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 YouGov Research Services  
Terms & Conditions 
 

 ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขบรกิำรวจิยัของ 
YouGov 

 

1 Basis of agreement 1 พืน้ฐำนของขอ้ตกลง 

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

1.1 ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขเหล่ำน้ี ("ขอ้ก ำหนด") 

พรอ้มดว้ยแบบฟอรม์ค ำส่ังซือ้ 

ค ำแถลงของงำนหรอืเอกสำรใดทีร่วมขอ้ก ำหนดตำมกำรอำ้งองิ 

("ค ำส่ังซือ้") ทีล่งนำมโดยลกูคำ้และ YouGov 

ประกอบเป็นขอ้ตกลงทัง้หมดระหวำ่งบรษัิท YouGov 

ทีป่รำกฏชือ่บนค ำส่ังซือ้ ("YouGov") 

และลกูคำ้ทีป่รำกฏชือ่บนค ำส่ังซือ้ส ำหรับบรกิำรวจัิยทีร่ะบใุนค ำ

ส่ังซือ้ ("บรกิำรวจัิย") ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขอืน่ ๆ 
จะไม่มผีลบังคับใชแ้ตอ่ย่ำงใด 

ในกรณีทีม่ขีอ้ขัดแยง้ระหวำ่งค ำส่ังซือ้และขอ้ก ำหนดน้ี 

จะถอืบทบัญญัตใินค ำส่ังซือ้เป็นหลัก 

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 ค ำทีน่ยิำมไวซ้ึง่ใชใ้นขอ้ก ำหนดน้ีจะถอืควำมหมำยตำมทีก่ ำหนด

ไวใ้นค ำส่ังซือ้หรอืขอ้ก ำหนดน้ี (เรยีกรวมวำ่ "ขอ้ตกลง") 

 

2 YouGov’s Obligations 2 ขอ้ผูกพนัของ YouGov 

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

2.1 YouGov 

จะใหบ้รกิำรวจัิยตำมแนวปฏบิัตทิีด่ใีนอตุสำหกรรมและโดยสจุรติ
ใจ 

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

2.2 YouGov จะใชค้วำมพยำยำมตำมทีส่มควรในเชงิพำณิชย ์

เพือ่ปฏบิัตงิำนใหต้รงตำมวันทีท่ีร่ะบใุนค ำส่ังซือ้ 

 

3 Client’s Obligations 3 ขอ้ผูกพนัของลูกคำ้ 

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

3.1 ลกูคำ้จะตอ้งรับรองวำ่ขอ้ก ำหนดของค ำส่ังซือ้และขอ้มูลใด ๆ 

ทีใ่หไ้วนั้น้ครบถว้นและถูกตอ้ง และใหค้วำมร่วมมอืกับ YouGov 

ในเวลำทีเ่หมำะสมในทุกเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิำรวจัิย  

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

3.2 YouGov จะไม่รับผดิชอบตอ่ควำมลำ่ชำ้ใด ๆ 
ไม่วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มและไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

ทีเ่กดิขึน้โดยลกูคำ้หรอืบคุคลใด ๆ ในนำมของลกูคำ้ 

 

4 Intellectual property rights 4 สทิธทิรพัยส์นิทำงปญัญำ 

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

4.1 "สทิธทิรัพยส์นิทำงปัญญำ" หมำยถงึลขิสทิธิ ์สิง่ประดษิฐ ์

สทิธฐิำนขอ้มูล เครือ่งหมำยกำรคำ้ สทิธบิัตร 
สทิธใินกำรออกแบบ และทรัพยส์นิทำงอตุสำหกรรม 

พำณิชยกรรม หรอืทรัพยส์นิทำงปัญญำอืน่ ๆ 

ทีม่อียู่ในเขตอ ำนำจศำลใด ๆ ทีจ่ดทะเบยีนและไม่ไดจ้ดทะเบยีน 

และกำรยืน่ขอและสทิธใินกำรยืน่ขอจดทะเบยีนสทิธใิด ๆ 

เหลำ่น้ีทัง้หมด 

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

4.2 ระหวำ่งแตล่ะฝ่ำย สทิธทิรัพยส์นิทำงปัญญำใด ๆ 

ทีแ่ตล่ะฝ่ำยมใีนวันทีท่ีม่กีำรออกแตล่ะค ำส่ังซือ้ 

จะยังคงถอืวำ่เป็นของฝ่ำยทีเ่ป็นเจำ้ของสทิธทิรัพยส์นิทำงปัญญ

ำเหลำ่นัน้                YouGov 

จะสงวนสทิธคิวำมเป็นเจำ้ของทรัพยส์นิทำงปัญญำทัง้หมดในเน้ื

อหำจำกบรกิำรวจัิย ("เน้ือหำ YouGov") อันประกอบดว้ย: (1) 

ฐำนขอ้มูลของเน้ือหำทีส่รำ้ง ด ำเนินกำร และก ำกับดแูลโดย 

YouGov ("ฐำนขอ้มูล YouGov") 

ทีม่ขีอ้มูลทีร่วบรวมจำกสมำชกิของกลุม่ผูต้อบแบบส ำรวจ 

กลุม่ผูเ้ขำ้ร่วมกำรส ำรวจ และกลุม่เป้ำหมำยทีก่ ำกับดแูลโดย 
YouGov 

ซึง่ประกอบดว้ยค ำถำมทีถ่ำมสมำชกิเหลำ่น้ีและค ำตอบของสมำ

ชกิ ("ขอ้มูลผูต้อบแบบส ำรวจ") รวมถงึขอ้มูลและเน้ือหำอืน่ ๆ 
ทัง้หมดในลักษณะใดก็ตำมในฐำนขอ้มูล YouGov เป็นครัง้ครำว 
รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเฉพำะแผนภมูสิรุป ตำรำง ชดุขอ้มูล 

กำรวเิครำะหข์อ้มูล และรำยงำน และ (2) ซอฟตแ์วรใ์ด ๆ 

ทีจั่ดท ำโดย YouGov 

ใหแ้กล่กูคำ้เพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรเขำ้ถงึผลงำนทีส่ง่มอบใหล้กู

คำ้ ("ซอฟตแ์วร ์YouGov")  
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4.3 Subject to YouGov’s Intellectual Property Rights in the 
YouGov Content, all survey reports delivered by YouGov 
to the Client as part of the Research Services (“Client 
Deliverables”) will be the property of the Client. YouGov 
grants to the Client a non-exclusive, irrevocable, royalty-
free, non-sub licensable licence to use the YouGov 
Content only to the extent that such use is necessary to 
use the Client Deliverables as permitted under this 
Agreement. 

