เงื่อนไขการใชงานของอิงกู
มาตราที่ 1 (กฎทั่วไป)
1. เงื่อนไขการใชงานตางๆ ของอิงกูฉบับนี้ (รวมเรียกวา “เงื่อนไขการใชงาน”) ไดกำหนดเงื่อนไขการใชงานบริการของอิงกู
(รวมเรียกวา “การบริการ”) โดย บริษัท DMM.com จำกัด (รวมเรียกวา “บริษัท”) กอนที่จะเขารับการบริการ ผูใช
บริการจะตองยอมรับเงื่อนไขการใชงาน มาตรฐานเงื่อนไขการใชงานอื่นๆ เชนเดียวกับขอตกลงที่ทางบริษัทไดกำหนดขึ้น
2. กอนเริ่มใชการบริการ ผูใชบริการตองทราบและยอมรับวาการชวยเหลือและคำแนะนำบนเว็บไซตนอกเหนือจากเงื่อนไข
การใชงานนั้น ถือเปนสวนหนึ่งของเงื่อนไขการใชงานดวย
3. การใชบริการ ผูใชบริการตองมีความเห็นชอบกับเงื่อนไขการใชงาน อีกทั้งบริษัทสงวนสิทธิ์การแกไขเงื่อนไขการใชงาน
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา การแกไขเงื่อนไขการใชงานตางๆ ถือเปนการปรับใชทันทีในชวงเวลาที่ไดทำการประกาศ
ออกไปแลว การใชบริการหลังจากการปรับปรุงเงื่อนไขการใชงาน ผูใชบริการจะตองยอมรับในการปรับปรุงลาสุดของ
เงื่อนไขการใชงาน
4. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการบันทึกความคิดเห็น การสนทนา การสอบถาม และขอมูลที่ประกาศออกไปภายใตการบริการเพื่อ
นำไปเปนปจจัยและเปาหมายในการจัดการของบริการ และหากวามีความจำเปน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บสะสม
ภาพและภาพเคลื่อนไหว บริษัทจะเก็บขอมูลเหลานี้เทาที่จำเปน และใชในเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการใหบริการที่เหมาะสมเทานั้น ผูใชบริการจะตองยอมรับในเงื่อนไขของการเก็บขอมูลเหลานี้ของบริษัท

มาตราที่ 2 (ประโยชนของเงื่อนไขการใชงาน)
1. เงื่อนไขการใชงานมีประโยชนตอขอมูลที่เชื่อมโยงกับการบริการที่บริษัทไดทำการสงใหผูใชบริการทางอีเมล หรือชองทางอื่นๆ
2. ขอตกลงที่แยกออกมาจากเงื่อนไขการใชงาน (รวมเรียกวา “ขอตกลงสวนตัว”) ไดกำหนดขึ้นระหวางบริษัทและผูใชบริการ
ขอกำหนดตางๆ ที่กำหนดขึ้นในขอตกลงสวนตัวจะไดรับการพิจารณาเปนลำดับแรก

มาตราที่ 3 (ใบสมัครการขอเขารับการบริการ)
1. ผูใชบริการที่ตองการสมัครใชบริการ อาจทำการสมัครโดยใชวิธีการตางๆ ที่กำหนดขึ้นอยางเปนสัดสวนโดยบริษัท นอกจากนั้น
เมื่อสมัครเขารับการบริการ ผูใชจะตองยอมรับและทำตามเงื่อนไขดานลาง:
(1) ผูใชบริการตองทำการติดตั้งโปรแกรมสไกป (Skype) ที่ทางบริษัทกำหนด
(2) ผูใชบริการตองทำการตรวจสอบวาสภาวะแวดลอมในการสนทนานั้นจะไมมีผลกระทบตอการบริการ
(3) ผูใชบริการที่ยังไมมีภาวะเพียงพอในการใชบริการ จะไดรับอนุญาตใหมีผูปกครองรวมใชบริการดวยได
(4) ผูใชบริการตองทำการชำระเงินที่กำหนดขึ้นในบทความที่ 7 ของเงื่อนไขการใชงาน ซึ่งเปนการชำระคาธรรมเนียมของ
การใชบริการ
(5) ผูที่ไดรับหนาที่สอน ทั้งผูที่เปนพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราวของบริษัท หรือเปนลูกจางตามสัญญาของบริษัท
(รวมเรียกวา “คุณครู”)
(6) ชื่อของสไกป (ชื่อที่ตั้งโดยผูใชงานสไกปนั้นๆ) ที่ใชในการสมัครใชบริการจะขึ้นแสดงในหนาการจองการใชบริการเพื่อ
ทำการเรียนการสอนได
(7) บริษัทจะสงขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ แบบสอบถาม หรือขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใชบริการทางอีเมล
2. การสมัครเขาใชการบริการจะสำเร็จก็ตอเมื่อบริษัทสงอีเมลยืนยันการสมัครเทานั้น
3. หากมีกรณีตามที่จะกลาวดานลางเกิดขึ้นกับผูใชงาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครเขาใชบริการของผูใชบริการ
หรือทำการยกเลิกการสมัคร
(1) หากวาผูสมัครไมมีตัวตน
(2) หากวามีความสุมเสี่ยงของเงื่อนไขการใชงานเกิดขึ้นในการสมัคร เชน บัญชีผูใชบริการถูกระงับชั่วคราว หรือถูก
ยกเลิกในการเปนสมาชิก หรือถูกปฏิเสธในการเปนสมาชิก

