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ขอกําหนดและเงื่อนไข 
 

ขอกําหนดและเงื่อนไขนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาบริหารจัดการขอมูล (รวมกันเรียกวา “สัญญา”) โดยกําหนด

ขอกําหนดและเงื่อนไขซึ่ง (1) ขอมูลและสารสนเทศ (รวมกันเรียกวา “ขอมูล”) ถูกรวบรวม ประมวลผล และใช

งาน ผานระบบขอมูลและสารสนเทศที่จัดหาโดยยูดี ทรัคส กรุป (“ระบบขอมูล”) และ (2) ลูกคาที่สมัครใชบริ

การจะไดรับบริการขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวกับเทเลเมติกส (“บริการ”) ไมวากับบริษัทของยูดี ทรัคส กรุป

โดยตรง หรือผานสัญญาบริการที่เก่ียวของ กับผูนําเขาซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่ไดรับอนุญาตโดยชอบ (รวมกัน

เรียกวา “ผูนําเขา”) 

เวนแตจะไดกําหนดไวโดยเฉพาะเจาะจง ใหใชภาคผนวกกับลูกคาทุกราย ไมวาลูกคาจะไดสมัครใชบริการ

หรือไมก็ตาม แตใหสวนที่เก่ียวของกับการสมัครใชบริการของลูกคามีผลบังคับใชเฉพาะกับลูกคาที่สมัครใช

บริการเทานั้น 

กรณีที่ขอความในสัญญาฉบับนี้และสัญญาบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ (อาจใชชื่อวา “สัญญาบริการขอมูลเทเล 

เมติกส” หรือชื่ออ่ืนใดที่กําหนดโดยยูดี ทรัคส กรุป รวมกันเรียกวา “สัญญาบริการ”) ขัดแยงหรือไมตรงกัน  

ใหบังคับตามสัญญาฉบับนี้เปนหลัก สําหรับสวนที่เก่ียวของกับขอมูล และใหบังคับตามสัญญาบริการเปนหลัก 

สําหรับขอกําหนดและเงื่อนไขของบริการ 

ยูดี ทรัคส คอรปอเรชั่น เอบี วอลโว และบริษัทในเครือและบริษัทลูกของบริษทัดังกลาว รวมกันในสัญญานี้

เรียกวา “ยูดี ทรัคส กรุป” 

ภาคผนวก 1 – ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

1. ระบบขอมูล 

1.1 ระบบขอมูลประกอบดวย เทคนิคอลเซนเซอร เคร่ืองประมวลผล อุปกรณเชื่อมตอคลื่นจีเอสเอ็ม/จีพี

อารเอส แพลทฟอรม ชองทางการเชื่อมตอ (APIs) การใหบริการซอฟทแวร (SaaS) ซึ่งลูกคาสามารถ

เขาสูระบบอินเตอรเน็ต แอพพลิเคชั่น หรือชองทางอ่ืนๆ ที่กําหนดไวได (รวมกันเรียกวา “พอรทัล”) 

เพื่อใชบริการและเขาถึงขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง รวมถึงขอมูลจากยานพาหนะและอุปกรณอ่ืนๆ 

(“ฮารดแวร”) ระบบขอมูลรวบรวม ประมวลผล กํากับดูแล วิเคราะห และสงขอมูลระหวางกันผาน

ระบบไรสายจากยานพาหนะไปยังยูดี ทรัคส กรุป เพื่อใหระบบของยูดี ทรัคส กรุป สามารถ

ประมวลผลขอมูลและใหบริการได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับประเภทของบริการที่ลูกคาเลือก โดยยูดี ทรัคส 

กรุป อาจประมวลผลและใชขอมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงคภายใน รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ เพื่อการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เชน การให สนับสนุน ปรับปรุง และรักษาการบริการ และ/หรือ 

บริการอ่ืนๆ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม และบริการ การแกปญหาดานคุณภาพ การสอบสวนเก่ียวกับ

อุบัติเหตุ การรับประกันและสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (เชน ความรับผิดอันเกิดจาก

สินคา) การตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาและ/หรือกฎระเบียบจําแนกตามตลาดของลูกคา การ

บํารุงรักษาและวินิจฉัยในเชิงรุก ซึ่งอาจจะตองมีการแลกเปลี่ยนหรือถายโอนขอมูลไปยังบริษัทของ 
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ยูดี ทรัคส กรุป ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต (ตามนิยามดานลาง) และ/หรือ บุคคลภายนอก รวมถึง

บุคคลภายนอกที่อยูนอกสหภาพยุโรปและ/หรือประเทศไทย ในการนี้ เพื่อปองกันความสับสน ขอมูล

และสารสนเทศ รวมถึงขอมูลสวนบุคคล อาจถูกแลกเปลี่ยนและ/หรือถายโอนไปยังบุคคลภายนอก 

เพื่อการตลาดของบุคคลภายนอกได ยูดี ทรัคส กรุป อาจเก็บขอมูลผานเคร่ืองมือวิเคราะหตางๆ เชน 

เท็คทูล จากการทําเวิรคช็อปหรือจากตัวแทนจําหนาย 

1.2 ขอมูลอาจรวมถึง แตไมจํากัดเฉพาะ ขอมูลของผูขับรถ เชน รหัสและ/หรือเลขประจําตัวของผูขับรถ 

ชื่อ เบอรโทรศัพท และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับผูขับรถ พฤติกรรมการขับรถ และขอมูลการทํางาน 

เชน ระยะทาง ลักษณะการขับรถ ความเร็วในการขับข่ี สภาพภูมิศาสตร รวมถึงขอมูลตําแหนง

เสนทางที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร สถานที่ และการตั้งคาภาษา

บนแผงหนาปด รหัสประจํายานพาหนะ เชน เลขประจํายานพาหนะ รวมถึงเลขประจําตัวรถ (VIN) 

และแชสซีส  เลขไอพี  ( IP Number) และที่อยูแม็ค (MAC address) ขอมูลการทํางานของ

ยานพาหนะ เชน ขอมูลทางเทคนิคของยานพาหนะ ขอมูลจากอุปกรณของยานพาหนะ การใช

แบตเตอร่ี ขอมูลเคร่ืองยนต การใชเชื้อเพลิง ขอมูลแรงมา/แรงบิด และรหัสขอผิดพลาด ขอมูลการ

ใชยานพาหนะ เชน ขอมูลการใชความเร็ว การเบรค การเปลี่ยนเกียร การเรง/ลดความเร็ว การตั้งคา

แผงหนาปด การใชแรงมา/แรงบิด ขอมูลทางเทคนิคที่ไดจากเคร่ืองยนต การตรวจจับสภาพถนนและ

สภาพแวดลอมพรอมระบุเวลาและชั่วโมงการทํางาน และขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอม เชน สภาพ

ถนน สภาพแวดลอม เคร่ืองมือบางอยางในการบริการอาจรวบรวมขอมูลจากผูใหบริการภายนอก

หลายรายเขาดวยกัน 

1.3 การทํางานของระบบขอมูลและการใหบริการอาจรวมถึงการจัดการ การบํารุงรักษา การถายโอน 

และ/หรือ การแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูใหบริการภายนอก โดยเฉพาะผูนําเขา และผูนําเขาอ่ืนๆ 

ตัวแทนจําหนายและเวิรคช็อป ผูรับเหมา ผูขาย ตัวแทน และผูแทนที่ไดรับอนุญาตจากยูดี ทรัคส 

กรุป (รวมกันเรียกวา “ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต”) เพื่อใหบริการ ตลอดจนการบริการใหมๆ และ

เพื่อวัตถุประสงคอ่ืน รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การตรวจสอบอุปกรณสําคัญและรหัสขอผิดพลาดเพื่อ

การบํารุงรักษาในเชิงรุก 

1.4 ยูดี ทรัคส กรุป อาจเปดเผยขอมูลไดหากจําเปนหรือไดรับการรองขอตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

โดยศาลหรือองคกรที่มีอํานาจ หากบริษัทของยูดี ทรัคส กรุป มีสวนเก่ียวของในการขายหรือโอน

สินทรัพยหรือการดําเนินงานไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ขอมูลอาจถูกโอนใหแกฝายผูรับโอน 

1.5 ระบบขอมูลมีลิขสิทธิ์และยูดี ทรัคส กรุป เปนผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียว เวนแตจะไดอนุญาตใหสิทธิ์แก

ลูกคาภายใตสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ และจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข

ของสัญญาบริการและสัญญาฉบับนี้โดยเครงครัด ลูกคายินยอมและรับทราบวายูดี ทรัคส กรุป เปนผู

มีลิขสิทธิ์และสิทธิแหงความเปนเจาของในระบบขอมูล ลูกคาจะไมมีความสัมพันธฺในทางสัญญาใดๆ  

ก็ตามกับผูรับเหมารายใดๆ ที่ใหบริการไรสายแกยูดี ทรัคส กรุป ในสวนที่เก่ียวของกับระบบขอมูล 
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1.6 ลูกคาจะไมจําหนาย โอนซ้ํา ทําสําเนา ผลิตซ้ํา เผยแพร ดัดแปลง ปรับปรุง ทําวิศวกรรมยอนรอย หรือ

เปลี่ยนแปลงขอมูลและเนื้อหาทีไ่ดรับผานบริการ และ/หรือ ระบบขอมูล ลูกคาไมสามารถโอนสิทธ ิ

ขาย ขายตอ ตอรอง โนมนาว โอน จํานาํ ใหเชา หรือใหสิทธิในการใชใดๆ ซึ่งบริการ และ/หรือ ระบบ

ขอมูล แกบุคคลภายนอก 

1.7 ลูกคาจะตองไมติดตั้งหรือตอเคร่ืองมือหรืออุปกรณใดๆ เพื่อรบกวน แปลคําสั่ง และ/หรือ  