4.3 ภำยใตส้ทิธทิรัพยส์นิทำงปัญญำของ YouGov ในเน้ือหำ 

YouGov รำยงำนกำรส ำรวจทัง้หมดที ่YouGov 

สง่มอบใหก้ับลกูคำ้ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของบรกิำรวจัิย 

("ผลงำนทีส่ง่มอบใหล้กูคำ้") จะเป็นทรัพยส์นิของลกูคำ้ 

YouGov อนุญำตแบบไม่ผูกขำด ไม่สำมำรถเพกิถอนได ้

ไม่มคีำ่ลขิสทิธิ ์ไม่สำมำรถอนุญำตใหผู้อ้ ืน่ใชต้อ่ 

ใหแ้กล่กูคำ้เพือ่ใชเ้น้ือหำ YouGov 

เท่ำทีจ่ ำเป็นในกำรใชผ้ลงำนทีส่ง่มอบใหล้กูคำ้เท่ำนัน้ 

ตำมทีอ่นุญำตภำยใตข้อ้ตกลงน้ี 

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

4.4 ไม่มสีิง่ใดในขอ้ตกลงน้ีทีจ่ะตคีวำมไดว้ำ่อนุญำตใหใ้ชบ้รกิำรงำน
วจัิย ผลงำนทีส่ง่มอบใหล้กูคำ้ เน้ือหำ YouGov 

หรอืสว่นทีต่ัดทอนมำจำกผลงำนทีส่ง่มอบใหล้กูคำ้ 

เพือ่จัดท ำผลงำน ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิำรทีด่ัดแปลงมำซึง่: 

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

4.4.1 ละเมดิสทิธทิรัพยส์นิทำงปัญญำของ YouGov หรอืผูใ้หอ้นุญำต 

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

4.4.2 เป็นผลงำน ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิำรทีม่กีำรแขง่ขันเชงิพำณิชย ์

หรอืสว่นหนึง่ส่วนใดทีแ่ขง่ขันกับหรอืสำมำรถทดแทนงำน 

ผลติภัณฑ ์หรอืบรกิำรที ่YouGov จัดหำให ้หรอื 

4.4.3 otherwise damages the commercial interests of YouGov. 4.4.3 สรำ้งควำมเสยีหำยอย่ำงหนึง่อย่ำงใดตอ่ผลประโยชน์เชงิพำณิช
ยข์อง YouGov 

 

5 Publication approval service 5 บรกิำรอนุมตักิำรตพีมิพเ์ผยแพร ่

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 ลกูคำ้สำมำรถตพีมิพ์ สือ่สำร 
และเปิดเผยขอ้มูลสูส่ำธำรณะผ่ำนทำงอนิเทอรเ์น็ตหรอืสือ่อเิล็ก
ทรอนกิสท์ีเ่ปิดสูส่ำธำรณะอืน่ ๆ ขำ่วประชำสัมพันธ ์

และเอกสำรอืน่ ๆ ทีอ่ำ้งองิมำถงึ YouGov 

ในฐำนะแหลง่ขอ้มูลของกำรวจัิย ("เอกสำรสำธำรณะ") 
หำกวำ่ลกูคำ้ปฏบิัตติำมกระบวนกำรรับรองคณุภำพตอ่ไปน้ี 

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 ลกูคำ้สง่ฉบับร่ำงของเอกสำรสำธำรณะให ้YouGov 

ในรูปแบบเอกสำรแนบทำงอเีมลมำยังอเีมลของ YouGov 

ตำมทีแ่สดงในค ำส่ังซือ้ 

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 

จะตรวจสอบควำมถูกตอ้งแม่นย ำโดยสัมพันธก์ับค ำอธบิำยวธิกีำร

ทีใ่ช ้

และตอบกลับพรอ้มกำรแกไ้ขเน้ือหำผ่ำนทำงอเีมลถงึลกูคำ้ภำยใ

น 2 วันท ำกำรนับจำกวันทีไ่ดร้ับ (หำกวำ่เป็นสองหนำ้กระดำษ 

A4 หรอืนอ้ยกวำ่นัน้ และลกูคำ้รับทรำบวำ่จะตอ้งใชเ้วลำนำนขึน้ 

หำกเอกสำรสำธำรณะดังกลำ่วมคีวำมยำวมำกกวำ่สองหนำ้กระด

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 ลกูคำ้สำมำรถตพีมิพ์เอกสำรสำธำรณะทีม่กีำรแกไ้ขของ 

YouGov พรอ้มระบแุหลง่ทีม่ำถงึ YouGov 

ในฐำนะหน่วยงำนซึง่เป็นแหลง่ขอ้มูลของงำนวจัิย 

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

5.1.4 กรณีทีม่กีำรใหบ้รกิำรกำรวจัิยในสหรำชอำณำจักร 
ลกูคำ้รับทรำบวำ่ YouGov ในฐำนะสมำชกิของ British Polling 

Council แหง่สหรำชอำณำจักร จ ำเป็นตอ้งแสดง 

และจะแสดงตำรำงขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับเอกสำรสำธำรณะในแพ

ลตฟอรม์ออนไลน์ของ 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 เอกสำรสำธำรณะทัง้หมดตอ้งระบแุหลง่ทีม่ำถงึ YouGov 

