สามารถ

คดัลอก ดาวน์โหลด ไปใช้งานได้ ภายใต้เง่ือนไขขอบเขตการใช้งานตามท่ีกําหนด 

"บริการ" หมายถึง การเข้าถึงสาระต่างๆ ท่ีปรากฏบนเครือข่ายเว็บไซต์ของศนูย์ฯ เคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

(Tools) การ Downloadโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การส่ือสารและให้ข้อมลูสารสนเทศ การปรับปรุงเพิ่มเติม การเพิ่มสมรรถนะ 

การเพิ่มเติมลกัษณะ การใช้งาน และ/หรือสิง่ตา่งๆ ท่ีทําขึน้ใหมต่ามท่ีปรากฏในเวบ็ไซต์ 

"เงื่อนไขการใช้" หมายถงึ ข้อความบงัคบัท่ีระบไุว้ สําหรับ “ผู้ใช้” รวมไปถงึ ผู้หนึง่ผู้ใดท่ีใช้ประโยชน์จากชดุคําสัง่ 

"รหัสต้นฉบับ" หมายถึง “ชุดคําส่ัง” หรือ ข้อมูลต้นฉบับ (Source Code) ท่ีพัฒนาขึน้มาในรูปแบบท่ีสามารถ

นําไปปรับปรุงพฒันาต่อได้ โดยทัว่ไป ชดุคําสัง่ หรือข้อมลูต้นฉบบั (Source Code) จะเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ

รหสัต้นฉบบัท่ีต้องผา่นกระบวนการแปลงเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไบนารีก่อนจงึจะสามารถนําไปใช้งานได้ 

"รูปแบบไบนารี" หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชดุคําสัง่ หรือข้อมลูต้นฉบบั (Source Code) หรือ ข้อมลูท่ี

ถกูแปลงให้อยูใ่นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าใจ (Binary Form) เพ่ือทําให้นําไปใช้งานได้ทนัที 

“โปรแกรม MT4” หมายถึง “ชุดคําส่ัง” ท่ีพัฒนาขึน้โดย “ผู้พัฒนา” ในการให้บริการเช่ือมต่อกับ ศูนย์ซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดซือ้ขายลว่งหน้า ทัง้นี ้เพ่ือสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย เทา่นัน้ 

 

2. การยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง”  

“ผู้พฒันา” สงวนสิทธ์ิในการปรับปรุงแก้ไข เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคําส่ัง”  เม่ือใดก็ได้ ทัง้นี ้ตามท่ี 

“ผู้พฒันา” เหน็จะเป็นการสมควร โดยไมจํ่าต้องบอกกลา่วแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคําส่ัง” ฉบับนี ้อาจมาพร้อมกับ “ชุดคําส่ัง” ผู้ ใช้ ตกลงท่ีจะผูกพันตาม 

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง” ของ “ผู้พฒันา” ฉบบันี ้ด้วยการติดตัง้ การทําสําเนา หรือการใช้ “ชุดคาํส่ัง” ไม่



ว่าโดยทางใด และ หาก “ผู้ ใช้” ไม่ตกลง “ผู้ ใช้” ต้องไม่ ดาวน์โหลด ติดตัง้ ทําสําเนา หรือใช้งาน “ชุดคําส่ัง” นี ้หรือ ลบ

“ชุดคาํส่ัง” นี ้ออก หากสามารถกระทําได้ 

3. เงื่อนไขการใช้งาน “ชุดคาํส่ัง”  

“ผู้พฒันา” ได้พฒันา “ชุดคาํส่ัง” นี ้ขึน้มา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือชิน้หนึง่ สําหรับ การใช้งานสว่นบคุคล โดยมิได้มุง่เน้นท่ี

เป็นเชิงพาณิชย์ เพียงประสงค์จะให้ “ผู้ ใช้” ได้มีเคร่ืองมือช่วยเหลือประกอบการใช้งาน ในการพิจารณาส่งคําสัง่ซือ้หรือส่ง