ใชประโยชนจากการสง และ/หรือ การประมวลผลขอมูลใดๆ นอกเหนือไปจากระบบขอมูล 

2. การคุมครองและการประมวลผลขอมูล 

2.1 ขอมูลทั้งหมดที่ไดรับผานระบบขอมูลเปนทรัพยสนิของยูดี ทรัคส กรุป แตเพียงผูเดียว และยูดี ทรัคส 

กรุป อาจประมวลผลและใชขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคภายในได ลูกคายินยอมโดยชัดแจงวา 

เวนแตจะไดสมัครใชบริการ ลูกคาไมมีสิทธิใดๆ ก็ตามในขอมูล แตทั้งนี้ ไมเปนการจํากัดสิทธิในขอมลู

สวนบุคคลของลูกคาแตละราย (เพียงเทาที่เก่ียวของกับขอมูลที่ไดรับ) ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ลูกคายินยอมใหขอมูลแกยูดี ทรัคส กรุป อยางเต็มที่ หากไดรับคํารองขอ และยินยอมเก่ียวกับการ

ประมวลผลขอมูล เพียงเทาที่ยูดี ทรัคส กรุป อยูในฐานะ “ผูควบคุมขอมูล” ตามความหมายของ

ระเบียบการคุมครองขอมูลทั่วไป (สหประชาชาติ) 2016/679 (“กฎหมาย GDPR”) หรือกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการแกไขเปนคร้ังคราว และระเบียบ กฎ และประกาศใดๆ ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว (“PDPA”) และเพียงเทาที่ขอมูลที่ถูกรวบรวมและประมวลผลถือวาเปน 

“ขอมูลสวนบุคคล” ตามความหมายของระเบียบและพระราชบัญญัติ 

2.2 ลูกคาจะตองรวบรวมความยินยอมจากลูกจางของลูกคาที่ เปนผูใชยานพาหนะ สําหรับการ

ประมวลผลขอมูล หากไมตองขออนุญาตอ่ืนใดตามกฎหมายอีก การรวบรวมความยินยอมเชนวาควร

ประกอบดวยความยินยอมและขอมูลตามที่กําหนดไวในภาคผนวก 4 ของสัญญาฉบับนี้เปนอยาง

นอย (ตามที่ไดรับการแปลและปรับใหเขากับขอกําหนดกฎหมายแหงทองที่ของลูกคา เพื่อใหบุคคล

ผูใหความยินยอมสามารถเขาใจเนื้อหาได) ลูกคาจะตองเก็บรักษาความยินยอมเหลานั้นไว และมอบ

ใหแกยูดี ทรัคส กรุป โดยทันทีเมื่อไดรับการรองขอจากยูดี ทรัคส กรุป  

2.3 ขอความในสวนนี้ใชบังคับเฉพาะกับลูกคาที่สมัครใชบริการ ในระหวางการใหบริการ นอกจาก 

ยูดี ทรัคส กรุป จะประมวลผลขอมูลเพื่อตนเองแลว ยังประมวลผลแทนลูกคาดวย ผูใหบริการที่

ไดรับอนุญาตสามารถประมวลผล และ/หรือ เขาถึงขอมูลแทนลูกคาไดเชนกัน ขอมูลบางอยางอาจ

ถูกพิจารณาวาเปน “ขอมูลสวนบุคคล” ตามความหมายของกฎหมาย GDPR และ/หรือ PDPA โดย

ลูกคาเปน “ผูควบคุมขอมูล” สําหรับขอมูลที่ยูดี ทรัคส กรุป และ/หรือ ผูใหบริการภายนอก ทําการ

ประมวลผลแทนลูกคาในการใหบริการ และยูดี ทรัคส กรุป จะกระทําการในฐานะ “ผูประมวลผล

ขอมูล” ของลูกคา และอาจใชผูประมวลผลรายยอยในการประมวลผล ตลอดจนบริษัทอ่ืนๆ ของ 

ยูดี ทรัคส กรุป 
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ลูกคาตกลงปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูล รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การใหขอมูลที่เก่ียวของเมื่อ

จําเปน ลูกคาจะตองคุมครองยูดี ทรัคส กรุป ผูแทน และตัวแทน และบุคคลภายนอกผูกระทําการ

แทนยูดี ทรัคส กรุป จากความรับผิดตอความสูบเสียอันเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามกฎหมาย

คุมครองขอมูล ไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

นอกเหนือจากเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่กําหนดไวในสัญญาฉบับนี้ หากลูกจางของลูกคา และ/หรือ บุคคลอ่ืนใด

ที่ใชยานพาหนะ ไมไดมอบความยินยอมตามที่กําหนดไวในขอนี้ หรือเพิกถอนความยินยอมนั้นเสีย 

ลูกคาจะไมมีสิทธิใชบริการ และยูดี ทรัคส กรุป และ/หรือ ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตไมจําเปนตอง

ใหบริการแกลูกคาอีกตอไป 

นอกจากนี้ ลูกคาตกลงวาตัวแทนจําหนายและเวิรคช็อปสามารถเขาถึงและใชขอมูลเพื่อวัตถุประสงค

ในการใหบริการบํารุงรักษา และ/หรือ ซอมแซมยานพาหนะ และลูกคาจะตองรวบรวมความยินยอม

จากลูกจาง และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดของลูกคาที่เปนผูใชยานพาหนะ เพื่อใหตัวแทนจําหนายสามารถ

เขาถึงขอมูลได เวนแตจะตองไดรับอนุญาตอ่ืนใดตามกฎหมาย ลูกคาจะตองเก็บรักษาความยินยอม

เหลานั้นไว และจะตองมอบใหแกยูดี ทรัคส กรุป โดยทันที เมื่อไดรับการรองขอจากยูดี ทรัคส กรุป  

2.4 ขอความในสวนนี้ใชบังคับเฉพาะกับลูกคาที่สมัครใชบริการ ในกรณีที่ลูกคาใหขอมูลและสารสนเทศ

ใดๆ แกยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต เพียงเทาที่เก่ียวของ) รวมถึงแตไม

จํากัดเฉพาะขอมูลสวนบุคคลนั้น ลูกคาขอยืนยัน รับรอง และสัญญาวา 

(1) ขอมูลทั้งหมดที่ไดรับจากลูกคานั้นถูกตองและครบถวน 

(2) ลูกคาไดรับและยังคงมีอยูซึ่งความยินยอมอันจําเปนตามสัญญาฉบับนี้ จากลูกจาง และ/หรือ 

บุคคลที่ใชยานพาหนะ และ/หรือ บุคคลใดๆ ที่จําเปนตองไดรับความยินยอมตามกฎหมายหรือ

กฎระเบียบ และจะตองมอบความยินยอมเหลานั้นใหแกยูดี ทรัคส กรุป เมื่อมีการรองขอ 

(3) ลูกคาจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอฮารดแวร เคร่ืองมือ และ/หรือ อุปกรณที่ถูกติดตั้งไว

บนยานพาหนะ และซอฟตแวร แพลทฟอรม และ/หรือ วิธีการใดๆ ที่ลูกคาอาจใช ไมวาโดยตรง

หรือโดยออม ในการมอบขอมูลใหแกยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต 

เพียงเทาที่เก่ียวของ) นอกเหนือไปจากระบบขอมูลทีไ่ดรับจากยดูี ทรัคส กรุป 

(4) ลูกคาจะตอง และดําเนินการใหบุคคลภายนอกที่ลูกคาใช ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของทั้งหมด รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะกฎหมาย GDPR 

และ PDPA และ 

(5) ลูกคาจะตองรับผิดและชดใชตอยูดี ทรัคส กรุป (และผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต เพียงเทาที่

เก่ียวของ) กรณีมีความเสียหายเกิดข้ึนจริง หรือที่อางวาเกิดข้ึนจากการที่ลูกคาฝาฝนขอกําหนด

ในสวนนี้ 

3. การโอนยานพาหนะใหแกบุคคลภายนอก 
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3.1 ลูกคาจะตองทําหนังสือแจงยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) โดยทันที หากยานพาหนะถูก

โอนไปยัง หรือถูกใชโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กอนที่จะมีการโอนยานพาหนะ ลูกคาจะตองแนใจวา

บุคคลภายนอกที่จะใชบริการ (รวมถึงบริการที่ตองชําระคาบริการกอนการใชบริการ) เขาทําสัญญา

บริการและสัญญาฉบับนี้ และลงทะเบียนการใชบริการกับยูด ีทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) 

หากบุคคลภายนอกจะไมใชบริการ ลูกคาจะตองแนใจวาบุคคลภายนอกนั้นจะอนุญาตใหยูดี ทรัคส 

กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) มีสิทธิรวบรวม ประมวลผล ควบคุม วิเคราะห สง แลกเปลี่ยน  

ถายโอน ใช และรับขอมูลจากยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงคภายใน ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ

สัญญาฉบับนี้ โดยไมอาจยกเลิกได และโดยปราศจากเงื่อนไข 

4. การปดการใชงานระบบขอมูล 

4.1 ระบบจีเอสเอ็ม/จีพีอารเอสจะถูกปดการใชงานเม่ือลูกคาทําหนังสือรองขอและเมื่อลูกคาไดชําระ

คาใชจายโดยไมชักชา โดยเวิรคช็อปที่ไดรับอนุญาตจากยูดี ทรัคส กรุป จะเปนผูปดการใชงานระบบ

ขอมูล และลูกคาจะตองเปนฝายนํายานพาหนะไปยังเวิรคช็อปเพื่อทําการปดการใชงานระบบ 

4.2 การปดการใชงานระบบจีเอสเอ็ม/จีพีอารเอสจะสงผลใหระบบอ่ืนๆ บางระบบไมทํางาน (เชน ระบบ 

I-See) เมื่อทําการปดระบบจีเอสเอ็ม/จีพีอารเอสแลว จะไมสามารถกูขอมูลกลับคืนมาได ลูกคา

สามารถเปดการใชงานอีกคร้ังไดที่เวิรคช็อปที่ไดรับอนุญาตจากยูดี ทรัคส กรุป ดวยคาใชจายของ