(3) หากขอมูลในการสมัครไมถูกตอง หรือไมสมบูรณ
(4) หากวาผูสมัครเคยมีประวัติการเพิกเฉยตอการจายคาธรรมเนียมการใชบริการ
(5) หากการชำระคาบริการที่กำหนดโดยบริษัทถูกปฏิเสธที่จะยอมรับในการสมัครของผูสมัคร
(6) หากผูสมัครเคยทำการสมัครไปแลว
(7) หากบริษัทเห็นวาผูสมัครมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
4. เมื่อการสมัครเสร็จสิ้น ผูใชบริการสามารถเริ่มตนใชงานไดทันทีหลังจากที่ทำการชำระเงิน (รวมเรียกวา “วันที่ใชงาน”) ซึ่งถูก
กำหนดขึ้นในบทความที่ 7 และไดรับการตรวจสอบจากระบบของบริษัทแลว อยางไรก็ตาม เงื่อนไขนี้ไมสามารถใชไดกับ
การทดลองเรียนฟรีซึ่งถูกกำหนดไวในมาตราที่ 8

มาตราที่ 4 (การควบคุมขอมูลการสมัคร)
1. บริษัทจะใชขอมูลการสมัครจากผูใชบริการในการใหบริการเทานั้น
2. ในการใหบริการ บริษัทจะใหขอมูลของผูใชบริการแกบุคคลที่สามที่เกี่ยวของกับการใหบริการดังนี้
(1) Skype ID
(2) ชื่อเลน หรือชื่อจริง
(3) เพศ
3. บริษัทจะไมเปดเผยขอมูลของผูใชบริการแกบุคคลที่สามกอนไดรับอนุญาต ยกเวนในกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อไดรับอนุญาตทางกฎหมายใหเปดเผยได
(2) เมื่อการเปดเผยขอมูลเปนสิ่งจำเปนตอสาธารณะ และไมสามารถยอมรับการอนุญาตจากลูกคากอนได
(3) หากมีการรองขอใหรวมมือกับองคกรในประเทศ หรือสาธารณะทองถิ่น หรือผูทำสัญญาชวง เพื่อดำเนินตาม
กฎหมาย และหากขอมูลลูกคามาจากการอนุญาตจากกฎหมาย
(4) หากมีความจำเปนที่จะตองทำการปรับแกสิทธิของบริษัท
4. เงื่อนไขตางๆ ที่ไมไดกำหนดในเงื่อนไขการใชงานจะอางอิงถึงการควบคุมขอมูลการสมัครซึ่งไดระบุไวในนโยบาย
ความเปนสวนตัวของบริษัท

มาตราที่ 5 (การเปลี่ยนแปลงขอมูลการสมัคร)
เมื่อผูใชบริการทำการเปลี่ยนแปลงขอมูลการสมัคร การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะมีผลตอขอตกลงสวนตัวอยางรวดเร็วจากบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น เชน ความลาชาจากการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูใชบริการ

มาตราที่ 6 (ระยะเวลาการใชบริการ)
1. ระยะเวลาการใชบริการที่ผูใชบริการไดรับอนุญาต (รวมเรียกวา “ระยะเวลาใชงาน”) จะคำนวณจากปฏิทินแตละเดือน
(รวมเรียกวา “รายเดือน”) เริ่มตนจากวันที่เริ่มใชงานของการบริการ (เชน หากผูใชงานเริ่มใชบริการวันที่ 1 มกราคม ดังนั้น
ระยะเวลาใชงานจะคำนวณจากวันที่ 1 ของทุกเดือน)
2. ระยะเวลาใชงานจะเริ่มใชงานไดอีกครั้งเมื่อไดรับการชำระเงินจากผูใชบริการ นอกจากนั้น การชำระคาธรรมเนียมการใชงาน
จะเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในมาตราที่ 7.