คําสัง่ขายผ่านโปรแกรม MT4 ท่ีพฒันาและให้บริการ โดย “ผู้พฒันา” ซึ่ง “ผู้พฒันา” ยินยอมให้ “ผู้ ใช้” สามารถดาวน์โหลด 

“ชุดคาํส่ัง” ไปติดตัง้ใช้งานได้แบบฟรี โดยไมมี่คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้

3.1 “ผู้ใช้” ต้องเป็นการนําไปใช้งานร่วมกบั “โปรแกรม MT4” ท่ีพฒันาและให้บริการ โดย “ผู้พฒันา” เทา่นัน้ 

3.2 “ผู้ใช้” จะต้องไม ่คดัลอก ทําซํา้ ดดัแปลง เช่า ขาย แจกจ่าย ใช้งานสาธารณะ แสดงในงานสาธารณะ หรือถ่าย

โอนสว่นหนึ่งสว่นใดของ “ชุดคาํส่ัง” โดยผิด เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง” ฉบบันี ้เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก 

“ผู้พฒันา” ลว่งหน้าเป็นหนงัสือโดยชดัแจ้งแล้ว และ “ผู้ใช้” ตกลงท่ีจะปอ้งกนัมิให้มีบคุคลอ่ืนใดมาทําการคดัลอก“ชุดคาํส่ัง” 

โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก “ผู้พฒันา” ลว่งหน้าเป็นหนงัสือโดยชดัแจ้ง ก่อนด้วย  

3.3 “ผู้ ใช้” จะต้องไม่ทําการแยกรายละเอียด แยกส่วนประกอบ ในลกัษณะท่ีเป็นวิศวกรรมย้อนกลบั ดีคอมไพล์ 

หรือแยกสว่นประกอบของ “ชุดคาํส่ัง” นี ้เว้นแตเ่ฉพาะเม่ือเป็นการกระทําตามท่ี “ผู้พฒันา” แนะนําหรืออนญุาตเทา่นัน้ 

3.4 เพ่ือควบคมุการใช้งาน ดงันัน้ สิทธิท่ีอนญุาตให้ใช้งานนี ้“ผู้ใช้” อาจต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช้งาน และไม่ว่า

โดยทางใด “ผู้ใช้” ไม่มีสิทธิท่ีจะนํา “ชุดคําส่ัง” นี ้ไปแจกจ่ายแก่ผู้บคุคลอ่ืนใด หรือโอนสิทธิท่ีได้รับอนญุาตนีแ้ก่บคุคลอ่ืนใด

ตอ่ไปได้ 

3.5 “ชุดคําส่ัง” นี ้อาจมี “ชุดคําส่ัง” หรือซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอ่ืนๆของบุคคลอ่ืนร่วมอยู่ด้วย เช่น

ของ ซพัพลายเออร์ ซึง่อาจถกูระบแุละอนญุาตให้ใช้งานตาม “license.txt” หรือไฟล์ “read me” หรือไฟล์ หรือข้อความอ่ืนๆท่ี

แนบมาด้วย “ผู้ใช้” งานจะต้องยอมรับในเง่ือนไขและการอนญุาตให้ใช้งานดงักลา่วนัน้ๆด้วย 

3.7 “ผู้ใช้” จะต้องไมล่บคําประกาศลขิสทิธ์ิใดๆออกจาก “ชุดคาํส่ัง”  

3.7 “ผู้พฒันา” หรือซพัพลายเออร์ ตาม ข้อ 3.5 อาจปรับปรุง แก้ไขเปล่ียนแปลง “ชุดคําส่ัง” นี ้ในเวลาใด เม่ือใด 

อย่างไร อนัมีลกัษณะเป็นการ อพัเดต อพัเกรด หรือเพ่ือแก้ไขจดุบกพร่อง ข้อบกพร่องอย่างใดของ “ชุดคําส่ัง” นี ้รวมถึงการ

