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 YouGov Subscription Products  
Terms & Conditions 
 

 ขอ้กําหนดและเงื�อนไขผลติภณัฑก์ารสมคัรส
มาชกิของ YouGov 

1 Basis of agreement 1 พื นฐานของขอ้ตกลง 

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 
(the “Client”). Each Order will include a description of the 
YouGov data product subscription/s purchased by the 
Client (the “Subscription Products”) including the 
duration of the Subscription Products subscription (the 
“Subscription Term”). 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 ขอ้กําหนดและเงื�อนไขเหล่านี� ("ขอ้กําหนด") 

พรอ้มดว้ยแบบฟอรม์คําสั�งซื�อ 

คําแถลงของงานหรอืเอกสารใดที�รวมขอ้กําหนดตามการอา้งองิ 
("คําสั�งซื�อ") ที�ลงนามโดยลกูคา้และ YouGov 

ประกอบเป็นขอ้ตกลงทั �งหมดระหวา่งบรษัิท YouGov 

ที�ปรากฏชื�อบนคําสั�งซื�อ ("YouGov") 

และลกูคา้ที�ปรากฏชื�อบนคําสั�งซื�อ ("ลกูคา้") 
แตล่ะคําสั�งซื�อจะประกอบดว้ยคําอธบิายเกี�ยวกับการสมัครสมาชิ
ก หรอื ซื�อขอ้มูลของฝ่าย Data Product โดยลกูคา้ 
("ผลติภัณฑท์ ี�ตอ้งสมัครสมาชกิ") 

รวมถงึระยะเวลาการเป็นสมาชกิผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิตา
มที�ไดส้มัครไว ้("ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ") 

ขอ้กําหนดและเงื�อนไขอื�น ๆ จะไม่มผีลบังคับใชแ้ตอ่ย่างใด 

ในกรณีที�มขีอ้ขัดแยง้ระหวา่งคําสั�งซื�อและขอ้กําหนดนี� 
จะถอืบทบัญญัตใินคําสั�งซื�อเป็นหลัก 

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 คําที�นยิามไวซ้ึ�งใชใ้นขอ้กําหนดนี�จะถอืความหมายตามที�กําหนด
ไวใ้นคําสั�งซื�อหรอืขอ้กําหนดนี� (เรยีกรวมวา่ "ขอ้ตกลง") 

2 YouGov’s Obligations 2 ขอ้ผูกพนัของ YouGov 

2.1 YouGov shall use commercially reasonable endeavours 
to make the Subscription Products available on a 24x7 
basis subject to any downtime necessary for essential 
maintenance. YouGov will provide at least 24 hours’ 
notice to the Client of anticipated temporary unavailability 
and shall wherever possible carry out work outside 
working hours (GMT). The Client’s sole remedy for any 
interruption in the availability of the Subscription 
Products for any other reason due to the fault of YouGov 
shall be a pro-rata extension of the term of the Client’s 
subscription.  

2.1 YouGov จะใชค้วามพยายามตามที�สมควรในเชงิพาณิชย ์

เพื�อทําใหผ้ลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิพรอ้มใหบ้รกิารตลอดเว
ลา 
ทั�งนี�อาจมชีว่งเวลาที�หยุดทํางานซึ�งจําเป็นต่อการซอ่มบํารุงที�สํา
คัญ YouGov จะแจง้ใหล้กูคา้ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 24 

ชั�วโมง หากคาดวา่จะไม่พรอ้มใหบ้รกิารชั�วคราว 
และจะดําเนินงานนอกเวลาทําการ (GMT) หากเป็นไปได ้

การเยยีวยาลกูคา้เพยีงอย่างเดยีวสําหรับการหยุดชะงักการใหบ้ริ
การผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิดว้ยเหตผุลอื�น ๆ 
เนื�องจากความผดิพลาดของ YouGov 

จะเป็นการขยายสัดสว่นระยะเวลาการสมัครสมาชกิของลกูคา้  

2.2 YouGov may provide updates and make improvements 
to the Subscription Products from time to time. 

2.2 YouGov 

อาจดําเนนิการอัปเดตและปรับปรุงผลติภัณฑก์ารสมัครสมาชกิเป็
นครั �งคราว 

3 Authorised uses 3 ผูใ้ชท้ ี�ไดร้บัอนุญาต 

3.1 Where necessary for the receipt of such Services, the 
Client may provide individuals employed by the Client, or 
its Affiliates within the brand(s) specified in the relevant 
Order, with access to the relevant Subscription Products 
(each, an “Authorised User”). The Client shall provide 
YouGov with an updated list of Authorised Users every 3 
months after the start of the Subscription term. 

3.1 เมื�อจําเป็นในการรับบรกิารดังกลา่ว 
ลกูคา้สามารถใหบ้คุคลที�ลกูคา้หรอืบรษัิทในเครอืวา่จา้งภายในแ
บรนดท์ี�ระบไุวใ้นคําสั�งซื�อที�เกี�ยวขอ้งเขา้ถงึผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมั
ครสมาชกิที�เกี�ยวขอ้ง (แตล่ะคนเรยีกวา่ "ผูใ้ชท้ี�ไดร้ับอนุญาต") 

ลกูคา้จะใหร้ายชื�อผูใ้ชง้านที�ไดร้ับอนุญาตล่าสดุแก ่YouGov 

ทุก ๆ 3 เดอืนหลังจากเริ�มตน้ระยะเวลาการสมัครสมาชกิ 

3.2 Solely relating to the brand specified in the relevant 
Order, Authorised Users may: 

3.2 ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับแบรนดท์ี�ระบใุนคําสั�งซื�อที�เกี�ยวขอ้งเท่านั�น 

ผูใ้ชง้านที�ไดร้ับอนุญาตสามารถ: 

3.2.1 download and print content from the Subscription 
Products (“YouGov Content”) and distribute such 
content within the Client’s organisation for internal use 
only; 

3.2.1 ดาวน์โหลดและพมิพเ์นื�อหาจากผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิ 

("เนื�อหา YouGov") 

และเผยแพร่เนื�อหาดังกลา่วภายในองคก์รของลกูคา้เพื�อการใชง้
านภายในเท่านั�น  

3.2.2 create new material derived from YouGov Content 
combined with other materials provided by the Client 
(“New Material”); 

3.2.2 สรา้งเนื�อหาสาระใหม่ที�ไดจ้ากเนื�อหา YouGov 

รวมกับเนื�อหาสาระอื�น ๆ ที�ไดร้ับจากลกูคา้ ("เนื�อหาสาระใหม"่)  

3.2.3 distribute limited extracts, which may include numbers or 
charts, from YouGov Content (“Limited Extracts”) to a 
limited audience comprising the Client’s end clients or 
prospective clients but not the general public; and 

3.2.3 เผยแพร่สว่นตัดทอนที�จํากัด 

ซึ�งอาจรวมถงึตัวเลขหรอืแผนภมูจิากเนื�อหา YouGov 

("สว่นตัดทอนที�จํากัด") ใหแ้กผู่ร้ับสารจํานวนจํากัด 

ซึ�งประกอบดว้ยลกูคา้ปลายทางของลกูคา้ 
หรอืลกูคา้ที�คาดหวังแตไ่ม่ใชป่ระชาชนทั�วไป และ 
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3.2.4 subject to the approval process and attribution 
requirements in the below clause (publication approval 
service), publish New Material and/or Limited Extracts in 
press releases and similar publications. 

