
เง่ือนไขและขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ 
 
 
1) บทนํา 
 

เง่ือนไขและขอ้ตกลงในการใชบ้ริการ บริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด (และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation 
Co., LTD” ในกรณีท่ีเป็นการให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด) น้ีเป็นขอ้ผูกพันระหวา่ง “ผูใ้ช้
บริการ” ซ่ึงทาํการสมัครเรียน การเขา้เรียนทัง้สาขาและระบบการเรียนแบบออนไลน์ ใชบ้ริการตา่งๆ และหรือเพ่ือการสื่อสารใดๆ ตาม
กรอบท่ี “บริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด” กาํหนด ซ่ึงตอ่ไปในขอ้ตกลงน้ีจะเรียกวา่ “ผูใ้ชบ้ริการ” อีกฝ่ายหน่ึง กับ บริษัท 
ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด ซ่ึงตอ่ไปในขอ้ตกลงน้ีจะเรียกวา่ “ออนดีมานด”์ อีกฝ่ายหน่ึง ทัง้น้ี ภายใตก้รอบวัตถุประสงคใ์นการใช้
บริการ รวมทัง้การซ้ือสนิคา้ สมัครเรียน ซ่ึงในท่ีน้ีรวมถึง แตไ่มจ่าํกัดแค ่วดีิโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คาํถามและคาํตอบ เม่ือ “ผู้
ใชบ้ริการ” ตกลงชาํระเงนิ และหรือลอ็กอินเขา้สูร่ะบบของ “ออนดีมานด”์ แลว้ “ผูใ้ชบ้ริการ” ตกลงและยนิยอมท่ีจะผูกพันตนรวมทัง้
ตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขในการใชง้านผลิตภัณฑข์องบริษัท ออนดีมานด ์เอด็ดูเคช่ัน จาํกัด และบริษัทในเครือ Learn 
Corporation Co., LTD ทุกประการ 
 
2) นโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
 

“ผูใ้ชบ้ริการ”สามารถอา่นและศกึษานโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลไดท่ี้  XXX 
 
3) เง่ือนไขท่ัวไป 
 

“ออนดีมานด”์ ขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง แกไ้ข ยกเลิก เง่ือนไขการใชบ้ริการตา่งๆ ไดทุ้กเม่ือ โดยท่ี “ผูใ้ชบ้ริการ” จะ
ตอ้งทาํการลอ็กอินเขา้สูร่ะบบอยา่งสมํา่เสมอเพ่ือให้ม่ันใจวา่ “ผูใ้ชบ้ริการ” ไดรั้บรู้ถึงเง่ือนไขลา่สุด ท่ีมีการประกาศและบังคับใชใ้นแตล่ะ
ชว่งเวลา และถือเป็นพันธะสัญญาท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เม่ือ “ผูใ้ชบ้ริการ” ไดใ้ช ้“บริการ” และหรือกระทาํการใดๆท่ี
เก่ียวขอ้งกับ “สนิคา้” หลังจากเง่ือนไขใหมมี่ผลบังคับใช ้แลว้ ให้ถือวา่ “ผูใ้ชบ้ริการ” ไดย้อมรับในเง่ือนไขใหมนั่น้ๆ  
 

“ออนดีมานด”์ ขอสงวนสทิธิในการแกไ้ข และหรือ ยกเลิก “สนิคา้” และหรือ “บริการ” ใดๆ ไดทุ้กเวลาท่ี “ผูใ้ชบ้ริการ” ตกลง
เป็นผูรั้บผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ เพ่ือท่ีจะทาํให้สามารถใช ้“สนิคา้” และหรือ “บริการ” ได ้เชน่ คา่คอมพิวเตอร์ และ คา่บริการใช้
อินเทอร์เน็ต ในกรณีท่ี “ผูใ้ชบ้ริการ” ยังไมไ่ดช้าํระคา่ใชบ้ริการและหรือคา่สนิคา้เตม็จาํนวน และหรือในจาํนวนใดๆ “ออนดีมานด”์ ขอ
สงวนสทิธใ์นการป้องกัน และหรือกระทาํการในประการใดๆเพ่ือมิให้ “ผูใ้ชบ้ริการ” สามารถ ใชบ้ริการนัน้ๆ ไดต้ามท่ี “ออนดีมานด”์ 
เหน็ควร การใช ้“บริการ” จะตอ้งอยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายไทย ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกัดเพียงแคก่ฎหมายลิขสทิธ์ิ กฎหมายคุม้ครอง
ทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบง่ช้ีตัวตน 
 

