YouGov Subscription Products Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขผลิตภ ัณฑ์กำรสม ัครส
มำชิกของ YouGov

YouGov Subscription Products
Terms & Conditions

1 พืน
้ ฐำนของข้อตกลง

1 Basis of agreement
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 ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขเหล่ำนี้ ("ข ้อกำหนด")
้
พร ้อมด ้วยแบบฟอร์มคำสั่งซือ
คำแถลงของงำนหรือเอกสำรใดทีร่ วมข ้อกำหนดตำมกำรอ ้ำงอิง
้ ") ทีล
("คำสั่งซือ
่ งนำมโดยลูกค ้ำและ YouGov
ประกอบเป็ นข ้อตกลงทัง้ หมดระหว่ำงบริษัท YouGov
่ บนคำสั่งซือ
้ ("YouGov")
ทีป
่ รำกฏชือ
่ บนคำสั่งซือ
้ ("ลูกค ้ำ")
และลูกค ้ำทีป
่ รำกฏชือ
้ จะประกอบด ้วยคำอธิบำยเกีย
แต่ละคำสั่งซือ
่ วกับกำรสมัครสมำชิ
้ ข ้อมูลของฝ่ ำย Data Product โดยลูกค ้ำ
ก หรือ ซือ
("ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ อ
้ งสมัครสมำชิก")
รวมถึงระยะเวลำกำรเป็ นสมำชิกผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกตำ
มทีไ่ ด ้สมัครไว ้ ("ระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก")
ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ จะไม่มผ
ี ลบังคับใช ้แต่อย่ำงใด
้ และข ้อกำหนดนี้
ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อขัดแย ้งระหว่ำงคำสั่งซือ
้ เป็ นหลัก
จะถือบทบัญญัตใิ นคำสั่งซือ

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
ิ ำมไว ้ซึง่ ใช ้ในข ้อกำหนดนี้จะถือควำมหมำยตำมทีก
่ ำหนด
้ หรือข ้อกำหนดนี้ (เรียกรวมว่ำ "ข ้อตกลง")
ไว ้ในคำสั่งซือ

2 ข้อผูกพ ันของ YouGov

2 YouGov’s Obligations
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 จะใช ้ควำมพยำยำมตำมทีส
่ มควรในเชิงพำณิชย์
เพือ
่ ทำให ้ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกพร ้อมให ้บริกำรตลอดเว
ลำ
ทัง้ นี้อำจมีชว่ งเวลำทีห
่ ยุดทำงำนซึง่ จำเป็ นต่อกำรซ่อมบำรุงทีส
่ ำ
คัญ YouGov จะแจ ้งให ้ลูกค ้ำทรำบล่วงหน ้ำอย่ำงน ้อย 24
ชัว่ โมง หำกคำดว่ำจะไม่พร ้อมให ้บริกำรชัว่ ครำว
และจะดำเนินงำนนอกเวลำทำกำร (GMT) หำกเป็ นไปได ้
กำรเยียวยำลูกค ้ำเพียงอย่ำงเดียวสำหรับกำรหยุดชะงักกำรให ้บริ
กำรผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกด ้วยเหตุผลอืน
่ ๆ
เนื่องจำกควำมผิดพลำดของ YouGov
จะเป็ นกำรขยำยสัดส่วนระยะเวลำกำรสมัครสมำชิกของลูกค ้ำ

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

2.2 YouGov
อำจดำเนินกำรอัปเดตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์กำรสมัครสมำชิกเป็
นครัง้ ครำว

3 ผูใ้ ช้ทไี่ ด้ร ับอนุญำต

3 Authorised uses
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 เมือ
่ จำเป็ นในกำรรับบริกำรดังกล่ำว
ลูกค ้ำสำมำรถให ้บุคคลทีล
่ ก
ู ค ้ำหรือบริษัทในเครือว่ำจ ้ำงภำยในแ
้ ทีเ่ กีย
บรนด์ทรี่ ะบุไว ้ในคำสั่งซือ
่ วข ้องเข ้ำถึงผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมั
ครสมำชิกทีเ่ กีย
่ วข ้อง (แต่ละคนเรียกว่ำ "ผู ้ใช ้ทีไ่ ด ้รับอนุญำต")
่ ผู ้ใช ้งำนทีไ่ ด ้รับอนุญำตล่ำสุดแก่ YouGov
ลูกค ้ำจะให ้รำยชือ
ทุก ๆ 3 เดือนหลังจำกเริม
่ ต ้นระยะเวลำกำรสมัครสมำชิก

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

3.2 ในส่วนทีเ่ กีย
้ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับแบรนด์ทรี่ ะบุในคำสั่งซือ
่ วข ้องเท่ำนัน
้
ผู ้ใช ้งำนทีไ่ ด ้รับอนุญำตสำมำรถ:

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 ดำวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหำจำกผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิก
("เนื้อหำ YouGov")
และเผยแพร่เนื้อหำดังกล่ำวภำยในองค์กรของลูกค ้ำเพือ
่ กำรใช ้ง
ำนภำยในเท่ำนั น
้

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

3.2.2 สร ้ำงเนื้อหำสำระใหม่ทไี่ ด ้จำกเนื้อหำ YouGov
รวมกับเนื้อหำสำระอืน
่ ๆ ทีไ่ ด ้รับจำกลูกค ้ำ ("เนื้อหำสำระใหม่")

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 เผยแพร่ส่วนตัดทอนทีจ
่ ำกัด
ซึง่ อำจรวมถึงตัวเลขหรือแผนภูมจ
ิ ำกเนื้อหำ YouGov
("ส่วนตัดทอนทีจ
่ ำกัด") ให ้แก่ผู ้รับสำรจำนวนจำกัด
ซึง่ ประกอบด ้วยลูกค ้ำปลำยทำงของลูกค ้ำ
หรือลูกค ้ำทีค
่ ำดหวังแต่ไม่ใช่ประชำชนทั่วไป และ
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3.2.4 ตีพม
ิ พ์เนื้อหำสำระใหม่และ/หรือส่วนทีต
่ ัดทอนมำอย่ำงจำกัดใน
ข่ำวประชำสัมพันธ์และกำรตีพม
ิ พ์ในลักษณะเดียวกัน
ตำมกระบวนกำรอนุมัตแ
ิ ละข ้อกำหนดด ้ำนกำรอ ้ำงอิงแหล่งทีม
่ ำ
ตำมมำตรำด ้ำนล่ำงนี้ (บริกำรอนุมัตก
ิ ำรตีพม
ิ พ์เผยแพร่ )

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.