ลูกคา 

4.3 ลูกคารับทราบวาการปดการใชงานระบบขอมูลหมายความวายูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา 

แลวแตกรณี) จะไมสามารถสงขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะที่ถูกปดการใชงานแลวได และลูกคา

รับทราบและยินยอมใหการปดการใชงานระบบเปนการยกเลิกสัญญาบริการโดยอัตโนมัติสําหรับ

ยานพาหนะที่ถูกปดการใชงาน โดยยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) ไมตองรับผิดชอบแต

ประการใด  

4.4 เมื่อลูกคารองขอ หากยูดี ทรัคส กรุป เปดการใชงานระบบขอมูลของยานพาหนะใดอีกคร้ัง ใหใช

ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้และของสัญญาบริการกับการใหบริการสําหรับยานพาหนะ

นั้น ในกรณีที่การเปดการใชงานจะตองดําเนินการโดยเวิรคช็อปที่ไดรับอนุญาตจากยูดี ทรัคส กรุป 

ลูกคาจะตองเปนฝายนํายานพาหนะไปยังเวิรคช็อปเพื่อเปดการใชงานระบบอีกคร้ัง แตความในขอนี้

มิไดเปนการกําหนดหนาที่ใหยูดี ทรัคส กรุป ตองเปดการใชงานระบบขอมูลอีกคร้ัง  

4.5 การยกเลิกการลงทะเบียน การยกเลิก และ/หรือ การสิ้นสุดของการบริการ ไมเปนการปดการใชงาน

ระบบขอมูลโดยอัตโนมัติ ลูกคารับทราบและยอมรับวาขอมูลจะยังคงถูกรวบรวม ประมวลผล 

ควบคุม วิเคราะห และสง จนกวายูดี ทรัคส กรุปจะไดทําการปดหรือระงับการใชงานระบบขอมูล

แลวเทานั้น 

4.6 การปดการใชงานระบบขอมูล และ/หรือ การยกเลิกการลงทะเบียน การยกเลิก และ/หรือ  

การสิ้นสุดของการบริการ ไมเปนการกําจัดหรือลบขอมูลที่ถูกประมวลผลผานระบบขอมูล ยูดี ทรัคส 
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กรุป สามารถเก็บขอมูลเหลานั้นไวไดจนกวาสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลง 

4.7 แมวาสัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดลงหรือครบกําหนดสัญญา ลูกคารับทราบและตกลงวายูดี ทรัคส กรุป 

สามารถ (1) เขาถึงระบบขอมูลไดตลอดเวลา (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการเขาถึงจากระยะไกล)  

(2) รวบรวมและจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศใดๆ จากขอมูลที่รวบรวมไวในระหวางระยะเวลาของ

สัญญาฉบับนี้ และ (3) ประมวลผล แลกเปลี่ยน และใชขอมูลเหลานั้นภายในยูดี ทรัคส กรุป และ/

หรือ กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงคภายในสวนตัวและในทางธุรกิจอันสมควร ภายหลังจากที่

สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงหรือครบกําหนดสัญญาแลว 

5. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของสญัญา 

5.1 ระยะเวลาของสัญญานี้เร่ิมนับตั้งแตวันที่ลงในสัญญาฉบับนี้ และจะนับตอไปจนกวายูดี ทรัคส กรุป 

จะไมมีขอมูลที่ถือวาเปน “ขอมูลสวนบุคคล” ตามความหมายของกฎหมาย GDPR และ/หรือ PDPA 

อีกตอไป แตอยางไรก็ตาม ยูดี ทรัคส กรุป สามารถยกเลิกสัญญาสําหรับบริการบางอยางได ในสวนที่

เก่ียวของกับการสมัครใชบริการของลูกคา รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะภาคผนวกของสัญญานี้ เฉพาะใน

สวนที่ใชบังคับกับลูกคาที่สมัครใชบริการ โดยยูดี ทรัคส กรุป จะแจงใหลูกคาทราบ ตามวิธีการที่

กําหนดไวในสัญญาบริการหรือสัญญาฉบับนี้ 

5.2 ยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา แลวแตกรณี) สามารถยกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดโดยทันท ีหากลูกคา

ผิดสัญญา หรือถูกกลาวหาวาฝาฝนเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาฉบับนี้ หรือลูกคาไมปฏิบัติตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะกฎหมาย GDPR และ PDPA หรือลูกคาเปนผูมี

หนี้สินลนพนตัว ลมละลาย การทําแผนชําระหนี้แกเจาหนี้หรือการทําแผนชําระหนี้อ่ืนใด หรืออยูใน

สถานการณใดๆ อันอาจสงผลในทํานองเดียวกัน ทั้งนี้ ยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา แลวแต

กรณี) สามารถยกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดโดยทันที ไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน ในกรณีที่มีการระงับ

หรือยกเลิกการบริการทั้งหมดหรือในสวนใดๆ สืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย 

5.3 เมื่อมีการยกเลิกสัญญาฉบับนี้แลว การบริการ ระบบขอมูล พอรทัล และฮารดแวร จะถูกระงับ 

ขอกําหนดและเงื่อนไขที่โดยสภาพแลวสามารถมีผลบังคับตอไปไดภายหลังจากการยกเลิกหรือสิ้นสุด

สัญญาแลว ใหมีผลบังคับกันตอไป 

6. กฎหมายที่ใชบังคับและอนุญาโตตุลาการ 

6.1 สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนเปนภาษาอังกฤษ ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ในสวนที่เก่ียวของกับ

การบริการ ใหบังคับและตีความตามกฎหมายสิงคโปร และขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้

ในสวนที่เก่ียวของกับการประมวลผลและบริหารจัดการขอมูลใหบังคับและตีความตามกฎหมายญีปุ่น 

โดยไมตองคํานึงถึงการขัดกันของกฎหมายหรือการเลือกใชกฎหมาย 

6.2 ขอโตแยง ขอพิพาท ขอโตเถียง หรือขอเรียกรองที่เกิดข้ึนจากหรือที่เก่ียวของกับสัญญาฉบับนี้ หรือ

การตีความสัญญาฉบับนี้ หรือการดําเนินการตามหรือที่กําหนดโดยสัญญาฉบับนี้ หรือการผิดสัญญา 
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การสิ้นสุดของสัญญา หรือการไมมีผลบังคับของสัญญาฉบับนี้ ใหระงับโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ

ตามระเบียบอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศแหงสิงคโปร (“SIAC”) ที่

บังคับใชอยู ณ ขณะนั้น และใหถือเอากฎระเบียบเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้

ใหคณะอนุญาโตตุลาการประกอบดวยอนุญาโตตุลาการหนึ่ งคน เลือกโดยประธานศาล

อนุญาโตตุลาการของ SIAC การดําเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใหใชภาษาอังกฤษ และดําเนิน

กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร 

คําตัดสินหรือคําวินิจฉัยชี้ขาดใดๆ ของคณะอนุญาโตตุลาการใหเปนที่สุดและผูกพันคูกรณีทุกฝายใน

กระบวนอนุญาโตตุลาการ คูกรณีตกลงสละสิทธิในการยื่นอุทธรณหรือยื่นขอตรวจสอบคําชี้ขาดนั้น

ตอศาลหรือองคคณะใดๆ ทั้งนี้ เพียงเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตใหกระทําได คูกรณีทุกฝาย

ยอมรับวาคําวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจถูกบังคับแกคูกรณีในกระบวนอนุญาโตตุลาการ

หรือสินทรัพยของคูกรณีได ไมวาสินทรัพยนั้นตั้งอยู ณ ที่ใด และสามารถนําคําวินิจฉัยชี้ขาดของ

อนุญาโตตุลาการไปใชในศาลใดๆ ที่มีเขตอํานาจได คูกรณีทุกฝายสละสิทธิ โดยไมอาจเพิกถอนได  

ซึ่งเอกสิทธิ์ใดๆ ที่มีอยูในเขตอํานาจซึ่งคูกรณีฝายนั้น (หรือสินทรัพยของคูกรณี) มีอยู ในกรณีที่มีการ

บังคับ (หรือมีคําตัดสิน) ตามคําวินิจฉัยชี้ขาดที่ไดดําเนินการตอศาลที่มีเขตอํานาจ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อ

สัญญาฉบับนี้เทานั้น 

7. เบ็ดเตลด็ 

7.1 กรณีที่ยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา แลวแตกรณี) ไมไดบังคับตามสิทธิภายใตสัญญาบริการ 

สัญญาฉบับนี้ หรือลิขสิทธิ์ หรือทรัพยสินทางปญญาอ่ืนๆ ของยูดี ทรัคส กรุป จะไมถูกตีความวาเปน

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาบริการ สัญญาฉบับนี้ หรือเปนการสละสิทธิใดๆ ของยูดี ทรัคส กรุป 

และ/หรือ ผูนําเขา แลวแตกรณี) ภายใตสัญญาฉบับนี้ หรือตามกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ  

การสละสิทธิหรือแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาบริการหรือสัญญาฉบับนี้จะมีผลตอเมื่อไดกระทําเปนลาย

ลักษณอักษรและลงนามโดยคูสัญญาทุกฝาย กรณีที่คูสัญญาฝายใดไมไดเรียกรองใหมีการดําเนินการ

ตามขอกําหนดหรือหนาที่ตามสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ หรือกรณีที่คูสัญญาฝายใดสละ

สิทธิเมื่อมีการกระทําผิดสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ ไมเปนการตัดสิทธิในการบังคับตาม

ขอกําหนดหรือหนาที่ในภายหลัง หรือถือวาเปนการสละสิทธิเมื่อมีการผิดสัญญาในภายหลัง 

7.2 กําหนดเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา แลวแตกรณี) ไมใช

