
ขอ้ก ำหนดในกำรใชง้ำนและขอ้ตกลงกำรใชบ้ริ

กำรของ POWERNOW 

 

ข้อตกลงนี้สร้ำงข้อผูกพันทำงกฎหมำยท่ีมีผลผูกพันกับคุณ 

หำกคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ 

ของข้อตกลงนี้โปรดอย่ำเข้ำถึงแพลตฟอร์มกำรบริกำรให้เช่ำแบตเตอรี่ส ำรองข

อง POWERNOW หำกกำรใช้บริกำรใด ๆ 

ท่ีน ำเสนอผ่ำนแพลตฟอร์มหรือลงทะเบียนบัญชีส ำหรับบริกำรดังกล่ำว 

คุณไดย้อมรับว่ำคุณได้อ่ำนและเข้ำใจข้อก ำหนดของข้อ 

ตกลงนี้อย่ำงละเอียดแล้ว 

1. บทน ำ 

1.1 วตัถปุระสงค ์

a. POWERNOW 

ให้บริกำรด้ำนกำรให้เช่ำแบตเตอรี่ส ำรองผ่ำนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ต่ำง ๆ รวมถึงบนอินเทอร์เน็ต (http://www.PowerNow.asia/) 

และแอปพลิเคชั่นมือถือ (รวมถึงบน iOS, Android, ระบบปฏิบัติกำร 

Windows) (“POWERNOW powerbank Sharing Platforms” หรือ 

“Platforms”) 

ในกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มโดยใช้บริกำรและแบตเตอรี่ส ำรองโดยผ่ำนแพล

ตฟอร์มหรือลงทะเบียนบัญชีส ำหรับบริกำรดังกล่ำวคุณตกลงท่ีจะยอมรับข้

อก ำหนดของข้อตกลงนี้ 



b. บริกำรของ POWERNOW 

มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรชำร์จโทรศัพท์มือถือท ำให้ผู้

ใช้สำมำรถเปิดเครื่องได้ทุกท่ีทุกเวลำ 

ผำ่นกำรใช้นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนกำรเช่ำทำงเศรษฐกิจ 

แพลตฟอร์มดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ก ำลังไฟฟ้ำท่ีมีอยู่และปรับปรุงป

ระสิทธิภำพกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรอง 

เรำหวังว่ำแพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้พลังงำนได้อย่ำงเป็

นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

c. หำกคุณมีค ำถำมใด ๆ เกี่ยวกับมุมมองต่ำง ๆ 

ของข้อตกลงนี้หรือบริกำรของเรำคุณสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่บริกำรลูกค้

ำของเรำได้ท่ี contact@PowerNow.asia 

1.2 กำรรบัทรำบ 

ส่วนค ำสั่งและส่วนหัวของข้อตกลงนี้ได้รับกำรเพิ่มเพ่ือควำมสะดวกใ

นกำรอ้ำงอิงและไม่ส่งผลกระทบหรือจ ำกัด 

กำรตีควำมหรือกำรแปลควำมข้อก ำหนดของข้อตกลงนี้ 

 

2. ขอบเขต 

2.1 คูส่ญัญำ 

a. ข้อตกลงนี้มีกำรท ำขึ้นระหว่ำงคุณและผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์มในประเทศ

ท่ีคุณเข้ำร่วมกับบริกำรที่เสนอผ่ำนแพลตฟอร์ม 

b. ปัจจุบันแพลตฟอร์ม 

และบริกำรท่ีน ำเสนอผ่ำนแพลตฟอร์มมีให้บริกำรในมำเลเซีย, สิงคโปร์, 

และไทย 

mailto:contact@PowerNow.asia


หำกคุณไม่ได้เป็นผู้อำศัยหรืออยู่ในประเทศเหล่ำนี้แพลตฟอร์มและบริกำร

ท่ีเสนอผ่ำนแพลตฟอร์มจะไม่สำมำรถใช้ได้ 

c. เรำ, PowerNow (Asia) Co., Ltd. 

เป็นผู้ให้บริกำรปัจจุบันของแพลตฟอร์มและบริกำรท่ีน ำเสนอผ่ำนแพลตฟ

อร์มในมำเลเซีย, สิงคโปร์, และไทย กำรอ้ำงอิงท้ังหมดในข้อตกลงนี้กับ 

“เรำ”, “พวกรำ”, “ของเรำ” หรือ “POWERNOW” เป็นกำรอ้ำงอิงถึง 

PowerNow (Asia) Co., Ltd. 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับโพสต์ประกำศบนเว็บไซต์ของเรำ 

เรำอำจถ่ำยโอนหรือมอบหมำยในเวลำใดก็ได้ 

สิทธิและหน้ำท่ีของเรำภำยใต้ข้อตกลงนี้ต่อบุคคลท่ีสำมใด ๆ 

ท่ีเรำเห็นว่ำเหมำะสมเม่ือได้รับมอบหมำยแล้วควำมสัมพันธ์ของคุณจะอยู่กั

บผู้รับโอนของเรำไม่ใช่กับเรำ 

2.2 ขอ้ก ำหนดเพิ่มเตมิ กฎกำรใชง้ำนและนโยบำยควำมเปน็สว่นตวั 

a. คุณตกลงท่ีจะยอมรับกฎกำรใช้งำนและนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นส่

วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 

b. กฎกำรใช้งำนของเรำก ำหนดกฎและค ำแนะน ำเฉพำะท่ีเกี่ยวข้องกับ： 

(1) วิธีท่ีคุณสำมำรถเช่ำแบตเตอรี่ส ำรองของคุณผ่ำนแพลตฟอร์ม (2) 

กำรใชแ้บตเตอรี่ส ำรองของคุณผ่ำนแพลตฟอร์ม; และ (3) 

ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองของคุณ 

กฎกำรใช้งำนของเรำยังรวมถึงกฎเฉพำะประเทศท่ีใช้บังคับกับกำรใช้แบ

ตเตอรี่ส ำรองของคุณและบริกำรท่ีเสนอผ่ำนแพลตฟอร์ม 

คุณจะต้องใส่ใจกับกฎเหล่ำนี้และปฏิบัติตำมกฎเหล่ำนั้น 

โดยกฎกำรใช้งำนของเรำอยู่ท่ี [www.PowerNow.asia] 

c. นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเรำได้ก ำหนดวิธีกำรที่เรำรวบรวม, ใช้, 

เปิดเผย, จัดกำร และประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 



คุณยินยอมให้เรำรวบรวม, ใช้, และเปิดเผย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 

โดยนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของเรำอยู่ท่ี [www.PowerNow.asia] 

d. ข้อก ำหนดเพ่ิมเติมอำจใช้กับบริกำรบำงอย่ำงที่เสนอผ่ำนแพลตฟอร์ม 

คุณจะทรำบข้อก ำหนดดังกล่ำวและคุณจะต้องยอมรับข้อก ำหนดเพ่ิมเติมเ

หล่ำนั้นก่อนใช้บริกำร 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่ำงข้อตกลงนี้และข้อก ำหนดเพ่ิมเติมเหล่ำนั้น 

โดยข้อก ำหนดเพ่ิมเติมจะมีผลบังคับใช้ 

3. กำรลงทะเบยีนผูใ้ช ้

3.1 กำรรบัรองผูใ้ช ้

คุณรับประกันและรับรองว่ำคุณมีอำยุอย่ำงน้อย 18 ป ี

และมีควำมสำมำรถทำงด้ำนจิตใจและทำงกฎหมำยท่ีจ ำเป็นตำมกฎหมำย

ท่ีใช้บังคับในเขตอ ำนำจศำลของคุณ 

เพ่ือเข้ำร่วมในข้อตกลงนี้และใช้บริกำรของเรำ  หำกคุณมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 

ป ี หรือขำดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็น 

โดยอำจจะต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของคุณตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับ 

ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำหรือกำรละเลยของคุณที่เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงแ

พลตฟอร์มหรือกำรใช้บริกำรของเรำ 

3.2 บญัชผีู้ใช ้

a. คุณจะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ผ่ำนแพลตฟอร์มก่อนท่ีจะใช้บริกำรของเร

ำ 

b. บัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับคุณและมีข้อมูลส่วนบุคคลแ

ละข้อมูลทำงกำรเงินของคุณ 

คุณจะรักษำควำมปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ของคุณและหำกไม่ได้รับอนุญำตอย่



ำงชัดแจ้งคุณจะไม่สร้ำงบัญชีผู้ใช้ส ำหรับบุคคลอื่น, 

โดยถ่ำยโอนบัญชีผู้ใช้ของคุณไปยังบุคคลอื่นหรืออนุญำตหรือช่วยเหลือ

ผู้อื่นเพื่อใช้หรือเข้ำถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ 

คุณตกลงท่ีจะรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจำกกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้บัญชีผู้ใช้

