
 

1 

ข้อตกลงและเงือ่นไขการใช้บริการ 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการ (“ข้อตกลงฯ”) น้ี เป็นขอ้ตกลงระหวา่งบริษทั ยไูลท์ ดิจิตอล จ ากดั (“บริษัทฯ”) ฝ่ายหน่ึงกบั
ผูใ้ช้บริการแพลตฟอร์ม U lite  (“ผู้ใช้บริการ”) เพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าท่ีระหว่างบริษทัฯ กับผูใ้ช้บริการในการใช้บริการ
แพลตฟอร์ม U lite  

ข้อ 1. ค านิยาม 

เวน้แต่ขอ้ความหรือบริบทในขอ้ตกลงฯ น้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหถ้อ้ยค าท่ีระบุต่อไปน้ีมีความหมาย ดงัน้ี 

“การลงทะเบียน” หมายถึง การลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มของผูใ้ชบ้ริการ 

“ข้อตกลงฯ” หมายถึง ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการน้ี และขอ้ก าหนดอ่ืนใดเก่ียวกบัการใช้
บริการท่ีบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม หรือก าหนดข้ึนใหม่เป็นคราว ๆ 

“ข้อมูลคอมพวิเตอร์”  หมายถึง ขอ้มูล ขอ้ความ ค าสัง่ ชุดค าสัง่ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอยูใ่นระบบคอมพิวเตอร์ใน
สภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได ้และให้หมายความรวมถึง
ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษทั ยไูลท ์ดิจิตอล จ ากดั 

“บัญชี” หมายถึง บญัชีผูใ้ชส้ าหรับการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม 

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการแพลตฟอร์ม 

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์ม U lite ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทัฯ 

“ระบบคอมพวิเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเขา้ดว้ยกนั โดย
มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงานให้
อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ท าหนา้ท่ีประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติัส าหรับ
การใหบ้ริการแพลตฟอร์ม 

“สิทธิซ้ือผ่อน” หมายถึง จ านวนเงินรวมของค่าสินคา้ ค่าบริการ รวมภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้แบบผอ่นช าระบนแพลตฟอร์ม ท่ีบริษทัฯ ได้
ประเมินเบ้ืองตน้จากคุณสมบติัของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูใ้ชบ้ริการอาจขอใช้
สิทธิซ้ือสินคา้ หรือช าระค่าบริการ ไม่ว่ารายการเดียวหรือหลายรายการ
รวมกนั ตามสิทธิซ้ือผอ่นดงักล่าว 
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ข้อ 2. การใช้บริการแพลตฟอร์ม 

2.1 ผูใ้ชบ้ริการรับทราบว่า ผูใ้ชบ้ริการจะใชบ้ริการแพลตฟอร์มไดต้่อเม่ือผูใ้ชบ้ริการตกลงและยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุขอ้ตกลงฯ น้ีทุกประการ ทั้งน้ี หากผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการแพลตฟอร์มไม่วา่ส่วนหน่ึง
ส่วนใด ใหถื้อวา่ผูใ้ชบ้ริการยอมรับและตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขของขอ้ตกลงฯ น้ี ทุกประการ 

2.2 บริษทัฯ มีดุลพินิจในการยกเลิก ระงบั ยุติการเช่ือมต่อ หรือจ ากดัการเขา้ถึงส่วนหน่ึงส่วนใดของแพลตฟอร์มตามท่ี
บริษทัฯ เห็นสมควร หากผูใ้ชบ้ริการไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงฯ น้ีไม่วา่ขอ้หน่ึงขอ้ใด 

2.3 ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและตกลงว่า หากผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการแพลตฟอร์มในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายสินคา้แบบ
ผ่อนช าระ ผูใ้ชบ้ริการมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขการซ้ือขายสินคา้แบบผ่อนช าระ ท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึน 
ซ่ึงอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมเป็นคราว ๆ 

ข้อ 3. บัญชี 

3.1 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งลงทะเบียน สร้างบญัชี และก าหนดรหัสผ่าน ส าหรับการยืนยนัตวัตนของผูใ้ชบ้ริการและการใช้
บริการแพลตฟอร์ม 

