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ข้อตกลงของยารา ดิจิทลัฟารม์ม่ิง 
 

ขอ้ตกลงเหล่าน้ีได้รบัการปรบัปรงุล่าสุด: 1 กรกฎาคม  2019 
 
ขอ้ตกลงการใชง้านเหล่าน้ีมผีลบงัคบัใช้กบัการใชผ้ลติภณัฑ์ดจิทิลัฟาร์มมิง่ บรกิาร ฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร์ เวบ็ไซต์ ทรพัยากรดจิทิลัและขอ้เสนอ
ทางการตลาดอื่นๆ (โซลูชนั) ที่จดัท าโดยเอเอสเอ ยาราดจิทิลัฟารม์มิง่โซลูชนัและ / หรอืโดยบรษิทัในเครอืใดที่ควบคุมโดยหรอืภายใต้การควบคุม
ร่วมกบัเอเอสเอ ยาราดจิทิลัฟาร์มมิง่โซลูชนั (ในแต่ละกรณี ยาราหรอืเราหรอืพวกเรา) แต่ละองค์กรหรอืบุคคล (คุณ) ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโซลู
ชนัใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟารม์มิง่เหล่าน้ี (ขอ้ตกลง) พร้อมกบัขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัอื่นๆ ที่ใช้กบัโซลูชนัที่น าเสนอและใชง้าน  
 
ประกาศส าคญั 
 
ขอ้ตกลงเหล่าน้ีมผีลบงัคบัใช้กบัการใชง้านขอ้มลู ค าแนะน าและ / หรอืโซลูชนัทัง้หมดที่ยารามอบให้คุณ โซลูชนับางอย่างมขีอ้ก าหนดเฉพาะของ
ตนเองและ / หรอืขอ้ตกลงเพิม่เตมิกบัยารา (ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนั) ที่จะน าไปใช้กบัการใช้โซลูชนันัน้ คุณควรตรวจขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัใดๆ ที่
อาจน าไปใช้กบัโซลูชนัยาราเฉพาะที่คุณเลอืกสัง่ซื้อและ / หรอืใช้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงเหล่าน้ีขดัแยง้กบัขอ้ตกลงเฉพาะของโซลูชนั 
ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัจะเหนือกว่า ขอ้ตกลงเหล่าน้ีและ ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัใดๆ ที่ใช้รว่มกนัเรยีกว่าการยนิยอม 

• ในบางประเทศ ยาราใชรู้ปแบบขอ้ตกลงเหล่าน้ีเฉพาะส าหรบัประเทศนัน้ๆ ในกรณีดงักล่าว เฉพาะประเทศ แต่ละรุ่นจะใช้กบัโซลูชนัทัง้หมดที่ยา
ราให้บรกิารแก่ลูกค้าที่อยูใ่นประเทศนัน้ ขอแนะน าให้คุณตรวจสอบว่าคุณอาศยัอยู่ในประเทศที่ใชข้อ้ตกลงฉบบัน้ีเฉพาะประเทศหรอืไม่ ที่
สามารถน าไปใช้กบัคุณได้ 

• ในกรณีที่คุณได้รบัองค์ประกอบของโซลูชนัผ่านบุคคลที่สามนอกกลุ่มยารา คุณอาจต้องปฏบิตัติาม ขอ้ตกลงของบุคคลที่สามด้วย 

• นโยบายความเป็นส่วนตวัของยาราดจิทิลัฟารม์มิง่ทีแ่ยกออกมาของเรานัน้ (นโยบายความเป็นส่วนตวัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่) มผีลกบัคุณ
ด้วย และคุณควรตรวจสอบว่าคุณเขา้ใจและตระหนักถงึนโยบายที่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัเหล่านัน้หรอืไม่ 

• ขอ้ตกลงเหล่าน้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงเมื่อเวลาผ่านไป คุณควรอ่านขอ้ตกลงที่ใช้กบัการใช้โซลูชนัของเราอยู่เสมอเพื่อน าไปใช้กบัการใช้โซลูชนั
ของเราส าหรบัการเปลีย่นแปลงที่อาจเกดิขึน้ 

• การคลกิหรอืกดปุ่ มที่มกีล่องขอ้ความว่า“ ยอมรบั”,“ เหน็ด้วย” หรอื“ ตกลง” (หรอืค าศพัท์ที่คล้ายคลงึกนั) อ้างองิจากขอ้ตกลงเหล่าน้ี โดย
ลงทะเบยีนเพื่อรบัโซลูชนัยาราผ่านทางเวบ็ไซต์ แอปหรอืช่องทางดจิทิลั หรอืโดยการเสรจ็สิ้นและส่งไปยงัยาราค าสัง่ซื้อแบบฟอรม์ ซึ่งขอ้ตกลง
เหล่าน้ีได้เชื่อมโยงหรอืแนบไปแลว้ คุณยนิยอมที่จะถูกผูกมดัโดยขอ้ตกลงหล่าน้ี และคุณรบัรองว่าคุณมอีายุครบตามที่กฎหมายในพื้นที่ที่คุณ
อาศยัก าหนดและมคีวามสามารถทางกฎหมายในการเขา้รว่มในขอ้ตกลงน้ีได้ในฐานะบุคคลหรอืตวัแทนที่ได้รบัอนุญาตของบรษิทัท่าน คุณควร
พมิพ์และเก็บส าเนาขอ้ตกลงเหล่าน้ีส าหรบัการอ้างองิในอนาคต 

 
ข้อตกลง 
 
1. ข้อตกลงและโซลูชนัของยารา 
 
1.1 ยาราน าเสนอโซลูชนัจ านวนมากแก่ผูใ้ช้ทางธุรกจิ ซึ่งอาจรวมถงึเกษตรกรมอือาชพีหรอืเกษตรกรรายอื่นและที่ปรกึษา เพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ปรบัปรงุวธิกีารและกจิกรรมการท าฟาร์ม และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัที่เป็นนวตักรรมใหม่ ตวัอย่างเช่น โซลูชนัของเราอาจชว่ยในการ
จดัการฟาร์ม (การจดัสรรงาน งานภาคสนาม สนิค้าคงคลงั ฯลฯ ) การวเิคราะห์ดนิ การจดัการวฏัจกัรของธาตุอาหารและการตดัสนิใจทาง
การเกษตรที่เกี่ยวขอ้ง 

1.2 เราอ านวยบรกิารโซลูชนัในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบดงักล่าวอาจรวมถงึ 
(a)  ซอฟต์แวร์บนเวบ็หรอืดาวน์โหลดได้ (ซอฟต์แวร)์ และวสัดุที่พมิพ์หรอืเอกสารอื่นๆ ที่มาพร้อมกบัซอฟต์แวร์ (เอกสาร) 
(b)  แอปพลเิคชนัมอืถอื (แอป) 
(c)  บรกิารที่เขา้ถงึได้จากระยะไกลหรอืบนเครอืข่ายคลาวด์หรอืบรกิารโฮสต์ (บริการ) 
(d) การเขา้ถงึเวบ็ไซต์ที่เอเอส ยาราดจิทิลัฟาร์มมิง่โซลูชนัและ / หรอืบรษิทัในเครอืเป็นเจ้าของและ / หรอืเป็นแบรนด์ (ร่วมกบั เวบ็ไซต์ยารา) 
  และเน้ือหาดจิทิลัหรอืทรพัยากรอื่นๆ เช่น รายงานและการเขา้ถงึอเีมล 

(a), (b), (c) และ (d) ร่วมกนั, เน้ือหาดิจิทลั; และ 
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(e) ฮาร์ดแวร์ รวมถงึบรกิารซ่อมและบ ารงุรกัษา (ฮารด์แวร)์ 
1.3 นอกจากขอ้ตกลงเหล่าน้ี แต่ละโซลูชนัอาจอยู่ภายใต้ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนั ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัใดๆ ขดัแยง้กบั

ขอ้ตกลงเหล่าน้ีขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัจะมผีลบงัคบัเหนือกว่า 
1.4 ยาราเสนอและท าการตลาดโซลูชนัให้กบัผูใ้ช้ทางธรุกจิ ซึ่งอาจรวมถงึเกษตรกรมอือาชพีหรอืเกษตรกรรายอื่นและทีป่รกึษา แต่ทว่าในเขตอ านาจ

ศาลที่กฎหมายบงัคบัใช้ก าหนดว่าผูป้ระกอบอาชพีหรอืเกษตรกรรายอื่นจะต้องได้รบัการพจิารณาจากผูบ้รโิภคบุคคลดงักล่าวอาจได้รบัสทิธิ
เพิม่เตมิบางอย่างภายใต้กฎหมายท้องถิน่ที่บงัคบัใช้ และในกรณีดงักล่าว ขอ้ตกลงเหล่าน้ีจะไม่ส่งผลกระทบต่อสทิธิข์องผูบ้รโิภคตามกฎหมายที่
บงัคบัใช้ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บงัคบัใช้ 

1.5  เป็นความรบัผดิชอบของคุณที่จะยนืยนัว่าการใชง้านยาราโซลูชนัของคุณ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปตามขอ้ตกลง
ของยาราหรอืการใช้งานของคุณของการแก้ปัญหาใดๆ ตามขอ้ตกลงนัน้ขดัแยง้กบักฎหมายท้องถิน่ที่บงัคบัใช ้ยาราอาจระงบัการเขา้ถงึส่วนที่
ได้รบัผลกระทบของโซลูชนั แต่ละฝ่ายมสีทิธิท์ี่จะบอกเลกิขอ้ตกลงในส่วนที่ได้รบัผลกระทบนัน้ 

1.6 อาจมสีถานการณ์ที่รายละเอยีดของโซลูชนัที่จดัหาให้คุณโดยผูจ้ดัจ าหน่ายหรอืตวัแทนที่เป็นบุคคลที่สาม (ซพัพลายเออรท่ี์ไม่เป็นของยารา) 
แทนที่จะส่งโดยตรงจากยารา ในกรณีดงักล่าว คุณยงัคงต้องยนิยอมที่จะผูกมดัโดยขอ้ตกลงเหล่าน้ีที่เกี่ยวขอ้งกบัยาราและการใช้ยาราโซลูชนั
ของคุณ คุณอาจต้องยอมรบัขอ้ตกลงเงื่อนไขและนโยบายเพิม่เตมิที่ใช้บงัคบักบัซพัพลายเออร์ที่ไม่เป็นของยาราที่เกี่ยวขอ้ง (เช่น ขอ้ตกลงการ
ซื้อฮาร์ดแวร ์ขอ้ตกลงในการให้บรกิารหรอืนโยบายความเป็นส่วนตวั) (ข้อตกลงของบุคคลท่ีสาม) คุณมหีน้าที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบและ
ยอมรบัขอ้ตกลงที่บงัคบัใช้ของขอ้ตกลงของบุคคลที่สามใดๆ ซพัพลายเออร์ที่ไม่เป็นของยาราเป็นผูร้บัผดิชอบเพยีงผูเ้ดยีว กลบัไม่ใช่ยารา ต่อ
การปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัของซพัพลายเออร์ทีไ่ม่เป็นของยาราภายใต้ขอ้ตกลงของบุคคลที่สามใดๆ    

 
2. การเข้าถึงเน้ือหาดิจิทลั 
 
2.1 คุณมหีน้าที่รบัผดิชอบในการเตรยีมการทัง้หมด และจดัหาทรพัยากรและอปุกรณ์ที่เหมาะสม คุณต้องตรวจสอบว่าคุณสามารถเขา้ถงึเน้ือหา

ดจิทิลั 
2.2 คุณต้องรบัผดิชอบในการตรวจสอบว่าทุกคนที่ว่าจ้างหรอืรบัจ้างโดยคุณ เขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลัผ่านบญัชขีองคุณรบัทราบขอ้ตกลงเหล่าน้ี และ

ขอ้ตกลงที่บงัคบัใช้และเงื่อนไขอื่นๆ และพวกเขาปฏบิตัติามกฏเหล่านัน้ 
2.3 ยารามสีทิธิจ์ ากดัความพร้อมใชง้านของเน้ือหาดจิทิลัใดๆ หรอืการแก้ปัญหาใดๆ ให้กบับุคคลใดๆ หรอืพื้นที่ทางภูมศิาสตร์ได้ตลอดเวลา หาก

คุณเลอืกที่จะเขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลัหรอืโซลูชนัจากนอกพื้นที่ทางภูมศิาสตร์ที่ยาราจดัให้มอียู่ คุณต้องยอมรบัความเสีย่งด้วยตนเองและคุณอาจ
ละเมดิขอ้ตกลงเหล่าน้ีหรอืกฎหมายที่ใช้บงัคบั 

 
3. ข้อมูลท่ีส่งโดยคุณ 
 
3.1 โซลูชนับางอย่างช่วยให้คุณอปัโหลดขอ้มลูไปยงัแอปยารา เวบ็ไซต์ยารา หรอืยาราอื่นๆ หรอืพอร์ทลับุคคลที่สาม หรอืส่งตวัอย่างดนิหรอืเน้ือเยื่อ

หรอืขอ้มลูอื่นๆ (ตวัอย่าง) ไปยงัยาราเพื่อการวเิคราะห ์ขอ้มลูดงักล่าวรวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีง ขอ้ความ ภาพถ่ายของพชื ขอ้มลูทางการ
เกษตร ตวัอย่างและเน้ือหาอื่นๆ (เน้ือหาของผู้ใช้) คุณเป็นผูร้บัผดิชอบเพยีงผูเ้ดยีวต่อเน้ือหาผูใ้ช้ที่คุณให้ไว ้

3.2 คุณจะต้องรกัษาสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้หมดในเน้ือหาผูใ้ชใ้ดๆ ที่คณุอปัโหลด 
3.3 ยาราใช้เน้ือหาผูใ้ช้เพื่อด าเนินการวจิยัด้านการเกษตรและตลาดของตนเองหรอืเป็นค ารบัรองของผูใ้ช้ และในด้านน้ีคุณมอบสทิธิแ์ก่ยาราในการ

ใช้ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ เกดิขึน้มาใหม่และแจกจ่ายเน้ือหาผูใ้ชข้องคุณบนแพลตฟอร์มดจิทิลัของยาราใดๆ รวมถงึแพลตฟอรม์การตลาด
และการจดัจ าหน่ายของบุคคลที่สาม การมอบสทิธิด์งักล่าวให้แก่ยาราของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตวัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่
ของเรา และเราจะด าเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของยารา ดจิทิลัฟารม์มิง่ดงักล่าว 