ของคุณโดยบุคคลอื่น 

c. กำรสมัครท้ังหมดส ำหรับบัญชีผู้ใช้ขึ้นอยู่กับกำรอนุมัติตำมดุลยพินิจของเ

รำแต่เพียงผู้เดียว เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรปฏิเสธแอปพลิเคชันใด ๆ 

และหำกยอมรับให้ยุติบัญชีผู้ใช้ใด ๆ และ / 

หรือปฏิเสธกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มหรือบริกำรตำมดุลยพินิจของเรำแต่เพีย

งผู้เดียว และโดยไม่ต้องระบุหรือให้เหตุผลใด ๆ 

3.3 กำรจดักำรขอ้มูลสว่นบคุคล 

a. ในกำรเช่ือมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะต้องให้ข้อมูล 

(รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ, เพศ, เลขประจ ำตัวประชำชน) 

ให้กับเรำตำมค ำแนะน ำท่ีให้ไว้ผ่ำนแพลตฟอร์ม 

คุณรับประกันว่ำข้อมูลท้ังหมดท่ีคุณให้กับเรำนั้นถูกต้องเป็นจริงและครบถ้

วน 

b. คุณมีควำมรับผิดชอบในกำรท ำให้มั่นใจว่ำข้อมูลท่ีให้ไว้นั้นถูกต้องและคร

บถ้วน คุณจะอัปเดตกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับข้อมูลดังกล่ำวทันที 

เรำอำจจ ำเป็นหรือเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีใช้บังคับตรวจสอบและยืนยันข้อ

มูลท่ีคุณให้กับเรำ โดยคุณจะร่วมมือและให้ควำมช่วยเหลือใด ๆ 

ท่ีเรำอำจต้องใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบและยืนยันดังกล่ำว 

c. คุณต้องรับผิดชอบต่อควำมสูญเสียและควำมเสียหำยท้ังหมด 

(ไม่ว่ำจะเกิดกับเรำหรือบุคคลอื่นใด) 

ท่ีเกิดจำกข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องเป็นเท็จหรือไม่สมบูรณ์ท่ีให้ไว้กับเรำ 

4. กำรรกัษำควำมปลอดภยับญัช ี



4.1 

ลิขสิทธิ์, เครื่องหมำยกำรค้ำ, ชื่อกำรค้ำ, โลโก้, เครื่องหมำยบริกำร, 

และสิทธิ์ทำงปัญญำหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ในแพลตฟอร์ม (รวมถึงชื่อเพจ, 

กรำฟิก, ไอคอน, ต้นฉบับ, แหล่ง, และรหัสวัตถุ) 

เป็นของเรำหรือผู้อนุญำตของเรำและไม่สำมำรถท ำซ้ ำได้, จ ำหน่ำยม, 

แจกจ่ำย, ขำย, ใช,้ ดัดแปลง, คัดลอก, เลียนแบบ, 

หรือใช้ท้ังหมดหรือบำงส่วนโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษ

รจำกเรำก่อน 

4.2 

กิจกรรมท้ังหมดท่ีด ำเนินกำรผ่ำนบัญชีผู้ใช้ของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ 

จ ำกัด เพียงกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรอง,  กำรส่งคืนแบตเตอรี่ส ำรอง, 

กำรสื่อสำรกับผู้ใช้เป็นต้น) จะถือว่ำคุณเป็นผู้ด ำเนินกำร 

คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมท้ังหมดท่ีด ำเนินกำรผ่ำนบัญชีผู้ใช้ของคุณ

โดยค ำนึงว่ำกิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินกำรโดยได้รับควำมยินยอมหรือควำม

เข้ำใจของคุณแล้ว 

5. กำรรกัษำควำมปลอดภยับญัช ี

5.1 

ลิขสิทธิ์, เครื่องหมำยกำรค้ำ, ชื่อกำรค้ำ, โลโก้, เครื่องหมำยบริกำร, 

และสิทธิ์ทำงปัญญำหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ในแพลตฟอร์ม (รวมถึงชื่อเพจ, 

กรำฟิก, ไอคอน, ต้นฉบับ, แหล่ง, และรหัสวัตถุ) 

เป็นของเรำหรือผู้อนุญำตของเรำและไม่สำมำรถท ำซ้ ำได้, จ ำหน่ำยม, 



แจกจ่ำย, ขำย, ใช,้ ดัดแปลง, คัดลอก, เลียนแบบ, 

หรือใช้ท้ังหมดหรือบำงส่วนโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษ

รจำกเรำก่อน 

5.2 

คุณรับรองและรับประกันว่ำคุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งหม

ดในข้อควำม, รูปภำพ, ข้อมูล, หรือเนื้อหำอื่น ๆ 

ท่ีคุณอำจมอบให้หรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม 

คุณยอมรับว่ำคุณจะให้เฉพำะเนื้อหำท่ีไม่ละเมิดกฎหมำยท่ีบังคับใช้และ / 

หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือสิทธิ์ในกำรเป็นเจ้ำของของบุคคลอื่น 

ๆ เรำอำจใช้ดุลยพินิจและควำมเด็ดขำดในกำรลบ, แก้ไข, ก ำจัด, 

หรือปิดบังจำกแพลตฟอร์ม 

ท้ังหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหำหรือข้อมูลท่ีคุณให้ไว้ 

5.3 

หำกคุณให้ค ำแนะน ำส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง, กำรปรับปรุง, 

หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับ POWERNOW และ / หรือบริกำรของเรำ 

(“ค ำติชม”) เรำอำจใช้ค ำติชมของคุณเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ 

(รวมถึงกำรตลำดหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำอื่น ๆ ) 

คุณตกลงท่ีจะมอบหมำยสิทธิ, กรรมสิทธิ์, 

และผลประโยชน์ท้ังหมดให้แก่เรำ (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำ) 

ในและต่อข้อเสนอแนะของคุณ 

6. แอปพลเิคชนั 

6.1 



คุณสำมำรถเข้ำถึงและใช้แพลตฟอร์มได้โดยดำวน์โหลดติดต้ังและใ

ช้งำนแอปพลิเคชันของเรำ (เช่นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อิสระ, 

แอปพลิเคชันบนมือถือ, หรือปลั๊กอินของเบรำว์เซอร์) (“ แอปพลิเคชัน”) 

6.2 

ในกำรปรับปรุง, 

แก้ไขและพัฒนำคุณลักษณะของแอปพลิเคชันดังกล่ำวเรำอำจมีกำรอัพเก

รด, อัปเดต, และแก้ไขให้กับแอปพลิเคชันเหล่ำนี้เป็นครั้งครำว 

คุณตกลงท่ีจะดำวน์โหลดและติดตั้งกำรอัพเกรด, อัปเดต, 

และแก้ไขดังกล่ำวและใช้เฉพำะแอพพลิเคชั่นรุ่นล่ำสุด, หรือรุ่นอื่น ๆ 

ท่ีเรำอำจแนะน ำ 

6.3 

เรำอนุญำตให้คุณมี ใบอนุญำตแบบ บริษัทจ ำกัด, ปลอดค่ำลิขสิทธิ์, 

ไม่ผูกขำด, เฉพำะบุคคล, เพิกถอนได้, และไม่สำมำรถโอนได้ 

เพ่ือดำวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันเพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตัว, 

ไม่ใช่เชิงพำณิชย์, ภำยใต้กำรปฏิบัติตำมข้อตกลงนี้ 

6.4 

แอปพลิเคชันท่ีได้รับใบอนุญำตไม่ได้ถูกขำยให้คุณ 

คุณสำมำรถใช้แอปพลิเคชันเฉพำะท่ีได้รับอนุญำตตำมข้อตกลงนี้ 

คุณไม่สำมำรถและจะไม่อนุญำตให้บุคคลอื่น ๆ : 

a. แก้ไข, ดัดแปลง, ปรับปรุง, เสริม, แก้ไข, แปล, 

หรือก่อให้เกิดผลต่อแอปพลิเคชัน; 



b. ใช้หรือผสำนแอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบหรือองค์ประกอบ

