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YouGov Research Services
Terms & Conditions
1 Basis of agreement

ข้อกําหนดและเงือ
 นไขบริการวิจ ัยของ
YouGov
1 พืน
 ฐานของข้อตกลง

1.1 These terms and conditions (the “Terms”), together with
the order form, any statement of work or other document
incorporating the Terms by reference (the “Order”)
signed by the Client and YouGov forms the entire
agreement between the YouGov company named on the
Order (“YouGov”) and the Client named on the Order,
for the research services specified in the Order (the
“Research Services”). Any other terms and conditions
shall be of no effect. In the event of any conflict between
the Order and these Terms, the provisions in the Order
will prevail.

1.1 ข ้อกําหนดและเงือ
 นไขเหล่านี ("ข ้อกําหนด")

พร ้อมด ้วยแบบฟอร์มคําสัง ซือ
คําแถลงของงานหรือเอกสารใดทีร วมข ้อกําหนดตามการอ ้างอิง
 ") ทีล
("คําสัง ซือ
 งนามโดยลูกค ้าและ YouGov
ประกอบเป็ นข ้อตกลงทัง หมดระหว่างบริษัท YouGov
 บนคําสัง ซือ
 ("YouGov")
ทีป
 รากฏชือ
 บนคําสัง ซือ
 สําหรับบริการวิจัยทีร ะบุในคํา
และลูกค ้าทีป
 รากฏชือ
 ("บริการวิจัย") ข ้อกําหนดและเงือ
สัง ซือ
 นไขอืน
 ๆ
จะไม่มผ
ี ลบังคับใช ้แต่อย่างใด
 และข ้อกําหนดนี
ในกรณีทม
ี ข
ี ้อขัดแย ้งระหว่างคําสัง ซือ
 เป็ นหลัก
จะถือบทบัญญัตใิ นคําสัง ซือ

1.2 Any defined terms used in these Terms shall have the
meaning set out in the Order or these Terms (together
“the Agreement”).

1.2 คําทีน
 ย
ิ ามไว ้ซึง ใช ้ในข ้อกําหนดนีจะถือความหมายตามทีก
 ําหนด
 หรือข ้อกําหนดนี (เรียกรวมว่า "ข ้อตกลง")
ไว ้ในคําสัง ซือ

2 YouGov’s Obligations

2 ข้อผูกพ ันของ YouGov

2.1 YouGov shall provide the Research Services in
accordance with good industry practice and in good faith.

2.1 YouGov
จะให ้บริการวิจัยตามแนวปฏิบัตท
ิ ด
ี ใี นอุตสาหกรรมและโดยสุจริต
ใจ

2.2 YouGov shall use commercially reasonable endeavours
to meet any performance dates specified in the Order.

2.2 YouGov จะใช ้ความพยายามตามทีส
 มควรในเชิงพาณิชย์

เพือ
 ปฏิบัตงิ านให ้ตรงตามวันทีท
 รี ะบุในคําสัง ซือ

3 Client’s Obligations

3 ข้อผูกพ ันของลูกค้า

3.1 The Client shall ensure that the terms of the Order and
any information it provides are complete and accurate
and shall co-operate with YouGov in a timely manner in
all matters relating to the Research Services.

3.1 ลูกค ้าจะต ้องรับรองว่าข ้อกําหนดของคําสัง ซือ
 และข ้อมูลใด ๆ
ทีใ ห ้ไว ้นัน
 ครบถ ้วนและถูกต ้อง และให ้ความร่วมมือกับ YouGov
ในเวลาทีเ หมาะสมในทุกเรือ
 งทีเ กีย
 วข ้องกับบริการวิจัย

3.2 YouGov shall not be liable for any delays caused directly
or indirectly and whether in whole or in part by the Client
or any person on the Client’s behalf.

3.2 YouGov จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช ้าใด ๆ
ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อมและไม่วา่ ทัง หมดหรือบางส่วน
ทีเ กิดขึน
 โดยลูกค ้าหรือบุคคลใด ๆ ในนามของลูกค ้า

4 Intellectual property rights

4 สิทธิทร ัพย์สน
ิ ทางปัญญา

4.1 “Intellectual Property Rights” means any copyright,
invention, database right, trade mark, patent, design right
and any other industrial, commercial or intellectual
property right existing in any jurisdiction, whether
registered or not, and all applications and rights to apply
for registration of any such rights.

4.1 "สิทธิทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา" หมายถึงลิขสิทธิ5 สิง ประดิษฐ์
สิทธิฐานข ้อมูล เครือ
 งหมายการค ้า สิทธิบัตร
ิ ทางอุตสาหกรรม
สิทธิในการออกแบบ และทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาอืน
พาณิชยกรรม หรือทรัพย์สน
 ๆ
ทีม
 อ
ี ยู่ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ทีจ
 ดทะเบียนและไม่ได ้จดทะเบียน
และการยืน
 ขอและสิทธิในการยืน
 ขอจดทะเบียนสิทธิใด ๆ
เหล่านีทงั  หมด

4.2 As between the parties, any Intellectual Property Rights
existing at the date of each Order vest in the party
owning those Intellectual Property Rights. YouGov will
retain ownership of all Intellectual Property Rights in the
content from the Research Services (“YouGov
Content”) comprising: (i) the database of content built,
operated and maintained by YouGov (“YouGov
Database”) containing data gathered from members of
panels, survey groups and focus groups maintained by
YouGov comprising questions put to these members and
their replies (the “Respondent Data”); and all other data
and materials of whatsoever nature in the YouGov
Database from time to time, including but not limited to,
summary charts, tables, datasets, data analysis and
reports; and (ii) any software made available by YouGov
to the Client for the purpose of accessing Client
Deliverables (“YouGov Software”).

4.2 ระหว่างแต่ละฝ่ าย สิทธิทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาใด ๆ

ทีแ
 ต่ละฝ่ ายมีในวันทีท
 ม
ี ก
ี ารออกแต่ละคําสัง ซือ
ิ ทางปั ญญ
จะยังคงถือว่าเป็ นของฝ่ ายทีเ ป็ นเจ ้าของสิทธิทรัพย์สน
าเหล่านัน

YouGov
ิ ทางปั ญญาทัง หมดในเนื
จะสงวนสิทธิความเป็ นเจ ้าของทรัพย์สน
อหาจากบริการวิจัย ("เนือหา YouGov") อันประกอบด ้วย: (1)
ฐานข ้อมูลของเนือหาทีส
 ร ้าง ดําเนินการ และกํากับดูแลโดย
YouGov ("ฐานข ้อมูล YouGov")
ทีม
 ข
ี ้อมูลทีร วบรวมจากสมาชิกของกลุม
่ ผู ้ตอบแบบสํารวจ
กลุม
่ ผู ้เข ้าร่วมการสํารวจ และกลุม
่ เป้ าหมายทีก
 ํากับดูแลโดย
YouGov
ซึง ประกอบด ้วยคําถามทีถ
 ามสมาชิกเหล่านีและคําตอบของสมา
ชิก ("ข ้อมูลผู ้ตอบแบบสํารวจ") รวมถึงข ้อมูลและเนือหาอืน
 ๆ
ทัง หมดในลักษณะใดก็ตามในฐานข ้อมูล YouGov เป็ นครัง คราว
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะแผนภูมส
ิ รุป ตาราง ชุดข ้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูล และรายงาน และ (2) ซอฟต์แวร์ใด ๆ
ทีจ
 ัดทําโดย YouGov
ให ้แก่ลก
ู ค ้าเพือ
 วัตถุประสงค์ในการเข ้าถึงผลงานทีส
 ง่ มอบให ้ลูก
ค ้า ("ซอฟต์แวร์ YouGov")
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4.3 Subject to YouGov’s Intellectual Property Rights in the
YouGov Content, all survey reports delivered by YouGov
to the Client as part of the Research Services (“Client
Deliverables”) will be the property of the Client. YouGov
grants to the Client a non-exclusive, irrevocable, royaltyfree, non-sub licensable licence to use the YouGov
Content only to the extent that such use is necessary to
use the Client Deliverables as permitted under this
Agreement.

