เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง”
(ผู้ใช้ คนเดียว)
สิง่ สําคัญ – ผู้ใช้ ต้ องอ่านก่อนที่จะทําการคัดลอก ติดตัง้ หรื อใช้ งาน “ชุดคําสั่ง”
เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” หมายถึง ข้ อตกลงทางกฎหมายระหว่าง ผู้ใช้ กับ ผู้พฒ
ั นา(“บริษัท ท๊
อปเทรดเดอร์ จํากัด”) อย่าดาวน์โหลด ติดตัง้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” จนกว่า คุณ(“ผู้ใช้ ”) จะได้ อา่ นข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ
ในการอนุญาตให้ ใช้ งานทังหมด(อย่
้
างระมัดระวัง) โดยการคลิก "อ่ านเพิ่มเติม" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้ อนันๆ
้
(และหากคุณยอมรับเงือ่ นไขการใช้งานตามข้อกําหนด จึงให้ คลิ กเลือก “ตกลง” และทําการโหลด “ชุดคําสัง่ ” ติ ดตัง้ ใช้งาน
ต่อไป) ดังนี ้
1. คํานิยาม(Definitions) (คลิกเพื่อ “อ่ านเพิ่มเติม”)
2. การยอมรั บเงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน“ชุดคําสั่ง” (Acceptance of License Agreement) (คลิกเพื่อ “อ่ าน
เพิ่มเติม”)
3. เงื่อนไขการใช้ งาน(Terms of Use) (คลิกเพื่อ “อ่ านเพิ่มเติม”)
4. ข้ อสงวนสิทธิ์การรั บประกัน(Disclaimer of Warranty) (คลิกเพื่อ “อ่ านเพิ่มเติม”)

1. คํานิยาม
“ผู้พัฒนา” หมายถึง บริษัท ท๊ อปเทรดเดอร์ จํากัด ซึง่ เป็ นผู้พฒ
ั นาและสร้ าง “ชุดคําสั่ง” นี ้
“ผู้ใช้ ” หมายถึง ผู้ใช้ งานประโยชน์จาก “ชุดคําสั่ง” นี ้ หรื อ ซึ่งได้ นํา “ชุดคําสั่ง” นี ้ไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใดในทุกกรณี
รวมถึง การนําไปเป็ น ต้ นแบบ ดัดแปลง พัฒนาต่อยอดหรื อปรับปรุ งเพิ่มเติม เพิ่มสมรรถนะและการนําไปใช้ ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ โดยมิได้ รับอนุญาตจาก “ผู้พัฒนา” ด้ วย
“ชุดคําสั่ง” หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรู ปแบบรหัสต้ นฉบับที่ต้องผ่านกระบวนการแปลงเป็ น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไบนารี ก่อนจึงจะสามารถนําไปใช้ งานได้ ซึง่ ให้ หมายรวมไปถึง คําว่า บริ ษัท ท๊ อปเทรดเดอร์ จํากัด ,
ท๊ อปเทรดเดอร์ , เครื่ องหมายของ บริ ษัท ท๊ อปเทรดเดอร์ จํากัด และชื่อสินค้ าของ บริ ษัท ท๊ อปเทรดเดอร์ จํากัด ซึง่ ปรากฏอยู่
ใน “ชุดคําสัง่ ” ใช้ เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของ “ชุดคําสัง่ ” และหรื อเพื่อประโยชน์ของ “ผู้พฒ
ั นา” ที่เจ้ าของเครื่ องหมายหรื อสินค้ า
และให้ หมายรวมถึง บรรดาข้ อมูล ข้ อความ เนื ้อหา รู ปภาพ วีดีโอ เสียง หรื อภาพกราฟฟิ กทังหลายที
้
่ปรากฏใน “ชุดคําสัง่ ”
หรื อที่ได้ รวมเป็ น “ชุดคําสั่ง” หรื อ โปรแกรม หรื อ ซอฟต์ แวร์ นี ้ ซึง่ พัฒนาโดย “ผู้พฒ
ั นา” และได้ อนุญาตให้ “ผู้ใช้ ” สามารถ
คัดลอก ดาวน์โหลด ไปใช้ งานได้ ภายใต้ เงื่อนไขขอบเขตการใช้ งานตามที่กําหนด