4 ข้อจำก ัดในกำรใช้

4 Restrictions on use

4.1 ไม่วำ่ ลูกค ้ำหรือผู ้ใช ้ทีไ่ ด ้รับอนุญำตใด ๆ ไม่สำมำรถ:

4.1 Neither the Client, nor any Authorised User may:
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 นำส่วนหนึง่ ส่วนใดของผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกไปเผยแพร่
ต่อหรือให ้บริกำรแก่บค
ุ คลภำยนอก
หรือตัดทอนซอฟต์แวร์หรือบทคำสั่งใด ๆ
จำกผลิตภัณฑ์กำรสมัครสมำชิก
ยกเว ้นได ้รับอนุญำตไว ้ในข ้อตกลงนี้ หรือ

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 ปิ ดบัง
หรือแก ้ไขลิขสิทธิห
์ รือประกำศอืน
่ ใดทีร่ วมอยู่ในผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้อง
สมัครสมำชิก
หรือเมทำดำทำหรือข ้อมูลด ้ำนกำรจัดกำรสิทธิท
์ ำงดิจท
ิ ัลทีอ
่ ำจเ
กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์กำรสมัครสมำชิก หรือ

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 ดึง รวบรวม เก็บเกีย
่ ว หรือเรียกข ้อมูลอย่ำงเป็ นระบบ
หรือรวบรวมข ้อมูลหรือเนื้อหำอืน
่ ๆ ด ้วยวิธท
ี ำงอิเล็กทรอนิกส์
เพือ
่ คัดลอก สร ้ำง ได ้รับ หรือเรียบเรียงชุดข ้อมูล รำยกำรข ้อมูล
ฐำนข ้อมูล สำรบบ หรือสิง่ อืน
่ ทีค
่ ล ้ำยกัน โดยตรงหรือทำงอ ้อม
ในกำรดำวน์โหลดครัง้ เดียวหรือหลำยครัง้

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 ไม่มส
ี งิ่ ใดในข ้อตกลงนี้ทจ
ี่ ะตีควำมได ้ว่ำอนุญำตกำรใช ้ผลิตภัณ
ฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกหรือส่วนทีต
่ ัดทอนมำจำกผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้อง
สมัครสมำชิกเพือ
่ จัดทำผลงำน ผลิตภัณฑ์
หรือบริกำรทีด
่ ัดแปลงมำซึง่ :

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

4.2.1 ละเมิดสิทธิทรัพย์สน
ิ ทำงปั ญญำของ YouGov หรือผู ้ให ้อนุญำต

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 เป็ นผลงำน ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรทีม
่ ก
ี ำรแข่งขันเชิงพำณิชย์
หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดทีแ
่ ข่งขันกับหรือสำมำรถทดแทนงำน
ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรที่ YouGov จัดหำให ้ หรือ

4.2.3 otherwise damages the commercial interests of YouGov.

4.2.3 สร ้ำงควำมเสียหำยอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดต่อผลประโยชน์เชิงพำณิช
ย์ของ 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 ลูกค ้ำต ้องใช ้ขัน
้ ตอนทำงเทคนิคและทำงองค์กรตำมทีส
่ มควรใน
เชิงพำณิชย์
เพือ
่ จำกัดให ้ผู ้ใช ้งำนทีไ่ ด ้รับอนุญำตเท่ำนั น
้ เข ้ำถึงผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้
องสมัครสมำชิก
และตรวจสอบว่ำผู ้ใช ้งำนทีไ่ ด ้รับอนุญำตไม่แพร่งพรำยหรือเปิ ดเ
ผยรหัสผ่ำน และจะต ้องรำยงำนกำรเปิ ดเผย กำรเข ้ำถึง
กำรละเมิดควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์
หรือแบ่งปั นรหัสผ่ำนทีไ่ ม่ได ้รับอนุญำตแก่ YouGov
โดยทันทีเพือ
่ ให ้ YouGov ดำเนินกำรขัน
้ ตอนกำรแก ้ไข
YouGov
สำมำรถใช ้มำตรกำรป้ องกันทำงเทคนิคและ/หรือกำรตรวจสอบที่
เหมำะสม
เพือ
่ ควบคุมกำรเข ้ำถึงและ/หรือเพือ
่ ตรวจหำกำรใช ้งำนผลิตภัณ
ฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกทีไ่ ม่ได ้รับอนุญำต

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 หำกจำนวนผู ้ใช ้เพิม
่ ขึน
้ มำกเกินกว่ำจำนวนทีค
่ ำดไว ้ในทีแรก ณ
้ แล ้ว
เวลำทีม
่ ก
ี ำรลงนำมคำสั่งซือ
และตำมกำรกำหนดรำคำทีอ
่ ้ำงอิง
ลูกค ้ำต ้องรำยงำนเรือ
่ งดังกล่ำวแก่ YouGov โดยทันที
และชำระเงินแก่ YouGov
สำหรับกำรเข ้ำใช ้เพิม
่ เติมเท่ำกับสัดส่วนจำนวนค่ำธรรมเนียมกำร
สมัครสมำชิกของลูกค ้ำ
หลังจำกนั น
้ ทัง้ สองฝ่ ำยจะเจรจำโดยสุจริตใจถึง รำคำทีเ่ พิม
่ ขึน
้
โดยอิงจำกจำนวนใหม่ของผู ้ใช ้งำนล่ำสุด

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 ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้ำล ้มเหลวในกำรรำยงำนกำรเพิม
่ ขึน
้ เป็ นจำนวนมำก
ในกำรใช ้ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกYouGov
อำจระงับหรือยุตก
ิ ำรเข ้ำถึงตำมดุลยพินจ
ิ ของ YouGov
และไม่ให ้กระทบกับกำรแก ้ไขอืน
่ ๆ นอกจำกนี้ YouGov
อำจเรียกเก็บค่ำบริกำรจำกลูกค ้ำสำหรับกำรเข ้ำถึงเพิม
่ เติมเต็มรำ
คำตำมเอกสำรข ้อมูลรำคำ
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4.6 YouGov หรือนักบัญชีหรือผู ้สอบบัญชีทไี่ ด ้รับกำรแต่งตัง้
อำจตรวจสอบหรือตรวจประเมินกำรใช ้ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสม
้ ได ้ทุกเมือ
ำชิกของลูกค ้ำภำยใต ้คำสั่งซือ
่ ภำยในระยะเวลำของคำ
้ นัน
สั่งซือ
้ โดยมีประกำศให ้ทรำบอย่ำงสมเหตุสมผล
กำรตรวจประเมินทัง้ หมดจะดำเนินกำรระหว่ำงเวลำทำกำรปกติ
โดยมีควำมถีไ่ ม่เกินหนึง่ ครัง้ ในช่วง 12 เดือน
และในลักษณะทีไ่ ม่รบกวนกำรดำเนินธุรกิจของลูกค ้ำโดยไม่สมเ
หตุสมผล ลูกค ้ำต ้องเตรียมหนังสือ บันทึก อุปกรณ์ ข ้อมูล
และบุคลำกร
รวมทัง้ ให ้ควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือทัง้ หมดตำมทีอ
่ ำจได ้รั
บกำรร ้องขอตำมสมควรโดยหรือในนำมของ YouGov
ซึง่ เกีย
่ วข ้องกับกำรตรวจประเมินดังกล่ำว
้ ด
ั ว่ำกำรใช ้บริกำรดังกล่ำวของลูกค ้ำเกิน
หำกกำรตรวจประเมินชีช
้ ทีเ่ กีย
กำรใช ้งำนทีไ่ ด ้รับอนุญำตโดยคำสั่งซือ
่ วข ้อง
ลูกค ้ำต ้องชำระเงินค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมดในกำรดำเนินกำรตรวจประเ
มิน เพิม
่ เติมจำกกำรแก ้ไขอืน
่ ๆ ของ YouGov ให ้แก่ YouGov

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.