3.4 คุณรบัรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรอืมสีทิธิใ์นการใชเ้น้ือหาผู้ใช้ที่อปัโหลดทัง้หมด และคุณมสีทิธิใ์นการใช้สทิธิด์งักล่าวให้กบัยาราตามขอ้ตกลง
เหล่าน้ี 

3.5 คุณรบัรองและรบัประกนัว่าขอ้มูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ปัญหาคอืและจะยงัคงถูกต้องและครบถ้วนและคุณจะรกัษาและอปั
เดตขอ้มูลดงักล่าวตามที่จ าเป็นหรอืต้องการภายใต้สถานการณ์ 

3.6 โปรดศกึษานโยบายความเป็นส่วนตวัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ดงักล่าวของเราส าหรับนโยบายความเป็นส่วนตวัที่อาจน าไปใช้กบัการส่งขอ้มูล
ของคุณ 

3.7 ยาราจะไมร่บัผดิชอบต่อเน้ือหาผูใ้ชใ้ดๆ ยาราจะไม่ตรวจสอบเน้ือหาผูใ้ช้ในทนัท ีแต่สงวนสทิธิใ์นการตรวจสอบเน้ือหาผูใ้ช้และลบเน้ือหาผูใ้ช้
ดงักล่าวตามดุลยพนิิจของตนและเป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ 

 



โซลูชนัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

3 ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

 

  

4. อ านาจหน้าท่ีในการยินยอมตามข้อตกลงและข้อก าหนดของข้อมูล 
 
4.1 ส าหรบับุคคลธรรมดา คุณรบัรองและรบัประกนัว่าคุณอายุครบถูกต้องกฎหมายในการท าสญัญาที่มผีลผูกพนั หากคุณก าลงัจดัหาโซลูชนัในนาม

ของนายจ้างหรอืองค์กรธุรกจิของคุณ คุณรบัรองและรบัประกนัว่าคุณได้รบัอนุญาตให้ท าขอ้ตกลงในนามของและผูกมดันายจ้างหรอืองค์กรธุรกจิ
ของคุณและ (ถ้าเป็นไปได้) เพื่อสมคัรสมาชกิใดๆ แก้ไขหรอืยอมรบัขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช ้ หากคุณไม่มอี านาจดงักล่าว คุณอาจ
ไม่ได้ใช้โซลูชนัและเราอาจยุตกิารใช้งานและการเขา้ถงึโซลูชนัของคุณทนัท ี

4.2 คุณรบัรองและรบัประกนัว่าคุณได้รบัอนุญาตให้ด าเนินการกบัขอ้มลูที่คุณให้แก่ยารา รวมถงึขอ้มูลสว่นบุคคล และเพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวพร้อมใช้
งานให้ยาราส าหรบัการใชง้านตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงเหล่าน้ีและนโยบายความเป็นส่วนตวัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ รวมถงึผ่าน การบอก
กล่าวที่เหมาะสม ได้รบัความยนิยอม และโดยการอ้างองิถงึบุคคล เช่น ผูใ้ชป้ลายทางถงึนโยบายความเป็นส่วนตวัของเรา (แมว้่าคุณจะยินยอม
ให้ยารามคีวามสามารถและสทิธิใ์นการขอความยนิยอมแยกและให้ค าบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตวัจากบุคคลดงักล่าว) 

4.3 ในกรณีที่ยาราท าหน้าที่เป็นโปรเซสเซอร์ให้กบัคุณที่อยู่ในฐานะผูค้วบคุมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลสว่นบุคคลที่มาจากเขตเศรษฐกจิยุโรป มาตราของ
ขอ้ตกลงโปรเซสเซอร์ขอ้มูลยาราจะมผีลใช้บงัคบัระหว่างคุณกบัยารา 

4.4 เพื่อเป้าหมายของขอ้ตกลงเหล่าน้ี ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลที่ชว่ยให้เราสามารถระบุตวับุคคลได้ 
 
5. การลงทะเบียน: บญัชี ช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน 
5.1 โซลูชนับางอย่างอาจต้องให้คุณลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ช้ (บญัชี) หรอืกรอกชื่อผูใ้ช้ รหสัผ่านหรอืขอ้มูลอื่นๆ ขอ้มลูหรอืใบหลกัฐาน (ใบหลกัฐาน

การเข้าถึง) เพื่อใช้งานโซลูชนัอย่างเต็มที่ คุณตกลงที่จะรกัษาใบหลกัฐานการเขา้ถงึและขอ้มลูการลงทะเบยีนให้ถูกต้องและปรบัปรุง การไม่
ด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นการละเมดิขอ้ตกลงเหล่าน้ีและ / หรอืขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช้ ซึ่งอาจสง่ผลให้บญัชขีองคุณถูกบอกเลกิ และ
จ ากดัความสามารถในการเขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลัและ / หรอืโซลูชนั 

5.2 คุณอาจได้รบัใบหลกัฐานการเขา้ถงึทีแ่ตกต่างกนัส าหรบับุคคลในธุรกจิของคุณ ซึ่งได้รบัอนุญาตให้ใช้โซลูชนัที่คุณได้ลงทะเบยีนหรอืสมคัร
สมาชกิอย่างถูกต้อง (ผู้ใช้ท่ีได้รบัอนญุาต) คุณต้องแจ้งให้เราทราบถงึแต่ละบคุคลในธุรกจิของคุณ ซึ่งเป็นผูใ้ช้ที่ได้รบัอนุญาต (ขึน้อยู่กบัโซลู
ชนั) โดยการลงทะเบยีนผูใ้ช้ที่ได้รบัอนุญาตดงักล่าวกบับญัชยี่อยของตนเอง หรอืโดยขอให้เราท าเช่นเดยีวกนัในนามของคุณ  ผูใ้ช้ที่ได้รบั
อนุญาตแต่ละรายจะต้องมใีบหลกัฐานการเขา้ถงึของตนเอง โซลูชนับางอย่างอาจอนุญาตให้คุณแนะน าบุคคลในองค์กรของคุณและ / หรอืบุคคล
อื่นที่ได้รบัอนุญาตให้เขา้ถงึบญัชขีองคุณ (ผู้รบัอนุญาต) โดยใช้ใบหลกัฐานบญัชขีองคุณ หากคุณเป็นผูใ้ช้ที่ได้รบัอนุญาตหรอืผูร้บัอนุญาต คุณ
ต้องยอมรบัและปฏบิตัติามขอ้ตกลงเหล่าน้ีและขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้ง หากคุณลงทะเบยีนบญัช ีคุณยอมรบัว่าคุณรบัผดิชอบต่อ
กจิกรรมใดๆ และทัง้หมดในบญัชขีองคุณ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูใ้ช้ทีไ่ด้รบัอนุญาตและผูไ้ด้รบัอนุญาตทุกรายปฏบิตัติามขอ้ตกลงเหล่าน้ีและ
ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนั 

 5.3 คุณไม่สามารถลงทะเบยีนชื่อผูใ้ช้ที่ผดิกฎหมายเพื่อใชใ้นทางใดทางหน่ึง รวมถงึชื่อที่อาจถูกเขา้ใจผดิว่าเป็นบุคคลรายอื่น นิตบิุคคลหรอื
เครื่องหมายการค้าหรอืชื่อที่ลว่งละเมดิในวธิใีดๆ ยาราอาจปฏเิสธใบหลกัฐานการเขา้ถงึของคุณหรอืขอ้มูลอื่นๆ ที่คุณให้แก่ยารา 

5.4 ใบหลกัฐานการเขา้ถงึของคุณมไีว้เพื่อการใช้งานของคุณเท่านัน้และควรเก็บเป็นความลบั คุณมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อการใช้งานหรอืการใช้ชื่อผูใ้ช้
หรอืรหสัผ่านของคุณในทางที่ผดิไมใ่ช่ยารา และคุณต้องแจ้งยาราอย่างตรงเวลาเกี่ยวกบัการละเมดิความลบัหรอืการใช้ใบหลกัฐานการเขา้ถึง
ของคุณ 

5.5 เว้นแต่คุณจะมรีะยะเวลาน้อยสุดภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีหรอืขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนั คุณมอีสิระที่จะปิดหรอืหยุดการใชง้านบญัชขีองคุณได้ทุก
เวลา - แมว้่าคุณจะท าเช่นนัน้ คุณจะไม่มสีทิธิค์นืเงนิค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณช าระลว่งหน้า ยาราขอสงวนสทิธิใ์นการลบบญัชขีองคุณ หากไม่ได้
ใช้งานนานกว่า 365 วนัตามปฏทินิ และไม่มรีะยะเวลาที่ยงัไม่หมดอายุส าหรบัการช าระค่าธรรมเนียมหรอืการสมคัรสมาชกิล่วงหน้า การจะแจ้ง
เตอืนส่งผ่านอเีมลที่คุณลงทะเบยีนไว้อย่างน้อย 14 วนัก่อนการลบ 

 
6. ข้อจ ากดัการใช้งานท่ียอมรบัได้ 
6.1 คุณอาจสามารถใช้เน้ือหาดจิทิลัและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(a)  เกี่ยวกบัการท าฟาร์มของคุณเอง และ 
(b) เพื่อสนับสนุนการใช้งานที่ได้รบัอนุญาตภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ี และคุณอาจท าส าเนาเอกสารตามที่จ าเป็นอย่างสมเหตุสมผลส าหรบัการใช้

งานตามกฎหมาย 
6.2 ส่วนโซลูชนับางอย่างที่ระบุไวใ้นขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัคุณอาจใช้เน้ือหาดจิทิลัและ / หรอืเอกสารที่เกีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รกิารระยะไกลเป็นส่วน

หน่ึงของธุรกจิของคุณ ซึ่งบนพื้นฐานการท าสญัญากบัเกษตรกรหรอืลูกค้า (บริการระยะไกล) ลูกค้าของคุณจะไม่มวีนัได้รบัเน้ือหาดจิทิลั 
ยกเว้นขอบเขตที่จ าเป็นส าหรบัประสทิธภิาพของบรกิารระยะไกลที่คุณอ านวยให้ ก่อนเริม่บรกิารระยะไกลใดๆ คุณตกลงที่จะ 
(a)  รวบรวมชื่อ ที่อยูแ่ละที่อยู่อเีมลจากลูกค้าของคุณ ซึ่งอปัโหลดโดยคุณไปยงัยาราดจิทิลัหรอืส่วนต่อประสานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

https://www.yara.com/siteassets/privacy-and-legal/digital-farming-terms/yara_data_processor_agreement.pdf/
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(b) ให้ขอ้มูลที่จ าเป็น และได้รบัการอนุญาตที่จ าเป็นจากลูกค้าของคุณเพื่อเปิดใช้งานและให้สทิธิค์ุณในการอปัโหลดขอ้มูลที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.2 
(a) และขอ้มูลสว่นบุคคลอื่นๆ ของพวกเขาไปยงัยาราและ / หรอืบุคคลที่สามแบบดจิทิลัหรอืสว่นต่อประสานอื่นๆ และน าพวกเขาไปยงั
นโยบายความเป็นส่วนตวัของดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

(c) การได้รบัความยนิยอมจากลูกค้าของคุณว่าคุณสามารถยอมรบัขอ้ตกลงเหล่าน้ีและขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้งในนามของพวกเขา; 
และ 

(d) การแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าพวกเขาควรจดัการโปรไฟลข์องตนเองในพอร์ทลัยาราที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งในกรณีน้ีพวกเขาจ าเป็นต้องยอมรบั
ขอ้ตกลงเหล่าน้ีและขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้งใดๆ ด้วย 

6.3 ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัซอฟต์แวรใ์ดๆ ที่อ านวยไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของโซลูชนัใดๆ คุณจะต้องไม่: 
(a) คดัลอกซอฟต์แวร์หรอืเอกสาร ยกเว้นกรณีที่การคดัลอกดงักล่าวเป็น (หรอืจ าเป็นอื่นๆ ) การใช้ซอฟต์แวร์หรอืเอกสารตามปกต ิหรอืในกรณี

ที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการส ารองขอ้มลูหรอืความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 
(b) ให้เช่า, เช่า, ใบอนุญาตย่อย, เงนิกู้, แปล, ผสาน, ดดัแปลง, เปลีย่นแปลงหรอืปรบัแก้ซอฟต์แวร์หรอืเอกสาร 
(c) พยายามด าเนินการหรอือนุญาตกจิกรรมใดๆ ที่มุ่งแก้ไขหรอืดดัแปลง เกดิขึน้มาใหม่หรอืผลงานสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์จากทัง้หมดหรอื

บางส่วนของซอฟต์แวร์หรอืส่วนใดๆ ที่จะรวมเขา้กบั หรอืกลายเป็นนิตบิุคคลในโปรแกรมอื่นใด ยกเว้นในกรณีที่กจิกรรมดงักล่าวมคีวาม
จ าเป็นในการเปิดใชง้านกจิกรรมอื่นที่ได้รบัอนุญาตอย่างชดัเจนตามขอ้ตกลง 6.3 น้ี; 

(d) ในกรณีที่ขอ้จ ากดัดงักล่าวไม่ได้ถูกห้ามไว้อย่างชดัแจ้งโดยกฎหมายที่ใช้บงัคบั  แปลยอ้นกลบัและการเรยีบเรียงหรอืท าวศิวกรรมยอ้นกลบั
ซอฟต์แวร์ ยกเว้นในกรณีที่กจิกรรมดงักล่าวมคีวามจ าเป็นในการรวบรวมขอ้มลูที่จ าเป็นในการสร้าง บุคคลอื่นที่ได้รบัอนุญาตใหใ้ช้
ซอฟต์แวร์หรอืบุคคลที่สามในนามของคุณหรอืบุคคลดงักล่าวด าเนินกจิกรรมและ (ii) ขอ้มลูที่จ าเป็นในการสร้างความสามารถในการท างาน
ร่วมกนันัน้ไม่ได้มใีห้คุณเป็นอย่างอื่นและ ยาราจะไม่เปิดเผยขอ้มลูเหล่านัน้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมที่คุณก าหนด และ ( iii) กจิกรรมถูก
จ ากดัเฉพาะส่วนของซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นในการสร้างการท างานร่วมกนั 

(f) อ านวยหรอืท าให้เป็นอย่างอื่น ซอฟต์แวรใ์นรูปแบบใดๆ ทัง้หมดหรอืบางส่วนรวมถงึแต่ไม่จ ากดัรหสัวตัถุและรหสัต้นฉบบัแก่บุคคลใดๆ 
ยกเว้นในกรณีที่การเขา้ถงึดงักล่าวเป็นการใช้งานปกตขิองซอฟต์แวร์หรอืเอกสาร หรอืไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก  
ยารา; หรอื 

