
ขอ้กาํหนดการใชง้าน

ขอ้กาํหนดการใชง้านของ Influencer

1. นยิามและคาํจาํกดัความ

“Influencer” หมายถงึ ผูท้ี�ตกลงใหค้วามชว่ยเหลอื ใหคํ้าปรกึษา แบง่ปัน
ทําใหส้นิคา้เป็นที�รูจั้กแพรห่ลายผา่นทางเครื�องมอืหรอืเครอืขา่ยของผูใ้ชบ้รกิาร และหมายความ

รวมถงึผูซ้ ื�อขายในตลาดดว้ย ทั �งนี�ผูใ้ช ้บรกิารตอ้งผา่นการลงทะเบยีนตามที�ผูใ้หบ้รกิารระบบ
กําหนดแลว้

“Marketer” หมายถงึ ผูเ้ป็นเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารที�ตอ้งการรับบรกิารสง่เสรมิหรอื
ประชาสมัพันธส์นิคา้หรอืบรกิารของตนเอง และไดล้งทะเบยีนตามที�ผูใ้หบ้รกิารระบบกําหนดแลว้

“ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ “Influencer” หรอื “Marketer” ที�ไดล้งทะเบยีนตามที�ผู ้
ใหบ้รกิารระบบกําหนดแลว้

“ผูใ้หบ้รกิารระบบ” หมายถงึ บรษัิท บบัเบลิล ีจํากดั มสํีานักงานใหญต่ั �งอยูท่ี�  47/49
ซอยลาดพรา้ว 15 แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร และใหร้วมถงึบรษัิทในเครอืใน
กลุม่ หรอืบคุคลอื�นใดที�เป็นหุน้สว่นทางธรุกจิหรอืไดรั้บมอบหมายใหจั้ด
ทําหรอืใหบ้รกิารในสว่นหนึ�งสว่นใดที�เกี�ยวขอ้ง

“ระบบ” หรอื “Platform” หมายถงึ ชดุขอ้มลูโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ั �งที�เชื�อมตอ่
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารและผูซ้ ื�อขายในตลาดเขา้ถงึขอ้มลูเนื�อหาที�ผูใ้ช ้
บรกิารนําเขา้สูร่ะบบ

2. การยอมรบัขอ้กาํหนดการใชง้าน

ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งอา่นและ
ทําความเขา้ใจขอ้กําหนดการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวั โดยจะตอ้ง ลงทะเบยีนยอม
รับที�จะปฏบิตัติามขอ้กําหนดการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวักอ่นเขา้สูร่ะบบครั�งแรก ผู ้
ใหบ้รกิารระบบขอสงวนสทิธใินการใหบ้รกิารเฉพาะผูท้ี�ลงทะเบยีนและยอมรับที�จะปฏบิตัติามขอ้
กําหนดการใช ้งานและนโยบายความเป็นสว่นตวัเทา่นั�น และในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้



กําหนดการใชง้านและ/หรอื นโยบายความเป็นสว่นตวัในเวลาใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บการแจง้
เตอืนเพื�อยนืยนัการยอมรับขอ้กําหนดการใช ้งานที�แกไ้ขนี�กอ่นการเขา้ระบบครั�งตอ่ไป ในกรณีที�
ขอ้กําหนดการใชง้านไมไ่ดร้ะบเุงื�อนไขในเรื�องหนึ�งเรื�องใด ผู ้ใหบ้รกิารตอ้งใหบ้รกิารระบบโดย
อยูบ่นพื�นฐานของความสจุรติและเป็นไปตามธรรมเนยีมการคา้ตามปกตใิน เรื�องนั�นๆ โดยอยูภ่าย
ใตบ้ทบญัญัตแิหง่กฎหมายและ/หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณีรวมทั �งศลีธรรมอนัดขีอง ประชาชน

3. การลงทะเบยีน

3.1 ในการใชบ้รกิารระบบผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งลงทะเบยีนสมาชกิ โดยกรอกขอ้มลูเพื�อ
ยนืยนัตวัตนตามที� ระบบรอ้งขอขอ้มลูที�ใสเ่ขา้ในระบบจะตอ้งเป็นขอ้มลูที�ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั
ผูใ้หบ้รกิารระบบอาจใชด้ลุยพนิจิ ระงับการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารในภายหลงัไดโ้ดยไม่
จําตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้หากตรวจพบวา่ ขอ้มลูที�ลงทะเบยีนไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไม่

เป็นปัจจบุนั

3.2 ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุยพนิจิในการพจิารณา
คําขอลงทะเบยีนและขอสงวนสทิธใินการเปิดเผยผล การพจิารณาในทกุกรณี

3.3 ขอ้มลูที�ใชใ้นการลงทะเบยีนจะถกู
นําไปใชเ้พื�อวตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิงานของผูใ้หบ้รกิารระบบ เทา่นั�น สมาชกิที�ยนืยนัการลง
ทะเบยีนแลว้ใหถ้อืวา่ยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตามที�กําหนดไว ้

4. เง ื�อนไขในการใหบ้รกิารระบบ

ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุพนิจิในการปิดใหบ้รกิารระบบเป็นการชั�วคราว เพื�อแกไ้ขปรับปรงุ
ระบบ รวมถงึ การแกไ้ขปรับปรงุเนื�อหา การบรกิารที�แสดงบนระบบในขณะนั�น ในกรณี
จําเป็นเรง่ดว่นผูใ้หบ้รกิารระบบขอ สงวนสทิธกิารแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชร้ะบบทราบลว่งหนา้

5. หนา้ที�ของผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Influencer

ผูใ้ชบ้รกิารมหีนา้ที�ปฏบิตัติามขอ้กําหนดการใชง้านอยา่งเครง่ครัด รวมถงึปฏบิตัติาม

คําแนะนําหรอืคํา สั�งของผูใ้หบ้รกิารระบบและใหม้หีนา้ที�ดงัตอ่ไปนี�

5.1 พัฒนาและปรับปรงุเครื�องมอืหรอืระบบของผูใ้ชบ้รกิารอยูเ่ป็นประ
จําเพื�อใหผู้ซ้ ื�อขายในตลาดผา่น ชอ่งทางของผูใ้ชบ้รกิารสามารถเชื�อมตอ่กบัระบบได ้

5.2 ควบคมุดแูลการไหลเวยีนของขอ้มลูที�เชื�อมตอ่บนระบบและตรวจสอบวา่เป็น
ขอ้มลูที�ถกูตอ้งเป็น ปัจจบุนัและไมก่อ่ใหเ้กดิหรอือาจทําใหเ้กดิความเสยีหายใดๆ กบัผูใ้ช ้

บรกิารอื�น ผูซ้ื�อขายในตลาด หรอืผูใ้ห ้บรกิารระบบ



5.3 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเกบ็เป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยซึ�งขอ้มลูสว่นใดสว่นหนึ�งของ
มาตรการรักษาความ ปลอดภยับนระบบเชน่ ชื�อผูใ้ช ้(user name) รหสัผา่น (password) และ
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัรวมทั �งไม ่อนุญาตใหบ้คุคลอื�นใชข้อ้มลูหรอืใชเ้นื�อหาสว่นหนึ�งสว่นใด
ของผูใ้ชบ้รกิารเพื�อเขา้สูร่ะบบ หากผูใ้ชบ้รกิารทํา บญัชผีูใ้ชห้รอืรหสัผา่นหาย หรอืปรากฏวา่มี
การฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภยัไมว่า่จะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย แกผู่ใ้หบ้รกิารระบบหรอืผูอ้ื�น
หรอืไม ่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารระบบทราบทนัทแีละตกลงทําตามคําสั�ง หรอื
คําแนะนําของผูใ้หบ้รกิารระบบอยา่งเครง่ครัด ในกรณีที�ปรากฏวา่มกีารใชช้ื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น
ของผูใ้ชร้าย ใดเขา้สูร่ะบบใหส้นันษิฐานวา่เป็นการกระ
ทําของผูใ้ชบ้รกิารรายดงักลา่วและบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยี หายใดๆที�เกดิขึ�น