5 บริกำรอนุม ัติกำรตีพม
ิ พ์เผยแพร่

5 Publication approval service

5.1 ลูกค ้ำสำมำรถตีพม
่ สำร
ิ พ์ สือ
่ ำธำรณะผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ ตหรือสือ
่ อิเล็ก
และเปิ ดเผยข ้อมูลสูส
่ ำธำรณะอืน
ทรอนิกส์ทเี่ ปิ ดสูส
่ ๆ ข่ำวประชำสัมพันธ์
และเอกสำรอืน
่ ๆ ทีอ
่ ้ำงอิงมำถึง YouGov
ในฐำนะแหล่งข ้อมูลของกำรวิจัย ("เอกสำรสำธำรณะ")
หำกว่ำลูกค ้ำปฏิบัตต
ิ ำมกระบวนกำรรับรองคุณภำพต่อไปนี้

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:
5.1.1 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 ้ำส่งฉบับร่ำงของเอกสำรสำธำรณะให ้ YouGov
ในรูปแบบเอกสำรแนบทำงอีเมลมำยังอีเมลของ YouGov
้
ตำมทีแ
่ สดงในคำสั่งซือ

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
จะตรวจสอบควำมถูกต ้องแม่นยำโดยสัมพันธ์กับคำอธิบำยวิธก
ี ำร
ทีใ่ ช ้
และตอบกลับพร ้อมกำรแก ้ไขเนื้อหำผ่ำนทำงอีเมลถึงลูกค ้ำภำยใ
น 2 วันทำกำรนับจำกวันทีไ่ ด ้รับ (หำกว่ำเป็ นสองหน ้ำกระดำษ
A4 หรือน ้อยกว่ำนัน
้ และลูกค ้ำรับทรำบว่ำจะต ้องใช ้เวลำนำนขึน
้
หำกเอกสำรสำธำรณะดังกล่ำวมีควำมยำวมำกกว่ำสองหน ้ำกระด
ำษ 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 ้ำสำมำรถตีพม
ิ พ์เอกสำรสำธำรณะทีม
่ ก
ี ำรแก ้ไขของ
YouGov พร ้อมระบุแหล่งทีม
่ ำถึง YouGov
ในฐำนะหน่วยงำนซึง่ เป็ นแหล่งข ้อมูลของงำนวิจัย

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 กรณีทม
ี่ ก
ี ำรให ้บริกำรผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกในสหรำชอำ
ณำจักร ลูกค ้ำรับทรำบว่ำ YouGov ในฐำนะสมำชิกของ British
Polling Council แห่งสหรำชอำณำจักร
จำเป็ นต ้องและจะแสดงตำรำงข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเอกสำรสำธำ
รณะในแพลตฟอร์มออนไลน์ของ 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 เอกสำรสำธำรณะทัง้ หมดต ้องระบุแหล่งทีม
่ ำถึง YouGov
ื่ บริษัท YouGov ]
ในรูปแบบต่อไปนี้ "ทีม
่ ำ: [ระบุชอ
[ระบุปีทจ
ี่ ัดทำ] © สงวนลิขสิทธิท
์ งั ้ หมด" แต่ YouGov
ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรยกเลิกหรือสั่งห ้ำมกำรระบุดังกล่ำว
5.2 หำกเอกสำรสำธำรณะนำไปเผยแพร่ตอ
่ สำธำรณะโดยไม่ผ่ำนกระ
บวนกำรทีก
่ ำหนดไว ้ในข ้อนี้ไม่วำ่ ด ้วยเหตุใดก็ตำม YouGov
ขอสงวนสิทธิใ์ นกำรออกข่ำวประชำสัมพันธ์พร ้อมด ้วยเอกสำรสำ
ธำรณะฉบับทีม
่ ก
ี ำรแก ้ไขของ YouGov
(และอำจมีข ้อมูลทีก
่ ำหนดไว ้ด ้ำนล่ำงบำงส่วนหรือทัง้ หมด) และ

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

5.2.1 โดยไม่คำนึงถึงหน ้ำทีด
่ ้ำนกำรรักษำควำมลับ ตำมดุลยพินจ
ิ ของ
YouGov เมือ
่ ทรำบถึงกำรตีพม
ิ พ์ YouGov
อำจเผยแพร่ข ้อมูลจำกแบบสำรวจเพือ
่ ระบุบริบทให ้กับข ้อมูลทีล
่ ู
กค ้ำตีพม
ิ พ์
่ ตัวอย่ำงและกำรถ่วงน้ ำหนักข ้อมู
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะกำรสุม
ล คำถำมเฉพำะเจำะจงทีไ่ ด ้ถำม
ตัวเลือกคำตอบแบบครบถ ้วนทีม
่ ใี ห ้ผู ้ตอบแบบสำรวจ
และอัตรำร ้อยละของกลุม
่ คน
ทัง้ โดยรวมและในกลุม
่ ย่อยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ทีเ่ ลือกแต่ละตัวเลือกคำตอบ

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.
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6 ข้อตกลงของบุคคลภำยนอก
(TPA)ลูกค้ำต ัวแทน

6 Third Party Agreement (TPA) for Agency
Client
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 หำกลูกค ้ำเป็ นหน่วยงำนทีใ่ ห ้บริกำรแก่ลก
ู ค ้ำปลำยทำง
("ลูกค ้ำปลำยทำง") ลูกค ้ำประเภทนี้ถอ
ื ว่ำเป็ นลูกค ้ำตัวแทน
("ลูกค ้ำตัวแทน")
ลูกค ้ำตัวแทนสำมำรถใช ้ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกเพือ
่ สนับ
สนุนธุรกิจทีด
่ ำเนินในนำมของ
หรือทีแ
่ นะนำแก่ลก
ู ค ้ำปลำยทำงตำมทีร่ ะบุไว ้อย่ำงชัดแจ ้งในคำ
้ เท่ำนั น
สั่งซือ
้ ตัวอย่ำงเช่น โดยไม่มก
ี ำรจำกัด
ลูกค ้ำตัวแทนไม่สำมำรถมอบสิง่ เหล่ำนี้ให ้แก่ลก
ู ค ้ำปลำยทำง:
ข ้อมูลทีป
่ ้ อนลงไปในผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิก
กำรเข ้ำถึงโดยใช ้รหัสผ่ำนของลูกค ้ำตัวแทน
หรือข ้อมูลแยกย่อยเป็ นจำนวนมำกในรูปแบบดิจท
ิ ัล สิง่ พิมพ์
หรือรูปแบบอืน
่
้ ทีเ่ กีย
เว ้นแต่ตกลงไว ้เป็ นอย่ำงอืน
่ ก่อนหน ้ำนี้ในคำสั่งซือ
่ วข ้อง

