ข้อกําหนดการใช้งาน Influencer

1. นิยามและคําจํากัดความ
“Influencer” หมายถึง ผู้ที่ตกลงให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา แบ่งปัน ทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักแพร่
หลาย ผ่านทางเครื่องมือหรือเครือข่ายของผู้ใช้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ซ้อ
ื ขายในตลาดด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้
บริการต้องผ่านการลงทะเบียนตามที่ผู้ให้บริการระบบกําหนดแล้ว
“Marketer” หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่ต้องการรับบริการส่งเสริมหรือประชาสัมพั นธ์
สินค้าหรือบริการของตนเอง และได้ลงทะเบียนตามที่ผู้ให้บริการระบบกําหนดแล้ว
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง “Influencer” หรือ “Marketer” ที่ได้ลงทะเบียนตามที่ผู้ให้บริการระบบ
กําหนดแล้ว
“ผู้ให้บริการระบบ” หมายถึง บริษัท ... มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี ... และให้รวมถึงบริษัทในเครือในกลุ่ม
หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือได้รับมอบหมายให้จัดทําหรือให้บริการในส่วนหนึ่งส่วนใดที่
เกี่ยวข้อง
“ระบบ” หรือ “Platform” หมายถึง ชุดข้อมูล โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทัง
้ ที่เชื่อมต่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่ อให้ผู้ใช้บริการและ ผู้ซื้อขายในตลาด เข้าถึงข้อมูล เนื้อหา ที่ผู้ใช้บริการนําเข้าสู่ระบบ

2. การยอมรับข้อกําหนดการใช้งาน
ผู้ใช้บริการต้องอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะต้อง
ลงทะเบียนยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้
ให้บริการระบบขอสงวนสิทธิในการให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้
งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านัน
้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดการใช้งานและ/หรือ

นโยบายความเป็นส่วนตัวในเวลาใดๆ ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่ อยืนยันการยอมรับข้อกําหนดการใช้
งานที่แก้ไขนี้ก่อนการเข้าระบบครั้งต่อไป ในกรณีที่ข้อกําหนดการใช้งานไม่ได้ระบุเงื่อนไขในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ผู้
ให้บริการต้องให้บริการระบบโดยอยู่บนพื้ นฐานของความสุจริตและเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าตามปกติใน

เรื่องนัน
้ ๆ โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและ/หรือขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทัง
้ ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
3. การลงทะเบียน
3.1 ในการใช้บริการระบบผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมาชิก โดยกรอกข้อมูลเพื่ อยืนยันตัวตนตามที่
ระบบร้องขอ ข้อมูลที่ใส่เข้าในระบบจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผู้ให้บริการระบบอาจใช้ดุลยพิ นิจ
ระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในภายหลังได้โดยไม่จําต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าหากตรวจพบว่า
ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน

3.2 ผู้ให้บริการระบบมีดุลยพิ นิจในการพิ จารณาคําขอลงทะเบียนและขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยผล
การพิ จารณาในทุกกรณี
3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนจะถูกนําไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของผู้ให้บริการระบบ
เท่านัน
้ สมาชิกที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้วให้ถือว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดไว้

4. เงื่อนไขในการให้บริการระบบ
ผู้ให้บริการระบบมีดุลพิ นิจในการปิดให้บริการระบบเป็นการชั่วคราว เพื่ อแก้ไขปรับปรุงระบบ รวมถึง
การแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา การบริการที่แสดงบนระบบในขณะนั้น ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนผู้ให้บริการระบบขอ
สงวนสิทธิการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ระบบทราบล่วงหน้า