5.4 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและยอมรับที�จะเผยแพรแ่ละสนับสนุนโครงการสง่เสรมิ
(campaign) ที�ผูใ้ห ้บรกิารระบบแนะนํา ผา่นชอ่งทางหรอืเครื�องมอืของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืยอมรับ
การเชื�อมตอ่ไมว่า่ขอ้มลูนั�นจะอยูใ่น รปูแบบใด รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง สปอนเซอรแ์บนเนอร์
(sponsor banner) ทั �งนี�เพื�อประโยชนใ์นการ โปรโมทสนิคา้หรอืบรกิารและเพื�อปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการใชง้านของระบบ ผูใ้หบ้รกิารตกลงจะไมแ่กไ้ข ขอ้ความสง่เสรมิ และ/หรอืปิด
กั �นขอ้มลูดงักลา่วดว้ยวธิใีดๆ

6. หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผูใ้ชบ้รกิาร

ผูใ้หบ้รกิารระบบจะเป็นผู ้

กําหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผูใ้ชบ้รกิารโดยใชห้ลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนคดิคํานว

ณจากความสําเร็จของงาน เพื�อเป็นสว่นหนึ�งใน
การกําหนดเงื�อนไขคา่ตอบแทนของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารระบบขอสงวนสทิธใินการ
เปลี�ยนแปลงแกไ้ขปรับปรงุหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารใหค้ะแนนดงักลา่วเพื�อใหส้อดคลอ้งกบั

การใชง้านที�เกดิขึ�นจรงิ

7. สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา

7.1 ผูใ้หบ้รกิารระบบเป็นผูม้สีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในทรัพยส์นิทางปัญญา ทั �งที�เป็น
ลขิสทิธิ�ในโปรแกรม คอมพวิเตอรเ์ครื�องหมายการคา้ สทิธบิตัร ความลบัทางการคา้ และ
หมายความรวมถงึสทิธใินทรัพยส์นิทาง ปัญญาอื�นที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต การทําซํ�า เผยแพร่
แจกจา่ย จัดเกบ็ ขอ้มลูที�เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารไมม่สีทิธิ
นําไปใชป้ระโยชนไ์ดเ้วน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้รกิารระบบ ผูใ้ช ้

บรกิารอาจเกบ็

สําเนาของขอ้มลูที�เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาไวบ้นหน่วยความจําชั�วคราวและเทา่ที�จําเป็นตอ่การ

ดําเนนิการของผูใ้ชบ้รกิารเทา่นั�น



7.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลงเนื�อหา ภาพประกอบ ภาพถา่ย ภาพเคลื�อนไหว
ขอ้มลูกราฟฟก ิใดๆ หรอื
นําขอ้มลูหรอืภาพออกใชใ้นลกัษณะที�ไมแ่จง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินควา

มเป็น เจา้ของเพื�อใหข้อ้มลูดงักลา่วผดิไปจากความเป็นจรงิ ทั �งนี�การนําขอ้มลู ภาพ หรอื
ทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ไปใชต้อ้งใหเ้ครดติผูส้รา้งสรรคห์รอือา้งองิแหลง่ที�มา

8. ขอ้หา้มในการใชง้าน

8.1 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมก่ระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมดิตอ่บทบญัญัตขิองกฎหมายหรอื
ฝ่าฝืนศลีธรรม อนัดขีองประชาชน

8.2 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมเ่ผยแพร ่แจกจา่ย จัดใหม้กีารสง่ขอ้มลูที�เป็นโฆษณา
จดหมายขยะ จดหมาย ลกูโซ ่ขอ้ความขยะ หรอืขอ้มลูเนื�อหาอื�นที�มลีกัษณะคลา้ยกนั และ
ตอ้งป้องกนัตามสมควรเพื�อไมใ่หเ้กดิการ เผยแพรข่อ้มลูในลกัษณะดงักลา่วบนระบบของผู ้
ใหบ้รกิารดว้ย

8.3 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่จะไมก่ระทําดว้ยวธิกีารใดๆ ซึ�งอาจสรา้งความเสยีหาย ภาระ
หรอืเป็นการ แทรกแซงการ
ทํางานของระบบหรอืรบกวนความสามารถในการใชง้านระบบของบคุคลอื�น รวมทั �งตกลงวา่จะ

ไมใ่ชโ้ปรแกรมอตัโนมตัใินการเชื�อมตอ่หรอืเขา้ถงึระบบ อาทโิรบอท (robot) สไปเดอร์
(spider) เป็นตน้ นอกจากนี�ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่จะไมก่ระทําการใดๆ อนัเป็นกอ่ใหเ้กดิความ
รําคาญ ความไมส่ะดวก หรอืความ วติกกงัวลที�ไมจํ่าเป็น หรอืน่าจะรบกวนสภาพจติใจ
ทําใหเ้กดิความอบัอาย ตื�นตระหนก หรอืสรา้งความ รําคาญแกบ่คุคลอื�น

8.4 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมนํ่าเขา้สูร่ะบบซึ�งขอ้มลูเนื�อหาใดๆ ที�มลีกัษณะลามก อนาจาร
มคีวามรนุแรง ม ีเนื�อหาละเมดิสทิธขิองบคุคลอื�น หรอืทําลายเกยีรตภิมูชิ ื�อเสยีงของบคุคลอื�น
หรอืดหูมิ�นศกัดิ�ศรคีวามเป็น มนุษยห์รอืเนื�อหาที�เป็นการหลอกลวงอนั
ทําใหบ้คุคลอื�นสําคญัผดิถงึแหลง่ที�มาและเนื�อหาของขอ้มลู รวมทั �ง การหลอกลวงหรอืเชญิ
ชวนใหก้ระทําการใดๆ ที�ผดิกฎหมายหรอืละเมดิตอ่บคุคลอื�น

8.5 ผูใ้ชบ้รกิารจะไมนํ่าเขา้สูร่ะบบซึ�งไวรัส เวริม์ ลอจกิบอมบห์รอืเครื�องมอือื�นที�เป็น
ผลเสยีหรอือาจ เป็นอนัตรายตอ่ระบบหรอืผูใ้ชง้านรายอื�นๆ ไดผู้ใ้ชบ้รกิารจะไมพ่ยายามเขา้สู่

ระบบโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอื พยายามเจาะเขา้ระบบหรอืเซฟิเวอรห์รอืฐานขอ้มลูอื�นใดทั �งที�
เป็นของผูใ้หบ้รกิารระบบและ/หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ระบบคนอื�นๆ

8.6 ผูใ้ชบ้รกิารจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ของผูซ้ ื�อขายในตลาดหรอืขอ้มลูใดๆ ของผูใ้ห ้
บรกิารระบบหรอื หุน้สว่นทางธรุกจิของผูใ้หบ้รกิารระบบแกบ่คุคลอื�น



9. คาํรบัรองของผูใ้ชบ้รกิาร

9.1 ขอ้มลูหรอืเนื�อหาใดๆ ที�ผูใ้ชบ้รกิาร
นําเขา้สูร่ะบบหรอืไดป้ระกาศลงบนพื�นที�ของระบบแลว้ถอืวา่ไมใ่ช่ ขอ้มลูอนัเป็นความลบัและให ้

ถอืวา่ผูใ้ชบ้รกิารรายนั�นๆ ไดอ้นุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารระบบมสีทิธใิชข้อ้มลูดงักลา่ว รวมทั �งการ
ทําซํ�า ดดัแปลง แกไ้ข เผยแพรต่อ่บคุคลภายนอก ทั �งนี�ภายหลงัจากขอ้มลูดงักลา่วเขา้สูร่ะบบ
ของผูใ้หบ้รกิารระบบแลว้ใหถ้อืวา่ผูใ้หบ้รกิารระบบมสีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในขอ้มลูดงักลา่ว