3.2.4 ตพีมิพเ์นื�อหาสาระใหม่และ/หรอืสว่นที�ตัดทอนมาอย่างจํากัดใน
ขา่วประชาสัมพันธแ์ละการตพีมิพใ์นลักษณะเดยีวกัน 

ตามกระบวนการอนุมัตแิละขอ้กําหนดดา้นการอา้งองิแหลง่ที�มา 
ตามมาตราดา้นล่างนี� (บรกิารอนุมัตกิารตพีมิพเ์ผยแพร่)  

4 Restrictions on use 4 ขอ้จํากดัในการใช ้

4.1 Neither the Client, nor any Authorised User may: 4.1 ไม่วา่ลกูคา้หรอืผูใ้ชท้ี�ไดร้ับอนุญาตใด ๆ ไม่สามารถ: 

4.1.1 re-distribute or make available to third parties any part of 
the Subscription Products or extract any software or 
scripts from the Subscription Products except as 
permitted in this Agreement; or 

4.1.1 นําสว่นหนึ�งสว่นใดของผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิไปเผยแพร่
ตอ่หรอืใหบ้รกิารแกบ่คุคลภายนอก 

หรอืตัดทอนซอฟตแ์วรห์รอืบทคําสั�งใด ๆ 
จากผลติภัณฑก์ารสมัครสมาชกิ 

ยกเวน้ไดร้ับอนุญาตไวใ้นขอ้ตกลงนี� หรอื 

4.1.2 remove, obscure or modify any copyright or other notices 
included in the Subscription Products nor any metadata 
or digital rights management intelligence that may be 
associated with the Subscription Products; or 

4.1.2 ลบ ปิดบัง 
หรอืแกไ้ขลขิสทิธิ8หรอืประกาศอื�นใดที�รวมอยู่ในผลติภัณฑท์ี�ตอ้ง
สมัครสมาชกิ 

หรอืเมทาดาทาหรอืขอ้มูลดา้นการจัดการสทิธิ8ทางดจิทิัลที�อาจเ
กี�ยวขอ้งกบัผลติภัณฑก์ารสมัครสมาชกิ หรอื 

4.1.3 systematically scrape, crawl, harvest, retrieve or 
otherwise gather by electronic means any data or other 
content to copy, create, acquire or compile - directly or 
indirectly, in single or multiple downloads - a collection, 
compilation, database, directory or similar. 

4.1.3 ดงึ รวบรวม เก็บเกี�ยว หรอืเรยีกขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 

หรอืรวบรวมขอ้มูลหรอืเนื�อหาอื�น ๆ ดว้ยวธิทีางอเิล็กทรอนกิส ์

เพื�อคัดลอก สรา้ง ไดร้ับ หรอืเรยีบเรยีงชดุขอ้มูล รายการขอ้มูล 

ฐานขอ้มูล สารบบ หรอืสิ�งอื�นที�คลา้ยกัน โดยตรงหรอืทางออ้ม 

ในการดาวน์โหลดครั �งเดยีวหรอืหลายครั �ง 

4.2 Nothing in this Agreement shall be construed as allowing 
the use of the Subscription Products, or any extracts 
from the Subscription Products, to create a derivative 
work, product or service which: 

4.2 ไม่มสีิ�งใดในขอ้ตกลงนี�ที�จะตคีวามไดว้า่อนุญาตการใชผ้ลติภัณ
ฑท์ี�ตอ้งสมคัรสมาชกิหรอืสว่นที�ตัดทอนมาจากผลติภัณฑท์ี�ตอ้ง
สมัครสมาชกิเพื�อจัดทําผลงาน ผลติภัณฑ ์

หรอืบรกิารที�ดัดแปลงมาซึ�ง: 

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

4.2.1 ละเมดิสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญาของ YouGov หรอืผูใ้หอ้นุญาต 

4.2.2 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 

4.2.2 เป็นผลงาน ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารที�มกีารแขง่ขันเชงิพาณิชย ์

หรอืสว่นหนึ�งสว่นใดที�แขง่ขันกับหรอืสามารถทดแทนงาน 

ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิารที� YouGov จัดหาให ้หรอื 

4.2.3 otherwise damages the commercial interests of YouGov. 4.2.3 สรา้งความเสยีหายอย่างหนึ�งอย่างใดตอ่ผลประโยชน์เชงิพาณิช
ยข์อง YouGov 

4.3 The Client shall take commercially reasonable technical 
and organisational steps to restrict access to the 
Subscription Products to Authorised Users only, and to 
ensure that Authorised Users do not share or disclose 
passwords; and shall report any unauthorised disclosure, 
access, cyber security breaches or sharing of passwords 
to YouGov promptly to enable YouGov to take remedial 
steps. YouGov may use appropriate technical protection 
measures and / or audits to control access and/or to 
detect unauthorised use of the Subscription Products. 

4.3 ลกูคา้ตอ้งใชข้ั �นตอนทางเทคนคิและทางองคก์รตามที�สมควรใน
เชงิพาณิชย ์

เพื�อจํากัดใหผู้ใ้ชง้านที�ไดร้ับอนุญาตเท่านั�นเขา้ถงึผลติภัณฑท์ี�ต ้
องสมัครสมาชกิ 

และตรวจสอบวา่ผูใ้ชง้านที�ไดร้ับอนุญาตไม่แพร่งพรายหรอืเปิดเ
ผยรหัสผ่าน และจะตอ้งรายงานการเปิดเผย การเขา้ถงึ 
การละเมดิความปลอดภัยทางไซเบอร ์
หรอืแบง่ปันรหัสผ่านที�ไม่ไดร้ับอนุญาตแก ่YouGov 

โดยทันทเีพื�อให ้YouGov ดําเนินการขั �นตอนการแกไ้ข 
YouGov 

สามารถใชม้าตรการป้องกันทางเทคนคิและ/หรอืการตรวจสอบที�
เหมาะสม 

เพื�อควบคมุการเขา้ถงึและ/หรอืเพื�อตรวจหาการใชง้านผลติภัณ
ฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิที�ไม่ไดร้ับอนุญาต 

4.4 Should the number of users increase substantially above 
the number originally anticipated at the time the Order is 
signed and upon which the pricing is based, the Client 
shall promptly report this to YouGov and  pay YouGov 
for the additional access equal to a pro rata amount of 
the Client’s subscription fee. Thereafter, the parties shall, 
in good faith, negotiate an increased price based upon 
the new number of users.  

4.4 หากจํานวนผูใ้ชเ้พิ�มขึ�นมากเกนิกวา่จํานวนที�คาดไวใ้นทแีรก ณ 

เวลาที�มกีารลงนามคําสั�งซื�อแลว้ 
และตามการกําหนดราคาที�อา้งองิ 
ลกูคา้ตอ้งรายงานเรื�องดังกลา่วแก ่YouGov โดยทันท ี

และชําระเงนิแก ่YouGov 

สําหรับการเขา้ใชเ้พิ�มเตมิเท่ากับสัดสว่นจํานวนคา่ธรรมเนียมการ
สมัครสมาชกิของลกูคา้ 
หลังจากนั�นทั �งสองฝ่ายจะเจรจาโดยสจุรติใจถงึราคาที�เพิ�มขึ�น 

โดยองิจากจํานวนใหม่ของผูใ้ชง้านลา่สดุ  

4.5 In the event that the Client fails to report a substantial 
increase in its use of the Subscription Products, YouGov 
may, at its discretion and without prejudice to any other 
remedy, suspend or terminate access. Additionally, 
YouGov may charge the Client for the additional access 
at the full rate card price.  