ในรูปแบบตอ่ไปน้ี "ทีม่ำ: [ระบชุือ่บรษัิท YouGov ] 

[ระบปีุทีจั่ดท ำ] © สงวนลขิสทิธิท์ัง้หมด" แต่ YouGov 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิหรอืส่ังหำ้มกำรระบดุังกลำ่ว 

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 หำกเอกสำรสำธำรณะน ำไปเผยแพร่ตอ่สำธำรณะโดยไม่ผ่ำนกระ
บวนกำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้น้ีไม่วำ่ดว้ยเหตใุดก็ตำม YouGov 

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกขำ่วประชำสัมพันธพ์รอ้มดว้ยเอกสำรสำ

ธำรณะฉบับทีม่กีำรแกไ้ขของ YouGov 

(และอำจมขีอ้มูลทีก่ ำหนดไวด้ำ้นลำ่งบำงส่วนหรอืทัง้หมด) และ 

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

5.3 โดยไม่ค ำนงึถงึหนำ้ทีด่ำ้นกำรรักษำควำมลับ ตำมดลุยพนิจิของ 

YouGov เมือ่ทรำบถงึกำรตพีมิพ์ YouGov 

อำจเผยแพร่ขอ้มูลจำกแบบส ำรวจเพื่อระบบุรบิทใหกั้บขอ้มูลทีล่กูคำ้
ตพีมิพ์ 

รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเฉพำะกำรสุม่ตัวอย่ำงและกำรถ่วงน ้ำหนักขอ้มูล 

ค ำถำมเฉพำะเจำะจงทีไ่ดถ้ำม 

ตัวเลอืกค ำตอบแบบครบถว้นทีม่ใีหผู้ต้อบแบบส ำรวจ 

และอัตรำรอ้ยละของกลุ่มคน ทัง้โดยรวมและในกลุม่ย่อยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทีเ่ลอืกแตล่ะตัวเลอืกค ำตอบ  
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6 Fees and payment 6 คำ่ธรรมเนยีมและกำรช ำระเงนิ 

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

6.1 คำ่ธรรมเนียม คำ่บรกิำร 
และคำ่ใชจ่้ำยทัง้หมดจะก ำหนดไวใ้นค ำส่ังซือ้ 

และจะออกใบเสนอรำคำ ใบแจง้หน้ี 

และช ำระในสกลุเงนิทีร่ะบใุนค ำส่ังซือ้ 

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

6.2 YouGov จะออกใบแจง้หนีใ้หก้บัลูกคา้ตามที่ก าหนดไวใ้นค าสั่งซ ือ้ 

หากค าสั่งซ ือ้ไม่ไดก้ าหนดตารางการออกใบแจง้หนี ้

ผลติภณัฑท์ีส่มคัรสมาชกิจะไดร้บัการออกใบแจง้หนีล่้วงหนา้ทุกปี 

ส าหรบับรกิารวจิยั YouGov 

จะเรยีกเก็บเงนิลูกคา้ส าหรบัแต่ละโครงการโดยสมบูรณเ์มือ่โครงการน้ั

นเสรจ็สิน้ 

 

 

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

6.3 ใบแจง้หน้ีทัง้หมดตอ้งช ำระเต็มจ ำนวนภำยใน 30 

วันนับจำกวันทีไ่ดร้ับใบแจง้หน้ี 

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

6.4 คำ่ธรรมเนียมทัง้หมดตอ้งบวกเพิม่ภำษีกำรขำยหรอืภำษีกำรบรกิ
ำรทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ลกูคำ้ตอ้งช ำระใหแ้ก ่YouGov ในอัตรำทั่วไป 

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

6.5 คำ่ธรรมเนียมไม่รวมกำรช ำระเงนิและคำ่ใชจ่้ำยเบ็ดเตล็ดอืน่ที ่
YouGov ช ำระในนำมของลกูคำ้ 
ซึง่ลกูคำ้อนุมัตลิว่งหนำ้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

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

6.6 จ ำนวนเงนิทัง้หมดทีล่กูคำ้มกี ำหนดตอ้งช ำระภำยใตข้อ้ตกลงน้ี 

จะตอ้งช ำระเต็มจ ำนวนโดยไม่มกีำรหักกลบลบหน้ี กำรฟ้องแยง้ 

กำรลบ หรอืกำรหัก 

(นอกจำกกำรลบหรอืกำรหักภำษีตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด) 

หำกจ ำเป็นตอ้งมกีำรหักหรอืกำรลบใด ๆ เชน่น้ี 

เมือ่ช ำระเงนิทีเ่กีย่วกับกำรหักหรอืกำรลบดังกลำ่ว 

ลกูคำ้จะตอ้งช ำระเงนิเพิม่เตมิใหแ้ก ่YouGov เพือ่รับรองวำ่ 
YouGov 

ไดร้ับจ ำนวนเงนิรวมทัง้หมดเท่ำกับจ ำนวนเงนิรวมกอ่นกำรหักหรื
อกำรลบดังกลำ่ว 

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

6.7 YouGov ขอสงวนสทิธิต์อ่ไปน้ีโดยไม่กระทบกับสทิธิอ์ ืน่ ๆ ของ 
YouGov 

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

6.7.1 เรยีกเก็บดอกเบีย้ รวมถงึดอกเบีย้ทบตน้ 

ในอัตรำสงูทีส่ดุทีอ่นุญำตตำมกฎหมำย ส ำหรับใบแจง้หน้ีใด ๆ 

ทีค่ำ้งช ำระ 30 วันนับจำกวันทีไ่ดร้ับใบแจง้หน้ี และ/หรอื 

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

6.7.2 ระงับกำรด ำเนินกำรในกรณีทีล่กูคำ้ไม่สำมำรถช ำระเงนิ 

หรอืในควำมเห็นตำมสมควรของ YouGov 

ซึง่ปรำกฏวำ่ลกูคำ้มแีนวโนม้ทีไ่ม่สำมำรถจะช ำระเงนิเมือ่ครบก ำ

หนดช ำระตำมขอ้ตกลงน้ีหรอืขอ้ตกลงอืน่ทีต่กลงไวก้ับ YouGov 

ลกูคำ้จะตอ้งรับผดิชอบคำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บโดยส ำนักงำนเรี