(g) ใช้ซอฟต์แวร์หรอืเอกสารในวธิทีีผ่ดิกฎหมาย ไม่ถูกกฎหมาย หลอกลวงหรอืเป็นอนัตราย หรอืเกี่ยวขอ้งกบัจุดประสงค์หรอืกจิกรรมใดๆ ที่
ผดิกฎหมาย ไม่ถูกกฎหมาย หลอกลวงหรอืเป็นอนัตราย 

6.4 ส่วนเน้ือหาดจิทิลัใดๆ คุณต้องไม่: 
(a) ใช้เน้ือหาดจิทิลัใดๆ ในลกัษณะที่ผดิกฎหมายใดๆ เพือ่จุดประสงค์ที่ผดิกฎหมายหรอืในลกัษณะใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกบัขอ้ตกลงเหล่าน้ีหรอื

ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้ง หรอืกระท าการหลอกลวงหรอืเจตนาร้าย ตวัอย่างเช่น การเจาะเขา้หรอืแทรกใส่รหสัที่เป็นเจตนาร้าย 
รวมถงึปล่อยไวรสัหรอืขอ้มลูที่เป็นอนัตรายในเน้ือหาดจิทิลัใดๆ  

(b) ละเมดิสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาของยาราหรอืของบุคคลที่สามที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้น้ือหาดจิทิลัใดๆ 
(c) ส่งเน้ือหาใดๆ ที่เป็นการใส่ร้ายป้ายส ีการหมิน่ประมาทหรอืน่ารงัเกยีจอย่างอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เน้ือหาดจิทิลัใด ๆ 
(d) ใช้เน้ือหาดจิทิลัใดๆ ในวธิทีี่อาจสร้างความเสยีหาย ปิดการใช้งาน บรรทุกหนักเกนิไป ท าให้เสยีหายหรอืประนีประนอมระบบหรอืความ

ปลอดภยัหรอืแทรกแซงผูใ้ชร้ายอื่นของยารา  
(e) แทรกแซงหรอืขดัขวางการท างานของเน้ือหาดจิทิลัใดๆ หรอืเซริ์ฟเวอร์หรอืเครอืข่ายทีใ่ช้ในการท าใหเ้น้ือหาดจิทิลัพร้อมใช้งาน รวมถงึการ

แฮค็หรอืการท าลายส่วนหน่ึงส่วนใดของเวบ็ไซต์ หรอืละเมดิความต้องการ ขัน้ตอนหรอืนโยบายใดๆ ของเซริ์ฟเวอร์หรอืเครอืข่ายดงักล่าว 
(f) จ ากดัหรอืสัง่ห้ามไมใ่ห้บุคคลอื่นใช้เน้ือหาดจิทิลัใดๆ 
(g) คดัลอก ปรบัแก้ ดดัแปลง แปล สร้างงานลอกเลยีนแบบ การขาย การให้เชา่ การเช่า เงนิกู้ ไทม์แชร์ การแจกจ่ายหรอืใช้ประโยชน์จากส่วน

ใดๆ ของ (หรอืใช้ใดๆ ) เน้ือหาดจิทิลัใดๆ ตามที่ได้รบัอนุญาตอย่างชดัแจ้งในที่น้ีโดยปราศจากความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า
ของเรา 

(h) ท าวศิวกรรมยอ้นกลบั เรยีบเรยีงและแปลยอ้นกลบัหรอืรวบรวมใดๆ ของเน้ือหาดจิทิลัใดๆ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้ามใช้นัน้มขีอ้จ ากดั 
ดงักล่าว 

(i) ตกีรอบหรอืเลยีนแบบสว่นหน่ึงส่วนใดของเน้ือหาดจิทิลั หรอืรวมส่วนใดส่วนหน่ึงของเวบ็ไซต์ยาราใดๆ ลงในรปูแบบหรอืบรกิารใดๆ โดย
ไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากเรา 

(j) ดาวน์โหลดและจดัเก็บเน้ือหาดจิทิลัอย่างเป็นระบบในลกัษณะที่ไม่ได้รบัอนุญาตตามขอ้ตกลงเหล่าน้ีหรอืขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช ้
(k) ใช้โรบอต สไปเดอร ์แอปพลเิคชนัการค้นหา / เรยีกค้นไซต์หรอือุปกรณ์อื่นๆ ด้วยตนเองหรอืโดยอตัโนมตัเิพื่อดงึดชันี “ การขูด” “ การเก็บ

ขอ้มูล” หรอืรวบรวมเน้ือหาดจิทิลั หรอืคดัลอกหรอืคดิหลบเลี่ยงโครงสร้างการน าทางหรอืการน าเสนอเน้ือหาดจิทิลัโดยไม่ได้รบัความ
ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากยารา หรอื 



โซลูชนัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

5 ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

 

  

(l) พยายามแปลรหสัการสง่ผ่านใดๆ ไปยงัหรอืจากเซริ์ฟเวอร์ที่ใชบ้รกิารใดๆ 
 

7.ค่าธรรมเนียมและข้อตกลงการช าระเงิน 
7.1 โซลูชนับางอย่างอาจท าให้คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กบัยารา (ค่าธรรมเนียม) และ / หรอืเพื่อเขา้ร่วมการสมคัรสมาชกิและ / หรอืขอ้ตกลง

การบรกิารกบัยาราหรอืหน่ึงในบรษิทัในเครอืของยารา ซึ่งคุณจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชกิ ด้วยการต่ออายุโดยอตัโนมตัติาม
ความถี่ที่ยาราระบุไวใ้นขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้งกบัโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้ง (การสมคัรสมาชิก)  ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัอาจก าหนดบรกิาร
เพิม่เตมิที่จะให้แก่คุณ รวมถงึค าอธบิายบรกิาร ระดบับรกิาร บรกิารบ ารุงรกัษาและขอ้ตกลงการรบัประกนั ค่าธรรมเนียม (ถ้าม)ี ที่คุณต้องช าระ
ส าหรบัโซลูชนั เมื่อช าระค่าธรรมเนียมเหล่านัน้แลว้ และรายละเอยีดอื่นๆ เกี่ยวกบัโซลูชนัและขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้งจะพร้อมใชง้าน
ภายในอนิเทอร์เฟซออนไลน์และวสัดุอื่นๆ ซึ่งอ านวยโดยยาราที่อธบิายถงึแต่ละโซลูชนัและบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้ง โซลูชนัแตกต่างกนัอาจมกีาร
จดัการการช าระเงนิที่แตกต่างกนัตวัอย่างเช่นในบางกรณีจะมกีารช าระค่าธรรมเนียมเพื่อเขา้ถงึโซลูชนั หรอืค่าธรรมเนียมอาจต้องช าระเพยีง
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการใชง้านจรงิของโซลูชนัหรอืหรอืเพื่ออปัเกรดเป็นเวอร์ชัน่พรเีมีย่มของโซลูชนั หรอืยาราอาจอนุญาตให้ชว่งเวลาหน่ึงผ่านไป
ระหว่างที่คุณสัง่ซื้อโซลูชนัและเวลาที่คุณต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระส าหรบัโซลูชนันัน้ คุณตกลงที่จะช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งใดๆ 
ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัโซลูชนัใดๆ ที่คุณสัง่ซื้อและ / หรอืใช้ตามความถี่การช าระเงนิ และขณะเดยีวกนัก าหนดไว้ในขอ้ตกลงฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช้ 
และคุณต้องปฏบิตัติามขอ้ตกลงเหล่าน้ีเกี่ยวกบัการช าระเงนิของคุณ 

7.2 การปรบัเปลี่ยนเฉพาะใดๆ ส าหรบัโซลูชนั หรอืบรกิารเพิม่เตมิที่คุณต้องการอาจมคี่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ ซึ่งขึน้อยู่กบัโซลูชนั ระดบับรกิารแบบขยาย
อาจตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างคุณและยารา หากคุณมคีวามต้องการเฉพาะส าหรบัโซลูชนัและบรกิารที่คุณต้องการ ขอ้ตกลงที่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรดงักล่าวจะรวมถงึรายละเอยีดความต้องการของคุณและขอบเขตของการบรกิารที่จะให้แก่คุณ 

7.3 ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัโซลูชนัและขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัทัง้หมด เว้นแต่จะมกีารระบไุว้เป็นอย่างอื่นอย่างชดัแจ้งโดยมขีอ้ตกลงกบัคุณ 
(a) ระยะเวลาของการสมคัรสมาชกิที่เกีย่วขอ้งจะมรีะยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัที่เริม่ต้น และเมื่อหมดอายจุะต่ออายุโดยอตัโนมตัเิป็น

ระยะเวลา 12 เดอืนเพิม่เตมิจนกว่าจะถูกยกเลกิจากคุณหรอืยารา 
(b) ยาราอาจออกใบแจ้งหน้ีให้คุณโดยระบุค่าธรรมเนียมที่คุณต้องช าระและตัง้ค่าโซลูชนั หรอืแบบของโซลูชนัที่คุณต้องการซื้อ ในกรณีอื่นๆ คุณ

อาจจ าเป็นต้องส่งขอ้มูลการช าระเงนิที่ถูกต้องก่อนที่จะเขา้สู่การสมคัรสมาชกิ ซึ่งภายใต้ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัและรบัการเขา้ถงึโซลูชนัที่
เกี่ยวขอ้งใดๆ ที่ระบุไว้ภายใต้ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัดงักล่าว ค่าธรรมเนียมทัง้หมดเกดิขึน้เมื่อหรอืก่อนที่จะใช้โซลูชนัครัง้แรกหรอืตามที่
ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช้ หากคุณกรอกขอ้มลูบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ หรอืวธิกีารช าระเงนิที่คล้ายกนั ยารา
จะเรยีกเก็บเงนิตามจ านวนที่ระบุไว้โดยอตัโนมตัิ 

(c) ในกรณีที่เกี่ยวขอ้ง คุณอนุญาตให้ยารารวบรวมการช าระเงนิด้วยการหกับญัชธีนาคารที่คุณให้แก่ยารา ก่อนที่คุณจะใช้รายการเป็นครัง้แรก
ในส่วนที่ต้องช าระค่าธรรมเนียม คุณจะต้องด าเนินการให้ธนาคารที่เกี่ยวขอ้งของคุณไถ่ถอนการตัดบญัชโีดยตรงที่ยาราน าเขา้มาในบญัช ี
คุณจะไม่มสีทิธิเ์รยีกร้องเงนิที่ถูกหกัจากบญัชคีนืหลงัจากด าเนินการไถ่ถอนแล้ว แต่คุณอาจด าเนินการให้ธนาคารของคุณไม่ไถ่ถอนการตดั
บญัชโีดยตรงจนถงึการช าระเงนิค่าธรรมเนียมแก่ยาราจะครบก าหนด 

(d) คุณหรอืเราสามารถยกเลกิการต่ออายุการสมคัรสมาชกิใดๆ ไปยงัโซลูชนัจนกว่าจะถงึวนัสุดท้ายก่อนการต่ออายุสมาชกิอย่างอตัโนมตัิ
ดงักล่าวตามที่ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช้ คุณต้องท าเช่นนัน้โดยส่งการบอกกล่าวไปยงัยาราตามขอ้ตกลงเหล่าน้ี 
(ประกาศบอกเลิก) โดยให้ขอ้มูลขัน้ต ่าดงัต่อไปน้ี ชื่อ หมายเลขโทรศพัท์ ที่อยู่อเีมลและวนัที่บอกเลกิ ยาราจะสง่ประกาศบอกเลกิใดๆ ถงึ
คุณทางอเีมล 

(e) โซลูชนับางอย่างอาจให้ระยะเวลาทดลองใชฟ้รแีก่คุณ หรอืสาธติหรอืเน้ือหาดจิทิลัเวอร์ชนัพื้นฐาน ซึ่งคุณสามารถใช้โซลูชนันัน้ได้โดยไม่ต้อง
จ่ายค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ก าหนดหรอืส าหรบัผูใ้ชจ้ านวนจ ากดั หรอืเกีย่วกบัขอบเขตฟังก์ชัน่ที่จ ากดั เมื่อระยะเวลาทดลองใช้ฟรี
สิ้นสุดลงแล้ว คุณจะไม่มสีทิธิใ์ช้โซลูชนัอกีต่อไปและอาจจ าเป็นต้องใช้ค่าใชจ้่ายเพื่อลบเน้ือหาดจิทิลัและ / หรอืส่งคนืฮาร์ดแวรใ์ดๆ ให้ยารา 
เว้นแต่ว่าคุณจะท าพธิกีารที่จ าเป็นเสรจ็สิ้น ซึ่งอาจรวมถงึการสมคัรเป็นสมาชกิภายใต้ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใชแ้ละ / หรอืช าระ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้ง ในกรณีที่ยาราใหเ้น้ือหาดจิทิลัแก่คุณ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อให้สามารถเขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลั
ทัง้หมดที่มใีห้ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของโซลูชนั 

(f) ยกเว้นตามที่ก าหนดไว้อย่างชดัแจง้ในขอ้ตกลงเหล่าน้ี คุณจะไมไ่ด้รบัเงนิคนืเมื่อบอกเลกิการสมคัร 
7.4  คุณมหีน้าที่รบัผดิชอบในการช าระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมศลุกากรหรอืภาษีใดๆ (นอกเหนือจากภาษีรายได้ของยารา) รวมถงึภาษีทางอ้อม เช่น 

"ภาษีสนิค้าและบรกิาร" และ "ภาษีมูลค่าเพิม่" ที่เกีย่วขอ้งกบัการซื้อโซลูชนัแต่ละรายการ และบทลงโทษหรอืดอกเบี้ยใดๆ ที่เกีย่วขอ้ง  (ภาษี) 
และจะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ยาราโดยไม่หกัภาษีใดๆ คุณรบัทราบว่าในบางเขตอ านาจศาล ภาษีมูลค่าเพิม่หรอืภาษีการขายมกี าหนดจากราคา
ซื้อทัง้หมดในเวลาทีข่ายและจะต้องรวบรวมโดยยาราในเวลาทีข่าย ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ค่าธรรมเนียมที่ยกมาส าหรบัการจดัหาโซลู
ชนัจะไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่หรอืภาษีการขาย ซึ่งคุณจะต้องรบัผดิชอบเพิม่เตมิตามอตัราที่บงัคบัใช้เป็นระยะ 