3.2 ผูใ้ชบ้ริการจะสามารถสร้างบญัชีได ้1 (หน่ึง) บญัชีเท่านั้น ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการสามารถใช้บญัชีดงักล่าวในการเขา้ใชบ้ริการ
แพลตฟอร์มไดต้ลอดไปจนกวา่จะมีการลบหรือยกเลิกบญัชีไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  

3.3 ผูใ้ชบ้ริการจะใชบ้ญัชี เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการเท่านั้น ผูใ้ชบ้ริการตกลงท่ีจะใชค้วามระมดัระวงัในการ
ดูแลรักษาบญัชีและรหสัผา่น รวมถึงป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนใชบ้ญัชีของผูใ้ชบ้ริการในด าเนินการใด ๆ  บนแพลตฟอร์ม 
โดยผูใ้ชบ้ริการรับทราบวา่ การด าเนินการใด ๆ บนแพลตฟอร์มโดยใชบ้ญัชีของผูใ้ชบ้ริการ จะถือเป็นการด าเนินการ
ของผูใ้ชบ้ริการดว้ยตนเอง และผูใ้ชบ้ริการตกลงท่ีจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชบ้ญัชี
ของผูใ้ชบ้ริการแต่เพียงผูเ้ดียว 

3.4 ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิจดัการบญัชีและรหสัผา่น รวมถึงเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลท่ีใชใ้นการลงทะเบียน หรือลบหรือยกเลิก
บญัชีไดไ้ม่วา่เวลาใดในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ประสงคท่ี์จะใชบ้ริการต่อไป และหากบญัชีและรหัสผ่านของผูใ้ชบ้ริการ
สูญหายหรือถูกขโมย หรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ามีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านโดยทุจริตหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ผูใ้ชบ้ริการมีหน้าท่ีแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยทนัที และด าเนินการเปล่ียนรหัสผ่านตามขั้นตอนและมาตรการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ก าหนดโดยเร็วท่ีสุด 

3.5 บริษทัฯ มีสิทธิระงบั และ/หรือลบบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ หากบริษทัฯ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการผิดค ารับรอง หรือไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดใด ๆ ภายใตข้อ้ตกลงฯ น้ี หรือหากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการไม่มีความเคล่ือนไหวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา่  
1 (หน่ึง) ปี นบัแต่วนัท่ีลงทะเบียนหรือวนัท่ีผูใ้ชบ้ริการใชบ้ญัชีคร้ังล่าสุด 
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ข้อ 4. สิทธิและหน้าทีข่องผู้ใช้บริการ 

4.1 ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิใชบ้ริการแพลตฟอร์มน้ีภายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขของขอ้ตกลงฯ น้ีเท่านั้น และการใชบ้ริการ
ดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัใด ๆ ท่ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั หรือเป็นการขดัต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิของบริษทัฯ ผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืน หรือบุคคลใด ๆ 

4.2 ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลและประวติัการใชบ้ริการแพลตฟอร์มของผูใ้ชบ้ริการ ตามวธีิการและนโยบายท่ีบริษทัฯ 
ก าหนด 

4.3 ผูใ้ช้บริการรับทราบว่า ผูใ้ช้บริการตอ้งให้ขอ้มูลและปฏิบัติตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับบริการบนแพลตฟอร์ม 
(รวมถึงการซ้ือขายสินคา้แบบผอ่นช าระ) เพื่อใหก้ารใหบ้ริการของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.4 ผูใ้ชบ้ริการมีหน้าท่ีแจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ เช่น บญัชีโซเชียลมีเดีย (Social 
Media Account) รหสัผา่น ท่ีอยูส่ าหรับการติดต่อ อีเมล หมายเลขโทรศพัท ์ตามวธีิการท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

4.5 ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถให้เช่า ขาย หรือจ าหน่ายบญัชีและรหัสผ่าน หรือเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีและรหัสผ่านของ
ผูใ้ชบ้ริการใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือใชบ้ญัชีและรหสัผา่นของผูอ่ื้นในการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม 