5. หน้าที่ของผู้ใช้บริการที่เป็น Influencer
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้งานอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคํา
สั่งของผู้ให้บริการระบบและให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
5.1 พั ฒนาและปรับปรุงเครื่องมือหรือระบบของผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจําเพื่ อให้ผู้ซื้อขายในตลาดผ่าน
ช่องทางของผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับระบบได้
5.2 ควบคุมดูแลการไหลเวียนของข้อมูลที่เชื่อมต่อบนระบบและตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดหรืออาจทําให้เกิดความเสียหายใดๆ กับผู้ใช้บริการอื่น ผู้ซื้อขายในตลาด หรือผู้ให้
บริการระบบ
5.3 ผู้ใช้บริการต้องเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบเช่น ชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน (password) และต้องใช้ความระมัดระวังรวมทั้งไม่
อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลหรือใช้เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ใช้บริการเพื่ อเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้บริการทํา
บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านหาย หรือปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ให้บริการระบบหรือผู้อื่นหรือไม่ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการระบบทราบทันที และตกลงทําตามคําสั่ง
หรือคําแนะนําของผู้ให้บริการระบบอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ป
ี รากฏว่ามีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ราย
ใดเข้าสู่ระบบให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทําของผู้ใช้บริการรายดังกล่าวและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสีย
หายใดๆที่เกิดขึ้น
5.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะเผยแพร่และสนับสนุนโครงการส่งเสริม (campaign) ที่ผู้ให้
บริการระบบแนะนํา ผ่านช่องทางหรือเครื่องมือของผู้ใช้บริการ หรือยอมรับการเชื่อมต่อไม่ว่าข้อมูลนัน
้ จะอยู่ใน
รูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพี ยง สปอนเซอร์แบนเนอร์ (sponsor banner) ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ในการ
โปรโมทสินค้าหรือบริการและเพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ ผู้ให้บริการตกลงจะไม่แก้ไข
ข้อความส่งเสริม และ/หรือปิดกัน
้ ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีใดๆ

6. หลักเกณฑ์ในการประเมินผู้ใช้บริการ
ผู้ให้บริการระบบจะเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผู้ใช้บริการโดยใช้หลักเกณฑ์การให้
คะแนนคิดคํานวณจากความสําเร็จของงาน เพื่ อเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดเงื่อนไขค่าตอบแทนของผู้ใช้
บริการ ผู้ให้บริการระบบขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนดัง
กล่าวเพื่ อให้สอดคล้องกับการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 ผู้ให้บริการระบบเป็นผู้มีสิทธิแต่เพี ยงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่เป็นลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และหมายความรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การทําซํ้า เผยแพร่ แจกจ่าย จัดเก็บ ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินําไปใช้ประโยชน์ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการระบบ ผู้ใช้
บริการอาจเก็บสําเนาของข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไว้บนหน่วยความจําชั่วคราวและเท่าที่จําเป็นต่อการ
ดําเนินการของผู้ใช้บริการเท่านั้น
7.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลกราฟฟิก
ใดๆ หรือนําข้อมูลหรือภาพออกใช้ในลักษณะที่ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในความเป็น
เจ้าของเพื่ อให้ข้อมูลดังกล่าวผิดไปจากความเป็นจริง ทัง
้ นี้ การนําข้อมูล ภาพ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
ไปใช้ต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์หรืออ้างอิงแหล่งที่มา

8. ข้อห้ามในการใช้งาน
8.1 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรม
อันดีของประชาชน
8.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ แจกจ่าย จัดให้มีการส่งข้อมูลที่เป็นโฆษณา จดหมายขยะ จดหมาย
ลูกโซ่ ข้อความขยะ หรือข้อมูลเนื้อหาอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และต้องป้องกันตามสมควรเพื่ อไม่ให้เกิดการ
เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวบนระบบของผู้ให้บริการด้วย
8.3 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทําด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจสร้างความเสียหาย ภาระ หรือเป็นการ
แทรกแซงการทํางานของระบบหรือรบกวนความสามารถในการใช้งานระบบของบุคคลอื่น รวมทัง
้ ตกลงว่าจะ
ไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึงระบบ อาทิ โรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นก่อให้เกิดความรําคาญ ความไม่สะดวก หรือความ
วิตกกังวลที่ไม่จําเป็น หรือน่าจะรบกวนสภาพจิตใจ ทําให้เกิดความอับอาย ตื่นตระหนก หรือสร้างความ
รําคาญแก่บุคคลอื่น
8.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่นําเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลเนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะลามก อนาจาร มีความรุนแรง มี
เนื้อหาละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือทําลายเกียรติภูมิชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเนื้อหาที่เป็นการหลอกลวงอันทําให้บุคคลอื่นสําคัญผิดถึงแหล่งที่มาและเนื้อหาของข้อมูล รวมทัง
้
การหลอกลวงหรือเชิญชวนให้กระทําการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลอื่น

8.5 ผู้ใช้บริการจะไม่นําเข้าสู่ระบบซึ่งไวรัส เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือเครื่องมืออื่นที่เป็นผลเสียหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อระบบหรือผู้ใช้งานรายอื่นๆ ได้ ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
พยายามเจาะเข้าระบบหรือเซิฟเวอร์ หรือฐานข้อมูลอื่นใดทั้งที่เป็นของผู้ให้บริการระบบและ/หรือผู้ใช้บริการ
ระบบคนอื่นๆ
8.6 ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ซื้อขายในตลาดหรือข้อมูลใดๆ ของผู้ให้บริการระบบหรือ
หุ้นส่วนทางธุรกิจของผู้ให้บริการระบบแก่บุคคลอื่น