ในการใช ้“สนิคา้” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใชเ้วบ็ไซต ์“ผูใ้ชบ้ริการ” ไมมี่สทิธ์ิ 
- คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปล่ียนหน้าตา, ทาํลาย, ขโมยขอ้มูล และหรือ ขัดขวาง

การทาํงานของ “สนิคา้” และ หรือ “บริการ” และเวบ็ไซต ์
- แสดงตนวา่เป็นบุคคลอ่ืน หรือให้ขอ้มูลสว่นตัวท่ีไมเ่ป็นความจริง 
- ปลอ่ย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ท่ีจงใจ หรืออาจจะสง่ผลเสยี 

หรือเขา้ไปควบคุม การทาํงานของ “สนิคา้” และหรือ “บริการ” และ เวบ็ไซต ์
- scrape, spider, ใช ้robot, หรือระบบอัตโนมัติอ่ืนๆ ในการเขา้ไปใน “สนิคา้” และหรือ “บริการ” 

 
4) ลิขสทิธ์ิตามกฏหมาย  
 

บริษัท เลิร์น คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด ขอแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการทราบวา่ ขอ้ความ ภาพ เสยีง วดีิโอ เน้ือหา เคร่ืองหมายการคา้ 
เคร่ืองหมายบริการ ช่ือ ช่ือทางการคา้ สทิธิบัตร Know how ฯลฯ ทัง้หมดของบริษัท เป็นงานอันไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย ห้าม
มิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทาํซํา้ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ตอ่สาธารณชน จาํหน่าย มีไวใ้ห้เชา่หรือ กระทาํการใดๆ ใน



ลักษณะท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการคา้หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไมว่า่โดยประการใดๆ จากทรัพยส์นิทางปัญญาดังกลา่วขา้ง
ตน้ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เลิร์น คอร์เปอเรช่ัน จาํกัด 
 
5) การใชง้าน 

 
“ผูใ้ชบ้ริการ” จะใช ้“สนิคา้” และหรือ “บริการ” เพ่ือการเรียนรู้เฉพาะตนเทา่นัน้ “ผูใ้ชบ้ริการ” ตกลงท่ีจะไมใ่ช ้“สนิคา้” และ

หรือ “บริการ” หรือติดตอ่ “ผูส้อน” เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจาก “ออนดีมานด”์ เป็นลายลักษณ์อักษรกอ่น ซ่ึง
รวมถึงแตไ่มจ่าํกัดแคก่ารวา่จา้ง และ การเร่ียไรเงนิและหรือทรัพยส์นิ และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงนิและหรือทางผล
ประโยชน์ในประการใดๆ 
 
6) ขอ้ตกลงและคาํรับรองของ “ผูใ้ชบ้ริการ”  
 

● “ผูใ้ชบ้ริการ” ไดอ้า่นและเขา้ใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดตา่งๆของ “สนิคา้” และหรือ “บริการ” กอ่นท่ีจะ
ชาํระเงนิซ้ือ “สนิคา้”และหรือ “บริการ” นัน้ๆ ในกรณีของ “ผูใ้ชบ้ริการ” และหรือ “ผูซ้ื้อสนิคา้” ท่ีมีอายุน้อยกวา่ 18 ปี “ผูใ้ช้
บริการ” และหรือ “ผูซ้ื้อสนิคา้” ตกลงและรับรองวา่ “ผูใ้ชบ้ริการ” และหรือ “ผูซ้ื้อสนิคา้” ไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครอง
กอ่นท่ีจะชาํระเงนิซ้ือ “สนิคา้” และหรือ “บริการ” น้ีแลว้ 

● “ผูใ้ชบ้ริการ” จะไมนํ่า “สนิคา้” และหรือ “บริการ” ไปทาํซํา้ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทาํเหมือน ตัดตอ่ และหรือเผย
แพร่ในประการใดๆ 

