
 

 

ขอ้ตกลงผูใ้ชสํ้าหรบัการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอื CredoApp 
ฉบับที' 1 ตรวจสอบเมื'อวันที' 10 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 
ขอ้ตกลงผูใ้ชน้ีE (ตอ่ไปนีEเรยีกวา่ "ขอ้ตกลง") ทําการควบคมุความสมัพันธร์ะหวา่ง CredoLab Pte. Ltd. 
ซึ'งเป็นนติบิคุคลที'จดทะเบยีนในสงิคโปร ์ (ตอ่ไปนีEเรยีกวา่ "CredoLab" หรอืเรา พวกเรา ตามความเหมาะสม) 
และคณุซึ'งเป็นผูใ้ชป้ลายทางของแอปพลเิคชนัมอืถอื CredoApp (ตอ่ไปนีEเรยีกวา่ "แอปพลเิคชนัมอืถอื") 
โดยที'ทั Eงสองฝ่ายตา่งเรยีกวา่ "ฝ่าย" และเรยีกรวมกนัวา่ "ท ัLงสองฝ่าย" 
 
ในการดาวนโ์หลดและการตดิตั Eงแอปพลเิคชนัมอืถอืบนโทรศพัทม์อืถอื แท็บเล็ตหรอือปุกรณ์เคลื'อนที'อื'น ๆ ของคณุ 
("อปุกรณ์มอืถอื" ของคณุ) และการเริ'มใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอื คณุยนืยันวา่คณุไดอ้า่น ทําความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่ง 
ตกลงและยอมรับอยา่งไรเ้งื'อนไขตอ่ขอ้กําหนดทัEงหมดในนัEน รับรองวา่จะปฏบัิตติามนัEน 
และจะรับผดิชอบหากทําการละเมดิ 
 
สทิธิkในการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืนัEนนําเสนอใหก้บัคณุหลังจากที'คณุไดอ้า่นและยอมรับขอ้กําหนดในขอ้ตกลงฉบับนีEและเ
อกสารที'เกี'ยวขอ้งอยา่งไรเ้งื'อนไขแลว้เทา่นัEน 
ภาคผนวกของขอ้ตกลงซึ'งอาจเป็นสว่นเสรมิของขอ้กําหนดและประกาศดา้นความเป็นสว่นตวัของเราซึ'งพบไดท้ี' 
https://www.credolab.com/privacy-policy นัEนเป็นสว่นหนึ'งของ "เอกสารทีQเกีQยวขอ้ง" 
 
คณุไมส่ามารถเริ'มตน้หรอืใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืตอ่ไดใ้นกรณีที'คณุไมเ่ห็นดว้ยหรอืปฏเิสธที'จะยอมรับขอ้กําหนดใด ๆ 
ในขอ้ตกลงหรอืหนึ'งในเอกสารที'เกี'ยวขอ้ง  
 
เมื'อคณุเริ'มใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืบนอปุกรณ์มอืถอืของคณุ หมายความวา่คณุยอมรับตอ่ขอ้ตกลงและเอกสารที'เกี'ยวขอ้ง 
และยอมรับขอ้กําหนดในนัEน เชน่เดยีวกนั 
เมื'อคณุใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืบนอปุกรณ์มอืถอืของคณุตอ่ไปหลังจากการปรับปรงุขอ้กําหนดในขอ้ตกลงฉบับนีEและ/หรอืเอ
กสารที'เกี'ยวขอ้ง หมายความวา่คณุไดย้อมรับขอ้ตกลงและเอกสารที'เกี'ยวขอ้งในฉบับที'ไดรั้บการปรับปรงุ  
 
หากคณุไมย่อมรับตอ่ขอ้กําหนดหรอืขอ้กําหนดที'ไดรั้บการปรับปรงุใด ๆ ในขอ้ตกลงและ/หรอืเอกสารที'เกี'ยวขอ้ง 
(ตามที'เหมาะสม) หรอืหากคณุตดัสนิใจในอนาคตวา่คณุไมต่อ้งการปฏบัิตติามขอ้กําหนดใด ๆ 
ในขอ้ตกลงและ/หรอืในเอกสารที'เกี'ยวขอ้ง เชน่นัEนแลว้คณุอาจเลอืกที'จะถอนการตดิตั Eงแอปพลเิคชนัมอืถอืได ้
 
1. คําศพัทแ์ละคํานยิาม 
 
คําศพัทท์ี'ใชใ้นขอ้ตกลงฉบับนีEมคีวามหมายตอ่ไปนีE: 
 