9. คํารับรองของผู้ใช้บริการ
9.1 ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนําเข้าสู่ระบบหรือได้ประกาศลงบนพื้ นที่ของระบบแล้วถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลอันเป็นความลับและให้ถือว่าผู้ใช้บริการรายนั้นๆ ได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการระบบมีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าว
รวมทั้งการทําซํ้า ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ
ของผู้ให้บริการระบบแล้วให้ถือว่าผู้ให้บริการระบบมีสิทธิแต่เพี ยงผู้เดียวในข้อมูลดังกล่าว
9.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้หรือมีสิทธิอนุญาตให้ใช้ซึ่งเนื้อหาที่ผู้ใช้
บริการนําออกเผยแพร่หรือนําเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการและเนื้อหามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ไม่ผิด
กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน และผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ
ต่อเนื้อหาของผู้ใช้บริการเองทัง
้ สิน
้
9.3 ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการเรียกร้องโดย
บุคคลภายนอกต่อผู้ให้บริการระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้กระทําการละเมิดข้อเงื่อนไขข้อกําหนดการใช้งาน
ฉบับนี้หรือได้กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการต้องต่อสู้และป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการระบบ กรรมการ
ผู้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน ของผู้ให้บริการระบบถูกฟ้องร้องดําเนินคดี และหากบุคคลดังกล่าวได้รับผลกระทบ
จากการถูกดําเนินคดี ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแทนผู้ให้บริการระบบ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น

10. ความรับผิดของผู้ใช้บริการ
10.1 ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ใช้บริการจะเป็นผู้นําเข้าซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดเพื่ อแสดงบนระบบของผู้ให้
บริการระบบต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และหากเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดถูกลบหรือไม่สามารถ
แสดงให้ปรากฏบนระบบได้ผู้ใช้บริการยินยอมให้ถูกตัดสิทธิในการคิดค่าบริการในส่วนที่ไม่สามารถแสดงผลได้
ทัง
้ นี้ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา ที่นําเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบไม่ต้องรับผิด
ชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้บริการและหากเกิดความเสียหายหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากบุคคลภายนอก ผู้ใช้
บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นและผู้ใช้บริการต้องกระทําทุกวิธีทางเพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการระบบได้รับ
ผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ หากผู้ให้บริการระบบได้รับความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ไม่ว่าจะทําให้การ
ดําเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งระบบต้องหยุดชะงักลงหรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ ผู้ใช้บริการต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทัง
้ สิน
้
10.2 ภายหลังจากผู้ใช้บริการตกลงและยืนยันการรับงานส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วแต่ต้องการยกเลิกการ
ให้บริการงานในส่วนนั้นจะต้องแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการระบบ (admin) ทราบทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (email) ล่วงหน้าก่อนกําหนดเริ่มงานไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือตามวิธีการที่ผู้ให้บริการจะ
กําหนดต่อไป หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งตามที่กําหนดหรือแจ้งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด ผู้ใช้บริการต้องรับผิด
ในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยความรับผิดชอบดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของผู้ให้บริการในการ
ลงโทษปรับ และ/หรือ การเรียกร้องเอาค่าเสียหาย และ/หรือ การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ และ/หรือ
การดําเนินการอื่นใดที่ผู้ให้บริการระบบเห็นสมควร
10.3 หากผู้ใช้บริการไม่ทําตามข้อตกลงที่มีต่อผู้ซื้อขายในตลาดหรือผู้ให้บริการระบบได้รับการร้อง
เรียนว่าผู้ใช้บริการรายใดทําผิดข้อตกลง ผู้ให้บริการระบบอาจทําการตรวจสอบและพิ จารณาลงโทษผู้ใช้บริการ
ระบบตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