● “ผูใ้ชบ้ริการ” จะไมข่อขอ้มูลใดๆ จาก “ผูส้อน” และหรือ ผูใ้ชบ้ริการคนอ่ืนๆ 
● “ผูใ้ชบ้ริการ” สามารถใช ้“สนิคา้” และหรือ “บริการ” ท่ีตนซ้ือไดเ้พียงเฉพาะเพ่ือตนเองเทา่นัน้ “ผูใ้ชบ้ริการ” ไมส่ามารถนํา “

สนิคา้” และหรือ “บริการ” ท่ีตนซ้ือไปให้บุคคลอ่ืนใดใชแ้ละหรือใชร่้วมได ้
● ในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการลืมรหัสผา่น หรือตอ้งการเปล่ียนแปลงรหัสผา่นไมว่า่ดว้ยเหตุใด ๆ ผูใ้ชบ้ริการตอ้งดาํเนินการแจง้ให้

บริษัททราบทันทีตามวธีิการท่ีบริษัทกาํหนด อยา่งไรกต็าม การดาํเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่กิจกรรมใด ๆ ท่ี
ไดด้าํเนินการไปแลว้กอ่นการแจง้ให้บริษัททราบ 
 

7) การสมัครสมาชิก 
 

“ผูใ้ชบ้ริการ” จะตอ้งสมัครสมาชิกกอ่นท่ีจะซ้ือสนิคา้ได ้โดย “ผูใ้ชบ้ริการ” และหรือ “ผูซ้ื้อสนิคา้” มีความรับผิดชอบเป็นการ
เฉพาะตนท่ีจะตอ้งทาํการเกบ็รักษารหัสผา่นไวเ้ป็นความลับ และตอ้งไมเ่ปิดเผยตอ่บุคคลใดๆ ไมว่า่เพ่ือวัตถุประสงคใ์ด 

“ผูใ้ชบ้ริการ” จะตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก 
“ผูใ้ชบ้ริการ” ไมส่ามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผูอ่ื้น และ “ผูใ้ชบ้ริการ” ไมส่ามารถใชอี้เมลของผูอ่ื้นในการเขา้ไป

ใชบ้ริการและหรือซ้ือสนิคา้ได ้
“ผูใ้ชบ้ริการ” ไมส่ามารถเปล่ียนอีเมลบัญชีผูใ้ช ้หากจาํเป็นตอ้งโอนคอร์สเรียนท่ีไดท้าํการสมัครเรียนไปยังอีเมลบัญชีอ่ืน “ผู้

ใชบ้ริการ” ตอ้งทาํการย่ืนคาํร้องมาท่ี “ออนดีมานด"์ โดยการพิจารณาของทีมงาน “ออนดีมานด”์ ถือเป็นท่ีสิน้สุด 
“ผูใ้ชบ้ริการ” เขา้ใจวา่ขอ้มูลของ “ผูใ้ชบ้ริการ” ซ่ึงรวมถึง ขอ้มูลคอร์สเรียนท่ี “ผูใ้ชบ้ริการ” ไดส้มัครเรียน จะถูกบันทึกกับ

บัญชีผูใ้ช ้หากมีการเปล่ียนเปล่ียนบัญชีผูใ้ช ้ทาง “ออนดีมานด”์ จะไมรั่บผิดชอบ ผลกระทบจากการเปล่ียนอีเมลบัญชีผูใ้ช ้
 
8) ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข "สทิธิพิเศษ My OnDemand Reward" 

 
 
My OnDemand Reward คือ สทิธิพิเศษท่ีมอบให้กับผูเ้รียน “ออนดีมานด”์ โดยผูเ้รียนจะไดรั้บคะแนนสะสม 1 คะแนน 

จากการสมัครเรียนทุก 25 บาท (หากผลการคาํนวณมีเศษ ระบบจะปัดเศษลงในทุกกรณี) มีเง่ือนไข ดังน้ี 
 