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 ทัง้ ลูกค ้ำตัวแทนและลูกค ้ำปลำยทำงของลูกค ้ำไม่สำมำรถตีพม
ิ
พ์เนื้อหำของ YouGov โดยไม่ได ้รับกำรอนุมัตจ
ิ ำก YouGov
ก่อน
โดยสอดคล ้องกับข ้อควำมบริกำรอนุมัตก
ิ ำรตีพม
ิ พ์เผยแพร่ทรี่ ะบุ
ไว ้ในนี้

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 ลูกค ้ำรับทรำบว่ำกำรเข ้ำถึงทีล
่ ะเมิดข ้อ 6.1
คือกำรใช ้โดยไม่ได ้รับอนุญำตสำหรับวัตถุประสงค์ของข ้อ 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
สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะติดตำมลูกค ้ำตัวแทนหรือลูกค ้ำปลำยทำงทีร่ ะบุใ
้ สำหรับกำรชำระเงินทัง้ หมดทีค
้
นคำสั่งซือ
่ ้ำงชำระตำมคำสั่งซือ

7 ค่ำธรรมเนียมและกำรชำระเงิน

7 Fees and payment
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 ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร
้
และค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมดจะกำหนดไว ้ในคำสั่งซือ
และจะออกใบเสนอรำคำ ใบแจ ้งหนี้
้
และชำระในสกุลเงินทีร่ ะบุไว ้ในคำสั่งซือ

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 จะออกใบแจ ้งหนี้ให ้ลูกค ้ำตำมทีก
้
่ ำหนดไว ้ในคำสั่งซือ
้ ไม่ได ้ระบุกำหนดกำรชำระหนี้ YouGov
หำกคำสั่งซือ
จะออกใบแจ ้งหนี้เต็มจำนวนแก่ลก
ู ค ้ำเมือ
่ เริม
่ ใช ้ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้อง
สมัครสมำชิก

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

7.3 ใบแจ ้งหนี้ทงั ้ หมดต ้องชำระเต็มจำนวนภำยใน 30
วันนับจำกวันทีไ่ ด ้รับใบแจ ้งหนี้
ค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดต ้องบวกเพิม
่ ภำษี กำรขำยหรือภำษี กำรบริก
ำรทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ ลูกค ้ำต ้องชำระให ้แก่ YouGov ในอัตรำทั่วไป

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

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 ค่ำธรรมเนียมไม่รวมกำรชำระเงินและค่ำใช ้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอืน
่ ที่
YouGov ชำระในนำมของลูกค ้ำ
ซึง่ ลูกค ้ำอนุมัตล
ิ ว่ งหน ้ำเป็ นลำยลักษณ์อักษร

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 จำนวนเงินทัง้ หมดทีล
่ ก
ู ค ้ำมีกำหนดต ้องชำระภำยใต ้ข ้อตกลงนี้
จะต ้องชำระเต็มจำนวนโดยไม่มก
ี ำรหักกลบลบหนี้ กำรฟ้ องแย ้ง
กำรลบ หรือกำรหัก
(นอกจำกกำรลบหรือกำรหักภำษี ตำมทีก
่ ฎหมำยกำหนด)
หำกจำเป็ นต ้องมีกำรหักหรือกำรลบใด ๆ เช่นนี้
เมือ
่ ชำระเงินทีเ่ กีย
่ วกับกำรหักหรือกำรลบดังกล่ำว
ลูกค ้ำจะต ้องชำระเงินเพิม
่ เติมให ้แก่ YouGov เพือ
่ รับรองว่ำ
YouGov
ได ้รับจำนวนเงินรวมทัง้ หมดเท่ำกับจำนวนเงินรวมก่อนกำรหักหรื
อกำรลบดังกล่ำว

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

7.7 YouGov ขอสงวนสิทธิต
์ อ
่ ไปนี้โดยไม่กระทบกับสิทธิอ
์ 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 เรียกเก็บดอกเบีย
้ รวมถึงดอกเบีย
้ ทบต ้น
ในอัตรำสูงทีส
่ ด
ุ ทีอ
่ นุญำตตำมกฎหมำย สำหรับใบแจ ้งหนี้ใด ๆ
ทีค
่ ้ำงชำระ 30 วันนับจำกวันทีไ่ ด ้รับใบแจ ้งหนี้ และ/หรือ

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 ระงับกำรดำเนินกำรในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้ำไม่สำมำรถชำระเงิน
หรือในควำมเห็นตำมสมควรของ YouGov
ซึง่ ปรำกฏว่ำลูกค ้ำมีแนวโน ้มทีไ่ ม่สำมำรถจะชำระเงินเมือ
่ ครบกำ
หนดชำระตำมข ้อตกลงนี้หรือข ้อตกลงอืน
่ ทีต
่ กลงไว ้กับ YouGov
ลูกค ้ำจะต ้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บโดยสำนักงำนเรี
ยกเก็บหนี้สำหรับใบแจ ้งหนี้ทเี่ กินกำหนด
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8 สิทธิทร ัพย์สน
ิ ทำงปัญญำ

8 Intellectual property rights
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 "สิทธิทรัพย์สน
ิ ทำงปั ญญำ" หมำยถึงลิขสิทธิ์ สิง่ ประดิษฐ์
สิทธิฐำนข ้อมูล เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ สิทธิบัตร
ิ ทำงอุตสำหกรรม
สิทธิในกำรออกแบบ และทรัพย์สน
ิ ทำงปั ญญำอืน
พำณิชยกรรม หรือทรัพย์สน
่ ๆ
ทีม
่ อ
ี ยู่ในเขตอำนำจศำลใด ๆ ทีจ
่ ดทะเบียนและไม่ได ้จดทะเบียน
และกำรยืน
่ ขอและสิทธิในกำรยืน
่ ขอจดทะเบียนสิทธิใด ๆ
เหล่ำนี้ทงั ้ หมด