4.6 ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะไม่ใชห้รือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ซ่ึง
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย มีผลเป็นการแทรกแซง หรือรบกวนการท างานของแพลตฟอร์มหรือระบบคอมพิวเตอร์ ไม่
วา่ดว้ยวธีิการใด ๆ 

4.7 ผูใ้ช้บริการจะต้องไม่น าข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ บน
แพลตฟอร์ม อนัเป็นการกระท าความผิดเก่ียวกบัความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร หรือความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย 
หรือความผิดอ่ืนใดตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั รวมถึงท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือประกาศใชบ้งัคบัใหม่ใน
อนาคต 

4.8 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่น าขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีบิดเบือน หรือปลอม ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือขอ้มูลอนัเป็นเทจ็เขา้
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้น โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง หรือโดย
ประการท่ีน่าจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความ
มัน่คงในทางเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ หรือก่อใหเ้กิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชน 

4.9 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่น าขอ้มูลคอมพิวเตอร์เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีมีลกัษณะลามก หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน ซ่ึงประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้หรือน าภาพของผูอ่ื้นท่ีเกิดจากการสร้าง การตดัต่อ การเติม หรือการ
ดดัแปลงดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือวธีิการอ่ืนใด โดยประการท่ีน่าจะท าใหผู้อ่ื้นเสียหาย เสียช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน
ถูกเกลียดชงั หรือไดรั้บความอบัอาย  
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4.10 ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่แสดงความเห็นหรือเขา้ร่วมกิจกรรมบนแพลตฟอร์มท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 
ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ หรือกระท าการใด ๆ ในลกัษณะท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน
ไปจากความเป็นจริง 

4.11 การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามขอ้ 4 น้ี ใหห้มายความรวมถึงการเผยแพร่ หรือส่งต่อขอ้มูล หรือการใหค้วาม
ร่วมมือ ยนิยอม หรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดดงักล่าวดว้ย 

4.12 ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและตกลงวา่ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่น าสิทธิซ้ือผอ่นไปแลกเป็นเงินสด โอนสิทธิซ้ือผอ่นใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ใชสิ้ทธิซ้ือผ่อนเพ่ือรับผ่อนช าระค่าสินคา้แทนบุคคลอ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงฯ น้ี และหาก
ผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหนา้ท่ีดงักล่าว ผูใ้ชบ้ริการรับทราบวา่ บริษทัฯ อาจยกเลิก ระงบั และ/หรือจ ากดัสิทธิซ้ือผ่อน สิทธิ
การเขา้ถึงบญัชี และ/หรือสิทธิในการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม รวมถึงผูใ้ชบ้ริการอาจถูกแจง้ความและด าเนินคดีตาม
กฎหมายจนถึงท่ีสุดต่อไป 

ข้อ 5. สิทธิและหน้าทีข่องบริษัทฯ 

5.1 บริษทัฯ มีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการ เพื่อวตัถุประสงค์ในการให้บริการ
แพลตฟอร์ม การปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย การบริหารจดัการภายในองคก์ร การส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการ
ขาย และเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัท่ีบริษทัฯ ประกาศ
ก าหนด โดยไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 

5.2 บริษทัฯ มีสิทธิติดตาม ตรวจสอบ คดักรอง หรือควบคุมบญัชี กิจกรรม เน้ือหา การด าเนินการ หรือเอกสารขอ้มูลใด ๆ 
บนแพลตฟอร์ม และท าการสอบสวนเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจเป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงฯ น้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ผูใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้ 

5.3 บริษัทฯ มีสิทธิเปล่ียนแปลง ยกเลิก ระงับ หรือจ ากัดสิทธิในการเขา้ถึงเน้ือหา หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ
ผูใ้ชบ้ริการ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผลหรือบอกกล่าวใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบล่วงหนา้  