9.2 ผูใ้ชบ้รกิารรับรองวา่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธใิชห้รอืมสีทิธอินุญาตใหใ้ช ้

ซึ�งเนื�อหาที�ผูใ้ช ้บรกิาร
นําออกเผยแพรห่รอืนําเขา้สูร่ะบบของผูใ้หบ้รกิารและเนื�อหามคีวามถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั ไม่

ผดิ กฎหมายหรอืฝ่าฝืนศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใจและยอมรับวา่ผูใ้ช ้

บรกิารตอ้งรับผดิชอบ ตอ่เนื�อหาของผูใ้ชบ้รกิารเองทั �งสิ�น

9.3 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงชดใชค้า่สนิไหมทดแทนในบรรดาความเสยีหายอนัเกดิจากการ
เรยีกรอ้งโดย บคุคลภายนอกตอ่ผูใ้หบ้รกิารระบบ ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารไดก้ระ
ทําการละเมดิขอ้เงื�อนไขขอ้กําหนดการใชง้าน ฉบบันี�หรอืไดก้ระทําละเมดิตอ่บคุคลภายนอก ผู ้
ใชบ้รกิารตอ้งตอ่สูแ้ละป้องกนัไมใ่หผู้ใ้หบ้รกิารระบบ กรรมการ ผูบ้รกิาร ลกูจา้ง ตวัแทน ของผู ้
ใหบ้รกิารระบบถกูฟ้องรอ้งดําเนนิคดแีละหากบคุคลดงักลา่วไดรั้บผลกระทบ จากการถกู

ดําเนนิคดผีูใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบความเสยีหายและคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นแทนผูใ้หบ้รกิารร

ะบบ รวมทั �งคา่ใชจ้า่ยในการตอ่สูค้ดทีี�เกดิขึ�นจรงิทั �งสิ�น

10. ความรบัผดิของผูใ้ชบ้รกิาร

10.1 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่ผูใ้ชบ้รกิารจะเป็นผู ้
นําเขา้ซึ�งขอ้มลูหรอืเนื�อหาใดเพื�อแสดงบนระบบของผูใ้หบ้รกิารระบบตอ่เนื�องเป็นระยะเวลาไมน่ ้

อยกวา่ 30 วนั และหากเนื�อหาสว่นหนึ�งสว่นใดถกูลบหรอืไมส่ามารถแสดงใหป้รากฏบนระบบได ้
ผูใ้ชบ้รกิารยนิยอมใหถ้กูตดัสทิธใินการคดิคา่บรกิารในสว่นที�ไมส่ามารถแสดงผลได ้ทั �งนี�ผูใ้ช ้

บรกิารเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ขอ้มลู เนื�อหาที�นําเขา้สูร่ะบบของผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารระบบไมต่อ้ง
รับผดิชอบตอ่เนื�อหาใดๆ ของผูใ้ชบ้รกิารและหากเกดิความเสยีหายหรอืขอ้เรยีกรอ้งใดๆ จาก
บคุคลภายนอก ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบทั �งสิ�นและผูใ้ชบ้รกิารตอ้งกระ
ทําทกุวธิทีางเพื�อป้องกนัไมใ่หผู้ใ้หบ้รกิารระบบไดรั้ ผลกระทบหรอืความเสยีหายใดๆ หากผูใ้ห ้
บรกิารระบบไดรั้บความเสยีหายหรอืผลกระทบใดๆ ไมว่า่จะ
ทําใหก้ารดําเนนิงานสว่นใดสว่นหนึ�งหรอืทั �งระบบตอ้งหยดุชะงักลงหรอืไมส่ามารถใหบ้รกิารตอ่

ไปได ้ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในบรรดาความเสยีหายที�เกดิขึ�นทั �งสิ�น



10.2 ภายหลงัจากผูใ้ชบ้รกิารตกลงและยนืยนัการรับงานสว่นหนึ�งสว่นใดแลว้แต่
ตอ้งการยกเลกิการใหบ้รกิารงานในสว่นนั�น จะตอ้งแจง้ใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายจากผูใ้หบ้รกิาร
ระบบ (admin) ทราบทางจดหมายอเิล็กทรอนกิส ์(email) ลว่งหนา้กอ่น
กําหนดเริ�มงานไมน่อ้ยกวา่ 24 ชั�วโมง หรอืตามวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารจะกําหนดตอ่ไป หากผูใ้ช ้

บรกิารไมแ่จง้ตามที�กําหนด หรอืแจง้ลา่ชา้กวา่ระยะเวลาที�กําหนด ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งรับผดิใน
บรรดาความเสยีหายที�เกดิขึ�น โดยความรับผดิชอบดงักลา่วไมก่ระทบตอ่การใชส้ทิธขิองผูใ้ห ้
บรกิารในการลงโทษปรับ และ/หรอื การเรยีกรอ้งเอาคา่เสยีหาย และ/หรอื การประเมนิ
ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร และ/หรอื การดําเนนิการอื�นใดที�ผูใ้หบ้รกิารระบบเห็นสมควร

10.3 หากผูใ้ชบ้รกิารไม่
ทําตามขอ้ตกลงที�มตีอ่ผูซ้ ื�อขายในตลาดหรอืผูใ้หบ้รกิารระบบไดรั้บการรอ้งเรยีนวา่ ผูใ้ชบ้รกิาร

รายใดทําผดิขอ้ตกลง ผูใ้หบ้รกิารระบบอาจ
ทําการตรวจสอบและพจิารณาลงโทษผูใ้ชบ้รกิารระบบตามที�เห็นสมควร โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ช ้

บรกิารทราบลว่งหนา้

11. การตดิตามดแูล

11.1 ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุพนิจิในการพจิารณาเนื�อหาที�ผูใ้ชบ้รกิาร
นําเขา้สูร่ะบบหรอืกระทําดว้ยวธิกีาร ใดๆ เพื�อใหป้รากฏบนระบบของผูใ้หบ้รกิารระบบ หากพบวา่
มกีารฝ่าฝืนขอ้กําหนดการใชง้าน ละเมดิตอ่ บทบญัญัตขิองกฎหมายหรอืฝ่าฝืนศลีธรรมอนัดขีอง
ประชาชน คกุคามตอ่ระบบหรอืการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิาร ระบบคนอื�นๆ หรอืมเีนื�อหาที�ไม่
เหมาะสม ผูใ้หบ้รกิารระบบมสีทิธปิฏเิสธการประกาศเนื�อหาและ/หรอืนําขอ้มลู เนื�อหาสว่นใด
สว่นหนึ�งหรอืทั �งหมดออกจากระบบโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้

11.2 ผูใ้หบ้รกิารระบบมสีทิธริะงับการใชบ้รกิาร การเขา้ถงึระบบหรอืดําเนนิการอื�นใด

ไมว่า่จะเป็นการ ชั�วคราวหรอืถาวร โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้

11.3 ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุพนิจิในการ

ดําเนนิคดตีามกฎหมายตอ่บคุคลที�กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอื ภยัคกุคามใดๆ ตอ่ระบบ รวม
ทั �งมสีทิธดํิาเนนิคดตีอ่ผูก้ระทําละเมดิแทนสมาชกิรายอื�นๆ ที�ไดรั้บความเสยีหาย หรอือาจได ้
รับผลกระทบดว้ย

11.4 ในกรณีที�ผูใ้หบ้รกิารระบบไดรั้บ
คําสั�งอนัชอบดว้ยกฎหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นใดสว่นหนึ�งของ ระบบหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น