11. การติดตามดูแล
11.1 ผู้ให้บริการระบบมีดุลพิ นิจในการพิ จารณาเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนําเข้าสู่ระบบหรือกระทําด้วยวิธีการ
ใดๆ เพื่ อให้ปรากฏบนระบบของผู้ให้บริการระบบ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกําหนดการใช้งาน ละเมิดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน คุกคามต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ระบบคนอื่นๆ หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการระบบมีสิทธิปฏิเสธการประกาศเนื้อหาและ/หรือนําข้อมูล
เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดออกจากระบบโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
11.2 ผู้ให้บริการระบบมีสิทธิระงับการใช้บริการ การเข้าถึงระบบหรือดําเนินการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
11.3 ผู้ให้บริการระบบมีดุลพิ นิจในการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ภัยคุกคามใดๆ ต่อระบบ รวมทั้งมีสิทธิดําเนินคดีต่อผู้กระทําละเมิดแทนสมาชิกรายอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหาย
หรืออาจได้รับผลกระทบด้วย
11.4 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบได้รับคําสัง
่ อันชอบด้วยกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ระบบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใดๆ หากกระทําโดยสุจริตและเป็นการทําตามคําสั่งของศาล หน่วยงานรัฐ หรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐแล้ว ผู้ให้บริการระบบไม่ต้องรับผิดต่อผู้ท่ไี ด้รับความเสียหาย

12. การจํากัดความรับผิดของผู้ให้บริการระบบ
12.1 ผู้ให้บริการระบบไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนําเข้าสู่
ระบบ ผู้ให้บริการระบบไม่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือการนําข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวไปอ้างอิง ความรับ
ผิดชอบต่อเนื้อหาทัง
ี ู้ให้บริการระบบเสนอให้ทําการปรับปรุง แก้ไข
้ หมดเป็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงกรณีท่ผ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดแล้วผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้ให้บริการ
ระบบและผู้ใช้บริการได้ดําเนินการทําให้ปรากฏซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขนั้นแล้ว
12.2 ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบว่าผู้ให้บริการระบบไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
หรือเนื้อหาใดที่ถูกนําเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้บริการอื่นๆ ได้ หากมีความจําเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ
ผู้ใช้บริการต้องจัดให้มีการป้องกันไวรัสหรือการโจมตีข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ทัง
้ นี้เพื่ อความปลอดภัยของ
อุปกรณ์และข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบเอง ผู้ให้บริการระบบไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสีย
หายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัสหรือการโจมตีทางเทคโนโลยี

12.3 ผู้ให้บริการระบบไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมของเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบที่ถูกนําออก
เผยแพร่นอกประเทศไทยและผู้ให้บริการระบบไม่มีหน้าที่ตรวจสอบการเผยแพร่ซึ่งอยู่นอกกรอบการให้บริการ
ของผู้ให้บริการระบบ
12.4 ผู้ให้บริการระบบจํากัดความรับผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการในจํานวน
สูงสุดของค่าเสียหายที่เรียกร้องคิดคํานวณรวมต่อครั้งไม่เกินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการชําระให้แก่ผู้ให้บริการ
ระบบ

13. ค่าตอบแทนและค่าบริการ
13.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนคิดคํานวณจากความสําเร็จของงานโดยวิธีการประเมินตามที่ผู้
ให้บริการระบบกําหนด ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งาน ผู้ให้บริการระบบขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคิดคํานวณค่าตอบแทนเพื่ อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงและสอดคล้องกับ
ความสําเร็จของงานโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่าง
ใด
13.2 ผู้ให้บริการระบบจะจ่ายค่าตอบแทนตามวิธีการที่ได้ตกลงกับผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการระบบจะ
ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับค่าตอบแทนต่อไปตามวิธีการที่ผู้ให้บริการ
ระบบเห็นสมควร ทัง
้ นี้ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน (หากมี)
13.3 ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าบริการระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้บริการระบบกําหนด และต้อง
ไม่นําเงินค่าบริการที่ต้องชําระหักกลบกับเงินค่าตอบแทนที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ

14. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
การเชื่อมต่อระบบของผู้ใช้บริการกับระบบของบุคคลภายนอก สามารถกระทําได้เพื่ อประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหา หรือสนับสนุนการตลาดและการเข้าถึงข้อมูลที่ทําการตลาด ทั้งนี้ การเชื่อมต่อระบบ
ในลักษณะดังกล่าวอยู่ภายใต้การตัดสินใจการกํากับดูแลและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการระบบทั้งสิ้น

15. การสละสิทธิ์หรือการงดเว้นกระทําการ
การสละสิทธิต
์ ามสัญญาหรือตามกฎหมายของผู้ให้บริการระบบจะต้องกระทําโดยชัดแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านั้น การกระทําการหรืองดเว้นกระทําการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือการดําเนินการที่ล่าช้าไม่ถือว่า
เป็นการสละสิทธิ์ ผู้ใช้บริการจะยกเอาการกระทําในลักษณะดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ต่อผู้ให้บริการระบบไม่ได้

16. การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ให้ถือว่าข้อมูลหรือข่าวสารนัน
้ ได้ส่งให้กับผู้รับสารแล้วเมื่อครบกําหนด 3
วันทําการนับตั้งแต่อีเมล์เข้าสู่กล่องรับข้อความ การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ได้แจ้งข้อมูลไว้แล้วนั้นให้ถือว่า
ผู้รับสารได้ทราบแล้วเมื่อครบกําหนด 3 วันทําการนับแต่ข้อมูลหรือการสื่อสารไปถึงผู้รับสาร

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกําหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การตีความและการบังคับใช้ตามกฎหมายไทย

ข้อกําหนดการใช้งาน Marketer
1. นิยามและคําจํากัดความ
“Influencer” หมายถึง ผู้ที่ตกลงให้ความช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา แบ่งปัน เพื่ อทําให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย ผ่านทางเครื่องมือหรือเครือข่ายของผู้ใช้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ซ้อ
ื ขายในตลาดด้วย ทั้งนี้
ผู้ใช้บริการต้องผ่านการลงทะเบียนตามที่ผู้ให้บริการระบบกําหนดแล้ว
“Marketer” หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่ต้องการรับบริการส่งเสริมหรือ
ประชาสัมพั นธ์สินค้าของตนเอง และได้ลงทะเบียนตามที่ผู้ให้บริการระบบกําหนดแล้ว
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง “Influencer” หรือ “Marketer” ที่ได้ลงทะเบียนตามที่ผู้ให้บริการระบบ
กําหนดแล้ว
“ผู้ให้บริการระบบ” หมายถึง บริษัท ... มีสํานักงานใหญ่ตง
ั้ อยู่ท่ี ... และให้รวมถึงบริษัทในเครือในกลุ่ม
หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือได้รับมอบหมายให้จัดทําหรือให้บริการในส่วนหนึ่งส่วนใดที่
เกี่ยวข้อง
“ระบบ” หรือ “Platform” หมายถึง ชุดข้อมูล โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ทั้งที่เชื่อมต่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ เพื่ อให้ผู้ใช้บริการและ ผู้ซื้อขายในตลาด เข้าถึงข้อมูล เนื้อหา ที่ผู้ใช้บริการนําเข้าสู่ระบบ

2. การยอมรับข้อกําหนดการใช้งาน
ผู้ใช้บริการต้องอ่านและทําความเข้าใจข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยจะต้อง
ลงทะเบียนยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเข้าสู่ระบบครั้งแรก ผู้
ให้บริการระบบขอสงวนสิทธิในการให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้
งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดการใช้งานและ/หรือ
นโยบายความเป็นส่วนตัวในเวลาใดๆ ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่ อยืนยันการยอมรับข้อกําหนดการใช้
งานที่แก้ไขนี้ก่อนการเข้าระบบครัง
้ ต่อไป ในกรณีที่ข้อกําหนดการใช้งานไม่ได้ระบุเงื่อนไขในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ผู้
ให้บริการต้องใช้บริการระบบโดยอยู่บนพื้ นฐานของความสุจริตและเป็นไปตามธรรมเนียมการค้าตามปกติใน
เรื่องนั้นๆ โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและ/หรือขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน

3. การลงทะเบียน
3.1 ในการใช้บริการระบบผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมาชิก โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่ อยืนยันตัว
ตนตามที่ระบบร้องขอ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนําเข้าในระบบจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ให้
บริการระบบอาจใช้ดุลยพิ นิจระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในภายหลังได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้
บริการทราบล่วงหน้าหากตรวจพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน
3.2 ผู้ให้บริการระบบมีดุลยพิ นิจในการพิ จารณาคําขอลงทะเบียนและขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยผล
การพิ จารณาในทุกกรณี
3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนจะถูกนําไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของผู้ให้บริการระบบ
เท่านัน
้ สมาชิกที่ยืนยันการลงทะเบียนแล้วให้ถือว่ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กําหนดไว้

4. เงื่อนไขในการให้บริการระบบ
ผู้ให้บริการระบบมีดุลพิ นิจในการปิดให้บริการระบบเป็นการชั่วคราว เพื่ อแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบ รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา การบริการที่แสดงบนระบบในขณะนั้น ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนผู้ให้
บริการระบบขอสงวนสิทธิการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