ยกเก็บหน้ีส ำหรับใบแจง้หน้ีทีเ่กนิก ำหนด 

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

6.8 กรณีทีล่กูคำ้เป็นตัวแทนของลกูคำ้ปลำยทำงภำยนอก 

ลกูคำ้จะถอืเป็นคูสั่ญญำหลักและจะรับผดิชอบกำรช ำระเงนิทัง้ห
มดทีค่รบก ำหนดช ำระตำมค ำส่ังซือ้ 

 

7 Confidential Information 7 ขอ้มูลลบั 

7.1 “Confidential Information” means the information 

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

7.1 "ขอ้มูลลับ" หมายถงึขอ้มูล (ทีจั่บตอ้งไดห้รอืจับตอ้งไม่ได)้ 

ทีแ่ลกเปลีย่นระหวา่งแตล่ะฝ่าย ที ่(1) ระบวุ่าเป็น "ความลับ" 

หรอื "มกีรรมสทิธิ"์ ณ เวลาทีเ่ปิดเผยโดยฝ่ายทีเ่ปิดเผย หรอื (2) 

โดยธรรมชาตขิองประเภทขอ้มูล หรอืเน้ือหา 

หรอืสถานการณ์ทีเ่ปิดเผย 

ฝ่ำยผูร้ับสำมำรถแยกแยะอย่ำงสมเหตสุมผลวำ่เป็นควำมลับหรอื

มกีรรมสทิธิ ์ขอ้มูลลับรวมถงึ แตไ่ม่จ ำกัดเพยีง 

ขอ้มูลเกีย่วกับเทคโนโลย ีกำรออกแบบ เทคนคิ กำรวจัิย 

ควำมช ำนำญ ควำมลับทำงกำรคำ้ ขอ้มูลจ ำเพำะ 
กำรวำงแผนผลติภัณฑ ์กำรก ำหนดรำคำ ขอ้มูลของลกูคำ้ 

ขอ้มูลผูใ้ชง้ำน ขอ้มูลดำ้นกลยุทธปั์จจุบันหรืออนำคต 

แผนธุรกจิปัจจุบันหรอือนำคต นโยบำยหรอืวธิปีฏบิัต ิ

ขอ้มูลพนักงำน และขอ้มูลทำงธุรกจิหรอืเทคนคิอืน่ ๆ 

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

7.2 ภำยใตข้อ้ 5.3 YouGov 

และลกูคำ้จะเก็บเป็นควำมลับและจะไม่เปิดเผยขอ้มูลลับใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิและ/หรอืกำรด ำเนินงำนของอกีฝ่ำยทีเ่ปิดเผ
ยโดยหรอืในนำมของอกีฝ่ำย 

(ยกเวน้กำรเปิดเผยตอ่ผูใ้หค้ ำปรกึษำดำ้นกฎหมำยหรอืกำรเงนิข
องตน) ขอ้ผูกพันน้ีจะไม่น ำไปใชก้ับขอ้มูลใด ๆ ทีไ่ม่ส ำคัญ 

ซึง่ฝ่ำยผูร้ับขอ้มูลทรำบอยู่แลว้กอ่นกำรเปิดเผยขอ้มูล 

เป็นขอ้มูลทีเ่ขำ้ถงึไดโ้ดยสำธำรณะนอกเหนือจำกเป็นผลมำจำก
กำรละเมดิขอ้น้ี หรอืศำล เจำ้หนำ้ทีท่ำงกฎหมำย 

หรอืหน่วยงำนหรอืองคก์รทีร่ับผดิชอบอืน่ ๆ ส่ังใหเ้ปิดเผย 

 

8 Data protection 8 กำรคุม้ครองขอ้มูล 

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

8.1 แตล่ะฝ่ำยตกลงทีจ่ะปฏบิัตติำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลทีเ่กีย่วข ้
องกับบรกิำรวจัิย  

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

8.2 ในกรณีทีฝ่่ำยหนึง่ (ในฐำนะผูค้วบคมุขอ้มูล) 

ก ำหนดใหอ้กีฝ่ำยประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคลของตน 

(ในฐำนะผูป้ระมวลผลขอ้มูล) 

คูสั่ญญำจะด ำเนนิกำรตำมสัญญำเป็นลำยลักษณ์อักษรแยกตำ่ง

หำก 

ซึง่ระบลุักษณะของกำรประมวลผลทีเ่กดิขึน้และควำมรับผดิชอบ
รวมถงึขอ้ผูกพันของแตล่ะฝ่ำย 

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

8.3 ผลงำนทีส่ง่มอบใหล้กูคำ้ไม่มขีอ้มูลสว่นบคุคลและลกูคำ้รับรองว่
ำจะไม่ (หรอืไม่พยำยำม) 

ระบตุัวบคุคลหรอืสรำ้งขอ้มูลสว่นบคุคลโดยใชเ้น้ือหำเหลำ่นัน้ดว้

ยตนเองหรอืใชอ้กีฝ่ำย 

(ไม่วำ่จะรวมหรอืไม่รวมกับขอ้มูลอืน่ก็ตำม) 

เวน้แตร่ะบไุวเ้ป็นอย่ำงอืน่ในค ำส่ังซือ้ 

 

9 Exclusions and limitations of liability 9 กำรยกเวน้และขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 

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

9.1 ไม่มสีิง่ใดในขอ้ตกลงน้ีทีจ่ะด ำเนินกำรเพือ่ยกเวน้หรอืจ ำกัดควำ
มรับผดิของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ 

ตอ่กำรเสยีชวีติหรอืกำรบำดเจ็บสว่นบคุคลทีเ่กดิจำกควำมประมำ
ทเลนิเลอ่ กำรฉอ้โกง หรอืกำรบดิเบอืนควำมจรงิ 

หรอืควำมรับผดิของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ภำยใตก้ำรชดใชใ้ด ๆ 
ทีร่ะบภุำยใตข้อ้ตกลงน้ี 

หรอืควำมรับผดิอืน่ใดทีไ่ม่สำมำรถจ ำกัดหรอืยกเวน้ตำมกฎหมำย 

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

9.2 ภำยใตข้อ้ 9.1 ทัง้สองฝ่ำยจะไม่รับผดิชอบตอ่กำรสญูเสยีใด ๆ 
ของขอ้มูล ชือ่เสยีง คำ่ควำมนยิมหรอืโอกำส 

กำรสญูเสยีหรอืควำมลม้เหลวในกำรสรำ้งผลก ำไรทีค่ำดไว ้
รำยได ้กำรออม หรอืกำรสญูเสยีทำงเศรษฐกจิรูปแบบอืน่ ๆ 
ไม่วำ่จะเป็นกำรสูญเสยีทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

หรอืเป็นรูปแบบของกำรสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยทำงออ้ม 

เป็นพเิศษ โดยไม่เจตนำ เป็นกำรลงโทษ หรือเป็นผลสบืเน่ือง 

และไม่วำ่จะเกดิขึน้เน่ืองดว้ยเหตใุดก็ตำมในแตล่ะกรณี 

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

9.3 ภำยใตข้อ้ 9.1 และ 9.2 ควำมรับผดิโดยรวมสงูสดุของ YouGov 

ตอ่ลกูคำ้ส ำหรับกำรเรยีกรอ้งทัง้หมด (ไม่วำ่จะเกดิขึน้ในสัญญำ 

กำรบดิเบอืน กำรละเมดิหนำ้ทีต่ำมกฎหมำย หรอือืน่ ๆ) 
ภำยใตค้ ำส่ังซือ้หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิำรวจัิยใด ๆ 
ไม่วำ่จะในแง่ของเหตกุำรณ์เดยีว 

หลำยเหตกุำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกันหรอืไม่เกีย่วขอ้งกัน 

ตอ้งไม่เกนิกวำ่รอ้ยละหนึง่รอ้ย (100%) 

ของจ ำนวนเงนิค่ำธรรมเนียมทัง้หมดทีล่กูคำ้จ่ำยส ำหรับค ำส่ังซือ้
ทีเ่กีย่วขอ้งในปีทีม่กีำรเรยีกรอ้ง 

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

9.4 YouGov 

ไม่คำดกำรณ์หรอืรับรองผลลัพธท์ีเ่ป็นสำระส ำคัญของกำรวจัิยลว่
งหนำ้ 

และไม่รับประกันและไม่ก ำหนดไม่วำ่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัยเ
กีย่วกับบรกิำรวจัิยหรอืผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้ 

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

9.5 YouGov 

จะไม่รับผดิชอบตอ่ควำมสญูเสยีทีเ่กดิขึน้กับลกูคำ้หรอืบคุคลภำ

ยนอกใด ๆ (รวมถงึแตไ่ม่จ ำกัดเฉพำะลกูคำ้ 

หรอืผูบ้รโิภคของลกูคำ้) 
เน่ืองจำกผลทำงตรงหรอืทำงออ้มของกำรใชข้อ้มูลใด ๆ 

หรอืกำรตัดสนิใจทำงธุรกจิใด ๆ 
หรอืกำรงดเวน้จำกกำรตัดสนิใจใด ๆ 

ดังกลำ่วทัง้หมดหรอืบำงสว่นจำกขอ้มูล กำรแสดงควำมคดิเห็น 

ค ำแถลง หรอืขอ้มูลอืน่ ๆ 

ทีใ่หแ้กล่กูคำ้เป็นสว่นหนึง่ของบรกิำรวจัิย 

หรอืเกดิขึน้จำกกำรตคีวำมโดยลกูคำ้หรอือกีฝ่ำยเกีย่วกับรำยงำน

หรอืขอ้มูลอืน่ที ่YouGov จัดท ำ 

และลกูคำ้จะชดใชค้ำ่เสยีหำยใหก้ับ YouGov ตำมนัน้  

9.6 The Client shall also indemnify YouGov and its officers,  
directors, and/ or employees against any loss, damage 
or other liability  (including costs and expenses) suffered 

as a result of any claim or proceedings arising in 
connection with the use by, or on behalf of the Client, of 
survey results for the purposes of: (i) comparative 
advertising claims; (ii) investment offerings; (iii) all 
litigation, including all costs connected with YouGov 
serving as an expert witness, where legally required by 
operation of law; and/or (iv) political lobbying work. 

9.6 9ลกูคำ้จะตอ้งชดใชค้ำ่เสยีหำยแก ่YouGov รวมถงึเจำ้หนำ้ที ่

กรรมกำร และ/หรอืพนักงำนของบรษัิทตอ่ควำมสญูเสยี 

ควำมเสยีหำย หรอืควำมรับผดิอืน่ ๆ 

(รวมถงึตน้ทุนและคำ่ใชจ่้ำย) 

ทีไ่ดร้ับอันเน่ืองมำจำกกำรเรยีกรอ้งหรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชง้ำนผลกำรส ำรวจโดยหรือในนำมของลกูคำ้เ

พือ่วัตถุประสงคด์ำ้น (1) กำรอำ้งสทิธิโ์ฆษณำเปรยีบเทยีบ (2) 

ขอ้เสนอกำรลงทุน (3) กำรฟ้องรอ้งทัง้หมด 

รวมถงึคำ่ใชจ่้ำยทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับ YouGov 

ในฐำนะพยำนผูเ้ชีย่วชำญ ตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำย และ/หรอื 

(4) งำนวิง่เตน้ทำงกำรเมอืง 

9.7 All warranties, guarantees, conditions or representations 
relating to the Research Services other than those 
expressly set out in these Terms (if any) are excluded to 
the fullest extent permitted by law, whether express, 
implied, oral or written. 