สาระสําคัญของสัญญา 

7.3 หากศาล องคคณะ หนวยงาน หรือองคกรใดๆ ที่มีเขตอํานาจ เห็นวาเงื่อนไขหรือสวนใดของสัญญา

บริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ไมชอบดวยกฎหมาย ไมสมบูรณ หรือไมสามารถบังคับได ใหตัด

ขอความในสวนนั้นออกจากสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ เพียงเทาที่จําเปน และใหเปนอัน

สิ้นผล โดยไมตองแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในสวนอ่ืนของสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ 

เทาที่จะกระทําได และไมกระทบกระเทือนขอความอ่ืนใดในสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ 
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ซึ่งจะยังคงมีผลและบังคับใชไดตอไปอยางสมบูรณ 

7.4 ขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้อาจถูกแกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยการเผยแพรฉบับใหมใน

เว็บไซต ใหถือวาลูกคาไดยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขใหม หากลูกคายังคงใชบริการ และ/หรือ  

ใชงานยานพาหนะตามสญัญาฉบับนี้ ภายหลังจากที่ไดมีการเผยแพรแลว 

7.5 สัญญาบริการและสัญญาฉบับนี้ทําข้ึนเปนการเฉพาะตัวกับลูกคา และลูกคาตกลงจะไมโอน 

มอบหมาย ใหอนุญาต แตงตั้งทรัสต หรือทําสัญญาชวงซึ่งสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาบริการ และ/

หรือ สัญญาฉบับนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  

7.6 สัญญาบริการและสัญญาฉบับนี้ระบุขอกําหนดและเงื่อนไขที่ลูกคาไดตกลงยอมรับในประเด็นสําคัญ 

และเปนความตกลงทั้งหมดระหวางคูสัญญา และใหแทนที่ความตกลง คํารับรอง และความเขาใจ

กอนหนานั้นระหวางคูสัญญา ไมวาในรูปแบบของลายลักษณอักษรหรือวาจา  

ภาคผนวก 2 – ขอกําหนดและเงื่อนไขการบริการ 

ภาคผนวกนี้ใชบังคับเฉพาะกับลกูคาที่สมัครใชบริการ 

1. บริการ 

1.1 ขอมูลและสารสนเทศของลูกคาที่ยูดี ทรัคส กรุป และผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตไดเก็บรักษาไว  

ที่เก่ียวกับการบริการ การซอมแซม การบํารุงรักษา และการทํางานของยานพาหนะของลูกคา อัน

เปนสวนหนึ่งของบริการ เปนสวนสาระสําคัญของขอบเขตระบบขอมูลในการใหบริการ 

1.2 ยูดี ทรัคส กรุป สงวนสิทธิในการดดัแปลง อัพเกรด แลกเปลี่ยน หรือสับเปลี่ยนบริการใดๆ หรือสวน

หนึ่งสวนใด โดยไมตองแจง และเปนดุลพินิจของยูดี ทรัคส กรุป ฝายเดียว เพื่อปรับปรุงระบบขอมูล

อยางตอเนื่อง หรือเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดหรือกฎระเบียบดานความปลอดภัย หรือเพื่อการ

ทํางานเพิ่มเติมซึ่งไมกระทบตอคุณภาพหรือการใหบริการอยางมีนัยสําคัญ 

1.3 กรณีที่จะตองกําหนดขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการบริการ รวมถึงการใชพอรทัล  

ลูกคารับทราบและตกลงยอมผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไข (ซึ่งอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเปน

คร้ังคราว ตามข้ันตอนที่กําหนดไวในขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม) ในเวลาที่สมัครใชบริการที่

เก่ียวของ และใหผนวกขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นเขาเปนสวนหนึ่งของสัญญาบริการ กรณีที่

ขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมขัดแยงกับสัญญาฉบับนี้ ใหใชขอกําหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบังคับกับ

การบริการเฉพาะในสวนที่สามารถทําได 

1.4 การบริการอาจรวมถึงขอมูลหรือบริการที่ไดรับอนุญาตจากบุคคลภายนอก ลูกคาจะตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขและขอหามที่บุคคลภายนอกนั้นกําหนดใหยูดี ทรัคส กรุป และ/หรือ ผูใหบริการที่ไดรับ

อนุญาต ตองดําเนินการใหลูกคาปฏิบัติตาม 

1.5 หากสัญญาบริการทําข้ึนโดยผูนําเขา ใหผูนําเขามีสิทธิโอนสัญญาบริการมายังยูดี ทรัคส กรุป ได
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ตลอดระยะเวลา ลูกคาจะตองอนุญาตใหโอนสัญญาได และใหผูนําเขาหลุดพนจากสัญญาบริการ โดย

จะตองไมเรียกรองใดๆ เอากับผูนําเขาอีก เมื่อไดมีการโอนสัญญาบริการและเมื่อผูนําเขาไมได

ครอบครองขอมูลภายใตสัญญานี้อีกตอไปแลว ลูกคายินยอมใหผูนําเขาหลุดพนจากสัญญาฉบับนี้ 

โดยจะไมเรียกรองใดๆ เอากับผูนําเขาอีก 

2. ระบบขอมูลที่ใหบริการ 

2.1 สิทธิของลูกคาในการใชระบบขอมูลข้ึนอยูกับความพรอมของระบบขอมูลในดานเทคนิคและ

กฎระเบียบ 

2.2 ความพรอมของระบบขอมูลข้ึนอยูกับความพรอมของเครือขายและความครอบคลุมของดาวเทียม 

และอาจถูกรบกวนเมื่อมีสิ่งกีดขวาง รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ สะพาน อาคาร และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ 

สภาพชั้นบรรยากาศหรือภูมิประเทศ และขอจํากัดดานเทคนิค รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ  

ความผิดพลาดของระบบจีพีเอส  

2.3 ยูดี ทรัคส กรุป สงวนสิทธิในการรับประกันหรือความรับผิดสําหรับความปลอดภัยของโทรคมนาคม 

เครือขายไรสายหรืออ่ืนๆ ที่ใชในการสงขอมูล 

2.4 ระบบขอมูลอาจไมพรอมใหบริการเนื่องมาจากการบํารุงรักษาหรือการลางความผิดพลาดของระบบ

อุปกรณ การบํารุงรักษาตามแผนการ หากสามารถทําได จะถูกแจงผานพอรทัลหรือสื่อสารดวยวิธีอ่ืน

ไปยังลูกคา ยูดี ทรัคส กรุป ไมตองรับผิดชอบตอความสูญเสียใดๆ ที่เกิดข้ึนกับลูกคา อันเนื่องมาจาก

การรบกวนระบบขอมูลและการบริการ ยูดี ทรัคส กรุป จะหาวิธีการเพื่อลดการรบกวนระบบขอมูล 

2.5 การเขาถึงขอมูลในระบบขอมูลของลูกคาข้ึนอยูกับความพรอมในทางเทคนิคและกฎระเบียบ  

โดยปกติแลว การเขาถึงอาจถูกจํากัดชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่กําหนดไวบนพอรทัลสําหรับการบริการ

บางอยาง ลูกคาจะตองเปนฝายจัดหาอุปกรณที่จําเปนสําหรับการเขาถึงบริการ เชน อุปกรณ

คอมพิวเตอรและระบบออนไลน 

2.6 ลูกคารับทราบและยอมรับวาขอมูลทั้งหมดหรือบางสวนอาจไมพรอมใหบริการ หลังจากที่ยูดี ทรัคส 

กรุป ไดเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาหนึ่ง ลูกคาจะตองเปนฝายรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลไวนอก

ระบบผานพอรทัล ภายในระยะเวลาอันสมควร ลูกคารับทราบและยอมรับวายูดี ทรัคส กรุป อาจจะ

ไมใหหรือเก็บไวซึ่งขอมูลที่ผานการประมวลผลของยูดี ทรัคส กรุปมาแลวเปนระยะเวลากวา 5 ป 

หรือนานกวานั้น นับตั้งแตวันที่ลูกคารองขอ เพื่อความชัดเจน ความในขอนี้ไมเปนการกําหนดใหยูดี 

ทรัคส กรุป ตองใหขอมูลใดๆ แกลูกคา เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

3. การใชระบบขอมูล 

3.1 สิทธิของลูกคาในการใชระบบขอมูลอยูภายใตสัญญาบริการ และข้ึนอยูกับการปฏิบัติตามขอกําหนด

และเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้โดยลูกคา และข้ึนอยูกับลําดับข้ันของการพัฒนาทางเทคนิคและความ

พรอมของระบบขอมูลในทางเทคนิคและกฎระเบียบ 
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3.2 เมื่อทําสัญญาบริการแลว ยูดี ทรัคส กรุป (หรือผูนําเขา แลวแตกรณี) จะตองจัดสงขอมูลสําหรับการ

เขาใชบริการใหแกลูกคาเพื่อใหลูกคาเขาถึงพอรทัล ลงทะเบียน/ยอมรับยานพาหนะในพอรทัล  

และเร่ิมการใชบริการที่ลูกคาสมัคร ลูกคาจะตองปฏิบัติตามมาตรา 32 ของกฎหมาย GDPR  

และจะตองคุมครองความปลอดภัยของระบบขอมูลตลอดเวลาโดยการเก็บรักษารหัสการเขาใชงาน

และเขาถึงขอมูลไวอยางปลอดภัย ลูกคาจะตองใชมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งมาตรการจะตองสอดคลองกับมาตรฐานที่กฎหมาย PDPA กําหนด และลูกคา

จะตองคุมครองความปลอดภัยของระบบขอมูลตลอดเวลาโดยการเก็บรักษารหัสการเขาใชงานและ

เขาถึงขอมูลไวอยางปลอดภัย 

3.3 ลูกคาจะตองแนใจและตองรัดผิดชอบในการปฏิบัติตามคูมือเก่ียวกับยานพาหนะของยูดี ทรัคส กรุป  

3.4 ลูกคารับทราบวาระบบขอมลูอาจใหบริการไดไมครอบคลุมในทุกประเทศ ระบบจะสามารถใหบริการ