มาตราที่ 7 (คาธรรมเนียมการบริการและการชำระเงิน)
1. ผูใชบริการตองทำการชำระเงินใหกับบริษัทเปนการแลกเปลี่ยนกับการบริการซึ่งเปนไปตามที่ทางบริษัทไดกำหนดไว นอกจากนี้
ผูใชบริการจะตองรับผิดชอบคาภาษีอื่นๆ จากคาธรรมเนียมการใชบริการ เชน คาธรรมเนียมอุปโภค และภาษีประเภทอื่นๆ
2. ผูใชบริการจะตองชำระเงินสำหรับคาธรรมเนียมการใชบริการผานทางเว็บไซตในหนาราคาแพ็คเกจ โดยชำระผานบัญชี PayPal
(https://www.paypal.jp/jp/contents/start/about/)

3. ในการเริ่มตนการใชบริการใหม ผูใชบริการตองชำระคาธรรมเนียมการใชบริการเปนรายเดือน ระยะเวลาใชงานสำหรับการ
ใหบริการจะดำเนินตอไปโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว จนกระทั่งผูใชบริการยกเลิกการเปนสมาชิก ดังที่ได
กำหนดไวในมาตราที่ 13. นอกจากนี้ คาธรรมเนียมการใชบริการที่ชำระโดยอัตโนมัติเปนรายเดือนจะทำการชำระกอนที่ระยะ
เวลาใชงานจะสิ้นสุด โดยชำระผานวิธีที่กำหนดในขอ 2
4. คาธรรมเนียมการใชบริการจะถูกหักเปนรายเดือนตามระยะเวลาใชงานของแตละเดือน นอกจากนี้ การชำระเงินที่ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแลวไมสามารถเรียกคืนไดดวยเหตุผลใดๆ ทั้งปวง อยางไรก็ตาม หากผูใชบริการไดไมไดรับการบริการโดยมีสาเหตุ
จากริษัท ทางบริษัทจะทำการดำเนินการคืนใหตามเหตุดังกลาว

มาตราที่ 8 (การทดลองเรียนฟรี)
1. ผูใชบริการสามารถทำการทดลองเรียนฟรีไดตามจำนวนครั้งที่กำหนดโดยบริษัท ตั้งแตวันที่ทำการสมัครสมาชิกเปนที่
เรียบรอยแลว
2. ผูใชบริการอยูภายใตเงื่อนไขการใชงานและตองปฏิบัติตามขณะที่ทำการทดลองเรียนฟรี
3. หากบริษัทเล็งเห็นวามีผูใชบริการเดียวกันไดทำการสมัครใชบริการซ้ำ ไมวาจะเปนการทำซ้ำเพื่อการขาย หรือเพื่อเหตุผลอื่น
ที่ไมเหมาะสม บริษัทจะไมอนุญาตใหบัญชีนั้นๆ ใชงานได (หากบัญชีที่ถูกทำซ้ำถูกระบุวาไมเหมาะสม บัญชีทั้งหมดจะ
ไมสามารถใชงานได)

มาตราที่ 9 (การเรียนการสอน)
1. ทุกคลาสเรียนมีเวลา 25 นาที ระยะเวลาในการเรียนไมสามารถเปลี่ยนแปลงได หรือไมมีผลตอการเรียนของคลาสอื่นๆ
2. หากผูใชบริการไมตอบรับ (รวมถึงเหตุการณตางๆ ที่ทำใหไมสามารถทำการสื่อสารได) ภายใน 10 นาที จากเวลาที่เริ่มเรียน
หรือหากคุณครูของทางบริษัทไดทำการเขาสอนแลว (รวมเรียกวา “คุณครู”) ทางบริษัทจะพิจารณาวาผูใชบริการไดขาดเรียน
และคลาสเรียนไดสิ้นสุดลงแลว
3. หากผูใชบริการขาดเรียนหลายครั้งโดยปราศจากการแจงลวงหนา ทางบริษัทจะทำการสงคำเตือน คำรองขอ หรือการแจงอื่นๆ
ที่ใกลเคียงกันใหผูใชบริการ
4. บริษัทจะไมทำการชดเชย หรืออนุญาตใหผูใชบริการที่ขาดเรียนเขาเรียนเพิ่มได ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม

มาตราที่ 10. (การจองคลาสเรียน)
1. ผูใชบริการสามารถเขาเรียนไดเมื่อทำการจองคลาสเรียน กอนเริ่มเรียน 15 นาที
2. เมื่อทำการจองคลาสเรียนแลว ผูใชบริการสามารถยกเลิกคลาสเรียนกอนที่จะเริ่มเรียน 60 นาที โดยทำตามเงื่อนไขที่
ทางบริษัทกำหนดไวบนเว็บไซต (รวมเรียกวา “เว็บไซต”)
3. ผูใชบริการสามารถจองคลาสเรียนลวงหนาไดถึง 6 วัน อยางไรก็ตาม จำนวนคลาสที่สามารถจองลวงหนาไดสูงสุดนั้น
ขึ้นอยูกับสัญญาของผูใชบริการนั้นๆ
4. คลาสเรียนที่ทำการจองเรียบรอยแลวจะขึ้นแสดงสถานะบนเว็บไซต
5. ทางบริษัทจะทำการยกเลิกคลาสเรียนหากคุณครูไมสามารถเขาสอนไดดวยเหตุผลที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ผูใชบริการ
จะไดรับการชดเชยจากทางบริษัท ซึ่งเรียกวา คลาสชดเชย สำหรับคลาสเรียนที่ถูกยกเลิกดวยเหตุผลขางตน

มาตราที่ 11 (พฤติกรรมตองหาม)
1. ผูใชบริการตองไมแสดงพฤติกรรมที่กำหนดไวดานลางขณะที่มีการเรียนการสอน หรือกระทำการใดๆ นอกเหนือจากการ
รับบริการ
(1) ใชสิทธิ์สงตอการรับบริการแกผูอื่น ไมวาจะดวยการโอน การใช การเปลี่ยนชื่อ หรือการกระทำที่เปนหลักประกันตางๆ
(2) การโอน การนำไปปลอยขาย หรือการกระทำใดๆ ที่มีผลตอรหัสผาน และขอมูลอื่นๆ ใหแกบุคคลที่สาม รวมถึง
การอนุญาตใหใชขอมูลขางตน
(3) เขารวมการกระทำที่รุนแรงตอบริษัท คุณครู หรือบุคคลที่สาม โดยมีผลตอชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา สิทธิในการทำใหปรากฎตอสาธารณชน หรือความเปนสวนตัว
(4) พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ตอตานความสงบเรียบรอยแกสาธารณะและคุณธรรม
(5) พฤติกรรมที่ขัดขวางการใหบริการ
(6) การใชบริการเพื่อธุรกิจ หรือจุดประสงคทางการคา หรือเตรียมการกระทำดังกลาว
(7) พฤติกรรมที่กระตุน หรือทำใหผิดกฎหมายทามกลางผูใชบริการ หรือคุณครู
(8) พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน หรือดานอารมณ หรือความไมสะดวกตอผูใชบริการอื่นๆ
หรือคุณครู
(9) การแสดงถึงพฤติกรรมอาชญากรรม หรือพฤติกรรมตางๆ ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม
(10) พฤติกรรมที่คุกคาม เชน การคุกคามทางเพศตอคุณครู หรือการกระทำใดๆ ที่ไมเหมาะสมที่ทำใหไมสามารถ
ทำการเรียนการสอนได
(11) เขาเรียนดวยภาวะเมา
(12) พฤติกรรมที่กอใหเกิดความกระอักกระอวนใจ หรือไมสบายใจตอคุณครู เชน การเปดเผยสัดสวนของรางกาย
มากเกินไป การสวมใสชุดที่เปดเผยสรีระรางกายมากเกินไป หรือการสวมใสชุดชั้นใน เปนตน
(13) พฤติกรรมที่กอใหเกิดการเปดเผยเนื้อหาของการเรียนการสอน รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือการบันทึกโดย
ไมไดรับอนุญาตจากทางบริษัท
(14) การสอบถามขอมูลบริษัทที่ไมสามารถเปดเผยไดถือเปนกฎทั่วไป เชน เงื่อนไขในการวาจางคุณครู สถานที่
ของการใหบริการทางโทรศัพท ขอมูลเกี่ยวกับการตอสัญญาณอินเตอรเน็ต
(15) พฤติกรรมชักชวนคุณครูใหเขารวมทางดานศาสนา การเมือง ระบบตางๆ ของการตลาด
(16) พยายามที่จะขอขอมูลการติดตอสวนตัวของคุณครู ไมวาจะทางตรงหรือทางออม ผานชองทางตางๆ
รวมทั้งอีเมล
(17) ชักจูงใหคุณครูเขารวมกับบริษัทคูแขงอื่นๆ
(18) การใชภาษาหยาบคาย หรือการแสดงอารมณที่ไมเหมาะสมตอบริษัท หรือคุณครู หรือการแสดงพฤติกรรมตางๆ
ที่ขัดขวางการปฏิบัติการของบริษัท
(19) อนุญาตใหผูอื่นนอกเหนือจากผูใชบริการรับบริการ
(20) ทำการสมัครสมาชิกหลายครั้ง
(21) อนุญาตใหบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากผูใชบริการเขารวมคลาสเรียนกอนไดรับอนุญาตจากทางบริษัท
(22) พฤติกรรมอื่นๆ ที่บริษัทพิจารณาวาไมเหมาะสม
2. บริษัทจะเปนผูตัดสินใจวาพฤติกรรมของผูใชบริการถือเปนพฤติกรรมตองหามหรือไม นอกจากนี้ บริษัทไมมีความจำเปน
ที่ตองอธิบายถึงการตัดสินดังกลาว
3. บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย หรือความไมสะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินของบริษัทเกี่ยวกับผูใชบริการ
ที่กลาวไวขางตน ยกเวนวาทางบริษัทเปนผูละเลยการกระทำนั้นๆ
4. ผูใชบริการตองถูกดำเนินตามกฎหมายสำหรับความเสียหายที่บริษัทหรือบุคคลที่สามไดรับ ดังเชนการใชความรุนแรง
ในมาตราที่ 1 หรือแมแตผูใชบริการนั้นๆ ไดยกเลิกการเปนสมาชิกไปแลวก็ตาม