5.4 บริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผูใ้ชบ้ริการไดต้ามความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี ผูใ้ชบ้ริการตอ้งชดเชยค่าสินไหมทดแทนใหค้รบถว้นภายในระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ก าหนด ใน
กรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ช าระค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษทัฯ มีสิทธิคิดดอกเบ้ียผิดนดับนจ านวนเงิน
ท่ีผูใ้ชบ้ริการคา้งช าระในอตัราร้อยละ 15 (สิบหา้) ต่อปี จนกวา่ผูใ้ชบ้ริการจะช าระค่าสินไหมทดแทนครบถว้น 

5.5 บริษทัฯ มีหน้าท่ีปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.6 กรณีท่ีบริษัทฯ ให้สิทธิซ้ือผ่อนแก่ผูใ้ช้บริการ บริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ดียวในการอนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก 
เปล่ียนแปลง แกไ้ข รวมถึงการเพ่ิม หรือลดสิทธิเก่ียวกบัสิทธิซ้ือผ่อน ในช่วงเวลาใด ๆ ตามแผนการส่งเสริมการขาย 
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แผนการตลาด นโยบาย หรือเหตุอ่ืนใด ท่ีบริษทัฯ เห็นสมควร ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไม่มีหน้าท่ีตอ้งแจง้หรือได้รับความ
ยนิยอมล่วงหนา้จากผูใ้ชบ้ริการ เก่ียวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสิทธิซ้ือผอ่นดงักล่าว และการเปล่ียนแปลงสิทธิซ้ือผอ่น
น้ีจะไม่กระทบต่อจ านวนสิทธิซ้ือผอ่นท่ีผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชสิ้ทธิในการช าระค่าสินคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ ภายใตข้อ้ตกลงและ
เง่ือนไขการซ้ือขายสินคา้แบบผอ่นช าระเรียบร้อยแลว้ 

ข้อ 6. ค ารับรองของผู้ใช้บริการ 

ผูใ้ชบ้ริการรับประกนัและรับรองวา่ 

(1) ผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิตามกฎหมาย และมีความสามารถอยา่งเต็มท่ีในการใชบ้ริการ ด าเนินธุรกรรม หรือกระท ากิจกรรม 
บนแพลตฟอร์มดว้ยตนเอง หรือไดรั้บความยนิยอมของผูแ้ทนโดยชอบธรรมก่อนการลงทะเบียนในกรณีท่ีผูใ้ชบ้ริการ
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย เวน้แต่เป็นการสมแก่ฐานานุรูปและจ าเป็นต่อการด ารงชีพตามสมควร 

(2) ผูใ้ชบ้ริการสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนด เง่ือนไข และภาระผูกพนัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฯ น้ี และไม่มีเหตุใด ๆ ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการทราบหรือควรไดท้ราบก่อนการลงทะเบียน อนัจะส่งผลต่อความสามารถของผูใ้ชบ้ริการในการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และภาระผกูพนัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงฯ น้ี 

(3) ขอ้มูลท่ีใหไ้วก้บับริษทัฯ เป็นขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงเป็นความจริง ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนัทุกประการ 

ข้อ 7. การจ ากดัความรับผดิ 

7.1 บริษทัฯ ไม่รับรองความถูกตอ้ง ความครบถว้น ความน่าเช่ือถือ ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบนัของเน้ือหาใด ๆ ท่ี
มีอยูบ่นแพลตฟอร์ม  

7.2 บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และ/หรือค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
ท่ีเป็นผลมาจากหรือเก่ียวขอ้งกบัการท่ีผูใ้ชบ้ริการใชบ้ริการหรือถูกจ ากดัสิทธิในการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม หรือการใช้
หรืออา้งอิงเน้ือหาหรือขอ้มูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม หรือการไม่สามารถใชบ้ริการแพลตฟอร์มได ้ไม่ว่าทั้ งหมดหรือ
บางส่วนในกรณีท่ีบริษทัฯ บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ตรวจสอบการท างาน เกิดเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุอ่ืนตาม
ความจ าเป็นและสมควร  