4.5 ในกรณีที�ลกูคา้ลม้เหลวในการรายงานการเพิ�มขึ�นเป็นจํานวนมาก
ในการใชผ้ลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิYouGov 

อาจระงับหรอืยุตกิารเขา้ถงึตามดลุยพนิจิของ YouGov 

และไม่ใหก้ระทบกับการแกไ้ขอื�น ๆ นอกจากนี� YouGov 

อาจเรยีกเก็บคา่บรกิารจากลกูคา้สําหรับการเขา้ถงึเพิ�มเตมิเต็มรา
คาตามเอกสารขอ้มูลราคา  
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4.6 YouGov or its nominee accountants or auditors may 
upon reasonable notice inspect and audit the Client's 
use of the Subscription Products under an Order at any 
time during its term. All audits will be conducted during 
regular business hours, no more frequently than once in 
any 12-month period and in a manner that does not 
unreasonably interfere with the Client’s business 
operations. The Client shall make available all such 
books, records, equipment, information, and personnel 
and provide all such cooperation and assistance as may 
reasonably be requested by or on behalf of YouGov with 
respect to such audit. If the audit determines that the 
Client’s use of the Services exceeded the usage 
permitted by the relevant Order, the Client shall pay to 
YouGov all reasonable costs incurred by YouGov in 
conducting the audit in addition to YouGov’s other 
remedies. 

4.6 YouGov หรอืนักบัญชหีรอืผูส้อบบัญชทีี�ไดร้ับการแตง่ตั �ง 
อาจตรวจสอบหรอืตรวจประเมนิการใชผ้ลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสม
าชกิของลกูคา้ภายใตค้ําสั�งซื�อไดทุ้กเมื�อภายในระยะเวลาของคํา
สั�งซื�อนั�น โดยมปีระกาศใหท้ราบอย่างสมเหตสุมผล 

การตรวจประเมนิทั �งหมดจะดําเนินการระหวา่งเวลาทําการปกต ิ

โดยมคีวามถี�ไม่เกนิหนึ�งครั �งในชว่ง 12 เดอืน 

และในลักษณะที�ไม่รบกวนการดําเนินธุรกจิของลกูคา้โดยไม่สมเ
หตสุมผล ลกูคา้ตอ้งเตรยีมหนังสอื บันทกึ อปุกรณ์ ขอ้มูล 

และบคุลากร 
รวมทั �งใหค้วามร่วมมอืและความชว่ยเหลอืทั �งหมดตามที�อาจไดร้ั
บการรอ้งขอตามสมควรโดยหรอืในนามของ YouGov 

ซึ�งเกี�ยวขอ้งกับการตรวจประเมนิดังกลา่ว 
หากการตรวจประเมนิชี�ชดัวา่การใชบ้รกิารดังกลา่วของลกูคา้เกนิ
การใชง้านที�ไดร้ับอนุญาตโดยคําสั�งซื�อที�เกี�ยวขอ้ง 
ลกูคา้ตอ้งชําระเงนิคา่ใชจ่้ายทั �งหมดในการดําเนินการตรวจประเ
มนิ เพิ�มเตมิจากการแกไ้ขอื�น ๆ ของ YouGov ใหแ้ก ่YouGov 

5 Publication approval service 5 บรกิารอนุมตักิารตพีมิพเ์ผยแพร ่

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: 

5.1 ลกูคา้สามารถตพีมิพ์ สื�อสาร 
และเปิดเผยขอ้มูลสูส่าธารณะผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตหรอืสื�ออเิล็ก
ทรอนกิสท์ี�เปิดสูส่าธารณะอื�น ๆ ขา่วประชาสัมพันธ ์

และเอกสารอื�น ๆ ที�อา้งองิมาถงึ YouGov 

ในฐานะแหลง่ขอ้มูลของการวจัิย ("เอกสารสาธารณะ") 
หากวา่ลกูคา้ปฏบิัตติามกระบวนการรับรองคณุภาพตอ่ไปนี� 

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 ลกูคา้สง่ฉบับร่างของเอกสารสาธารณะให ้YouGov 

ในรูปแบบเอกสารแนบทางอเีมลมายังอเีมลของ YouGov 

ตามที�แสดงในคําสั�งซื�อ 

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 

จะตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นยําโดยสัมพันธก์ับคําอธบิายวธิกีาร
ที�ใช ้

และตอบกลับพรอ้มการแกไ้ขเนื�อหาผ่านทางอเีมลถงึลกูคา้ภายใ
น 2 วันทําการนับจากวันที�ไดร้ับ (หากวา่เป็นสองหนา้กระดาษ 

A4 หรอืนอ้ยกวา่นั�น และลกูคา้รับทราบวา่จะตอ้งใชเ้วลานานขึ�น 

หากเอกสารสาธารณะดังกลา่วมคีวามยาวมากกวา่สองหนา้กระด
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 ลกูคา้สามารถตพีมิพ์เอกสารสาธารณะที�มกีารแกไ้ขของ 
YouGov พรอ้มระบแุหลง่ที�มาถงึ YouGov 

ในฐานะหน่วยงานซึ�งเป็นแหลง่ขอ้มูลของงานวจัิย 

5.1.4 where Subscription Products 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 กรณีที�มกีารใหบ้รกิารผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิในสหราชอา
ณาจักร ลกูคา้รับทราบว่า YouGov ในฐานะสมาชกิของ British 

Polling Council แหง่สหราชอาณาจักร 
จําเป็นตอ้งและจะแสดงตารางขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับเอกสารสาธา
รณะในแพลตฟอรม์ออนไลน์ของ 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 เอกสารสาธารณะทั �งหมดตอ้งระบแุหลง่ที�มาถงึ YouGov 

ในรูปแบบตอ่ไปนี� "ที�มา: [ระบชุื�อบรษัิท YouGov ] 

[ระบปีุที�จัดทํา] © สงวนลขิสทิธิ8ทั �งหมด" แต ่YouGov 

ขอสงวนสทิธิ8ในการยกเลกิหรอืสั�งหา้มการระบดุังกลา่ว 

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 หากเอกสารสาธารณะนําไปเผยแพร่ตอ่สาธารณะโดยไม่ผ่านกระ
บวนการที�กําหนดไวใ้นขอ้นี�ไม่วา่ดว้ยเหตใุดก็ตาม YouGov 

ขอสงวนสทิธิ8ในการออกขา่วประชาสัมพันธพ์รอ้มดว้ยเอกสารสา
ธารณะฉบับที�มกีารแกไ้ขของ YouGov 

(และอาจมขีอ้มูลที�กําหนดไวด้า้นลา่งบางสว่นหรอืทั �งหมด) และ 

5.2.1 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.  

5.2.1 โดยไม่คํานงึถงึหนา้ที�ดา้นการรักษาความลับ ตามดลุยพนิจิของ 
YouGov เมื�อทราบถงึการตพีมิพ ์YouGov 

อาจเผยแพร่ขอ้มูลจากแบบสํารวจเพื�อระบบุรบิทใหก้ับขอ้มูลที�ลู
กคา้ตพีมิพ ์

รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะการสุม่ตัวอย่างและการถ่วงนํ�าหนักขอ้มู
ล คําถามเฉพาะเจาะจงที�ไดถ้าม 

ตัวเลอืกคําตอบแบบครบถว้นที�มใีหผู้ต้อบแบบสํารวจ 

และอัตรารอ้ยละของกลุม่คน 

ทั�งโดยรวมและในกลุม่ย่อยที�เกี�ยวขอ้ง 
ที�เลอืกแตล่ะตัวเลอืกคําตอบ  
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6 Third Party Agreement (TPA) for Agency 
Client 

6 ขอ้ตกลงของบุคคลภายนอก 
(TPA)ลูกคา้ตวัแทน 

6.1 Where the Client is an agency providing services to end 
customers (“End Customers”) such Client is an agency 
client (“Agency Client”). The Agency Client may only 
use Subscription Products in support of business 
conducted on behalf of, or recommended to, an End 
Customer as expressly stated in the Order. For instance, 
without limitation, the Agency Client may not provide its 
End Customer with: feeds to Subscription Products; or 
access via the Agency Client’s passwords; or substantial 
extracts in digital, hard copy or other form, unless 
previously agreed otherwise in the relevant Order.  