"บริ การ" หมายถึง การเข้ าถึงสาระต่างๆ ที่ปรากฏบนเครื อข่ายเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เครื่ องมืออํานวยความสะดวก
(Tools) การ Downloadโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและให้ ข้อมูลสารสนเทศ การปรับปรุ งเพิ่มเติม การเพิ่มสมรรถนะ
การเพิ่มเติมลักษณะ การใช้ งาน และ/หรื อสิง่ ต่างๆ ที่ทําขึ ้นใหม่ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์
"เงื่อนไขการใช้ " หมายถึง ข้ อความบังคับที่ระบุไว้ สําหรับ “ผู้ใช้ ” รวมไปถึง ผู้หนึง่ ผู้ใดที่ใช้ ประโยชน์จากชุดคําสัง่
"รหัสต้ นฉบับ" หมายถึง “ชุ ดคําสั่ง” หรื อ ข้ อมูลต้ นฉบับ (Source Code) ที่พัฒนาขึน้ มาในรู ปแบบที่สามารถ
นําไปปรับปรุงพัฒนาต่อได้ โดยทัว่ ไป ชุดคําสัง่ หรื อข้ อมูลต้ นฉบับ (Source Code) จะเป็ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ
รหัสต้ นฉบับที่ต้องผ่านกระบวนการแปลงเป็ น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไบนารี ก่อนจึงจะสามารถนําไปใช้ งานได้
"รู ปแบบไบนารี " หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อชุดคําสัง่ หรื อข้ อมูลต้ นฉบับ (Source Code) หรื อ ข้ อมูลที่
ถูกแปลงให้ อยูใ่ นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ าใจ (Binary Form) เพื่อทําให้ นําไปใช้ งานได้ ทนั ที
“โปรแกรม MT4” หมายถึง “ชุ ด คําสั่ ง ” ที่พัฒนาขึน้ โดย “ผู้พัฒนา” ในการให้ บริ การเชื่อมต่อกับ ศูนย์ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดซื ้อขายล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ เพื่อส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขาย เท่านัน้

2. การยอมรั บเงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง”
“ผู้พฒ
ั นา” สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุ งแก้ ไข เงื่อนไขการอนุ ญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” เมื่อใดก็ได้ ทังนี
้ ้ ตามที่
“ผู้พฒ
ั นา” เห็นจะเป็ นการสมควร โดยไม่จําต้ องบอกกล่าวแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เงื่ อ นไขการอนุ ญ าตให้ ใช้ ง าน “ชุ ด คํา สั่ ง ” ฉบับนี ้ อาจมาพร้ อมกับ “ชุ ด คํา สั่ ง ” ผู้ใช้ ตกลงที่จะผูกพันตาม
เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” ของ “ผู้พฒ
ั นา” ฉบับนี ้ ด้ วยการติดตัง้ การทําสําเนา หรื อการใช้ “ชุดคําสั่ง” ไม่

ว่าโดยทางใด และ หาก “ผู้ใช้ ” ไม่ตกลง “ผู้ใช้ ” ต้ องไม่ ดาวน์ โหลด ติดตัง้ ทําสําเนา หรื อใช้ งาน “ชุ ดคํา สั่ ง” นี ้ หรื อ ลบ
“ชุดคําสั่ง” นี ้ ออก หากสามารถกระทําได้
3. เงื่อนไขการใช้ งาน “ชุดคําสั่ง”
“ผู้พฒ
ั นา” ได้ พฒ
ั นา “ชุดคําสั่ง” นี ้ ขึ ้นมา เพื่อเป็ นเครื่ องมือชิ ้นหนึง่ สําหรับ การใช้ งานส่วนบุคคล โดยมิได้ มงุ่ เน้ นที่
เป็ นเชิงพาณิชย์ เพียงประสงค์จะให้ “ผู้ใช้ ” ได้ มีเครื่ องมือช่วยเหลือประกอบการใช้ งาน ในการพิจารณาส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อส่ง