ยกเลิกการอนญุาตเม่ือใดก็ได้ และโดยไม่จําต้องแจ้งให้ “ผู้ ใช้” ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ “ผู้พฒันา” แต่

เพียงผู้ เดียว 

3.8 “ผู้พฒันา” อาจยกเลิกการอนญุาตให้ใช้งานได้ทกุเม่ือ หากพบว่า “ผู้ใช้” ละเมิด ผิด เงื่อนไขการอนุญาตให้

ใช้งาน “ชุดคําส่ัง” ฉบบันี ้และ “ผู้ ใช้” จะต้องยติุการใช้งานโดยทนัทีท่ีได้รับแจ้งพร้อมต้องเพิกถอนทําลาย “ชุดคําส่ัง” นี ้

ในทนัที และหรือสง่คืนสําเนาทัง้หมดของ “ชุดคาํส่ัง” ให้แก่ “ผู้พฒันา” 

3.9 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อนัได้แก่ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายการค้า ใน “ชุดคําส่ัง” ถือเป็น สิทธิ 

แตเ่พียงผู้ เดียวของ “ผู้พฒันา” ทัง้นี ้ไมว่า่จะได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไมก็่ตาม ทัง้นี ้ให้หมายรวมถงึ 



3.10 สิทธิในข้อมลู ของ “ชุดคําส่ัง” หรือของโปรแกรมซอฟต์แวร์(Software) ช่ือทางการค้า เคร่ืองหมายการค้า 

เคร่ืองหมายบริการ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ความลบัทางการค้า ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือ

โดยอ้อม และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม(“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นของ “ผู้พฒันา”ทัง้สิน้ “ผู้พฒันา” อนญุาต

ให้ “ผู้ใช้” ใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของ “ผู้พฒันา” ได้ภายในขอบเขตและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ใน เงื่อนไขการอนุญาตให้

ใช้งาน “ชุดคําส่ัง”  ฉบับนี  ้เท่านัน้ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ถือว่า ไม่เคยโอนไปยัง “ผู้ ใช้” หรือ

บคุคลภายนอกอ่ืนใด ระหว่างการใช้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้เว้นแต ่จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนใน เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน 

“ชุดคําส่ัง” ฉบบันี ้หาก “ผู้ ใช้” นําข้อมลูหรือทรัพย์สินทางปัญญาไปทําซํา้ ดดัแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือกระทําการใดๆ ต่อ 

ข้อมลูหรือทรัพย์สินทางปัญญา ของ “ผู้พฒันา” โดยไม่ได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัแจ้งจาก “ผู้พฒันา” ก่อน 

ให้ถือว่าการกระทํานัน้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ “ผู้พัฒนา” และ “ผู้ ใช้” ยินยอมให้เบีย้ปรับเสียหายแก่ 

“ผู้พฒันา” และหรือซพัพลายเออร์ ท่ีเสียหาย แล้วแต่กรณี ในจํานวนท่ีไม่น้อยกว่าสามเท่าของความเสียหายทัง้โดยตรงและ

โดยอ้อมอันสืบเน่ืองหรือเน่ืองมาจากการละเมิดนัน้ๆของ “ผู้ ใช้” โดยไม่มีเง่ือนไขข้ออ้างอย่างใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี ้ไม่ตัดสิทธิ 

“ผู้พฒันา” และหรือซพัพลายเออร์ ท่ีเสียหาย แล้วแต่กรณี ท่ีจะยกเลิกการอนญุาตและเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืนใดท่ีพงึมีตาม

กฎหมายเพิ่มเติมเป็นอีกสว่นหนึง่ (หากมี) 

3.11 ในกรณีท่ี “ผู้ ใช้” ดดัแปลงหรือพฒันาข้อมลู เพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน หรือเพ่ือการนําข้อมลูไปให้บริการต่อ 