7.5 การช าระเงนิทัง้หมดจะครบก าหนดในสกุลเงนิที่ระบุไว้ในขอ้ก าหนดเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช้ ใบแจง้หน้ีหรอืขอ้พพิาทการช าระเงนิใดๆ จะต้อง
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ส่งก่อนวนัที่ครบก าหนดช าระเงนิ 
7.6 เราอาจเรยีกเก็บดอกเบี้ยได้ที่ (i) สอง (2%) เปอร์เซ็นต์ต่อเดอืนหรอื (ii) อตัราสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ (ถ้าม)ี ในทุกกรณีการ

ช าระเงนิที่ค้างช าระเป็นระยะนับจากวนัครบก าหนดช าระเงนิ จนกว่าจะช าระเต็มจ านวนไม่ว่าก่อนหรอืหลงัการตดัสนิ คุณจะต้องรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทัง้หมด (รวมถงึค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกดิขึน้จากยาราในการรวบรวมจ านวนเงนิที่ค้างช าระดงักล่าว ยกเว้นใน
กรณีที่จ านวนเงนิที่ค้างช าระดงักล่าวเกดิจากการเรยีกเก็บเงนิที่ไม่ถูกต้องของยารา หากคุณค้างช าระค่าใช้จ่ายส าหรบัโซลูชนัใดๆ ยาราอาจ
ระงบัหรอืยุตกิารให้บรกิารทัง้หมดภายใต้ส่วนที่ 15.2 และ 15.4 (d) ด้านล่าง 

7.7 คุณจะต้องจ่ายเงนิทัง้หมดให้ยาราเต็มจ านวนโดยไม่หกัหรอืหกั ณ ที่จ่าย ยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนดและคุณจะไมม่สีทิธิย์นืยนัเครดติ การหกั
กลบลบหน้ีหรอืแยง้กบัยารา เพื่อยนืยนัการหกั ณ ที่จ่ายจ านวนดงักล่าวทัง้หมดหรอืบางส่วน ยกเว้นว่าคุณจะมสีทิธิใ์นการออกและปฏเิสธการ
เรยีกร้องดงักล่าวที่ยารายอมรบัหรอืไม่โต้แยง้หรอืได้รบัการยนืยนัโดยค าพพิากษาถงึที่สุด ยาราอาจด าเนินการเมื่อใดก็ได้โดยไม่จ ากดัสทิธิห์รอื
การเยยีวยาอื่นใดที่อาจเกดิขึน้ได้ ในการหกัลบกลบหน้ีจ านวนเงนิใดๆ ที่เกดิขึน้จากคุณกบัจ านวนเงนิใดๆ ที่ยาราจ่ายให้คุณ 

 
8. การเปล่ียนแปลง 
 
8.1 การแก้ไขฟร ียารามสีทิธิใ์นการแก้ไขโซลูชนัและขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช้ส าหรบัขอ้ตกลงในอนาคต สญัญา ใบสัง่ซื้ออื่นๆ ได้

ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ การแก้ไขโซลูชนัและมาตราทางกฎหมายภายใต้ขอ้ตกลงที่ด าเนินอยู่ รวมถงึขอ้ตกลงน้ีอยู่ภายใต้ย่อหน้า
ต่อไปน้ีของขอ้ที่ 8 

8.2 การแก้ไขของโซลูชนั โซลูชนัอาจได้รบัการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเน่ืองเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งรวมถงึเน้ือหาดจิทิลัที่สมคัรเป็นสมาชกิ ยารา
อาจแก้ไขโซลูชนัโดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าและระบุว่าการแก้ไขนัน้สมเหตุสมผลโดยค านึงถงึความสนใจของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิง่  การ
ปรบัเปลี่ยนจะไม่ไรเ้หตุผลส าหรบัคุณหากจ าเป็นต้องปรบัเปลี่ยนโซลูชนัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยค านึงถงึการพฒันาทาง
เทคโนโลย ีความต้องการของตลาด การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่บงัคบัใช้และในกรณีที่มคีุณสมบตัฟัิงก์ชัน่ใหม่หรอืเพิม่บรกิารลงในโซลูชนั 
ดงันัน้คุณจะได้รบัสทิธิก์ารใช้งานเฉพาะส าหรบัโซลูชนัเวอร์ชนัปัจจุบนั หากการแก้ไขโซลูชนัไม่ได้รบัการยนิยอมอย่างสมเหตุสมผลส าหรบัคุณ 
คุณมสีทิธิท์ี่จะยุตขิอ้ตกลงเมื่อมกีารแจง้ให้ทราบโดยมผีลทนัท ีคุณจะไม่มสีทิธเิรยีกร้องอื่นๆ ต่อยารา เน่ืองจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน
ขอบเขตของขอ้ที่ 8.2 น้ี 

8.3 การปรบัเปลี่ยนแอปและซอฟต์แวร์ ยาราอาจจดัท าแอปและซอฟต์แวร์เวอร์ชนัที่อปัเดตให้คุณฟรจีากเวลา ในกรณีของแอปเวอร์ชนัที่อปัเดต
ดงักล่าวจะพร้อมใช้งาน (เน่ืองจากเวอร์ชนัของแอปที่คุณดาวน์โหลดเป็นครัง้แรก) ผ่านแพลตฟอร์มการแจกจ่ายดจิทิลัของบุคคลที่สาม ความ
พร้อมใชง้านและฟังก์ชัน่การใชง้านที่ไม่ใช่ความรบัผดิชอบของยารา หากผูใ้หบ้รกิารบุคคลที่สามอ านวยฟังก์ชัน่ดงักล่าวและอุปกรณ์ของคุณ ซึ่ง
ได้รบัการก าหนดค่าตามล าดบัแอปที่อปัเดตอาจถูกดาวน์โหลดและตดิตัง้โดยอตัโนมตั ิไม่เช่นนัน้คุณจะต้องดาวน์โหลดและตดิตัง้เวอร์ชัน่ที่
อพัเดทดงักล่าวด้วยตนเองตามค าแนะน าของผูใ้ห้บรกิารบุคคลที่สาม ไมว่่าในกรณีใด ยาราจะให้การสนับสนุนส าหรบัผูใ้ช้แอปเวอร์ชนัล่าสุด
เท่านัน้และไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าจะรองรบัเวอร์ชัน่เก่า 

8.4 การแก้ไขขอ้ตกลง 
(a) ยาราขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขขอ้ตกลงได้ตลอดเวลาโดยมผีลบงัคบัใช้ในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขใดๆ จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางอเีมล และ/หรอื โดยการแสดง 
ในบญัชผีูใ้ชข้องคุณอย่างน้อยสามสบิ (30) วนัก่อนวนัที่มผีลบงัคบัใชแ้ละจะระบุวนัที่มผีล 
ของการเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขดงักล่าว 

(b) คุณมสีทิธิท์ี่จะคดัค้านการเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขขอ้ตกลงใดๆ ภายในสอง (2) สปัดาห์หลงัจากวนัที่ได้รบัแจ้งการเปลีย่นแปลง 
หรอืแก้ไขดงักล่าว ในกรณีที่มกีารคดัค้านในเวลาที่เหมาะสม ภาคแีต่ละฝ่ายมสีทิธทิี่จะยุตขิอ้ตกลงเมื่อมกีารแจ้งต่อ 
ภาคอีกีฝ่ายหน่ึงการบอกเลกิดงักล่าวจะมผีลในวนัที่การเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่คดัค้านภายในระยะเวลาคดัค้าน 
การเปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไขจะถอืว่าคุณได้รบัการยอมรบัและเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลง 

(c) ในการแจ้งเตอืนตามขอ้ที่ 8.4 (a) ยาราจะแจง้ให้คุณทราบถงึสทิธิใ์นการคดัค้านภายในสอง (2) สปัดาห์ 
สทิธิข์องทัง้สองฝ่ายในการยกเลกิขอ้ตกลงในกรณีที่มกีารคดัค้านดงักล่าวและผลทางกฎหมายของการไม่คดัค้าน 

 
9. สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 
 
9.1 ในกรณีที่ยาราจดัหาโซลูชนัให้คุณเกี่ยวขอ้งกบัการดาวน์โหลดหรอืการใช้เน้ือหาดจิทิลั ยารามอบสทิธิใ์ช้งานส่วนบุคคลทีไ่ม่ผูกขาด ไม่สามารถ

ถ่ายโอนและเพกิถอนได้ให้คุณ ซึ่งใช้เน้ือหาดจิทิลัดงักล่าวทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต 
9.2 ยกเว้นที่ก าหนดไว้อย่างชดัแจง้ในขอ้ตกลงเหล่าน้ี คุณจะไม่มสีทิธิใ์ดๆ ในทรพัย์สนิทางปัญญาของยาราและสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้หมด
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ในเน้ือหาดจิทิลัและ/หรอืวสัดุใดๆ ที่ยาราจดัหาให้กบัคุณเกี่ยวกบัโซลูชนัใดๆ ที่เป็นของยาราหรอืผูอ้อกใบอนุญาต คุณไม่มสีทิธิใ์ชเ้น้ือหาดจิทิลั
และ/หรอืวสัดุอื่นๆ นอกเหนือจากสทิธิใ์นการใชเ้น้ือหาดจิทิลัดงักล่าวตามขอ้ตกลงเหล่าน้ี ผลงานเหล่าน้ีได้รบัการคุ้มครองตามกฎหมายและ
สนธสิญัญาลขิสทิธิ ์(และอื่นๆ ) ทัว่โลก สงวนสทิธิด์งักล่าวทัง้หมด 

9.3 ในกรณีที่ยาราจดัหาซอฟต์แวร์ให้คุณ คุณรบัทราบว่าคุณไม่มสีทิธิใ์นการเขา้ถงึซอฟต์แวร์ในรูปแบบซอร์สโค้ด นอกเหนือจากที่ได้รบัอนุญาต
ตามกฎหมายท้องถิน่หรอืตามที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจนในที่น่ีหรอืขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัใดๆ ที่บงัคบัใช ้

9.4 องค์ประกอบบางอย่างของซอฟต์แวร ์(รวมถงึซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ) อาจอยู่ภายใต้ขอ้ตกลงการอนุญาตใช้สทิธิแ์ยกต่างหากที่ยาราจะอ านวย
ให้คุณพร้อมกบัส่วนประกอบดงักล่าว 

9.5 คุณได้รบัอนุญาตให้อ่านเน้ือหาดจิทิลัที่มนุษย์อ่านได้และท าส าเนาเพื่อการใช้งานของคุณเอง เช่น โดยการพมิพ์หรอืจดัเก็บ การใช้เ น้ือหาดจิทิลั
อื่นๆ ทัง้หมด เช่น การจดัเก็บหรอืการเกดิขึน้มาใหม ่(ส่วนหน่ึงของ) เน้ือหาดจิทิลัดงักล่าวในเวบ็ไซต์อนิเทอร์เน็ตภายนอกใดๆ หรอืการสร้าง
ลงิค์ ไฮเปอร์เทก็ซ์ลงิค์หรอืลงิคล์กึระหว่างเน้ือหาดจิทิลัและเวบ็ไซต์อนิเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งเป็นสิง่ที่ห้ามโดยไม่มคีวามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอย่างชดัแจง้จากยารา ห้ามแคปหน้าจอ(หรอืการแคปเวบ็) โดยไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากยารา 

9.6 ยาราจะต้องรกัษาความเป็นเจ้าของแต่เพยีงผูเ้ดยีวของการแก้ไขใดๆ ต่อสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาที่มอียู่ และสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาใดๆ 
ที่สร้างขึน้ในระหว่างการยาราอ านวยหรอืสง่มอบเน้ือหาดจิทิลัหรอืฮาร์ดแวรใ์ดๆ   

9.7  คุณจะต้องได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากยาราก่อน: 
(a) ใบอนุญาตย่อย การถ่ายโอนหรอืจดัการกบัสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาใดๆ ที่ได้รบัอนุญาตจากคุณภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ี 
(b) การสร้าง ลงทะเบยีนและ / หรอืใช้อตัลกัษณ์ภาพที่ใช้องค์ประกอบจากสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของยารา (ตวัอย่างเช่น สีเ่หลีย่มของโล

โก้, เรอืไวกิง้, โล,่ แบบอกัษร, ส่วนของชื่อยารา, ไวกิ้ง และจดัส่ง); 
(c) การใช้สทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาของยารา เพยีงอย่างเดยีวหรอืเป็นการรวมกนัหรอืเกี่ยวขอ้งกบัชื่อบรษิทั ชื่อทางการค้าหรอืเครื่องหมาย

การค้าที่คุณหรอืการใช้งานโดยคุณหรอืบุคคลที่สามใด ๆ 
(d) การแก้ไข การก าหนด การท าให้เพิม่หรอืลบการอ้างองิใดๆ ถงึสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาของยารา ขอ้อ้างองิถงึยาราหรอืชื่ออื่นใดที่แสดง

ในเน้ือหาดจิทิลัหรอือยู่บนฮาร์ดแวร์ (หรอืบรรจุภณัฑ์หรอืการตดิลาเบล) หรอื 
(e) ท าหรอืละเว้นที่จะท าสิง่ใดก็ตามที่คุณใช้สทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาของยาราที่อาจส่งผลเสยีต่อขอ้ตกลงของพวกเขา 

9.8 ยาราจะปกป้องคุณจากการเรยีกร้องการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาใดๆ ทีท่ าโดยคุณต่อบุคคลที่สามโดยอ้างว่าเน้ือหาดจิทิลัหรอืโซลูชนัใดๆ ที่
ยาราจดัท าขึน้เป็นการละเมดิสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาของบุคคลที่สาม (การอ้างสิทธ์ิในทรพัยสิ์นทางปัญญา) โดยมเีงื่อนไขดงัน้ี 
(a) เราได้รบัแจ้งอย่างทนัท ีและในกรณีใดๆ ไม่เกนิสบิ (10) วนันับจากวนัที่คุณได้รบัแจ้งการอ้างสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา 
(b) เราได้รบัระดบัของความร่วมมอืที่เหมาะสมจากคุณเพื่อปฏบิตัติามภาระผูกพนัของเราภายใต้ขอ้ต่อไป และ 
(c) เรามอี านาจควบคุมฝ่ายเดยีวแต่เพยีงผูเ้ดยีวและการเจรจาทัง้หมดส าหรบัการตกลงหรอืประนีประนอมการอ้างสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา 
    สิง่ที่กล่าวมาน้ีไม่สามารถใช้กบัเน้ือหาดจิทิลัหรอืโซลูชนัและ / หรอืชิ้นส่วนใดๆ ที่:  