คําสัง่ ขายผ่านโปรแกรม MT4 ที่พฒ
ั นาและให้ บริ การ โดย “ผู้พฒ
ั นา” ซึ่ง “ผู้พฒ
ั นา” ยินยอมให้ “ผู้ใช้ ” สามารถดาวน์โหลด
“ชุดคําสั่ง” ไปติดตังใช้
้ งานได้ แบบฟรี โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี ้
3.1 “ผู้ใช้ ” ต้ องเป็ นการนําไปใช้ งานร่วมกับ “โปรแกรม MT4” ที่พฒ
ั นาและให้ บริ การ โดย “ผู้พฒ
ั นา” เท่านัน้
3.2 “ผู้ใช้ ” จะต้ องไม่ คัดลอก ทําซํ ้า ดัดแปลง เช่า ขาย แจกจ่าย ใช้ งานสาธารณะ แสดงในงานสาธารณะ หรื อถ่าย
โอนส่วนหนึ่งส่วนใดของ “ชุดคําสั่ง” โดยผิด เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” ฉบับนี ้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก
“ผู้พฒ
ั นา” ล่วงหน้ าเป็ นหนังสือโดยชัดแจ้ งแล้ ว และ “ผู้ใช้ ” ตกลงที่จะป้องกันมิให้ มีบคุ คลอื่นใดมาทําการคัดลอก“ชุดคําสั่ง”
โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก “ผู้พฒ
ั นา” ล่วงหน้ าเป็ นหนังสือโดยชัดแจ้ ง ก่อนด้ วย
3.3 “ผู้ใช้ ” จะต้ องไม่ทําการแยกรายละเอียด แยกส่วนประกอบ ในลักษณะที่เป็ นวิศวกรรมย้ อนกลับ ดีคอมไพล์
หรื อแยกส่วนประกอบของ “ชุดคําสั่ง” นี ้ เว้ นแต่เฉพาะเมื่อเป็ นการกระทําตามที่ “ผู้พฒ
ั นา” แนะนําหรื ออนุญาตเท่านัน้
3.4 เพื่อควบคุมการใช้ งาน ดังนัน้ สิทธิที่อนุญาตให้ ใช้ งานนี ้ “ผู้ใช้ ” อาจต้ องมีการลงทะเบียนก่อนใช้ งาน และไม่ว่า
โดยทางใด “ผู้ใช้ ” ไม่มีสิทธิที่จะนํา “ชุดคําสั่ง” นี ้ ไปแจกจ่ายแก่ผ้ บู คุ คลอื่นใด หรื อโอนสิทธิที่ได้ รับอนุญาตนี ้แก่บคุ คลอื่นใด
ต่อไปได้
3.5 “ชุดคําสั่ง” นี ้ อาจมี “ชุดคําสั่ง” หรื อซอฟต์แวร์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นๆของบุคคลอื่นร่ วมอยู่ด้วย เช่น
ของ ซัพพลายเออร์ ซึง่ อาจถูกระบุและอนุญาตให้ ใช้ งานตาม “license.txt” หรื อไฟล์ “read me” หรื อไฟล์ หรื อข้ อความอื่นๆที่
แนบมาด้ วย “ผู้ใช้ ” งานจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขและการอนุญาตให้ ใช้ งานดังกล่าวนันๆด้
้ วย
3.7 “ผู้ใช้ ” จะต้ องไม่ลบคําประกาศลิขสิทธิ์ใดๆออกจาก “ชุดคําสั่ง”
3.7 “ผู้พฒ
ั นา” หรื อซัพพลายเออร์ ตาม ข้ อ 3.5 อาจปรับปรุ ง แก้ ไขเปลี่ยนแปลง “ชุดคําสั่ง” นี ้ ในเวลาใด เมื่อใด
อย่างไร อันมีลกั ษณะเป็ นการ อัพเดต อัพเกรด หรื อเพื่อแก้ ไขจุดบกพร่อง ข้ อบกพร่ องอย่างใดของ “ชุดคําสั่ง” นี ้ รวมถึงการ
ยกเลิกการอนุญาตเมื่อใดก็ได้ และโดยไม่จําต้ องแจ้ งให้ “ผู้ใช้ ” ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ “ผู้พฒ
ั นา” แต่
เพียงผู้เดียว
3.8 “ผู้พฒ
ั นา” อาจยกเลิกการอนุญาตให้ ใช้ งานได้ ทกุ เมื่อ หากพบว่า “ผู้ใช้ ” ละเมิด ผิด เงื่อนไขการอนุ ญาตให้
ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” ฉบับนี ้ และ “ผู้ใช้ ” จะต้ องยุติการใช้ งานโดยทันทีที่ได้ รับแจ้ งพร้ อมต้ องเพิกถอนทําลาย “ชุดคําสั่ง” นี ้
ในทันที และหรื อส่งคืนสําเนาทังหมดของ