มาตราที่ 12 (การยกเลิกบริการชั่วคราว การยับยั้งการใหบริการ การระงับใหบริการ การยกเลิกการเปนสมาชิก และอื่นๆ)
1. หากบริษัทเห็นวามีสาเหตุจากผูใชบริการตามดานลาง โดยไมเกี่ยวของใดๆ กับการใหบริการของบริษัท ทางบริษัทจะ
ทำการยกเลิก ยับยั้ง หรือระงับ เชนเดียวกับยกเลิกการเปนสมาชิกของผูใชบริการนั้นๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
(1) หากไมมีความเคลื่อนไหวจากผูใชบริการที่ไดรับการแจงเตือน หรือมีการสื่อสารอื่นๆ ที่ใกลเคียงกับการแจงเตือน
ดังที่กำหนดไวในมาตราที่ 9 ขอ 3
(2) หากผูใชบริการมีพฤติกรรมตองหาม ดังที่กำหนดไวในมาตราที่ 11 ขอ 1
(3) หากผูใชบริการไมทำตามขอกำหนดที่ระบุไวในเงื่อนไขการใชงาน
(4) หากผูใชบริการไมทำตามคำแนะนำของบริษัท หรือคุณครู ขณะที่มีการเรียนการสอน
(5) หากบริษัทพิจารณาแลววาผูใชบริการไดมีการกระทำที่ไมเหมาะสมตอการใชบริการ
2. หากผูใชบริการถูกยกเลิกการใหบริการชั่วคราวดวยสาเหตุตางๆ ที่กลาวมาดานบน ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาธรรมเนียม
การบริการที่ชำระเสร็จสิ้นแลวแกผูใชบริการแตอยางใด
3. หากผูใชบริการถูกระงับการใชบริการชั่วคราวดวยสาเหตุของขอที่ 1 บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ถึงแมวาผูใชบริการ
จะไมยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