"คณุ" หรอื "ผูใ้ช"้ 
คอืบคุคลที'ดําเนนิการเพื'อผลประโยชนข์องตนเองและมคีวามสามารถทางกฎหมายที'จําเป็นในการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืแ
ละในการตดัสนิใจและดําเนนิการตอ่ขอ้ตกลงฉบับนีE 
 
"อาณาเขต" หมายถงึอาณาเขตที'ระบไุวใ้น สว่น 1(ก) ของภาคผนวก 
 
"สถาบนัการเงนิ" คอืบคุคลที'นําเสนอบรกิารทางการเงนิตามกฎหมายที'บังคบัใชใ้นอาณาเขต 
อกีทั Eงคนกลางในตลาดบรกิารทางการเงนิในอาณาเขต ซึ'งรวมถงึ (โดยไมส่ญูเสยีคณุลักษณะทั'วไป) ธนาคาร 
สถาบันทางเครดติอื'น ๆ สถาบันการเงนิในระดบัจลุภาค เครดติโบรกเกอร ์และหน่วยงานอื'น ๆ ที'คลา้ยคลงึกนั 
 
2. เนืLอหาสาระของขอ้ตกลง 
 
2.1. ตามขอ้ตกลงฉบับนีE CredoLab 

มอบสทิธิkในการตดิตั Eงและใชง้านแอปพลเิคชนัมอืถอืหนึ'งสําเนาบนอปุกรณ์มอืถอืของผูใ้ชใ้หก้บัคณุซึ'งเป็นผูใ้ช ้
โดยมขีอ้กําหนดตอ่ไปนีE: 
(ก)  เป็นการอนุญาตแบบงา่ย (ไมผ่กูขาด) สําหรับการใชง้านภายในอาณาเขตที'ระบใุนขอ้ตกลงเทา่นัEน 

โดยที'ผูใ้ชต้อ้งมคีณุสมบัตติรงตามเงื'อนไขในขอ้ตกลงฉบับนีEและเอกสารที'เกี'ยวขอ้ง; 
(ข)

 ใชไ้ดใ้นอปุกรณ์มอืถอืของผูใ้ชห้นึ'งเครื'องที'มคีณุสมบัตทิางเทคนคิที'จําเป็นและมสีทิธิkในการใชแ้อปพลเิ
คชนัมอืถอืที'ตดิตั EงในวธินีีEตามความสามารถในการทํางานที'นยิามไวใ้นวรรคที' 3 ของขอ้ตกลง 
คณุยังมสีทิธิkในการดาวนโ์หลดและตดิตั Eงอปัเดตและแอปพลเิคชนัมอืถอืในเวอรช์นัที'ไดรั้บการอปัเกรดสําหรั
บอปุกรณ์มอืถอืของคณุไดท้กุเมื'อในรา้นคา้ซอฟตแ์วรท์ี'ไดรั้บอนุญาต ซึ'งรวมถงึ Google Play และใน Apple 
Store; 

(ค)
 การอนุญาตแบบไมผ่กูขาดที'มอบใหก้บัคณุในการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืนัEนมไีวเ้พื'อวัตถปุระสงคใ์นการใ



 

 

ชง้านสว่นตวัเทา่นัEน ผูใ้ชไ้มม่สีทิธิkในการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืเพื'อวัตถปุระสงคใ์นเชงิพาณชิย ์
ซึ'งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการนําเสนอบรกิารใหก้บับคุคลที'สาม; 

(ง) ในการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืบนอปุกรณ์มอืถอืของคณุ 
คณุยอมรับและรับทราบวา่คณุเป็นเจา้ของอปุกรณ์มอืถอืและใชโ้ดยคณุเพื'อวัตถปุระสงคส์ว่นตวัเทา่นัEน 
และไมไ่ดใ้ชเ้พื'อจัดเก็บหรอืถา่ยโอนขอ้มลูที'เป็นของนายจา้งของคณุหรอืนติบิคุคลอื'น ๆ 
โดยอาจเป็นขอ้มลูที'จํากดัการเขา้ถงึ ซึ'งรวมถงึความลับทางการคา้ของนายจา้งของคณุหรอืนติบิคุคลอื'น ๆ 
ตามลําดบั; 

(จ) คณุไมม่สีทิธิkในการมอบหมายสทิธิkของคณุและ/หรอืขอ้ผกูมัดภายใตข้อ้ตกลงใหก้บับคุคลที'สาม 
และคณุสามารถใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืที'ตดิตั Eงบนอปุกรณ์มอืถอืของคณุดว้ยตนเองเทา่นัEน; 