4.3 ภายใต ้สิทธิทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาของ YouGov ในเนือหา
YouGov รายงานการสํารวจทัง หมดที YouGov
ส่งมอบให ้กับลูกค ้าซึง เป็ นส่วนหนึง ของบริการวิจัย
ิ ของลูกค ้า
("ผลงานทีส
 ง่ มอบให ้ลูกค ้า") จะเป็ นทรัพย์สน
YouGov อนุญาตแบบไม่ผูกขาด ไม่สามารถเพิกถอนได ้
ไม่มค
ี า่ ลิขสิทธิ5 ไม่สามารถอนุญาตให ้ผู ้อืน
 ใช ้ต่อ
ให ้แก่ลก
ู ค ้าเพือ
 ใช ้เนือหา YouGov
เท่าทีจ
 ําเป็ นในการใช ้ผลงานทีส
 ง่ มอบให ้ลูกค ้าเท่านั น

ตามทีอ
 นุญาตภายใต ้ข ้อตกลงนี

4.4 Nothing in this Agreement shall be construed as allowing
the use of the Research Services, Client Deliverables,
YouGov Content or any extracts from the Client
Deliverables, to create a derivative work, product or
service which:

4.4 ไม่มส
ี งิ ใดในข ้อตกลงนีทจ
ี ะตีความได ้ว่าอนุญาตให ้ใช ้บริการงาน
วิจัย ผลงานทีส
 ง่ มอบให ้ลูกค ้า เนือหา YouGov
หรือส่วนทีต
 ัดทอนมาจากผลงานทีส
 ง่ มอบให ้ลูกค ้า
เพือ
 จัดทําผลงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีด
 ัดแปลงมาซึง :

4.4.1 infringes the Intellectual Property Rights of YouGov or its
licensors;

4.4.1 ละเมิดสิทธิทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาของ YouGov หรือผู ้ให ้อนุญาต

4.4.2 is a commercially competitive work, product or service or
part thereof which competes with or could be substituted
for a work, product or service provided by YouGov; or

4.4.2 เป็ นผลงาน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีม
 ก
ี ารแข่งขันเชิงพาณิชย์
หรือส่วนหนึง ส่วนใดทีแ
 ข่งขันกับหรือสามารถทดแทนงาน
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที YouGov จัดหาให ้ หรือ

4.4.3 otherwise damages the commercial interests of YouGov.

4.4.3 สร ้างความเสียหายอย่างหนึง อย่างใดต่อผลประโยชน์เชิงพาณิช
ย์ของ YouGov

5 Publication approval service
5.1 The Client may publish, communicate and make
available to the public, via the internet or other publicly
accessible electronic media, press releases and other
documents making reference to YouGov as the source of
the research (“Public Document(s)”) provided that the
Client complies with the following quality assurance
process:

5 บริการอนุม ัติการตีพม
ิ พ์เผยแพร่
5.1 ลูกค ้าสามารถตีพม
 สาร
ิ พ์ สือ
่ าธารณะผ่านทางอินเทอร์เน็ ตหรือสือ
 อิเล็ก
และเปิ ดเผยข ้อมูลสูส
่ าธารณะอืน
ทรอนิกส์ทเี ปิ ดสูส
 ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์
และเอกสารอืน
 ๆ ทีอ
 ้างอิงมาถึง YouGov
ในฐานะแหล่งข ้อมูลของการวิจัย ("เอกสารสาธารณะ")
หากว่าลูกค ้าปฏิบัตต
ิ ามกระบวนการรับรองคุณภาพต่อไปนี

5.1.1 the Client sends a draft of the Public Document to
YouGov as an email attachment to YouGov’s email
address as shown on the Order;

5.1.1 ลูกค ้าส่งฉบับร่างของเอกสารสาธารณะให ้ YouGov
ในรูปแบบเอกสารแนบทางอีเมลมายังอีเมลของ YouGov

ตามทีแ
 สดงในคําสัง ซือ

5.1.2 YouGov will review for accuracy in relation to the
description of the methodology used and respond with
material corrections by email to the Client within 2
working days of receipt (provided that it is two sides of
A4 or less and the Client acknowledges that it will take
longer if the Public Document is longer than two sides of
A4);

5.1.2 YouGov
จะตรวจสอบความถูกต ้องแม่นยําโดยสัมพันธ์กับคําอธิบายวิธก
ี าร
ทีใ ช ้
และตอบกลับพร ้อมการแก ้ไขเนือหาผ่านทางอีเมลถึงลูกค ้าภายใ
น 2 วันทําการนับจากวันทีไ ด ้รับ (หากว่าเป็ นสองหน ้ากระดาษ
A4 หรือน ้อยกว่านัน
 และลูกค ้ารับทราบว่าจะต ้องใช ้เวลานานขึน

หากเอกสารสาธารณะดังกล่าวมีความยาวมากกว่าสองหน ้ากระด
าษ A4)

5.1.3 the Client may publish the Public Document
incorporating YouGov’s corrections, with attribution to
YouGov as the source research agency;

5.1.3 ลูกค ้าสามารถตีพม
ิ พ์เอกสารสาธารณะทีม
 ก
ี ารแก ้ไขของ
YouGov พร ้อมระบุแหล่งทีม
 าถึง YouGov
ในฐานะหน่วยงานซึง เป็ นแหล่งข ้อมูลของงานวิจัย

5.1.4 where Research Services are being provided in the UK,
the Client acknowledges that YouGov, as a member of
the UK British Polling Council, is required to, and will,
display data tables relating to the Public Document on
YouGov’s online platform; and

5.1.4 กรณีทม
ี ก
ี ารให ้บริการการวิจัยในสหราชอาณาจักร
ลูกค ้ารับทราบว่า YouGov ในฐานะสมาชิกของ British Polling
Council แห่งสหราชอาณาจักร จํ าเป็ นต ้องแสดง
และจะแสดงตารางข ้อมูลทีเ กีย
 วข ้องกับเอกสารสาธารณะในแพ
ลตฟอร์มออนไลน์ของ YouGov และ

5.1.5 all Public Documents must contain an attribution to
YouGov in the following form: “Source: [insert YouGov
company name] [insert year of creation] © All rights
reserved” but YouGov reserves the right to waive or
prohibit such acknowledgement.

