
 

เอกสารข้อตกลงการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งาน (Terms & Condition / Agreement) 

ชื่อบริการ การให้บริการแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลและประมวลผล SCUMATICS BOT 

*ข้าพเจ้าผู ้ใช้บริการที ่สามารถยืนยันได้ด้วยข้อมูลที ่ท่านไว้ให้กับทางผู ้ให้บริการเช่น Email 

username / SteamID / อื่น ๆ ได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้ทุกประการโดยสมัคร

ใจโดยการยอมรับก่อนการเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการ  ซึ่งผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเก็บ

ข้อมูลและประมวลผล (SCUMATICS BOT) 

1. SCUMATICS BOT จะไม่รับผิดชอบหากมีข้อมูลหรือการใช้งานไปในทางที ่ผ ิดต่อกฎหมายและ

จริยธรรม ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทาง SCUMATICS BOT จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้บริการ

ของท่านหรือเป้าหมายของท่านหรือจุดประสงค์ที่ท่านจะนำไปใช้ใด ๆ  

2. Account 1 ไอดีใช้ได้ 1 Server IP Address w/ Port เท่านั้น หากท่านต้องการย้ายไอพีท่านสามารถ

ดำเนินการได้ด้วยตนเอง 

3. หากพบว่ามีการสลับย้ายไอพีไปมาเพ่ือใช้งานหลาย IP Address / Port ทาง ผู้ให้บริการจะสงวนสิทธิ์

ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยการย้ายไอพีจะต้องเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดังต่อไปนี้ 

a. ผู้ให้บริการเปลี่ยน IP / Port / FTP IP / FTP Port / FTP Password ของ Server ท่าน 

b. ท่านได้ทำการร้องขอการเปลี่ยน IP Address จากผู้ให้บริการ เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค 

c. Server Transfer โดยการย้าย Server ใหม่หรือเปลี่ยนมือผู้ใช้บริการ 

4. ระบบอยู่ในสถานะที่มีความเสถียรภาพระดับหนึ่ง เราจะยืนหยัดพัฒนาต่อไปเพื่อให้ ระบบมีความ

เสถียรภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะนำ Report ของท่านมาพัฒนาแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปใน

อนาคต ท่านอาจพบข้อผิดพลาดของระบบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในตัวระบบ

ปัจจัยของท่านเองและปัจจัยรอบข้าง ทางผู้ให้บริการขอชี้แจงว่าไม่มีการรับประกันความต่อเนื่องหรือ 

Uptime 100% ทางผู้ใช้บริการได้เข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขข้อนี้ก่อนการใช้บริการ 

5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎ/เงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อกำหนด

และเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในรวมทั้งเว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในช่องทางการติดต่อให้บริการต่าง ๆ 

เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที ่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานเว็บไซต์รวมทั้ง



ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนด

และเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย 

6. ผู้ให้บริการจะไม่นำ / ไม่รับ เงื่อนไขการต่อรองในปัจจัยหรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการให้บริการ

แพลตฟอร์มเป็นอันขาด 

7. นโยบายการคืนเงิน: เมื่อทางผู้ให้บริการได้รับการชำระเงิน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินค่า

สนับสนุน / ค่าบริการ /  การชดเชยความเสียหาย ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นยกเว้นมีเหตุ ที่จำเป็น การ

ตัดสินใจของผู้พัฒนาถือเป็นอันสิ้นสุด 

8. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ,การเข้าถึงและการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องการใช้งาน 

ข้อมูลของท่านจะถูกเข้ารหัส (ตามที่สมควร) และเก็บเป็นความลับระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 

การเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ จะต้องเป็นเหตุตามความสำคัญและความจำเป็น ซึ่งระบุเพิ่มเติมไว้ในเอกสาร

แสดงความยินยอม (Consent Form), Cookies-Policy และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งนีผู้้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การส่งออกข้อมูลใด ๆ โดยการตัดสินใจของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุด 

9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์การไม่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Service Provider เจ้าอื่นหากไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้

ให้บริการ เพื ่อความเท่าเทียม ความอภิสิทธิ ์ ละรักษาผลประโยชน์ของผู ้ใช้บริการแพลตฟอร์ม 

SCUMATICS BOT ท่านอ่ืน ๆ 

10. กรณีอัพเกรดแพคเกจ หากอัพเกรดก่อน 15 วันแรกจากการเปิดใช้บริการท่านจะต้องชำระให้ครบของ

มูลค่าแพคเกจที่ท่านอัพเกรด เช่น 345 เป็น 545 ต้องจ่ายเพิ่ม 200 บาท (ก่อน 15 วันแรก) แต่หาก

ท่านต้องการอัพเกรดแพคเกจหลัง 15 วัน  ท่านจะต้องจ่ายเป็นมูลค่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าแพคเกจนั้น

ครึ่งหนึ่ง เช่น 345 -> 545 ต้องจ่ายเพิ่ม 100 บาท (หลัง 15 วันแรก) ท่านสามารถตรวจสอบวัน

หมดอายุของท่านเพื่อรักษาสิทธิ์ในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น หากต้องการอัพเกรดแพคเกจแบบต่ออายุ 

+30 วัน จะต้องชำระเพ่ิมตามปกติตามมูลค่าของแพคเกจ เช่น เหลือ 15 วัน จ่ายเพิ่ม 100 + 545 ใน

เดือนถัดไป 

11. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้

เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT รวมทั้งบริการที่

เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิก

ดังกล่าว ผู้ให้บริการจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้น

และไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย 

12. เงื่อนไขหนึ่งในผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT ของท่านคือท่านจะต้องไม่ใช้ผู้ให้บริการ 

แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตาม

เงื ่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านจะไม่ใช้การให้บริการของแพลตฟอร์ม 



SCUMATICS-BOT ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่ง ความสามารถ 

หรือทำให้ผู ้ให้บริการ แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT หรือเครือข่ายที่เชื ่อมต่อ กับผู ้ให้บริการ 

แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน ผู ้ให้บริการ 

แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT ของบุคคลอื ่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข ้าส ู ่ผ ู ้ ให ้บร ิการ 

แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ

กับ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล 

(hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอ่ืนใดก็ตาม 

13. ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ SCUMATICS-BOT สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย 

และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่  SCUMATICS-BOT ได้ประสบ

หรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม SCUMATICS-BOT โดยบุคคล อื่นใดโดย

การใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน 