(ฉ) ผูใ้ชไ้มม่สีทิธิkในการดําเนนิการซึ'งอาจนําไปสูก่ารละเมดิหรอืการทํางานผดิปกตขิองแอปพลเิคชนัมอืถอื 
และไมอ่าจตรวจสอบวัตถหุรอืรหัสโปรแกรม แปลกลับ 
ถอดแยกแอปพลเิคชนัมอืถอืเพื'อรับการเขา้ถงึขอ้มลูเกี'ยวกบัอลักอรทิมึและวธิกีารที'ใชโ้ดย CredoLab 
และสว่นประกอบที'เป็นความลับในเชงิพาณชิย ์ นอกจากนีE 
ผูใ้ชไ้มม่สีทิธิkในการเปลี'ยนแปลงแอปพลเิคชนัมอืถอืหรอืสรา้งผลติภัณฑท์ี'เป็นผลงานดดัแปลงโดยขึEนอยูก่ั
บแอปพลเิคชนัมอืถอืสว่นตา่ง ๆ; 

(ช)
 ในกรณีที'มกีารใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืในวธิใีดที'ไมไ่ดนํ้าเสนอใหห้รอืในวธิทีี'ถกูหา้มอยา่งชดัแจง้โดยขอ้ต
กลงฉบับนีEหรอืภาคผนวกที'ปรับใชไ้ดใ้นที'นีE ผูใ้ชจ้ะรับภาระในการชําระเงนิคนืตอ่ CredoLab ตอ่ผูใ้ชค้นอื'น 
และตอ่บคุคลที'สามสําหรับความสญูเสยีใด ๆ ที'เกดิขึEนเนื'องจากการกระทําของผูใ้ช ้
ซึ'งรวมถงึจากการละเมดิขอ้ตกลงฉบับนีE สทิธิkในทรัพยส์นิทางปัญญาและสทิธิkอื'น ๆ 
การกระทําดงักลา่วจะเป็นพืEนฐานสําหรับการยตุขิอ้ตกลงฉบับนีEโดยทันทอียา่งไรเ้งื'อนไข 

 
2.2.  เป็นที'ยอมรับวา่ขอ้ตกลงนีEเป็นเงื'อนไขโดยทั'วไปสําหรับการใชง้านแอปพลเิคชนัมอืถอื 

เอกสารที'เกี'ยวขอ้งและขอ้ตกลงนัEนเป็นขอ้ตกลงทัEงหมดระหวา่งผูใ้ชแ้ละ CredoLab 
โดยขอ้กําหนดในนัEนจะมผีลผกูมัดตอ่ผูใ้ชใ้นทางกฎหมาย 
และผูใ้ชจํ้าเป็นตอ้งยอมรับและดําเนนิการกอ่นเริ'มใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืหรอืใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืตอ่ไป  

 
2.3.  ยกเวน้วา่จะมกีารนําเสนอใหโ้ดยขอ้ตกลงหรอืภาคผนวกที'ปรับใชไ้ดใ้นที'นีE 

ถอืวา่มกีารใหส้ทิธิkในการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืตอ่ผูใ้ชไ้ดฟ้ร ี
 
2.4 CredoLab ยนิยอมที'จะไดรั้บขอ้ผกูมัดโดยกฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูที'ปรับใชไ้ดซ้ึ'งระบไุวใ้น สว่น 1(ข) 

ของภาคผนวก 
 
3. การเก็บและการประมวลผลขอ้มลู  
 
3.1  ผูใ้ชย้อมรับวา่แอปพลเิคชนัมอืถอือาจเขา้ถงึและประมวลผลขอ้มลูใด ๆ 

บนอปุกรณ์มอืถอืของผูใ้ชซ้ ึ'งอาจไดรั้บการใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในการประเมนิความสามารถในการชําระหนีEและ/ห
รอืในการประเมนิความสนใจของผูใ้ชใ้นการรับบรกิารทางการเงนิ ทั EงนีEข ึEนอยูก่บัวจิารณญาณของ CredoLab 
แตเ่พยีงผูเ้ดยีว ตามเงื'อนไขที'วา่จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหก้บั CredoLab 
โดยที'ไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชเ้ป็นการตอ่ไป 