(i) ไม่ได้จดัหาโดยยารา 
(ii) การใช้ในลกัษณะที่ไม่ได้รบัอนุญาตอย่างชดัแจ้งในขอ้ตกลงเหล่าน้ีหรอืขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัใดๆ ;  
(iii) การแก้ไขโดยคุณ หรอื  
(iv) หากคุณด าเนินการกจิกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามกีารละเมดิหลงัจากได้รบัแจ้ง 

9.9 หากซอฟต์แวร์หรอืเอกสารที่เกี่ยวขอ้งใดๆ ถูกจดัขึน้โดยศาลของเขตอ านาจที่มอี านาจเพื่อเป็นการละเมดิสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาของบุคคล
ที่สาม ยาราขอสงวนสทิธิต์ามดุลยพนิิจของตนแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการด าเนินการขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(a) การจดัหาให้คุณมสีทิธิใ์นการใช้ซอฟต์แวร์หรอืเอกสารที่เกีย่วขอ้งต่อไป 
(b) การอ านวยการปรบัเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรอืเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้การใช้งานจะไมเ่ป็นการละเมดิ หรอื 
(c) การแทนที่ซอฟต์แวร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่คล้ายกนัในฟังก์ชนัการท างานและประสทิธภิาพ  
(d) หากไม่มตีวัเลอืกใดๆ ที่กล่าวถงึขา้งต้นมคีวามสมเหตุสมผลในเชงิพาณิชยห์รอืเป็นไปได้ คุณหรอืยาราอาจยุตขิอ้ตกลงน้ี ในกรณีดงักล่าว

คุณจะได้รบัสทิธิค์นืเงนิตามอตัราค่าธรรมเนียมเท่ากบัการจ่ายล่วงหน้าใดๆ ทีคุ่ณท ากบัยาราภายใต้การสมคัรสมาชกิและเกี่ยวขอ้งกบั
บรกิารหรอืการใช้โซลูชนัที่จะเกดิขึน้ในช่วงเวลาใดๆ ของเวลาหลงัจากสิ้นสุด คุณไม่มสีทิธิค์นืเงนิยอ้นหลงัหรอืให้บรกิารหรอืใช้งานโซลูชนั
ใดๆ ก่อนที่จะมกีารยกเลกิ เน้ือหาที่กล่าวมาขา้งต้นคอืการรกัษาเพยีงอย่างเดยีวของคุณและภาระผูกพนัของยาราแต่เพยีงผูเ้ดยีวคอืการ
อ้างการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา 

9.10 หากคุณตระหนักถงึการละเมดิสทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาของยาราโดยบุคคลที่สามหรอืการกระท าที่ผดิกฎหมายใดๆ อนัเป็นผลเสยีหายต่อ
ผลประโยชน์ของยารา คุณจะต้องรายงานการละเมดิดงักล่าวต่อยารา คุณจะต้องให้ความช่วยเหลอืยาราในการป้องกนัการละเมดิใดๆ ซึง่ตาม
ความสามารถของคุณและสอดคล้องกบัค าแนะน าจากยาราอย่างเต็มที ่

 



โซลูชนัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

8 ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

 

  

 
10. ไวรสั 
 
10.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่น้ีหรอืในขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัใดๆ ยาราจะไมใ่ห้บรกิารส ารองขอ้มลู เป็นความรบัผดิชอบของคุณแต่เพยีงผู้

เดยีวในการด าเนินการและบ ารงุรกัษาขอ้มลูส ารองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของเน้ือหาผูใ้ช้ใดๆ ยาราจะใช้เครื่องสแกนไวรสัไฟรว์อลลแ์ละ
มาตรการทางเทคนิคและองค์กรอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของคุณและ / หรอืการส่งไวรสัโดยไม่ได้รบัอนุญาต แต่ทว่าเรา
ไม่รบัประกนัว่าแพลตฟอร์มหรอืเน้ือหาดจิทิลัใดๆ ของเราจะปลอดภยัหรอืปลอดจากขอ้บกพร่องหรอืไวรสั และคุณรบัทราบว่าการป้องกนั
ขอ้มูลที่สมบูรณ์ตลอดเวลาอาจเป็นไปไมไ่ด้ 

10.2 คุณมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัเทคโนโลยสีารสนเทศ โปรแกรมคอมพวิเตอร์และแพลตฟอร์มของคุณเพื่อเขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลัใดๆ คุณควรใช้
ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรสัของคุณเอง 

10.3 คุณต้องไม่ใช้เน้ือหาดจิทิลัใดๆ ในทางทีผ่ดิด้วยการแนะน าไวรสั โทรจนั เวริ์ม ระเบดิลอจกิหรอืวสัดุอื่นๆ ที่เป็นเจตนาร้ายหรอืเป็นอนัตรายต่อ
เทคโนโลย ีคุณต้องไม่พยายามเขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลัใดๆ โดยไมไ่ด้รบัอนุญาต เซริ์ฟเวอร์ที่จดัเก็บเน้ือหาดจิทิลัหรอืเซริ์ฟเวอร ์คอมพวิเตอร์หรอื
ฐานขอ้มูลที่เชื่อมต่อกบัเน้ือหาดจิทิลัใดๆ คุณต้องไม่โจมตเีน้ือหาดจิทิลัใดๆ โดยผ่านการโจมตแีบบปฏเิสธการให้บรกิารหรอืการโจมตแีบบ
ปฏเิสธการใหบ้รกิารแบบกระจาย โดยการละเมดิขอ้ก าหนดน้ี คุณอาจกระท าความผดิทางอาญาภายใต้กฎหมายท้องถิน่ที่บงัคบัใช้ เราจะ
รายงานการละเมดิดงักล่าวต่อหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และเราจะร่วมมอืกบัหน่วยงานเหล่านัน้โดยการเปิดเผยตวัตนของคุณ
ให้พวกเขาทราบ ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนหรอืสงสยัว่ามกีารละเมดิ สทิธใินการใชเ้น้ือหาดจิทิลัของคุณจะยุตลิงทนัท ี

 
11. ทรพัยากรบุคคลท่ีสาม (รวมถึงแอปพลิเคชนั) 
 
11.1 โซลูชนับางอย่างอาจอ านวยความสะดวกหรอืเปิดใชง้านการเขา้ถงึทรพัยากรที่มอียู่และเป็นของบุคคลที่สาม (ทรพัยากรบุคคลท่ีสาม) หรอื

อนุญาตให้มกีารก าหนดเสน้ทางหรอืการส่งผ่านทรพัยากรบุคคลที่สามรวมถงึผา่นทางลงิก์ โดยการใชฟั้งก์ชัน่ดงักล่าวแสดงว่าคุณก าลงัสัง่ให้
เราเขา้ถงึก าหนดเสน้ทางและส่งผ่านขอ้มูลให้กบับุคคลที่สามทีเ่กี่ยวขอ้ง 

11.2 เราไม่ควบคุมหรอืรบัรอง และไม่รบัผดิชอบต่อทรพัยากรบุคคลที่สามใดๆ ด้วย รวมถงึความถูกต้องแม่นย า ความมผีลบงัคบั ตรงเวลา ความ
สมบูรณ์ ความน่าเชื่อถอื ความสมบรูณ์ คุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ความมปีระโยชน์หรอืความปลอดภยัของทรพัยากรบุคคลที่สาม หรอื
สทิธิใ์นทรพัย์สนิทางปัญญาใดๆ ทรพัยากรบุคคลที่สามบางอย่างอาจไม่ถูกต้องท าให้เขา้ใจผดิหรอืหลอกลวงเหนือสิง่อื่นใด ไมม่สีิง่ใดใน
ขอ้ตกลงเหล่าน้ีที่จะถอืว่าเป็นการรบัรองหรอืรบัประกนัโดยยาราเกีย่วกบัทรพัยากรบุคคลที่สาม เราไม่มภีาระผูกพนัในการตรวจสอบ
ทรพัยากรบุคคลที่สาม และเราอาจบลอ็กหรอืปิดใชง้านการเขา้ถงึทรพัยากรบุคคลที่สามใดๆ (ทัง้หมดหรอืบางส่วน) ผ่านเน้ือหาดจิทิลัได้
ตลอดเวลา นอกจากน้ีความพร้อมของทรพัยากรบุคคลที่สามใดๆ โดยผ่านเน้ือหาดจิติอล ซึ่งไม่ได้หมายความถงึการรบัรองหรอืการเป็น
พนัธมติรของเรากบัผูใ้ห้บรกิารใดๆ ของทรพัยากรบุคคลที่สามดงักล่าว แมว้่าทรพัยากรบุคคลภายนอกดงักล่าวจะท าการตลาดหรอืแจกจ่าย
ผ่านเน้ือหาดจิทิลัหรอืวสัดุอื่นๆ ที่จดัท าโดยเรา และความพร้อมใช้งานดงักล่าวจะไม่สร้างความสมัพนัธ์ทางกฎหมายระหว่างคุณกบัผู้
ให้บรกิารดงักล่าว 

11.3 คุณตกลงและรบัทราบว่า 
(a) บุคคลที่สามที่เกี่ยวขอ้งและไม่ใช่ยาราเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อการท างานของทรพัยากร (รวมถงึการสนับสนุนทางเทคนิค) เน้ือหา

บนเวบ็ไซต์ของพวกเขาและการใชข้อ้มูลของคุณ 
(b) ยาราจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อคุณส าหรบับุคคลที่สามหรอืทรพัยากรบุคคลทีส่าม; และ 
(c) คุณจะไม่ใช้ทรพัยากรบุคคลที่สามในลกัษณะใดๆ ที่จะละเมดิหรอืฝ่าฝืนสทิธิข์องยาราหรอืบุคคลอื่น ๆ 

11.4 การใช้ทรพัยากรบุคคลที่สามของคุณอยู่ภายใต้ความเสีย่งของคุณเองและอยู่ภายใต้ขอ้ตกลง เงื่อนไขและนโยบายเพิม่เตมิใดๆ ที่บงัคบัใช้กบั
ทรพัยากรบุคคลภายนอกดงักล่าว (เช่น ขอ้ตกลงการใหบ้รกิารหรอืนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูใ้หบ้รกิารทรพัยากรบุคคลที่สามนัน้) คุณมี
หน้าที่รบัผดิชอบในการตรวจสอบและยอมรับขอ้ตกลงการใช้งานหรอืการเขา้ถงึทรพัยากรของบุคคลที่สามใด ๆ 

11.5 เรื่องเกี่ยวกบัแอปที่คุณดาวน์โหลดเป็นส่วนหน่ึงของโซลูชนัใด ๆ 
      (a) ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดแอปลงในอุปกรณ์ที่ท าโดยบรษิทั แอปเปิล (แอปเปิล) หรอืจากแอปสโตร์ของแอปเปิล 
                                    (i) คุณรบัทราบโดยเฉพาะและยอมรบัว่าแอปไม่ได้รบัการรบัรอง การบรหิารงานหรอืการสนับสนุนโดยแอปเปิล ในการ

ใช้แอปบน อปุกรณ์ที่อ านวยโดยแอปเปิล  คุณยอมรบัว่าคุณจะใชแ้อปตามขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารของแอปสโตร์
แอปเปิล นอกเหนือจากขอ้ตกลงเหล่าน้ีและขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนั 

                                   (ii) คุณรบัทราบว่าแอปเปิลไมม่ภีาระผูกพนัในการให้บรกิารบ ารุงรกัษาหรอืการสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัแอป คุณ
รบัทราบเพิม่เตมิว่าแอปเปิลไมม่สี่วนรบัผดิชอบต่อการเรยีกร้องใดๆ ที่การใช้แอปละเมดิสทิธิใ์นทรพัย์สนิทาง
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ปัญญาของบุคคลที่สาม 
                                   (iii) คุณรบัทราบและยอมรบัว่าแอปเปิลและบรษิทัย่อยของแอปเปิลเป็นผูร้บัผลประโยชน์บุคคลที่สามของขอ้ตกลง

เหล่าน้ีและขอ้ตกลงอื่นๆ ที่คุณท ากบัยาราทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแอป และแอปเปิลจะมสีทิธิ ์(และจะถอืว่าได้รบัสทิธิ)์ เพือ่
บงัคบัใช้มาตราและขอ้ตกลงดงักล่าวกบัคุณในฐานะบุคคลที่สามที่ได้รบัผลประโยชน์นัน้; และ 

                                   (iv) คุณรบัรองและรบัประกนัว่าคุณไม่ได้อยูใ่นประเทศที่อยู่ภายใต้การคว ่าบาตรของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา หรอืที่ได้รบั
มอบหมายจากรฐับาลสหรฐัฯในฐานะประเทศที่สนับสนุนลทัธก่ิอการร้าย และคณุไม่ได้จดทะเบยีนในรายชื่อรฐับาล
สหรฐัของบุคคลที่ต้องห้ามหรอืถูกจ ากดั 

     (b) ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดแอปจาก กูเกลิ เพลย์(หรอืผูส้บืทอด) คุณยอมรบัและตกลงโดยเฉพาะว่ามขีอ้ขดัแยง้ใดๆ ระหว่าง 
                                   (i) ขอ้ตกลงในการให้บรกิารของกูเกลิ เพลย ์และนโยบายธุรกจิและโปรแกรมของกูเกลิ เพลย์ หรอืขอ้ตกลงอื่นๆ ที่กูเกลิ

ก าหนดให้เป็นขอ้ตกลงสทิธกิารใชง้านเริม่ต้นส าหรบัผูใ้ช้ปลายทางส าหรบักูเกลิ เพลย (รวมถึง ขอ้ตกลงของกเูกิล 
เพลย)์; และ 

                                   (ii) ขอ้ตกลงเหล่าน้ี  
ขอ้ตกลงของกูเกลิ เพลย์จะมผีลบงัคบัใช้กบัการใช้แอปที่คุณดาวน์โหลดจากกูเกิล เพลย์ และคุณรบัทราบว่ากูเกลิ
ไม่มคีวามรบัผดิชอบหรอืภาระผูกพนัใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัติามหรอืไมป่ฏบิตัติามโดยยาราหรอืคุณ (หรอื
ผูใ้ช้อื่นๆ ) ภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีหรอืขอ้ตกลงของกูเกลิ เพลย ์

 
12. เน้ือหาและซอฟต์แวรดิ์จิทลั 
 
12.1 ยาราจะพยายามตรวจสอบฟังก์ชัน่การท างานของเน้ือหาดจิทิลัและใช้ความพยายามตามสมควรในเชงิพาณิชย์เป็นประจ าหรอืภายในเวลาที่

