
Terms and conditions �อ�หนดและเ�อนไข�วไป
เ�อใ� Truck2Hand เ�นตลาด�อขายออนไล��โป�งใส�ห�บ�กๆคน บ��ทฯ�ง��อ�หนดในการใ�งาน
เ�บไซ��ง�อไป�

เ�อนไขการใ�งานฉ�บ� (“เ�อนไข”) �หนดเ�อนไขและ�อ�หนดในการใ�บ�การ (ตาม�ระ��อไป) และ�ท�
และห�า�ระห�างเรา/บ��ท และ�ใ�งาน �าน�องตกลงในเ�อนไขโดยการ�านเ�อหา�งหมด�อนใ�บ�การ

�อ 1. ขอบเขตและรายละเ�ยดของบ�การ

�. บ�การ(ตาม�ระ��อไป)เ�นบ�การตลาดกลางออนไล� ใน�ปแบบ “�ก�า�บ�ก�า” (“consumer-to-
consumer”) ห�อ “�ร�จ�บ�ร�จ” (“business owner –to-business owner”) ห�อ “�ร�จ�บ�ก�า”
(“business owner-to-customer”) เราไ�ไ��เสนอ�ญ��ร�จ และเราไ�ไ��การขายห�อ�อ�น�าห�อ
เ�าครอบครอง�น�าไ��าเ�อตนเองห�อในนามของ�ใ�ห�อ��น ขณะ�เราจะ�วยเห�อในการ��รกรรม �
ใ��โพส�ขาย�น�า�านบ�การและ�ใ���อ�น�า�านบ�การ(“��อ”) �อง�บ�ดชอบในการขายและ
�ณภาพของ�น�า (ใน��เ�ยก�า “�น�า” “ผ�ต�ณ�” “�งของ” ห�อ “ของ”) �รกรรมระห�าง�น รวม�งแ�
ไ���ดเ�ยง รายการของ�น�าและการใ�การ�บประ�นของ�น�า�นๆ

�. �ต�ประสง�ของเ�อนไข�เ�อ�หนดเ�อนไขและ�อตกลงในการใ�บ�การ และ�ท�และห�า�ระห�างบ��ท
(ตาม�จะระ��อไป) และ�ใ�งาน (�จะระ��อไป) และเ�อนไขจะใ��บความ�ม�น�ระห�าง�ใ�งาน�บ
บ��ทในเ�อง�เ�ยว�อง�บบ�การ

�. กฎใดๆ ในการใ�งานบ�การ�ระ�ในเ�บไซ� https://www.truck2hand.com/rule/ (“กฎ”) ใ��อเ�น�วน
ห�งของเ�อนไข

�. หาก�การ�ดแ�งใดๆ ระห�างเ�อนไขและกฎห�อรายละเ�ยด�นใด�นเ�ยว�บการบ�การ�ไ�ไ��หนดไ�
ใ�ใ�เ�อนไขเ�นห�ก

�อ 2 �ยาม

เ�อเ�นไปตาม�ต�ประสง�ของเ�อนไขฉ�บ� �อย��ใ��อไป ใ��ความหมายตาม�ระ� �ง�

�. “�ญญาบ�การ” หมาย�ง �ญญาเ�ยว�บการใ�บ�การ�ตกลง�นภายใ�เ�อนไขและ�อตกลงของเ�อนไข
ฉ�บ�ระห�างบ��ทและ�ใ�งาน

�. “�ท�ในท�พ��นทาง�ญญา” หมาย�ง �ข�ท� �ท��ตร �ท�ในผ�ต�ณ�อรรถประโยช� �ท�ในการ
ออกแบบ เค�องหมายการ�า และ�ท�ในท�พ��นทาง�ญญา�น (รวมไป�ง �ท�ในการไ��บห�อจดทะเ�ยน
เ�อใ�ไ�มา�ง�ท��นๆ)

�. “�อ�ล�โพส�” หมาย�ง เ�อหาใดๆ รวม�งแ�ไ���ดเ�ยง �อความ �ปภาพ ภาพเค�อนไหว และ�อ�ล
�น ��กโพส�ห�อ�ง�อ�วย��การใดๆ โดย�ใ�งาน�านบ�การ