ใด ๆ ของมันกับซอฟต์แวร์ฐำนข้อมูลหรือบริกำรอื่น ๆ 

ท่ีไม่ได้ให้หรือได้รับอนุมัติจำกเรำ; 

c. ใบอนุญำตจัดจ ำหน่ำย, แจกจ่ำย, หรือโอน 

แอปพลิเคชันไปยังบุคคลที่สำม; 

d. ใช้แอปพลิเคชันเป็นส ำนักบริกำร หรือให้เช่ำ หรือให้ยืม 

แอปพลิเคชันแก่บุคคลท่ีสำม; 

e. วิศวกรรมย้อนกลับ, แยกส่วน, ถอดประกอบ, 

หรือพยำยำมท่ีจะรับรหัสท่ีมำหรือโครงสร้ำงของแอปพลิเคชัน, 

หรือถอดรหัสแอปพลิเคชัน; 

f. แทรกแซงในลักษณะใด ๆ กับกำรท ำงำนของแอปพลิเคชัน; 

g. หลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงมำตรกำรป้องกันทำงอิเล็กทร

อนิกส์ใด ๆ เพ่ือก ำหนดหรือควบคุมกำรเข้ำถึงแอปพลิเคชัน 

h. สร้ำงฐำนข้อมูลโดยกำรดำวน์โหลดและจัดเก็บแอปพลิเคชันอ

ย่ำงเป็นระบบ 

i. ใช้หุ่นยนต์ใด ๆ,  สไปเดอร์, แอปพลิเคชันกำรค้นหำไซต์ / 

กำรดึงข้อมูลหรืออุปกรณ์อื่น ๆ 

ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเพ่ือดึงข้อมูล, ดัชนี, “ ขูดข้อมูล”, 

“ แหล่งข้อมูล”, “ รวบรวมข้อมูล”, 

หรือรวบรวมแอปพลิเคชันหรือท ำซ้ ำหรือหลีกเลี่ยงกำรน ำเสน

อของแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อั

กษรล่วงหน้ำจำกเรำ; 

j. ใช้แอปพลิเคชันเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกำรค้ำ; หรือ 



k. ละเมิดกฎหมำยกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงหรือกำรใช้งำนแอปพลิเคชันของคุณ 

คุณตกลงท่ีจะไม่พัฒนำแจกจ่ำยหรือขำยซอฟต์แวร์ใด ๆ 

หรือฟังก์ชั่นอื่น ๆ ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเริ่มด ำเนินกำร 

โดยเริ่มด ำเนินกำรจำกหรือรวมเข้ำกับแอปพลิเคชัน 

คุณไม่สำมำรถลบ, ดัดแปลง, 

หรือบดบังประกำศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือประกำศกรรมสิทธิ์อื่นใ

ดท่ีปรำกฏในหรือในแอปพลิเคชัน 

7. ควำมรบัผดิชอบของคณุ 

7.1 เมือ่เขำ้ถงึแพลตฟอรม์หรอืใชบ้ริกำรของเรำ คณุยอมรบัว่ำ: 

a. จะท ำให้แน่ใจว่ำคุณปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับ, 

ท่ีบังคับใช้ท้ังหมดรวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด 

เพียงกฎหมำยและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรปกป้องข้อมูล, 

กำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ, กำรจัดเก็บภำษี 

b. จะให้แน่ใจว่ำคุณปฏิบัติต่ออุปกรณ์ใด ๆ ท่ีมีให้ (รวมถึงแบตเตอรี่ส ำรอง) 

ด้วยควำมระมัดระวังที่เหมำะสมและปฏิบัติต่อพนักงำนของเรำและผู้ใช้คน

อื่นด้วยควำมเคำรพ; และ 

c. รับผิดชอบในกำรรับและบ ำรุงรักษำโทรคมนำคมท้ังหมด, บรอดแบนด์, 

ฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์, 

และบริกำรท่ีจ ำเป็นในกำรเข้ำถึงและใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน, 

และช ำระค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง 



7.2 เมือ่เข้ำถงึแพลตฟอร์มหรอืใชบ้รกิำรของเรำ 

คณุยอมรบัว่ำคณุจะไม:่ 

a. เข้ำถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริกำรของเรำหำกเรำได้ห้ำมไม่ให้คุณท ำเช่น

นั้น 

b. โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเรำ, เช่ำ, ให้เช่ำ, ขำย, ขำยต่อ, 

หรือสร้ำงรำยได้หรือท ำให้เป็นประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ผ่ำน, 

บริกำรของเรำหรือแบตเตอรี่ส ำรองที่ให้ผ่ำนแพลตฟอร์ม 

c. ใช้บริกำรหรือแบตเตอรี่ส ำรองของเรำนอกจำกผ่ำนแพลตฟอร์ม 

d. ลบ, ดัดแปลง, หรือบดบังโฆษณำใด ๆ ท่ีอำจพบได้บนแพลตฟอร์ม; และ 

e. ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีละเมิดข้อตกลงนี้ 

8. ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิ 

8.1  

เรำไม่รับประกันหรือรับรองควำมถูกต้อง, ควำมน่ำเช่ือถือ, 

ควำมพร้อม, หรือคุณภำพของบริกำรของเรำ 

หรือแพลตฟอร์มท่ีไม่มีข้อผิดพลำด, ไม่ต่อเนื่อง, หรือพร้อมใช้งำน 

อำจมีสถำนกำรณ์ท่ีบริกำรของเรำอำจถูกขัดท ำให้ล่ำช้ำหรือไม่สำมำรถใ

ช้งำนได้, รวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด เฉพำะกำรบ ำรุงรักษำตำมแผน, อัพเกรด, 

กำรซ่อมด่วน, และควำมล้มเหลวของกำรเชื่อมต่อกำรสื่อสำรและ / 

หรืออุปกรณ์ 

เรำจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณส ำหรับกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำย

ใด ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นในกรณีท่ีบริกำรของเรำมีข้อบกพร่องท ำให้ล่ำช้ำหรือไม่สำมำรถ

ใช้งำนได้ 



อย่ำงไรก็ตำมในกรณีที่มีกำรหักเงินจำกกำรค ำนวณหรือท ำบัญชีค่ำธรรม

เนียมบริกำรท่ีเรียกเก็บจำกบัญชีของคุณไม่ถูกต้องคุณสำมำรถติดต่อเรำไ

ด้ท่ี contact@PowerNow.asia 

หลังจำกเสร็จสิน้กำรตรวจสอบของเรำตำมท่ีได้รับแต่เพียงผู้เดียวและกำร

รักษำสิทธิพิเศษของคุณเรำอำจแก้ไขค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกบัญชีของคุ

ณและคืนเงินให้คุณ 

8.2 

เรำไม่รับประกันหรือรับรองว่ำข้อมูลหรือเนื้อหำท่ีคุณได้รับจำกหรือ

ผ่ำนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกสถำนกำรณ์ 

ข้อมูลและเนื้อหำท่ีมีอยู่ในหรือผ่ำนแพลตฟอร์มอำจมีให้โดยผู้ใช้รำยอื่นแ

ละอำจไม่ถูกต้อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่ทันสมัย, ล้ำสมัย, ผิดกฎหมำย, 

ผิดกฎหมำยล่วงละเมิด, หรือเป็นอันตรำย 

เรำจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อมูลหรือเนื้อหำใด ๆ 

ท่ีคุณได้รับจำกหรือผ่ำนแพลตฟอร์มและไม่ว่ำจำกผู้ใช้รำยอื่นหรืออย่ำงอื่

นและกำรสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้หรือกำรพ่ึงพำข้อมูลหรือเนื้อหำดังกล่ำว 

8.3 

เรำไม่รับประกันหรือรับรองว่ำแบตเตอรี่ส ำรองที่มอบให้คุณผ่ำนแพ

ลตฟอร์มนั้นสำมำรถใช้งำนได้หรือปลอดภัยส ำหรับกำรใช้งำน 

แบตเตอรี่ส ำรองที่ให้หรือเลือกโดยคุณนั้นจะถูกแบ่งปันโดยผู้ใช้รำยอื่นห

รือได้รับอนุญำตให้ใช้งำนโดยบุคคลท่ีสำมอื่น ๆ 

และอำจไม่ได้เป็นของเรำ 

คุณมีควำมรับผิดชอบในกำรตรวจสอบแบตเตอรี่ส ำรองท่ีให้หรือเลือกโดย

คุณเพ่ือให้แน่ใจว่ำคุณสำมำรถใช้งำน 

แบตเตอรี่ส ำรองและปลอดภัยส ำหรับกำรใช้งำน 



เรำจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดส ำหรับควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยใด ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นจำกข้อบกพร่องใด ๆ ใน แบตเตอรี่ส ำรอง 

ท่ีให้ไว้หรือเลือกโดยคุณหรือกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ 

แบตเตอรี่ส ำรองดังกล่ำว 

8.4  

a. แบตเตอรี่ส ำรองของคุณเป็นเครื่องที่อำจท ำงำนผิดปกติได้ 

แม้ว่ำจะได้รับกำรบ ำรุงรักษำหรือตรวจสอบอย่ำงเหมำะสมก่อนกำรใช้งำ

นและกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองนั้นมีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บต่อ