5. หน้าที่ของผู้ใช้บริการที่เป็น Marketer
ผู้ใช้บริการที่เป็น Marketer มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดการใช้งานอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติ
ตามคําแนะนําหรือคําสั่งของผู้ให้บริการระบบและให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
5.1 ปรับปรุงเครื่องมือหรือระบบของผู้ใช้บริการเพื่ อให้สามารถเชื่อมต่อและรองรับข้อมูลกับผู้ใช้บริการ
ที่เป็น Influencer รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบได้
5.2 สอดส่องการไหลเวียนของข้อมูลที่เชื่อมต่อบนระบบ และหากพบว่าข้อมูลที่อยู่ในระบบไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งก่อให้เกิดหรืออาจให้เกิดความเสียหายใดๆ หรืออาจเป็นอันตรายกับผู้ใช้บริการอื่นหรือ
ต่อระบบ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งผู้ดูแลระบบทราบทันที
5.3 ผู้ใช้บริการต้องเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยบนระบบ เช่น ชื่อผู้ใช้ (user name) รหัสผ่าน (password) และต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร
รวมทัง
้ ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลหรือใช้เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ใช้บริการเพื่ อเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้
บริการทําบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านหาย หรือปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้ให้บริการระบบหรือผู้อ่น
ื หรือไม่ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการระบบทราบทันที และผู้ใช้บริการ
ตกลงทําตามคําสั่งหรือคําแนะนําของผู้ให้บริการระบบอย่างเคร่งครัด
5.4 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับที่จะเผยแพร่และสนับสนุนโครงการส่งเสริม (campaign) ที่ผู้ให้
บริการระบบแนะนํา ผ่านช่องทางหรือเครื่องมือของผู้ใช้บริการ หรือยอมรับการเชื่อมต่อไม่ว่าข้อมูลนัน
้ จะอยู่ใน
รูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพี ยง สปอนเซอร์แบนเนอร์ (sponsor banner) ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ในการ
โปรโมทสินค้าหรือบริการและเพื่ อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ ผู้ให้บริการตกลงจะไม่แก้ไข
ข้อความส่งเสริม และ/หรือปิดกั้นข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีใดๆ

6. การชําระค่าบริการ
Marketer มีหน้าที่ชําระค่าบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่
กําหนด โดยผู้ให้บริการระบบขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระค่าบริการตามที่เห็นสมควร

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 ผู้ให้บริการระบบเป็นผู้มีสิทธิแต่เพี ยงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่เป็นลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และหมายความรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การทําซํ้า เผยแพร่ แจกจ่าย จัดเก็บ ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการระบบ ผู้ใช้บริการอาจ
เก็บสําเนาของข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไว้บนหน่วยความจําชั่วคราวและเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินการ
ของผู้ใช้บริการเท่านั้น
7.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลกราฟฟิก
ใดๆ หรือนําข้อมูลหรือภาพออกใช้ในลักษณะที่ไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในความเป็น
เจ้าของเพื่ อให้ข้อมูลดังกล่าวผิดไปจากความเป็นจริง ทัง
้ นี้ การนําข้อมูล ภาพ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
ไปใช้ต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์หรืออ้างอิงแหล่งที่มา

8. ข้อห้ามในการใช้งาน
8.1 ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรม
อันดีของประชาชน
8.2 ผู้ใช้บริการต้องไม่เผยแพร่ แจกจ่าย จัดให้มีการส่งข้อมูลที่เป็นโฆษณา จดหมายขยะ จดหมาย
ลูกโซ่ ข้อความขยะ หรือข้อมูลเนื้อหาอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และต้องป้องกันตามสมควรเพื่ อไม่ให้เกิดการ
เผยแพร่ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวบนระบบของผู้ให้บริการด้วย
8.3 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทําด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจสร้างความเสียหาย ภาระ หรือเป็นการ
แทรกแซงการทํางานของระบบหรือรบกวนความสามารถในการใช้งานระบบของบุคคลอื่น รวมทัง
้ ตกลงว่าจะ
ไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึงระบบ อาทิ โรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไม่จําเป็น
หรือน่าจะรบกวนสภาพจิตใจ ทําให้ผู้อ่น
ื เกิดความอับอาย ตื่นตระหนกหรือสร้างความรําคาญแก่บุคคลอื่น
8.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่นําเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลเนื้อหาใดที่มีลักษณะลามก อนาจาร มีความรุนแรง มี
เนื้อหาละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นหรือทําลายเกียรติภูมิชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเนื้อหาที่เป็นการหลอกลวงอันทําให้บุคคลอื่นสําคัญผิดถึงแหล่งที่มาและเนื้อหาของข้อมูล รวมทั้ง
การหลอกลวงหรือเชิญชวนให้ผู้อ่น
ื กระทําการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