้
“ชุดคําสั่ง” ให้ แก่ “ผู้พฒ
ั นา”
3.9 สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา อันได้ แก่ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ และเครื่ องหมายการค้ า ใน “ชุดคําสั่ง” ถือเป็ น สิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวของ “ผู้พฒ
ั นา” ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะได้ มีการจดทะเบียนไว้ แล้ วหรื อไม่ก็ตาม ทังนี
้ ้ ให้ หมายรวมถึง

3.10 สิทธิ ในข้ อมูล ของ “ชุ ดคําสั่ง” หรื อของโปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) ชื่อทางการค้ า เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายบริ การ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ความลับทางการค้ า ตลอดจนทรัพย์สินทางปั ญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าโดยตรงหรื อ
ั นา”ทังสิ
้ ้น “ผู้พฒ
ั นา” อนุญาต
โดยอ้ อม และไม่ว่าจะได้ จดทะเบียนไว้ หรื อไม่ก็ตาม(“ทรัพย์สินทางปั ญญา”) เป็ นของ “ผู้พฒ
ให้ “ผู้ใช้ ” ใช้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ “ผู้พฒ
ั นา” ได้ ภายในขอบเขตและเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ ใน เงื่อนไขการอนุญาตให้
ใช้ งาน “ชุ ด คํ า สั่ ง” ฉบับ นี ้ เท่ า นั น้ และสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาดัง กล่ า ว ถื อ ว่ า ไม่ เ คยโอนไปยัง “ผู้ ใ ช้ ” หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นใด ระหว่างการใช้ ไม่วา่ กรณีใดทังสิ
้ ้นเว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นใน เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน
“ชุดคําสั่ง” ฉบับนี ้ หาก “ผู้ใช้ ” นําข้ อมูลหรื อทรัพย์สินทางปั ญญาไปทําซํ ้า ดัดแปลง แก้ ไขเพิ่มเติม หรื อกระทําการใดๆ ต่อ
ั นา” ก่อน
ข้ อมูลหรื อทรัพย์สินทางปั ญญา ของ “ผู้พฒ
ั นา” โดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดแจ้ งจาก “ผู้พฒ
ให้ ถือว่าการกระทํ านัน้ เป็ นการละเมิดทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญาของ “ผู้พัฒนา” และ “ผู้ใ ช้ ” ยินยอมให้ เบี ย้ ปรั บเสียหายแก่
“ผู้พฒ
ั นา” และหรื อซัพพลายเออร์ ที่เสียหาย แล้ วแต่กรณี ในจํานวนที่ไม่น้อยกว่าสามเท่าของความเสียหายทังโดยตรงและ
้
โดยอ้ อมอันสืบเนื่องหรื อเนื่องมาจากการละเมิดนัน้ ๆของ “ผู้ใช้ ” โดยไม่มีเงื่อนไขข้ ออ้ างอย่างใดๆทัง้ สิ ้น ทัง้ นี ้ ไม่ตัดสิทธิ
“ผู้พฒ
ั นา” และหรื อซัพพลายเออร์ ที่เสียหาย แล้ วแต่กรณี ที่จะยกเลิกการอนุญาตและเรี ยกร้ องค่าเสียหายอื่นใดที่พงึ มีตาม
กฎหมายเพิ่มเติมเป็ นอีกส่วนหนึง่ (หากมี)
3.11 ในกรณีที่ “ผู้ใช้ ” ดัดแปลงหรื อพัฒนาข้ อมูล เพื่อประโยชน์ในการใช้ งาน หรื อเพื่อการนําข้ อมูลไปให้ บริ การต่อ
ไม่ว่าจะเป็ นไปโดยละเมิดหรื อไม่ก็ตาม “ผู้ใช้ ” ตกลงโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิใดๆในข้ อมูลที่ได้ ดดั แปลงและหรื อพัฒนานัน้