5.1.5 เอกสารสาธารณะทัง หมดต ้องระบุแหล่งทีม
 าถึง YouGov
ื บริษัท YouGov ]
ในรูปแบบต่อไปนี "ทีม
 า: [ระบุชอ
[ระบุปีทจ
ี ัดทํา] © สงวนลิขสิทธิท
5 งั  หมด" แต่ YouGov
ขอสงวนสิทธิใ5 นการยกเลิกหรือสัง ห ้ามการระบุดังกล่าว

5.2 If for any reason a Public Document is made public
without undergoing the process set out in this clause,
YouGov reserves the right to issue a press release with
a version of the Public Document incorporating
YouGov’s corrections (and may include some, or all, of
the information set out below); and

5.2 หากเอกสารสาธารณะนํ าไปเผยแพร่ตอ
่ สาธารณะโดยไม่ผ่านกระ
บวนการทีก
 ําหนดไว ้ในข ้อนีไม่วา่ ด ้วยเหตุใดก็ตาม YouGov
ขอสงวนสิทธิใ5 นการออกข่าวประชาสัมพันธ์พร ้อมด ้วยเอกสารสา
ธารณะฉบับทีม
 ก
ี ารแก ้ไขของ YouGov
(และอาจมีข ้อมูลทีก
 ําหนดไว ้ด ้านล่างบางส่วนหรือทัง หมด) และ

5.3 Notwithstanding its confidentiality obligations, YouGov
may, upon becoming aware of publication, at its
discretion release any information from a survey that
sets data published by the Client into context, including
but not limited to, sampling and weighting data, the
precise questions asked, the full answer options
provided to respondents, and the percentages of people,
both overall and in the relevant subgroups, who
responded to each answer option.

5.3 โดยไม่คํานึงถึงหน ้าทีด
 ้านการรักษาความลับ ตามดุลยพินจ
ิ ของ
YouGov เมือ
 ทราบถึงการตีพม
ิ พ์ YouGov
อาจเผยแพร่ข ้อมูลจากแบบสํารวจเพือ
 ระบุบริบทให ้กับข ้อมูลทีล
 ู
กค ้าตีพม
ิ พ์
่ ตัวอย่างและการถ่วงนํ าหนักข ้อมู
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการสุม
ล คําถามเฉพาะเจาะจงทีไ ด ้ถาม
ตัวเลือกคําตอบแบบครบถ ้วนทีม
 ใี ห ้ผู ้ตอบแบบสํารวจ
และอัตราร ้อยละของกลุม
่ คน
ทัง โดยรวมและในกลุม
่ ย่อยทีเ กีย
 วข ้อง
ทีเ ลือกแต่ละตัวเลือกคําตอบ
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6 Fees and payment

6 ค่าธรรมเนียมและการชําระเงิน

6.1 All fees, charges and expenses will be set out in the
Order, and quoted, invoiced and payable in the currency
stated on the Order.

6.1 ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ

และค่าใช ้จ่ายทัง หมดจะกําหนดไว ้ในคําสัง ซือ
และจะออกใบเสนอราคา ใบแจ ้งหนี

และชําระในสกุลเงินทีร ะบุในคําสัง ซือ

6.2 YouGov shall invoice the Client as set out in the Order. If
the Order does not set out the invoicing schedule,
YouGov shall invoice the Client in full on completion of
the Research Services.

6.2 YouGov จะออกใบแจ ้งหนีให ้ลูกค ้าตามทีก

 ําหนดไว ้ในคําสัง ซือ
 ไม่ได ้ระบุกําหนดการชําระหนี YouGov
หากคําสัง ซือ
จะออกใบแจ ้งหนีเต็มจํ านวนแก่ลก
ู ค ้าเมือ
 บริการการวิจัยเสร็จสม
บูรณ์

6.3 All invoices are payable in full within 30 days from the
date an invoice is received.

6.3 ใบแจ ้งหนีทงั  หมดต ้องชําระเต็มจํ านวนภายใน 30
วันนับจากวันทีไ ด ้รับใบแจ ้งหนี

6.4 All fees are subject to the addition of applicable sales tax
or service tax, which the Client shall pay to YouGov at
the prevailing rate.

6.4 ค่าธรรมเนียมทัง หมดต ้องบวกเพิม
 ภาษี การขายหรือภาษี การบริก
ารทีเ กีย
 วข ้อง ซึง ลูกค ้าต ้องชําระให ้แก่ YouGov ในอัตราทัวไป

6.5 The fees are exclusive of all disbursements and other
incidental expenses incurred by YouGov on behalf of the
Client with the Client’s prior written approval.

6.5 ค่าธรรมเนียมไม่รวมการชําระเงินและค่าใช ้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืน
 ที
YouGov ชําระในนามของลูกค ้า
ซึง ลูกค ้าอนุมัตล
ิ ว่ งหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษร

6.6 All amounts due from the Client under this Agreement
shall be paid in full without any set-off, counterclaim,
deduction or withholding (other than any deduction or
withholding of tax as required by law). If any such
withholding or deduction is required, the Client shall,
when making the payment to which the withholding or
deduction relates, pay YouGov such additional amount
as will ensure that YouGov receives the same total
amount that it would have received if no such withholding
or deduction had been required.

6.6 จํานวนเงินทัง หมดทีล
 ก
ู ค ้ามีกําหนดต ้องชําระภายใต ้ข ้อตกลงนี
จะต ้องชําระเต็มจํานวนโดยไม่มก
ี ารหักกลบลบหนี การฟ้ องแย ้ง
การลบ หรือการหัก
(นอกจากการลบหรือการหักภาษี ตามทีก
 ฎหมายกําหนด)
หากจําเป็ นต ้องมีการหักหรือการลบใด ๆ เช่นนี
เมือ
 ชําระเงินทีเ กีย
 วกับการหักหรือการลบดังกล่าว
ลูกค ้าจะต ้องชําระเงินเพิม
 เติมให ้แก่ YouGov เพือ
 รับรองว่า
YouGov
ได ้รับจํานวนเงินรวมทัง หมดเท่ากับจํานวนเงินรวมก่อนการหักหรื
อการลบดังกล่าว

6.7 Without prejudice to YouGov’s other rights, YouGov
reserves the right to:

6.7 YouGov ขอสงวนสิทธิต
5 อ
่ ไปนีโดยไม่กระทบกับสิทธิอ
5 น
ื ๆ ของ
YouGov

6.7.1 charge interest, including compound interest, at the
maximum annual rate permitted by law, on any invoice
remaining unpaid 30 days from the date the invoice is
received; and/or

6.7.1 เรียกเก็บดอกเบีย
 รวมถึงดอกเบีย
 ทบต ้น
ในอัตราสูงทีส
 ด
ุ ทีอ
 นุญาตตามกฎหมาย สําหรับใบแจ ้งหนีใด ๆ
ทีค
 ้างชําระ 30 วันนับจากวันทีไ ด ้รับใบแจ ้งหนี และ/หรือ

6.7.2 suspend performance in the event that the Client fails, or
in YouGov’s reasonable opinion it appears that the Client
is likely to fail, to make payment when due under this
Agreement or any other agreement with YouGov. The
Client will be liable for fees charged by collection
agencies for overdue invoices.