ไดเมื่อยูดี ทรัคส กรุป 

(1) ไดดําเนินการติดตั้งพอรทัลสําหรับการบริการในประเทศ 

(2) ไดรับหนังสือรับรองหรือเอกสารอนุญาตอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับการใชบริการและฮารดแวรใน

ประเทศ และ 

(3) เขาทําสัญญาที่เก่ียวของกับผูใหบริการจีเอสเอ็ม/จีพีอารเอส และ/หรือ ดาวเทียม 

หากเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งขางตนไมครบถวน ยูดี ทรัคส กรุป และ/หรือ ผูใหบริการที่ไดรับ

อนุญาตอาจปด หรือไมเปดการใชงานฮารดแวรบางสวนหรือทั้งหมดบนยานพาหนะ ลูกคาอาจ

ใชเฉพาะพอรทัลสําหรับยานพาหนะที่ลูกคามีฮารดแวรที่จําเปนและไดลงทะเบียนใชบริการไว 

3.5 ลูกคาจะตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียน ถอนการลงทะเบียน และข้ันตอนอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ

บริการ และ/หรือ การบันทึกขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะที่กระทําไปโดยบุคลากรของลูกคา ลูกคา

จะตองเปนฝายรับผิดชอบเร่ืองดังตอไปนี้แตเพียงฝายเดียว 

(1) ดําเนินการทั้งหมดหรือใดๆ อันจําเปนในการรวบรวม ประมวลผล และใชขอมูลที่เก่ียวของใน

การใหบริการ 

(2) แจงยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) เก่ียวกับการขายหรือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน

ยานพาหนะที่ลงทะเบียนไว 

(3) ยกเลิกการลงทะเบยีนยานพาหนะใดๆ ในระยะเวลาอันสมควร หากลูกคาไมไดเปนเจาของอีก

ตอไป หรือไดจําหนายยานพาหนะที่ลงทะเบียนไว 

(4) จํากัดการใชรหัสผานและการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับการเขาถึงและการใชบริการเฉพาะผูใชงานที่

ไดรับอนุญาตเทานั้น 

(5) แจงใหผูใชยานพาหนะและผูใชบริการทราบและปฏิบัติตามวิธีการใชบริการอยางครบถวน 
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(6) ลูกคาและผูใชยานพาหนะจะตองไมใชบริการและระบบขอมูลไปในทางฝาฝนกฎหมายหรือเพื่อ

การอันไมชอบดวยกฎหมายหรือเปนความผิด 

3.6 นอกจากนี้ ลูกคายังตองรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูล รวมถึงกฎหมาย GDPR 

และ/หรือ PDPA แลวแตกรณี และตองไดรับความยินยอมตางๆ ที่จําเปน ลูกคาจะตองชดใชใหแกยูดี 

ทรัคส กรุป บริษัทในเครือ ณ ปจจุบันหรือในอนาคต และบริษัทลูก ลูกจาง ตัวแทน ผูรับชวง และ

ผูรับโอน สําหรับบรรดาขอเรียกรอง ความสูญเสีย ความรับผิด ความเสียหาย คาธรรมเนียม คาใชจาย 

(รวมถึงคาทนายความตามสมควร) อันเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว 

3.7 ยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา แลวแตกรณี) อาจระงับบริการ หรืออาจใชระบบขอมูลในการระบุ

ตําแหนงของยานพาหนะที่ลงทะเบียนไว หากมีเหตุอันควรใหยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา 

แลวแตกรณี) เชื่อไดวายานพาหนะไมไดถูกใชงานโดยลูกคาซึ่งเปนเจาของตามกฎหมาย หรือเปนการ

ใชที่ไมเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ 

4. การจํากัดความรับผิด 

4.1 ลูกคายอมรับบริการ ระบบขอมูล พอรทัลและฮารดแวร (รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการวิเคราะห  

การจัดทําเอกสาร การทํางาน ซอฟตแวรสําหรับบริการ) แบบ ‘ตามสภาพ’ – ‘เทาที่พรอมใหบริการ’ 

และยอมรับบรรดาขอผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ไมมีการใหคํารับรองและการรับประกันใดๆ เก่ียวกับ

บริการ ระบบขอมูล พอรทัลและฮารดแวร แกลูกคา ยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี)  

สงวนสิทธิซึ่งบรรดาการรับประกัน ทั้งโดยชัดแจงและโดยนัย เก่ียวกับบริการ ระบบขอมูล พอรทัล

และฮารดแวร (นอกเหนือไปจากที่กฎหมายกําหนดหรือสิทธิในการรับประกันของผูผลิต ซึ่งจํากัด

เฉพาะสําหรับฮารดแวรที่ลูกคาซื้อแยกตางหาก) รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันความ

เหมาะสมในการใชงานเฉพาะอยาง หรือความสามารถในเชิงพาณิชย ยูดีทรัคส (และผูนําเขา แลวแต

กรณี) จะไมรับผิดชอบ (ไมวาในทางสัญญา ทางละเมิด ทางประมาทเลินเลอ ตามกฎหมาย หรือ

ในทางอ่ืนใด) ตอความเสียหาย คาเสียหาย หรือความรับผิดใดๆ รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะคาเสียหาย

โดยตรง คาเสียหายโดยออม คาเสียหายพิเศษ การสูญเสียกําไร ความสูญเสียทางธุรกิจ การเสียเวลา

ในการบริหารจัดการ หรือตนทุนในการสรางหรือกูคืนขอมูล ไมวาความสูญเสียเหลานั้นเกิดข้ึนโดยตรง

หรือโดยออม และไมวายูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือ ผูนําเขา แลวแตกรณี) จะทราบวามีโอกาสเกิด

ความสูญเสียเหลานั้น หรืออาจเกิดความสูญเสียทางออมหรือที่อาจเกิดข้ึนตามมาหรือไมก็ตาม 

4.2 ความรับผิดสูงสุดของยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) ภายใตสัญญาบริการ และสัญญา

ฉบับนี้ สําหรับขอเรียกรองที่เกิดข้ึนในแตละไตรมาสตามปปฏิทิน (ไมวาตามสัญญา ทางละเมิด ทาง

ประมาทเลินเลอ ตามกฎหมาย การชดใชเยียวยา หรือประการอ่ืนใด) รวมกันแลวไมเกินรอยละ 100 

ของจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดชําระแลวภายใตสัญญาบริการ ในไตรมาสที่มีการเรียกรอง 

4.3 เวนแตสัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหยกเวนบรรดาเงื่อนไข 

การรับประกันและขอกําหนด ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติหรือ
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ประการอ่ืนใด เทาที่กฎหมายอนุญาตใหทําได 

4.4 ลูกคารับประกันแกยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) วาลูกคาได รับความยินยอม  

การอนุญาต ใบอนุญาตตางๆ ที่จําเปนสําหรับลูกคาในการใชบริการ ระบบขอมูล พอรทัลและ

ฮารดแวร เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวของโดยครบถวน ตลอดระยะเวลาของสัญญา

บริการ ลูกคาจะตองแนใจวาขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของกับบริการไดรับการประมวลผลโดยเปนไป

ตามกฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลแลวเทานั้น ยกตัวอยางเชน 

กฎหมาย GDPR และ/หรือ PDPA รวมถึงขอมูลที่เก่ียวกับผูขับข่ียานพาหนะที่ลงทะเบียนไว และ

บุคคลอ่ืนๆ 

4.5 ยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) จะไมรับผิดตอความสูญเสีย ความเสียหายประการใดๆ  

ที่เกิดข้ึนจากการกระทําหรือการละเวนการกระทําของลูกคา รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ การที่ลูกคาไม

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ 

4.6 ยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) จะไมรับผิดชอบตอความสูญเสีย หรือความเสียหาย

ประการใดๆ ที่เกิดข้ึนจากความผิดพลาดหรือการขัดของของระบบการสื่อสารสาธารณะที่จําเปนใน

การใหบริการ 

4.7 ลูกคาเขาใจและยอมรับวาลูกคา (1) ไมมีความผูกพันในทางสัญญากับผูใหบริการโทรศัพทและระบบ

ไรสาย ที่ใชในการสงขอมูล (2) ไมใชบุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากสัญญาระหวางยูดี ทรัคสกรุป 

และผูใหบริการ (3) ผูใหบริการไมมีความรับผิดใดๆ ตอลูกคา ไมวาจากการผิดสัญญา การรับประกัน 

การประมาทเลินเลอ ความรับผิดโดยเครงครัดในทางละเมิดหรืออ่ืนใด (4) ขอความและขอมูลอ่ืนใด

อาจมีความลาชา ถูกลบ หรือไมถูกสง และ (5) ผูใหบริการไมสามารถรับประกันความปลอดภัยของ

การสงขอมูลแบบไรสาย และจะไมรับผิดชอบตอความไมปลอดภัยอันเกิดจากการใชบริการ 

5. เหตุสุดวิสัย 

5.1 ยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) ไมตองรับผิดชอบหรือรับผิดตอลูกคา หรือถือวาผิด

สัญญาบริการ และ/หรือ สัญญาฉบับนี้ หากไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือเกิดความลาชา 

เนื่องมาจากเหตุดังตอไปนี้: การกระทําหรือละเวนการกระทําหรือเหตุการณใดๆ ที่อยูเหนือการ

ควบคุมและความคาดหมายของยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือผูนําเขา แลวแตกรณี) รวมถึงแตไมจํากัด

เฉพาะ การกระทําหรือละเวนการกระทําของผูใหบริการที่เปนบุคคลภายนอก (รวมถึงแตไมจํากัด

เฉพาะผูใหบริการเครือขายจีเอสเอ็ม/จีพีอารเอส หรือบุคคลภายนอกที่ใหบริการหรือจัดหา

ผลิตภัณฑ) ความบกพรองหรือการขาดแคลนอุปกรณ เหตุสุดวิสัย สงคราม การนัดหยุดงานของ

ลูกจาง ขอพิพาท การประทวง อัคคีภัย วาตภัย การระเบิด การกอการราย โรคระบาด เหตุฉุกเฉิน