�. “บ��ท” หมาย�ง บ��ท ออโ�เทค�ค (ประเทศไทย) ��ด
�. “เ�บไซ�” หมาย�ง เ�บไซ��ง�เ�นการโดยบ��ทโดยใ��อโดเมน https://www.truck2hand.com/ ห�อ
หาก�การแ�ไข�อโดเมนห�อเ�อหา�นไ��า�วยเห�ใดใ�หมายรวม�งเ�บไซ��แ�ไข�วย

�. “�ใ�งาน” หมาย�ง �คคลใดห�อห�วยทาง�ร�จใด�งลงทะเ�ยนเ�น�ใ�งานของบ�การตาม�อ 3 (ลง
ทะเ�ยน)

https://www.truck2hand.com/rule/
https://www.truck2hand.com/


�. “บ�การ” หมาย�ง บ�การ�ใ�บ�การโดยบ��ทภายใ��อ ท�ค�แฮน�ดอทคอม (Truck2Hand.com) ห�อ
หาก�การแ�ไข�อห�อเ�อหา�นไ��า�วยเห�ใดใ�หมายรวม�งบ�การ�แ�ไข�วย

�อ 3 การลงทะเ�ยน และ การใ�บ�การ

�. ���องการจะใ�งานบ�การสามารถส�คร�บบ��ทเ�อลงทะเ�ยนในการใ�บ�การ โดยตกลง�จะ�เ�นการ
ตาม�ระ�� และใ��อ�ล��เ�นตาม�บ��ท�หนด (“�อ�ลลงทะเ�ยน”) เ�นไปตาม�ปแบบ�บ��ท
�หนด

�. บ��ท�อง�จารณา�าการลงทะเ�ยนของ�คคล�ส�ครตามวรรค 1 ของ�อ 3 (“�ส�คร”) �นเ�นไปตาม
เกณ�ของบ��ทห�อไ� และหากบ��ทอ���การลงทะเ�ยน บ��ท�องแ�ง�ส�ครเ�ยว�บผลการ�จารณา
การลงทะเ�ยนของ�ส�ครเ�น�ใ�งาน�อง�เส�จ�นเ�อบ��ทไ�แ�งตามวรรค�

�. เ�อการลงทะเ�ยนเส�จ�นตามวรรค�อน �ญญาบ�การจะ�ผลใ��ง�บระห�าง�ใ�งานและบ��ท โดย�ใ�
งานไ��บอ�ญาตใ�ใ�บ�การภายใ�เ�อนไข�

�. การใ�บ�การ�กประเภทจะ�ผล�อเ�อ�ใ�งานไ��ระเ�น�าธรรมเ�ยมห�อ�าบ�การเ�ยบ�อยแ�วเ�า�น
�. บ��ท ขอสงวน�ท�ในการป�เสธการลงทะเ�ยนห�อการลงทะเ�ยน�ของ�ส�ครโดยไ��ห�า��องเ�ด
เผยเห�ผลในกร��อไป�

�. บ��ทพบ�า�อ�ลในการลงทะเ�ยนบาง�วนห�อ�งหมด��ส�ครใ�แ�บ��ท�นเ�น�อ�ลเ�จ ไ��ก�อง
ห�อ�การปก�ด�อ�ล

�. �ส�ครเ�น�เยา� �ไ�ความสามารถ �เส�อนไ�ความสามารถ ห�อ �คคล�อ�ภายใ�ความ�แลห�อความ
�วยเห�อ และไ�สามารถขอการอ��� ห�อความ�นยอมจาก�วแทนตามกฎหมาย �ปกครอง �อ�บาล �
��ก� ห�อ��วยเห�อ

�. บ��ท�จารณา�า�ส�คร (ก) อ�ในก�มห�อเ�นสมา�กของก�มอาชญากร อง�กร�ท��างๆ ���ท�พล�ง
ไ�ชอบ�วยกฎหมาย (Antisocial Forces) ห�อก�มคนใน�กษณะเ�ยว�น (เ�ยกรวม�น�า “���ท�พล�ง
ไ�ชอบ�วยกฎหมาย”)ห�อ (ข) �ป��ม�น�ห�อเ�ยว�อง�บการส�บส�น �เ�นการ บ�หาร ���ท�พล�ง
ไ�ชอบ�วยกฎหมายโดยการใ�ความ�วยเห�อทางการเ�น ห�อ โดย���น