● รายการใชจ้า่ย อาท ิการสมัครคอร์ส การซ้ือตาํรา การซ้ือชม. การซ้ืออายุคอร์ส ผา่นทางสาขาและ Shop Online 
ของโรงเรียนกวดวชิาออนดีมานด ์ทุก 25 บาท ผูถื้อสทิธิ “สงวนสทิธ์ิเฉพาะนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนและมีเลข
นักเรียนเทา่นัน้” จะไดรั้บคะแนนสะสม My Ondemand Reward Point (“คะแนนสะสม”) 1 คะแนน เพ่ือ
สะสมแลกรับของรางวัลและใชเ้ป็นสว่นลด จากรายการ My Ondemand Reward 



● รางวัลจากการเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ อาท ิกิจกรรมทางการตลาด การเกบ็ขอ้มูลวจัิยทางการตลาด ผา่นทางสาขา 
หรือกิจกรรมออนไลน์ โดย“สงวนสทิธ์ิเฉพาะนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนและมีเลขนักเรียนเทา่นัน้” จะไดรั้บคะแนน
สะสม My Ondemand Reward Point (“คะแนนสะสม”) ตามเกณฑท่ี์กาํหนด เพ่ือสะสมแลกรับของรางวัล
และใชเ้ป็นสว่นลด จากรายการ My Ondemand Reward 

● คะแนนสะสม My Ondemand Reward Point คะแนน มีอายุ 2 ปี นับจากวันท่ีไดรั้บคะแนนสะสม (31 ธ.ค. 
ของปีถัดไป)  หรือจนกวา่ทางออนดีมานดจ์ะบอกยกเลิก 

● คะแนนสะสม ไมส่ามารถแลกเปล่ียน หรือ ทอนเป็นเงนิสดได ้
● คะแนนสะสม สามารถโอนยา้ยให้คนในครอบครัวท่ีมีนามสกุลเดียวกันได ้โดยโอนคะแนนไมร่วมเศษ เชน่ 

คะแนนคงเหลือ 540 คะแนน จะโอนคะแนนได ้500 คะแนนถว้นไมร่วมเศษ ตามเง่ือนไขตามท่ีออนดีมานด์
กาํหนด 

● ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม ผา่นชอ่งทางออนไลน์ตา่งๆ, OnDemand Application และพนักงาน
สาขาท่ีทาํการให้บริการ 

● เม่ือผูเ้รียนทาํการแลกคะแนน คะแนนจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผูเ้รียน ตามจาํนวนคะแนนท่ีทาํการแลก 
และระบบจะทาํการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที 

● คะแนนสะสม ท่ีแลกแลว้ไมส่ามารถขอคืนไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
● การแลกคะแนนสะสม ผูเ้รียนกรุณาแสดงบัตรนักเรียน พร้อมบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนๆ ท่ีมีรูปสมาชิก

ท่ีไดร้ะบุไวใ้นใบสมัครคะแนนสะสมท่ีใชแ้ลกรับของรางวัลหรือสว่นลดแลว้ไมส่ามารถขอคืนไดไ้มว่า่กรณีใดๆ ทัง้
สิน้ 

● ออนดีมานดข์อสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกคะแนนสะสม โปรแกรมการแลกคะแนน หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสทิธิ
ประโยชน์โดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า 

● กรณีมีขอ้พิพาทคาํตัดสนิจากออนดีมานดถื์อเป็นท่ีสิน้สุด 
 

 
9) ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “ออนดีมานด”์ จะถูกจาํกัดแคจ่าํนวนเงนิท่ี “ผูใ้ชบ้ริการ” ไดช้าํระเพ่ือซ้ือ “สนิคา้” และหรือ ”
บริการ” เทา่นัน้ 
 
10) การยกเลิกการใชส้นิคา้ 
 

หาก “ผูใ้ชบ้ริการ” ทาํผิดเง่ือนไขในการใช ้”สนิคา้” และหรือ “บริการ” ในขอ้ใดๆ “ออนดีมานด”์ สามารถเพิกถอนและหรือ
ระงับการใช ้“สนิคา้” และหรือ “บริการ” ของ “ผูใ้ชบ้ริการ” ไดทั้นทีโดยไมต่อ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า อีกทัง้ผูใ้ชบ้ริการและหรือผูซ้ื้อ
สนิคา้ตกลงและยนิยอมให้ “ออนดีมานด”์ ริบเงนิท่ีไดช้าํระไวแ้ลว้ไดใ้นทันที 
 
 