ตัวคุณเอง, ผู้อื่น, 

หรือควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินท่ีไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ท้ังหมด 

ในส่วนท้ำยนี้กำรใช้แบตเตอรี่ส ำรอง คุณตกลงยอมรับควำมเสี่ยง, 

ควำมรับผิดชอบ, ควำมรับผิดท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บ, 

ควำมเสียหำย, กำรสูญเสีย, 

หรือค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นตัวคุณเองผู้อื่นหรือทรัพย์สินใด ๆ 

b. คุณมีควำมรับผิดชอบในกำรใช้กำรแบตเตอรี่ส ำรองและบริกำรที่มีให้ผ่ำน

แพลตฟอร์มและจะต้องรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับก

ำรใช้งำนดังกล่ำว 

c. เรำไม่สำมำรถควบคุมได้และจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรแบตเตอรี่ส ำรอง

ใด ๆ ของคุณหรือภำระผูกพันใด ๆ 

ท่ีจะชดใช้ค่ำเสียหำยให้คุณส ำหรับกำรเรียกร้องของบุคคลที่สำมท่ีเกิดขึ้น

จำกหรือเกี่ยวข้องกับกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรอง ใด ๆ ของคุณ 

 

 

 



8.5 

เรำไม่รับประกันหรือรับรองว่ำ (1) 

แอปพลิเคชันไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบท่ีเป็นอันตรำยอ่ืน ๆ (2) 

แอปพลิเคชันจะท ำงำน หรือฟังก์ชันบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ 

หรือระบบปฏิบัติกำรของคุณ (3) จะไม่มีควำมเสียหำยต่อคอมพิวเตอร์ 

หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ หรือ (4) 

กำรสูญเสียข้อมูลเมื่อคุณดำวน์โหลดติดต้ังหรือรับข้อมูลใด ๆ 

ผ่ำนแอปพลิเคชัน เรำไม่ได้ให้บริกำรส ำรองข้อมูล 

หรือบริกำรจัดเก็บข้อมูลและไม่มีข้อผูกมัดในกำรเก็บรักษำ 

หรือรักษำเนื้อหำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่ำจะโดยคุณหรือผู้อื่น  

คุณตกลงท่ีจะส ำรองข้อมูลของคุณและไม่พ่ึงพำเรำในกำรส ำรอง 

หรือจัดเก็บข้อมูลของคุณ 

เรำจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อควำมเสียหำยใด ๆ 

ต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ หรือกำรสูญเสีย 

หรือควำมเสียหำยของข้อมูลของคุณท่ีเกิดจำกแอปพลิเคชันหรือไวรัสใด 

ๆ หรือส่วนประกอบท่ีเป็นอันตรำยอ่ืน ๆ 

ท่ีคุณอำจได้รับเม่ือเข้ำใช้ติดต้ังหรือใช้แอปพลิเคชัน 

8.6 

แพลตฟอร์มอำจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สำม 

คุณอำจอนุญำตให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบุคคลท่ีสำมเหล่ำนี้เช่ือมโยง

กับบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรำและเข้ำถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ  กำรใช้เว็

บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลท่ีสำมใด ๆ 

ของคุณเป็นควำมเสี่ยงของคุณเองอย่ำงเคร่งครัดและอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด

อื่น ๆ ท่ีอำจมีกำรก ำหนดโดยบุคคลท่ีสำมเหล่ำนี้ เรำไม่ตรวจสอบ, 



ควบคุม, 

หรือรับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุ

คคลท่ีสำมดังกล่ำว 

รวมถึงกำรเข้ำถึงและกำรใช้งำนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบุคคลท่ีสำ

มดังกล่ำว 

8.7 

เรำจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ของเรำ 

รวมถึงเนื้อหำหรือข้อมูลท่ีไม่เหมำะสม, หยำบคำย, ลำมก, อนำจำร, 

ผิดกฎหมำย, หรือไม่สะดวก ใด ๆ 

ท่ีได้รับจำกผู้ใช้ของเรำซึ่งคุณอำจพบบนแพลตฟอร์ม 

เรำอำจแต่ไม่จ ำเป็นต้องช่วยเหลือคุณในกำรกลั่นกรองหรือมีส่วนร่วมใน

ข้อพิพำทใด ๆ ระหว่ำงคุณและผู้ใช้อื่น ๆ 

8.8 

เรำจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด 

ส ำหรับควำมสูญเสียทำงอ้อม, ทำงพิเศษ, ผลสืบเนื่อง, หรือเป็นกำรลงโทษ 

(รวมถึงกำรสูญเสียโอกำส, ชื่อเสียง, ผลก ำไร, หรือรำยได้) 

ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้กำรเข้ำถึงและกำรใช้แพลตฟอร์มและแบตเตอรี่

ส ำรองและบริกำรท่ีน ำเสนอผ่ำนแพลตฟอร์มเหล่ำนี้โดยไม่ค ำนึงถึงรูปแบ

บของกำรกระท ำไม่ว่ำจะเป็นกำรท ำสัญญำกำรละเมิดควำมรับผิดต่อผลิต

ภัณฑ์หรืออื่น ๆ 

แม้ว่ำเรำจะได้รับค ำแนะน ำถึงควำมเป็นไปได้ของควำมเสียหำยดังกล่ำวก็

ตำม 

8.9 



ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ กับเรำ 

คุณตกลงท่ีจะไม่พยำยำมขอค ำสั่งศำล 

หรือสิ่งท่ีคล้ำยกันซึ่งอำจป้องกันหรือ จ ำกัด 

เรำในกำรพัฒนำหรือด ำเนินกำรปฏิบัติกำรของแพลตฟอร์มและบริกำรท่ีเ

สนอผ่ำนแพลตฟอร์มเหล่ำนี้ 

8.10 

แพลตฟอร์มบริกำรท่ีน ำเสนอผ่ำนแพลตฟอร์มเหล่ำนี้ 

และแบตเตอรี่ส ำรองท่ีให้ไว้หรือเลือกโดยคุณจะได้รับบริกำรแบบ 

“ตำมท่ีเป็นอยู่” และ “ตำมท่ีมีอยู่” เป็นขั้นพ้ืนฐำน 

บันทึกส ำหรับกำรรับประกันในข้อตกลงนี้หรือกำรรับประกันโดยเฉพำะอื่น 

ๆ ท่ีเรำท ำขึ้นเป็นลำยลักษณ์อักษร 

เรำไม่รับประกันหรือรับรองในรูปแบบใด ๆ 

ไม่ว่ำจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด 

เพียงกำรค้ำควำมเหมำะสมส ำหรับวัตถุประสงค์เฉพำะ 

8.11 

ในขอบเขตท่ีเรำรับผิดชอบต่อคุณ 

ควำมรับผิดโดยรวมของเรำท่ีมีต่อคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ 

และเนื้อหำสำระส ำคัญของข้อตกลงนี้ 

ไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใดก็ตำมมำกกว่ำน้อยกว่ำต่อไปนี้: 

a. จ ำนวนรวมท่ีคุณจ่ำยให้กับเรำเกี่ยวกับบริกำรที่เสนอผ่ำนแพลตฟอร์

มในช่วงระยะเวลำหนึ่ง (1) ปีก่อนเกิดควำมรับผิด; หรือ 

b. 1,000 $ / ฿ (หนึ่งพันดอลลำร์มำเลเซีย,สิงคโปร์/บำทไทยเท่ำนั้น) 

ข้อ จ ำกัด 

นี้ใช้กับสำเหตุท้ังหมดของกำรกระท ำโดยรวมโดยไม่ค ำนึงถึงจ ำนว



นของกำรกระท ำหรือกำรเรียกร้องและรวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด, 

เพียงกำรละเมิดสัญญำ, กำรละเมิดกำรรับประกัน, 

กำรประมำทเลินเล่อ, กำรบิดเบือนควำมจริง, รับผิดท่ีเข้มงวด, 

และกำรละเมิดอื่น ๆ 

 

 

8.12 

ในกรณีท่ีกฎหมำยท่ีบังคับใช้ในเขตอ ำนำจศำลใด ๆ หรือ 

จ ำกัดกำรยกเว้น หรือจ ำกัดควำมรับผิดบำงประกำร 

ข้อจ ำกัดและกำรยกเว้นท่ีก ำหนดไว้ในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในขอบเ

ขตสูงสุดท่ีกฎหมำยท่ีใช้บังคับอนุญำต 

9. กำรรบัผดิชอบตอ่ควำมเสยีหำย 

9.1 หำกคณุฝำ่ฝนืขอ้ก ำหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงนี้ 

เรำอำจไมม่กีำรอำ้งองิหรอืแจง้ใหค้ณุทรำบลว่งหนำ้เพิ่มเตมิและนอ

กเหนอืจำกสิทธิแ์ละกำรรบัผดิชอบอืน่ ๆ ทีเ่รำอำจม:ี 

a. ระงับหรือยุติกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มบริกำรที่เสนอผ่ำนแพลตฟอร์มเหล่ำนี้

และสิทธิ์ในกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรอง ของคุณ 

b. หักและช ำระเงินในบัญชีผู้ใช้ของคุณ จำกกำรสูญเสียทำงกำรเงิน, 

ควำมเสียหำย, หรือกำรชดเชยท่ีเกิดจำกคุณถึงเรำ; และ 

c. ยุติข้อตกลงนี้ 



9.2 คณุตกลงทีจ่ะชดใชค้ำ่เสยีหำย, ปกปอ้ง และไม่เปน็อนัตรำยตอ่เรำ 

และบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งของเรำ 

(และเจำ้หนำ้ที่ฝำ่ยจดักำรกรรมกำรตวัแทนและพนกังำน) 

จำกและตอ่กำรลงโทษตำมกฎหมำยกำรเรียกรอ้งกำรกระท ำ, 

กำรชดดเชย, กำรสญูเสยี, คำ่ใชจ้่ำย, ควำมเสยีหำย, 

และค่ำใชจ้่ำยตำมกฎหมำย 

(รวมถงึคำ่ใชจ้ำ่ยในศำลและค่ำธรรมเนยีมทนำยควำมตำมกำรชดใ

ชค้ำ่เสยีหำยเตม็รปูแบบ) ทีเ่กดิขึน้จำกหรอืเกี่ยวขอ้งกบั : 

a. คุณสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้ 

หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ส ำรอง ใด ๆ 

ท่ีคุณแบ่งปันผ่ำนแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ส ำรอง ใด ๆ 

หรือเลือกโดยคุณและบริกำรที่น ำเสนอผ่ำนแพลตฟอร์มเหล่ำนี้ ; 

b. กำรละเมิดข้อตกลงนี้ (รวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด 

เพียงกำรฝ่ำฝืนกฎกำรใช้งำนและนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว) โดยคุณ ; 

c. เนื้อหำและข้อมูลท่ีคุณจัดหำโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนแพลตฟอร์มรวมถึง

กำรอ้ำงสิทธิ์ใด ๆ 

ว่ำเนื้อหำและข้อมูลละเมิดหรือน ำทรัพย์สินทำงปัญญำหรือกรรมสิทธิ์ในท

รัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ ;  

d. กำรเสียชีวิตหรือกำรบำดเจ็บหรือควำมเสียหำยทำงร่ำงกำย, 

กำรสูญเสียหรือกำรท ำลำยทรัพย์สินท่ีเป็นรูปธรรมหรือเป็นรูปธรรมใด ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นจำก แบตเตอรี่ส ำรองใด ๆ 

ท่ีคุณแบ่งปันผ่ำนแพลตฟอร์มกำรใช้งำนหรือกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองท่ีคุ

ณเลือกผ่ำนแพลตฟอร์ม; และ 



e. ค่ำปรับหรือบทลงโทษอื่นใด 

ท่ีก ำหนดโดยผู้ควบคุมหรือศำลของเขตอ ำนำจศำล 

ท่ีมีอ ำนำจจำกกำรใช้งำนของคุณหรือใช้ในทำงท่ีผิดของแบตเตอรี่ส ำรอง

ท่ีให้หรือเลือกโดยคุณ 

และกำรใชง้ำนหรือกำรใช้บริกำรในทำงที่ผิดผ่ำนแพลตฟอร์ม 

9.3 

เรำมีสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีและเพื่อกู้คืนควำมสูญเสียและค

วำมเสียหำยท่ีได้รับ 

(รวมถึงกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจและควำมเสียหำยต่อค่ำควำมนิยมและชื่

อเสียง) หำกคุณมอบของก ำนัลหรือสิ่งใดก็ตำม 

(รวมถึงสินค้ำทำงกำยภำพ, เงินสด, รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด, 

กำรเดินทำง, กำรท่องเท่ียว ฯลฯ ) 

เพ่ือเป็นกำรจูงใจหรือให้รำงวัลแก่พนักงำนหรือที่ปรึกษำของเรำในกำร

ท ำหรือห้ำมท ำหรือกระท ำกำรใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ 

10. กำรเปลีย่นแปลง 

10.1 

เรำอำจใช้ดุลยพินิจของเรำแต่เพียงผู้เดียวและแน่นอนโดยไม่ต้องแ

จ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ได้ตลอดเวลำ, เป็นครั้งครำว, ชั่วครำว, หรือถำวร 

ท้ังหมด, หรือบำงส่วนแก้ไข, ปรับปรุง, อัพเกรด, ระงับ, 

หรือหยุดแพลตฟอร์มหรือข้อมูลบริกำรเนื้อหำผลิตภัณฑ์ใด ๆ 

หรือคุณสมบัติท่ีน ำเสนอผ่ำนแพลตฟอร์ม 

10.2 



เรำอำจไม่ได้รับควำมยินยอมจำกคุณและเป็นครั้งครำวซึ่งจะแก้ไขข้

อก ำหนดของข้อตกลงนี้ 

(รวมถึงข้อก ำหนดในกฎกำรใช้งำนและนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว) 

กำรแก้ไขจะมีผลเมื่อได้รับแจ้งให้คุณทรำบ 

หำกคุณไม่ยอมรับกำรแก้ไขโปรดอย่ำเข้ำถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริกำรใ

ด ๆ ของเรำ หำกคุณใช้บริกำรของเรำหรือลงทะเบียนบัญชีกับเรำ 

คุณต้องยุติกำรใช้บริกำรของเรำทันที 

หำกคุณยังคงใช้บริกำรของเรำหลังจำกได้รับแจ้งกำรแก้ไข 

จะถือว่ำคุณได้ยอมรับกำรแก้ไขข้อก ำหนดและผูกพันโดยข้อก ำหนดท่ีแก้

ไขเพ่ิมเติม 

 

11. ขอ้สงัเกต 

11.1 กำรแจง้เตอืนใด ๆ 

ที่เรำจ ำเปน็ตอ้งใหแ้กคุ่ณตำมขอ้ตกลงนีห้รอืในกำรเชือ่มตอ่กับกำร

เขำ้ถงึและกำรใชง้ำนแพลตฟอรม์ของคณุและบรกิำรของเรำอำจมใี

ห้ผำ่นวธิีใดวธิหีนึง่ดงัตอ่ไปนี:้ 

a. กำรประกำศบนแพลตฟอร์ม; 

b. ข้อควำม, ข้อควำมป๊อปอัป, หรือข้อควำมบนแพลตฟอร์ม; และ 

c. อีเมล, ข้อควำมตัวอักษร, อีเมลท่ีส่งถึงรำยละเอียดกำรติดต่อท่ีคุณให้ไว้ 

คุณสำมำรถควบคุมและจ ำกัดประเภทของข้อควำมท่ีคุณได้รับจำกเรำผ่ำน

กำรตั้งค่ำผู้ใช้บนแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชั่น 

11.2 

คณุยนิยอมใหเ้รำตดิตอ่คณุโดยใชก้ำรตดิตอ่อตัโนมตัหิรอืโทรศพัท์ทีบ่ั



นทึกไวล้ว่งหน้ำหรอืขอ้ควำมไปยงัหมำยเลขตดิตอ่ทีค่ณุให้ไวเ้พือ่วตัถุ

ประสงคใ์นกำร: 

a. กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณแก่คุณ; 

b. กำรแก้ไขข้อผิดพลำดท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ; 

c. กำรแก้ไขข้อพิพำทใด ๆ; 

d. กำรประมวลผลกำรช ำระเงิน; 

e. กำรด ำเนินกำรส ำรวจและแบบสอบถำม; หรือ 

f. กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ของคุณกับเรำหรือเพ่ือให้บริกำรแก่คุณ 

11.3 

กำรติดต่อทำงจดหมำยและกำรสื่อสำรของคุณ 

(รวมถึงกำรสนทนำทำงโทรศัพท์) กับเรำอำจได้รับกำรตรวจสอบและ / 

หรือถูกบันทึกเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรเก็บถำวร กำรควบคุมคุณภำพกำร, 

ฝึกอบรมพนักงำน, หรือกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 

 

 

12. กำรยตุ ิ

12.1 กำรยตุบิัญชผีู้ใช ้

คุณสำมำรถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลำโดยติดต่อเจ้ำหน้ำที่บริก

