ข้ อตกลงการใช้ บริการคอร์ พสั
มีผลใช้ บงั คับตั ้งแต่วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2560
ยินดีต้อนเข้ าสูบ่ ริการคอร์ พัสบนเว็บไซต์ www.bol.co.th/corpus ที่ให้ บริการโดย บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จากัด (มหาชน) (“ผู้
ให้ บริการ”) ข้ อตกลงในการใช้ บริการดังต่อไปนี ้ จะผูกพันสาหรับการเข้ าถึงและการใช้ บริการคอร์ พัสของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ ต่าง ๆ ในการใช้ บริการ (“ข้ อตกลงการใช้ บริการ”) โปรดอ่านเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบ และ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้ บริการ
หากท่านอายุต่ากว่า 20 ปี จาเป็ นที่จะต้ องได้ รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน เนื่องจากการยอมรับข้ อตกลง
ในการใช้ บริ การนี ้จะทาให้ เกิดความรับผิดชอบสาหรับ (i) การกระทาใด ๆ ของท่าน (ii) ค่าบริ การใด ๆ ในการใช้ บริ การคอร์ พัส
และ (iii) การยอมรับและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงในการใช้ บริ การของท่าน หากท่านไม่ได้ รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้ ว
ท่านจาเป็ นที่จะต้ องหยุดการใช้ และการเข้ าถึงบริการคอร์ พัสทันที หรือหากผู้ให้ บริการตรวจพบในภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ระงับการให้ บริการต่อท่านทันที
ข้ อ 1. คำนิยำมและกำรตีควำม
เว้ นแต่จะได้ ระบุอย่างชัดแจ้ งเป็ นอย่างอื่น ให้ คาหรือกลุม่ คาที่ปรากฏในข้ อตกลงการใช้ บริการนี ้จะมีความหมายดังต่อไปนี ้
1.1

“บริการคอร์ พัส” หมายถึง บริ การต่างๆ บนเว็บไซต์ www.bol.co.th/corpus

1.2

“ผู้ใช้ บริการ” หรือ “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้ บริการทั ้งหมดที่เข้ าถึง หรือใช้ บริการคอร์ พัสผ่านทางเว็บไซต์ ทั ้งที่เป็ นสมาชิก

แล้ ว และ ยังไม่ได้ เป็ นสมาชิก
1.3

“ข้ อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า” หมายถึง ข้ อมูลของนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึง่ มีแหล่งที่มาจาก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ประกอบไปด้ วย ข้ อมูลจดทะเบียนนิติบคุ คล ข้ อมูลที่ตั ้ง ข้ อมูลการติดต่อ กรรมการบริหาร และข้ อมูล
งบการเงินเปรียบเทียบ
1.4

“ข้ อมูลธุรกิจ” หมายถึง ข้ อมูลที่แสดงบนโปรไฟล์ธุรกิจของแต่ละบริษัท ได้ แก่ ข้ อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า และ

ข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอื่น ๆ ที่ถกู นามารวบรวม หรือวิเคราะห์เพื่อแสดงผลให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ
1.5

“รายงานข้ อมูลทางธุรกิจ” หมายถึง ข้ อมูลธุรกิจที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้ อมูลธุรกิจ ซึง่ ผู้ใช้ บริ การสามารถนาไป

วิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินโอกาส และความเสี่ยงของคู่ค้า กลุม่ เป้าหมาย ลูกค้ า ผู้ผลิต ผู้จดั จาหน่าย หรือคู่แข่ง
1.6

“ข้ อมูลธุรกิจออนไลน์ ” ได้ แก่ ข้ อมูลธุรกิจ และรายงานข้ อมูลทางธุ รกิจ

ข้ อ 2. กำรใช้ บริ กำรคอร์ พัส
2.1

เว็บไซต์บริ การคอร์ พัส www.bol.co.th/corpus มีการฝั งคุ๊กกี ้ (cookies) ทั ้งนี ้ ท่านยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ บริการ

สร้ างขึ ้น และข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าถึง หรือใช้ งานต่าง ๆ บนบริ การคอร์ พสั ต่อผู้ให้ บริ การ และพันธมิตรของผู้ให้ บริ การ เพื่อการ
เก็บรวบรวมตรวจสอบ ค้ นหา ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ้ ใู ช้ บริการสร้ างขึ ้น รวมทั ้ง ยินยอมให้ ผ้ ใู ห้ บริการติดต่อสือ่ สาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายใต้ นโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ บริการ โดยไม่ ถือเป็ นการละเมิดสิทธิใด ๆ ของท่าน
2.2

ท่านมีหน้ าที่เก็บรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของตนเป็ นความลับ และแจ้ งผู้ให้ บริการทราบทันทีที่ร้ ูหรือสงสัยว่ามีการใช้ รหัส

ผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้ รับอนุญาต เพื่อดาเนินการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรือระงับการใช้ บริการชั่วคราว ทั ้งนี ้ หากท่าน
รับทราบ หรือยินยอมให้ มีการใช้ รหัสผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของผู้ใช้ บริ การเพื่อการเข้ าถึงบริการคอร์ พัส ไม่ว่าโดยผู้หนึง่ ผู้ใด ให้ ถือ
ว่า ท่านเป็ นผู้เข้ าถึงและใช้ บริการคอร์ พสั ด้ วยตนเอง
2.3

ท่านตกลงและรับรองว่าจะไม่ใช้ บริการคอร์ พสั เพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อ

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบริการคอร์ พสั และจะไม่ปลอมแปลงการแสดงตัวตน หรือข้ อมูลเป็ นบุคคลหรือนิติบคุ คลอื่นที่
ไม่เป็ นจริง ตลอดจนต้ องไม่ใช้ บริการในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหาย สูญหาย หรืออันตรายต่อผู้ให้ บริ การ หรือผู้อื่น
และต้ องไม่ขดั ขวาง แทรกแซง รบกวนการใช้ บริ การของผู้ใช้ บริ การรายอื่น หรือการให้ บริ การแก่ผ้ ใู ช้ บริ การรายอื่น ท่านต้ องไม่
เข้ าไปในระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้ องกับบริ การโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ให้ บริการก่อน
ข้ อ 3. กำรจำกัดควำมรั บผิด
3.1

ผู้ใช้ บริการสามารถเข้ าถึง และใช้ ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ บนพื ้นฐานของบริการตามรูปแบบที่มีในปั จจุบนั รวมถึงบท

วิเคราะห์ธุรกิจต่าง ๆ โดยที่บริการคอร์ พสั เป็ นเพียงตัวกลางในการจัดการและให้ ข้อมูลทางธุรกิจผ่านฐานข้ อมูลของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า และเป็ นตัวกลางในการเข้ าถึงข้ อมูลธุรกิจรายอื่น ดังนั ้นผู้ให้ บริ การจึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้ องสมบูรณ์
ของข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ บริการสร้ างขึ ้น ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ในการใช้ ข้อมูลของผู้ใช้ บริ การ รวมถึงผู้ให้ บริ การไม่รับประกัน
การเข้ าถึงบริ การคอร์ พัสโดยไม่ติดขัด และไม่รับประกันว่าข้ อมูลจะถูกส่งให้ กบั ผู้ใช้ บริการโดยไม่มีไวรัส หรือข้ อผิดพลาดทาง
คอมพิวเตอร์ ใด ๆ
3.2

ผู้ให้ บริ การไม่มีหน้ าที่จดั การ แก้ ไขข้ อมูล หรือรับรองความถูกต้ องใด ๆ ที่นาเข้ าจากแหล่งอื่น ผู้ให้ บริการมีหน้ าที่เป็ น

เพียงผู้ประสานงานกับเจ้ าของฐานข้ อมูล เพื่อให้ ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเท่านั ้น ทั ้งนี ้ ผู้ใช้ บริการตกลงไม่นาข้ อผิดพลาดทาง
ข้ อมูลบนบริ การคอร์ พัสมาเป็ นข้ ออ้ างอันทาให้ เกิดข้ อโต้ แย้ งทางกฎหมายหรือกระบวนการทางศาล รวมถึงไม่เรียกร้ องให้ ผ้ ใู ห้
บริการดาเนินการอันขัดต่อเรื่องที่แจ้ งไว้ ข้างต้ น

3.3

บริการคอร์ พสั เป็ นบริการที่จดั ให้ มีตามสมควร โดยมิได้ มีการแสดงออกโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยายเป็ นการรับประกัน

ใด ๆ ผู้ใช้ บริ การตกลงยอมรับความเสีย่ งทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นจากการใช้ บริการคอร์ พสั และข้ อมูลธุรกิจออนไลน์ ดังนั ้น ผู้ให้ บริการ
ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงแต่ไม่ จากัดเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ หรือโดยเฉพาะเจาะจง หรือ
โดยบังเอิญ หรือความเสียหายทางอ้ อม หรือความเสียหายสืบเนื่องทางเศรษฐกิจต่อผู้ใช้ บริการหรือบุคคลภายนอก
ข้ อ 4. ข้ อตกลงทั่วไป
4.1

ผู้ให้ บริ การมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการมอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบ การจ้ างช่วง โอนงานภายใต้ เงื่อนไขและ

ข้ อตกลงนี ้ ให้ กบั บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้ บริการล่วงหน้ า
4.2