8.5 ผู้ใช้บริการจะไม่นําเข้าสู่ระบบซึ่งไวรัส เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือเครื่องมืออื่นที่เป็นผลเสียหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อระบบหรือผู้ใช้งานรายอื่นๆ ได้ ผู้ใช้บริการจะไม่พยายามเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
พยายามเจาะเข้าระบบหรือเซิฟเวอร์ หรือฐานข้อมูลอื่นใดทั้งที่เป็นของผู้ให้บริการระบบและ/หรือผู้ใช้บริการ
ระบบคนอื่นๆ
8.6 ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ซื้อขายในตลาดหรือข้อมูลใดๆ ของผู้ให้บริการระบบหรือ
หุ้นส่วนทางธุรกิจของผู้ให้บริการระบบแก่บุคคลอื่น

9. คํารับรองของผู้ใช้บริการ
9.1 ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ของ Marketer ที่ Influencer นําเข้าสู่ระบบหรือได้ประกาศลงบนพื้ นที่
ของระบบแล้วถือว่าไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นความลับและให้ถือว่าผู้ใช้บริการ ที่เป็นทั้ง Marketer และ Influencer
รายนั้นๆ ได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการระบบมีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งการทําซํ้า ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ต่อ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ภายหลังจากข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการระบบแล้วให้ถือว่าผู้ให้บริการระบบมี
สิทธิแต่เพี ยงผู้เดียวในข้อมูลดังกล่าว
9.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิใช้หรือมีสิทธิอนุญาตให้ใช้ซึ่งเนื้อหาที่ผู้ใช้
บริการนําออกเผยแพร่หรือนําเข้าสู้ระบบของผู้ให้บริการและเนื้อหามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ไม่ผิด
กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน และผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ
ต่อเนื้อหาของผู้ใช้บริการเองแต่เพี ยงผู้เดียว
9.3 ผู้ใช้บริการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการเรียกร้องโดย
บุคคลภายนอกต่อผู้ให้บริการระบบ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้กระทําการละเมิดเงื่อนไขข้อกําหนดการใช้งานฉบับนี้
หรือได้กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้ใช้บริการต้องต่อสู้และป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการระบบ กรรมการ ผู้
บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน ของผู้ให้บริการระบบถูกฟ้องร้องดําเนินคดี และหากบุคคลดังกล่าวได้รับผลกระทบ
จากการถูกดําเนินคดี ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแทนผู้ให้บริการระบบ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น

10. ความรับผิดของผู้ใช้บริการ
10.1 ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา ที่นําเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบไม่
ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้บริการและหากเกิดความเสียหายหรือข้อเรียกร้องใดๆ จากบุคคล
ภายนอก ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทัง
้ สิน
้ และผู้ใช้บริการต้องกระทําทุกวิธีทางเพื่ อป้องกันไม่ให้ผู้ให้
บริการระบบได้รับผลกระทบหรือความเสียหายใดๆ หากผู้ให้บริการระบบได้รับความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ
ไม่ว่าจะทําให้การดําเนินงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งระบบต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวหรือไม่สามารถให้บริการต่อ
ไปได้ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทัง
้ สิน
้
10.2 หากผู้ใช้บริการที่เป็น Marketer ไม่ทําตามข้อตกลงที่มีต่อ Influencer หรือผู้ให้บริการระบบได้
รับการร้องเรียนว่าผู้ใช้บริการที่เป็น Marketer รายใดทําผิดข้อตกลง ผู้ให้บริการระบบอาจทําการตรวจสอบ
และพิ จารณาลงโทษผู้ใช้บริการที่เป็น Marketer ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การติดตามดูแล
11.1 ผู้ให้บริการระบบมีดุลพิ นิจในการพิ จารณาเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนําเข้าสู่ระบบหรือกระทําด้วยวิธีการ
ใดๆ เพื่ อให้ปรากฏบนระบบของผู้ให้บริการระบบ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกําหนดการใช้งาน ละเมิดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน คุกคามต่อระบบหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการ
ระบบคนอื่นๆ หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการระบบมีสิทธิปฏิเสธการประกาศเนื้อหาและ/หรือนําข้อมูล
เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดออกจากระบบโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
11.2 ผู้ให้บริการระบบมีสิทธิระงับการใช้บริการ การเข้าถึงระบบหรือดําเนินการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
11.3 ผู้ให้บริการระบบมีดุลพิ นิจในการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
ภัยคุกคามใดๆ ต่อระบบ รวมทั้งมีสิทธิดําเนินคดีต่อผู้กระทําละเมิดแทนสมาชิกรายอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหาย
หรืออาจได้รับผลกระทบด้วย
11.4 ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบได้รับคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ระบบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนใดๆ หากกระทําโดยสุจริตและเป็นการทําตามคําสั่งของศาล หน่วยงานรัฐหรือเจ้า
หน้าที่ของรัฐแล้วผู้ให้บริการระบบไม่ต้องรับผิดต่อผู้ท่ไี ด้รับความเสียหาย