 
3.2  หมวดหมูข่องขอ้มลูที'แอปพลเิคชนัมอืถอือาจประมวลผลตามวรรค 3.1 

ขา้งตน้นัEนประกอบไปดว้ยแตไ่มจํ่ากดัเพยีงหมายเลข ID สําหรับอปุกรณ์ของผูใ้ช ้ ประวัตกิารโทร ประวัตกิารสง่ 
SMS ประวัตเิบราวเ์ซอร ์ รายชื'อผูต้ดิตอ่ ปฏทินิ รายชื'อแอปพลเิคชนั ขอ้มลูตําแหน่งและพืEนที'จัดเก็บ 
ขอ้มลูหมวดหมูด่งักลา่วจะไดรั้บการประมวลผลในแบบนรินามเสมอ 
และจะไมม่กีารนําขอ้มลูที'ระบตุวัตนไดอ้อกจากอปุกรณ์มอืถอืของผูใ้ช ้

 
3.3.  ผูใ้ชย้อมรับวา่ขอ้มลูที'เก็บและประมวลผลตามวรรค 3.1 

นัEนจะไดรั้บการใชเ้พื'อประเมนิความสามารถในการชําระหนีEของผูใ้ชแ้ละความสนใจในการรับบรกิารทางการเงนิ 
ผูใ้ชย้อมรับวา่จะมกีารเปิดเผยการประเมนิดงักลา่วใหก้บัลกูคา้ที'เป็นสถาบันการเงนิซึ'งผูใ้ชส้มัครรับบรกิารทางการเงิ
นตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของพวกเขาซึ'งอาจปรับปรงุเป็นครัEงคราว แตจ่ะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูเบืEองหลัง  

 
3.4  CredoLab 

ทําการคํานวณความสามารถในการชําระหนีEของผูใ้ชแ้ละความสนใจในการรับบรกิารทางการเงนิดว้ยความสจุรติใจต
ามระเบยีบวธิซี ึ'งเป็นกรรมสทิธิkของตน อยา่งไรก็ตาม CredoLab ไมนํ่าเสนอบรกิารทางการเงนิ 
และการตดัสนิใจในการนําเสนอบรกิารทางการเงนินัEนเป็นการตดัสนิใจโดยสถาบันการเงนิที'เกี'ยวขอ้งโดยขึEนอยูก่บัวิ
จารณญาณของตนแตเ่พยีงผูเ้ดยีว Credo 
จะไมรั่บผดิเกี'ยวกบัการที'สถาบันการเงนิทําการอนุมัตหิรอืปฏเิสธการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืบรกิารที'ผูใ้ช ้
รอ้งขอ  
 



 

 

4. อปัเดต  
 

4.1. CredoLab สามารถพัฒนาและนําเสนออปัเดตแอปพลเิคชนัมอืถอืใหก้บัผูใ้ชเ้ป็นครัEงคราว 
ซึ'งจะอนุญาตใหม้กีารปรับปรงุคณุภาพของบรกิารที'นําเสนอและความแมน่ยําของการประมาณคา่ที'ไดรั้บ CredoLab 
สงวนสทิธิkที'จะไมใ่หก้ารสนับสนุนตอ่แอปพลเิคชนัมอืถอืที'ตกรุน่และเวอรช์นัที'ตกรุน่ 
ตามเงื'อนไขที'วา่ผูใ้ชไ้ดรั้บการแจง้เตอืนอยา่งนอ้ย 30 (สามสบิ) วันกอ่นการสนับสนุนจะสิEนสดุลง 
ผูใ้ชรั้บทราบและยอมรับวา่ในกรณีที'ตนปฏเิสธที'จะตดิตั Eงและใชอ้ปัเดตที'นําเสนอใหโ้ดย CREDOLAB 
การสนับสนุนตอ่แอปพลเิคชนัมอืถอืเวอรช์นัของตนอาจยตุลิง 
และอาจไมส่ามารถใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืตอ่ไปสําหรับวัตถปุระสงคท์ี'ตั Eงใจได ้ เนื'องจาก CREDOLAB 
จะแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ราบตามวธิทีี'กําหนดในขอ้ตกลงฉบับนีE 

 
4.2 เมื'อตดิตั Eงอปัเดตสําหรับแอปพลเิคชนัมอืถอื 

ขอ้กําหนดในขอ้ตกลงฉบับนีEหรอืเอกสารที'เชื'อมโยงอาจมกีารเปลี'ยนแปลง 
และผูใ้ชจ้ะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบอยา่งเหมาะสม 
การตดิตั Eงและการใชอ้ปัเดตสําหรับแอปพลเิคชนัมอืถอืหมายความวา่ผูใ้ชใ้หค้วามยนิยอมและการยอมรับอยา่งไรเ้งื'
อนไขตอ่ขอ้กําหนดทัEงหมดในขอ้ตกลงและเอกสารที'เกี'ยวขอ้งที'ปรับใชไ้ดก้บัแอปพลเิคชนัมอืถอืในเวอรช์นัดงักลา่
วที'ไดรั้บการอปัเดต 