9.7 กำรรับประกัน ค ้ำประกัน เงือ่นไข 

หรอืกำรเป็นตัวแทนทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกับบรกิำรวจัิยนอกเหนือจ

ำกทีร่ะบไุวอ้ย่ำงชดัแจง้ในขอ้ก ำหนดเหลำ่น้ี (ถำ้ม)ี 

จะไดร้ับกำรยกเวน้ตำมขอบเขตสงูสดุทีก่ฎหมำยอนุญำต 

ไม่วำ่จะโดยชดัแจง้ โดยนัย โดยวำจำ หรอืเป็นลำยลักษณ์อักษร 

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

9.8 ลกูคา้ตกลงทีจ่ะไม่เรยีกร้อ้งให ้YouGov กรรมการ เจา้หนา้ที ่

และ/หรอื บรษัิทในเครอืของ YouGov 

เป็นพยานในการด าเนนิคดทีางกฎหมายใด ๆ 

โดยไม่กระทบกับขอ้ 9.6  

 

10 Termination and effect of termination 10 กำรยตุแิละผลของกำรยตุ ิ

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

10.1 YouGov อำจยุตขิอ้ตกลงน้ีโดยมผีลบังคับใชท้ันท ี

โดยไม่มผีลกระทบตอ่สทิธิห์รอืกำรแกไ้ขอืน่ใดทีม่อียู่ 

ซึง่แจง้เป็นลำยลักษณ์อักษรใหล้กูคำ้ทรำบหำก: 

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

10.1.1 ลกูคำ้ลม้เหลวในกำรช ำระเงนิใด ๆ 

ทีค่รบก ำหนดภำยใตข้อ้ตกลงน้ีเมือ่ถงึก ำหนด  

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

10.1.2 กำรเชือ่มโยงกับลกูคำ้มแีนวโนม้ทีจ่ะท ำให ้YouGov 

เสือ่มเสยีชือ่เสยีง ตำมควำมคดิเห็นอันสมเหตสุมผลของ 
YouGov 

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

10.1.3 กจิกำรของลกูคำ้ถูกเขำ้ซือ้โดย หรอืลกูคำ้เขำ้ซือ้กจิกำรของ 

คูแ่ขง่หรอืธุรกจิคูแ่ขง่ของ YouGov หรอื 

10.1.4 the Client breaches their obligations in clause 3.1. 10.1.4 ลกูคำ้ละเมดิขอ้ผูกพันของตนในขอ้ 3.1 

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

10.2 ภำยใตข้อ้ 10.1 

ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่สำมำรถยกเลกิขอ้ตกลงน้ีทันทโีดยแจง้เป็นลำย

ลักษณ์อักษรใหอ้กีฝ่ำยทรำบ หำกอกีฝ่ำย: 

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

10.2.1 กระท ำกำรละเมดิรำ้ยแรงใด ๆ 

ตอ่ขอ้ตกลงน้ีซึง่ไม่สำมำรถแกไ้ขได ้

หรอืกระท ำกำรละเมดิรำ้ยแรงตอ่ขอ้ตกลงน้ีซึง่สำมำรถแกไ้ขและ

ไม่สำมำรถแกไ้ขขอ้ผดิพลำดดังกลำ่วภำยในสำมสบิ (30) 

วันหลังจำกกำรแจง้ใหท้รำบจำกอกีฝ่ำยทีร่ะบรุำยละเอยีดกำรละ

เมดิทัง้หมด และทีร่อ้งขอใหแ้กไ้ข หรอื 

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

10.2.2 เริม่ด ำเนนิกำรช ำระบัญชไีม่ว่ำจะเป็นกำรบังคับหรอืโดยสมัครใจ 

(เวน้แต่เพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรฟ้ืนฟโูดยสจุรติหรอืกำรควบรวมโ

ดยไดร้ับกำรอนุมัตลิว่งหนำ้จำกอกีฝ่ำย) 

หรอืรวมกับหรอืท ำขอ้ตกลงใด ๆ กับเจำ้หน้ี 

หรอืท ำกำรมอบหมำยสทิธิท์ั่วไปเพือ่ประโยชน์ของเจำ้หน้ี 

หรอืมผีูร้ับ ผูจั้ดกำร ผูร้ับบรหิำร 

หรอืผูด้แูลทีไ่ดร้ับกำรแตง่ตัง้เกีย่วกับกจิกำรหรอืสนิทรัพยท์ัง้หม
ดหรอืทีส่ ำคัญทัง้หมด 

หรอืหำกมกีำรหยุดหรอืขูว่ำ่จะหยุดด ำเนินธุรกจิ 

หรอืมกีำรเปลีย่นแปลงส ำคัญในธุรกจิของตน 

หรอืหำกประสบกับกระบวนกำรทีค่ลำ้ยคลงึกนัในเขตอ ำนำจศำล

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

10.3 ลกูคำ้สำมำรถยุตบิรกิำรวจัิยทัง้หมดหรอืบำงสว่นเพือ่ควำมสะดว
ก หำกวำ่มกีำรแจง้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
และคำ่ธรรมเนียมกำรยุตลิว่งหนำ้ตอ่ไปน้ีตอ้งช ำระโดยลกูคำ้ภำย

ใน 30 วันหลังจำก YouGov 

ไดร้ับกำรแจง้ยุตเิป็นลำยลักษณ์อักษรของลกูคำ้:  

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

10.3.1 ในเวลำใด ๆ ก็ตำมกอ่นกำรสรำ้งแบบสอบถำมจะเสร็จสิน้ - 25% 

ของคำ่ธรรมเนียมทัง้หมดทีต่อ้งช ำระภำยใตค้ ำส่ังซือ้ 

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

10.3.2 หลังจำกสรำ้งแบบสอบถำมเสร็จสิน้แลว้ 
แตก่อ่นทีจ่ะเริม่กำรท ำงำนภำคสนำมใด ๆ - 50% 

ของคำ่ธรรมเนียมทัง้หมดทีต่อ้งช ำระภำยใตค้ ำส่ังซือ้ 

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

10.3.3 หลังจำกกำรท ำงำนภำคสนำมใด ๆ เริม่ขึน้ 

แตก่อ่นทีจ่ะสง่มอบผลลัพธใ์ด ๆ - 75% 

ของคำ่ธรรมเนียมทัง้หมดทีต่อ้งช ำระภำยใตค้ ำส่ังซือ้ 

10.3.4 at any point following the delivery of any results – 100% 

of the total fees due under the Order. 