6.1 หากลกูคา้เป็นหน่วยงานที�ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ปลายทาง 
("ลกูคา้ปลายทาง") ลกูคา้ประเภทนี�ถอืวา่เป็นลกูคา้ตัวแทน 

("ลกูคา้ตัวแทน") 

ลกูคา้ตัวแทนสามารถใชผ้ลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิเพื�อสนับ
สนุนธุรกจิที�ดําเนนิในนามของ 
หรอืที�แนะนําแกล่กูคา้ปลายทางตามที�ระบไุวอ้ย่างชดัแจง้ในคํา
สั�งซื�อเท่านั�น ตัวอย่างเชน่ โดยไม่มกีารจํากัด 

ลกูคา้ตัวแทนไม่สามารถมอบสิ�งเหลา่นี�ใหแ้กล่กูคา้ปลายทาง: 
ขอ้มูลที�ป้อนลงไปในผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิ 

การเขา้ถงึโดยใชร้หัสผ่านของลกูคา้ตัวแทน 

หรอืขอ้มูลแยกย่อยเป็นจํานวนมากในรูปแบบดจิทิัล สิ�งพมิพ ์

หรอืรูปแบบอื�น 

เวน้แตต่กลงไวเ้ป็นอย่างอื�นกอ่นหนา้นี�ในคําสั�งซื�อที�เกี�ยวขอ้ง  

6.2 Neither the Agency Client nor its End Customer may 
publish YouGov Content without prior approval from 
YouGov in accordance with the publication approval 
service set out set out herein. 

6.2 ทั�งลกูคา้ตัวแทนและลกูคา้ปลายทางของลกูคา้ไม่สามารถตพีมิ
พเ์นื�อหาของ YouGov โดยไม่ไดร้ับการอนุมัตจิาก YouGov 

กอ่น 

โดยสอดคลอ้งกับขอ้ความบรกิารอนุมัตกิารตพีมิพเ์ผยแพร่ที�ระบุ
ไวใ้นนี� 

6.3 The Client acknowledges that access provided in breach 
of clause 6.1 is unauthorised use for the purposes of 
clause 4. 

6.3 ลกูคา้รับทราบวา่การเขา้ถงึที�ละเมดิขอ้ 6.1 

คอืการใชโ้ดยไม่ไดร้ับอนุญาตสําหรับวัตถุประสงคข์องขอ้ 4 

6.4 YouGov reserves the right to pursue either the Agency 
Client or the End Customer(s) specified in the Order for 
all payments due under the Order.  

6.4 YouGov 

สงวนสทิธิ8ที�จะตดิตามลกูคา้ตัวแทนหรอืลกูคา้ปลายทางที�ระบใุ
นคําสั�งซื�อสําหรับการชําระเงนิทั �งหมดที�คา้งชําระตามคําสั�งซื�อ  

7 Fees and payment 7 คา่ธรรมเนยีมและการชาํระเงนิ 

7.1 All fees, charges and expenses will be set out in the 
Order and shall be quoted, invoiced and paid in the 
currency stated on the Order. 

7.1 คา่ธรรมเนียม คา่บรกิาร 
และคา่ใชจ่้ายทั �งหมดจะกําหนดไวใ้นคําสั�งซื�อ 

และจะออกใบเสนอราคา ใบแจง้หนี� 
และชําระในสกลุเงนิที�ระบไุวใ้นคําสั�งซื�อ 

7.2 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 upon 
commencement of the Subscription Products. 

7.2 YouGov จะออกใบแจง้หนี�ใหล้กูคา้ตามที�กําหนดไวใ้นคําสั�งซื�อ 

หากคําสั�งซื�อไม่ไดร้ะบกุําหนดการชําระหนี� YouGov 

จะออกใบแจง้หนี�เต็มจํานวนแกล่กูคา้เมื�อเริ�มใชผ้ลติภัณฑท์ี�ตอ้ง
สมัครสมาชกิ 

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

7.3 ใบแจง้หนี�ทั �งหมดตอ้งชําระเต็มจํานวนภายใน 30 

วันนับจากวันที�ไดร้ับใบแจง้หนี� 

  7.4 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. 

 
 

7.4 

คา่ธรรมเนียมทั �งหมดตอ้งบวกเพิ�มภาษีการขายหรอืภาษีการบรกิ
ารที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งลกูคา้ตอ้งชําระใหแ้ก ่YouGov ในอัตราทั�วไป 

7.5 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. 

7.5 คา่ธรรมเนียมไม่รวมการชําระเงนิและคา่ใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอื�นที� 
YouGov ชําระในนามของลกูคา้ 
ซึ�งลกูคา้อนุมัตลิว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร 

7.6 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. 

7.6 จํานวนเงนิทั �งหมดที�ลกูคา้มกีําหนดตอ้งชําระภายใตข้อ้ตกลงนี� 
จะตอ้งชําระเต็มจํานวนโดยไม่มกีารหักกลบลบหนี� การฟ้องแยง้ 
การลบ หรอืการหัก 

(นอกจากการลบหรอืการหักภาษีตามที�กฎหมายกําหนด) 

หากจําเป็นตอ้งมกีารหักหรอืการลบใด ๆ เชน่นี� 
เมื�อชําระเงนิที�เกี�ยวกับการหักหรอืการลบดังกลา่ว 
ลกูคา้จะตอ้งชําระเงนิเพิ�มเตมิใหแ้ก ่YouGov เพื�อรับรองวา่ 
YouGov 

ไดร้ับจํานวนเงนิรวมทั �งหมดเท่ากับจํานวนเงนิรวมกอ่นการหักหรื
อการลบดังกลา่ว 

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

7.7 YouGov ขอสงวนสทิธิ8ตอ่ไปนี�โดยไม่กระทบกับสทิธิ8อื�น ๆ ของ 
YouGov 

7.7.1 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 

7.7.1 เรยีกเก็บดอกเบี�ย รวมถงึดอกเบี�ยทบตน้ 

ในอัตราสงูที�สดุที�อนุญาตตามกฎหมาย สําหรับใบแจง้หนี�ใด ๆ 
ที�คา้งชําระ 30 วันนับจากวันที�ไดร้ับใบแจง้หนี� และ/หรอื 

7.7.2 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. 

7.7.2 ระงับการดําเนินการในกรณีที�ลกูคา้ไม่สามารถชําระเงนิ 

หรอืในความเห็นตามสมควรของ YouGov 

ซึ�งปรากฏวา่ลกูคา้มแีนวโนม้ที�ไม่สามารถจะชําระเงนิเมื�อครบกํา
หนดชําระตามขอ้ตกลงนี�หรอืขอ้ตกลงอื�นที�ตกลงไวก้ับ YouGov 

ลกูคา้จะตอ้งรับผดิชอบคา่ธรรมเนียมที�เรยีกเก็บโดยสํานักงานเรี
ยกเก็บหนี�สําหรับใบแจง้หนี�ที�เกนิกําหนด 
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8 Intellectual property rights 8 สทิธทิรพัยส์นิทางปญัญา 

8.1 “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. 