�. บ��ท�จารณา�า�ส�ครเ�น��ญญา�เคย�ด�ญญา�บบ��ท ห�อ เคยเ�ยว�อง�บ��ญญา��ด�ญญา
��. �ส�ครไ��บผลกระทบจากมาตรการตาม�อ 10 1. ห�อ
��. นอกเห�อจาก�ระ�ไ��าง�น หากบ��ทเ�น�าการลงทะเ�ยน�นไ�เหมาะสม

�อ 4 การแ�ไข�อ�ลการลงทะเ�ยน

�ใ�งาน�องแ�งบ��ทใน�น�เ�ยว�บการแ�ไขเป�ยนแปลง�อ�ลลงทะเ�ยนตาม�ปแบบ�บ��ท�หนด

�อ 5 �อสมา�ก และร�ส�าน

�. �ใ�งาน�อง�บ�ดชอบในการเ�บและ�กษาร�ส�าน (Password) และ�อสมา�กเ�อการใ�บ�การใน�ป
แบบ�เหมาะสม และ�องไ�อ�ญาตใ��คคล�สาม ใ� ใ� โอน เป�ยน�อ ขาย ห�อ�ห�าย�ายโอน โดย
ประการใดใน�กษณะเ�ยว�น

�. �ใ�งาน�อง�บ�ดในความเ�ยหาย�เ�ด�นจากการ�ดการ�ไ�เหมาะสม การใ�งาน ห�อ การใ�งานร�ส
�าน ห�อ�อสมา�กโดย�คคล�สาม โดยบ��ทไ���อง�บ�ดชอบไ��ากร�ใด

�อ 6 �าธรรมเ�ยม �าบ�การ และเ�อนไขการ�ายเ�น



�. เ�อเ�นการตอบแทนการใ�บ�การ �ใ�งาน�อง�าย�าธรรมเ�ยมห�อ�าบ�การใ�แ�บ��ทตาม��หนด
�านทางเ�บไซ� ห�อ �ด�อ�าน ไล�แอพพ�เค�น ห�อ �เมล ของ�ใ�งาน ตามเ�อนไขการ�ายเ�น��หนด
โดยบ��ท

�. �ก�า�อง�ระเ�นโดย�าน�ญ�ธนาคาร ตามเลข��ญ�ธนาคาร�ใ�ไ�ในเ�บไซ� ห�อ บ�การ�ายเ�นของ
เ�บไซ�เ�า�น

�. หาก�ใ�งานไ��ายเ�น�าธรรมเ�ยมตาม�ระ� เ�อครบ�หนดการ�ายเ�น ��น�ห�า��อง�ายเ�ยป�บ
กร��ด�ดใน�ตรา 15%�อ�

�. การเป�ยนแปลง�าบ�การโดยบ��ท บ��ทขอสงวน�ท�ในการเป�ยนแปลง�าบ�การโดยจะแ�ง�วงห�าไ�
เ�น 30 �น กร���ใ�งานไ��การเป�ยนแปลงใดๆ�อน�หนด บ��ทฯขอสงวน�ท�ในการเ�ยกเ�บเ�น�า
บ�การ�วย�ตรา�าบ�การ�เป�ยนแปลงในรอบการเ�นสมา�ก�ดไป

�. เ�อนไขการ�ระ�าธรรมเ�ยมสมา�กประเภท�อ�ตโน�� (Membership Subscription Fee) การ�ายเ�น
�าธรรมเ�ยมสมา�กประเภท�อ�ตโน�� บ��ทฯ จะ�เ�นการเ�ยกเ�บเ�น ตาม��การ�ระเ�นและ
ประเภทของสมา�ก��านไ�เ�อกไ� กร���านเ�อก�ระเ�น�วย�ตรเคร�ต เ�อครบ�หนดระยะเวลาตาม
ประเภทสมา�ก บ��ทฯ จะ�เ�นการเ�ยกเ�บเ�นจาก�ตรเคร�ตของ�านเ�น�าธรรมเ�ยมสมา�ก�ห�บ
รอบการเ�นสมา�ก�ดไป (pre paid) โดย�ดเ�น�ตโน��จาก�ตรเคร�ต��านไ�แ�งไ��บบ��ทฯ ในกร�
�ไ�สามารถ�ระเ�นไ� �นเ�องมาจาก �ตรเคร�ตหมดอา� วงเ�น�ตรเคร�ตไ�เ�ยงพอ ห�อกร��นๆ �
ใ�งาน�อง�การป�บเป�ยน�อ�ล�ระเ�นเ�อใ�สามารถใ�งาน�อไ� หาก�ใ�งานไ�ไ��เ�นการใน
ระยะเวลา�บ��ท�หนด บ��ทขอสงวน�ท�ในการลดระ�บเ�นสมา�ก�ขาย�วไป