6.7.2 ระงับการดําเนินการในกรณีทล
ี ก
ู ค ้าไม่สามารถชําระเงิน
หรือในความเห็นตามสมควรของ YouGov
ซึง ปรากฏว่าลูกค ้ามีแนวโน ้มทีไ ม่สามารถจะชําระเงินเมือ
 ครบกํา
หนดชําระตามข ้อตกลงนีหรือข ้อตกลงอืน
 ทีต
 กลงไว ้กับ YouGov
ลูกค ้าจะต ้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทีเ รียกเก็บโดยสํานักงานเรี
ยกเก็บหนีสาํ หรับใบแจ ้งหนีทเี กินกําหนด

6.8 Where the Client is an agent for a third party end client it
contracts as principal and will be primarily liable for all
payments due under the Order.

6.8 กรณีทล
ี ก
ู ค ้าเป็ นตัวแทนของลูกค ้าปลายทางภายนอก
ลูกค ้าจะถือเป็ นคูส
่ ัญญาหลักและจะรับผิดชอบการชําระเงินทัง ห

มดทีค
 รบกําหนดชําระตามคําสัง ซือ

7 Confidential Information

7 ข้อมูลล ับ

7.1 “Confidential Information” means the information
(tangible or intangible) exchanged between the parties,
which is (i) marked “confidential” or “proprietary” at the
time of disclosure by the disclosing party; or (ii) by its
nature or content or the circumstances surrounding
disclosure is reasonably distinguishable as confidential
or proprietary by the receiving party. Confidential
Information includes, without limitation, information
regarding the disclosing party’s technology, designs,
techniques, research, know-how, trade secrets,
specifications, product plans, pricing, customer
information, user data, current or future strategic
information, current or future business plans, policies or
practices, employee information, and other confidential
or proprietary business and technical information.

7.1 "ข ้อมูลลับ" หมายถึงข ้อมูล (ทีจ
 ับต ้องได ้หรือจับต ้องไม่ได ้)
ทีแ
 ลกเปลีย
 นระหว่างแต่ละฝ่ าย ที (1) ระบุว่าเป็ น "ความลับ"
หรือ "มีกรรมสิทธิ"5 ณ เวลาทีเ ปิ ดเผยโดยฝ่ ายทีเ ปิ ดเผย หรือ (2)
โดยธรรมชาติของประเภทข ้อมูล หรือเนือหา
หรือสถานการณ์ทเี ปิ ดเผย
ฝ่ ายผู ้รับสามารถแยกแยะอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็ นความลับหรือ
มีกรรมสิทธิ5 ข ้อมูลลับรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง
ข ้อมูลเกีย
 วกับเทคโนโลยี การออกแบบ เทคนิค การวิจัย
ความชํานาญ ความลับทางการค ้า ข ้อมูลจําเพาะ
การวางแผนผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา ข ้อมูลของลูกค ้า
ข ้อมูลผู ้ใช ้งาน ข ้อมูลด ้านกลยุทธ์ปัจจุบันหรืออนาคต
แผนธุรกิจปั จจุบันหรืออนาคต นโยบายหรือวิธป
ี ฏิบัต ิ
ข ้อมูลพนักงาน และข ้อมูลทางธุรกิจหรือเทคนิคอืน
 ๆ
ทีเ ป็ นความลับหรือทีม
 ก
ี รรมสิทธิ5 ของฝ่ ายทีเ ปิ ดเผย

7.2 Subject to clause 5.3, each of YouGov and the Client will
keep confidential and will not disclose to any third
party(other than its legal and financial advisors) any
Confidential Information relating to the business and/or
operations of the other party that is disclosed by or on
behalf of the other party. This obligation will not apply to
any information that is trivial, was known to the receiving
party before disclosure, is in the public domain other
than through breach of this clause or is required to be
disclosed by a court, regulator or other competent
authority or body.

7.2 ภายใต ้ข ้อ 5.3 YouGov
และลูกค ้าจะเก็บเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยข ้อมูลลับใด ๆ
ทีเ กีย
 วข ้องกับธุรกิจและ/หรือการดําเนินงานของอีกฝ่ ายทีเ ปิ ดเผ
ยโดยหรือในนามของอีกฝ่ าย
(ยกเว ้นการเปิ ดเผยต่อผู ้ให ้คําปรึกษาด ้านกฎหมายหรือการเงินข
องตน) ข ้อผูกพันนีจะไม่นําไปใช ้กับข ้อมูลใด ๆ ทีไ ม่สาํ คัญ
ซึง ฝ่ ายผู ้รับข ้อมูลทราบอยู่แล ้วก่อนการเปิ ดเผยข ้อมูล
เป็ นข ้อมูลทีเ ข ้าถึงได ้โดยสาธารณะนอกเหนือจากเป็ นผลมาจาก
การละเมิดข ้อนี หรือศาล เจ ้าหน ้าทีท
 างกฎหมาย
หรือหน่วยงานหรือองค์กรทีร ับผิดชอบอืน
 ๆ สัง ให ้เปิ ดเผย
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8 Data protection

8 การคุม
้ ครองข้อมูล

8.1 Each party agrees to comply with applicable data
protection laws in relation to the Research Services.

8.1 แต่ละฝ่ ายตกลงทีจ
 ะปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายคุ ้มครองข ้อมูลทีเ กีย
 วข ้
องกับบริการวิจัย

8.2 In the event that a party (as data controller) requires the
other party to process its personal data (as data
processor) the parties will execute a separate written
contract which specifies the nature of the processing due
to take place and each party’s responsibilities and
obligations.

8.2 ในกรณีทฝ
ี ่ ายหนึง (ในฐานะผู ้ควบคุมข ้อมูล)
กําหนดให ้อีกฝ่ ายประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลของตน
(ในฐานะผู ้ประมวลผลข ้อมูล)
ั ญาจะดําเนินการตามสัญญาเป็ นลายลักษณ์อักษรแยกต่าง
คูส
่ ญ
หาก
ซึง ระบุลักษณะของการประมวลผลทีเ กิดขึน
 และความรับผิดชอบ
รวมถึงข ้อผูกพันของแต่ละฝ่ าย

8.3 Unless otherwise specified in the Order, Client
Deliverables do not contain personal data and the Client
undertakes that it will not (nor attempt), alone or using a
third party, to re-identify any individuals or otherwise
create personal data using those materials (whether in
combination with other data or otherwise).

8.3 ผลงานทีส
 ง่ มอบให ้ลูกค ้าไม่มข
ี ้อมูลส่วนบุคคลและลูกค ้ารับรองว่
าจะไม่ (หรือไม่พยายาม)
ระบุตัวบุคคลหรือสร ้างข ้อมูลส่วนบุคคลโดยใช ้เนือหาเหล่านั น
 ด ้ว
ยตนเองหรือใช ้อีกฝ่ าย
(ไม่วา่ จะรวมหรือไม่รวมกับข ้อมูลอืน
 ก็ตาม)

เว ้นแต่ระบุไว ้เป็ นอย่างอืน
 ในคําสัง ซือ

9 Exclusions and limitations of liability

9 การยกเว้นและข้อจําก ัดความร ับผิด

9.1 Nothing in this Agreement will operate to exclude or limit
either party’s liability for death or personal injury caused
by its negligence, fraud or fraudulent misrepresentation;
or either party’s liability under any indemnity it gives
under this Agreement; or any other liability that cannot
be limited or excluded by law.