8.1 "สทิธทิรพัยส์นิทางปัญญา" หมายถงึลขิสทิธิ8 สิ�งประดษิฐ ์

สทิธฐิานขอ้มูล เครื�องหมายการคา้ สทิธบิัตร 
สทิธใินการออกแบบ และทรัพยส์นิทางอตุสาหกรรม 

พาณิชยกรรม หรอืทรัพยส์นิทางปัญญาอื�น ๆ 
ที�มอียู่ในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที�จดทะเบยีนและไม่ไดจ้ดทะเบยีน 

และการยื�นขอและสทิธใินการยื�นขอจดทะเบยีนสทิธใิด ๆ 
เหลา่นี�ทั �งหมด 

8.2 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 
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 Subscription 
Products (“YouGov Software”).  

8.2 ระหวา่งแตล่ะฝ่าย สทิธทิรัพยส์นิทางปัญญาใด ๆ 
ที�แตล่ะฝ่ายมใีนวันที�ที�มกีารออกแตล่ะคําสั�งซื�อ 

จะยังคงถอืวา่เป็นของฝ่ายที�เป็นเจา้ของสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญ
าเหลา่นั�น YouGov 

จะสงวนสทิธคิวามเป็นเจา้ของทรัพยส์นิทางปัญญาทั �งหมดในเนื�
อหาของ YouGov อันประกอบดว้ย: (1) 

ฐานขอ้มูลของเนื�อหาที�สรา้ง ดําเนินการ และกํากับดแูลโดย 

YouGov ("ฐานขอ้มูล YouGov") 

ที�มขีอ้มูลที�รวบรวมจากสมาชกิของกลุม่ผูต้อบแบบสํารวจ 

กลุม่ผูเ้ขา้ร่วมการสํารวจ และกลุม่เป้าหมายที�กํากับดแูลโดย 
YouGov 

ซึ�งประกอบดว้ยคําถามที�ถามสมาชกิเหลา่นี�และคําตอบของสมา
ชกิ ("ขอ้มูลผูต้อบแบบสํารวจ") รวมถงึขอ้มูลและเนื�อหาอื�น ๆ 
ทั�งหมดในลักษณะใดก็ตามในฐานขอ้มูล YouGov เป็นครั �งคราว 
รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะแผนภมูสิรุป ตาราง ชดุขอ้มูล 

การวเิคราะหข์อ้มูล และรายงาน และ (2) ซอฟตแ์วรใ์ด ๆ 
ที�จัดทําโดย YouGov 

ใหแ้กล่กูคา้เพื�อวัตถุประสงคใ์นการเขา้ถงึผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัคร
สมาชกิ ("ซอฟตแ์วร ์YouGov") 

8.3 YouGov grants to the Client a non-exclusive, irrevocable, 
royalty-free non-sub licensable licence to use the 
YouGov Content only to the extent that such use is 
necessary to use the Subscription Products as permitted 
under this Agreement. 

8.3 YouGov มอบใบอนุญาตที�ไม่ผูกขาด ไม่สามารถเพกิถอนได ้

ไม่มคีา่ลขิสทิธิ8 ไม่สามารถอนุญาตใหผู้อ้ ื�นใชต้อ่ 

ใหแ้กล่กูคา้เพื�อใชเ้นื�อหา YouGov 

เท่าที�จําเป็นในการใชผ้ลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิเท่านั�น 

ตามที�อนุญาตภายใตข้อ้ตกลงนี� 

9 Confidential Information 9 ขอ้มูลลบั 

9.1  “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. 

9.1 "ขอ้มูลลับ" หมายถงึขอ้มูล (ที�จับตอ้งไดห้รอืจับตอ้งไม่ได)้ 

ที�แลกเปลี�ยนระหวา่งแตล่ะฝ่าย ที� (1) ระบวุ่าเป็น "ความลับ" 

หรอื "มกีรรมสทิธิ8" ณ เวลาที�เปิดเผยโดยฝ่ายที�เปิดเผย หรอื (2) 

โดยธรรมชาตขิองประเภทขอ้มูล หรอืเนื�อหา 
หรอืสถานการณ์ที�เปิดเผย 

ฝ่ายผูร้ับสามารถแยกแยะอย่างสมเหตสุมผลวา่เป็นความลับหรอื
มกีรรมสทิธิ8 ขอ้มูลลับรวมถงึ แตไ่ม่จํากัดเพยีง 
ขอ้มูลเกี�ยวกับเทคโนโลย ีการออกแบบ เทคนคิ การวจัิย 

ความชํานาญ ความลับทางการคา้ ขอ้มูลจําเพาะ 
การวางแผนผลติภัณฑ ์การกําหนดราคา ขอ้มูลของลกูคา้ 
ขอ้มูลของผูใ้ชง้าน ขอ้มูลดา้นกลยุทธปั์จจุบันหรอือนาคต 

แผนธุรกจิปัจจุบันหรอือนาคต นโยบายหรอืวธิปีฏบิัต ิ

ขอ้มูลพนักงาน และขอ้มูลทางธุรกจิหรอืเทคนคิอื�น ๆ 
ที�เป็นความลับหรอืที�มกีรรมสทิธิ8 ของฝ่ายที�เปิดเผย 

9.2 Subject to clause 5.2.1, 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. 

9.2 ภายใตข้อ้ 5.2.1 YouGov 

และลกูคา้จะเก็บเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยขอ้มูลลับใด ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกจิและ/หรอืการดําเนินงานของอกีฝ่ายที�เปิดเผ
ยโดยหรอืในนามของอกีฝ่าย 

(ยกเวน้การเปิดเผยตอ่ผูใ้หค้ําปรกึษาดา้นกฎหมายหรอืการเงนิข
องตน) ขอ้ผูกพันนี�จะไม่นําไปใชก้ับขอ้มูลใด ๆ ที�ไม่สําคัญ 

ซึ�งฝ่ายผูร้ับขอ้มูลทราบอยู่แลว้กอ่นการเปิดเผยขอ้มูล 

เป็นขอ้มูลที�เขา้ถงึไดโ้ดยสาธารณะนอกเหนือจากเป็นผลมาจาก
การละเมดิขอ้นี� หรอืศาล เจา้หนา้ที�ทางกฎหมาย 

หรอืหน่วยงานหรอืองคก์รที�รับผดิชอบอื�น ๆ สั�งใหเ้ปิดเผย 
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10 Data protection 10 การคุม้ครองขอ้มูล 

10.1 Each party agrees to comply with applicable data 
protection laws in relation to the Subscription Products.  

10.1 แตล่ะฝ่ายตกลงที�จะปฏบิัตติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลที�เกี�ยวข ้
องกับผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิ 

10.2 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. 

10.2 ในกรณีที�ฝ่ายหนึ�ง (ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มูล) 

กําหนดใหอ้กีฝ่ายประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของตน 

(ในฐานะผูป้ระมวลผลขอ้มูล) 

คูสั่ญญาจะดําเนนิการตามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแยกตา่ง
หาก 

ซึ�งระบลุักษณะของการประมวลผลที�เกดิขึ�นและความรับผดิชอบ
รวมถงึขอ้ผูกพันของแตล่ะฝ่าย 

10.3 Unless otherwise specified in the Order, Subscription 
Products 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). 