�. เ�อนไขการ�ระ�าธรรมเ�ยมสมา�กประเภท�ายเ�นรายค�ง การ�ายเ�น�าธรรมเ�ยมสมา�กประเภท�าย
เ�นรายค�ง �ใ�งาน�อง�าย�าธรรมเ�ยมสมา�ก�ห�บรอบการเ�นสมา�ก�ดไป (pre paid) ใ�แ�บ��ท
ตาม��หนด �านทางเ�บไซ� ห�อ �ด�อ�าน ไล�แอพพ�เค�น ห�อ �เมลของ�ใ�งาน ตามเ�อนไขการ
�ายเ�น��หนดโดยบ��ท

�. การเป�ยนแปลง��การ�ระเ�น �ใ�งานสามารถเป�ยนแปลง��การ�ระเ�นไ� โดยจะ�ผลใ�งาน�น�
�. การยกเ�กสมา�ก และ การเป�ยนแปลงประเภทของสมา�ก หาก�ใ�งาน�ความ�องการ�จะยกเ�กสมา�ก
ห�อเป�ยนแปลงประเภทสมา�ก บ��ทขอแนะ�ใ��การใน�น�ด�ายของรอบสมา�ก�นๆ โดย�ใ�งาน
สามารถ�เ�นการไ�เอง�านเ�บไซ� การยกเ�กสมา�ก ห�อ การเป�ยนแปลงประเภทของสมา�ก �อน�น
ครบรอบสมา�กรอบ�ดไป บ��ทขอสงวน�ท�ในการไ��นเ�นใน�วนของ�น�เห�อ และ จะ�บ�น��
รายการเป�ยนแปลงเ�น�นแรกของรอบสมา�กให�

�อ 7 �อ�ามกระ�การ

เ�อใ�บ�การ �ใ�งาน�องไ�กระ�การ�เ�า�กษณะ และไ�กระ�การ�บ��ทจะ�จารณา�าจะเ�า�กษณะ �ง�อ
ไป�

�. การกระ��ละเ�ดกฎหมายห�อระเ�ยบ�เ�ยว�อง�บอาชญากรรม
�. การกระ��เ�นการโกงห�อ�ม�บ��ท ห�อ �ใ�งานราย�น ห�อ �คคล�สาม
�. การกระ���า�นความสงบเ�ยบ�อยและ�ลธรรม�น�
�. การกระ��ละเ�ด�ท�ในท�พ��นทาง�ญญา �ท�ใน�ปภาพ �ท��วน�คคล �อเ�ยง ห�อ�ท��นๆ ห�อ
ประโยช�ของบ��ท �ใ�งาน ห�อ�คคล�สาม

�. การกระ�เ�อ�ง�อ�ลใดๆ ���กษณะ�ง�อไป� ห�อ�บ��ท�จารณา�า��กษณะ�ง�อไป� �านบ�การไป
�ง�ใ�งานราย�น

�เ�อหา��ความ�นแรง



�ไว�สคอม�วเตอ� ห�อโปรแกรม�จะเ�น�นตราย
�เ�อหา��ใ��อเ�ยงห�อความ�าเ�อ�อของบ��ท ห�อ�ใ�บ�การราย�น ห�อ�คคล�สาม ไ��บความ
เ�ยหาย
�เ�อหาหยาบคายห�ออนาจาร
�เ�อหาส�บส�นใ�เ�ดการเ�อกป���
�เ�อหาส�บส�นการ�า�วตายห�อ��ายตนเอง
�เ�อหาส�บส�นการใ�สารเสพ�ด
�เ�อหา�อ�าน�งคม
�เจตนาเ�อกระจาย�อความไป�ง�คคล�สาม รวม�งแ�ไ���ดเ�ยง จดหมาย�กโ�
�เ�อหา�จะ�ใ��คคล�สาม��กไ�สบายใจ