9.1 ไม่มส
ี งิ ใดในข ้อตกลงนีทจ
ี ะดําเนินการเพือ
 ยกเว ้นหรือจํ ากัดควา
มรับผิดของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
ต่อการเสียชีวต
ิ หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลทีเ กิดจากความประมา
ทเลินเล่อ การฉ ้อโกง หรือการบิดเบือนความจริง
หรือความรับผิดของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง ภายใต ้การชดใช ้ใด ๆ
ทีร ะบุภายใต ้ข ้อตกลงนี
หรือความรับผิดอืน
 ใดทีไ ม่สามารถจํากัดหรือยกเว ้นตามกฎหมาย

9.2 Subject to clause 9.1, neither party shall be liable for any
loss of: data; reputation; goodwill or opportunity; loss of
or failure to realise expected profit, revenue, savings or
any other form of pure economic loss, whether any such
loss is direct or indirect; or any form of indirect, special,
incidental, punitive or consequential loss or damages
and, in each case, however arising.

9.2 ภายใต ้ข ้อ 9.1 ทัง สองฝ่ ายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ
 เสียง ค่าความนิยมหรือโอกาส
ของข ้อมูล ชือ
การสูญเสียหรือความล ้มเหลวในการสร ้างผลกําไรทีค
 าดไว ้
รายได ้ การออม หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจรูปแบบอืน
 ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นการสูญเสียทางตรงหรือทางอ ้อม
หรือเป็ นรูปแบบของการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ ้อม
เป็ นพิเศษ โดยไม่เจตนา เป็ นการลงโทษ หรือเป็ นผลสืบเนือง
และไม่วา่ จะเกิดขึน
 เนืองด ้วยเหตุใดก็ตามในแต่ละกรณี

9.3 Subject to clauses 9.1 and 9.2, YouGov’s maximum
aggregate liability to the Client for all claims (whether
arising in contract, tort, breach of statutory duty or
otherwise) under an Order or in relation to any Research
Services, whether in respect of a single event, series of
connected events or of unconnected events, shall not
exceed an amount equal to one hundred per cent
(100%) of the total amount of the fees paid by the Client
under the relevant Order in the year in which the claim is
made.

9.3 ภายใต ้ข ้อ 9.1 และ 9.2 ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของ YouGov
ต่อลูกค ้าสําหรับการเรียกร ้องทัง หมด (ไม่วา่ จะเกิดขึน
 ในสัญญา
การบิดเบือน การละเมิดหน ้าทีต
 ามกฎหมาย หรืออืน
 ๆ)
 หรือทีเ กีย
ภายใต ้คําสัง ซือ
 วข ้องกับบริการวิจัยใด ๆ
ไม่วา่ จะในแง่ของเหตุการณ์เดียว
หลายเหตุการณ์ทเี กีย
 วข ้องกันหรือไม่เกีย
 วข ้องกัน
ต ้องไม่เกินกว่าร ้อยละหนึง ร ้อย (100%)

ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมทัง หมดทีล
 ก
ู ค ้าจ่ายสําหรับคําสัง ซือ
ทีเ กีย
 วข ้องในปี ทม
ี ก
ี ารเรียกร ้อง

9.4 YouGov does not predict or assure any particular
substantive results of its research in advance and makes
no warranty, express or implied, as to the Research
Services or the results provided, or the suitability of the
Research Services for the Client’s purposes.

9.4 YouGov
ไม่คาดการณ์หรือรับรองผลลัพธ์ทเี ป็ นสาระสําคัญของการวิจัยล่ว
งหน ้า
และไม่รับประกันและไม่กําหนดไม่วา่ จะโดยชัดแจ ้งหรือโดยนัยเ
กีย
 วกับบริการวิจัยหรือผลลัพธ์ทเี กิดขึน

หรือความเหมาะสมของบริการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของลูกค ้า

9.5 YouGov accepts no liability for any loss suffered by the
Client or by any third party (including but not limited to
any client or customer of the Client) as a direct or indirect
result of its use of any of data or of making any business
decision, or refraining from making any such decision,
based wholly or partly on the data, expression of opinion,
statement or other information provided to the Client as
part of the Research Services or arising from the
interpretation by the Client or any third party of reports or
of other data furnished by YouGov and the Client shall
indemnify YouGov accordingly.

9.5 YouGov
จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทีเ กิดขึน
 กับลูกค ้าหรือบุคคลภา
ยนอกใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะลูกค ้า
หรือผู ้บริโภคของลูกค ้า)
เนืองจากผลทางตรงหรือทางอ ้อมของการใช ้ข ้อมูลใด ๆ
หรือการตัดสินใจทางธุรกิจใด ๆ
หรือการงดเว ้นจากการตัดสินใจใด ๆ
ดังกล่าวทัง หมดหรือบางส่วนจากข ้อมูล การแสดงความคิดเห็น
คําแถลง หรือข ้อมูลอืน
 ๆ
ทีใ ห ้แก่ลก
ู ค ้าเป็ นส่วนหนึง ของบริการวิจัย
หรือเกิดขึน
 จากการตีความโดยลูกค ้าหรืออีกฝ่ ายเกีย
 วกับรายงาน
หรือข ้อมูลอืน
 ที YouGov จัดทํา

และลูกค ้าจะชดใช ้ค่าเสียหายให ้กับ YouGov ตามนั น

9.6 The Client shall also indemnify YouGov and its officers,
directors, and/ or employees against any loss, damage
or other liability (including costs and expenses) suffered
as a result of any claim or proceedings arising in
connection with the use by, or on behalf of the Client, of
survey results for the purposes of: (i) comparative
advertising claims; (ii) investment offerings; (iii) all
litigation, including all costs connected with YouGov
serving as an expert witness, where legally required by
operation of law; and/or (iv) political lobbying work.

9.6 9ลูกค ้าจะต ้องชดใช ้ค่าเสียหายแก่ YouGov รวมถึงเจ ้าหน ้าที
กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทต่อความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือความรับผิดอืน
 ๆ
(รวมถึงต ้นทุนและค่าใช ้จ่าย)
ทีไ ด ้รับอันเนืองมาจากการเรียกร ้องหรือการดําเนินการใด ๆ
ทีเ กิดขึน
 จากการใช ้งานผลการสํารวจโดยหรือในนามของลูกค ้าเ
พือ
 วัตถุประสงค์ด ้าน (1) การอ ้างสิทธิโ5 ฆษณาเปรียบเทียบ (2)
ข ้อเสนอการลงทุน (3) การฟ้ องร ้องทัง หมด
รวมถึงค่าใช ้จ่ายทัง หมดทีเ กีย
 วข ้องกับ YouGov
 วชาญ ตามทีก
ในฐานะพยานผู ้เชีย
 ําหนดโดยกฎหมาย และ/หรือ
(4) งานวิง เต ้นทางการเมือง
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9.7 All warranties, guarantees, conditions or representations
relating to the Research Services other than those
expressly set out in these Terms (if any) are excluded to
the fullest extent permitted by law, whether express,
implied, oral or written.