ทังหมดให้
้
กับ “ผู้พัฒนา” ตลอดไป โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกับ “ผู้พัฒนา” เว้ นแต่จะได้ ตกลงกันไว้ พิเศษเป็ นอย่างอื่น
ล่วงหน้ า
3.12 หาก “ผู้ใช้ ” ทราบว่า ผู้รับข้ อมูลต่อ หรื อ ลูกค้ ารายใดของ “ผู้ใช้ ” กระทําการอันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ั นา” ทราบเพื่อให้ ทําการระงับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเช่นว่านันโดย
้
ปั ญญาของ “ผู้พฒ
ั นา” “ผู้ใช้ ” ต้ องแจ้ งให้ “ผู้พฒ
ทันที แต่ “ผู้ใช้ ” ไม่มีสิทธิ ดําเนินการใดๆทางกฎหมาย โดยที่ไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรชัดแจ้ งจาก “ผู้พฒ
ั นา”
ั นา” เพื่อระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาดังกล่าว ให้ นําข้ อกําหนดที่
ก่อนล่วงหน้ า ในกรณีที่ “ผู้ใช้ ” ไม่แจ้ งให้ “ผู้พฒ
เกี่ยวกับเบี ้ยปรับในข้ อข้ างต้ น มาปรับใช้ โดยอนุโลม
3.13 เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” ทังหมดนี
้
้ จะมีผลใช้ บงั คับต่อไป แม้ ว่าจะได้ มีการยกเลิกหรื อได้
สิ ้นสุดการใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” นี ้ลงแล้ วก็ตาม
4. ข้ อสงวนสิทธิ์การรั บประกัน(Disclaimer of Warranty)
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม “ผู้พฒ
ั นา” หรื อ ซัพพลายเออร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ “ชุดคําสั่ง” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” ในลักษณะดังนี ้
 การสูญเสียผลกําไร การสูญเสียการใช้ งาน ข้ อมูลสูญหายหรื อได้ รับความเสียหาย ความเสียหายทัง้
โดยตรง โดยอ้ อมอย่างไรก็ดี รวมถึงความเสียหายที่เป็ นอุบตั ิเหตุ ความเสียหายที่เป็ นผลสืบเนื่อง หรื อ
ความเสียหายพิเศษอื่นใดก็ดี(หากมี) ไม่ว่า “ผู้พัฒนา” หรื อ ซัพพลายเออร์ จะเคยแจ้ งเกี่ยวกับความ
เป็ นไปได้ ของความเสียหายดังกล่า วนัน้ ไว้ แ ล้ วหรื อไม่ก็ต าม และไม่ว่าในกรณี อย่างใดก็ต าม ความ
รับผิดชอบสะสมของ “ผู้พฒ
ั นา” หรื อ ซัพพลายเออร์ ก็ดี ที่มีต่อ “ผู้ใช้ ” ซึง่ เกิดจาก การอนุญาตให้ ใช้ งาน

“ชุดคําสั่ง” นี ้ หากมี จะต้ องไม่เกินกว่ายอดเงินที่ ผู้ใช้ ได้ จ่ายให้ แก่ “ผู้พฒ
ั นา” สําหรับ “ชุดคําสั่ง” ที่
ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานภายใต้ เงื่อนไขการอนุญาตให้ ใช้ งาน “ชุดคําสั่ง” นี ้
 กรณีเกิดความล่าช้ า ผิดพลาด ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หยุดชะงัก ไม่สามารถเข้ าถึงระบบ หรื อ เนื ้อหา ข้ อมูล
ข่ า วสาร ใน “ชุด คํ า สั่ง ”(“ความบกพร่ อ ง”) นี ้ อัน เนื่ อ งมาจาก ความบกพร่ อ ง ของบุ ค คลหรื อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ “ผู้พฒ
ั นา” ไม่รับรองว่าการเข้ าถึง และการใช้ ข้อมูลในโปรแกรมจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
และไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่ องใดๆที่เกิดขึ ้น อย่างไรก็ดี “ผู้พฒ
ั นา” จะใช้ ความพยายามอย่างดี
ที่ สุด ที่ จ ะสร้ างความมั่น ใจในความเที่ ย งตรง ความถูก ต้ อ งและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มูล โดยที่
“ผู้พฒ
ั นา” ได้ รับข้ อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และอยู่บนพื ้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ ในระดับ
้ ้ “ผู้พฒ
ั นา” รวมถึง คณะกรรมการ ผู้จดั การ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้ าง ตัวแทนหรื อที่ปรึกษาของ
หนึง่ ทังนี
“ผู้พฒ
ั นา” ปฏิเสธความรับผิดใน “ชุดคําสัง่ ” ซึง่ รวมถึง เนื ้อหา ข้ อมูล ข่าวสาร ผลของความผิดพลาดหรื อ
การละเว้ นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรื อเหตุอื่นใด ที่ อาจจะเกิ ดขึน้ นอกจากนี ้
“ผู้พฒ
ั นา” ยังไม่รับรองในเรื่ องความถูกต้ องครบถ้ วน ทันกาลทันเวลา ของเนื ้อหา ข้ อมูล ข่าวสาร ดังกล่าว
ด้ วย
 “ผู้พฒ
ั นา” ไม่รับรองว่า “ชุดคําสัง่ ” นี ้ จะปราศจาก ชุดคําสัง่ / โปรแกรมหรื อไฟล์ที่อาจสร้ างความเสียหาย
ต่อระบบของ “ผู้ใช้ ” ซึง่ รวมถึง ไวรัส, คอมพิวเตอร์ เวิร์ม, โทรจันฮอร์ ส, สปายแวร์ หรื อไฟล์ซงึ่ เป็ นอันตราย
อื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหาย ที่เกิดจาก
ั นา” จะไม่รับผิดต่อความ
ชุดคําสัง่ /โปรแกรมหรื อไฟล์ที่อาจสร้ างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี ้ “ผู้พฒ
สูญหาย และ/หรื อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากสภาพความพร้ อมใช้ งานอย่างต่อเนื่องของการ
สื่อสารโดยใช้ สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้ สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการเข้ าถึงการใช้
งาน “ชุดคําสัง่ ” นี ้
ั นา” จะไม่รับผิดใดๆ ต่อ “ผู้ใช้ ” หรื อบุคคลใดๆในความเสียหายหรื ออันตรายที่อาจเกิดขึ ้นจากการ
 “ผู้พฒ
ใช้ หรื อสืบเนื่องมาจากการใช้ งาน “ชุดคําสัง่ ” ทังจากเหตุ
้
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรื อจากเหตุประมาท
เลินเล่อในการรวบรวมข้ อมูล เก็บรักษาข้ อมูล การแปล การแก้ ไข การเขียน การรายงาน หรื อการนําส่ง
ข้ อมูลใดๆ
 “ผู้พฒ
ั นา” จะไม่รับผิดต่อ “ผู้ใช้ ” รวมถึงบุคคลใดๆจากการเรี ยกร้ องใดๆ ไม่วา่ โดยทางใด โดยเหตุอย่างใด
ทังในทางสั
้
ญญา ในการทําละเมิด รวมถึงความประมาท หรื อเหตุอื่นใดก็ดี ที่เกิดจากเนื ้อหา หรื อจากการ
ใช้ งาน “ชุดคําสัง่ ” หรื อที่เกี่ยวกับกับการใช้ งาน “ชุดคําสัง่ ” การตัดสินใจ หรื อการกระทําใดๆ ที่เกิดจาก
ความเชื่อถือในเนื ้อหาที่ปรากฏอยูใ่ น “ชุดคําสัง่ ” ที่อนุญาตให้ ใช้ งานฟรี นี ้ หรื อในความเสียหาย ความสูญ
หาย ค่าสินไหมทดแทน หรื อความรับผิดใดๆ รวมถึง การสูญหายของข้ อมูลหรื อผลประโยชน์ ถึงแม้ ว่า
“ผู้พฒ
ั นา” จะได้ รับแจ้ งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ ้นได้ มาล่วงหน้ าแล้ วก็ตาม