ใดๆ หากกระทําโดยสจุรติและเป็นการทําตามคําสั�งของศาล หน่วยงานรัฐ หรอืเจา้ หนา้ที�ของรัฐ
แลว้ ผูใ้หบ้รกิารระบบไมต่อ้งรับผดิตอ่ผูท้ี�ไดรั้บความเสยีหาย



12. การจาํกดัความรบัผดิของผูใ้หบ้รกิารระบบ

12.1 ผูใ้หบ้รกิารระบบไมม่หีนา้ที�ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูหรอืเนื�อหาใดๆ ที�ผู ้
ใชบ้รกิารนําเขา้สูร่ะบบ ผูใ้หบ้รกิารระบบไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งหรอืการ
นําขอ้มลูเนื�อหาดงักลา่วไปอา้งองิ ความรับผดิชอบตอ่เนื�อหาทั �งหมดเป็นของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึ
กรณีที�ผูใ้หบ้รกิารระบบเสนอใหทํ้าการปรับปรงุ แกไ้ข เปลี�ยนแปลงขอ้มลู หรอืเนื�อหาสว่นหนึ�ง
สว่นใดแลว้ผูใ้ชบ้รกิารเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอดงักลา่วของผูใ้หบ้รกิาร ระบบและผูใ้ชบ้รกิารได ้
ดําเนนิการทําใหป้รากฏซึ�งขอ้มลูหรอืเนื�อหาสว่นที�มกีารปรับปรงุแกไ้ขนั�นแลว้

12.2 ผูใ้ชบ้รกิารยอมรับและทราบวา่ผูใ้หบ้รกิารระบบไมส่ามารถรับประกนัความ
ปลอดภยัของขอ้มลู หรอืเนื�อหาใดที�ถกูนําเขา้สูร่ะบบโดยผูใ้ชบ้รกิารอื�นๆ ได ้หากมคีวาม
จําเป็นตอ้งดาวนโ์หลดขอ้มลูหรอืเนื�อหาใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งจัดใหม้กีารป้องกนัไวรัสหรอืการ
โจมตขีอ้มลูในลกัษณะอื�นๆ ทั �งนี�เพื�อความปลอดภยัของอปุกรณแ์ละขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารระบบ
เอง ผูใ้หบ้รกิารระบบไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายใดๆ ที�เกดิขึ�นจากไว
รัสหรอืการโจมตทีางเทคโนโลยี

12.3 ผูใ้หบ้รกิารระบบไมรั่บผดิชอบตอ่ความเหมาะสมของเนื�อหาสว่นหนึ�งสว่นใดของ
ระบบที�ถกูนําออก เผยแพรน่อกประเทศไทย และผูใ้หบ้รกิารระบบไมม่หีนา้ที�ตรวจสอบการ
เผยแพรซ่ ึ�งอยูน่อกกรอบการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารระบบ

12.4 ผูใ้หบ้รกิารระบบจํากดัความรับผดิในบรรดาความเสยีหายใดๆ ที�เกดิขึ�นตอ่ผูใ้ช ้
บรกิารในจํานวนสงูสดุของคา่เสยีหายที�เรยีกรอ้ง คดิ
คํานวณรวมตอ่ครั �งไมเ่กนิคา่บรกิารที�ผูใ้ชบ้รกิารชาํระใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารระบบ

13. คา่ตอบแทนและคา่บรกิาร

13.1 ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนคดิ
คํานวณจากความสําเร็จของงานโดยวธิกีารประเมนิตามที�ผู ้ ใหบ้รกิารระบบกําหนด ทั �งนี�อยูภ่าย
ใตเ้งื�อนไขและขอ้กําหนดการใชง้าน ผูใ้หบ้รกิารระบบขอสงวนสทิธใินการ เปลี�ยนแปลง
หลกัเกณฑก์ารคดิคํานวณคา่ตอบแทนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านจรงิและสอดคลอ้งกบั

ความ

สําเร็จของงานโดยไมต่อ้งขอความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารหรอืแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้แ

ตอ่ยา่ง ใด

13.2 ผูใ้หบ้รกิารระบบจะจา่ยคา่ตอบแทนตามวธิกีารที�ไดต้กลงกบัผูใ้ชบ้รกิาร โดยผู ้



ใหบ้รกิารระบบจะ ดําเนนิการหกัภาษีณ ที�จา่ย และออกเอกสารที�เกี�ยวขอ้งแกผู่รั้บคา่
ตอบแทนตอ่ไปตามวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารระบบเห็นสมควร ทั �งนี�ผูใ้ชบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบ

คา่ธรรมเนยีมของสถาบนัการเงนิ (หากม)ี

13.3 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้ง
ชาํระคา่บรกิารระบบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารระบบกําหนด และตอ้ง ไม่
นําเงนิคา่บรกิารที�ตอ้งชาํระหกักลบกบัเงนิคา่ตอบแทนที�ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บ

14. การเชื�อมตอ่กบัระบบอื�น

14.1 การเชื�อมตอ่ระบบของผูใ้ชบ้รกิารกบัระบบของบคุคลภายนอกสามารถกระ
ทําไดเ้พื�อประโยชนใ์นการเผยแพรข่อ้มลูหรอืเนื�อหา หรอืสนับสนุนการตลาดและการเขา้ถงึ
ขอ้มลูที�ทําการตลาด ทั �งนี�การเชื�อมตอ่ระบบในลกัษณะดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารตดัสนิใจ
การกํากบัดแูลและความรับผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารระบบทั �งสิ�น

14.2 การเชื�อมตอ่ระบบของผูใ้ชบ้รกิารกบัระบบของบคุคลภายนอกเพื�อการรวบรวม การ

จัดเกบ็และการใชข้อ้มลู SNS (Social Network Service) ของสมาชกิ อาทเิชน่ Google,

Facebook, Instagram, YouTube จากการยนืยนัการเชื�อมตอ่เขา้กบัระบบของผูใ้หบ้รกิารระบบ

ใหถ้อืวา่ ผูใ้หบ้รกิารระบบไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชบ้รกิารในการสรา้งโปรไฟลข์องผูใ้ชบ้รกิาร

การเลอืก Influencer และการลงทะเบยีนเนื�อหาสําหรับความคบืหนา้ของแคมเปญ การรายงาน

แคมเปญใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Marketer รวมถงึการจัดทํารายงานสถติโิซเชยีลมเีดยีใหก้บัผู ้

ใชบ้รกิารที�เป็น Marketer

14.3 เมื�อสมาชกิเสร็จสิ�นการเชื�อมตอ่กบัระบบของบคุคลภายนอก ภายในบรกิารจะถอืวา่

ผูใ้ชบ้รกิารไดย้อมรับขอ้กําหนดและเงื�อนไขตามที�บรกิาร SNS (Social Network Service)

ภายนอกกําหนดไวใ้นแตล่ะยอ่หนา้ยอ่ยดา้นลา่ง

● เงื�อนไขและขอ้กําหนดการใหบ้รกิาร YouTube

https://www.youtube.com/t/terms

● ความเป็นสว่นตวัและขอ้กําหนด Google

https://policies.google.com/privacy

14.4 ผูใ้หบ้รกิารระบบจะปฏบิตัติามขอ้

กําหนดการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวัตามที�บรกิาร SNS (Social Network Service)

https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy


ที�กําหนดไวด้า้นลา่ง โดยสมาชกิรับทราบวา่ Google, YouTube, Facebook และ Instagram

และบรกิาร SNS ของบคุคลภายนอกที�คลา้ยคลงึกนัอื�น ๆ อาจอปัเดตขอ้กําหนดในการใหบ้รกิาร

และนโยบายความเป็นสว่นตวัเป็นครั �งคราว ผูใ้หบ้รกิารระบบจะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้กําหนดและ

นโยบายของบคุคลภายนอก และจะไมรั่บผดิชอบตอ่ขอ้เสยีใด ๆ ที�เกดิจากการที�สมาชกิไมต่รวจ