9.7 การรับประกัน คําประกัน เงือ
 นไข
หรือการเป็ นตัวแทนทัง หมดทีเ กีย
 วข ้องกับบริการวิจัยนอกเหนือจ
ากทีร ะบุไว ้อย่างชัดแจ ้งในข ้อกําหนดเหล่านี (ถ ้ามี)
จะได ้รับการยกเว ้นตามขอบเขตสูงสุดทีก
 ฎหมายอนุญาต
ไม่วา่ จะโดยชัดแจ ้ง โดยนัย โดยวาจา หรือเป็ นลายลักษณ์อักษร

9.8 Without prejudice to clause 9.6, and unless required by
operation of law, the Client agrees not to call YouGov, its
directors, officers and/ or group companies as a witness
in any legal proceedings.

9.8 ลูกค ้าตกลงทีจ
 ะไม่เรียกร◌ ้องให ้ YouGov กรรมการ เจ ้าหน ้าที
และ/หรือ บริษัทในเครือของ YouGov
เป็ นพยานในการดําเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ
โดยไม่กระทบกับข ้อ 9.6

10 Termination and effect of termination

10 การยุตแ
ิ ละผลของการยุต ิ

10.1 Without affecting any other right or remedy available to it,
YouGov may terminate this Agreement with immediate
effect by giving written notice to the Client if:

10.1 YouGov อาจยุตข
ิ ้อตกลงนีโดยมีผลบังคับใช ้ทันที
โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อสิทธิห
5 รือการแก ้ไขอืน
 ใดทีม
 อ
ี ยู่
ซึง แจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษรให ้ลูกค ้าทราบหาก:

10.1.1 the Client fails to pay any sum due under this Agreement
when it falls due;

10.1.1 ลูกค ้าล ้มเหลวในการชําระเงินใด ๆ
ทีค
 รบกําหนดภายใต ้ข ้อตกลงนีเมือ
 ถึงกําหนด

10.1.2 in YouGov’s reasonable opinion, association with the
Client is likely to bring YouGov into disrepute;

10.1.2 การเชือ
 มโยงกับลูกค ้ามีแนวโน ้มทีจ
 ะทําให ้ YouGov
 มเสียชือ
 เสียง ตามความคิดเห็นอันสมเหตุสมผลของ
เสือ
YouGov

10.1.3 the Client is acquired by, or itself acquires, a competitor
or competing business of YouGov; or

10.1.3 กิจการของลูกค ้าถูกเข ้าซือ
 โดย หรือลูกค ้าเข ้าซือ
 กิจการของ
คูแ
่ ข่งหรือธุรกิจคูแ
่ ข่งของ YouGov หรือ

10.1.4 the Client breaches their obligations in clause 3.1.

10.1.4 ลูกค ้าละเมิดข ้อผูกพันของตนในข ้อ 3.1

10.2 Subject to clause 10.1, either party may terminate this
Agreement immediately by giving written notice to the
other party if the other party:

10.2 ภายใต ้ข ้อ 10.1
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง สามารถยกเลิกข ้อตกลงนีทันทีโดยแจ ้งเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรให ้อีกฝ่ ายทราบ หากอีกฝ่ าย:

10.2.1 commits any material breach of any of this Agreement
which cannot be remedied or commits any material
breach of this Agreement which can be remedied and
fails to remedy that breach and within thirty (30) days
after notice from the other party giving full particulars of
the breach and requiring it to be remedied; or

10.2.1 กระทําการละเมิดร ้ายแรงใด ๆ
ต่อข ้อตกลงนีซงึ ไม่สามารถแก ้ไขได ้
หรือกระทําการละเมิดร ้ายแรงต่อข ้อตกลงนีซงึ สามารถแก ้ไขและ
ไม่สามารถแก ้ไขข ้อผิดพลาดดังกล่าวภายในสามสิบ (30)
วันหลังจากการแจ ้งให ้ทราบจากอีกฝ่ ายทีร ะบุรายละเอียดการละ
เมิดทัง หมด และทีร ้องขอให ้แก ้ไข หรือ

10.2.2 enters into liquidation, whether compulsory or voluntary
(except for the purposes of bona fide reconstruction or
amalgamation), or compounds with or makes any
arrangements with its creditors or makes a general
assignment for the benefit of its creditors, or has a
receiver, manager, administrative receiver or
administrator appointed over the whole or substantially
the whole of its undertaking or assets, or if it ceases or
threatens to cease to carry on its business, or makes any
material change in its business, or if it suffers any
analogous process in any jurisdiction.

10.2.2 เริม
 ดําเนินการชําระบัญชีไม่ว่าจะเป็ นการบังคับหรือโดยสมัครใจ
(เว ้นแต่เพือ
 วัตถุประสงค์ในการฟื นฟูโดยสุจริตหรือการควบรวมโ
ดยได ้รับการอนุมัตล
ิ ว่ งหน ้าจากอีกฝ่ าย)
หรือรวมกับหรือทําข ้อตกลงใด ๆ กับเจ ้าหนี
หรือทําการมอบหมายสิทธิท
5 ัวไปเพือ
 ประโยชน์ของเจ ้าหนี
หรือมีผู ้รับ ผู ้จัดการ ผู ้รับบริหาร
หรือผู ้ดูแลทีไ ด ้รับการแต่งตัง เกีย
 วกับกิจการหรือสินทรัพย์ทงั  หม
ดหรือทีส
 าํ คัญทัง หมด
หรือหากมีการหยุดหรือขูว่ า่ จะหยุดดําเนินธุรกิจ
หรือมีการเปลีย
 นแปลงสําคัญในธุรกิจของตน
หรือหากประสบกับกระบวนการทีค
 ล ้ายคลึงกันในเขตอํานาจศาล
ใด ๆ

10.3 The Client may terminate all or part of the Research
Services for convenience provided that it provides written
notice and the following early termination fees shall be
payable by the Client within 30 days of receipt by
YouGov of the Client’s written notice of termination:

10.3 ลูกค ้าสามารถยุตบ
ิ ริการวิจัยทัง หมดหรือบางส่วนเพือ
 ความสะดว
ก หากว่ามีการแจ ้งเป็ นลายลักษณ์อักษร
และค่าธรรมเนียมการยุตล
ิ ว่ งหน ้าต่อไปนีต ้องชําระโดยลูกค ้าภาย
ใน 30 วันหลังจาก YouGov
ได ้รับการแจ ้งยุตเิ ป็ นลายลักษณ์อักษรของลูกค ้า:

10.3.1 at any time prior to the finalisation of the questionnaire(s)
– 25% of the total fees due under the Order;

10.3.1 ในเวลาใด ๆ ก็ตามก่อนการสร ้างแบบสอบถามจะเสร็จสิน
 - 25%

ของค่าธรรมเนียมทัง หมดทีต
 ้องชําระภายใต ้คําสัง ซือ

10.3.2 after any questionnaire is finalised but prior to the
commencement of any fieldwork – 50% of the total fees
due under the Order;

10.3.2 หลังจากสร ้างแบบสอบถามเสร็จสิน
 แล ้ว
แต่กอ
่ นทีจ
 ะเริม
 การทํางานภาคสนามใด ๆ - 50%

ของค่าธรรมเนียมทัง หมดทีต
 ้องชําระภายใต ้คําสัง ซือ

10.3.3 after any fieldwork has commenced but before delivery
of results – 75% of the total fees due under the Order;

10.3.3 หลังจากการทํางานภาคสนามใด ๆ เริม
 ขึน

แต่กอ
่ นทีจ
 ะส่งมอบผลลัพธ์ใด ๆ - 75%

ของค่าธรรมเนียมทัง หมดทีต
 ้องชําระภายใต ้คําสัง ซือ

10.3.4 at any point following the delivery of any results – 100%
of the total fees due under the Order.