 
5. มาตรการป้องกนั 
 
5.1 CredoLab จะเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้ชแ้ละปกป้องขอ้มลูนรินามดงักลา่วตามมาตรการป้องกนัใด ๆ 

ที'ระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวั 
 
6. ขอ้จํากดัในการรบัผดิ 
 
6.1.   CredoLab ไมรั่บผดิตอ่การดําเนนิการที'ผดิกฎหมายและการดําเนนิการอื'น ๆ โดยผูใ้ชห้รอืบคุคลที'สาม 

หากการดําเนนิการดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิการเขา้ถงึที'ไมไ่ดรั้บอนุญาตตอ่ขอ้มลูนรินามเกี'ยวกบัผูใ้ชซ้ ึ'งอยูใ่นอปุกรณ์มอืถื
อของเขา 

 
6.2.

 ผูใ้ชรั้บทราบและยอมรับวา่การใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืนัEนไมใ่ชก่ารรับประกนัตอ่ผูใ้ชว้า่จะมกีารสรปุสญัญาสําหรับข ้
อกําหนดของบรกิารทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิไวด้ว้ย 
และไมรั่บประกนัวา่จะมกีารมอบเงื'อนไขพเิศษหรอืเงื'อนไขที'ไดรั้บการปรับปรงุสําหรับการสรปุสญัญาดงักลา่วใหก้บั
ผูใ้ช ้ผูใ้ชย้อมรับใหม้กีารตดัสนิใจครัEงสดุทา้ยสําหรับการสรปุสญัญาเกี'ยวกบัการนําเสนอบรกิารทางการเงนิใหก้บัตน
ตามขอ้มลูที'ไดรั้บจาก CredoLab โดยเป็นการยอมรับตามความตั Eงใจของตนและผลประโยชนข์องตน CredoLab 
ไมรั่บผดิสําหรับความเป็นไปไดท้ี'บคุคลที'สาม - สถาบันการเงนิจะปฏเิสธการนําเสนอบรกิารทางการเงนิใหก้บัผูใ้ช ้
อกีทั Eงการนําเสนอหรอืการมอบบรกิารทางการเงนิตามขอ้กําหนดที'ไมส่อดคลอ้งกบัความคาดหวังสว่นตวัของผูใ้ช ้

 
6.3.

 การประเมนิความสามารถในการชําระหนีEของผูใ้ชแ้ละการประเมนิความสนใจของผูใ้ชใ้นการรับบรกิารทางการเงนิ
นัEนดําเนนิการโดยอตัโนมัตทิกุเมื'อระหวา่งการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอื CredoLab 
ไมรั่บประกนัวา่ผูใ้ชจ้ะไดรั้บผลการประเมนิความสามารถในการชําระหนีEเฉพาะใด ๆ 
และไมรั่บผดิชอบตอ่ผลลัพธท์ี'ไดรั้บไมว่า่จะในเวลาใดระหวา่งการใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอื 

 
6.4. ผูใ้ชเ้ขา้ใจและยอมรับวา่แอปพลเิคชนัมอืถอืนัEนนําเสนอให ้ "ตามสภาพที'เป็น" CredoLab 

ไมรั่บประกนัผลในการใชง้าน ยกเวน้วา่จะมกีารแจง้ใหท้ราบอยา่งชดัแจง้ในขอ้ตกลงฉบับนีE นอกจากนีE CredoLab 
ยังไมรั่บประกนัวา่แอปพลเิคชนัมอืถอืจะทํางานอยา่งตอ่เนื'องโดยไรค้วามลม้เหลวและขอ้ผดิพลาดทางเทคนคิ 
และไมรั่บประกนัวา่ผลงานจะเป็นไปตามความคาดหวังสว่นตวัของผูใ้ช ้