สอบการอปัเดต

● นโยบาย YouTube สําหรับนักพัฒนา

https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies

● นโยบาย Facebook สําหรับนักพัฒนา

https://developers.facebook.com/policy

14.5 ในกรณีที�สมาชกิตอ้งการยตุกิารเชื�อมตอ่กบัระบบของบคุคลภายนอก สามารถ

กระทําไดโ้ดยแจง้ความประสงคผ์า่นชอ่งทางตดิตอ่ที�ผูใ้หบ้รกิารระบบกําหนดไว ้ผูใ้หบ้รกิาร

ระบบจะชว่ยดําเนนิการ และ/หรอื ยตุกิารรวบรวม การจัดเกบ็และการใชข้อ้มลู SNS ของสมาชกิ

ทนัททีี�สมาชกิยตุกิารเชื�อมตอ่บรกิาร SNS ยกเวน้กรณีขอ้มลูสว่นบคุคลที�รวบรวมผา่นขั �นตอนอื�น

นอกเหนอืจากบรกิาร SNS

14.6 หากมแีคมเปญที�กําลงัดําเนนิการอยูใ่นขณะที�ขอยกเลกิการเชื�อมตอ่บรกิาร SNS

สมาชกิจะตอ้งแสดงความรับผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Influencer จนกวา่แคมเปญจะสิ�นสดุ

ลงกอ่นแจง้ความประสงคย์ตุกิารเชื�อมตอ่กบัผูใ้หบ้รกิารระบบใหมอ่กีครั �ง หรอืดําเนนิการยตุกิาร

เชื�อมตอ่ดว้ยตนเองตามแตล่ะยอ่หนา้ยอ่ยดา้นลา่ง

● ยตุกิารเชื�อมตอ่ผา่น Google

https://security.google.com/settings/security/permissions

● ยตุกิารเชื�อมตอ่ผา่น Facebook และ Instagram

https://www.facebook.com/settings?tab=business_tools

15. การสละสทิธิ�หรอืการงดเวน้กระทาํการ

การสละสทิธิ�ตามสญัญาหรอืตามกฎหมายของผูใ้หบ้รกิารระบบจะตอ้งกระ
ทําโดยชดัแจง้เป็นลาย ลกัษณอ์กัษรเทา่นั�น การกระ
ทําการหรอืงดเวน้กระทําการสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืการดําเนนิการที�ลา่ชา้ไมถ่อืวา่ เป็นการสละ
สทิธิ�ผูใ้ชบ้รกิารจะยกเอาการกระ
ทําในลกัษณะดงักลา่วขึ�นเป็นขอ้ตอ่สูต้อ่ผูใ้หบ้รกิารระบบไมไ่ด ้

https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies
https://developers.facebook.com/policy


16. การตดิตอ่สื�อสาร

การตดิตอ่สื�อสารทางอเีมลใ์หถ้อืวา่ขอ้มลูหรอืขา่วสารนั�นไดส้ง่ใหก้บัผูรั้บสารแลว้เมื�อ
ครบกําหนด 3  วนัทําการนับตั �งแตอ่เีมลเ์ขา้สูก่ลอ่งรับขอ้ความ การสื�อสารผา่นชอ่งทางอื�นที�
ไดแ้จง้ขอ้มลูไวแ้ลว้นั�นใหถ้อืวา่ ผูรั้บสารไดท้ราบแลว้เมื�อครบกําหนด 3 วนั
ทําการนับแตข่อ้มลูหรอืการสื�อสารไปถงึผูรั้บสาร

17. กฎหมายที�ใชบ้งัคบั

ขอ้กําหนดการใชง้านนี�อยูภ่ายใตก้ารตคีวามและการบงัคบัใชต้ามกฎหมายไทย



ขอ้กาํหนดการใชง้าน Marketer

1. นยิามและคาํจาํกดัความ

“Influencer” หมายถงึ ผูท้ี�ตกลงใหค้วามชว่ยเหลอื ใหคํ้าปรกึษา แบง่ปัน เพื�อ
ทําใหส้นิคา้เป็นที�รูจั้กแพรห่ลายผา่นทางเครื�องมอืหรอืเครอืขา่ยของผูใ้ชบ้รกิาร และหมายความ

รวมถงึผูซ้ ื�อขายในตลาดดว้ย ทั �งนี�ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งผา่นการลงทะเบยีนตามที�ผูใ้หบ้รกิารระบบ
กําหนดแลว้

“Marketer” หมายถงึ ผูท้ี�เป็นเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิารที�ตอ้งการรับบรกิาร
สง่เสรมิหรอื ประชาสมัพันธส์นิคา้ของตนเอง และไดล้งทะเบยีนตามที�ผูใ้หบ้รกิาร
ระบบกําหนดแลว้

“ผูใ้ชบ้รกิาร” หมายถงึ “Influencer” หรอื “Marketer” ที�ไดล้งทะเบยีนตามที�ผู ้

ใหบ้รกิารระบบกําหนดแลว้

“ผูใ้หบ้รกิารระบบ” หมายถงึ หมายถงึ บรษัิท บบัเบลิลี จํากดั มี
สํานักงานใหญต่ั �งอยูท่ี�  47/49 ซอยลาดพรา้ว 15 แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร
และใหร้วมถงึบรษัิทในเครอืในกลุม่ หรอืบคุคลอื�นใดที�เป็นหุน้สว่นทางธรุกจิหรอืไดรั้บ
มอบหมายใหจั้ดทําหรอืใหบ้รกิารในสว่นหนึ�งสว่นใดที�เกี�ยวขอ้ง

“ระบบ” หรอื “Platform” หมายถงึ ชดุขอ้มลู โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ั �งที�เชื�อมตอ่
ออนไลนแ์ละ ออฟไลนเ์พื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิารและ ผูซ้ื�อขายในตลาดเขา้ถงึขอ้มลูเนื�อหาที�ผูใ้ช ้
บรกิารนําเขา้สูร่ะบบ

2. การยอมรบัขอ้กาํหนดการใชง้าน

ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งอา่นและ

ทําความเขา้ใจขอ้กําหนดการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวั โดยจะตอ้งลงทะเบยีนยอมรับ

ที�จะปฏบิตัติามขอ้กําหนดการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวักอ่นเขา้สูร่ะบบครั�งแรก ผูใ้ห ้

บรกิารระบบขอสงวนสทิธใินการใหบ้รกิารเฉพาะผูท้ี�ลงทะเบยีนและยอมรับที�จะปฏบิตัติามขอ้

กําหนดการใชง้านและนโยบายความเป็นสว่นตวัเทา่นั�น และในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้
กําหนดการใชง้านและ/หรอื นโยบายความเป็นสว่นตวัในเวลาใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารจะไดรั้บการแจง้
เตอืนเพื�อยนืยนัการยอมรับขอ้กําหนดการใชง้านที�แกไ้ขนี�กอ่นการเขา้ระบบครั�งตอ่ไป ในกรณีที�

ขอ้กําหนดการใชง้านไมไ่ดร้ะบเุงื�อนไขในเรื�องหนึ�งเรื�องใด ผู ้ใหบ้รกิารตอ้งใชบ้รกิารระบบโดย
อยูบ่นพื�นฐานของความสจุรติและเป็นไปตามธรรมเนยีมการคา้ตามปกตใิน เรื�องนั�นๆ โดยอยูภ่าย
ใตบ้ทบญัญัตแิหง่กฎหมายและ/หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณีรวมทั �งศลีธรรมอนัดขีอง ประชาชน



3. การลงทะเบยีน

3.1 ในการใชบ้รกิารระบบผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งลงทะเบยีนสมาชกิ โดยกรอกขอ้มลู
สว่นตวัเพื�อยนืยนัตวั ตนตามที�ระบบรอ้งขอ ขอ้มลูที�ผูใ้ชบ้รกิาร
นําเขา้ในระบบจะตอ้งเป็นขอ้มลูที�ถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั ทั �งนี�ผูใ้ห ้บรกิารระบบอาจใช ้

ดลุยพนิจิระงับหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารแกผู่ใ้ชบ้รกิารในภายหลงัไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ช ้

บรกิารทราบลว่งหนา้หากตรวจพบวา่ขอ้มลูที�ลงทะเบยีนไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั

3.2 ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุยพนิจิในการพจิารณา

คําขอลงทะเบยีนและขอสงวนสทิธใินการเปิดเผยผล การพจิารณาในทกุกรณี

3.3 ขอ้มลูที�ใชใ้นการลงทะเบยีนจะถกู
นําไปใชเ้พื�อวตัถปุระสงคใ์นการดําเนนิงานของผูใ้หบ้รกิารระบบ เทา่นั�น สมาชกิที�ยนืยนัการลง
ทะเบยีนแลว้ใหถ้อืวา่ยนิยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตามที�กําหนดไว ้

4. เง ื�อนไขในการใหบ้รกิารระบบ

ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุพนิจิในการปิดใหบ้รกิารระบบเป็นการชั�วคราว เพื�อแกไ้ขปรับปรงุ
ประสทิธภิาพของระบบ รวมถงึการแกไ้ขปรับปรงุเนื�อหาการบรกิารที�แสดงบนระบบในขณะนั�น
ในกรณีจําเป็นเรง่ดว่นผูใ้หบ้รกิารระบบขอสงวนสทิธกิารแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้

5. หนา้ที�ของผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Marketer

ผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Marketer มหีนา้ที�ปฏบิตัติามขอ้กําหนดการใชง้านอยา่งเครง่ครัด
รวมถงึปฏบิตั ิตามคําแนะนําหรอืคําสั�งของผูใ้หบ้รกิารระบบและใหม้หีนา้ที�ดงัตอ่ไปนี�

5.1 ปรับปรงุเครื�องมอืหรอืระบบของผูใ้ชบ้รกิารเพื�อใหส้ามารถเชื�อมตอ่และรองรับขอ้มลู

กบัผูใ้ชบ้รกิาร ที�เป็น Influencer รวมทั �งเชื�อมตอ่กบัระบบได ้

5.2 สอดสอ่งการไหลเวยีนของขอ้มลูที�เชื�อมตอ่บนระบบ และหากพบวา่ขอ้มลูที�อยูใ่น
ระบบไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่ป็นปัจจบุนั ซึ�งกอ่ใหเ้กดิหรอือาจใหเ้กดิความเสยีหายใดๆ หรอือาจ
เป็นอนัตรายกบัผูใ้ชบ้รกิารอื�นหรอื ตอ่ระบบ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ผูด้แูลระบบทราบทนัที

5.3 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเกบ็เป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยซึ�งขอ้มลูสว่นใดสว่นหนึ�งของ
มาตรการรักษาความ ปลอดภยับนระบบ เชน่ ชื�อผูใ้ช ้(user name) รหสัผา่น (password) และ
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามสมควร รวมทั �งไมอ่นุญาตใหบ้คุคลอื�นใชข้อ้มลูหรอืใชเ้นื�อหาสว่น
หนึ�งสว่นใดของผูใ้ชบ้รกิารเพื�อเขา้สูร่ะบบ หากผูใ้ช ้บรกิารทําบญัชผีูใ้ชห้รอืรหสัผา่นหาย หรอื



ปรากฏวา่มกีารฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภยัไมว่า่จะกอ่ใหเ้กดิความ เสยีหายแกผู่ใ้หบ้รกิาร
ระบบหรอืผูอ้ื�นหรอืไม ่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หบ้รกิารระบบทราบทนัทแีละผูใ้ชบ้รกิาร ตกลง
ทําตามคําสั�งหรอืคําแนะนําของผูใ้หบ้รกิารระบบอยา่งเครง่ครัด

5.4 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงและยอมรับที�จะเผยแพรแ่ละสนับสนุนโครงการสง่เสรมิ
(campaign) ที�ผูใ้ห ้บรกิารระบบแนะนํา ผา่นชอ่งทางหรอืเครื�องมอืของผูใ้ชบ้รกิาร หรอืยอมรับ
การเชื�อมตอ่ไมว่า่ขอ้มลูนั�นจะอยูใ่น รปูแบบใด รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีง สปอนเซอรแ์บนเนอร์
(sponsor banner) ทั �งนี�เพื�อประโยชนใ์นการ โปรโมทสนิคา้หรอืบรกิารและเพื�อปรับปรงุ
ประสทิธภิาพการใชง้านของระบบ ผูใ้หบ้รกิารตกลงจะไมแ่กไ้ข ขอ้ความสง่เสรมิ และ/หรอืปิด
กั �นขอ้มลูดงักลา่วดว้ยวธิใีดๆ

6. การชําระคา่บรกิาร

Marketer มหีนา้ที�
ชาํระคา่บรกิารตามจํานวนที�ปรากฏในใบแจง้หนี�ภายใตเ้งื�อนไขและระยะเวลาที� กําหนด
โดยผูใ้หบ้รกิารระบบขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงวธิกีาร
ชาํระคา่บรกิารตามที�เห็นสมควร

7. สทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา

7.1 ผูใ้หบ้รกิารระบบเป็นผูม้สีทิธแิตเ่พยีงผูเ้ดยีวในทรัพยส์นิทางปัญญา ทั �งที�เป็น
ลขิสทิธิ�ในโปรแกรม คอมพวิเตอรเ์ครื�องหมายการคา้ สทิธบิตัร ความลบัทางการคา้ และ
หมายความรวมถงึสทิธใินทรัพยส์นิทาง ปัญญาอื�นที�อาจเกดิขึ�นในอนาคต การทําซํ�า เผยแพร่
แจกจา่ย จัดเกบ็ ขอ้มลูที�เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารไมม่สีทิธกิระ
ทําไดเ้วน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูใ้หบ้รกิารระบบ ผูใ้ชบ้รกิารอาจ

เกบ็

สําเนาของขอ้มลูที�เป็นทรัพยส์นิทางปัญญาไวบ้นหน่วยความจําชั�วคราวและเทา่ที�จําเป็นตอ่กา

รดําเนนิการ ของผูใ้ชบ้รกิารเทา่นั�น

7.2 ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลงเนื�อหา ภาพประกอบ ภาพถา่ย ภาพเคลื�อนไหว
ขอ้มลูกราฟฟก ิใดๆ หรอื
นําขอ้มลูหรอืภาพออกใชใ้นลกัษณะที�ไมแ่จง้ขอ้มลูเกี�ยวกบัทรัพยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธใินควา

มเป็น เจา้ของเพื�อใหข้อ้มลูดงักลา่วผดิไปจากความเป็นจรงิ ทั �งนี�การนําขอ้มลู ภาพ หรอื
ทรัพยส์นิทางปัญญาใดๆ ไปใชต้อ้งใหเ้ครดติผูส้รา้งสรรคห์รอือา้งองิแหลง่ที�มา



8. ขอ้หา้มในการใชง้าน

8.1 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมก่ระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมดิตอ่บทบญัญัตขิองกฎหมายหรอื
ฝ่าฝืนศลีธรรม อนัดขีองประชาชน

8.2 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมเ่ผยแพร ่แจกจา่ย จัดใหม้กีารสง่ขอ้มลูที�เป็นโฆษณา
จดหมายขยะ จดหมาย ลกูโซ ่ขอ้ความขยะ หรอืขอ้มลูเนื�อหาอื�นที�มลีกัษณะคลา้ยกนั และ
ตอ้งป้องกนัตามสมควรเพื�อไมใ่หเ้กดิการ เผยแพรข่อ้มลูในลกัษณะดงักลา่วบนระบบของผู ้
ใหบ้รกิารดว้ย