10.3.4 ณ เวลาใด ๆ หลังการส่งมอบผลลัพธ์ใด ๆ - 100%

ของค่าธรรมเนียมทัง หมดทีต
 ้องชําระภายใต ้คําสัง ซือ

10.4 Without affecting any other right or remedy available to it,
YouGov may suspend the supply of Research Services
under any Order or any other agreement between the
Client and YouGov if the Client fails to pay any amount
due on the due date for payment, the Client becomes
subject to any of the events listed in clause 10.2.2, or
YouGov reasonably believes that the Client is about to
become subject to any of them.

10.4 YouGov อาจระงับการให ้บริการวิจัยภายใต ้คําสัง ซือ
 ใด ๆ
หรือข ้อตกลงอืน
 ๆ ระหว่างลูกค ้าและ YouGov
โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อสิทธิห
5 รือการแก ้ไขอืน
 ใดทีม
 อ
ี ยู่
หากลูกค ้าไม่ชาํ ระเงินจํานวนใด ๆ
ทีค
 รบกําหนดชําระในวันทีค
 รบกําหนดชําระเงิน
ลูกค ้าอยู่ภายใต ้เหตุการณ์ใด ๆ ทีร ะบุไว ้ในข ้อ 10.2.2 หรือ
YouGov
 ว่าลูกค ้ากําลังจะตกอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั น
มีเหตุผลให ้เชือ


10.5 On termination for any reason the Client shall:

10.5 เมือ
 มีการยุตด
ิ ้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค ้าจะต ้อง:
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10.5.1 immediately pay to YouGov any YouGov’s outstanding
invoices and interest; and

10.5.1 ชําระเงินตามใบแจ ้งหนีและดอกเบีย
 ทีค
 ้างชําระใด ๆ ของ
YouGov ให ้แก่ YouGov ทันที และ

10.5.2 have no right to use any materials or deliverables
provided by YouGov prior to making payment in
accordance with this clause.

10.5.2 ไม่มส
ิ ธิใ5 ช ้เนือหาหรือผลงานใด ๆ ที YouGov ส่งมอบให ้ลูกค ้า
ี ท
ก่อนการชําระเงินตามข ้อนี

10.6 Termination shall not affect any rights, remedies,
obligations or liabilities of the parties that have accrued
up to the date of termination, including the right to claim
damages in respect of any breach of this Agreement,
which existed at or before the date of termination or
expiry.

10.6 การยุตน
ิ ีจะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิ5 การแก ้ไข ข ้อผูกพัน
ั ญาทีเ กิดขึน
หรือความรับผิดของคูส
่ ญ
 จนถึงวันทีย
 ุต ิ
รวมถึงสิทธิใ5 นการเรียกร ้องค่าเสียหายจากการฝ่ าฝื นข ้อตกลงนีซ ึ
งเกิดขึน
 ในหรือก่อนวันทีม
 ก
ี ารยุตห
ิ รือการหมดอายุ

11 ทว ั ไป

11 General
11.1 Force majeure: neither party shall be in breach nor liable
for delay in performing, or failure to perform, any of its
obligations under this Agreement (other than the Client’s
obligation to pay fees due) if such delay or failure results
from events, circumstances or causes beyond its
reasonable control, including but not limited to, diseases,
epidemics or pandemics.

11.1 เหตุสด
ั :
ุ วิสย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง จะต ้องไม่ละเมิดหรือรับผิดต่อความล่าช ้าในการ
ปฏิบัตงิ านหรือความล ้มเหลวในการดําเนินการใด ๆ
ของข ้อผูกพันภายใต ้ข ้อตกลงนี
(นอกเหนือจากข ้อผูกพันของลูกค ้าในการชําระค่าธรรมเนียมตาม
กําหนด)
หากความล่าช ้าหรือความล ้มเหลวดังกล่าวเป็ นผลมาจากเหตุการ
ณ์ สถานการณ์
หรือสาเหตุทอ
ี ยู่นอกเหนือการควบคุมทีส
 มเหตุสมผล รวมถึง
แต่ไม่จํากัดเพียง โรคภัยไข ้เจ็บ โรคระบาด
หรือโรคระบาดทัวโลก

11.2 Publicity: YouGov shall have the right to make any press
announcement or statement in connection with this
Agreement and respond to any request to make the
same.

11.2 การเผยแพร่: YouGov
ิ ธิท
มีสท
5 จ
ี ะจัดทําและตอบคําขอการจัดทําประกาศประชาสัมพันธ์
หรือคําแถลงใด ๆ ทีเ กีย
 วข ้องกับข ้อตกลงนี

11.3 Assignment: the rights and obligations of the Client may
not be transferred to any other person, without YouGov’s
prior written consent. YouGov may at any time assign,
subcontract, delegate, otherwise transfer, or deal in any
other manner with any or all of its rights and obligations
under this Agreement.

11.3 การมอบหมาย:
สิทธิแ
5 ละข ้อผูกพันของลูกค ้าไม่สามารถโอนไปยังบุคคลอืน
 ใด
โดยไม่ได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก YouGov
YouGov อาจมอบหมาย ทําสัญญารับช่วง ตัง ตัวแทน โอนย ้าย
หรือจัดการในลักษณะอืน
 ใดกับสิทธิแ
5 ละข ้อผูกพันใด ๆ
หรือทัง หมดภายใต ้ข ้อตกลงนีได ้ตลอดเวลา

11.4 No third party rights: no third party may enforce any
provisions of this Agreement.

11.4 บุคคลภายนอกไม่มส
ิ ธิ:5
ี ท
บุคคลภายนอกไม่สามารถบังคับใช ้บทบัญญัตใิ ด ๆ
ของข ้อตกลงนี

11.5 Local laws: each party shall comply with locally
applicable laws and any requests from legal authorities
in relation to this Agreement or any Order . The terms of
this Agreement shall apply to the maximum extent
permitted by local laws. The invalidity or unenforceability
of any part of this Agreement does not entail the
invalidity of the entire agreement.

11.5 กฎหมายท ้องถิน
 :
แต่ละฝ่ ายจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบ
 ังคับใช ้ในท ้องถิน

และคําขอใด ๆ
จากหน่วยงานด ้านกฎหมายทีเ กีย
 วข ้องกับข ้อตกลงนีหรือคําสัง ซื
อใด ๆ
ต ้องบังคับใช ้ข ้อกําหนดของข ้อตกลงนีมากทีส
 ด
ุ ทีอ
 นุญาตโดยก
ฎหมายท ้องถิน
 หากมีสว่ นใด ๆ
ของข ้อตกลงนีทไี ม่สามารถใช ้หรือใช ้บังคับ
ส่วนอืน
 ทัง หมดของข ้อตกลงจะยังคงถือว่าใช ้ได ้เช่นเดิม

11.6 Authorised signatory: the Client confirms that the person
signing the Order is authorised to sign and bind the
Client.