�. การกระ���ใ�เ�ดภาระห�ก�นในเค�อ�ายห�อระบบของบ�การ
�. การกระ�เ�อการ��ศวกร�อนก�บ(reverse engineering) ห�อ�เคราะ�ซอฟแว�ห�อระบบ�นใด�บ��ท
�ดใ�

�. การกระ��เ�นการรบกวน�ดขวางการใ�บ�การ
�. การกระ��เ�นการเ�า�เค�อ�ายห�อระบบของบ��ทโดย�ชอบ
�. การกระ�เ�อลอกเ�ยนแบบ�คคล�สาม
�. การกระ�เ�อใ� �อสมา�ก ห�อร�ส�ใ�ของ�ใ�บ�การคน�น
�. การกระ��เ�นการหาประโยช�เ�อการ�กชวน��ร�จ �านทางบ�การ โดยไ�ไ��บความ�นยอมจาก
บ��ท

�. การกระ�เ�อเ�บ�อ�ล�ใ�บ�การคน�น
�. การกระ�เ�อ�ใ��ใ�บ�การคน�น ห�อ�คคล�สามเ�ยผลประโยช� ไ��บความเ�ยหาย ห�อ��กไ�
สบายใจ

��. การกระ��ละเ�ด กฎ
��. การกระ�เ�อส�บส�น�ไรใ��บ���ท�พล�งไ�ชอบ�วยกฎหมาย
��. การกระ�โดยจงใจเ�อพบ�คคลแปลกห�าในการหา�ห�อหาความ�ม�น�
��. การกระ�ไ��าโดยตรงห�อโดย�อมเ�อ�ใ�เ�ด ห�อส�บส�นการกระ�ตามรายการ (1) �ง (17)�าง�น
��. การพยายาม�จะ�ใ�เ�ดการกระ�ตามรายการ (1) �ง (17)�าง�น
��. การกระ��นๆ �บ��ทเ�น�าไ�เหมาะสม

�อ 8 การระ�บบ�การ

บ��ท��ท�ระ�บห�อห�ดการใ�บ�การไ��า�งหมดห�อบาง�วน โดยไ��องแ�งใ��ใ�งานทราบ�วงห�า ใน
กร��ง�

�. ตรวจสอบห�อ��ง�กษาระบบคอม�วเตอ���เ�นเ�อการใ�บ�การเ�องมาจากเห�การ��กเ�น
�. บ��ทไ�สามารถใ�บ�การไ��นเ�องมาจาก�อ�ดพลาดในคอม�วเตอ�ห�อสาย�อสาร การ�งาน�ดปก�
ห�อ การเ�าใ�งาน�นวนมาก การเ�าใ�งาน�ไ�ไ��บอ�ญาต การแ�ก ห�อเห�ใน�กษณะเ�ยว�น

�. บ��ทไ�สามารถใ�บ�การไ��นเ�องมาจากเห��ด��ย รวม�งแ�ไ���ดเ�ยง แ�น�นไหว �า�า ไฟไห�
พา� และความเ�ยหายจาก��วม ไฟ�า�บ และ�ยธรรมชา��นๆ ห�อ
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�. กร��บ��ท�จารณา�า�เ�น�องระ�บห�อห�ดใ�บ�การ

�อ 9 กรรม�ท�

�. บ��ทและ�ใ�อ�ญาตใ�ใ��ท� ขอสงวน�ท� ใน �ท�ใดๆ ในท�พ��นทาง�ญญา�งหมด �เ�ยว�อง�บ
เ�บไซ� และบ�การ เ�อนไขการใ�งาน�ไ�เ�นการอ�ญาตใ�ใ��ท�ในท�พ��นทาง�ญญา�เ�ยว�อง�บ
เ�บไซ�และบ�การของบ��ทห�อของ�ใ�อ�ญาตฯ แ��ใ�งาน

�. �ใ�งานขอ�บรอง�อบ��ท�า ตน��ท�ตามกฎหมายในการโพส��อความห�อ�ง�าน�อ�ล�โพส� และ
�อ�ล�โพส�ห�อ�ง�าน�ไ�เ�นการละเ�ด�ท�ของ�คคล�สาม