เหมาะสมเพื่อแก้ไขขอ้บกพร่องใดๆ ในเน้ือหาดจิทิลัและเพื่อเก็บรกัษา ปรบัปรงุหรอืปรบัเปลี่ยนเน้ือหาดจิทิลัในขอบเขตเน้ือหาดจิทิลั (ไมว่่า
จะเป็นผลของขอ้บกพร่องดงักล่าวหรอือื่นๆ ) 

(a) ฟังก์ชัน่หลกัไม่สามารถใช้งานได้อย่างมนัียส าคญัอกีต่อไปแลว้; หรอื 
(b) ให้ผลลพัธ์ที่ไม่ถูกต้องหรอืล้มเหลวในการท างานอย่างมนัียส าคญัตามหนังสอืคู่มอืใดๆ ดงันัน้จงึท าให้ไม่สามารถใช้เน้ือหาดจิทิลัของคุณได้ 

12.2 คุณอาจได้รบัและใช้ซอฟต์แวร์เสรมิฟรใีดๆ ที่รวมการอปัเดต “แพทช์” และการแก้ไขขอ้ผดิพลาดตามที่ยาราจดัท าขึน้เป็นระยะ 
12.3 เป็นภาระหน้าที่ของยาราแต่เพยีงผูเ้ดยีวในส่วนที่เกี่ยวกบัความไม่พร้อมใช้งานหรอืการหยุดชะงกัของเน้ือหาดจิทิลัและซอฟต์แวร์ที่มี

ขอ้บกพร่องระบุไวใ้นขอ้ 12.1 ไมว่่าในกรณีใดๆ ยาราจะไม่รบัผดิชอบต่อคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเน้ือหาดจิทิลัรวมถงึซอฟต์แวร์ไม่
สามารถใช้งานได้ไมว่่าจะเวลาหรอืช่วงใดก็ตาม 

12.4  คุณจะไม่อนุญาตให้ใครๆ ยกเว้นยาราหรอืฝ่ายที่ได้รบัอนุญาตจากยาราในการบ ารุงรกัษาหรอืแก้ไขซอฟต์แวรแ์ละ / หรอืเน้ือหาดจิทิลั 
12.5 การเขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลันัน้ได้รบัอนุญาตและน าเสนอเป็นการชัว่คราว และเราไมร่บัประกนัว่าเน้ือหาดจิทิลัจะพร้อมใช้งานเสมอหรอืไม่

หยุดชะงกั นอกจากน้ีคุณรบัทราบว่าเน้ือหาดจิทิลัมใีห้แก่คุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และอาจไม่ปราศจากขอ้ผดิพลาดหรอืขอ้บกพร่อง 
12.6 ในกรณีที่เราตัง้ใจจะระงบั  เพกิถอน หยุดยัง้หรอืเปลีย่นแปลง (แต่ละเน้ือหาการเปล่ียนแปลง) เน้ือหาดิจทิลัในลกัษณะที่จะส่งผลกระทบ

อย่างมนัียส าคญัต่อเน้ือหาดจิทิลั เราจะแจ้งให้คุณทราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอย่างสมเหตุสมผล ตราบใดที่การตดัสนิใจที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลงนัน้อยู่ในการควบคุมของเราและไม่ได้ถูกก าหนดไว้กบัเรา ในกรณีอื่นๆ ทัง้หมด เราอาจระงบั  เพกิถอน หยุดยัง้หรอื
เปลี่ยนแปลงเน้ือหาดจิทิลัทัง้หมดหรอืบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
13.  ฮารด์แวร ์
 
   13.1 ขอ้ 13 น้ีมผีลบงัคบัใช้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโซลูชนั ยาราอ านวยฮาร์ดแวร์ให้คุณภายใต้ขอ้ยกเว้นต่อไปน้ี 

 (a) คุณอาจได้รบัจากฮาร์ดแวรแ์บรนด์ยาราทีผ่ลติโดยบุคคลที่สาม (ฮารด์แวรแ์บรนด์ของบุคคลท่ีสาม) เว้นแต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอื่นอย่าง
ชดัแจ้งในขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช ้ยาราจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้บกพร่องใดๆ หรอืไม่สามารถใช้งานได้ของฮาร์ดแวร์แบรนด์ของ
บุคคลที่สาม และคุณต้องพึง่พาการรบัประกนัแยกต่างหากใดๆ ที่จดัท าโดยผูผ้ลติหรอืซพัพลายเออร์บุคคลที่สามทีเ่กี่ยวขอ้งในส่วนที่
เกี่ยวกบัขอ้บกพร่องใดๆ ที่ถูกกล่าวหาของฮาร์ดแวรข์องแบรนด์ภายนอก 

 (b) คุณอาจได้รบัฮาร์ดแวร์จากซพัพลายเออร์ที่ไม่เป็นของยาราแทนที่จะเป็นยารา หากเป็นเช่นนัน้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชดัเจนใน
ขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช ้ยาราจะไม่รบัผดิชอบต่อขอ้บกพร่องใด ๆ 

 (c) หรอืไม่สามารถใช้งานได้ของฮาร์ดแวร์ดงักล่าว และคุณต้องพึง่พามาตราของขอ้ตกลงของบุคคลที่สามของคุณในส่วนที่เกี่ยวกบัขอ้บกพรอ่ง
ที่ถูกกล่าวหาของฮาร์ดแวร์ดงักล่าว 
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13.2 ยกเว้นในกรณีที่ขอ้ตกลงของเรากบัคุณระบไุว้เป็นอย่างอื่น (เช่น ในกรณีที่เราให้เช่าหรอืเช่าฮาร์ดแวร์แก่คุณ) สทิธิใ์นฮาร์ดแวร์จะสง่ต่อเมื่อ
ช าระเงนิเต็มจ านวน ยกเว้นว่าในกรณีของฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระเงนิล่วงหน้า สทิธิใ์นฮาร์ดแวร์จะสง่ผ่านเมื่อสง่มอบ ความเสี่ยง
ของการสูญเสยีและความรบัผดิชอบส าหรบัฮาร์ดแวร์ที่ส่งถงึคุณเมื่อมกีารส่งมอบ จนกว่าสทิธิจ์ะผ่านจากยาราต่อคุณ (และในทุกกรณีที่เราให้
เช่าหรอืเช่าฮาร์ดแวร์แก่คุณ) คุณต้องท าประกนั รกัษาและจดัเก็บฮาร์ดแวรใ์นสภาพที่น่าพอใจ และคุณจะสง่คนืฮาร์ดแวร์ตามค าขอของเรา 

13.3 คุณจะต้องบ ารุงรกัษาและใช้งานฮาร์ดแวร์ตามค าแนะน าที่ยาราแนะน า และจะอนุญาตให้ใชง้านฮาร์ดแวร์ได้โดยบุคลากรที่มคีวามสามารถและ
ได้รบัอนุญาตเท่านัน้ ยาราไม่รบัผดิชอบต่อการบ ารงุรกัษาหรอืดดัแปลงฮาร์ดแวร์ที่ไมไ่ด้ด าเนินการ หรอืตามค าแนะน าจากยาราหรอืตวั
แทนที่ได้รบัอนุญาต 

13.4 ก าหนดเวลาส่งมอบทัง้หมดยาราอาจอ านวยให้คุณในส่วนที่เกี่ยวกบัฮาร์ดแวร์เป็นการประมาณการและไม่ใชข่อ้ผูกมดั แต่ทว่าหากการส่งมอบ
ฮาร์ดแวร์ล่าช้ากว่า 90 วนันับจากวนัที่ส่งมอบที่แจง้ให้คุณทราบโดยยารา และน่ีไม่ใช่เน่ืองจากการกระท าหรอืการไม่ท าตามของคุณ คุณจะมี
สทิธิท์ี่จะ (1) การช าระเงนิหกั ณ ที่จ่าย ( เว้นแต่ว่าได้ช าระเงนิเต็มจ านวนแล้ว) เน่ืองจากเกี่ยวกบัฮาร์ดแวร์ที่ล่าช้าหรอื (2) การยุตขิอ้ตกลงที่
คุณสัง่ซื้อฮาร์ดแวร์ที่ล่าช้านัน้ มอบสทิธิใ์ห้คุณในการคนืเงนิค่าธรรมเนียมใดๆ ที่คุณจ่ายเกี่ยวกบัฮาร์ดแวร์ดงักล่าว 

13.5 คุณมคีวามรบัผดิชอบใน 
(a) การมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดอย่างเคร่งครดัเกี่ยวกบัการน าเขา้ การขนส่ง การเก็บรกัษาและ การ

ใช้ฮาร์ดแวรใ์นประเทศและสถานที่ที่ส่งมอบฮาร์ดแวร์  
(b) การได้รบัและการบ ารุงรกัษาอย่างสมบรูณ์และมผีลบงัคบัใช้ และด้วยค่าใชจ้่ายของคุณเอง ใบการมอบอ านาจ การอนุญาต การอนุมตั ิ

ใบอนุญาตและการยนิยอมอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการน าเขา้ การขนส่ง การเก็บรกัษาและการใชง้านฮาร์ดแวร์ตามความต้องการเป็นระยะ และ 
(c) หากยาราต้องการ คุณต้องท าส าเนาใบมอบอ านาจและความยนิยอมดงักล่าวให้แก่ยาราก่อนที่จะส่งมอบฮาร์ดแวร์ 

 
13.6 ฮาร์ดแวร์ถูกส่งมอบให้กบัคุณอย่างเคร่งครดัตามเงื่อนไขที่คุณพงึพอใจในความเหมาะสมกบัความต้องการของคุณ ฮาร์ดแวร์บางอย่างที่ยารา

จดัหาให้จะต้องถูกตดิตัง้โดยพนักงานหรอืตวัแทนของยารา (การติดตัง้) หลงัการตดิตัง้ พนักงานหรอืตวัแทนของยาราจะท าการทดสอบการ
ท างานของฮาร์ดแวร์ต่อหน้าคุณหรอืตวัแทนของคุณ ในระหว่างการทดสอบ คณุหรอืตวัแทนของคุณต้องยนืยนัว่าฮาร์ดแวร์ท างานอย่างถูกต้อง
และตรวจสอบความผดิปกตหิรอืขอ้บกพร่อง (ข้อบกพร่อง) ค าแนะน าใดๆ ที่ได้รบัจากยารา (หรอืพนักงานหรอืตวัแทนของยาราตามความ
เหมาะสม) มอบให้กบัความเขา้ใจที่ดทีี่สุดและจะไม่ท าให้คุณหลุดพน้จากการสบืสวนและการทดสอบของคุณเอง 

13.7 ในกรณีที่มกีารส่งมอบฮาร์ดแวรใ์ห้กบัคุณและ / หรอืตดิตัง้และคุณพจิารณาว่ามขีอ้บกพร่องกบัฮาร์ดแวร์ คุณจะต้องรายงานขอ้บกพร่องให้เรา
ทราบภายในก่อนหน้า 

(i) หน่ึงเดอืนนับจากวนัที่คุณตรวจพบขอ้บกพร่อง (หรอืควรตรวจพบขอ้บกพรอ่งอย่างสมเหตุสมผล) หรอื 
(ii) สามเดอืนนับจากวนัที่ส่งมอบฮาร์ดแวร์ให้คุณ (หรอื ถ้าภายหลงัวนัที่ตดิตัง้โดยหรอืในนามของยารา) (ระยะเวลา
รายงาน) เว้นแต่จะก าหนดระยะเวลาการรายงานที่นานกว่านัน้โดยชดัแจ้งตามกฎหมายที่บงัคบัใช้ รายงานของคุณ
จะต้องมขีอ้มูลที่เพยีงพอเพื่อให้เราสามารถระบุและตรวจสอบขอ้บกพร่อง รวมถงึแต่ไม่จ ากดั ค าอธบิายโดยละเอยีด
เกี่ยวกบัขอ้บกพร่องและฮาร์ดแวร์ (รวมถงึเอกสารหรอืขอ้มูลใดๆ ทีแ่สดงว่ามขีอ้บกพร่องอยู่ในเวลาส่งมอบ) และ
หมายเลขใบแจ้งหน้ีและหมายเลขค าสัง่ซื้อที่ใช้บงัคบั 

13.8 หากหลงัจากตรวจสอบฮาร์ดแวรแ์ลว้ ยาราตดัสนิว่ามขีอ้บกพร่อง และคณุได้รายงานให้เราทราบภายในระยะเวลาทีร่ายงานที่ใชบ้งัคบั ยาราจะ
แก้ไขขอ้บกพร่องหรอืแทนที่ฮาร์ดแวรภ์ายในระยะเวลาที่เหมาะสม และจะชดเชยให้คุณส าหรบัค่าจดัส่งใดๆ ที่คุณจ่ายใหย้าราหรอืที่เกดิขึน้โดย
คุณ โดยมเีงื่อนไขว่าขอ้บกพร่องดงักล่าวไม่ได้เกดิขึน้จากการใชง้านที่ไม่เหมาะสม การประพฤตผิดิโดยเจตนาหรอืความผดิอื่นๆ ในส่วนของ
คุณ หากคุณยงัไม่ได้ช าระค่าฮาร์ดแวร์ครบถ้วน คุณจะมสีทิธิร์ะงบัการช าระเงนิหกั ณ ที่จ่ายจนกว่ายาราจะแก้ไขขอ้บกพร่องหรอืแทนที่
ฮาร์ดแวร์ หากหลงัจากตรวจสอบฮาร์ดแวร์แล้ว ยาราตดัสนิว่าไม่มขีอ้บกพร่องหรอืหากฮาร์ดแวร์แสดงสญัญาณที่ชดัเจนว่าขอ้บกพร่องนัน้เกดิ
จากคุณหรอืบุคคลที่สาม คุณจะต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการขนส่ง การจดัการและค่าใช้จ่ายที่เกีย่วขอ้งใดๆ และค่าใช้จ่ายในการโทรออกหรอื
การเขา้รว่มใดๆ ที่เกดิขึน้จากยารา 

13.9 คุณอาจได้รบับรกิารบ ารุงรกัษานอกระยะรบัประกนัตามที่ระบุไว้ในขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัใดๆ (บริการบ ารุงรกัษา) ในกรณีที่ยาราตกลงที่จะ
ด าเนินการบรกิารบ ารุงรกัษาดงักล่าว เราจะด าเนินการตามค่าใช้จ่ายของคุณ ค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระส าหรบับรกิารบ ารงุรักษาดงักล่าวจะ
รวมถงึแต่ไม ่จ ากดัเพยีงค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของยารา หากยาราให้บรกิารบ ารุงรกัษาในสถานที่ของคุณ 