7.3 บริษทัฯ ไม่รับรองและรับประกนัไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายว่า แพลตฟอร์มสามารถรองรับการใชบ้ริการของ
ผูใ้ชบ้ริการไดโ้ดยปราศจากขอ้บกพร่องใด ๆ หรือมีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบั
การใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชบ้ริการ และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก ความ
ลม้เหลวในการใชง้าน ความผิดพลาด การหยดุชะงกั ขอ้บกพร่อง และความไม่สมบูรณ์ของแพลตฟอร์มดงักล่าว ไม่วา่
กรณีใด ๆ  
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7.4 ผูใ้ชบ้ริการตกลงรับผิดชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก (1) การละเมิดขอ้ตกลงฯ น้ี (2) การใชบ้ริการแพลตฟอร์ม และ/
หรือบญัชีของผูใ้ชบ้ริการ (3) การด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของผูใ้ชบ้ริการบนแพลตฟอร์ม หรือ (4) การท าผิดกฎหมาย
หรือการละเมิดสิทธิของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีสาม แต่เพียงผูเ้ดียว และผูใ้ชบ้ริการรับทราบและตกลงวา่ บริษทัฯ มีสิทธิ
เรียกร้องใหผู้ใ้ชบ้ริการรับผิดชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ตามความความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงไดเ้ตม็จ านวน 

ข้อ 8. ทรัพย์สินทางปัญญา 

8.1 ผูใ้ชบ้ริการตกลงและยอมรับวา่บรรดาขอ้มูล ขอ้ความ เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ รูปภาพ เสียง โลโก ้และ/หรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของแพลตฟอร์มน้ี รวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะ ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ช่ือทางการคา้ 
ฐานขอ้มูล ความลบัทางการคา้ สิทธิบตัร และขอ้มูลธุรกิจท่ีปรากฏบนแพลตฟอร์มน้ี เป็นงานท่ีไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิ และทรัพยสิ์นของบริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว 

8.2 ผูใ้ชบ้ริการตกลงท่ีจะไม่คดัลอก ดดัแปลง แกไ้ข ผลิตซ ้ า บนัทึก ถ่ายโอน ท าส าเนา หรือเผยแพร่เน้ือหาหรือขอ้มูลใด ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ หรือด าเนินการใด ๆ ซ่ึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ หรือของบุคคลอ่ืน โดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์โดยชดัแจง้จากบริษทัฯ  

8.3 ผูใ้ชบ้ริการรับทราบวา่ การยนิยอมใหผู้ใ้ชบ้ริการใชบ้ริการแพลตฟอร์ม ไม่ถือเป็นการท่ีบริษทัฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูใ้ชบ้ริการ
ในการใชท้รัพยสิ์นทางปัญญาใด ๆ ของบริษทัฯ 

ข้อ 9. การโอนสิทธิ 

9.1 ผูใ้ชบ้ริการไม่สามารถโอนสิทธิหรือหนา้ท่ีภายใตข้อ้ตกลงฯ น้ี รวมถึงสิทธิในบญัชี ให้แก่บุคคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยชดัแจง้จากบริษทัฯ 

9.2 ผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่บริษทัฯ อาจโอนสิทธิหรือหนา้ท่ีภายใตข้อ้ตกลงฯ น้ีให้แก่บริษทัในเครือของบริษทัฯ หรือบุคคล
อ่ืนโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีน้ี ผูใ้ชบ้ริการตกลงท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการ
ใหค้วามร่วมมือกบับริษทัฯ และกระท าการท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งตามท่ีบริษทัฯ ร้องขอ เพ่ือใหก้ารโอนสิทธิหรือหนา้ท่ี
ดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมายโดยสมบูรณ์  

ข้อ 10. เหตุสุดวสัิย 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดจากการไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงฯ หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ตกลงฯ น้ีล่าชา้ หากกรณีดงักล่าวเป็น
ผลมาจากความขดัขอ้งของระบบไฟฟ้าหรือเครือข่าย ไฟดบั ความผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ อุปสรรคทางเทคนิค การ
คุกคามและก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การประทว้ง ภาวะขาดแคลน การจราจล การก่อกบฏ ไฟไหม ้น ้ าท่วม พาย ุเหตุ
ระเบิด ภยัธรรมชาติ สงคราม การกระท าของรัฐบาล สภาพการจา้ง แผ่นดินไหว หรือเหตุอ่ืนใดท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ
บริษทัฯ 
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ข้อ 11. ความเป็นเอกเทศแห่งข้อสัญญา 