8.3 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่จะไมก่ระทําดว้ยวธิกีารใดๆ ซึ�งอาจสรา้งความเสยีหาย ภาระ
หรอืเป็นการ แทรกแซงการ
ทํางานของระบบหรอืรบกวนความสามารถในการใชง้านระบบของบคุคลอื�น รวมทั �งตกลงวา่จะ

ไมใ่ชโ้ปรแกรมอตัโนมตัใินการเชื�อมตอ่หรอืเขา้ถงึระบบ อาทโิรบอท (robot) สไปเดอร์
(spider) เป็นตน้ นอกจากนี�ผูใ้ชบ้รกิารตกลงวา่จะไมก่อ่ใหเ้กดิความรําคาญ ความไมส่ะดวก
หรอืความวติกกงัวลที�ไมจํ่าเป็น หรอืน่าจะรบกวนสภาพจติใจ ทําใหผู้อ้ ื�นเกดิความอบัอาย ตื�น
ตระหนกหรอืสรา้งความรําคาญแกบ่คุคลอื�น

8.4 ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งไมนํ่าเขา้สูร่ะบบซึ�งขอ้มลูเนื�อหาใดที�มลีกัษณะลามก อนาจาร มคี
วามรนุแรง ม ีเนื�อหาละเมดิสทิธขิองบคุคลอื�นหรอืทําลายเกยีรตภิมูชิ ื�อเสยีงของบคุคลอื�น หรอื
ดหูมิ�นศกัดิ�ศรคีวามเป็น มนุษยห์รอืเนื�อหาที�เป็นการหลอกลวงอนั
ทําใหบ้คุคลอื�นสําคญัผดิถงึแหลง่ที�มาและเนื�อหาของขอ้มลู รวมทั �ง การหลอกลวงหรอืเชญิ
ชวนใหผู้อ้ ื�นกระทําการใดๆ ที�ผดิกฎหมายหรอืละเมดิสทิธขิองบคุคลอื�น

8.5 ผูใ้ชบ้รกิารจะไมนํ่าเขา้สูร่ะบบซึ�งไวรัส เวริม์ ลอจกิบอมบห์รอืเครื�องมอือื�นที�เป็น
ผลเสยีหรอือาจ เป็นอนัตรายตอ่ระบบหรอืผูใ้ชง้านรายอื�นๆ ไดผู้ใ้ชบ้รกิารจะไมพ่ยายามเขา้สู่

ระบบโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต หรอื พยายามเจาะเขา้ระบบหรอืเซฟิเวอรห์รอืฐานขอ้มลูอื�นใดทั �งที�
เป็นของผูใ้หบ้รกิารระบบและ/หรอืผูใ้ชบ้รกิาร ระบบคนอื�นๆ

8.6 ผูใ้ชบ้รกิารจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ ของผูซ้ ื�อขายในตลาดหรอืขอ้มลูใดๆ ของผูใ้ห ้
บรกิารระบบหรอื หุน้สว่นทางธรุกจิของผูใ้หบ้รกิารระบบแกบ่คุคลอื�น

9. คาํรบัรองของผูใ้ชบ้รกิาร

9.1 ขอ้มลูหรอืเนื�อหาใดๆ ของ Marketer ที� Influencer
นําเขา้สูร่ะบบหรอืไดป้ระกาศลงบนพื�นที�ของระบบแลว้ถอืวา่ไมใ่ชข่อ้มลูอนัเป็นความลบัและใหถ้ื

อวา่ผูใ้ชบ้รกิารที�เป็นทั �ง Marketer และ Influencer รายนั�นๆ ไดอ้นุญาตใหผู้ใ้หบ้รกิารระบบมี



สทิธใิชข้อ้มลูดงักลา่วรวมทั �งการทําซํ�า ดดัแปลง แกไ้ข เผยแพรต่อ่ บคุคลภายนอก ทั �งนี�
ภายหลงัจากขอ้มลูดงักลา่วเขา้สูร่ะบบของผูใ้หบ้รกิารระบบแลว้ใหถ้อืวา่ผูใ้หบ้รกิารระบบมสีทิธิ

แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในขอ้มลูดงักลา่ว

9.2 ผูใ้ชบ้รกิารรับรองวา่ผูใ้ชบ้รกิารเป็นเจา้ของหรอืมสีทิธใิชห้รอืมสีทิธอินุญาตใหใ้ช ้
ซึ�งเนื�อหาที�ผูใ้ช ้บรกิาร
นําออกเผยแพรห่รอืนําเขา้สูร้ะบบของผูใ้หบ้รกิารและเนื�อหามคีวามถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั ไม่

ผดิ กฎหมายหรอืฝ่าฝืนศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใจและยอมรับวา่ผูใ้ช ้

บรกิารตอ้งรับผดิชอบ ตอ่เนื�อหาของผูใ้ชบ้รกิารเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

9.3 ผูใ้ชบ้รกิารตกลงชดใชค้า่สนิไหมทดแทนในบรรดาความเสยีหายอนัเกดิจากการ
เรยีกรอ้งโดย บคุคลภายนอกตอ่ผูใ้หบ้รกิารระบบ ในกรณีที�ผูใ้ชบ้รกิารไดก้ระ
ทําการละเมดิเงื�อนไขขอ้กําหนดการใชง้านฉบบันี� หรอืไดก้ระทําละเมดิตอ่บคุคลภายนอก ผู ้
ใชบ้รกิารตอ้งตอ่สูแ้ละป้องกนัไมใ่หผู้ใ้หบ้รกิารระบบ กรรมการ ผู ้บรกิาร ลกูจา้ง ตวัแทน ของ
ผูใ้หบ้รกิารระบบถกูฟ้องรอ้งดําเนนิคดแีละหากบคุคลดงักลา่วไดรั้บผลกระทบ จากการถกู

ดําเนนิคดผีูใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบความเสยีหายและคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นแทนผูใ้หบ้รกิา

รระบบ รวมทั �งคา่ใชจ้า่ยในการตอ่สูค้ดทีี�เกดิขึ�นจรงิทั �งสิ�น

10. ความรบัผดิของผูใ้ชบ้รกิาร

10.1 ผูใ้ชบ้รกิารเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่ขอ้มลู เนื�อหา ที�นําเขา้สูร่ะบบของผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ห ้
บรกิารระบบไม ่ตอ้งรับผดิชอบตอ่เนื�อหาใดๆ ของผูใ้ชบ้รกิารและหากเกดิความเสยีหายหรอืขอ้
เรยีกรอ้งใดๆ จากบคุคล ภายนอก ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบทั �งสิ�นและผูใ้ชบ้รกิารตอ้งกระ
ทําทกุวธิทีางเพื�อป้องกนัไมใ่หผู้ใ้ห ้บรกิารระบบไดรั้บผลกระทบหรอืความเสยีหายใดๆ หากผูใ้ห ้
บรกิารระบบไดรั้บความเสยีหายหรอืผลกระทบใดๆ ไมว่า่จะ
ทําใหก้ารดําเนนิงานสว่นใดสว่นหนึ�งหรอืทั �งระบบตอ้งหยดุชะงักลงชั�วคราวหรอืไมส่ามารถใหบ้ริ

การตอ่ ไปไดผู้ใ้ชบ้รกิารตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในบรรดาความเสยีหายที�เกดิขึ�นทั �งสิ�น

10.2 หากผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Marketer ไมทํ่าตามขอ้ตกลงที�มตีอ่ Influencer หรอืผูใ้ห ้
บรกิารระบบได ้รับการรอ้งเรยีนวา่ผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Marketer รายใดทําผดิขอ้ตกลง ผูใ้หบ้รกิาร
ระบบอาจทําการตรวจสอบ และพจิารณาลงโทษผูใ้ชบ้รกิารที�เป็น Marketer ตามที�เห็นสมควร
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