10.3 ผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิไม่มขีอ้มูลสว่นบคุคลและลกูคา้รับ
รองวา่จะไม่ (หรอืไม่พยายาม) 

ระบตุัวบคุคลหรอืสรา้งขอ้มูลสว่นบคุคลโดยใชเ้นื�อหาเหลา่นั�นดว้
ยตนเองหรอืใชอ้กีฝ่าย 

(ไม่วา่จะรวมหรอืไม่รวมกับขอ้มูลอื�นก็ตาม) 

เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็นอย่างอื�นในคําสั�งซื�อ 

11 Exclusions and limitations of liability 11 การยกเวน้และขอ้จํากดัความรบัผดิ 

11.1 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. 

11.1 ไมม่สีิ�งใดในขอ้ตกลงนี�ที�จะดําเนินการเพื�อยกเวน้หรอืจํากัดควา
มรับผดิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 
ตอ่การเสยีชวีติหรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคลที�เกดิจากความประมา
ทเลนิเลอ่ การฉอ้โกง หรอืการบดิเบอืนความจรงิ 
หรอืความรับผดิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งภายใตก้ารชดใชใ้ด ๆ 
ที�ระบภุายใตข้อ้ตกลงนี� 
หรอืความรับผดิอื�นใดที�ไม่สามารถจํากัดหรอืยกเวน้ตามกฎหมาย 

11.2 Subject to clause 11.1, 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 form of indirect, special, 
incidental, punitive or consequential loss or damages 
and, in each case, however arising. 

11.2 ภายใตข้อ้ 11.1 ทั�งสองฝ่ายจะไม่รับผดิชอบตอ่การสญูเสยีใด ๆ 
ของขอ้มูล ชื�อเสยีง คา่ความนยิมหรอืโอกาส 

การสญูเสยีหรอืความลม้เหลวในการสรา้งผลกําไรที�คาดไว ้
รายได ้การออม หรอืการสญูเสยีทางเศรษฐกจิรูปแบบอื�น ๆ 
ไม่วา่จะเป็นการสูญเสยีทางตรงหรอืทางออ้ม 

หรอืเป็นรูปแบบของการสญูเสยีหรอืความเสยีหายทางออ้ม 

เป็นพเิศษ โดยไม่เจตนา เป็นการลงโทษ หรือเป็นผลสบืเนื�อง 
และไม่วา่จะเกดิขึ�นเนื�องดว้ยเหตใุดก็ตามในแตล่ะกรณี 

11.3 Subject to clauses 11.1 and 11.2, 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 
Subscription Products, 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. 

11.3 ภายใตข้อ้ 11.1 และ 11.2 ความรับผดิโดยรวมสงูสดุของ 
YouGov ตอ่ลกูคา้สําหรับการเรยีกรอ้งทั �งหมด 

(ไม่วา่จะเกดิขึ�นในสัญญา การบดิเบอืน 

การละเมดิหนา้ที�ตามกฎหมาย หรอือื�น ๆ) 
ภายใตค้ําสั�งซื�อหรอืที�เกี�ยวขอ้งกับผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิ
ใด ๆ ไม่วา่จะในแง่ของเหตกุารณ์เดยีว 
หลายเหตกุารณ์ที�เกี�ยวขอ้งกันหรอืไม่เกี�ยวขอ้งกัน 

ตอ้งไม่เกนิกวา่รอ้ยละหนึ�งรอ้ย (100%) 

ของจํานวนเงนิค่าธรรมเนียมทั �งหมดที�ลกูคา้จ่ายสําหรับคําสั�งซื�อ
ที�เกี�ยวขอ้งในปีที�มกีารเรยีกรอ้ง 

11.4 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 Subscription 
Products or the results provided, or the suitability of the 
Subscription Products for the Client’s purposes. 

11.4 YouGov 

ไม่คาดการณ์หรอืรับรองผลลัพธท์ี�เป็นสาระสําคัญของการวจัิยลว่
งหนา้ 
และไม่รับประกันหรอืกําหนดไม่วา่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยเกี�ย
วกับผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิหรอืผลลัพธท์ี�เกดิขึ�น 

หรอืความเหมาะสมของผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิตามวัตถุป
ระสงคข์องลกูคา้ 

11.5 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 Subscription Products 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.  

11.5 YouGov 

จะไม่รับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีที�เกดิขึ�นกับลกูคา้หรอืบคุคลภา
ยนอกใด ๆ (รวมถงึแตไ่ม่จํากัดเฉพาะลกูคา้ 
หรอืผูบ้รโิภคของลกูคา้) 
เนื�องจากผลทางตรงหรอืทางออ้มของการใชข้อ้มูลใด ๆ 
หรอืการตัดสนิใจทางธุรกจิใด ๆ 
หรอืการงดเวน้จากการตัดสนิใจใด ๆ 
ดังกลา่วทั �งหมดหรอืบางสว่นจากขอ้มูล การแสดงความคดิเห็น 

คําแถลง หรอืขอ้มูลอื�น ๆ 
ที�ใหแ้กล่กูคา้เป็นสว่นหนึ�งของผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิ 

หรอืเกดิขึ�นจากการตคีวามโดยลกูคา้หรอือกีฝ่ายเกี�ยวกับรายงาน
หรอืขอ้มูลอื�นที� YouGov จัดทํา 
และลกูคา้จะชดใชค้า่เสยีหายใหก้ับ YouGov ตามนั�น  
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11.6 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 
YouGov Content 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. 

11.6 ลกูคา้จะตอ้งชดใชค้า่เสยีหายแก ่YouGov รวมถงึเจา้หนา้ที� 
กรรมการ และ/หรอืพนักงานของบรษัิทตอ่ความสญูเสยี 

ความเสยีหาย หรอืความรับผดิอื�น ๆ 
(รวมถงึตน้ทุนและคา่ใชจ่้าย) 

ที�ไดร้ับอันเนื�องมาจากการเรยีกรอ้งหรอืการดําเนินการใด ๆ 
ที�เกดิขึ�นจากการใชง้านโดย 

หรอืในนามของลกูคา้เกี�ยวกับเนื�อหาของ YouGov 

ตามวัตถุประสงคด์า้น (1) การอา้งสทิธิ8โฆษณาเปรยีบเทยีบ (2) 

ขอ้เสนอการลงทุน (3) การฟ้องรอ้งทั �งหมด 

รวมถงึคา่ใชจ่้ายทั �งหมดที�เกี�ยวขอ้งกับ YouGov 

ในฐานะพยานผูเ้ชี�ยวชาญ ตามที�กําหนดโดยกฎหมาย และ/หรอื 

(4) งานวิ�งเตน้ทางการเมอืง 

11.7 All warranties, guarantees, conditions or representations 
relating to the Subscription Products 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. 

11.7 การรับประกัน คํ�าประกัน เงื�อนไข 

หรอืการเป็นตัวแทนทั �งหมดที�เกี�ยวขอ้งกับผลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัค
รสมาชกินอกเหนือจากที�ระบไุวอ้ย่างชดัแจง้ในขอ้กําหนดเหลา่นี� 
(ถา้ม)ี จะไดร้ับการยกเวน้ตามขอบเขตสงูสดุที�กฎหมายอนุญาต 

ไม่วา่จะโดยชดัแจง้ โดยนัย โดยวาจา หรอืเป็นลายลักษณ์อักษร 

11.8 Without prejudice to clause 8.6, 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.  

11.8 ลกูคา้ตกลงที�จะไม่เรยีกรอ้งให ้YouGov กรรมการ เจ◌า้หนา้ที� 
และ/หรอื บรษัิทในเครอืของ YouGov 

เป็นพยานในการดําเนนิคดทีางกฎหมายใด ๆ 
โดยไม่กระทบกับขอ้ 8.6  

12 Termination and effect of termination 12 การยตุแิละผลของการยตุ ิ

12.1 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: 

12.1 YouGov อาจยุตขิอ้ตกลงนี�โดยมผีลบังคับใชท้ันท ี

โดยไม่มผีลกระทบตอ่สทิธิ8หรอืการแกไ้ขอื�นใดที�มอียู่ 
ซึ�งแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหล้กูคา้ทราบหาก: 

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

12.1.1 ลกูคา้ลม้เหลวในการชําระเงนิใด ๆ 
ที�ครบกําหนดภายใตข้อ้ตกลงนี�เมื�อถงึกําหนด  

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

12.1.2 การเชื�อมโยงกับลกูคา้มแีนวโนม้ที�จะทําให ้YouGov 

เสื�อมเสยีชื�อเสยีง ตามความคดิเห็นอันสมเหตสุมผลของ 
YouGov หรอื 

12.1.3 the Client is acquired by, or itself acquires, a competitor 
or competing business, of YouGov. 