 
6.5. CredoLab 

ไมรั่บผดิสําหรับผลสบืเนื'องทางตรงและทางออ้มจากการใชห้รอืจากการที'ไมส่ามารถใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืได ้
อกีทั Eงความเสยีหายที'เกดิขึEนกบัผูใ้ชห้รอืบคุคลที'สามโดยเป็นผลมาจากการใชง้าน การไมใ่ชง้าน 
หรอืการไมส่ามารถใชง้านแอปพลเิคชนัมอืถอืหรอืความสามารถในการทํางานแตล่ะรายการ 
ซึ'งรวมถงึสาเหตทุี'เกดิจากขอ้ผดิพลาดหรอืความลม้เหลวในการทํางานของแอปพลเิคชนัมอืถอืซึ'งอาจเกดิขึEนได ้
CredoLab จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายที'เป็นผลสบืเนื'องไมว่า่จะในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม เชน่ 
การสญูเสยีผลกําไรหรอืความเสยีหายทางออ้มอื'น ๆ ซึ'งเกี'ยวขอ้งกบัการที'ผูใ้ชใ้ชง้านแอปพลเิคชนัมอืถอื 

 
6.6. ทั Eงสองฝ่ายไดรั้บการยกเวน้จากความรับผดิสําหรับการไมป่ฏบัิตติามขอ้ผกูมัดภายใตข้อ้ตกลง 

ไมว่า่จะทัEงหมดหรอืในบางสว่น 
หากการไมป่ฏบัิตเิชน่นัEนเป็นผลสบืเนื'องมาจากเหตสุดุวสิยัที'อยูน่อกเหนอืความควบคมุอยา่งสมเหตสุมผลของทัEงส



 

 

องฝ่าย (เหตสุดุวสิยั) ซึ'งรวมถงึคําสั'งหา้มโดยหน่วยงานผูม้อํีานาจ 
การทํางานผดิปกตใินดา้นโทรคมนาคมและเครอืขา่ยไฟฟ้า โปรแกรม 
และการดําเนนิการอยา่งไมย่ตุธิรรมโดยบคุคลที'สามซึ'งมเีป้าหมายในการรับการเขา้ถงึที'ไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืการปิด
การทํางานของซอฟตแ์วรแ์ละ/หรอือปุกรณ์ซอฟตแ์วรข์อง CredoLab หรอืผูใ้ช ้

 
 
7. การแจง้เตอืนและการประกาศ 
7.1. ผูใ้ชเ้ห็นดว้ยและยอมรับวา่ CredoLab 

จะสง่เนืEอหาการแจง้เตอืนและการแจง้เตอืนเกี'ยวกบัการดําเนนิการของขอ้ตกลงฉบับนีEใหก้บัผูใ้ชใ้นรปูแบบอเิล็กทร
อนกิส ์ซึ'งรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงในรปูแบบของการแจง้เตอืนแบบพชุบนอปุกรณ์มอืถอื 

7.2. ยกเวน้วา่มกีารแจง้ในขอ้ตกลงฉบับนีEเป็นอยา่งอื'น 
จะมกีารแจง้เหตกุารณ์หรอืการดําเนนิการที'มคีวามสําคญัทางกฎหมายทัEงหมดใหผู้ใ้ชท้ราบอยา่งนอ้ย 10 
วันกอ่นวันที'เหตกุารณ์ทางกฎหมายที'เกี'ยวขอ้งหรอืการดําเนนิการจะเริ'มขึEน 

8. ขอ้กําหนด การแกไ้ขและการสิLนสดุขอ้ตกลง 
8.1. CredoLab มสีทิธิkที'จะทําการเปลี'ยนแปลงหรอืการเพิ'มเตมิขอ้ตกลงหรอืเอกสารที'เกี'ยวขอ้งไดท้กุเมื'อ โดย 

CredoLab จะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบอยา่งนอ้ย 10 (สบิ) วันกอ่นที'การเปลี'ยนแปลงหรอืการเพิ'มเตมิดงักลา่วจะมผีล 
8.2. ผูใ้ชส้ามารถยตุขิอ้ตกลงฉบับนีEไดท้กุเมื'อโดยการลบแอปพลเิคชนัมอืถอืออกจากอปุกรณ์มอืถอื อยา่งไรก็ตาม 

CredoLab 
อาจใชข้อ้มลูจากอปุกรณ์ซึ'งสง่ใหก้บัตนในการปรับใชแ้ละปรับปรงุความสามารถในการทํางานของแอปพลเิคชนัมอื
ถอื โดยมรีะยะเวลานานถงึ [สาม] ปียกเวน้วา่ผูใ้ชจ้ะรอ้งขอให ้CredoLab ลบขอ้มลูของเขาหรอืเธอกอ่นหนา้นัEน 