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 ระหว่ำงแต่ละฝ่ ำย สิทธิทรัพย์สน
ิ ทำงปั ญญำใด ๆ
้
ทีแ
่ ต่ละฝ่ ำยมีในวันทีท
่ ม
ี่ ก
ี ำรออกแต่ละคำสั่งซือ
ิ ทำงปั ญญ
จะยังคงถือว่ำเป็ นของฝ่ ำยทีเ่ ป็ นเจ ้ำของสิทธิทรัพย์สน
ำเหล่ำนัน
้ YouGov
ิ ทำงปั ญญำทัง้ หมดในเนื้
จะสงวนสิทธิควำมเป็ นเจ ้ำของทรัพย์สน
อหำของ YouGov อันประกอบด ้วย: (1)
ฐำนข ้อมูลของเนื้อหำทีส
่ ร ้ำง ดำเนินกำร และกำกับดูแลโดย
YouGov ("ฐำนข ้อมูล YouGov")
ทีม
่ ข
ี ้อมูลทีร่ วบรวมจำกสมำชิกของกลุม
่ ผู ้ตอบแบบสำรวจ
กลุม
่ ผู ้เข ้ำร่วมกำรสำรวจ และกลุม
่ เป้ ำหมำยทีก
่ ำกับดูแลโดย
YouGov
ซึง่ ประกอบด ้วยคำถำมทีถ
่ ำมสมำชิกเหล่ำนี้และคำตอบของสมำ
ชิก ("ข ้อมูลผู ้ตอบแบบสำรวจ") รวมถึงข ้อมูลและเนื้อหำอืน
่ ๆ
ทัง้ หมดในลักษณะใดก็ตำมในฐำนข ้อมูล YouGov เป็ นครัง้ ครำว
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะแผนภูมส
ิ รุป ตำรำง ชุดข ้อมูล
กำรวิเครำะห์ข ้อมูล และรำยงำน และ (2) ซอฟต์แวร์ใด ๆ
ทีจ
่ ัดทำโดย YouGov
ให ้แก่ลก
ู ค ้ำเพือ
่ วัตถุประสงค์ในกำรเข ้ำถึงผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัคร
สมำชิก ("ซอฟต์แวร์ 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 มอบใบอนุญำตทีไ่ ม่ผูกขำด ไม่สำมำรถเพิกถอนได ้
ไม่มค
ี ำ่ ลิขสิทธิ์ ไม่สำมำรถอนุญำตให ้ผู ้อืน
่ ใช ้ต่อ
ให ้แก่ลก
ู ค ้ำเพือ
่ ใช ้เนื้อหำ YouGov
เท่ำทีจ
่ ำเป็ นในกำรใช ้ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกเท่ำนั น
้
ตำมทีอ
่ นุญำตภำยใต ้ข ้อตกลงนี้

8.4 Subject to YouGov’s Intellectual Property Rights in the
YouGov Content, any survey reports delivered by
YouGov to the Client as part of the Subscription
Products and as specified in the Order (“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 (i)
to use the Subscription Products and, if applicable (ii) to
use the Client Deliverables, each as permitted under this
Agreement.

้
8.4 ภายใต้สท
ิ ธิทรัพย ์สินทางปัญญาของ YouGov ในเนื อหา

YouGov รายงานการสารวจใดๆ ที่ YouGov
่ องสมัครสม
ส่งมอบให้กบั ลูกค้าในฐานะส่วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ ์ทีต้
่ ในคาสั่งซือ้ (“ผลงานทีส่
่ งมอบให้ลก
าชิกและตามทีระบุ
ู ค้า”)
่ ผูกขาด
จะเป็ นทรัพย ์สินของลูกค้า YouGov มอบใบอนุ ญาตทีไม่
ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มค
ี า่ ลิขสิทธิ ์
่
้
ไม่สามารถอนุ ญาตให้ผูอ้ นใช
ื่
้ต่อ ให้แก่ลก
ู ค้าเพือใช
้เนื อหา
YouGov ตามขอบเขตทีจ่ าเป็ นต่อการใช ้งาน (i)
่
่ องสมัครสมาชิก และ หากเกียวข้
่
เพือใช
้ผลิตภัณฑ ์ทีต้
อง (ii)
่
่ งมอบให้ลูกค้า
เพือใช
้ผลงานทีส่
่ ญาตไว ้ในข้อตกลงฉบับนี ้
แต่ละรายการตามทีอนุ

9 ข้อมูลล ับ

9 Confidential Information
9.1

9.1 "ข ้อมูลลับ" หมำยถึงข ้อมูล (ทีจ
่ ับต ้องได ้หรือจับต ้องไม่ได ้)
ทีแ
่ ลกเปลีย
่ นระหว่ำงแต่ละฝ่ ำย ที่ (1) ระบุว่ำเป็ น "ควำมลับ"
หรือ "มีกรรมสิทธิ"์ ณ เวลำทีเ่ ปิ ดเผยโดยฝ่ ำยทีเ่ ปิ ดเผย หรือ (2)
โดยธรรมชำติของประเภทข ้อมูล หรือเนื้อหำ
หรือสถำนกำรณ์ทเี่ ปิ ดเผย
ฝ่ ำยผู ้รับสำมำรถแยกแยะอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำเป็ นควำมลับหรือ
มีกรรมสิทธิ์ ข ้อมูลลับรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง
ข ้อมูลเกีย
่ วกับเทคโนโลยี กำรออกแบบ เทคนิค กำรวิจัย
ควำมชำนำญ ควำมลับทำงกำรค ้ำ ข ้อมูลจำเพำะ
กำรวำงแผนผลิตภัณฑ์ กำรกำหนดรำคำ ข ้อมูลของลูกค ้ำ
ข ้อมูลของผู ้ใช ้งำน ข ้อมูลด ้ำนกลยุทธ์ปัจจุบันหรืออนำคต
แผนธุรกิจปั จจุบันหรืออนำคต นโยบำยหรือวิธป
ี ฏิบัต ิ
ข ้อมูลพนักงำน และข ้อมูลทำงธุรกิจหรือเทคนิคอืน
่ ๆ
ทีเ่ ป็ นควำมลับหรือทีม
่ ก
ี รรมสิทธิ์ ของฝ่ ำยทีเ่ ปิ ดเผย

“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.

9.2 ภำยใต ้ข ้อ 5.2.1 YouGov
และลูกค ้ำจะเก็บเป็ นควำมลับและจะไม่เปิ ดเผยข ้อมูลลับใด ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจและ/หรือกำรดำเนินงำนของอีกฝ่ ำยทีเ่ ปิ ดเผ
ยโดยหรือในนำมของอีกฝ่ ำย
(ยกเว ้นกำรเปิ ดเผยต่อผู ้ให ้คำปรึกษำด ้ำนกฎหมำยหรือกำรเงินข
องตน) ข ้อผูกพันนี้จะไม่นำไปใช ้กับข ้อมูลใด ๆ ทีไ่ ม่สำคัญ
ซึง่ ฝ่ ำยผู ้รับข ้อมูลทรำบอยู่แล ้วก่อนกำรเปิ ดเผยข ้อมูล
เป็ นข ้อมูลทีเ่ ข ้ำถึงได ้โดยสำธำรณะนอกเหนือจำกเป็ นผลมำจำก
กำรละเมิดข ้อนี้ หรือศำล เจ ้ำหน ้ำทีท
่ ำงกฎหมำย
หรือหน่วยงำนหรือองค์กรทีร่ ับผิดชอบอืน
่ ๆ สั่งให ้เปิ ดเผย

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.
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10 กำรคุม
้ ครองข้อมูล

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

10.1 แต่ละฝ่ ำยตกลงทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ำมกฎหมำยคุ ้มครองข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้
องกับผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิก

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 ในกรณีทฝ
ี่ ่ ำยหนึง่ (ในฐำนะผู ้ควบคุมข ้อมูล)
กำหนดให ้อีกฝ่ ำยประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลของตน
(ในฐำนะผู ้ประมวลผลข ้อมูล)
คูส
่ ัญญำจะดำเนินกำรตำมสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อักษรแยกต่ำง
หำก
ซึง่ ระบุลักษณะของกำรประมวลผลทีเ่ กิดขึน
้ และควำมรับผิดชอบ
รวมถึงข ้อผูกพันของแต่ละฝ่ ำย

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 ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกไม่มข
ี ้อมูลส่วนบุคคลและลูกค ้ำรับ
รองว่ำจะไม่ (หรือไม่พยำยำม)
ระบุตัวบุคคลหรือสร ้ำงข ้อมูลส่วนบุคคลโดยใช ้เนื้อหำเหล่ำนั น
้ ด ้ว
ยตนเองหรือใช ้อีกฝ่ ำย
(ไม่วำ่ จะรวมหรือไม่รวมกับข ้อมูลอืน
่ ก็ตำม)
้
เว ้นแต่ระบุไว ้เป็ นอย่ำงอืน
่ ในคำสั่งซือ

11 กำรยกเว้นและข้อจำก ัดควำมร ับผิด

11 Exclusions and limitations of liability
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 ไม่มส
ี งิ่ ใดในข ้อตกลงนี้ทจ
ี่ ะดำเนินกำรเพือ
่ ยกเว ้นหรือจำกัดควำ
มรับผิดของฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่
ต่อกำรเสียชีวต
ิ หรือกำรบำดเจ็บส่วนบุคคลทีเ่ กิดจำกควำมประมำ
ทเลินเล่อ กำรฉ ้อโกง หรือกำรบิดเบือนควำมจริง
หรือควำมรับผิดของฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ ภำยใต ้กำรชดใช ้ใด ๆ
ทีร่ ะบุภำยใต ้ข ้อตกลงนี้
หรือควำมรับผิดอืน
่ ใดทีไ่ ม่สำมำรถจำกัดหรือยกเว ้นตำมกฎหมำย

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 ภายใต ้ข ้อ 11.1 ทัง้ สองฝ่ ายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ
่ เสียง ค่าความนิยมหรือโอกาส
ของข ้อมูล ชือ
การสูญเสียหรือความล ้มเหลวในการสร ้างผลกาไรทีค
่ าดไว ้
รายได ้ การออม หรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจรูปแบบอืน
่ ๆ
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรสูญเสียทำงตรงหรือทำงอ ้อม
หรือเป็ นรูปแบบของกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยทำงอ ้อม
เป็ นพิเศษ โดยไม่เจตนำ เป็ นกำรลงโทษ หรือเป็ นผลสืบเนื่อง
และไม่วำ่ จะเกิดขึน
้ เนื่องด ้วยเหตุใดก็ตำมในแต่ละกรณี

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 ภำยใต ้ข ้อ 11.1 และ 11.2 ควำมรับผิดโดยรวมสูงสุดของ
YouGov ต่อลูกค ้ำสำหรับกำรเรียกร ้องทัง้ หมด
(ไม่วำ่ จะเกิดขึน
้ ในสัญญำ กำรบิดเบือน
กำรละเมิดหน ้ำทีต
่ ำมกฎหมำย หรืออืน
่ ๆ)
้ หรือทีเ่ กีย
ภำยใต ้คำสั่งซือ
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิก
ใด ๆ ไม่วำ่ จะในแง่ของเหตุกำรณ์เดียว
หลำยเหตุกำรณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกันหรือไม่เกีย
่ วข ้องกัน
ต ้องไม่เกินกว่ำร ้อยละหนึง่ ร ้อย (100%)
้
ของจำนวนเงินค่ำธรรมเนียมทัง้ หมดทีล
่ ก
ู ค ้ำจ่ำยสำหรับคำสั่งซือ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องในปี ทม
ี่ ก
ี ำรเรียกร ้อง

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
ไม่คำดกำรณ์หรือรับรองผลลัพธ์ทเี่ ป็ นสำระสำคัญของกำรวิจัยล่ว
งหน ้ำ
และไม่รับประกันหรือกำหนดไม่วำ่ จะโดยชัดแจ ้งหรือโดยนัยเกีย
่
วกับผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกหรือผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน
้
หรือควำมเหมำะสมของผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกตำมวัตถุป
ระสงค์ของลูกค ้ำ

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
จะไม่รับผิดชอบต่อควำมสูญเสียทีเ่ กิดขึน
้ กับลูกค ้ำหรือบุคคลภำ
ยนอกใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพำะลูกค ้ำ
หรือผู ้บริโภคของลูกค ้ำ)
เนื่องจำกผลทำงตรงหรือทำงอ ้อมของกำรใช ้ข ้อมูลใด ๆ
หรือกำรตัดสินใจทำงธุรกิจใด ๆ
หรือกำรงดเว ้นจำกกำรตัดสินใจใด ๆ
ดังกล่ำวทัง้ หมดหรือบำงส่วนจำกข ้อมูล กำรแสดงควำมคิดเห็น
คำแถลง หรือข ้อมูลอืน
่ ๆ
ทีใ่ ห ้แก่ลก
ู ค ้ำเป็ นส่วนหนึง่ ของผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิก
หรือเกิดขึน
้ จำกกำรตีควำมโดยลูกค ้ำหรืออีกฝ่ ำยเกีย
่ วกับรำยงำน
หรือข ้อมูลอืน
่ ที่ YouGov จัดทำ
และลูกค ้ำจะชดใช ้ค่ำเสียหำยให ้กับ YouGov ตำมนั 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 ลูกค ้ำจะต ้องชดใช ้ค่ำเสียหำยแก่ YouGov รวมถึงเจ ้ำหน ้ำที่
กรรมกำร และ/หรือพนักงำนของบริษัทต่อควำมสูญเสีย
ควำมเสียหำย หรือควำมรับผิดอืน
่ ๆ
(รวมถึงต ้นทุนและค่ำใช ้จ่ำย)
ทีไ่ ด ้รับอันเนื่องมำจำกกำรเรียกร ้องหรือกำรดำเนินกำรใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน
้ จำกกำรใช ้งำนโดย
หรือในนำมของลูกค ้ำเกีย
่ วกับเนื้อหำของ YouGov
ตำมวัตถุประสงค์ด ้ำน (1) กำรอ ้ำงสิทธิโ์ ฆษณำเปรียบเทียบ (2)
ข ้อเสนอกำรลงทุน (3) กำรฟ้ องร ้องทัง้ หมด
รวมถึงค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ YouGov
่ วชำญ ตำมทีก
ในฐำนะพยำนผู ้เชีย
่ ำหนดโดยกฎหมำย และ/หรือ
(4) งำนวิง่ เต ้นทำงกำรเมือง

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 กำรรับประกัน ค้ำประกัน เงือ
่ นไข
หรือกำรเป็ นตัวแทนทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัค
รสมำชิกนอกเหนือจำกทีร่ ะบุไว ้อย่ำงชัดแจ ้งในข ้อกำหนดเหล่ำนี้
(ถ ้ำมี) จะได ้รับกำรยกเว ้นตำมขอบเขตสูงสุดทีก
่ ฎหมำยอนุญำต
ไม่วำ่ จะโดยชัดแจ ้ง โดยนัย โดยวำจำ หรือเป็ นลำยลักษณ์อักษร