12.1.3 กจิการของลกูคา้ถูกเขา้ซื�อโดย หรอืลกูคา้เขา้ซื�อกจิการของ 
คูแ่ขง่หรอืธุรกจิคูแ่ขง่ของ YouGov 

12.2 Subject to clause 12.1, either party may terminate this 
Agreement immediately by giving written notice to the 
other party if the other party: 

12.2 ภายใตข้อ้ 12.1 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งสามารถยกเลกิขอ้ตกลงนี�ทันทโีดยแจง้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรใหอ้กีฝ่ายทราบ หากอกีฝ่าย: 

12.2.1 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 within thirty (30) days after 
notice from the other party giving full particulars of the 
breach and requiring it to be remedied; or 

12.2.1 กระทําการละเมดิรา้ยแรงใด ๆ 
ตอ่ขอ้ตกลงนี�ซึ�งไม่สามารถแกไ้ขได ้

หรอืกระทําการละเมดิรา้ยแรงตอ่ขอ้ตกลงนี�ซึ�งสามารถแกไ้ขและ
ไม่สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดังกลา่วภายในสามสบิ (30) 

วันหลังจากการแจง้ใหท้ราบจากอกีฝ่ายที�ระบรุายละเอยีดการละ
เมดิทั �งหมด และที�รอ้งขอใหแ้กไ้ข หรอื 

12.2.2 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. 

12.2.2 เริ�มดําเนนิการชําระบัญชไีม่ว่าจะเป็นการบังคับหรอืโดยสมัครใจ 

(เวน้แต่เพื�อวัตถุประสงคใ์นการฟื�นฟโูดยสจุรติหรอืการควบรวมโ
ดยไดร้ับการอนุมัตลิว่งหนา้จากอกีฝ่าย) 

หรอืรวมกับหรอืทําขอ้ตกลงใด ๆ กับเจา้หนี� 
หรอืทําการมอบหมายสทิธิ8ทั�วไปเพื�อประโยชน์ของเจา้หนี� 
หรอืมผีูร้ับ ผูจั้ดการ ผูร้ับบรหิาร 
หรอืผูด้แูลที�ไดร้ับการแตง่ตั �งเกี�ยวกับกจิการหรอืสนิทรัพยท์ั �งหม
ดหรอืที�สําคัญทั �งหมด 

หรอืหากมกีารหยุดหรอืขูว่า่จะหยุดดําเนินธุรกจิ 

หรอืมกีารเปลี�ยนแปลงสําคัญในธุรกจิของตน 

หรอืหากประสบกับกระบวนการที�คลา้ยคลงึกนัในเขตอํานาจศาล
ใด ๆ 

12.3 The Client is not entitled to terminate the Subscription 
Products for convenience within the Subscription Term 
stated on the Order. 

12.3 ลกูคา้ไม่มสีทิธิ8ยุตผิลติภัณฑท์ี�ตอ้งสมัครสมาชกิเพื�อความสะดว
กภายในระยะเวลาการบอกรับสมาชกิที�ระบไุวใ้นคําสั�งซื�อ 

12.4 The Client and Authorised Users shall use all reasonable 
endeavours to permanently delete all stored copies 
within sixty (60) days following termination or expiry of 
this Agreement. However, this will not prevent any 
continued use of any New Materials or Limited Extracts, 
which were compiled before termination of this 
Agreement. 

12.4 ลกูคา้และผูใ้ชท้ี�ไดร้ับอนุญาตจะตอ้งใชค้วามพยายามตามที�สม
ควรทั �งหมดเพื�อลบสําเนาที�เก็บไวท้ั �งหมด ภายในหกสบิ (60) 

วันหลังจากการยุตหิรอืการหมดอายุของขอ้ตกลงนี� 
อย่างไรก็ตาม 

สิ�งนี�ไม่เป็นการหา้มการใชง้านเนื�อหาสาระใหม่หรอืสว่นตัดทอน
ที�จํากัดอย่างตอ่เนื�อง ซึ�งรวบรวมไวก้อ่นที�จะยุตขิอ้ตกลงนี� 

12.5 Termination of this Agreement 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. 

12.5 การยุตขิอ้ตกลงนี�จะไม่สง่ผลกระทบตอ่สทิธิ8 การแกไ้ข 

ขอ้ผูกพัน หรอืความรับผดิของคูสั่ญญาที�เกดิขึ�นจนถงึวันที�ยุต ิ

รวมถงึสทิธิ8ในการเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากการฝ่าฝืนขอ้ตกลงนี�ซึ�
งเกดิขึ�นในหรอืกอ่นวันที�มกีารยุต ิ



  Subscription Products Terms & Conditions 
 
 
 
 

8 
YouGov Subscription Products Terms & Conditions – Standard – 2020August 

Document Owner Contact: legal@yougov.com 

13 General 13 ท ั�วไป 

13.1 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.  

13.1 เหตสุดุวสัิย: 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งจะตอ้งไม่ละเมดิหรอืรับผดิตอ่ความลา่ชา้ในการ
ปฏบิัตงิานหรอืความลม้เหลวในการดําเนินการใด ๆ 
ของขอ้ผกูพันภายใตข้อ้ตกลงนี� 
(นอกเหนือจากขอ้ผูกพันของลกูคา้ในการชําระคา่ธรรมเนียมตาม
กําหนด) 

หากความลา่ชา้หรอืความลม้เหลวดังกลา่วเป็นผลมาจากเหตกุาร
ณ์ สถานการณ์ 

หรอืสาเหตทุี�อยู่นอกเหนือการควบคมุที�สมเหตสุมผล รวมถงึ 
แตไ่ม่จํากัดเพยีง โรคภัยไขเ้จ็บ โรคระบาด 

หรอืโรคระบาดทั�วโลก  

13.2 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. 

13.2 การเผยแพร:่ YouGov 

มสีทิธิ8ที�จะจัดทําและตอบคําขอการจัดทําประกาศประชาสัมพันธ์
หรอืคําแถลงใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้ตกลงนี� 

13.3 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. 

13.3 การมอบหมาย: 

สทิธิ8และขอ้ผูกพันของลกูคา้ไม่สามารถโอนไปยังบคุคลอื�นใด 

โดยไม่ไดร้ับความยนิยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก YouGov 

YouGov อาจมอบหมาย ทําสัญญารับชว่ง ตั �งตัวแทน โอนยา้ย 

หรอืจัดการในลักษณะอื�นใดกับสทิธิ8และขอ้ผูกพันใด ๆ 
หรอืทั �งหมดภายใตข้อ้ตกลงนี�ไดต้ลอดเวลา 

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

13.4 บคุคลภายนอกไม่มสีทิธิ8: 
บคุคลภายนอกไม่สามารถบังคับใชบ้ทบัญญัตใิด ๆ 
ของขอ้ตกลงนี� 

13.5 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. 