ผู้ใช้ บริการมีสทิ ธิที่จะรายงานการกระทาหรือข้ อมูลใด ๆ ที่พบว่าไม่ถกู ต้ องหรือไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรือข้ อมูลใด ๆ ที่

อาจก่อให้ เกิดความเสียหายมายังผู้ให้ บริ การได้ ผ่านช่องทางการติดต่อผู้บริการในบริการคอร์ พสั นี ้
4.3

ผู้ให้ บริ การมีสิทธิยกเลิกการให้ บริการบริ การคอร์ พัส ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการกระทาผิดข้ อตกลงการใช้ บริ การนี ้ไม่ว่า

ทั ้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือการกระทาผิดต่อกฎหมาย ได้ ทนั ที หรื อกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริการพิจารณาแล้ วเห็นว่าการกระทาผิด
ข้ อตกลงการใช้ บริการ หรือการกระทาผิดกฎหมายของผู้ใช้ บริการยังแก้ ไขได้ ผู้ให้ บริ การอาจเลือกที่จะระงับการให้ บริการคอร์
พัสแก่ผ้ ใู ช้ บริการ จนกว่าผู้ใช้ บริการจะแก้ ไขการกระทาผิดดังกล่าว
4.4

ในกรณีการยกเลิกการใช้ บริ การ หรือการให้ บริ การคอร์ พัส ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้ บริ การขอสงวนสิทธิ์ในการลบ

หรือทาลายข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ บริการ รวมถึงรายงานต่างๆของผู้ใช้ บริการที่ยงั ค้ างอยู่ในระบบ
4.5

กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการยกเลิกการใช้ บริการไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ผู้ให้ บริการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาคืนเงิน

ค่าธรรมเนียมหรือเงินค่าใช้ จ่ายใด ๆ แก่ผ้ ใู ช้ บริการ แต่เพียงผู้เดียว
4.6

ผู้ใช้ บริการรับทราบว่าบริ การคอร์ พัสและข้ อมูลธุรกิจออนไลน์ รวมถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ เครื่องมือ และ

ส่วนประกอบทั ้งหมดของสิ่งที่กล่าวมาข้ างต้ น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวัตถุที่จบั ต้ องได้ หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีมูลค่าทาง
การค้ า หรือไม่ก็ตาม เป็ นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาของผู้ให้ บริ การ ซึ่งผู้ใช้ บริ การได้ รับ
สิทธิอย่างจากัด และไม่ใช่สทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการเข้ าถึง และใช้ บริการคอร์ พสั และข้ อมูลธุรกิจออนไลน์ ในฐานะที่เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้ใช้ บริ การเท่านั ้น และไม่ใช้ เพื่อเป็ นพยานหลักฐานหรือเพื่อการอ้ างอิงต่อ
บุคคลภายนอกไม่ว่าจะด้ วยเหตุใด
4.7

การที่ผ้ ใู ห้ บริการไม่บงั คับใช้ ข้อตกลงใด ๆ ในข้ อตกลงการใช้ บริ การนี ้ ไม่ถือเป็ นการสละสิทธิในการใช้ บงั คับข้ อตกลง

นั ้น ๆ โดยผู้ให้ บริ การในภายหน้ า เว้ นแต่มีการสละสิทธิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

4.8

ในกรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เมื่อผู้ให้ บริ การได้ รับทราบข้ อพิพาท ผู้ให้ บริการจะเริ่ มต้ นแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวภายใน 30

(สามสิบ) วันทาการ นับแต่วนั ที่ผ้ ใู ห้ บริการได้ รับข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ นลายลักษณ์อักษร และเนื่องจากผู้ให้ บริ การจาเป็ นต้ องใช้
เวลาในการตรวจสอบ และสอบสวนข้ อเท็จจริง และข้ อเรี ยกร้ อง ผู้ใช้ บริการตกลงที่จะไม่ดาเนินคดี และสละสิทธิในการ
ดาเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่ง หรือทางอาญา กับผู้ให้ บริ การในระหว่างที่ผ้ ใู ห้ บริการดาเนิ นการดังกล่าว รวมทั ้งตกลงที่จะไม่
เรียกร้ องให้ ผ้ ใู ห้ บริ การต้ องรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากขั ้นตอนของการระงับข้ อพิพาทของผู้
ให้ บริการ
4.9

ข้ อตกลงการใช้ บริการคอร์ พสั การตีความ และการระงับข้ อพิพาทที่เกิดจากข้ อตกลงการใช้ บริการนี ้ จะอยู่ภายใต้

กฎหมายไทย และเขตอานาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน
4.10

ในกรณีที่มีความขัดแย้ งใด ๆ ระหว่างข้ อตกลงการใช้ บริ การฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือว่าฉบับ

ภาษาไทยมีผลบังคับเหนือกว่า