10.3.4 ณ เวลำใด ๆ หลังกำรสง่มอบผลลัพธใ์ด ๆ - 100% 

ของคำ่ธรรมเนียมทัง้หมดทีต่อ้งช ำระภำยใตค้ ำส่ังซือ้ 

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

10.4 YouGov อำจระงับกำรใหบ้รกิำรวจัิยภำยใตค้ ำส่ังซือ้ใด ๆ 

หรอืขอ้ตกลงอืน่ ๆ ระหวำ่งลกูคำ้และ YouGov 

โดยไม่มผีลกระทบตอ่สทิธิห์รอืกำรแกไ้ขอืน่ใดทีม่อียู่ 
หำกลกูคำ้ไม่ช ำระเงนิจ ำนวนใด ๆ 
ทีค่รบก ำหนดช ำระในวันทีค่รบก ำหนดช ำระเงนิ 

ลกูคำ้อยู่ภำยใตเ้หตกุำรณ์ใด ๆ ทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 10.2.2 หรอื 
YouGov 

มเีหตผุลใหเ้ชือ่วำ่ลกูคำ้ก ำลังจะตกอยู่ในเหตกุำรณ์เหลำ่นัน้ 

10.5 On termination for any reason the Client shall: 10.5 เมือ่มกีำรยุตดิว้ยเหตผุลใดก็ตำม ลกูคำ้จะตอ้ง: 

10.5.1 immediately pay to YouGov any YouGov’s outstanding 
invoices and interest; and 

10.5.1 ช ำระเงนิตำมใบแจง้หน้ีและดอกเบีย้ทีค่ำ้งช ำระใด ๆ ของ 

YouGov ใหแ้ก ่YouGov ทันท ีและ 

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

10.5.2 ไม่มสีทิธิใ์ชเ้น้ือหำหรอืผลงำนใด ๆ ที ่YouGov สง่มอบใหล้กูคำ้ 
กอ่นกำรช ำระเงนิตำมขอ้น้ี  

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

10.6 กำรยุตน้ีิจะไม่สง่ผลกระทบตอ่สทิธิ ์กำรแกไ้ข ขอ้ผูกพัน 

หรอืควำมรับผดิของคูสั่ญญำทีเ่กดิขึน้จนถงึวันทียุ่ต ิ

รวมถงึสทิธิใ์นกำรเรยีกรอ้งคำ่เสยีหำยจำกกำรฝ่ำฝืนขอ้ตกลงน้ีซึ่

งเกดิขึน้ในหรอืกอ่นวันทีม่กีำรยุตหิรอืกำรหมดอำยุ 

 

11 General 11 ท ัว่ไป 

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

11.1 เหตสุดุวสัิย: 

ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่จะตอ้งไม่ละเมดิหรอืรับผดิตอ่ควำมลำ่ชำ้ในกำร
ปฏบิัตงิำนหรอืควำมลม้เหลวในกำรด ำเนินกำรใด ๆ 

ของขอ้ผกูพันภำยใตข้อ้ตกลงน้ี 

(นอกเหนือจำกขอ้ผูกพันของลกูคำ้ในกำรช ำระคำ่ธรรมเนียมตำม

ก ำหนด) 

หำกควำมลำ่ชำ้หรอืควำมลม้เหลวดังกลำ่วเป็นผลมำจำกเหตกุำร
ณ์ สถำนกำรณ์ 

หรอืสำเหตทุีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคมุทีส่มเหตสุมผล รวมถงึ 

แตไ่ม่จ ำกัดเพยีง โรคภัยไขเ้จ็บ โรคระบำด 

หรอืโรคระบำดทั่วโลก  

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

11.2 กำรเผยแพร่: YouGov 

มสีทิธิท์ีจ่ะจัดท ำและตอบค ำขอกำรจัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์
หรอืค ำแถลงใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ตกลงน้ี 

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

11.3 กำรมอบหมำย: 

สทิธิแ์ละขอ้ผูกพันของลกูคำ้ไม่สำมำรถโอนไปยังบคุคลอืน่ใด 

โดยไม่ไดร้ับควำมยนิยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก YouGov 

YouGov อำจมอบหมำย ท ำสัญญำรับช่วง ตัง้ตัวแทน โอนยำ้ย 

หรอืจัดกำรในลักษณะอืน่ใดกับสทิธิแ์ละขอ้ผูกพันใด ๆ 

หรอืทัง้หมดภำยใตข้อ้ตกลงน้ีไดต้ลอดเวลำ 

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

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

11.5 กฎหมายทอ้งถิน่: 

แตล่ะฝ่ายจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหมำยทีบ่ังคับใชใ้นทอ้งถิน่ 

และค ำขอใด ๆ 
จำกหน่วยงำนดำ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับขอ้ตกลงน้ีหรอืค ำส่ังซื้

อใด ๆ 

ตอ้งบังคบัใชข้อ้ก ำหนดของขอ้ตกลงน้ีมำกทีส่ดุทีอ่นุญำตโดยก
ฎหมำยทอ้งถิน่ หำกมสีว่นใด ๆ 

ของขอ้ตกลงน้ีทีไ่ม่สำมำรถใชห้รอืใชบ้ังคับ 

สว่นอืน่ทัง้หมดของขอ้ตกลงจะยังคงถอืวำ่ใชไ้ดเ้ช่นเดมิ 

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

11.6 ผูม้อี านาจลงนาม: 