13.5 กฎหมายทอ้งถิ�น: 

แตล่ะฝ่ายจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมายที�บังคับใชใ้นทอ้งถิ�น 

และคําขอใด ๆ 
จากหน่วยงานดา้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับขอ้ตกลงนี�หรอืคําสั�งซื�
อใด ๆ 
ตอ้งบังคบัใชข้อ้กําหนดของขอ้ตกลงนี�มากที�สดุที�อนุญาตโดยก
ฎหมายทอ้งถิ�น หากมสีว่นใด ๆ 
ของขอ้ตกลงนี�ที�ไม่สามารถใชห้รอืใชบ้ังคับ 

สว่นอื�นทั �งหมดของขอ้ตกลงจะยังคงถอืวา่ใชไ้ดเ้ชน่เดมิ 

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

13.6 ผูม้อีํานาจลงนาม: 

ลกูคา้ยนืยันวา่ผูล้งนามในคําสั�งซื�อไดร้ับอนุญาตใหล้งนามและผู
กมัดลกูคา้ 

13.7 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. 

13.7 การมผีลตอ่ไป: 

สทิธแิละหนา้ที�ของแตล่ะฝ่ายภายใตส้ว่นที�ชื�อขอ้มูลลบั 

การยุตแิละผลของการยุต ิสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญา 
การคุม้ครองขอ้มูล คา่ธรรมเนียมและการชําระเงนิ 

บรกิารอนุมัตกิารตพีมิพเ์ผยแพร่ ทั�วไป 

และกฎหมายที�ใชบ้ังคับและเขตอํานาจศาล 

จะยังคงมผีลตอ่ไปหลงัจากการหมดอายุหรอืการยุตขิอ้ตกลงนี� 

13.8 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. 

13.8 ความสัมพันธข์องแตล่ะฝ่าย: 

ความสัมพันธข์องแตล่ะฝ่ายที�เกดิขึ�นตามขอ้ตกลงนี� 
จะเป็นความสัมพันธใ์นรูปแบบผูร้ับเหมาอสิระ 
และไม่มสีิ�งใดในขอ้ตกลงนี�ที�จะตคีวามใหแ้ตล่ะฝ่ายเป็นฝ่ายหลั
กและตัวแทน ผูว้า่จา้งและผูร้ับจา้ง ผูสั้มปทานและผูร้ับสัมปทาน 

พันธมติร เจา้ของร่วม 

หรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีร่วมกันในธุรกจิหรอืการดําเนนิการทั�วไปอื�
น 

13.9 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. 

13.9 การไม่ไวว้างใจ: 

ลกูคา้รับทราบวา่ไม่ไดต้กลงตามขอ้ตกลงนี�เพราะความไวว้างใจ
ในคําแถลง ผูแ้ทน หรอืคําสัญญาใด ๆ 
ที�ไม่ไดร้วมอย่างชดัแจง้ในขอ้ตกลงนี� 

13.10 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. 

13.10 การประกาศ:  
การประกาศหรอืการสื�อสารอื�นใดที�จําเป็นหรืออนุญาตภายใตข้อ้
ตกลงนี�ตอ้งทําเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นภาษาอังกฤษ 

และจัดสง่โดย (1) 

การนําไปสง่เองตามที�อยู่ที�จดทะเบยีนของฝ่ายผูร้ับ หรอื (2) 

อเีมลและตามดว้ยจดหมายที�ลงทะเบยีน 

(โดยขอการยนืยันการรับ) 

หรอืที�จัดสง่โดยผูใ้ห◌บ้รกิารจัดสง่ระดับสากลที�ไดร้ับการยอมรบั 

ไปยังฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งและจงึถอืวา่ไดร้ับโดยฝ่ายรับภายในเวลาที�
เหมาะสมแลว้ 
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14 Governing law and jurisdiction 14 กฎหมายที�ใชบ้งัคบัและเขตอํานาจศาล 

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

 กฎหมายที�ใชบ้ังคับและเขตอํานาจศาล: 

กฎหมายที�ใชบ้ังคับและสถานที�สําหรับการลงมตขิอ้พพิาทใด ๆ 
ที�เกดิขึ�นภายใตข้อ้ตกลงนี�จะเป็นดังนี� 

 
 

YouGov Company  Applicable 
Governing 
Law 

Jurisdiction 

บรษิทั YouGov  

กฎหมายที�ใชบ้งัคบั เขตอํานาจศาล 
country of 
registration 

ประเทศที�จดทะเ
บยีน 

Americas ทวปีอเมรกิา 

United States of 
America 

New York New York State สหรัฐอเมรกิา นวิยอรก์ รัฐนวิยอรก์ 

Canada Canada Canada แคนาดา แคนาดา แคนาดา 

Brazil 
England 
and Wales 

England and 
Wales 

บราซลิ อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Europe      ทวปียุโรป   

United Kingdom 
England 
and Wales 

England and 
Wales 

สหราชอาณาจักร อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Belgium, France, 
Germany, Italy, 
Netherlands, Spain, 
Turkey 

England 
and Wales 

England and 
Wales 

เบลเยยีม, 
ฝรั�งเศส, เยอรมนี, 

อติาล,ี 

เนเธอรแ์ลนด,์ 
สเปน, ตุรก ี

อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Nordics นอรด์กิ 

Denmark, Finland, 
Norway, Sweden 

England 
and Wales 

England and 
Wales 

เดนมารก์, 

ฟินแลนด,์ 
นอรเ์วย,์ สวเีดน 

อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Asia Pacific เอเชยีแปซฟิิก 

Indonesia, Malaysia, 
Philippines, 
Singapore, Taiwan, 
Thailand, Vietnam 

England 
and Wales 

England and 
Wales 

อนิโดนีเซยี, 

มาเลเซยี, 
ฟิลปิปินส,์ 

สงิคโปร,์ ไตห้วัน, 
ไทย, เวยีดนาม 

อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Hong Kong 
Hong Kong 
S.A.R. 

Hong Kong S.A.R. ฮ่องกง 
เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัปร
ะชาชนจนี 

เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัปร
ะชาชนจนี 

China 

The 
People’s 
Republic of 
China 

Shanghai Free 
Trade Zone 

จนี สาธารณรัฐประชาชนจนี เขตการคา้เสรเีซี�ยงไฮ ้

Australia & New Zealand ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

Australia, New 
Zealand 

England 
and Wales 

England and 
Wales 

ออสเตรเลยี 

นวิซแีลนด ์
อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Middle East & India ตะวันออกกลางและอนิเดยี 

UAE, Saudi Arabia, 
India 

England 
and Wales 

England and 
Wales 

สหรัฐอาหรบัเอมเิ
รตส,์ 
ซาอุดอีาระเบยี, 

อนิเดยี 

อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Other อื�น ๆ 

Any other country 
England 
and Wales 

England and 
Wales 

ประเทศอื�น ๆ อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

 
 
 

15 Language 15 ภาษา 

15.1 These terms and conditions are drafted in the English 
language and in Thai. 

15.1 ขอ้กําหนดและเงื�อนไขเหล่านี�มฉีบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษ
าไทย 

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

15.2 หากมขีอ้ขัดแยง้ 
ฉบับภาษาอังกฤษของขอ้ตกลงนี�จะมอีํานาจเหนือกวา่เสมอ 

 