มาตราที่ 13 (การยกเลิกการเปนสมาชิก)
1. ผูใชบริการสามารถเรียกรองการยกเลิกการเปนสมาชิกไดจากการทำตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด หากวาไมมีเหตุใดๆ
ในการยกเลิกการเปนสมาชิก สิทธิ์ของผูใชบริการจะหมดลงเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดของรายเดือนนั้นๆ นั่นคือการยกเลิก
การเปนสมาชิกที่สมบูรณแลว นอกจากนี้ การยกเลิกการเปนสมาชิกที่สมบูรณ ผูใชบริการจะไดรับอีเมลยืนยันการยกเลิก
การเปนสมาชิกจากทางบริษัทเชนกัน
2. การรองขอการยกเลิกการเปนสมาชิกจะตองทำกอนการชำระรายเดือนของเดือนตอไปจะเริ่มขึ้น หากการยกเลิกไมทำภายใน
เวลาที่กำหนด การยกเลิกจะมีผลในเดือนถัดไป
3. หากการยกเลิกการเปนสมาชิกเสร็จสมบูรณแลว ผูใชบริการจะไมมีสิทธิ์ในการใชบริการ และไมสามารถเรียกรองหรือ
ตอตานทางบริษัทได
4. หากบริษัท หรือบุคคลที่สามไดรับความเสียหายจากพฤติกรรมของผูใชบริการในดานการใหบริการ ผูใชบริการนั้นจะตองถูก
ดำเนินตามกฎหมาย ถึงแมวาจะยกเลิกการเปนสมาชิกไปแลวก็ตาม

มาตราที่ 14 (การแจงเตือนจากบริษัท)
1. บริษัทจะสงคำแจงเตือนเกี่ยวกับการใหบริการทางอีเมลที่ผูใชบริการไดระบุไวเมื่อสมัครสมาชิกกับอิงกู (รวมเรียกวา “อีเมล”)
นอกจากนี้ บริษัทถือวาผูใชบริการไดรับคำแจงเตือนเรียบรอยแลวเมื่อการสงอีเมลเสร็จสิ้น
2. บริษัทถือวาอีเมลที่ผูใชบริการระบุไวสามารถรับคำแจงเตือนไดตลอด
3. หากผูใชบริการมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล ผูใชบริการตองทำการระบุขอมูลการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ บริษัทจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหาย หรือความไมสะดวกจากความผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงของผูใชบริการ

มาตราที่ 15 (การระงับการใหบริการชั่วคราว / การยุติการใหบริการ)
1. บริษัทจะตัดสินใจระงับ หรือยุติการใหบริการชั่วคราวหากเกิดจากสาเหตุตามดานลาง โดยบริษัทจะสงการแจงเตือนทางเว็บไซต
หรืออีเมลที่ระบุไว อยางไรก็ตาม หากเปนสาเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได การใชบริการอาจถูกระงับโดยไมมีการแจงให
ทราบลวงหนา
(1) หากการใหบริการมีความยุงยากอันเกิดจากความผิดพลาดทางสไกป สถานการณทางการเมือง ทั้งในและ
นอกประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอื่นๆ หรือการบำรุงรักษาในการปฏิบัติการของเซิรฟเวอร หรือเหตุผลตางๆ
ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
(2) หากมีวันหยุดประจำชาติของประเทศฟลิปปนส (สัปดาหศักดิ์สิทธิ์ วันคริสตมาส)
2. บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหาย หรือความไมสะดวกอันมีสาเหตุมาจากผูใชบริการ หรือบุคคลที่สาม ซึ่งการยกเลิก
การใหบริการชั่วคราวไมไดมีสาเหตุมาจากบริษัทแตอยางใด

มาตราที่ 16 (การใชงานสไกป)
การใหบริการจะตองทำการใหบริการผานสไกป ผูใชบริการตองยินยอมในการทำตามขอกำหนดของการใชสไกปดังตอไปนี้
(1) ผูใชบริการตองยอมรับเงื่อนไขเชนเดียวกับคำแนะนำที่กำหนดขึ้นโดยสไกป
(2) กอนเขารับการบริการ ผูใชบริการตองทำการดาวนโหลดและติดตั้งสไกป และปฏิบัติตามขั้นตอนของสไกป
(3) ผูใชบริการจะตองรับผิดชอบตอคาใชจายที่ครอบคลุมสำหรับการดาวนโหลด การติดตั้ง การปรับแตง หรือการใชสไกป
(4) บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดใดๆ หรือปจจัยอื่นๆ ที่ผูใชบริการไดรับจากการใชงานสไกปหลังจากเริ่มเรียน
(5) ผูใชบริการจะใชสไกปในการรับไฟลจากคุณครู และเปดลิงค URL ภายนอกเว็บไซต โดยรับความเสี่ยงดวยตนเองทั้งหมด
(6) บริษัทไมมีหนาที่ใดๆ ในการตอบคำถาม ใหคำปรึกษา หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับการใหบริการโดยสไกป

มาตราที่ 17 (ความรับผิดชอบของผูใชบริการ)
1. ผูใชบริการตองรับผิดชอบตอการใชบริการอยางสมบูรณ สำหรับการแสดงออกทางพฤติกรรมระหวางการใชบริการ
และผลของการใชบริการดังกลาว
2. ผูใชบริการตองรับผิดชอบตอคาใชจาย และชดเชยคาเสียหายที่มีตอบริษัททั้งหมด ไมวาจะเปนความเสียหายตอพนักงานบริษัท
คุณครู หรือผูใชบริการอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม เมื่อผูใชบริการใชบริการ (รวมถึงกรณีที่บริษัท พนักงานบริษัท คุณครู
ผูใชบริการอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม ไดรับความเสียหายจากการที่ผูใชบริการไมดำเนินตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเงื่อนไขการใชงาน)

มาตราที่ 18 (ลิขสิทธิ์และความเปนเจาของ)
1. ลิขสิทธิ์และความเปนเจาของ (รวมเรียกวา “ลิขสิทธิ์”) สำหรับรูปภาพ การบันทึกเสียง เครื่องหมายการคา ตราสัญลักษณ
ขอความ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ทั้งหมดเปนของบริษัท ผูใชบริการไมสามารถละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทได
ผูใชบริการไมสามารถพิมพซ้ำ หรืออัพโหลด หรือตีพิมพลิขสิทธิ์ตางๆ บนนิตยสาร หรือเว็บไซตอื่นๆ หรือทำการแจกจายให
กับบุคคลที่สามได
2. หากผูใชบริการทำการละเมิดลิขสิทธิ์ขางตน ทางบริษัทจำเปนตองมีมาตรการสำคัญ (สงคำเตือน หรือคำรอง เรียกรอง
คาเสียหาย รองขอคำสั่งจากศาล และอื่นๆ) ตอการกระทำของผูใชบริการ โดยใชขอบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุน
บัญญัติเครื่องหมายการคา หรือบัญญัติอื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์ตางๆ ของบริษัทดวย)

มาตราที่ 19 (การยกเลิกคำรอง)
ผูใชบริการตองยอมรับเงื่อนไขลวงหนาสำหรับการปฏิเสธความรับผิดชอบการชดเชยทุกประเภทตอความเสียหายของผูใชบริการ
หรือความเสียหายที่มีความเกี่ยวขอกับผูใชบริการ ตามเหตุการณดานลางที่กำหนดไว ซึ่งความเสียหายนั้นไมไดเกิดจากบริษัท
แตอยางใด
(1) หากผูใชบริการไมไดรับความพึงพอใจของบริการตามเหตุผลดานลางนี้
1. เมื่อผูใชบริการไมสามารถจองคลาสเรียนในเวลาที่ตองการได
2. เมื่อผูใชบริการไมสามารถจองคุณครูที่ตองการได
3. เมื่อการเรียนการสอนไมสามารถดำเนินตอไปได จากความผิดพลาดทางการสื่อสาร และสาเหตุตางๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศฟลิปปนส
4. หากพบวามีการใชงานอยางผิดกฎหมาย มีการปรับปรุงเทคนิคเพิ่มเติมของฐานขอมูล หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายรูปแบบตางๆ
จากบุคคลที่สาม
(2) ประสิทธิภาพของการศึกษา ความสมเหตุสมผล ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือสวนตางๆ ของการใหบริการ
หรือการเรียนการสอนจากผูใหบริการ
(3) ประสิทธิภาพ ความมีเหตุผล เชนเดียวกับความปลอดภัยและความถูกตองของการบริการตางๆ หรือเอกสารประกอบ
การเรียนที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งไดรับการนำเสนอและแนะนำจากบริษัทที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
(4) หากผูใชบริการไมสามารถรับการบริการได เนื่องจาก การทำหนาที่ผิดปกติ สาเหตุตางๆ หรือปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับสไกป
หรือการใหบริการโดยหุนสวนของบริษัท
(5) อางอิงถึงมาตราที่ 16 ขอที่ 5 ของเงื่อนไขการใชงาน หากผูใชบริการไดรับความเสียหายที่เกิดจากไวรัส จากไฟลที่ใช
ในการเรียน ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
(6) หากผูใชบริการไมสามารถใชบริการได เนื่องจาก ความผิดชอบสวนตัว เชน ลืมรหัสผาน เปนตน
(7) ความถูกตอง การอัพเดทขอมูล ความปลอดภัย หรือสวนตางๆ ของลิงค ขอมูลตางๆ ที่อยูบนเว็บไซต
(8) เนื้อหา รวมถึงการใชงาน ที่ถูกเปดเผยบนเว็บไซตสาธารณะ หรือเว็บไซตอื่นๆ ที่เปดเผยโดยบุคคลที่สามผานลิงค
หรือเว็บไซตอิงกู