�. �ใ�งานใ��ท�ในการใ�งาน �� �ห�าย�ายโอน ห�อส�างสรร�งาน �ดแปลงงาน แสดงผลงาน และ
การ�ดการ�บ�อ�ล�โพส� แ�บ��ท โดยเ�น�ท��สามารถโอนไ� ใ�อ�ญาตใ��ท��อไปไ� ไ��กขาด
ไ���า�ท� และใ�ไ��กแ�ง นอกจาก�น �ใ�งาน( “�ใ�งาน�ใ��ท�” ตามวรรค 3) อ�ญาตใ���น
สามารถลงทะเ�ยน และอ�ญาตใ��ท��อไปไ�โดยไ��กขาด ใ�สามารถใ� �� �ง�อ �ดแปลงงาน
แสดงผลงาน และ�การโพส��อ�ล� �ใ�งาน�ใ��ท�ไ�โพส�ห�อ�ไ��ง�าน�อ�ลไ�ในการใ�บ�การ�

�. �ใ�งานตกลงจะไ�ใ� ธรรม�ท� (moral right) เอา�บบ��ทห�อ�คคล�บ��ทไ�โอนห�อมอบหมาย�ท�
ใ�

�อ 10 การยกเ�กการลงทะเ�ยน

�. ในกร�เ�ดเห��ง�อไป��บ�ใ�งาน บ��ทอาจ (1) ลบ ห�อ ระ�บการแสดง�อความของ�อ�ล�โพส� (2)

ระ�บการใ�งานของ�ใ�งานราย�น�วคราว ห�อ (3) ยกเ�กการลงทะเ�ยนของ�ใ�งานราย�น โดยไ��
�องบอกก�าว�วงห�า

�. �ใ�งานไ��ตามเ�อนไขการใ�งาน��อใด�อห�ง
�. บ��ทพบ�า�อ�ล�ลงทะเ�ยนเ�นเ�จ
�. �ใ�งานระ�บการ�ระเ�น ห�อ เ�น��ห��น�น�น�ว ห�อ �ก�องห�อ�ก�องขอใ��มละลาย �น��จการ
ป�บโครงส�างอง�กร �ระ�ญ� ห�อ �ก�เ�นกระบวนการ�น�กษณะเ�ยว�น

�. �ใ�งานไ�ไ�ใ�บ�การเ�นเวลา [12] เ�อนห�อมากก�า�น
�. �ใ�งานไ�ไ�ตอบก�บ�ถามของบ��ท ห�อ การ�อสาร�น��เ�น�องไ��บการตอบก�บภายใน [30] �น
ห�อมากก�า�น

�. �ใ�งานกระ�การละเ�ดกฎ ห�อ
�. บ��ท�จารณาเ�น�าไ�เหมาะสม��ใ�งานจะใ�บ�การห�อจะลงทะเ�ยนเ�น�ใ�งานลงทะเ�ยน�อไป
�. กร��เ�ดเห�การ�ใดๆ ��หนดไ�ตามรายการในวรรค�อน ใ�เ�น�นวนใดๆ �งหมด��ใ�งาน�อง
�ระใ�แ�บ��ท�ง�หนด�ระ�งหมดและ�ใ�งาน �อง�ระเ�น�งก�าวแ�บ��ทเ�ม�นวน

�อ 11 การเ�กถอน

�. �ใ�งานอาจยกเ�กและเ�กถอนการใ�บ�การและลงทะเ�ยนเ�น�ใ�งาน โดย�เ�นการใ�ครบตาม�นตอน
��หนดโดยบ��ท

�. เ�อ�การยกเ�กเ�กถอนบ�การ ห�ใดๆ ��ใ�งาน��อบ��ทใ��ง�หนดโดย�ตโน�� และ�ใ�งาน�อง
�ระห��น�นแ�บ��ทเ�ม�นวน

�. การ�ดการ�อ�ลของ�ใ�งานห�งการยกเ�กเ�กถอนบ�การใ�เ�นไปตาม�อ 15

�อ 12 การแ�ไขและการเ�กบ�การ



บ��ท��ท�ในการแ�ไขห�อยกเ�กการใ�บ�การในเวลา�ไ�แ�วแ�บ��ทจะเ�นสมควร

�อ 13 �อป�เสธความ�บ�ดและการสละ��บรอง

�. บ��ทไ��การ�บรองไ��าโดย�ดแ�งห�อโดยป�ยาย �า (1) บ�การจะ�ความเหมาะสมแ�การใ�ประโยช�
เฉพาะของ�ใ�งาน (2) บ�การจะ��ล�าทาง�ร�จ �ความ�ก�องแ�น� ห�อ�ประโยช�ตาม�คาดหมาย
�กประการ (3) การใ�งานของ�ใ�งานจะเ�นไปตามกฎหมายและระเ�ยบ ห�อกฎภายในขององ�กร
�ตสาหกรรม�งใ��ง�บ�บ�ใ�งาน ห�อ (4) บ�การจะปราศจากการ�อ�ด�องจากความ��ดบกพ�อง