8.3. CredoLab 
มสีทิธิkในการปฏเิสธที'จะดําเนนิการตามขอ้ตกลงและยตุกิารสนับสนุนตอ่แอปพลเิคชนัมอืถอืของผูใ้ชแ้ตฝ่่ายเดยีวหา
กเกดิกรณีที'แจง้ในวรรค 2.1(ช), 3,9 หรอื 4.2 ในขอ้ตกลง 
และในกรณีที'ผูใ้ชป้ฏเิสธที'จะมอบการเขา้ถงึตอ่แหลง่ขอ้มลูสําคญัใด ๆ ดงัที'ระบไุวใ้นวรรค 3.7 
ในขอ้ตกลงฉบับนีE นอกจากนีE CredoLab 
มสีทิธิkที'จะปฏเิสธการดําเนนิการตามขอ้ตกลงและยตุกิารสนับสนุนตอ่สําเนาของแอปพลเิคชนัมอืถอืของผูใ้ชแ้ตเ่พยี
งฝ่ายเดยีว ในกรณีที'ผูใ้ชล้ะเมดิขอ้กําหนดในขอ้ตกลงฉบับนีEหรอืเอกสารที'เกี'ยวขอ้ง 

9. บทบญัญตัสิดุทา้ย 
9.1.

 หากขอ้กําหนดหนึ'งขอ้หรอืมากกวา่นัEนในขอ้ตกลงถอืวา่ใชก้ารไมไ่ดต้ามกระบวนการอนัเป็นที'ยอมรับตามกฎหมา
ยการพจิารณาคดทีี'บังคบัใช ้ ขอ้กําหนดสว่นที'เหลอืในขอ้ตกลงจะยังมผีลบังคบัใช ้
และทัEงสองฝ่ายจะยังตอ้งปฏบัิตติามขอ้ผกูมัดของตนตอ่ไปในวธิทีี'เหมาะสมที'สดุตามเจตนาของทัEงสองฝ่ายในเวลา
ที'ส ิEนสดุหรอืแกไ้ขขอ้ตกลงฉบับนีE 

9.2. 
 ขอ้ตกลงฉบับนีEควรอยูภ่ายใตก้ารควบคมุและไดรั้บการตคีวามตามกฎหมายและขอ้กําหนดเพิ'มเตมิที'เกี'ยวขอ้งซึ'งร
ะบไุวใ้นสว่น 1(ก) ของภาคผนวก 

9.3  ในกรณีที'มขีอ้พพิาท ขอ้โตเ้ถยีง หรอืขอ้เรยีกรอ้งที'เกดิขึEนจากขอ้ตกลงฉบับนีEหรอืเกี'ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงฉบับนีE 
ทั Eงสองฝ่ายจะตอ้งไมดํ่าเนนิการตอ่เพื'อทําการแกไ้ขปัญหาขอ้พพิาทไมว่า่จะในวธิใีด 
ยกเวน้วา่ทั Eงสองฝ่ายไดพ้ยายามอยา่งสมเหตสุมผลในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่วดว้ยการไกลเ่กลี'ยอยา่งสจุรติใจตาม
กฎที'ระบไุวใ้นสว่น 2 
ของภาคผนวกแลว้ หากไมส่ามารถแกไ้ขขอ้พพิาทระหวา่งทัEงสองฝ่ายไดโ้ดยการไกลเ่กลี'ยภายในหกสบิ (60) 
วันตามปฏทินิตั Eงแตวั่นที'ฝ่ายหนึ'งไดรั้บขอ้เรยีกรอ้งอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษรจากอกีฝ่ายหนึ'ง 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ'งอาจเริ'มการดําเนนิการตามกฎหมายในศาลที'ระบไุวใ้นสว่น 3 ของภาคผนวกได ้ 

10. การอา้งองิถงึภาคผนวกทีQมอียูแ่ลว้สําหรบัขอ้ตกลง 
กฎระเบยีบเกี'ยวกบัการประมวลผลและการปกป้องขอ้มลูสว่นตวั 
การอา้งองิไปยังขอ้ตกลงและเอกสารที'เกี'ยวขอ้งในฉบับกอ่นหนา้ 
 
 
 
 
 
  



 

 

ภาคผนวก 
สําหรบัผูใ้ชใ้นประเทศไทย 
สว่น 1(ก) 
คําวา่ อาณาเขต หมายถงึราชอาณาจักรไทย 
ขอ้ตกลงฉบับนีEควรไดรั้บการควบคมุโดยและตคีวามตามกฎหมายแหง่ประเทศไทย 
 