ความไม่สมบูรณ์และการไม่มีผลใชบ้งัคบัไม่วา่ดว้ยเหตุประการใดของเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงฯ น้ี 
จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ และการมีผลใชบ้งัคบัของเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ของขอ้ตกลงฯ น้ี และคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายตกลงแกไ้ข และ/หรือปรับเปล่ียนเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่มีผลใชบ้งัคบันั้นให้มีผลใชบ้งัคบัตาม
เจตนารมณ์ของคู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตามขอ้ตกลงฯ น้ี 

ข้อ 12. ค าบอกกล่าว 

เวน้แต่จะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนในขอ้ตกลงฯ น้ี ค  าบอกกล่าวท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงส่งให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงจะตอ้งท าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร (รวมขอ้ความอิเล็กทรอนิกส์) และจะถือว่าส่งโดยชอบแลว้เม่ือไดน้ าส่งดว้ยมือให้แก่ผูแ้ทนของคู่สัญญาอีกฝ่าย
หน่ึง หรือส่งโดยไปรษณียไ์ปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงตามท่ีอยูห่รือช่องทางท่ีแจง้ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ ทั้งน้ี การท่ีบริษทัฯ 
ส่งค าบอกกล่าวให้แก่ผูใ้ชบ้ริการผ่านการแจง้เตือนบนแพลตฟอร์ม SMS อีเมล หรือโทรศพัท์ ให้ถือว่าบริษทัฯ ไดส่้งค าบอก
กล่าวและผูใ้ชบ้ริการไดรั้บค าบอกกล่าวโดยชอบแลว้ 

ข้อ 13. การสละสิทธิ 

การท่ีบริษทัฯ ไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิตามขอ้ก าหนดภายใตข้อ้ตกลงฯ น้ีล่าช้า มิให้ถือว่าบริษทัฯ สละสิทธิตามขอ้ก าหนด
ดงักล่าวหรือสิทธิในการบงัคบัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวในอนาคต เวน้แต่การสละสิทธินั้นจะท าข้ึนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลง
ลายมือช่ือโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัฯ 

ข้อ 14. กฎหมายทีใ่ช้บังคบัและการระงบัข้อพพิาท 

14.1 ขอ้ตกลงฯ น้ี รวมถึงสิทธิและหนา้ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ตกลงฯ ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอยูภ่ายใตบ้งัคบั การพิจารณา 
และการตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย  

14.2 ในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใด ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนจากขอ้ตกลงฯ น้ีหรือเก่ียวเน่ืองกบัขอ้ตกลงฯ น้ี 
รวมทั้งกรณีการผิดสญัญา การเลิกสญัญา หรือความสมบูรณ์แห่งขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว บริษทัฯ จะท าการเจรจาไกล่เกล่ีย
กบัผูใ้ชบ้ริการก่อน หากไม่สามารถหาขอ้ยติุไดภ้ายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัเร่ิมไกล่เกล่ีย คู่สัญญาตกลงให้เสนอ
ต่อศาลไทยท่ีมีเขตอ านาจ เพ่ือวนิิจฉยัช้ีขาด 

ข้อ 15. การแก้ไขเปลีย่นแปลง 

บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ความใด ๆ ในขอ้ตกลงฯ น้ี โดยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั
ทนัทีเม่ือบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้ความท่ีไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงบนแพลตฟอร์ม โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ
ล่วงหนา้ 
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วนัท่ีขอ้ตกลงฯ น้ีมีผลใชบ้งัคบั: 20 มีนาคม 2564 

ขอ้ตกลงฯ น้ีปรับปรุงคร้ังล่าสุดเม่ือ: 13 กนัยายน 2564 