ไม่ว่าจะเป็นไปโดยละเมิดหรือไม่ก็ตาม “ผู้ ใช้” ตกลงโอนกรรมสิทธ์ิและสิทธิใดๆในข้อมลูท่ีได้ดดัแปลงและหรือพฒันานัน้

ทัง้หมดให้กับ “ผู้พัฒนา” ตลอดไป โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกับ “ผู้พัฒนา” เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้พิเศษเป็นอย่างอ่ืน

ลว่งหน้า 

3.12 หาก “ผู้ ใช้” ทราบว่า ผู้ รับข้อมลูต่อ หรือ ลกูค้ารายใดของ “ผู้ ใช้” กระทําการอนัเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของ “ผู้พฒันา”  “ผู้ใช้” ต้องแจ้งให้ “ผู้พฒันา” ทราบเพ่ือให้ทําการระงบัการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาเช่นว่านัน้โดย

ทนัที แต่ “ผู้ ใช้” ไม่มีสิทธิดําเนินการใดๆทางกฎหมาย โดยท่ีไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรชัดแจ้งจาก “ผู้พฒันา” 

ก่อนล่วงหน้า ในกรณีท่ี “ผู้ ใช้” ไม่แจ้งให้ “ผู้พฒันา” เพ่ือระงบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดงักล่าว ให้นําข้อกําหนดท่ี

เก่ียวกบัเบีย้ปรับในข้อข้างต้น มาปรับใช้โดยอนโุลม  

3.13 เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง” ทัง้หมดนี ้จะมีผลใช้บงัคบัต่อไป แม้ว่าจะได้มีการยกเลิกหรือได้

สิน้สดุการใช้งาน “ชุดคาํส่ัง” นีล้งแล้วก็ตาม 

4. ข้อสงวนสทิธ์ิการรับประกัน(Disclaimer of Warranty) 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม “ผู้พฒันา” หรือ ซพัพลายเออร์ ท่ีเก่ียวข้องกบั “ชุดคําส่ัง” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง”  ในลกัษณะดงันี ้

 การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียการใช้งาน ข้อมูลสูญหายหรือได้รับความเสียหาย ความเสียหายทัง้

โดยตรง โดยอ้อมอย่างไรก็ดี รวมถึงความเสียหายท่ีเป็นอบุติัเหตุ ความเสียหายท่ีเป็นผลสืบเน่ือง หรือ

ความเสียหายพิเศษอ่ืนใดก็ดี(หากมี) ไม่ว่า “ผู้พัฒนา” หรือ ซัพพลายเออร์ จะเคยแจ้งเก่ียวกับความ

เป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวนัน้ไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าในกรณีอย่างใดก็ตาม ความ

รับผิดชอบสะสมของ “ผู้พฒันา” หรือ ซพัพลายเออร์ก็ดี ท่ีมีต่อ “ผู้ใช้” ซึง่เกิดจาก การอนุญาตให้ใช้งาน 



“ชุดคําส่ัง”  นี ้หากมี จะต้องไม่เกินกว่ายอดเงินท่ี ผู้ ใช้ ได้จ่ายให้แก่ “ผู้พฒันา” สําหรับ “ชุดคําส่ัง” ท่ี

ได้รับอนญุาตให้ใช้งานภายใต้ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งาน “ชุดคาํส่ัง”  นี ้ 

 กรณีเกิดความลา่ช้า ผิดพลาด ไม่ถกูต้องครบถ้วน หยดุชะงกั ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือ เนือ้หา ข้อมลู 

ข่าวสาร ใน “ชุดคําสั่ง”(“ความบกพร่อง”) นี  ้อันเน่ืองมาจาก ความบกพร่อง ของบุคคลหรือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ “ผู้พฒันา” ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมลูในโปรแกรมจะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆท่ีเกิดขึน้ อย่างไรก็ดี “ผู้พฒันา” จะใช้ความพยายามอย่างดี