13.10 หากยาราอ านวยบรกิารแก้ไขเกี่ยวกบัขอ้บกพร่องหรอืบรกิารบ ารงุรกัษาใดๆ ในสถานที่ของคุณ คุณจะต้องจดัเตรยีมสภาพการท างานที่
เหมาะสมให้สอดคล้องกบักฎหมายแรงงานที่บงัคบัใช้และขอ้ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภยั 

13.11 ยาราจะไม่รบัผดิชอบต่อคุณ หากฮาร์ดแวร์แตกต่างจากหนังสอืคู่มอืของมนั ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงเพื่อยนืยนัว่าฮาร์ดแวรเ์ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดท้องถิน่ นอกจากน้ี ยาราจะไมร่บัผดิชอบต่อขอ้บกพร่องใดๆ หรอืการใช้งานไม่ได้ของฮาร์ดแวร์ที่
เกดิจาก 



โซลูชนัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

11 ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

 

  

(a) ความล้มเหลวของคุณในการปฏบิตัติามขอ้ 13 และ / หรอืขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้งใดๆ หรอื 
(b) การสกึหรอตามปกติ 

13.12 คุณจะต้องไม่ใช้ฮาร์ดแวร์ใดๆ ในการผลติหรอืการแปรรูปพชืผดิกฎหมายหรอืสาร หรอืเพื่อวตัถุประสงค์ทีผ่ดิกฎหมายอื่นใด หากคุณขายต่อ
ฮาร์ดแวร์คุณจะต้องใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อยนืยนัว่าลูกค้าของคุณจะไม่ใชฮ้าร์ดแวร์เพื่อจุดประสงค์ที่ผดิกฎหมายใด ๆ 

13.13 นอกเหนือไปจากขอ้ 19 (การชดใช้ด้วยเงิน) คุณจะต้องปกป้อง ชดใชด้้วยเงนิและปกป้องยาราจากการเรยีกร้อง การสูญเสยี ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายทัง้หมด (รวมถงึค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกดิจาก 

(a) ขอ้บกพร่องในฮาร์ดแวร์เน่ืองจากการกระท าหรอืการละเลยส่วนของคุณหรอืส่วนของตวัแทนของคุณ; 
(b) ยาราปฏบิตัติามหนังสอืคู่มอืที่จดัท าโดยคุณ 
(c) ความเสยีหายใดๆ ต่อทรพัย์สนิ หรอืการบาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติของบุคคลทีเ่กดิขึน้จากการโหลด การขนถ่าย การขนส่ง การเก็บรกัษา การ

จดัการ การใชง้านหรอืการก าจดัของฮาร์ดแวร์ และ 
(d) เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าที่ประมาทหรอืการกระท าผดิโดยเจตนาหรอืโดยคณุตวัแทนของเรา 

 
14.หลกัจรรยาบรรณ 
 
14.1 คุณจะต้องใช้มาตรฐานการด าเนินธุรกจิที่สอดคล้องกบัหลกัจรรยาบรรณของยารา โดยสามารถดูรายละเอยีดได้ที่ https://www.yara.com/this-

is-yara/ethics-and-compliance/policies/code-of-conduct-for-business-partners/ หรอืส าเนาซึ่งสามารถขอได้จากยารา 
14.2 การไม่ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของหลกัจรรยาบรรณในการท างานของคุณจะต้องให้สทิธิย์าราในการยกเลกิขอ้ตกลงโดยมผีลทนัทแีละไม่มคีวามรบั

ผดิใดๆ กบัคุณ 
 
15.ข้อตกลงและการส้ินสุด 
 
15.1 ขอ้ตกลงจะเริม่ต้นและมผีลผูกพนัตามกฎหมายเมื่อคุณท าตามขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้งหรอืเมื่อคุณใช้โซลูชนัที่คุณสัง่ครัง้แรก ตาม

การช าระค่าธรรมเนียมของคุณ สทิธิท์ี่ได้รบัจากยาราภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีจะด าเนินต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงเเฉพาะโซลู
ชนัที่ใช้กบัโซลูชนัที่คุณซื้อ หรอืว่าคุณได้ตกลงกบัยาราเกีย่วกบัโซลูชนัดงักล่าว 

15.2 ในกรณีที่การช าระค่าธรรมเนียมล่าช้าหรอืขาดหายไป ยารามสีทิธิร์ะงบัการเขา้ถงึเน้ือหาดจิทิลัและ / หรอืบญัชขีองคุณทันท ีการไม่ช าระเงนิ 
14 วนันับจากการได้รบัการแจ้งการช าระเงนิครัง้ที่สองจากยาราถอืว่าเป็นการละเมดิที่ส าคญั และยาราอาจยุตขิอ้ตกลงโดยมผีลทนัที 

15.3 ตามขอ้จ ากดัที่ก าหนดไว้ในขอ้ตกลงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจยกเลกิบทบญัญตัหิรอืการรบัโซลูชนัใดๆ และ / หรอืขอ้ตกลงในทนัท ีหาก 
(a) อกีฝ่ายอยู่ในการละเมดิขอ้ตกลงอย่างมนัียส าคญัและ หากการละเมดินัน้แก้ไขได้ ไม่สามารถแก้ไขการละเมดินัน้ได้ภายในสามสบิ (30) วนั

หลงัจากได้รบัหนังสอืแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(b) ฝ่ายอื่นๆ เขา้ร่วมการจดัเตรยีมหรอืการจดัการกบัหรอืเพื่อประโยชน์ของเจา้หน้ีของตน ที่น าไปสู่การบรหิาร ผูร้บัหรอืผูร้บัการบรหิาร หรอื

ถูกยุบหรอืมฉิะนัน้จะหยุดด าเนินธุรกจิหรอืกลายเป็นกระบวนการลม้ละลายและกระบวนการจะไม่ถูกยกเลกิภายในเก้าสบิ (90) วนั; หรอื   
(c) อกีฝ่ายอยู่ในการละเมดิขอ้ตกลงอย่างมนัียส าคญัมากกว่าสองครัง้ แมจ้ะมกีารแก้ไขการละเมดิดงักล่าว 

15.4 ยาราอาจระงบัการจดัหาเน้ือหาดจิทิลัในสถานการณ์ต่อไปน้ี 
(a) ถ้ายารามเีหตุอย่างควรสงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนขอ้ 6, 13.12 หรอื 14 
(b) เมื่อยารามสีทิธิใ์นการยกเลกิขอ้ตกลงเหล่าน้ีภายใต้ขอ้ 15.2 หรอื 15.3 ยาราอาจระงบัหรอืยุตเิน้ือหาดจิทิลัใดๆ ทัง้หมดหรอืบางส่วน และ 
(c) เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่ใชบ้งัคบั หากการระงบัภายใต้ขอ้ 15.4 น้ียงัคงด าเนินต่อไปเป็นเวลาเกนิกว่าสามสบิ (30) เมื่อใดก็ได้จนกว่า

จะมกีารคนืสถานะการใช้งานเน้ือหาดจิทิลัที่เกี่ยวขอ้ง คุณอาจบงัคบัให้ยุตกิารใช้โซลูชนัที่เกี่ยวขอ้งทนัท ีเมื่อมกีารแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หรอื 

(d) ในกรณีที่คุณไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่เกีย่วขอ้งที่ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงเฉพาะโซลูชนัที่บงัคบัใช ้คุณมหีน้าที่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมและ / หรอืยอดคงเหลอืการสมคัรสมาชกิและดอกเบี้ยทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่ว่าบญัชขีองคุณจะถูกระงบัเน่ืองจากการผดิสญัญาหรอื
ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม 

15.5 หากคุณทราบว่าเน้ือหาดจิทิลัใดๆ  ส่วนใดสว่นหน่ึงของโซลูชนั เน้ือหาของผูใ้ช้ใดๆ หรอืขอ้มูลอื่นใดที่คุณให้แก่ยาราไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง
เหล่าน้ีหรอืนโยบายความเป็นส่วนตวัของยารา ดจิทิลัฟารม์มิง่ คุณจะระงบัการใช้งานโซลูชนัและ / หรอืลบเน้ือหาผูใ้ช้หรอืขอ้มูลทีล่ะเมดิอย่าง
ทนัท ี(ตามที่มผีลบงัคบัใช้) หากยาราตระหนักถงึสถานการณ์ขา้งต้น ยาราอาจขอให้คุณท าตามขัน้ตอนการแก้ไขตามที่อธบิายขา้งต้นไว้ 
เน่ืองจากเหน็ว่าจ าเป็นและ / หรอือาจระงบัการใช้งานของคุณทนัทจีนกว่ายาราจะพอใจว่าปัญหาที่เกีย่วขอ้งได้รบัการแก้ไขแลว้ 

15.6 เมื่อหมดอายุหรอืสิ้นสุดของขอ้ตกลง 

https://www.yara.com/this-is-yara/ethics-and-compliance/policies/code-of-conduct-for-business-partners/
https://www.yara.com/this-is-yara/ethics-and-compliance/policies/code-of-conduct-for-business-partners/


โซลูชนัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

12 ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

 

  

(a) สทิธิท์ี่ได้รบัจากอกีฝ่ายหน่ึงจะต้องยุตลิงทนัท ีและคุณจะต้องหยุดกจิกรรมทัง้หมดที่ได้รบัอนุญาตตามขอ้ตกลงน้ี; 
(b) ค่าธรรมเนียมทัง้หมดที่คุณเป็นหน้ีให้กบัยารานัน้จะเกดิขึน้ทนัทเีมื่อการบอกเลกิ; และ 
(c) เมื่อมกีารร้องขอจากยารา คุณจะต้องลบเน้ือหาดจิทิลัใดๆ และเน้ือหาของผูใ้ช้หรอืขอ้มูลอื่นๆ ที่คุณให้แก่ยาราจากโซลูชนัและท าลายส าเนา

ซอฟต์แวร์และเอกสารทัง้หมด หรอืกลบัสู่ยาราทนัท ี(ตามทางเลอืกของยารา) จากการครอบครองหรอืการควบคุมของคุณ 
15.7 ไม่มสี่วนใดในขอ้ที่ 15 จ ากดัสทิธติามกฎหมายใดๆ ที่อาจมผีลบงัคบัใช้กบัคุณและอาจท าให้คุณสามารถยุตขิอ้ตกลงน้ีเพื่อเหตุผลที่ดแีละมี

ประสทิธภิาพ 
 
16. การประชาสมัพนัธ์ 
 
16.1 เกี่ยวขอ้งกบัการใช้โซลูชนัของคุณ 

 (a) คุณสามารถระบุต่อสาธารณชนได้ว่าคุณเป็นลูกค้าของยาราและแสดงเครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อโดเมนและและคุณสมบตัอิื่นๆ ของ 
   แบรนด์ที่โดดเด่น(คุณสมบติัของแบรนด์) และ 
 (b) ยาราอาจระบุด้วยวาจาว่าคุณเป็นลูกค้าของยาราและรวมชื่อหรอืคุณสมบตัขิองแบรนด์ไว้ในรายการลูกค้าของยาราในสื่อส่งเสรมิการขาย

ออนไลน์หรอืออฟไลน์ของยารา 
16.2 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่จ าเป็นต้องได้รบัการอนุมตัสิ าหรบัการท าซ ้าค าสัง่สาธารณะที่คล้ายกบัค าแถลงสาธารณะที่อนุญาตก่อนหน้า  
16.3 ฝ่ายหน่ึงอาจเพกิถอนสทิธิข์องอกีฝ่ายในการใช้คุณสมบตัขิองแบรนด์ภายใต้ส่วนน้ีโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อกีฝ่ายและให้เวลาที่

เหมาะสมในการหยุดใช ้
 
17. ข้อจ ากดัความรบัผิด 
 
17.1 ยาราจะไม่รบัผดิชอบต่อคุณส าหรบัการสูญเสยีหรอืความเสยีหาย ไม่ว่าในสญัญา การละเมดิ (รวมถงึความประมาทเลนิเล่อ) การละเมดิหน้าที่

ตามกฎหมายหรอือื่นๆ แมว้่าจะคาดการณ์ได้ เกดิขึน้ภายใต้หรอืเกี่ยวขอ้งกบั 
(a) การใช้หรอืไม่สามารถใชง้านเน้ือหาดจิทิลั; หรอื 
(b) การใช้หรอืการเชื่อมัน่ในเน้ือหาใดๆ ทีแ่สดงในเน้ือหาดจิทิลั 

17.2 ยาราจะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ที่เกดิจากไวรสั การโจมตแีบบปฏเิสธการใหบ้รกิาร หรอืวสัดุที่เป็นอนัตรายทาง
เทคโนโลยอีื่นๆ ที่อาจตดิอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ขอ้มูลหรอืวสัดุที่เป็นกรรมสทิธิอ์ื่นๆ ของคุณเน่ืองจากการใช้โซลูชนั
หรอืการดาวน์โหลดเน้ือหาดจิทิลัใดๆ ของคุณ 

17.3 ยาราจะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่เกดิขึน้จากการใช้ (หรอืไม่สามารถใช้) วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ในการสื่อสารของเน้ือหาดจิทิลั รวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพยีงความเสยีหายที่เกดิจากความล้มเหลวหรอืความล่าช้าในการสง่การสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส์ การสกดักัน้หรอืการจดัการการ
สื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส์โดยบุคคลที่สามหรอืโดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ส าหรบัการสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส์และการส่งไวรสั 

17.4 ไม่มสีิง่ใดในขอ้ตกลงเหล่าน้ี ยกเว้นหรอืจ ากดัความรบัผดิของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต่อการเสยีชวีติหรอืการบาดเจบ็ส่วนบุคคลที่เกดิจากความ
ประมาทเลนิเล่อ หรอืการฉ้อโกงหรอืการบดิเบอืนความจรงิ หรอืความรบัผดิอืน่ใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรอืจ ากดัตามกฎหมาย 