มาตราที่ 20 (การไมรับประกัน)
ผูใชบริการตองยอมรับเงื่อนไขลวงหนาสำหรับการไมรับประกันตามกรณีดังตอไปนี้
(1) เมื่อผูใชบริการไมสามารถจองคลาสเรียนในเวลาที่ตองการได
(2) เมื่อผูใชบริการไมสามารถจองคุณครูที่ตองการได
(3) ประสิทธิภาพ ความมีเหตุผล เชนเดียวกับความปลอดภัยและความถูกตองของการบริการตางๆ หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งไดรับการนำเสนอและแนะนำจากบริษัทที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
(4) ความสามารถของบริษัทในการใหบริการตามสภาวะแวดลอมที่ไดรับการแนะนำในการใชบริการ
(5) ความปลอดภัยของซอฟแวร ไฟลตางๆ และสวนประกอบอื่นๆ ที่ใชในการใหบริการ หรือเกี่ยวกับการใหบริการ
(6) ความถูกตอง การอัพเดทขอมูล ความปลอดภัย หรือสวนตางๆ ของลิงค ขอมูลตางๆ ที่อยูบนเว็บไซต
(7) ความถูกตอง ความปลอดภัย และสวนอื่นๆ ของเนื้อหา รวมถึงการใชงาน การเปดเผยบนเว็บไซต หรือเว็บไซตอื่นๆ
โดยบุคคลที่สามผานลิงค หรือเว็บไซต

มาตราที่ 21 (การโอนธุรกิจ)
หากบริษัทไดทำการโอนธุรกิจไปสูบุคคลที่สาม อางอิงถึงการโอนธุรกิจดังกลาวและการปฏิบัติงานของผูใหบริการนั้นถือวาบริษัท
ไดรับอนุญาตใหโอนสิทธิ์ที่อิงกับเงื่อนไขการใชงานทั้งหมด เชนเดียวกับ ขอมูลการสมัครสมาชิกของผูใชบริการ และขอมูลอื่นๆ
นอกจากนี้ ในฐานะของผูใหบริการ ผูใชบริการควรรับทราบและยอมรับการโอนธุรกิจลวงหนา ในสวนของการโอนสิทธิ์ที่อิงกับ
เงื่อนไขการใชงานทั้งหมด เชนเดียวกับ ขอมูลการสมัครสมาชิกของผูใชบริการ และขอมูลอื่นๆ

มาตราที่ 22 (วันที่ใหบริการ / เวลาที่แสดง)
1. การใหบริการ วันที่และเวลา เชน วันที่เริ่มเรียน วันที่เริ่มนับของรายเดือน วันสิ้นสุดของคาธรรมเนียมตางๆ การสิ้นสุดของ
การสมัครตางๆ เปนตน ตางแสดงโดยใชเวลาของไตหวัน (GMT+8:00)
2. การคำนวณเวลานั้นขึ้นอยูกับเวลาของบริษัท

มาตราที่ 23 (หนังสือสัญญาและกรรมสิทธิ์เขตอำนาจศาล)
เงื่อนไขการใชงานนี้ไดรับความคุมครองและไดรับการตีความภายใตกฎหมายของประเทศญี่ปุน นอกจากนี้ บริษัทและผูใชบริการ
ยอมรับวาการถกเถียงระหวางบริษัทและผูใชงานที่เกิดจากผูใชงาน หรือเกี่ยวของกับเงื่อนไขการใชงานจะไดรับการแกไขภายใต
เขตอำนาจศาลของโตเกียว
ศาลชั้นตนคือศาลที่ไดรับกรรมสิทธิ์ชั้นแรก
จัดทำขึ้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