ลกูคา้ยนืยันวา่ผูล้งนามในค าส่ังซือ้ไดร้ับอนุญาตใหล้งนามและผู
กมัดลกูคำ้ 

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

11.7 การมผีลตอ่ไป: 

สทิธแิละหนา้ทีข่องแตล่ะฝ่ายภายใตส้่วนทีช่ือ่ขอ้มูลลับ 

การยุตแิละผลของการยุต ิสทิธทิรัพยส์นิทางปัญญา 

การคุม้ครองขอ้มูล คา่ธรรมเนียมและกำรช ำระเงนิ 

บรกิำรอนุมัตกิำรตพีมิพเ์ผยแพร่ ทั่วไป 

และกฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับและเขตอ ำนำจศำล 

จะยังคงมผีลตอ่ไปหลงัจำกกำรหมดอำยุหรอืกำรยุตขิอ้ตกลงน้ี 

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

11.8 ความสัมพันธข์องแตล่ะฝ่าย: 

ความสัมพันธข์องแตล่ะฝ่ายทีเ่กดิขึน้ตามขอ้ตกลงน้ี 

จะเป็นความสัมพันธใ์นรูปแบบผูร้ับเหมาอสิระ 
และไม่มสีิง่ใดในขอ้ตกลงน้ีทีจ่ะตคีวามใหแ้ตล่ะฝ่ายเป็นฝ่ายหลั

กและตัวแทน ผูว้า่จา้งและผูร้ับจำ้ง ผูสั้มปทำนและผูร้ับสัมปทำน 

พันธมติร เจำ้ของร่วม 

หรอืผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีร่วมกันในธุรกจิหรอืกำรด ำเนนิกำรทั่วไปอื่
น 

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

11.9 การไม่ไวว้างใจ: 

ลกูคา้รับทราบวา่ไม่ไดต้กลงตามขอ้ตกลงน้ีเพราะความไวว้างใจ
ในค าแถลง ผูแ้ทน หรอืค าสัญญาใด ๆ 

ทีไ่ม่ไดร้วมอย่างชดัแจง้ในขอ้ตกลงน้ี 

11.10 Notices: Notices or any other communications required 
or permitted under this Agreement shall be given in 
writing, in English, and delivered by (i) hand in person to 

the registered address of a party, or (ii) e-mail followed 
by a registered mail (return receipt requested) or 
international reputable courier delivery addressed to the 
relevant party and shall then be deemed to have been 
duly received by the recipient. 

11.10 การประกาศ:  
กำรประกำศหรอืกำรสือ่สำรอืน่ใดทีจ่ ำเป็นหรืออนุญำตภำยใตข้อ้
ตกลงน้ีตอ้งท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นภำษำอังกฤษ 

และจัดสง่โดย (1) 

การน าไปสง่เองตามทีอ่ยู่ทีจ่ดทะเบยีนของฝ่ายผูร้ับ หรอื (2) 

อเีมลและตามดว้ยจดหมายทีล่งทะเบยีน 

(โดยขอการยนืยันการรับ) 

หรอืทีจั่ดสง่โดยผูใ้หบ้รกิารจัดสง่ระดับสากลทีไ่ดร้ับการยอมรับ 

ไปยังฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งและจงึถอืวา่ไดร้ับโดยฝ่ายรับภำยในเวลำที่
เหมำะสมแลว้ 

 
  



 
 

 Research Services Terms & Conditions 
 

 
 
 
 

 
8 

YouGov Research Services Terms & Conditions – Standard – 2022August 
Document Owner Contact: legal@yougov.com 

 

12 Governing law and jurisdiction 12 กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัและเขตอ ำนำจศำล 

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

 กฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับและเขตอ ำนำจศำล: 

กฎหมำยทีใ่ชบ้ังคับและสถำนทีส่ ำหรับกำรลงมตขิอ้พพิำทใด ๆ 

ทีเ่กดิขึน้ภำยใตข้อ้ตกลงน้ีจะเป็นดังน้ี 

 

YouGov Company 
country of 
registration 

Applicable 
Governing 
Law 

Jurisdiction บรษิทั YouGov 

ประเทศทีจ่ดทะเบี

ยน 

กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั เขตอ ำนำจศำล 

Americas ทวปีอเมรกิำ 

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, ฝรั่งเศส, 

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, Taiwan, 
Thailand, Vietnam 

England 
and Wales 

England and Wales อนิโดนีเซยี, 

มาเลเซยี, 

ฟิลปิปินส,์ ไตห้วัน, 

ไทย, เวยีดนาม 

อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Hong Kong Hong Kong 
S.A.R. 

Hong Kong S.A.R. ฮ่องกง เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชา
ชนจนี 

เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชา
ชนจนี 

Singapore Singapore Singapore สงิคโปร ์
 

สงิคโปร ์
 

สงิคโปร ์
 

China The 
People’s 
Republic of 
China 

Shanghai Free 
Trade Zone 

จนี สาธารณรัฐประชาชนจนี เขตการคา้เสรเีซีย่งไฮ ้

Australia & New Zealand ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์

Australia, New 
Zealand 

England 
and Wales 

England and Wales ออสเตรเลยี 

นวิซแีลนด ์

อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Middle East & India ตะวนัออกกลำงและอนิเดยี 

UAE, Saudi Arabia, 
India 

England 
and Wales 

England and Wales สหรัฐอาหรบัเอมเิรต
ส,์ ซาอุดอีาระเบยี, 

อนิเดยี 

อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

Other อืน่ ๆ 

Any other country England 
and Wales 

England and Wales ประเทศอืน่ ๆ อังกฤษและเวลส ์ อังกฤษและเวลส ์

 

13 Language 13 ภำษำ 

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

13.1 ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเหล่าน้ีมฉีบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษ
าไทย 

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

13.2 หากมขีอ้ขัดแยง้ 

ฉบับภาษาอังกฤษของขอ้ตกลงน้ีจะมอี านาจเหนือกวา่เสมอ 

 