11.8 Without prejudice to clause 11.6, 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 ลูกค ้าตกลงทีจ
่ ะไม่เรียกร ้องให ้ YouGov กรรมการ เจ้ ้ำหน ้ำที่
และ/หรือ บริษัทในเครือของ YouGov
เป็ นพยานในการดาเนินคดีทางกฎหมายใด ๆ
โดยไม่กระทบกับข ้อ 11.6

12 กำรยุตแ
ิ ละผลของกำรยุต ิ

12 Termination and effect of termination

12.1 YouGov อำจยุตข
ิ ้อตกลงนี้โดยมีผลบังคับใช ้ทันที
โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อสิทธิห
์ รือกำรแก ้ไขอืน
่ ใดทีม
่ อ
ี ยู่
ซึง่ แจ ้งเป็ นลำยลักษณ์อักษรให ้ลูกค ้ำทรำบหำก:

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

12.1.1 ลูกค ้ำล ้มเหลวในกำรชำระเงินใด ๆ
ทีค
่ รบกำหนดภำยใต ้ข ้อตกลงนี้เมือ
่ ถึงกำหนด

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

12.1.2 กำรเชือ
่ มโยงกับลูกค ้ำมีแนวโน ้มทีจ
่ ะทำให ้ YouGov
่ มเสียชือ
่ เสียง ตำมควำมคิดเห็นอันสมเหตุสมผลของ
เสือ
YouGov หรือ

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

12.1.3 กิจกำรของลูกค ้ำถูกเข ้ำซือ
้ โดย หรือลูกค ้ำเข ้ำซือ
้ กิจกำรของ
คูแ
่ ข่งหรือธุรกิจคูแ
่ ข่งของ YouGov
12.2 ภำยใต ้ข ้อ 12.1
ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ สำมำรถยกเลิกข ้อตกลงนี้ทันทีโดยแจ ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อักษรให ้อีกฝ่ ำยทรำบ หำกอีกฝ่ ำย:

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:
12.2.1 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 กระทำกำรละเมิดร ้ำยแรงใด ๆ
ต่อข ้อตกลงนี้ซงึ่ ไม่สำมำรถแก ้ไขได ้
หรือกระทำกำรละเมิดร ้ำยแรงต่อข ้อตกลงนี้ซงึ่ สำมำรถแก ้ไขและ
ไม่สำมำรถแก ้ไขข ้อผิดพลำดดังกล่ำวภำยในสำมสิบ (30)
วันหลังจำกกำรแจ ้งให ้ทรำบจำกอีกฝ่ ำยทีร่ ะบุรำยละเอียดกำรละ
เมิดทัง้ หมด และทีร่ ้องขอให ้แก ้ไข หรือ

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 เริม
่ ดำเนินกำรชำระบัญชีไม่ว่ำจะเป็ นกำรบังคับหรือโดยสมัครใจ
(เว ้นแต่เพือ
่ วัตถุประสงค์ในกำรฟื้ นฟูโดยสุจริตหรือกำรควบรวมโ
ดยได ้รับกำรอนุมัตล
ิ ว่ งหน ้ำจำกอีกฝ่ ำย)
หรือรวมกับหรือทำข ้อตกลงใด ๆ กับเจ ้ำหนี้
หรือทำกำรมอบหมำยสิทธิท
์ ั่วไปเพือ
่ ประโยชน์ของเจ ้ำหนี้
หรือมีผู ้รับ ผู ้จัดกำร ผู ้รับบริหำร
หรือผู ้ดูแลทีไ่ ด ้รับกำรแต่งตัง้ เกีย
่ วกับกิจกำรหรือสินทรัพย์ทงั ้ หม
ดหรือทีส
่ ำคัญทัง้ หมด
หรือหำกมีกำรหยุดหรือขูว่ ำ่ จะหยุดดำเนินธุรกิจ
หรือมีกำรเปลีย
่ นแปลงสำคัญในธุรกิจของตน
หรือหำกประสบกับกระบวนกำรทีค
่ ล ้ำยคลึงกันในเขตอำนำจศำล
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 ลูกค ้ำไม่มส
ิ ธิย
ี ท
์ ุตผ
ิ ลิตภัณฑ์ทต
ี่ ้องสมัครสมำชิกเพือ
่ ควำมสะดว
้
กภำยในระยะเวลำกำรบอกรับสมำชิกทีร่ ะบุไว ้ในคำสั่งซือ

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 ลูกค ้ำและผู ้ใช ้ทีไ่ ด ้รับอนุญำตจะต ้องใช ้ควำมพยำยำมตำมทีส
่ ม
ควรทัง้ หมดเพือ
่ ลบสำเนำทีเ่ ก็บไว ้ทัง้ หมด ภำยในหกสิบ (60)
วันหลังจำกกำรยุตห
ิ รือกำรหมดอำยุของข ้อตกลงนี้
อย่ำงไรก็ตำม
สิง่ นี้ไม่เป็ นกำรห ้ำมกำรใช ้งำนเนื้อหำสำระใหม่หรือส่วนตัดทอน
ทีจ
่ ำกัดอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ รวบรวมไว ้ก่อนทีจ
่ ะยุตข
ิ ้อตกลงนี้

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 กำรยุตข
ิ ้อตกลงนี้จะไม่สง่ ผลกระทบต่อสิทธิ์ กำรแก ้ไข
ข ้อผูกพัน หรือควำมรับผิดของคูส
่ ัญญำทีเ่ กิดขึน
้ จนถึงวันทีย
่ ุต ิ
รวมถึงสิทธิใ์ นกำรเรียกร ้องค่ำเสียหำยจำกกำรฝ่ ำฝื นข ้อตกลงนี้ซ ึ่
งเกิดขึน
้ ในหรือก่อนวันทีม
่ ก
ี ำรยุต ิ
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13 ทว่ ั ไป

13 General
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 เหตุสด
ุ วิสัย:
ฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึง่ จะต ้องไม่ละเมิดหรือรับผิดต่อควำมล่ำช ้ำในกำร
ปฏิบัตงิ ำนหรือควำมล ้มเหลวในกำรดำเนินกำรใด ๆ
ของข ้อผูกพันภำยใต ้ข ้อตกลงนี้
(นอกเหนือจำกข ้อผูกพันของลูกค ้ำในกำรชำระค่ำธรรมเนียมตำม
กำหนด)
หำกควำมล่ำช ้ำหรือควำมล ้มเหลวดังกล่ำวเป็ นผลมำจำกเหตุกำร
ณ์ สถำนกำรณ์
หรือสำเหตุทอ
ี่ ยู่นอกเหนือกำรควบคุมทีส
่ มเหตุสมผล รวมถึง
แต่ไม่จำกัดเพียง โรคภัยไข ้เจ็บ โรคระบำด
หรือโรคระบำดทั่วโลก