สว่น 1(ข) 
กฎหมายการคุม้ครองขอ้มลูที'ปรับใชไ้ดค้วรเป็นรา่งกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฉบับปี พ.ศ. 2558 
และการแกไ้ขตอ่มาโดยกระทรวงดจิทัิลเพื'อเศรษฐกจิและสงัคม 
 

สว่น 2 
ผูใ้ชม้สีทิธิkในการถาม CredoLab เกี'ยวกบัขอ้มลูที' CredoLab ประมวลผลเกี'ยวกบัผูใ้ช ้
วัตถปุระสงคแ์ละลักษณะที'แทจ้รงิของการประมวลผล และเพื'อมอบขอ้มลูเกี'ยวกบัผูท้ี'เราแบง่ปันขอ้มลูดว้ย 
ผูใ้ชม้สีทิธิkในการรอ้งขอให ้CredoLab ทําการอปัเดตหรอืลบขอ้มลูของผูใ้ชไ้ดท้กุเมื'อ 
(โดยมขีอ้แมว้า่การดําเนนิการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่บรกิารที' CredoLab นําเสนอใหก้บัผูใ้ช)้ โปรดทราบวา่ 
CredoLab อาจปฏเิสธการรอ้งขอซึ'งมคีวามเสี'ยงตอ่ความเป็นสว่นตวัของผูอ้ื'นหรอืไมส่มเหตสุมผลหรอืเกดิขึEนซํEา ๆ 
หรอือาจทําใหเ้ราตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งไมส่มสว่น ยกเวน้วา่ผูใ้ชไ้ดร้อ้งขอใหเ้ราลบขอ้มลูของเขา/เธอ โปรดทราบวา่ 
CredoLab อาจเก็บขอ้มลูของผูใ้ชห้ลังจากที'ผูใ้ชห้ยดุใชง้านแลว้ (แตโ่ดยปกตแิลว้ CredoLab 
จะเก็บขอ้มลูของผูใ้ชไ้มน่านเกนิกวา่ที'มคีวามจําเป็นอยา่งสมเหตสุมผลตามวัตถปุระสงคใ์นการเก็บขอ้มลูดงักลา่ว 
และในทกุกรณี จะไมเ่ก็บขอ้มลูไวน้านกวา่ 3 ปี) ผูใ้ชม้สีทิธิkในการคาดหวังวา่ CredoLab 
จะปกป้องขอ้มลูของผูใ้ชแ้ละรักษาใหป้ลอดภัย CredoLab ทํางานเป็นอยา่งหนักเพื'อปกป้อง CredoLab 
และผูใ้ชข้องตนจากการเขา้ถงึที'ไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอืการปรับเปลี'ยน การเปิดเผยหรอืการทําลายขอ้มลูที' CredoLab 
ครอบครองโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต โดยเฉพาะอยา่งยิ'ง: CredoLab 
ปฎบัิตติามขอ้ตกลงฉบับนีEและนโยบายความเป็นสว่นตวัของตนเกี'ยวกบัขอ้มลูทั Eงหมดที' CredoLab เก็บจากผูใ้ชท้กุเมื'อ; 
CredoLab จํากดัการใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ช ้และทํางานเพื'อยนืยันวา่ทกุคนที' CredoLab 
แบง่ปันขอ้มลูดงักลา่วดว้ยจะจัดการตอ่ขอ้มลูดงักลา่วโดยมอบความเป็นสว่นตวัและความปลอดภัยในระดบัที'คูค่วร; และ 
CredoLab ไดป้รับใชว้ธิปีฏบัิตทิางกายภาพ 
ทางเทคนคิและทางการบรหิารซึ'งเป็นที'ยอมรับในวงการเพื'อป้องกนัและรักษาความปลอดภัยใหก้บัขอ้มลูที'เก็บ 
เมื'อมคีวามเหมาะสม 
ผูใ้ชม้สีทิธิkที'จะยื'นขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลสําหรับการละเมดิรา่งกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคลซึ'ง CredoLab ใหก้ารยดึมั'น 
 

สว่น 3 
หากคณุมคํีาถามใด ๆเกี'ยวกบัขอ้ตกลงฉบับนีEหรอืเนืEอหาใด ๆ ขา้งตน้ โปรดสง่อเีมลหาเราที' 
privacypolicy@credolab.com 
คณุอาจตดิตอ่เราทางจดหมายไดท้ี': CredoLab Pte. Ltd, #12-01 Capital Tower, 168 Robinson Road, Singapore 
068912 