�. บ��ทไ��เ�น�อง�บ�ดใน �าเ�ยหาย�เ�ด�นจาก�ใ�งาน�เ�ยว�อง�บการใ�บ�การเ�นไปก�า�นวน�
�ใ�งานไ��ระใ��บบ��ทเ�น�หนดระยะเวลา 1 เ�อน�อนห�า�น ไ��ากร�ใดๆ บ��ทไ���อง�บ�ด
ชอบ�อความเ�ยหายโดย�อม ความเ�ยหาย�เศษห�อความเ�ยหายในอนาคต ห�อการ�ญเ�ย�ไร

�. �ห�บ�รกรรม การ�อสาร ห�อ �อ�ดแ�งใดๆ �เ�ด�นระห�าง�ใ�งานและ�ใ�งานราย�น ห�อ�คคล�
สาม �เ�ยว�อง�บบ�การห�อเ�บไซ��น �ใ�งาน�อง�ดการและแ�ไข�วยความ�บ�ดชอบของ�ใ�งานเอง

�. โฆษณาใดๆ �ลงในเ�บไซ�เ�นความ�บ�ดชอบของเ�าของโฆษณา�นเองd บ��ทไ��บรองความ�ก�อง
เหมาะสมของเ�อหาของโฆษณา และไ��บรอง�น�าห�อบ�การ�โฆษณา�น บ��ทสงวน�ท��จะป�เสธไ�
�บ�ดชอบ�อเ�ยก�องห�อความ�บ�ดใดๆ �เ�ด�นจากการโฆษณาและการใ��น�าและบ�การ�น

�อ 14 การ�กษาความ�บ

�ใ�งาน�องเ�บ�กษา�อ�ล�เ�ดเผยและเ�ยว�อง�บบ�การของบ��ท�ไ�ไ�เ�นสาธารณะ�งหมดใ�เ�นความ
�บ หากในการเ�ดเผย�อ�ล�น�เ�น�องใ��ใ�งานเ�บ�อ�ลเ�นความ�บ เ�นแ��ใ�งาน�นจะไ��บอ�ญาต
เ�นลาย�กษ��กษรจากบ��ท

�อ 15 การ�ดการ�อ�ลของ�ใ�งาน

�. บ��ทจะ�ดการ�อ�ลของ�ใ�งาน ตาม�อ�หนดของนโยบาย�มครองความเ�น�วน�ว �งระ�ไ�แยก�าง
หาก และ�ใ�งานตกลงจะ�ดการ�อ�ลของ�ใ�งาน ตาม นโยบาย�มครองความเ�น�วน�ว�น

�. บ��ทอาจใ��อ�ลใดๆ ของ�ใ�งาน�ใ�ไ� ห�อเ�ดเผย�อ�ล�นเ�นสาธารณะใน�กษณะของ�อ�ลส���
ไ�สามารถระ��วตน และ�ใ�งานจะไ�โ�แ�งห�อเ�ยก�องการเ�ดเผย�อ�ล�น

�อ 16 การแ�ไข

บ��ทขอสงวน�ท�ในการแ�ไข ห�อเป�ยนแปลง เ�อนไขเ�อบ��ทเ�นสมควร ในกร���การแ�ไข ห�อ
เป�ยนแปลงเ�อนไข บ��ท�องแ�ง�น�เ�อหา�แ�ไขห�อเป�ยนแปลง�น�ผล โดยการโพส�บนเ�บไซ� ห�อ
โดย���น�เหมาะสม ห�อ โดยแ�ง�ใ�งานใน�กษณะเ�ยว�น โดยไ��จารณาเ�อหาในวรรค�อน บ��ท�องไ�
�บความ�นยอมจาก�ใ�งานใน�ปแบบตาม�บ��ท�หนดเ�อ�การแ�ไขห�อเป�ยนแปลงเ�อนไข หาก�าการ
แ�ไข�น�องไ��บความ�นยอมตามกฎหมาย