ท่ีสุด ท่ีจะสร้างความมั่นใจในความเท่ียงตรง ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูล โดยท่ี 

“ผู้พฒันา”  ได้รับข้อมลูจากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ และอยู่บนพืน้ฐานของความน่าเช่ือถือได้ในระดบั

หนึง่ ทัง้นี ้“ผู้พฒันา” รวมถงึ คณะกรรมการ ผู้จดัการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง ตวัแทนหรือท่ีปรึกษาของ

“ผู้พฒันา” ปฏิเสธความรับผิดใน “ชดุคําสัง่” ซึง่รวมถึง เนือ้หา ข้อมลู ข่าวสาร ผลของความผิดพลาดหรือ

การละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอ่ืนใด ท่ีอาจจะเกิดขึน้ นอกจากนี  ้

“ผู้พฒันา” ยงัไมรั่บรองในเร่ืองความถกูต้องครบถ้วน ทนักาลทนัเวลา ของเนือ้หา ข้อมลู ข่าวสาร ดงักลา่ว

ด้วย 

 “ผู้พฒันา” ไมรั่บรองวา่ “ชดุคําสัง่” นี ้จะปราศจาก ชดุคําสัง่ / โปรแกรมหรือไฟล์ท่ีอาจสร้างความเสียหาย

ต่อระบบของ “ผู้ ใช้” ซึง่รวมถึง ไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจนัฮอร์ส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึง่เป็นอนัตราย

อ่ืนๆ และจะไม่รับผิดต่อความสญูหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ท่ีเกิดจาก

ชดุคําสัง่/โปรแกรมหรือไฟล์ท่ีอาจสร้างความเสียหายดงักลา่ว  นอกจากนี ้“ผู้พฒันา” จะไมรั่บผิดตอ่ความ

สูญหาย และ/หรือความเสียหายใดๆ อันเน่ืองมาจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ืองของการ

ส่ือสารโดยใช้สายโทรศพัท์ การส่ือสารไร้สาย ส่ือในการส่ือสารอ่ืนๆ และอปุกรณ์ ท่ีใช้ในการเข้าถึงการใช้

งาน “ชดุคําสัง่” นี ้

 “ผู้พฒันา” จะไม่รับผิดใดๆ ต่อ “ผู้ ใช้” หรือบคุคลใดๆในความเสียหายหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้จากการ

ใช้หรือสืบเน่ืองมาจากการใช้งาน “ชดุคําสัง่” ทัง้จากเหตท่ีุอยู่นอกเหนือการควบคมุ หรือจากเหตปุระมาท

เลินเล่อในการรวบรวมข้อมลู เก็บรักษาข้อมลู การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนําส่ง

ข้อมลูใดๆ  

 “ผู้พฒันา” จะไมรั่บผิดตอ่ “ผู้ใช้” รวมถงึบคุคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่วา่โดยทางใด โดยเหตอุยา่งใด

ทัง้ในทางสญัญา ในการทําละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตอ่ืุนใดก็ดี ท่ีเกิดจากเนือ้หา หรือจากการ

ใช้งาน “ชุดคําสัง่” หรือท่ีเก่ียวกบักบัการใช้งาน “ชุดคําสัง่” การตดัสินใจ หรือการกระทําใดๆ ท่ีเกิดจาก

ความเช่ือถือในเนือ้หาท่ีปรากฏอยูใ่น “ชดุคําสัง่” ท่ีอนญุาตให้ใช้งานฟรีนี ้หรือในความเสียหาย ความสญู

หาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดใดๆ รวมถึง การสญูหายของข้อมลูหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่า

“ผู้พฒันา” จะได้รับแจ้งวา่อาจจะเกิดความเสียหายดงักลา่วขึน้ได้มาลว่งหน้าแล้วก็ตาม 

 