ำรลูกค้ำของเรำท่ี contact@PowerNow.asia 

mailto:contact@PowerNow.asia


12.2 กำรยตุขิองเรำ 

เรำอำจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลำและยุติแพลตฟอร์มและบริกำ

รของเรำโดยไม่แจ้งสำเหตุหรือแจ้งให้คุณทรำบล่วงหน้ำและไม่มีควำมรับ

ผิดใด ๆ เกิดขึ้นกับคุณในของกำรยกเลิกดังกล่ำว 

12.3 ผลของกำรยตุ ิ

กำรยกเลิกข้อตกลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์และกำรเรียกร้องท่ีเรำอำจมีต่

อคุณ เมื่อยกเลิก: - 

a. เรำอำจลบหรือปฏิเสธเข้ำถึงแพลตฟอร์มบัญชีผู้ใช้ของคุณ 

(รวมถึงข้อมูลใด ๆ ในบัญชีของคุณ) และกำรใช้บริกำรของเรำ; 

และ 

b. เรำอำจจัดเก็บข้อมูลใด ๆ 

ท่ีคุณให้ไว้เป็นระยะเวลำตำมท่ีจ ำเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงกฎหมำย

และธุรกิจของเรำ 

ข้อควำมต่ำงๆท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือควำมอยู่รอดของกำรยกเลิกข้อตก

ลงนี้รวมถึงข้อ 5, 6.3, 6.4, 8 และ 9.2 จะมีผลต่อกำรยกเลิกข้อตกลงนี้ 

13. เหตสุดุวสิยั 

เรำจะไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญเสีย, ควำมเสียหำย, ค่ำเริ่มต้น, 

หรือควำมล้มเหลว 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำมีสำเหตุมำจำกสำเหตุท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของเร

ำ รวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด เฉพำะควำมล้มเหลวของอุปกรณ์เครือข่ำยข้อมูล, 

กำรเชื่อมต่อล้มเหลว, ควำมล้มเหลวของคอมพิวเตอร์, 

กำรสื่อสำรหรือระบบอื่น ๆ, กำรเสียพลังงำน, กำรปะทะ, กำจลำจล, 



ไฟไหม,้ อุทกภัย, วำตภัย, กำรระเบิด, สงครำม,กำรกระท ำของรัฐบำล, 

กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย, ข้อบังคับ, 

ระเบียบกำรปกครองและกำรกระท ำของพระเจ้ำ 

 

14. ทัว่ไป 

14.1 กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคับ 

ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีควำมตำมกฎหมำยของประเทศมำเลเซี

ย, สิงคโปร์, และไทย 

14.2 ไมใ่ชห่ำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

ไม่มีสิง่ใดในข้อตกลงนี้ที่จะถือว่ำกำรเป็นหุ้นส่วนหรือถือเป็นกำรอนุ

มัติควำมร่วมมือควำมสัมพันธ์แบบตัวแทนระหว่ำงคุณกับเรำ 

14.3 อ ำนำจศำล 

คุณตกลงว่ำคุณจะพยำยำมแก้ไขข้อพิพำทใด ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้โดยกำรหำรือกับเรำโดยสุจริตใจ 

ในกรณีท่ีมีข้อพิพำทคุณควรติดต่อเรำทำงไปรษณีย์เพ่ือก ำหนดข้อมูลเกี่ย

วกับข้อพิพำทรวมถึงลักษณะและพ้ืนฐำนของกำรเรียกร้องของคุณและกำ

รเยียวยำท่ีคุณต้องกำร หำกข้อพิพำทใด ๆ 

ไม่สำมำรถแก้ไขได้ผ่ำนกำรสนทนำภำยในสำมสิบ (30) 

วันของข้อพิพำทท่ีเกิดขึ้นฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจอ้ำงถึงข้อพิพำทท่ีจะได้รับก

ำรแก้ไขในท่ีสุดโดยอนุญำโตตุลำกำรบริหำรโดยเศรษฐกิจระหว่ำงประเท

ศของจีนและคณะอนุญำโตตุลำกำรกำรค้ำ (CIETAC) 



ในกรุงปักกิ่งตำมกฎเกณฑ์อนุญำโตตุลำกำรของ CIETAC 

ในขณะท่ีมีผลบังคับใช้ซึ่งกฎจะถือว่ำเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังโดยกำรอ้ำงอิง

ในข้อนี้ 

14.4 กำรสละสทิธิ ์

ไม่ล่ำช้ำในกำรยินยอมหรือละเว้นในกำรใช้สิทธิอ ำนำจหรือกำรเยีย

วยำใด ๆ 

ของเรำภำยใต้ข้อตกลงนี้หรือตำมกฎหมำยจะด ำเนินกำรเพ่ือท ำให้เสื่อมเ

สียหรือถูกตีควำมว่ำเป็นกำรสละสิทธิ์อ ำนำจหรือกำรเยียวยำใด ๆ 

ท่ีเรำมีสิทธิ์ 

14.5 ขอ้ตกลงทัง้หมด 

ข้อตกลงนี้ (รวมถึง แต่ไม่ จ ำกัด เพียงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว; 

กฎกำรใช้งำน; และข้อก ำหนดเพ่ิมเติมใด ๆ 

ท่ีเรำได้แจ้งว่ำสำมำรถใช้กับบริกำรเฉพำะ) 

เป็นข้อตกลงท้ังหมดระหว่ำงคุณและเรำ 

เกี่ยวกับกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มและกำรใช้บริกำรท่ีเสนอผ่ำนแพลตฟอร์ม 

โดยจะแทนท่ีข้อเสนอข้อตกลงกำรเจรจำกำรเป็นตัวแทนกำรรับประกันกำ

รท ำควำมเข้ำใจกำรติดต่อและกำรสื่อสำรอื่น ๆ ท้ังหมด 

(ไม่ว่ำจะเป็นลำยลักษณ์อักษรหรือด้วยวำจำโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) 

ท้ังหมดหรือข้อตกลงที่ท ำไว้ก่อนข้อตกลงนี้ 

ไม่มีสัญญำกำรชักจูงกำรเป็นตัวแทนหรือข้อตกลงอื่นใดนอกเหนือจำกท่ีไ

ด้ระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ได้มีกำรท ำกับหรือโดยคู่สัญญำ 

14.6 กำรเปน็โมฆะ 

ในกรณีท่ีข้อก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดของข้อตกลงนี้หรือกำร

ใช้ข้อก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดใด ๆ 



ดังกล่ำวจะถูกจัดขึ้นโดยศำลของเขตอ ำนำจศำลที่จะมีอ ำนำจท้ังหมดหรือ

บำงส่วนท่ีผิดกฎหมำยไม่ถูกต้องไม่มีผลบังคับใช้หรือ 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยท่ีใช้บังคับกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของเขตอ ำนำจศำลใ

ด ๆ จะถือว่ำถูกลบออกจำกข้อตกลงนี้และจะไม่มีผลบังคับใช้ 

ในขณะท่ีข้อก ำหนดและบทบัญญัติท่ีเหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบัง

คับใช้อย่ำงสมบูรณ์และรำวกับว่ำข้อก ำหนดเงื่อนไขและข้อก ำหนดดังกล่ำ

วไม่ได้มีอยู่ในข้อตกลงนี้ 

14.7 กำรมอบหมำย 

คุณจะต้องไม่โอนสิทธิ์หรือภำระผูกพันใด ๆ 

ภำยใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำ

จำกเรำ 

14.8 บุคคลทีส่ำม 

บุคคลที่ไม่ได้เป็นภำคีของข้อตกลงนี้จะไม่มีสิทธิภำยใต้พระรำชบัญ

ญัติสัญญำ (สิทธิของบุคคลที่สำม) (Cap. 53B) 

เพ่ือบังคับใช้ข้อก ำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ 

14.9 ภำษำอืน่ ๆ 

ข้อตกลงนี้ (รวมถึงกฎกำรใช้งำนและนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว) 

อำจมีให้ในภำษำอื่น ๆ 

เวอร์ชันภำษำอังกฤษเป็นภำษำต้นฉบับและกำรแปลใด ๆ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยคุณในกำรท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงนี้ 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งใด ๆ 

ระหว่ำงข้อก ำหนดของข้อตกลงนี้ในภำษำอื่นและฉบับภำษำอังกฤษเวอร์

ชันภำษำอังกฤษจะเหนือกว่ำ 

 



 

กฎกำรใชง้ำน 

 

กฏเหล่ำนี้เป็นกฎของเรำที่ควบคุมคุณโดย (1) 

กำรเช่ำแบตเตอรี่ส ำรองของคุณผ่ำนแพลตฟอร์ม; และ (2) 

ช ำระเงินส ำหรับกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองของคุณ 

กฎเหล่ำนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับเรำเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงแพลตฟอ

ร์มและกำรใช้บริกำรของเรำ 

กฎเหล่ำนี้ยังก ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้แบตเตอรี่ส ำ

รองของคุณ 

คุณจะต้องปฏิบัติตำมกฎเหล่ำนี้และเป็นสิ่งส ำคัญท่ีคุณต้องอ่ำนและท ำควำมเข้ำ

ใจกฎเหล่ำนี้อย่ำงละเอียด 

ในกรณีท่ีจ ำเป็นเพ่ือช่วยในกำรท ำควำมเข้ำใจค ำศัพท์และกระบวนกำรทำงเทค

นิคบำงอย่ำงในกฎเหล่ำนี้เรำอำจจัดหำหรือแนะน ำให้คุณเชื่อมโยงหลำยมิติแล

ะภำพประกอบ 

เว้นแต่จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

ข้อก ำหนดท่ีใช้ในกฎเหล่ำนี้มีควำมหมำยเดียวกันกับท่ีก ำหนดไว้ในข้อก ำหนด

ในกำรให้บริกำรและข้อตกลงกำรใช้งำน POWERNOW 

1. วธิกีำรใชแ้บตเตอรีส่ ำรอง 

1.1 กำรเชำ่แบตเตอรีส่ ำรอง 

หลังจำกคุณลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มส ำเร็จแล้ว 

คุณสำมำรถใช้แบตเตอรี่ส ำรองท่ีให้ผ่ำนแพลตฟอร์มได้ 



โดยมีต ำแหน่งท่ีแน่นอนซึ่งอำจพบแบตเตอรี่ส ำรองของเรำ 

ในกำรเริ่มต้นใช้งำนบนแบตเตอรี่ส ำรองของเรำคุณต้อง: 

a. สแกนรหัส QR บนเครื่อง POWERNOW ของเรำ; และ 

b. รับแบตเตอรี่ส ำรองท่ีเด้งออกมำอัตโนมัติจำกเครื่อง POWERNOW 

1.2 กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย 

ก่อนที่จะใช้งำนแบตเตอรี่ส ำรองใด ๆ 

คุณจะตรวจสอบแบตเตอรี่ส ำรองเพ่ือให้แน่ใจว่ำแบตเตอรี่ส ำรอง 

นั้นปลอดภัยและสำมำรถใช้งำนได้ โปรดดูเอกสำรแนบ 1 

ซึ่งมีข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

หำกแบตเตอรี่ส ำรองไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดหรือไม่ปลอดภัยส ำหรับกำร

ใช้งำนโปรดอย่ำใช้แบตเตอรี่ส ำรอง 

ในเหตุกำรณ์ดังกล่ำวคุณจะแจ้งให้เรำทรำบทันทีผ่ำนทำงแอปพลิเคชันห

รืออีเมลท่ี contact@PowerNow.asia โดยรุบะ (1) 

เลขของแบตเตอรี่ส ำรองที่เกี่ยวข้อง และ (2) 

ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ส ำรองดังกล่ำว 

1.3 ควำมรบัผดิชอบส ำหรบักำรใชแ้บตเตอรีส่ ำรอง 

คุณจะไม่อนุญำตให้บุคคลอื่นใช้แบตเตอรี่ส ำรองที่คุณปลดล็อคโดย

คุณ 

คุณมีควำมรับผิดชอบในกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองที่คุณได้รับหรือถูกเ

ลือกโดยคุณ 

เรำจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดและคุณจะต้องรับผิดชอบควำมเสี่ยงและควำ

มรับผิดท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตท่ีเกิดขึ้นกับตัวคุณเ

องหรือบุคคลท่ีสำมรวมถึงควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินใด ๆ 

ท่ีเกิดจำกกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรอง ของคุณ 



1.4 ควำมรบัผดิชอบของคณุ 

คุณรับรองและรับประกันกับเรำว่ำ : 

a. คุณจะปฏิบัติตำมกฎท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบ 1 ของกฎเหล่ำนี้; 

b. คุณมีควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยและจิตใจและมีทักษะและควำมเชี่ยว

ชำญท่ีจ ำเป็นในกำรใช้ใช้แบตเตอรี่ส ำรองที่ให้หรือเลือกโดยคุณใน

ลักษณะท่ีปลอดภัยและมีควำมรอบรู้; 

c. คุณจะใช้แบตเตอรี่ส ำรองที่ให้หรือเลือกโดยคุณในลักษณะท่ีเหมำะ

สม คุณจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือ จ ำกัด 

กำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองของผู้ใช้รำยอื่น 

ซึ่งอำจรวมถึงกำรท ำให้เป็นอันตรำย, ท ำลำย, 

หรือท ำให้เสียหำยกับแบตเตอรี่ส ำรอง 

กำรซ่อนแบตเตอรี่ส ำรองจำกสำธำรณะหรือยุ่งเกี่ยวกับแบตเตอรี่ส ำ

รอง ในลักษณะท่ี จ ำกัด กำรใช้งำนของผู้ใช้รำยอื่น (เช่น 

กำรเพิ่มกำรล็อคอื่นให้กับ แบตเตอรี่ส ำรอง) 

2. กำรช ำระเงนิ 

2.1 ชือ่ผูใ้ชท้ี่ใชแ้บตเตอรีส่ ำรอง 

เรำจะเรียกเก็บเงินคุณตำมกำรจ่ำยต่อกำรใช้งำน (“ 

เซสชันกำรใช้งำน”) 

ส ำหรับกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองของคุณผ่ำนแพลตฟอร์ม  

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตำมอัตรำท่ีเรำระบุซึ่งจะแจ้งให้คุณทรำบผ่ำนแพลต

ฟอร์มของเรำ เซสชันกำรใช้งำนของคุณเริ่มต้นเม่ือคุณสแกนรหัส QR 

จำกเรำเพ่ือปลดล็อกแบตเตอรี่ส ำรองแบบพกพำและจะด ำเนินต่อไปจนถึงเ



วลำเมื่อคุณชำร์จเสร็จสิ้นของกำรใช้งำนของคุณ 

โดยกำรส่งคืนแบตเตอรี่ส ำรองไปยังเครื่องของเรำ 

 

2.2 คปูอง / รหสั กำรสง่เสรมิกำรขำย 

เรำอำจใช้คูปองหรือรหัสส่งเสริมกำรขำยตำมดุลยพินิจของเรำในบ

ำงครั้งครำว 

คูปองหรือรหัสกำรส่งเสริมกำรขำยเหล่ำนี้อำจใช้เพ่ือชดเชยค่ำใช้จ่ำยกำ

รใช้แบตเตอรี่ส ำรองของคุณ 

กำรใช้คูปองหรือรหัสกำรส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ข้อก ำหนด

และเงื่อนไขดังกล่ำวซึ่งอำจมีกำรก ำหนดไว้ในและประกอบกับคูปองหรือร

หัสดังกล่ำว 

เรำขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลำและตำมดุลยพินิจและสิทธิ์ขำดของเรำแ

ต่เพียงผู้เดียวในกำรตรวจสอบ, ปฏิเสธ, ระงับ, หรือยุติโปรโมช่ันใด ๆ 

ท่ีควบคุมคูปองกำรส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว 

2.3 วธิกีำรช ำระเงนิ 

คุณอำจเลือกช ำระเงินส ำหรับกำรใช้งำนแบตเตอรี่ส ำรองท่ีจัดเตรียม

ไว้ให้คุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้: 

a. คุณสำมำรถเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ของคุณกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

ท่ีถูกต้องตำมค ำแนะน ำที่เรำอำจให้; และ / หรือ 

b. คุณสำมำรถซื้อเครดิตจำกเรำโดยใช้วิธีกำรช ำระเงินใด ๆ 

ท่ีอำจมีให้บนแพลตฟอร์มเป็นครั้งครำว 

2.4  



หำกคุณเชื่อมต่อบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ 

คุณอนุญำตให้เรำเรียกเก็บเงินจำกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตดังกล่ำวส ำห

รับค่ำธรรมเนียมท้ังหมด 

(รวมถึงค่ำธรรมเนียมกำรใช้แบตเตอรี่ส ำรองและภำษีที่เกี่ยวข้อง) 

ท่ีเกิดขึ้นจำกคุณ คุณรับรองและรับประกันว่ำ: 

a. บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใด ๆ 

ท่ีคุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณและรำยละเอียด 

(รวมถึงหมำยเลขบัตรและวันท่ีหมดอำยุ) นั้นใช้ได้และยังคงใช้ได้; 