�อ 17 การบอกก�าว

�. การ�อสารห�อการบอกก�าวใดๆ จาก�ใ�งานมา�งบ��ท รวม�งแ�ไ���ดเ�ยง การสอบถาม�เ�ยว�อง
�บบ�การ และ การ�อสารห�อการบอกก�าวใดๆ ของบ��ทไป�ง�ใ�งาน รวม�งแ�ไ���ดเ�ยง การบอก
ก�าวเ�ยว�บการแ�ไขเ�อนไข �อง�ตามกระบวน�บ��ท�หนด

�. การ�อสารห�อการบอกก�าวใดๆ โดยบ��ท �จะแ�งไป�ง�เมล�ระ�ไ�ใน�อ�ลลงทะเ�ยนของ�ใ�งานลง
ทะเ�ยนจะ�อง�อ�าไ��บแ�วโดย�ใ�งาน
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�อ 18 การโอน�ท�

�. �ใ�งาน�องไ�โอน มอบหมาย ใ��ท�การเ�า�ง ห�อ�ห�าย�ท� ของ�ญญาบ�การ ห�อ �ท�ห�อห�า�
ภายใ�เ�อนไขโดยไ�ไ��บความ�นยอมเ�นลาย�กษ��กษรจากบ��ท

�. กร��บ��ทโอน�ร�จ�เ�ยว�อง�บบ�การใ��บ�คคล�สาม บ��ทสามารถมอบหมาย �ท�และห�า�ของ
บ��ทภายใ��ญญาบ�การ �ท�และห�า�ของบ��ทภายใ�เ�อนไข �อ�ล�ลงทะเ�ยน และ�อ�ล�น�
เ�ยว�อง�บ�ใ�งาน ใ�แ��คคล�สามเ�อ�เ�นการ โดย�ใ�งานตกลง�บการโอนเ�นการ�วงห�า การ
โอน�ร�จ�าง�นในวรรค�ใ�หมายรวม�งการโอน�ร�จใน�ปแบบ�นนอกเห�อจาก�ปแบบ�วไป�วย

�อ 19 การ�งคง�ผลใ��ง�บของ�ญญา

หาก��อ�หนดใดเ�ยว�บเ�อนไข ห�อ บาง�วนของเ�อนไข �กลายเ�นโมฆะ ห�อ ไ�สามารถ�ง�บไ�ตาม
กฎหมาย�มครอง�บ�โภค ห�อ ภายใ�กฎหมายห�อระเ�ยบ�น ใ��อ�หนดห�อเ�อหา�วน�เห�ออ�ของ
เ�อนไขฉ�บ��งคง�ผล�ง�บอ�โดยสม�ร�

�อ 20 กฎหมาย�ใ��ง�บ

�. เ�อนไขใ�อ�ภายใ�กฎหมายไทย
�. �อ�พาทใดๆ �เ�ด�นจากห�อเ�ยว�บเ�อนไขห�อ�ญญาบ�การ ใ�เ�า�กระบวนการระ�บ�อ�พาทของ
ศาลไทย เ�อนไขใ���นเ�นภาษาไทยและ�แปลของเ�อนไข�ใ�เ�นภาษา�น�น��นเ�อความสะดวก
ในการ�าง�งเ�า�นและไ�เ�นการ�ก�น��ญญา

�อ 21 นโยบายการ�นเ�น

�. �าส�ครสมา�ก ห�อ การเป�ยนระ�บสมา�ก (Upgrade or Downgrade Membership) ทางบ��ทฯ
�จารณาไ��นเ�น�าสมา�ก ในกร���การเป�ยนแปลงระ�บสมา�ก ห�อ การยกเ�กสมา�ก�อน��ญญา
ของสมา�กจะหมดลง

�. การเ�มแ�ม ทางบ��ทฯไ��นโยบาย�นเ�น�าเ�มแ�ม

�อ 22 นโยบายการ�ง�น�า

เ�อนไขการ�ง�น�า ��การ�ง�น�า และ �าใ��ายในการ�ง�น�า�กรายการ�นอ��บการตกลงระห�าง ��อ
และ �ขาย ทางบ��ทฯ จะไ��บ�ดชอบ�ห�บ�าใ��ายใดๆ�เ�ด�น