11. การตดิตามดแูล

11.1 ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุพนิจิในการพจิารณาเนื�อหาที�ผูใ้ชบ้รกิาร
นําเขา้สูร่ะบบหรอืกระทําดว้ยวธิกีาร ใดๆ เพื�อใหป้รากฏบนระบบของผูใ้หบ้รกิารระบบ หากพบวา่
มกีารฝ่าฝืนขอ้กําหนดการใชง้าน ละเมดิตอ่ บทบญัญัตขิองกฎหมายหรอืฝ่าฝืนศลีธรรมอนัดขีอง



ประชาชน คกุคามตอ่ระบบหรอืการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิาร ระบบคนอื�นๆ หรอืมเีนื�อหาที�ไม่
เหมาะสม ผูใ้หบ้รกิารระบบมสีทิธปิฏเิสธการประกาศเนื�อหาและ/หรอืนําขอ้มลู เนื�อหาสว่นใด
สว่นหนึ�งหรอืทั �งหมดออกจากระบบโดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้

11.2 ผูใ้หบ้รกิารระบบมสีทิธริะงับการใชบ้รกิาร การเขา้ถงึระบบหรอืดําเนนิการอื�นใด

ไมว่า่จะเป็นการ ชั�วคราวหรอืถาวร โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบลว่งหนา้

11.3 ผูใ้หบ้รกิารระบบมดีลุพนิจิในการ

ดําเนนิคดตีามกฎหมายตอ่บคุคลที�กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอื ภยัคกุคามใดๆ ตอ่ระบบ รวม
ทั �งมสีทิธดํิาเนนิคดตีอ่ผูก้ระทําละเมดิแทนสมาชกิรายอื�นๆ ที�ไดรั้บความเสยีหาย หรอือาจได ้
รับผลกระทบดว้ย

11.4 ในกรณีที�ผูใ้หบ้รกิารระบบไดรั้บ
คําสั�งอนัชอบดว้ยกฎหมายใหเ้ปิดเผยขอ้มลูสว่นใดสว่นหนึ�งของ ระบบหรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่น

ใดๆ หากกระทําโดยสจุรติและเป็นการทําตามคําสั�งของศาล หน่วยงานรัฐหรอืเจา้ หนา้ที�ของรัฐ
แลว้ผูใ้หบ้รกิารระบบไมต่อ้งรับผดิตอ่ผูท้ี�ไดรั้บความเสยีหาย

12. การจาํกดัความรบัผดิของผูใ้หบ้รกิารระบบ

12.1 ผูใ้หบ้รกิารระบบไมม่หีนา้ที�ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูหรอืเนื�อหาใดๆ ที�ผู ้
ใชบ้รกิารนําเขา้สู ่ระบบ ผูใ้หบ้รกิารระบบไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งหรอืการ
นําขอ้มลูเนื�อหาดงักลา่วไปอา้งองิ ความรับ ผดิชอบตอ่เนื�อหาทั �งหมดเป็นของผูใ้ชบ้รกิาร

12.2 ผูใ้ชบ้รกิารยอมรับและทราบวา่ผูใ้หบ้รกิารระบบไมส่ามารถรับประกนัความ
ปลอดภยัของขอ้มลู หรอืเนื�อหาใดที�ถกูนําเขา้สูร่ะบบโดยผูใ้ชบ้รกิารอื�นๆ ไดห้ากมคีวาม
จําเป็นตอ้งดาวนโ์หลดขอ้มลูหรอืเนื�อหาใดๆ ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งจัดใหม้กีารป้องกนัไวรัสหรอืการ
โจมตขีอ้มลูในลกัษณะอื�นๆ ทั �งนี�เพื�อความปลอดภยัของ อปุกรณแ์ละขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิาร
ระบบเอง ผูใ้หบ้รกิารระบบไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ความสญูเสยีหรอืความเสยี หายใดๆ ที�เกดิขึ�น
จากไวรัสหรอืการโจมตทีางเทคโนโลยี

12.3 ผูใ้หบ้รกิารระบบไมรั่บผดิชอบตอ่ความเหมาะสมของเนื�อหาสว่นหนึ�งสว่นใดของ
ระบบที�ถกูนําออก เผยแพรน่อกประเทศไทยและผูใ้หบ้รกิารระบบไมม่หีนา้ที�ตรวจสอบการ
เผยแพรซ่ ึ�งอยูน่อกกรอบการใหบ้รกิาร ของผูใ้หบ้รกิารระบบ

12.4 ผูใ้หบ้รกิารระบบจํากดัความรับผดิในบรรดาความเสยีหายใดๆ ที�เกดิขึ�นตอ่ผูใ้ช ้
บรกิารในจํานวน สงูสดุของคา่เสยีหายที�เรยีกรอ้งคดิ
คํานวณรวมตอ่ครั �งไมเ่กนิคา่บรกิารที�ผูใ้ชบ้รกิารชาํระใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิาร ระบบ



13. คา่บรกิาร

ผูใ้ชบ้รกิารตอ้ง

ชาํระคา่บรกิารระบบตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�ผูใ้หบ้รกิารระบบกําหนด และตอ้งไมนํ่า เงนิคา่

บรกิารที�ตอ้งชาํระหกักลบกบัเครดติหรอืแพคเกจการใหบ้รกิาร

14. การเชื�อมตอ่กบัระบบอื�น

การเชื�อมตอ่ระบบของผูใ้ชบ้รกิารกบัระบบของบคุคลภายนอก สามารถกระ

ทําไดเ้พื�อประโยชนใ์นการ เผยแพรข่อ้มลูหรอืเนื�อหา หรอืสนับสนุนการตลาดและการเขา้ถงึ
ขอ้มลูที�ทําการตลาด ทั �งนี�การเชื�อมตอ่ระบบ ในลกัษณะดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารตดัสนิใจ
การกํากบัดแูลและความรับผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิารระบบทั �งสิ�น

15. การสละสทิธิ�หรอืการงดเวน้กระทาํการ

การสละสทิธิ�ตามสญัญาหรอืตามกฎหมายของผูใ้หบ้รกิารระบบจะตอ้งกระ
ทําโดยชดัแจง้เป็นลาย ลกัษณอ์กัษรเทา่นั�น การกระ
ทําการหรอืงดเวน้กระทําการสว่นหนึ�งสว่นใดหรอืการดําเนนิการที�ลา่ชา้ไมถ่อืวา่ เป็นการสละ
สทิธิ�ผูใ้ชบ้รกิารจะยกเอาการกระ
ทําในลกัษณะดงักลา่วขึ�นเป็นขอ้ตอ่สูต้อ่ผูใ้หบ้รกิารระบบไมไ่ด ้

16. การตดิตอ่สื�อสาร

การตดิตอ่สื�อสารทางอเีมลใ์หถ้อืวา่ขอ้มลูหรอืขา่วสารนั�นไดส้ง่ใหก้บัผูรั้บสารแลว้เมื�อ

ครบกําหนด 3  วนัทําการนับตั �งแตอ่เีมลเ์ขา้สูก่ลอ่งรับขอ้ความ การสื�อสารผา่นชอ่งทางอื�นที�
ไดแ้จง้ขอ้มลูไวแ้ลว้นั�นใหถ้อืวา่ ผูรั้บสารไดท้ราบแลว้เมื�อครบกําหนด 3 วนั
ทําการนับแตข่อ้มลูหรอืการสื�อสารไปถงึผูรั้บสาร

17. กฎหมายที�ใชบ้งัคบั

ขอ้กําหนดการใชง้านนี�อยูภ่ายใตก้ารตคีวามและการบงัคบัใชต้ามกฎหมายไทย

ปรับปรงุครั �งลา่สดุเมื�อวนัที� 6 กนัยายน พ.ศ.2564 เวลา 19.00 น. (GMT+7)