และ 

b. คุณมีสิทธิ์ท่ีจ ำเป็นได้รับควำมยินยอมหรืออ ำนำจท่ีจะเชื่อมโยงบัตรเ

ครดิตหรือบัตรเดบิตท่ีมีบัญชีผู้ใช้ของคุณและเพ่ือเรียกเก็บค่ำธรรมเ

นียมส ำหรับกำรใช้งำนแบตเตอรี่ส ำรองคุณไปยังบัตรดังกล่ำว 

เรำมีสิทธิ์กู้คืนค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ส ำเร็จให้กับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตข

องคุณพร้อมกับค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเรำอำจเรียกเก็บ

เนื่องจำกเป็นหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระยังค้ำงช ำระกับเรำ 

2.5 

เครดิตสำมำรถซื้อได้ส ำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้วิธีกำรช ำระเงินใ

ด ๆ ท่ีอำจมีให้ในแอพของเรำเป็นครั้งครำว 

หำกคุณใช้และอนุญำตให้เรำเรียกเก็บเงินจำกบัตรเครดิตหรือเดบิตส ำหรั

บกำรซื้อเครดิตของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่ำ: 

a. ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใด ๆ ท่ีคุณให้ไว้และรำยละเอียด 

(รวมถึงหมำยเลขบัตรและวันหมดอำยุ) นั้นยังคงใช้ได้อยู่; และ 

b. คุณมีสิทธิ์ท่ีจ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมหรือมีอ ำนำจในกำรเรียกเ

ก็บค่ำธรรมเนียมท่ีจ ำเป็นส ำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิต 



เรำมีสิทธิ์กู้คืนค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ส ำเร็จให้กับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตข

องคุณพร้อมกับค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเรำอำจเรียกเก็บ

เนื่องจำกเป็นหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระยังค้ำงช ำระกับเรำ 

เรำขอสงวนสิทธิ์ในกำรใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในกำรปฏิเสธกำ

รซื้อเครดิตใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ นอกจำกนี้เรำยังอำจ จ ำกัด 

จ ำนวนเครดิตท้ังหมดที่คุณอำจซื้อและถือไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ 

เครดิตในบัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกค่ำท่ีเก็บไว้ภ

ำยใต้พระรำชบัญญัติระบบกำรช ำระเงิน (ก ำกับดูแล) (Cap 222A) 

เรำไม่จ ำเป็นต้องได้รับกำรอนุมัติจำกธนำคำรกลำงมำเลเซีย, สิงคโปร์, 

และไทย 

ผู้ใช้ควรอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขเหล่ำนี้อย่ำงรอบคอบซึ่งควบคุมบั

ญชีของคุณและเครดิตในบัญชีของคุณ 

เรำจะหักค่ำใช้จ่ำยกำรใช้ของคุณเทียบกับเครดิตในบัญชีของคุณ 

หำกยอดเงินในบัญชีของคุณเป็นลบในขณะท่ีคุณใช้แบตเตอรี่ส ำรอง 

คุณอำจยังคงใช้งำนต่อไปและท ำกำรใช้งำนให้เสร็จ 

หำกคุณไม่มีเครดิตในบัญชีของคุณคุณจะต้องซื้อเครดิตเพ่ิมเพ่ือด ำเนิ

นกำรต่อโดยใช้แบตเตอรี่ส ำรองที่เรำมีให้ 

2.6 กำรคนืเงนิของเครดติ 

ยกเว้นตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 2.7 

เครดิตในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะไม่สำมำรถขอคืนได้แลกหรือแลกเปลี่ยนเป็

นเงินสดบริกำรหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และเรำจะไม่คืนเงินใด ๆ 

ส ำหรับเครดิตท่ีไม่ได้ใช้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ 

หำกเรำยุติบัญชีผู้ใช้ของคุณนอกเหนือจำกกำรฝ่ำฝืนกฎของเรำหรื

อข้อตกลงของคุณกับเรำเกี่ยวกับกำรใช้แอพบริกำรและธนำคำรของคุณคุ

ณอำจขอคืนเงินเครดิตเครดิตใด ๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณตำม 



นโยบำยกำรคืนเงิน จะไม่มีกำรคืนเงินส ำหรับเครดิตใด ๆ 

ท่ีโอนไปยังบัญชีของคุณ จำกคูปอง, รหัสกำรส่งเสริมกำรขำย, 

หรือรูปแบบอื่น ๆ 

2.7 ยอดเงนิไมส่ำมำรถแลกเปน็เงนิสดได้ 

ยกเว้นตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 2.8 

เครดิตในบัญชีผู้ใช้ของคุณจะไม่คืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดบริกำร

หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 

และเรำจะไม่คืนเงินส ำหรับเครดิตท่ีไม่ได้ใช้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ 

หำกเรำยุติข้อตกลงของคุณและปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณนอกเหนือจำก

สำเหตุท่ีคุณละเมิดข้อตกลง 

คุณสำมำรถขอเงินคืนเครดิตยอดเงินในบัญชีผู้ใช้ของคุณให้สอดคล้องกั

บนโยบำยกำรคืนเงินของเรำในขณะนั้น 

จะไม่มีกำรคืนเงินส ำหรับเครดิตใด ๆ ท่ีโอนไปยังบัญชีของคุณจำกคูปอง, 

รหัสกำรส่งเสริมกำรขำย, หรือรูปแบบอื่น ๆ 

3. เงนิมดัจ ำ  

ข้อก ำหนดเหล่ำนี้เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดในกำรเสียเงินมัดจ ำของคุ

ณซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรใช้แอพ, บริกำร, และแบตเตอรี่ส ำรองของเรำ 

ข้อก ำหนดเหล่ำนี้มีผลบังคับใช้เพ่ิมเติมจำกข้อตกลงอื่น ๆ 

ท่ีควบคุมกำรใช้แอพ, บริกำร, และธนำคำรของคุณ 

3.1 เงนิมดัจ ำ 

คุณต้องท ำกำรเสียค่ำมัดจ ำเพ่ือใช้แบตเตอรี่ส ำรองของเรำ 

เรำจะก ำหนดจ ำนวนเงินมัดจ ำที่จะรวบรวมและอำจเปลี่ยนแปลงจ ำนวนเงิ

นนี้เป็นครั้งครำว 



ไม่สำมำรถใช้เงินมัดจ ำเป็นกำรช ำระเงินส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นในกำร

ใช้บริกำร, แอพ, และแบตเตอรี่ส ำรองของคุณ 

เรำอำจท ำกำรหักเงินมัดจ ำของคุณหำกคุณไม่ปฏิบัติตำมกฎของเรำ 

หรือข้อตกลงของคุณกับเรำ หรือเป็นไปตำมนโยบำยอื่น ๆ 

ท่ีเรำอำจด ำเนินกำร 

3.2 กำรคนืเงนิมดัจ ำ 

ภำยใต้กำรหักเงินใด ๆ ท่ีเรำอำจท ำหรือมีสิทธิ์ท ำ 

คุณอำจร้องขอให้คืนเงินมัดจ ำให้คุณตำมนโยบำยกำรคืนเงินท่ีเรำมีอยู่ได้ 

กรุณำส่งคืนแบตเตอรี่ส ำรองภำยใน 6 วัน 

หำกไม่มีกำรคืนแบตเตอรี่ส ำรองภำยใน 6 วันติดต่อกัน  

เงินมัดจ ำของคุณจะถูกหักและแบตเตอรี่ส ำรองจะถูกขำยให้กับคุณและแบ

ตเตอรี่ส ำรองเป็นของคุณทันที 

a. กำรคนืเงนิโดยกำรโอนเงนิผำ่นธนำคำร (ใชไ้ดก้บั PowerNow E-

Wallet เทำ่นัน้) 

หลังจำกส่งค ำขอของคุณส ำหรับกำรคืนเงินฝำกจำก PowerNow 

E-Wallet 

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันให้มั่นใจว่ำคุณได้ให้รำยละเอียดท่ีถูกต้อง 

หลังจำกยืนยันกระบวนกำรคืนเงินจะใช้เวลำ 3 วันท ำกำร 

หมำยเหตุ: 

กระบวนกำรคืนเงินอำจใช้เวลำนำนขึ้นหำกผู้ใช้ไม่ตอบกลับอีเมลยืนยัน 

b. คนืเงนิผ่ำนบตัรเครดิต 

ค ำขอคืนเงินจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติหลังจำกคุณส่งคืนแบตเตอรี่ส ำร

อง และช ำระเงิน (หำกมีค่ำเช่ำเกิดขึ้น) กระบวนกำรคืนเงินจะใช้เวลำ 7-

14 วันท ำกำร 



หมำยเหตุ: กำรคืนเงินจะปรำกฏในใบแจ้งยอดบัตรของผู้ใช้ 

 

 