ระดับประเทศ โดยยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) มีสิทธิขยายระยะเวลาในการปฏิบัติ

ตามสัญญาไดตามสมควร ยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา แลวแตกรณี) อาจใชดุลพินิจแตเพียงฝาย

เดียวในการระงับหรือยกเลิกการใหบริการทั้งหมดหรือบางสวนได หากเกิดเหตุการณใดเหตุการณ
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หนึ่งขางตน 

ภาคผนวก 3 – การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภาคผนวกนี้ใชเฉพาะกับลูกคาที่สมัครใชบริการเทานั้น 

1. หัวขอและรายละเอียด 

1.1 ในระหวางการใหบริการ ยูดี ทรัคส กรุปและ/หรือผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตอาจเขาถึงขอมูลที่

รวบรวมผานระบบขอมูล ขอมูลที่รวบรวมและประมวลผลดังกลาวอาจถือเปน "ขอมูลสวนบุคคล" 

ตามความหมายของกฎหมาย GDPR และ/หรือ PDPA ในระหวางการใหบริการ ยูดี ทรัคส กรุปและ/

หรือผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตอาจเขาถึงขอมูลสวนบุคคลในนามลูกคา ลูกคารับทราบและยอมรับวา

ในการรวบรวมขอมูลนั้น ลูกคามีอํานาจในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามความหมายของกฎหมาย 

GDPR และ/หรือ PDPA (“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล”) และยูดี ทรัคส กรุป (และผูใหบริการที่ไดรับ

อนุญาต) จะเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบคุคลตามความหมายของกฎหมาย GDPR และ/หรือ PDPA 

(“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ใหขอความในขอ 1 นี้ใชบังคับ 

1.2 ยูดี ทรัคส กรุปจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามเอกสารที่ไดรับมอบหมายจากลูกคา เวนแตมี

กฎหมายกําหนดใหยูดี ทรัคส กรุป ตองปฏิบัติตาม ในกรณีดังกลาว ยูดี ทรัคส กรุป จะแจงใหลูกคา

ทราบถึงขอกําหนดทางกฎหมายนั้นกอนการดําเนินการดังกลาว เวนแตมีกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด

หามเอาไว ยูดี ทรัคส กรุปจะแจงใหลูกคาทราบโดยทันทีหากยูดี ทรัคส กรุปตระหนักวาการปฏิบัติ

ตามคําสั่งใดๆ ที่ไดรับจะเปนการละเมิดกฎหมายคุมครองขอมูลที่เก่ียวของ 

1.3 เมื่อลูกคารองขอ ยูดี ทรัคส กรุป จะดําเนินการแกไข ลบ ทําลาย ยกเลิกการระบุตัวตน หรือปดก้ัน

ขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด หากพอรทัลกําหนดใหมีวิธีการใดๆ สําหรับลูกคาใน

การแกไข ลบ ทําลาย ยกเลิกการระบุตัวตน หรือปดก้ันขอมูลสวนบุคคลดังกลาว ลูกคาจะใชความ

พยายามตามสมควรทั้งหมดในการใชงานพอรทัลกอนที่จะติดตอกับยูดี ทรัคส กรุป เพื่อขอความ

ชวยเหลือ ทั้งนี้ ไมมีขอกําหนดใดที่กําหนดหรือบังคับใหยูดี ทรัคสกรุป ตองเสนอวิธีการดังกลาวผาน

ทางพอรทัล ลูกคารับทราบวาการลบ การทําลาย การยกเลิกการระบุตัวตน และ/หรือการปดก้ัน

ขอมูลสวนบุคคลอาจเปนสาหตุใหใหยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือผูนําเขา) ไมสามารถใหบริการใดๆ ได 

ดวยเหตุนี้ ลูกคาจึงรับทราบและตกลงวาการลบ การทําลาย การยกเลิกการระบตุัวตน และ/หรือการ

ปดก้ันดังกลาวถือเปนการเลิกสัญญาในการใหบริการโดยอัตโนมัติสําหรับบริการที่ไดรับผลกระทบ

โดยยูดี ทรัคส กรุป (และผูนําเขา) ไมจําเปนตองมีความรับผิดใดๆ ลูกคารับทราบและยอมรับวายูดี 

ทรัคส กรุป อาจทําหนาทีเ่ปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และอาจเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดังกลาว

ไวในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล แมวาลูกคาไดรองขอใหลบขอมูลสวนบุคคลที่ยดูี ทรัคส กรุปมี

อยูในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.4 นอกเหนือจากขอกําหนดในการใหบริการแลว เอกสารที่ลูกคาแตละทานมอบหมายจะไดรับอนุญาต

ในกรณีพิเศษเทานั้น และตองเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาบริการและ/หรือสัญญานี้เทานั้น  
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การแกไข การลบ การทําลาย การยกเลิกการระบุตัวตน และ/หรือการปดก้ันขอมูลสวนบุคคลใดๆ  

จึงตองไดรับการรองขอจากลูกคาภายในขอบเขตทีส่ามารถเขาถึงได 

1.5 ลูกคาอนุญาตใหยูดี ทรัคส กรุป เขารวมกับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน รวมถึงหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่งของยูดี ทรัคส กรุป เพื่อดําเนินการประมวลผลโดยเฉพาะในนามของลูกคา (รวมกัน

เรียกวา “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวง”) โดยมีเงื่อนไขวายูดี ทรัคส กรุป จะตองตรวจสอบให

แนใจวามีขอกําหนดการคุมครองขอมูลที่เหมาะสมรวมกับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงแตละ

รายเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรา 28(3) กฎหมาย GDPR ยูดี ทรัคส กรุป จะบอกกลาวให

ลูกคาทราบตามสมควรในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงที่เลือกไวและ

อนุญาตใหลูกคามีโอกาสคัดคานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยอาจกระทําโดยการเปดเผยรายชื่อ 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงบนเว็บไซต ลูกคารับทราบวาในบางกรณี หากลูกคาคัดคานการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหยูดี ทรัคส กรุป ไมสามารถใหบริการบางสวนหรือทั้งหมดได 

ดังนั้น ลูกคารับทราบและตกลงวาหากลูกคาคัดคานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยูดี ทรัคส กรุป  

อาจหยุดใหบริการและบอกเลิกสัญญาบริการทันทีโดยไมตองรับผิดใดๆ ในสวนของยูดี ทรัคส กรุป 

1.6 ลูกคาแตงตั้งใหยูดี ทรัคส กรุปเปนผูรับมอบอํานาจแตเพียงผูเดียวเพื่อจุดประสงคในขอสัญญา

มาตรฐาน (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ที่กําหนดไวใน Decision 2010/87/EC หรือสัญญาอ่ืนใด

กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงสําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในนามของลูกคา  

และกับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงที่อาศัยอยูนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการถายโอนขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย GDPR และลูกคารับทราบและตกลงวา 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงดังกลาวอาจเขาทําสัญญาประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงกับ 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลชวงตอไป 

1.7 ลูกคายอมรับวายูดี ทรัคส กรุป อาจโอน (หรืออนุญาตใหเขาถึง) ขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศอ่ืน 

รวมถึงประเทศที่ตั้งอยูนอก EEA และ/หรือประเทศไทย คูสัญญาจะรวมกันใชมาตรการที่จําเปนตาม

สมควรเพื่อใหแนใจวาการโอนขอมูลดังกลาวเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ ซึ่งอาจรวมถึงการให

ความยินยอมในการโอนขอมูลระหวางประเทศ และ/หรือ การเขารวมในขอสัญญามาตรฐานและ/

หรือขอสัญญาตนแบบอ่ืนๆ สําหรับการโอนขอมูลภายนอก EEA และ/หรือประเทศไทย 

1.8 ในกรณีที่นิติบุคคลอ่ืนนอกจากลูกคาเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ไมวาทั้งหมดหรือเพียงบางสวน 

ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลโดยยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต) ในนามของลูกคา

ภายใตสัญญานี้ ลูกคารับรองวาลูกคามีความจําเปน มีสิทธิ และมีอํานาจในการเขาทําสัญญานี้ในนาม

ของนิติบุคคลดังกลาว 

1.9 สัญญานี้ไมถือเปนการปองกันหรือจํากัดความสามารถของยูดี ทรัคส กรุป ในการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และ/หรือเพื่ อวัต ถุประสงคของฝายตน  

แมเปนขอมูลสวนบุคคลที่ยูดี ทรัคส กรุป ดําเนินการในนามของลูกคาในฐานะผูประมวลผลขอมูล
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สวนบุคคล 

2. หนาที่อ่ืนๆ ของลูกคา 

2.1 ลูกคายังคงมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการเขาถึงการเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล  

และการใชขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย ตลอดจนเพื่อการคุมครองสิทธิของบุคคลภายนอก

ที่ไดรับผลกระทบและขอเรียกรองจากบุคคลภายนอก ลูกคาตองตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลสวน

บุคคลใดๆ ที่จัดเก็บในระบบขอมูลถูกประมวลผลโดยชอบดวยกฎหมาย 

2.2 ลูกคาจะตองแจงยูดี ทรัคส กรุป โดยทันทีและใหคําแนะนําที่เหมาะสมหากลูกคาตรวจพบวาการ

ประมวลผลขอมูลโดยยูดี ทรัคส กรุป (และ/หรือผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต) มีขอผิดพลาดหรือ

ผิดปกติ 

3. หนาที่อ่ืนๆ ของยูดี ทรัคส กรุป 

3.1 ยูดี ทรัคส กรุป มีหนาที่ตองควบคุมการประมวลผลขอมูลใหถูกตองอยางสม่ําเสมอเพื่อการใชบังคับ

และปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนขอกําหนดและมาตรการที่จําเปนเพื่อการ

ดําเนินการตามสัญญานี้ในการประมวลผลขอมูลที่ไดรับ 

3.2 ยูดี ทรัคส กรุปจะบอกกลาวลูกคาโดยไมชักชาหากยูดี ทรัคส กรุป ไดตระหนักถึงการละเมิดขอมูลที่

สงผลกระทบตอขอมูลสวนบุคคลที่ประมวลผลโดยยูดี ทรัคส กรุปในนามของลูกคาตามสัญญานี้ 

3.3 ยูดี ทรัคส กรุป อาจแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงแตไมจํากัดเพียง

กฎหมาย GDPR และ/หรือ PDPA และใหรายละเอียดการติดตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลแกลูกคา

เมื่อลูกคารองขอ 

3.4 หากพนักงานของยูดี ทรัคส กรุป สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลในระหวางการใหบริการ ยูดี ทรัคส 

กรุป จะตรวจสอบการเขาถึงและการใชงานเพื่อใหจํากัดเฉพาะสิ่งที่จําเปนสําหรับการใหบริการ ยูดี 

ทรัคส กรุป จะพยายามตรวจสอบใหแนใจวาพนักงานจะไมรวบรวม ประมวลผล หรือใชขอมูลสวน

บุคคลโดยไมไดรับอนุญาต และพนักงานไดปฏิบัติตามขอกําหนดที่มีอยู และภายใตขอบเขตที่

กฎหมายกําหนด  

3.5 โดยพิจารณาถึงลักษณะของการประมวลผล ยูดี ทรัคส กรุป จะใหความชวยเหลือลูกคาตามเหตอัุน

สมควรในเชิงพาณิชย โดย: 1) จัดใหมีมาตรการทางเทคนิคและในเชิงองคกรที่เหมาะสมเพื่อใหลูกคา

บรรลุหนาที่ของตนในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลในการบังคับใชสิทธิของเจาของขอมูลภายใต

กฎหมายคุมครองขอมูลที่บังคับใชเทาที่เปนไปได และ 2) ดําเนินการตามสมควรในเชิงพาณิชยตามที่

ลูกคากําหนดเพื่อชวยเหลือลูกคาในการตรวจสอบ การบรรเทา และการแกไขการละเมิดขอมูลสวน

บุคคล รวมถึงการแจงเตือนการละเมิดขอมูลสวนบุคคลตอหนวยงานกํากับดูแลหรือเจาของขอมูล 

และการประเมินผลกระทบจากการคุมครองขอมูล 

3.6 ลูกคาดําเนินการตรวจสอบหรือแตงตั้งผูตรวจสอบอิสระจากบุคคลภายนอกไมเกินหนึ่งคร้ังตอป
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ปฏิทินโดยตองแจงเปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางนอยสามสิบ (30) วัน ในระหวางเวลาทําการ

ปกติของยูดี ทรัคส กรุป โดยมีเงื่อนไขวาลูกคาและผูตรวจสอบจะตองเขาผูกพันตนตามขอตกลงใน

การรักษาความลับที่ยูดี ทรัคส กรุป ไดจัดทําไว กอนที่จะเขาตรวจสอบวายูดี ทรัคส กรุป ไดปฏิบตัิ

ตามที่กําหนดไวในภาคผนวก 3 นี้ โดยลูกคาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบที่ระบุไวใน

ขอนี้ ผูตรวจสอบมีหนาที่ตองทําตามขอบเขต หนาที่ และระยะเวลาตามความจําเปนในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัด และตองไมรบกวนการปฏิบัติงานของยูดี ทรัคส กรุป หากไมจําเปน 

3.7 ยูดี ทรัคส กรุป จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งยูดี ทรัคส กรุป ไดประมวลผลในฐานะผูประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลในนามของลูกคาโดยปราศจากความยินยอมของลูกคา เวนแตยูดี ทรัคส กรุป  

มีหนาที่ตองกระทําตามกฎหมาย ระเบียบ ศาล หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจ 

4. ความปลอดภัยของขอมูล 

4.1 ยูดี ทรัคส กรุป รับประกันความปลอดภัยของขอมูลโดยใชมาตรการขององคกรและมาตรการทาง

เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไดประมวลผลในนามของลูกคา และยูดี ทรัคส 

กรุป ยอมรับวามาตรการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด มาตรการขององคกรและมาตรการ

ทางเทคนิคที่ทําใหขอมูลมีความปลอดภัยอาจไดรับการปรับปรุงโดยยูดี ทรัคส กรุป ตามข้ันตอนและ

การพัฒนาทางเทคนิค โดยตองไมสงผลใหระดับความปลอดภัยลดลง 

4.2 ลูกคาจะตองรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลภายนอกที่มีผานทางพอรทัล ภายในเวลาที่กําหนดกอนที่

สัญญาบริการและ/หรือสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดหรือครบกําหนด อยางใดอยางหนึ่งเกิดข้ึนกอน เมื่อ

สัญญาสิ้นสุดลงหรือครบกําหนดแลว ยูดี ทรัคส กรุป จะลบขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดในพอรทัลที่

เก่ียวของกับลูกคา และยืนยันการลบขอมูลกับลูกคาเมื่อมีการรองขอเปนลายลักษณอักษร เวนแตใน

กรณีที่ยูดี ทรัคส กรุป ตองดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับที่บังคับใชกับการรักษาขอมูลสวน

บุคคลในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

5. รายละเอียดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

5.1 ขอกําหนดตอไปนี้กําหนดคําอธิบายเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลที่ยูดี ทรัคส กรุป ประมวลผลภายใต

สัญญาฉบับนี้ อันเปนไปตามที่ระบุไวในมาตรา 28(3) กฎหมาย GDPR เพื่อความชัดเจน ขอกําหนดนี้

ไมกอใหเกิดหนาที่หรือสิทธิใดๆ ตอคูสัญญาในสัญญาฉบับนี้  

(1) หัวขอและระยะเวลาในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

หัวขอและระยะเวลาของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญา

ฉบับนี้ 

(2) ลักษณะและวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ลักษณะและวัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามที่กําหนดไวใน

สัญญาฉบับนี้ 
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(3) ประเภทของขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล 

ลูกจางและผูรับจางของลูกคา 

(4) ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ประมวลผล 

ภายในขอบเขตที่ถือวาเปนขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย GPDR ขอมูลสวนบุคคลตาม

ประเภทดังตอไปนี้อาจไดรับการประมวลผลภายใตสัญญานี้ 

• ขอมูลคนขับรถ เชน รหัสและ/หรือเลขประจําตัวผูขับรถ ชื่อ เบอรโทรศัพท และขอมูล

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับผูขับรถ 

• พฤติกรรมการขับรถและขอมูลการทํางาน เชน ระยะทาง ลักษณะการขับรถ ความเร็ว

ในการขับข่ี สภาพภูมิศาสตร รวมถึงขอมูลตําแหนงเสนทางที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและ

เสนทางทีม่ีความสําคัญทางประวัติศาสตร สถานที่ และการตั้งคาภาษาที่ตั้งคาบนแผง

หนาปด 

• รหัสประจํายานพาหนะ เชน เลขประจํายานพาหนะ รวมถึงเลขประจําตัวรถ (VIN) 

และแชสซีส เลขไอพี (IP Number) และที่อยูแม็ค (MAC address)  

• ขอมูลการทํางานของยานพาหนะ เชน ขอมูลทางเทคนิคของยานพาหนะ ขอมูลจาก

อุปกรณของยานพาหนะ การใชแบตเตอร่ี ขอมูลเคร่ืองยนต การใชเชื้อเพลิง ขอมูล

แรงมา/แรงบิด และรหัสขอผดิพลาด 

• ขอมูลการใชยานพาหนะ เชน ขอมูลการใชความเร็ว การใชเบรค การเปลี่ยนเกียร  

การเรง/การลดความเร็ว การตั้งคาแผงหนาปด การใชแรงมา/แรงบิด ขอมูลทาง

เทคนิคที่ไดจากการใชเคร่ืองยนต การตรวจจับขอมูลสภาพถนนและสภาพแวดลอม 

พรอมระบุเวลาและชั่วโมงการทํางาน และ 

• ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอม เชน สภาพถนน และสภาพแวดลอม 

(5)  หนาที่และสิทธิของลูกคา 

หนาที่และสิทธิของลูกคาถูกระบุไวในสัญญานี ้

ภาคผนวก 4 – แบบคําบอกกลาวและความยินยอม 

ลูกคารับทราบและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบไุวดานลาง และตกลงใชแบบฟอรมดังตอไปนี้ในการ

ใหความยินยอมตามที่จาํเปนภายใตสัญญาฉบบันี้ นอกเหนือไปจากขอตกลงและเงื่อนไขในการใหความยินยอม

ที่ลูกคาเรียกรองที่มีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับกําหนดไว  

********************************* 

 

_____________________ (“เจ า ของ รถบรรทุ ก”) ไ ด เ ข า ทํ า สัญญา กับ_____________________  
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บริษัทจดทะเบียนภายใตกฎหมายของประเทศ_____________________ (“ผูขายยูดี ทรัคส”) เก่ียวกับ

ขอมูลและสารสนเทศที่รวบรวม ประมวลผล และใชผานระบบขอมูลสําหรับรถบรรทุกยี่หอยูดี 

ระบบจะรวบรวม ประมวลผล ตรวจสอบ วิเคราะห และสงขอมูลในรูปแบบโตตอบผานเครือขายไรสาย  

จากยานพาหนะไปยังยูดี ทรัคส คอเปอเรชั่น เอบี วอลโว และบริษัทในเครือและบริษัทลูก (เรียกรวมกันวา  

“ยูดี ทรัคส กรุป”) เพื่อใหระบบของยูดี ทรัคส กรุป ประมวลผลขอมูลตอไป ขอมูลนี้อาจถูกแลกเปลี่ยนและใช

โดยผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอก เชน ผูนําเขา ตัวแทนจําหนายและเวิรคช็อป ผูรับเหมาชวง ซัพพลาย

เออร ตัวแทน และผูแทนที่ไดรับอนุญาตจากยูดี ทรัคส กรุป (เรียกรวมกันวา "ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต")  

ในระหวางการใหบริการแกเจาของรถบรรทุก ยูดี ทรัคส กรุป (และผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี) 

อาจประมวลผลขอมูล รวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน แทนเจาของรถบรรทุก โดยเจาของรถบรรทุกมีความ

รับผิดชอบตอทานในการประมวลผลขอมูล และหากทานมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับการประมวลผล ทานอาจ

สอบถามไดโดยตรงไปยังเจาของรถบรรทุก 

ยูดี ทรัคส กรุป มีหนาที่รวบรวม ประมวลผล และใชขอมูลและสารสนเทศในการพัฒนารถบรรทุกและบริการ 

และสรางมูลคาเพิ่มจากการรวบรวมขอมูล ขอมูลบางชนิดอาจถูกพิจารณาวาเปนขอมูลสวนบุคคลและไดรับ

ความคุมครองตามกฎหมาย ในการประมวลผลขอมูลนั้น ยูดี ทรัคส กรุป อาจจําเปนตองไดรับความยินยอมจาก

ทานตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยทานสามารถใหความยินยอมไดโดยลงนามในแบบฟอรมนี้  

ขอมูลประเภทใดที่ยูดี ทรัคส กรุป (และผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต) จะไดรับ 

ยูดี ทรัคส กรุป (และผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต) จะไดรับขอมูลจากเจาของรถบรรทุกและจากรถบรรทุก  

ทั้งจากการโตตอบผานเครือขายไรสาย ผานเคร่ืองมือวินิจฉัย เชน Tech Tool การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ

ตัวแทนจําหนาย และ/หรือโดยวิธีอ่ืน ขอมูลอาจรวมไปถึงขอมูลคนขับรถ เชน บัตรและ/หรือหมายเลข

ประจําตัวประชาชน ชื่อ หมายเลขโทรศัพท และขอมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับคนขับรถ ลักษณะนิสัยของคนขับรถและ

สมรรถนะ เชน ระยะทางที่ขับรถ ลักษณะการขับรถ ความเร็ว ตําแหนงทางภูมิศาสตรรวมถึงเสนทางที่เกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติและเสนทางที่เก่ียวของกับประวัติศาสตรอ่ืนๆ สถานที่ และภาษาที่ตั้งคาไวในบนแผงหนาปด

ยานพาหนะ รหัสบงเฉพาะยานพาหนะ เชน การระบุยานพาหนะ รวมถึงหมายเลขประจําตัวรถ (VIN) และรหัส

แชสซีส หมายเลข IP และที่อยู MAC ขอมูลสมรรถนะของยานพาหนะ เชน ขอมูลทางเทคนิคของยานพาหนะ 

ขอมูลจากอุปกรณของยานพาหนะ การใชแบตเตอร่ี ขอมูลเคร่ืองยนต ปริมาณการใชเชื้อเพลิง ขอมูลแรงมา/

แรงบิด และรหัสความผิดปกติ ขอมูลการใชยานพาหนะ เชน ขอมูลการวัดความเร็ว การใชเบรค การเปลี่ยน

เกียร การเรง/การชะลอ การตั้งคาแผงหนาปดยานพาหนะ การใชแรงมา/แรงบิด ขอมูลทางเทคนิคที่สรางข้ึน

จากเคร่ืองยนต และการตรวจจับขอมูลสภาพถนนและสภาพแวดลอม พรอมการระบุเวลาและชั่วโมงการ

ทํางาน และขอมูลสิ่งแวดลอม เชน สภาพถนน และสภาพแลดลอม 

ยูดี ทรัคส กรุป จะใชขอมูลอยางไร 

ยูดี ทรัคส กรุป อาจประมวลผลและใชขอมูลดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคภายในเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

และบริการ เชน จัดทํา สนับสนุน ปรับปรุง และบํารุงรักษาบริการและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหมๆ  

การแกปญหาดานคุณภาพ การสอบสวนอุบัติเหตุ การปฏิบัติตามการรับประกันและสัญญาหรือกฎระเบียบที่
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เก่ียวของ (เชน ความรับผิดตอผลิตภัณฑ) การกํากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือการใหเจาของ

รถบรรทุกปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตลาด และการบํารุงรักษาเชิงรุก และการวินิจฉัย และในการดําเนินการ

ดังกลาวอาจแลกเปลี่ยนหรือถายโอนขอมูลดังกลาวไปยังบริษัทในยูดี ทรัคส กรุป ผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต

หรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ รวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งอาศัยอยูภายนอกสหภาพยุโรป และ/หรือประเทศไทย  

โปรดรับทราบวาขอมูลสวนบุคคลของทานอาจถูกแลกเปลี่ยนและ/หรือโอนไปยังบุคคลภายนอกเพื่อ

วัตถุประสงคทางการตลาดของบุคคลภายนอกนั้น 

ยูดี ทรัคส กรุป แบงปนขอมูลอยางไร 

ยูดี ทรัคส กรุป อาจเปดเผยขอมูลรวมถึงขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัทอ่ืนในเครือของยูดี ทรัคส กรุป  

และผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต เพื่อใหบริการแกเจาของรถบรรทุก และ/หรือ ตามที่ระบุในขอที่กลาวมาแลว  

ยูดี ทรัคส กรุป อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลอ่ืนหากมีกฎหมาย ขอบังคับ ศาล หรือเจาหนาที่ผูมี

อํานาจกําหนดใหทําเชนนั้น ในกรณีที่บริษัทใดในยูดี ทรัคส กรุป ขายหรือโอนทรัพยสินหรือการดําเนินงาน

ทั้งหมดหรือบางสวน ขอมูลและสารสนเทศอาจถูกโอนตอไปยังผูรับโอน 

ขอมูลจะถูกเก็บไวที่ใด 

ยูดี ทรัคส กรุป อาจถายโอนขอมูลสวนบุคคลของทานระหวางประเทศเมื่อจําเปน เพื่อการจัดเก็บและ

ประมวลผลขอมูล และเพื่อวัตถุประสงคที่กําหนดไวขางตน โดยที่มาตรฐานการปกปองขอมูลสวนบุคคลที่

ดําเนินการโดยประเทศปลายทางอาจไมเหมือนกับมาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายคุมครองขอมูลที่เก่ียวของใน

เขตอํานาจศาลของทาน ยูดี ทรัคส จะดําเนินมาตรการที่จําเปนเพื่อใหแนใจวาขอมูลทั้งหมดที่ถายโอนไดรับการ

คุมครองในระดับที่เพียงพอ 

ยูดี ทรัคส จะเก็บรักษาขอมูลเปนระยะเวลานานเทาใด 

ยูดี ทรัคส กรุป จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานนานเทาที่จําเปนเพื่อวัตถุประสงคที่ระบุไวขางตนหรือ

ตามที่กฎหมายกําหนด 

สิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทานคืออะไร 

ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลที่บังคับใชในเขตอํานาจศาลของทาน และขอจํากัดและเงื่อนไขที่กําหนดโดย

กฎหมายดังกลาว ทานมีสิทธิไดรับสิทธิบางประการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน อันไดแก (1) สิทธิในการ

เขาถึงหรือไดรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราไดเก็บไว หรือขอใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน  

ซ่ึงทานไมไดใหความยินยอม (2) สิทธิในการไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบที่สามารถอานไดและใช

งานไดโดยเคร่ืองมือและอุปกรณอัตโนมัติ (ถามี) และขอใหสงขอมูลสวนบุคคลของทานในรูปแบบดังกลาวไปยัง

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน (3) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (4) สิทธิใน

การรองขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของทาน ทําลาย หรือยกเลิกการระบุตัวตน (5) สิทธิในการรองขอใหระงับ

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (6) สิทธิในการขอใหแกไขหรือปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลของทาน  

(7) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของทานไดตลอดเวลา ในกรณีที่การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน

ตองไดรับความยินยอมตามกฎหมาย และ (8) สิทธิในการยื่นคํารองตอหนวยงานทองที่ในเขตอํานาจศาลของ
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ทานเก่ียวกับการจัดการขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ทานสามารถติดตอเราไดอยางไร 

หากทานมีขอสงสัยเก่ียวกับประกาศและแบบฟอรมการใหความยินยอมนี้ หรือตองการใชสิทธิใดๆ ของทาน

ตามที่ระบุไวขางตน โปรดติดตอเราตามรายละเอียดการติดตอดานลาง 

ยูดี ทรัคส กรุป: 

[ระบุรายละเอียดการติดตอ] 

หรือ เจาหนาที่ดานการคุมครองขอมูลของเรา: 

[ระบุรายละเอียดการติดตอ] 

โดยการลงนามดานลาง ทานยอมรับและใหความยินยอมใหเจาของรถบรรทุกโอนขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไว

ขางตนไปยังยูดี ทรัคส กรุป และ/หรือผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต นอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาตใหทําได  

โดยไมคํานึงวาประเทศปลายทางที่ยูดี ทรัคส กรุป และ/หรือผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตตั้งอยู จะมีมาตรฐาน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดโดยกฎหมายคุมครองขอมูลที่บังคับใชในเขต

อํานาจศาลของทาน และยูดี ทรัคส กรุป อาจรวบรวม ประมวลผล แลกเปลี่ยน ถายโอน และใชขอมูลสวน

บุคคลของทานตามที่ไดกลาวไวขางตน 

 

วันที่: _______________________ 

สถานที:่ _____________________ 

 

ลายมือชื่อ: ____________________ 

ชื่อตัวบรรจง: _____________________ 