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 กำรเผยแพร่: YouGov
ิ ธิท
มีสท
์ จ
ี่ ะจัดทำและตอบคำขอกำรจัดทำประกำศประชำสัมพันธ์
หรือคำแถลงใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับข ้อตกลงนี้

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 กำรมอบหมำย:
สิทธิแ
์ ละข ้อผูกพันของลูกค ้ำไม่สำมำรถโอนไปยังบุคคลอืน
่ ใด
โดยไม่ได ้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อักษรจำก YouGov
YouGov อำจมอบหมำย ทำสัญญำรับช่วง ตัง้ ตัวแทน โอนย ้ำย
หรือจัดกำรในลักษณะอืน
่ ใดกับสิทธิแ
์ ละข ้อผูกพันใด ๆ
หรือทัง้ หมดภำยใต ้ข ้อตกลงนี้ได ้ตลอดเวลำ

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

13.4 บุคคลภำยนอกไม่มส
ิ ธิ:์
ี ท
บุคคลภำยนอกไม่สำมำรถบังคับใช ้บทบัญญัตใิ ด ๆ
ของข ้อตกลงนี้

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 กฎหมายท ้องถิน
่ :
แต่ละฝ่ ายจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีบ
่ ังคับใช ้ในท ้องถิน
่
และคาขอใด ๆ
จากหน่วยงานด ้านกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับข ้อตกลงนี้หรือคาสั่งซื้
อใด ๆ
ต ้องบังคับใช ้ข ้อกำหนดของข ้อตกลงนี้มำกทีส
่ ด
ุ ทีอ
่ นุญำตโดยก
ฎหมำยท ้องถิน
่ หำกมีสว่ นใด ๆ
ของข ้อตกลงนี้ทไี่ ม่สำมำรถใช ้หรือใช ้บังคับ
ส่วนอืน
่ ทัง้ หมดของข ้อตกลงจะยังคงถือว่ำใช ้ได ้เช่นเดิม

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

13.6 ผู ้มีอานาจลงนาม:
้ ได ้รับอนุญำตให ้ลงนำมและผู
ลูกค ้ำยืนยันว่ำผู ้ลงนำมในคำสั่งซือ
กมัดลูกค ้ำ

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 การมีผลต่อไป:
ื่ ข ้อมูลลับ
สิทธิและหน ้าทีข
่ องแต่ละฝ่ ายภายใต ้ส่วนทีช
่ อ
ิ ทำงปั ญญำ
กำรยุตแ
ิ ละผลของกำรยุต ิ สิทธิทรัพย์สน
กำรคุ ้มครองข ้อมูล ค่ำธรรมเนียมและกำรชำระเงิน
บริกำรอนุมัตก
ิ ำรตีพม
ิ พ์เผยแพร่ ทั่วไป
และกฎหมำยทีใ่ ช ้บังคับและเขตอำนำจศำล
จะยังคงมีผลต่อไปหลังจำกกำรหมดอำยุหรือกำรยุตข
ิ ้อตกลงนี้

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 ความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ าย:
ความสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ ายทีเ่ กิดขึน
้ ตามข ้อตกลงนี้
จะเป็ นความสัมพันธ์ในรูปแบบผู ้รับเหมาอิสระ
และไม่มส
ี งิ่ ใดในข ้อตกลงนี้ทจ
ี่ ะตีควำมให ้แต่ละฝ่ ำยเป็ นฝ่ ำยหลั
กและตัวแทน ผู ้ว่ำจ ้ำงและผู ้รับจ ้ำง ผู ้สัมปทำนและผู ้รับสัมปทำน
พันธมิตร เจ ้ำของร่วม
หรือผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียร่วมกันในธุรกิจหรือกำรดำเนินกำรทั่วไปอื่
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 การไม่ไว ้วางใจ:
ลูกค ้ารับทราบว่าไม่ได ้ตกลงตามข ้อตกลงนี้เพราะความไว ้วางใจ
ในคาแถลง ผู ้แทน หรือคาสัญญำใด ๆ
ทีไ่ ม่ได ้รวมอย่ำงชัดแจ ้งในข ้อตกลงนี้

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:
่ สำรอืน
กำรประกำศหรือกำรสือ
่ ใดทีจ
่ ำเป็ นหรืออนุญำตภำยใต ้ข ้อ
ตกลงนี้ต ้องทำเป็ นลำยลักษณ์อักษร เป็ นภำษำอังกฤษ
และจัดส่งโดย (1)
การนาไปส่งเองตามทีอ
่ ยู่ทจ
ี่ ดทะเบียนของฝ่ ายผู ้รับ หรือ (2)
อีเมลและตามด ้วยจดหมายทีล
่ งทะเบียน
(โดยขอการยืนยันการรับ)
หรือทีจ
่ ัดส่งโดยผู ้ให้ ้บริกำรจัดส่งระดับสำกลทีไ่ ด ้รับกำรยอมรับ
ไปยังฝ่ ำยทีเ่ กีย
่ วข ้องและจึงถือว่ำได ้รับโดยฝ่ ำยรับภำยในเวลำที่
เหมำะสมแล ้ว

8
YouGov Subscription Products Terms & Conditions – Standard – March 2022
Document Owner Contact: legal@yougov.com

Subscription Products Terms & Conditions

14 กฎหมำยทีใ่ ช้บ ังค ับและเขตอำนำจศำล

14 Governing law and jurisdiction

กฎหมำยทีใ่ ช ้บังคับและเขตอำนำจศำล:
กฎหมำยทีใ่ ช ้บังคับและสถำนทีส
่ ำหรับกำรลงมติข ้อพิพำทใด ๆ
ทีเ่ กิดขึน
้ ภำยใต ้ข ้อตกลงนี้จะเป็ นดังนี้

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

ประเทศทีจ
่ ดทะเ
บียน

กฎหมำยทีใ่ ช้บ ังค ับ

เขตอำนำจศำล

ทวีปอเมริกา

Americas
United States of
America

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

เบลเยียม,
ฝรั่งเศส, เยอรมนี,
อิตาลี,
เนเธอร์แลนด์,
สเปน, ตุรกี

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

อังกฤษและเวลส์

ทวีปยุโรป

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

England
and Wales

นอร์ดก
ิ

Nordics
Denmark, Finland,
Norway, Sweden

England
and Wales

England and
Wales

เอเชียแปซิฟิก

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

China

Singapore

England and
Wales

อินโดนีเซีย,
มาเลเซีย,
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์,
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

Singapore

Singapore

สิงคโปร์

สิงคโปร์

สิงคโปร์

England
and Wales

England and
Wales

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

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

Australia & New Zealand
Australia, New
Zealand

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

15 ภำษำ

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

15.1 ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขเหล่านี้มฉ
ี บับภาษาอังกฤษและฉบับภาษ

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

15.2 หากมีข ้อขัดแย ้ง

าไทย

ฉบับภาษาอังกฤษของข ้อตกลงนี้จะมีอานาจเหนือกว่าเสมอ
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