12. การจํากัดความรับผิดของผู้ให้บริการระบบ
12.1 ผู้ให้บริการระบบไม่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนําเข้าสู่
ระบบ ผู้ให้บริการระบบไม่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือการนําข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวไปอ้างอิง ความรับ
ผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดเป็นของผู้ใช้บริการ
12.2 ผู้ใช้บริการยอมรับและทราบว่าผู้ให้บริการระบบไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล
หรือเนื้อหาใดที่ถูกนําเข้าสู่ระบบโดยผู้ใช้บริการอื่นๆ ได้ หากมีความจําเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ
ผู้ใช้บริการต้องจัดให้มีการป้องกันไวรัสหรือการโจมตีข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภัยของ
อุปกรณ์และข้อมูลของผู้ใช้บริการระบบเอง ผู้ให้บริการระบบไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสีย
หายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัสหรือการโจมตีทางเทคโนโลยี
12.3 ผู้ให้บริการระบบไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมของเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบที่ถูกนําออก
เผยแพร่นอกประเทศไทยและผู้ให้บริการระบบไม่มีหน้าที่ตรวจสอบการเผยแพร่ซึ่งอยู่นอกกรอบการให้บริการ
ของผู้ให้บริการระบบ
12.4 ผู้ให้บริการระบบจํากัดความรับผิดในบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการในจํานวน
สูงสุดของค่าเสียหายที่เรียกร้องคิดคํานวณรวมต่อครั้งไม่เกินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการชําระให้แก่ผู้ให้บริการ
ระบบ

13. ค่าบริการ
ผู้ใช้บริการต้องชําระค่าบริการระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้บริการระบบกําหนด และต้องไม่นํา
เงินค่าบริการที่ต้องชําระหักกลบกับเครดิตหรือแพคเกจการให้บริการ

14. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
การเชื่อมต่อระบบของผู้ใช้บริการกับระบบของบุคคลภายนอก สามารถกระทําได้เพื่ อประโยชน์ในการ
เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหา หรือสนับสนุนการตลาดและการเข้าถึงข้อมูลที่ทําการตลาด ทัง
้ นี้การเชื่อมต่อระบบ
ในลักษณะดังกล่าวอยู่ภายใต้การตัดสินใจการกํากับดูแลและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการระบบทั้งสิ้น

15. การสละสิทธิ์หรือการงดเว้นกระทําการ
การสละสิทธิ์ตามสัญญาหรือตามกฎหมายของผู้ให้บริการระบบจะต้องกระทําโดยชัดแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านัน
้ การกระทําการหรืองดเว้นกระทําการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือการดําเนินการที่ล่าช้าไม่ถือว่า
เป็นการสละสิทธิ์ ผู้ใช้บริการจะยกเอาการกระทําในลักษณะดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ต่อผู้ให้บริการระบบไม่ได้

16. การติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ให้ถือว่าข้อมูลหรือข่าวสารนั้นได้ส่งให้กับผู้รับสารแล้วเมื่อครบกําหนด 3
วันทําการนับตัง
้ แต่อีเมล์เข้าสู่กล่องรับข้อความ การสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ได้แจ้งข้อมูลไว้แล้วนัน
้ ให้ถือว่า
ผู้รับสารได้ทราบแล้วเมื่อครบกําหนด 3 วันทําการนับแต่ข้อมูลหรือการสื่อสารไปถึงผู้รับสาร

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกําหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้การตีความและการบังคับใช้ตามกฎหมายไทย

ปรับปรุงครัง
้ ล่าสุดเมื่อ กุมภาพั นธ์ พ.ศ.2563