17.5 ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายก าหนดไว้ ยาราจะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญเสยีผลก าไร การสูญเสยีการขาย การสูญเสยีธุรกจิ การแทรกแซงธรุกจิ 
การสูญเสยีหรอืความเสยีหายของขอ้มลู การสูญเสยีโอกาสทางธุรกจิ ความนิยมและ / หรอืความชื่อเสยีงหรอืความเสยีหายอื่นๆ ไมม่สี าหรบั
การสูญเสยีทางอ้อมหรอืเป็นผลสบืเน่ืองใดๆ ในกรณีที่เกดิขึน้จากหรอืในวธิกีารใดๆ ที่เชื่อมต่อกบัขอ้ตกลงหรอืการใชง้านและ / หรอืไม่
สามารถที่จะใช้โซลูชนัหรอืโดยวธิกีารชดใช้ ในกรณีของเน้ือหาดจิทิลั การแก้ไขแต่เพยีงผูเ้ดยีวของคุณในกรณีที่ไม่พงึพอใจจะยกเลกิการใช้
เน้ือหาดจิทิลัและขอยาราเพื่อปิดบญัชใีดๆ ที่คุณอาจม ีจนถงึขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายก าหนดไว้ ในเหตุการณ์ที่ยาราและ / หรอืผูม้สี่วน
เกี่ยวขอ้งใดๆ ตามที่ระบุไวใ้นที่ขอ้ตกลงเหล่าน้ีจะต้องรบัผดิต่อการสูญเสยีของคุณภายใต้กฎหมายการควบคมุสูงสุดความรบัผดิรวมของยารา
และ / หรอืจะถูกจ ากดัให้มากที่สุดของ  

(a) ค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยคุณในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัโซลูชนัในกรณีที่การเรยีกร้องหรอืการเรยีกร้องเกดิขึน้ในชว่งระยะเวลาการสมคัรสมาชกิ
รายปีที่เรยีกร้องหรอืการเรยีกร้องที่เกดิขึน้ หรอื  

(b) € 5,000 
 
18. การปฏิเสธความรบัผิดในการรบัประกนั 
 
18.1 เน้ือหาดจิทิลั ฮาร์ดแวรแ์ละผลติภณัฑใ์ดๆ และวสัดุของบุคคลที่สามใหบ้รกิารแก่คุณ "ตามที่เป็น" โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ ไมว่่าโดยนัยหรอื



โซลูชนัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

13 ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

 

  

ทางกฎหมาย ยกเว้นที่ระบุไว้โดยชดัแจง้ ยาราปฏเิสธเงื่อนไข ความรบัผดิชอบการรบัประกนั หรอืขอ้ตกลงอื่นๆ ทัง้หมดที่อาจน าไปใช้กบัโซลู
ชนั (รวมถงึที่เกี่ยวกบัเน้ือหาดจิทิลั ฮาร์ดแวร์และผลติภณัฑ์ใดๆ และวสัดุของบุคคลที่สาม) ไม่ว่าโดยชดัแจ้งหรอืโดยนัยในขอบเขตสูงสุดที่
อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บงัคบั รวมถงึการรบัประกนัหรอืเงื่อนไขโดยนัยเกีย่วกบัคุณภาพที่น่าพงึพอใจ ความเหมาะสมส าหรบั
วตัถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมดิและสทิธิ ์

18.2 ขอ้มูลและค าแนะน าใดๆ ที่แสดงในฐานะส่วนหน่ึงของโซลูชนัคอื เพื่อความเขา้ใจที่ดทีี่สุดของยารา ถูกต้องและแม่นย าในวนัที่ออก และมี
วตัถุประสงค์เพยีงเพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการใชง้านโซลูชนัที่เหมาะสม การจดัการและการเก็บรกัษาฮาร์ดแวร์และ / หรอืโซลูชนัที่
เกี่ยวขอ้งใดๆ และอาจไม่ถอืเป็นการรบัประกนัหรอืการบง่ชี้คุณภาพหรอืการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง หรอืใช้เป็นพื้นฐาน
ส าหรบัความรบัผดิต่อยาราหรอืตวัแทนในทางใดก็ตาม 

18.3 เน่ืองจากพชืจ านวนมาก ปลูกในระบบการผลติที่แตกต่างกนั บนดนิต่างๆ และภายใต้สภาพภมูอิากาศนับไม่ถ้วน ยาราปฏเิสธการรบัประกนั
ทัง้หมด การแสดงออกโดยตรงหรอืโดยอ้อมเกีย่วกบัความถูกต้องของเน้ือหาดจิทิลัหรอืขอ้มูลอื่นๆ และค าแนะน าอื่นๆ ให้บรกิารภายใต้โซลู
ชนัและไมร่บัผดิชอบต่อการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารตามขอ้มลูน้ี เมื่อใช้เน้ือหาดจิทิลัและเน้ือหาที่เกีย่วขอ้ง คุณยอมรบัว่าคุณจะต้อง
รบัผดิชอบอย่างเต็มที่ส าหรบัการตดัสนิใจทางการเกษตร ผลและผลตอบแทนทัง้หมด 

18.4 การยกเว้นหรอืขอ้จ ากดัความรบัผดิทัง้หมด และการปฏเิสธความรบัผดิใดๆ ทุกประเภท (รวมถงึในส่วนน้ีและที่อื่นๆ ในขอ้ตกลงเหล่าน้ี) ท าใน
นามของยาราและบรษิทัในเครอืและตวัแทนผูถ้อืหุ้นที่เกี่ยวขอ้งของพวกเขา กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บรษิทัในเครอื ตวัแทน ตวัแทนผู้
ออกใบอนุญาต ซพัพลายเออร์และผูใ้ห้บรกิาร 

 
19. การชดใช้ 
 
19.1 ยกเว้นขอบเขตที่ถูกห้ามภายใต้กฎหมายทีบ่งัคบัใช้ คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสยีหายและรกัษายาราที่ปลอดจากความเสยีหายและต่อ

การเรยีกร้อง การสูญเสยี ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทัง้หมด (รวมถงึค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกดิจาก (a) การใช้งานหรอืกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง
ด้วยโซลูชนั (รวมถงึการส่งทัง้หมด); และ (b) การละเมดิหรอืการละเมดิที่ถูกกล่าวหาของขอ้ตกลงดงักล่าวของคุณ 

 
20. ข้อมูลหรือข้อร้องเรียน 
 
20.1 หากคุณ 

(a) มคี าถามหรอืขอ้ร้องเรยีนเกี่ยวกบัโซลูชนั; 
(b) จะต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามเงื่อนไขใดๆ ในขอ้ตกลงเหล่าน้ี หรอื 
(c) ต้องการตดิต่อเราเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วยเหตุผลอื่นใด 
โปรดตดิต่อยาราโดยใช้วธิกีารสื่อสารที่ใช้งานได้ซึ่งระบุไว้ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัโซลูชนัที่เกี่ยวขอ้ง 

20.2 ยาราจะตอบขอ้ร้องเรยีนหรอืขอ้เรยีกรอ้งทัง้หมดภายในเวลาทีเ่หมาะสม และจะยนืยนัการได้รบัขอ้ความของคุณโดยการติดต่อคุณเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรทางอเีมลโดยปกต ิโปรดทราบว่าการสื่อสารทางอเีมลอาจไม่ปลอดภยัอย่างแน่นอน ดงันัน้คุณไม่ควรรวมขอ้มูลบตัรเครดติหรอื
ขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหวอื่นๆ ไวใ้นอเีมลของคุณในการตดิต่อกบัเรา 

20.3 คุณอาจส่งความคดิเหน็ ฟีดแบคและขอ้เสนอแนะ (ข้อเสนอแนะ) ที่อาจช่วยเราในการปรบัปรงุการใชง้านโซลูชนัทัง้คุณและผูใ้ช้รายอื่น โดย
การส่งขอ้เสนอแนะถงึเรา คุณให้สทิธิแ์ก่เราในการไมผู่กขาด เผยแพร่ทัว่โลก ถาวร ไม่สามารถเพกิถอนสทิธิไ์ด้ ไม่ต้องเสยีค่าลขิสทิธิ ์สทิธใิน
การใช้ย่อยอนุญาตให้ใช้  ปรบัเปลีย่น ดดัแปลงแจกจ่ายและใช้ขอ้เสนอแนะของคุณในวธิอีื่นใด 

20.4 หากคุณเชื่ออย่างสุจรติว่าวสัดุที่มใีห้ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาดจิทิลัละเมดิลขิสทิธิข์องคุณ คุณ (หรอืตวัแทนของคุณ) อาจส่งใหเ้ราทางอเีมล
และขอให้เราลบเน้ือหาดงักล่าวหรอืปิดกัน้การเขา้ถงึเน้ือหานัน้ โปรดระมดัระวงัเกี่ยวกบัตวัตนและที่ตัง้ของเน้ือหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมดิ หาก
คุณเชื่ออย่างสุจรติว่ามบีางคนได้ยื่นหนังสอืแจง้การละเมดิลขิสทิธิก์บัคุณอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจส่งหนังสอืโต้แยง้ถงึเราเป็นลายลักษณ์อกัษร 
โปรดทราบว่าเรามนีโยบายในการยกเลกิบญัชขีองผูท้ี่ละเมิดซ ้าในสถานการณ์ที่เหมาะสม ค าบอกกล่าวและการยื่นเรื่องโต้แยง้ต้องส่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรถงึ CFO Digital Farming ทางไปรษณีย์ถงึ Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norway หรอืทางอเีมลมาที่ 
digital.farming@yara.com หมายเลขโทรศพัทข์องเราคอื (+47) 24 15 70 00 

 
21. การมอบหมายและการท าสญัญารบัเหมาช่วง 
 
21.1 ยาราอาจโอนสทิธิแ์ละภาระผูกพนัทัง้หมดหรอืบางสว่นภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีและ / หรอืสญัญากบัคุณไปยงับรษิทัอื่นภายในกลุ่มบรษิทัยารา

หรอืองค์กรบุคคลที่สาม คุณอาจไม่สามารถโอนสทิธิห์รอืภาระผูกพนัของคุณภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีไปยงับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั

mailto:digital.farming@yara.com


โซลูชนัของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

14 ขอ้ตกลงของยารา ดจิทิลัฟาร์มมิง่ 

 

  

ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากเรา 
21.2 ยาราอาจท าสญัญารบัเหมาชว่งหรอืมอบหมายภาระหน้าที่ใดๆ หรอืทัง้หมดภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีใหแ้ก่บรษิทัอื่นภายในกลุ่มบรษิทัยาราหรอื

องค์กรบุคคลที่สาม คุณไม่สามารถรบัเหมาช่วงหรอืจดัการในลกัษณะอื่นใดที่มสีทิธิห์รอืภาระผูกพนัของคุณตามภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ีโดย
ไม่ได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 

 
22. เหตุสุดวิสยั 
 
22.1 ทัง้สองฝ่ายจะไมร่บัผดิชอบต่อความล่าช้าหรอืขอ้บกพร่องใดๆ อนัเน่ืองมาจากการกระท าของพระเจ้า สงคราม การนัดหยุดงาน การปิดกัน้ 

การด าเนินการทางอุตสาหกรรม ไฟไหม ้น ้าท่วม ลม พายุหรอืเหตุการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากการควบคุมที่เหมาะสมของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
รวมถงึหากความล้มเหลวใดๆ เกดิขึน้เน่ืองจากอนิเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน การขาดการเขา้ถงึขอ้มลูมอืถอื หรอืความปลอดภยัหรอืมาตรการ
อื่นๆ ที่ขดัขวางการเขา้ถงึซอฟต์แวร์หรอืเน้ือหาดจิทิลั 

22.2 หากภาระผูกพนัใดๆ ภายใต้ขอ้ตกลงไม่สามารถด าเนินการต่อเน่ืองเป็นเวลาสาม (3) เดอืนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์หน่ึงหรอืมากกว่าของ
เหตุการณ์ที่อธบิายไว้ในขอ้ตกลง 22.1 ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจบอกเลกิขอ้ตกลงโดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กบัอกีฝ่ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาน้ี 

 
23. ข้อตกลงส าคญัอื่น ๆ 
 
23.1 ค าใดๆ ในขอ้ตกลงเหล่าน้ี รวมถงึ โดยเฉพาะอย่างยิง่หรอืตวัอย่างหรอืวลทีี่คล้ายกนัใดๆ จะถูกตคีวามว่าเป็นตวัอย่างและจะไม่จ ากดัเฉพาะ

ความทัว่ไปของค าทัว่ไปที่เกีย่วขอ้ง 
23.2 หากเราไม่สามารถยนืยนัว่าคุณปฏบิตัติามภาระผูกพนัใดๆ ของคุณภายใต้ขอ้ตกลงเหล่าน้ี หรอืถ้าเราไม่บงัคบัใช้สทิธิข์องเรากบัคุณ หรอืหาก

เราล่าช้าในการท าเช่นนัน้ นัน่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสทิธิข์องเรากบัคุณและจะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จ าเป็นต้องปฏบิตัติามขอ้
ผูกพนัเหล่านัน้ หากเรายกเลกิการผดิสญัญาที่กระท าโดยคุณ เราจะท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ และนัน่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเลกิ
การผดิสญัญาที่กระท าโดยคุณโดยอตัโนมตัใินภายหลงั 

23.3 เงื่อนไขแต่ละขอ้ของขอ้ตกลงเหล่าน้ีท างานแยกกนั หากศาลหรอืเจ้าหน้าที่ผูม้อี านาจตดัสนิว่าขอ้ตกลงและเงื่อนไขใดๆ นัน้ไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรอืไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ เงื่อนไขที่เหลอืจะยงัคงมผีลบงัคบัใช้อย่างเต็มที่ 

23.4 ขอ้ก าหนดเหล่าน้ีและขอ้พพิาทหรอืการเรยีกร้องใดๆ (รวมถงึขอ้พพิาทหรอืการเรยีกร้องที่ไม่ใช่สญัญา) ที่เกดิขึน้จากหรอืเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ตกลง
เหล่าน้ีอยู่ภายใต้กฎหมายของนอร์เวย์ คุณและยารายอมรบัอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ว่าศาลของนอรเ์วย์จะมอี านาจศาลพเิศษในการ
ระงบัขอ้พพิาทหรอืการเรยีกร้องใดๆ ที่เกดิขึน้จากหรอืเกี่ยวขอ้งกบัขอ้ตกลงเหล่าน้ีหรอืหวัขอ้หรอืการพฒันาของมนั บนัทกึว่ายารา (หรอื
บรษิทัในเครอืของยาราที่เกี่ยวขอ้ง) จะมสีทิธิใ์นการเริม่ต้นการด าเนินคดกีบัคุณในเขตอ านาจศาลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการไม่ช าระเงนิ
ค่าธรรมเนียมหรอืจ านวนเงนิอื่นๆ เน่ืองจากการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืสทิธิข์องยารา หรอืการฝ่าฝืนขอ้ตกลงของคุณ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