11.6 ผู ้มีอํานาจลงนาม:
 ได ้รับอนุญาตให ้ลงนามและผู
ลูกค ้ายืนยันว่าผู ้ลงนามในคําสัง ซือ
กมัดลูกค ้า

11.7 Survival: the rights and obligations of the parties under
sections titled Confidential Information, Termination and
effect of termination, Intellectual Property Rights, Data
Protection, Fees and payment, Publication approval
service, General and Governing Law and jurisdiction
shall survive the expiration or termination of this
Agreement.

11.7 การมีผลต่อไป:
ื ข ้อมูลลับ
สิทธิและหน ้าทีข
 องแต่ละฝ่ ายภายใต ้ส่วนทีช
 อ
ิ ทางปั ญญา
การยุตแ
ิ ละผลของการยุต ิ สิทธิทรัพย์สน
การคุ ้มครองข ้อมูล ค่าธรรมเนียมและการชําระเงิน
บริการอนุมัตก
ิ ารตีพม
ิ พ์เผยแพร่ ทัว ไป
และกฎหมายทีใ ช ้บังคับและเขตอํานาจศาล
จะยังคงมีผลต่อไปหลังจากการหมดอายุหรือการยุตข
ิ ้อตกลงนี

11.8 Relationship of the parties: The relationship of parties
established by this Agreement shall be that of
independent contractors and nothing contained in this
Agreement shall be construed to constitute the parties as
principal and agent, employer and employee, franchisor
and franchisee, partners, co-owners or otherwise as
participants in a joint venture or common undertaking.

11.8 ความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ าย:
ความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ ายทีเ กิดขึน
 ตามข ้อตกลงนี
จะเป็ นความสัมพันธ์ในรูปแบบผู ้รับเหมาอิสระ
และไม่มส
ี งิ ใดในข ้อตกลงนีทจ
ี ะตีความให ้แต่ละฝ่ ายเป็ นฝ่ ายหลั
กและตัวแทน ผู ้ว่าจ ้างและผู ้รับจ ้าง ผู ้สัมปทานและผู ้รับสัมปทาน
พันธมิตร เจ ้าของร่วม
หรือผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียร่วมกันในธุรกิจหรือการดําเนินการทัวไปอื
น

11.9 Non-reliance: The Client acknowledges that it is not
entering into this Agreement in reliance on any
statements, representations or promises not expressly
included within this Agreement.

11.9 การไม่ไว ้วางใจ:
ลูกค ้ารับทราบว่าไม่ได ้ตกลงตามข ้อตกลงนีเพราะความไว ้วางใจ
ในคําแถลง ผู ้แทน หรือคําสัญญาใด ๆ
ทีไ ม่ได ้รวมอย่างชัดแจ ้งในข ้อตกลงนี
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11.10 Notices: Notices or any other communications required
or permitted under this Agreement shall be given in
writing, in English, and delivered by (i) hand in person to
the registered address of a party, or (ii) e-mail followed
by a registered mail (return receipt requested) or
international reputable courier delivery addressed to the
relevant party and shall then be deemed to have been
duly received by the recipient.

11.10 การประกาศ:
 สารอืน
การประกาศหรือการสือ
 ใดทีจ
 ําเป็ นหรืออนุญาตภายใต ้ข ้อ
ตกลงนีต ้องทําเป็ นลายลักษณ์อักษร เป็ นภาษาอังกฤษ
และจัดส่งโดย (1)
การนํ าไปส่งเองตามทีอ
 ยู่ทจ
ี ดทะเบียนของฝ่ ายผู ้รับ หรือ (2)
อีเมลและตามด ้วยจดหมายทีล
 งทะเบียน
(โดยขอการยืนยันการรับ)
หรือทีจ
 ัดส่งโดยผู ้ให ้บริการจัดส่งระดับสากลทีไ ด ้รับการยอมรับ
ไปยังฝ่ ายทีเ กีย
 วข ้องและจึงถือว่าได ้รับโดยฝ่ ายรับภายในเวลาที
เหมาะสมแล ้ว

12 กฎหมายทีใ ช้บ ังค ับและเขตอํานาจศาล

12 Governing law and jurisdiction

กฎหมายทีใ ช ้บังคับและเขตอํานาจศาล:
กฎหมายทีใ ช ้บังคับและสถานทีส
 าํ หรับการลงมติข ้อพิพาทใด ๆ
ทีเ กิดขึน
 ภายใต ้ข ้อตกลงนีจะเป็ นดังนี

The governing law and jurisdiction: the governing law
and venue for resolution of any dispute arising under this
Agreement will be as follows:

YouGov Company
country of
registration

Applicable
Governing
Law

บริษ ัท YouGov

Jurisdiction

กฎหมายทีใ ช้บ ังค ับ

เขตอํานาจศาล

ทวีปอเมริกา

Americas
United States of
America

ประเทศทีจ
 ดทะเ
บียน

New York

New York State

สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์ก

รัฐนิวยอร์ก

Canada

Canada

Canada

แคนาดา

แคนาดา

แคนาดา

Brazil

England
and Wales

England and
Wales

บราซิล

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

England
and Wales

England and
Wales

สหราชอาณาจักร

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

England
and Wales

England and
Wales

เบลเยียม,
ฝรังเศส, เยอรมนี,
อิตาลี,
เนเธอร์แลนด์,
สเปน, ตุรกี

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

England
and Wales

England and
Wales

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

ทวีปยุโรป

Europe
United Kingdom
Belgium, France,
Germany, Italy,
Netherlands, Spain,
Turkey

นอร์ดก
ิ

Nordics
Denmark, Finland,
Norway, Sweden

เอเชียแปซิฟิก

Asia Pacific
Indonesia, Malaysia,
Philippines,
Singapore, Taiwan,
Thailand, Vietnam
Hong Kong

China

England
and Wales
Hong Kong
S.A.R.
The
People’s
Republic of
China

England and
Wales

อินโดนีเซีย,
มาเลเซีย,
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์,
สิงคโปร์, ไต ้หวัน,
ไทย, เวียดนาม

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

Hong Kong S.A.R.

ฮ่องกง

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐปร
ะชาชนจีน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐปร
ะชาชนจีน

Shanghai Free
Trade Zone

จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

 งไฮ ้
เขตการค ้าเสรีเซีย

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

Australia & New Zealand
Australia, New
Zealand

England
and Wales

England and
Wales

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

ตะวันออกกลางและอินเดีย

Middle East & India
UAE, Saudi Arabia,
India

เดนมาร์ก,
ฟิ นแลนด์,
นอร์เวย์, สวีเดน

England
and Wales

England and
Wales

England
and Wales

England and
Wales

สหรัฐอาหรับเอมิเ
รตส์,
ซาอุดอ
ี าระเบีย,
อินเดีย

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

อืน
 ๆ

Other
Any other country

ประเทศอืน
 ๆ

13 ภาษา

13 Language
13.1 These terms and conditions are drafted in the English
language and in Thai.

 นไขเหล่านีมฉ
ี บับภาษาอังกฤษและฉบับภาษ
13.1 ข ้อกําหนดและเงือ

13.2 The English language version of this Agreement shall
prevail if there is a conflict.

13.2 หากมีข ้อขัดแย ้ง

าไทย

ฉบับภาษาอังกฤษของข ้อตกลงนีจะมีอํานาจเหนือกว่าเสมอ
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