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ขอต้อนรบัทุกท่านเขา้สู่ ยู ไลฟ์ ธุรกิจภายใต้การดูแลของบรษิัท อาร์เอส-ยู ไลฟ์ จ ากัด(ต่อไปในขอ้ตกลงนี้จะ

เรียกว่า “ยู ไลฟ์”) โดยเว็บไซต์นี้จะให้ทัง้ข้อมูลในการด าเนินธุรกิจ สินค้า และบริการ สิทธิประโยชน์ กิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนบรกิารออนไลน์อื่นๆ เช่น การสมคัรเป็น Business Partner (ต่อไปเรยีกว่า “BP”) หรอื Brand Fan (ต่อไปเรยีกว่า 
“BF”) การสัง่ซื้อสนิคา้ การตรวจสอบขอ้มลูส่วนตวัจากการด าเนินธุรกจิร่วมกบัย ูไลฟ์ เป็นตน้ 

ย ูไลฟ์ไม่ไดจ้ ากดัว่าผูท้ีส่ามารถเขา้ชมหรอืใชบ้รกิารจากเวบ็ไซตน์ี้จะต้องเป็น BP BF กบัย ูไลฟ์เท่านัน้ โดยกรณี
ที่เป็นลูกค้าทัว่ไป หรอืผู้ที่สนใจก็สามารถเขา้มาชมเว็บไซต์และสามารถรบับรกิารจากยู ไลฟ์ได้เช่นเดยีวกนั (โดยค าว่า 
“ท่าน” ในขอ้ตกลงนี้ใหห้มายถงึ BP BF ลูกคา้ทัว่ไป และผูท้ีส่นใจทัว่ไป) 

ย ูไลฟ์ถอืเป็นเจา้ของและมอี านาจแต่เพยีงผู้เดยีวในการบรหิารจดัการและด าเนินการใดๆ ในเวบ็ไซต์นี้ ทัง้นี้ใน
การใชเ้วบ็ไซตข์องท่านจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

      
1. การตกลงยินยอม 

ก่อนทีท่่านจะตกลงเป็นผูใ้ชบ้รกิารในเวบ็ไซต์นี้ ท่านจ าเป็นต้องอ่านและยอมรบัเงื่อนไขทุกประการตามขอ้ตกลง
การใชง้านนี้ (ต่อไปจะเรยีกว่า “ขอ้ตกลง”) เงือ่นไขในนโยบายความเป็นส่วนตวั และประกาศความเป็นส่วนตวัของย ูไลฟ์ 

ทัง้นี้ ในการทีท่่านไดเ้ขา้มาใชเ้วบ็ไซตน์ี้แสดงว่าท่านยนิยอมผกูพนัตนตามขอ้ตกลง ซึง่รายละเอยีดจะปรากฏตาม
ขา้งล่างนี้และตามลงิกต์่างๆ ทียู่ ไลฟ์ไดแ้สดงไว ้และรวมถงึท่านไดย้นิยอมผกูพนัตนตามขอ้ตกลงเพิม่เตมิทีอ่าจจะไดม้กีาร
แกไ้ขหรอืปรบัปรุงในอนาคต (ยู ไลฟ์ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขขอ้ตกลงไดเ้ป็นครัง้คราว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้า่น
ทราบ แต่จะเผยแพร่ส าเนาขอ้ตกลงฉบบัปรบัปรุงใหม่ไวท้ีเ่วบ็ไซต์นี้) และหมายความรวมไปถงึว่าท่านเขา้ใจและเหน็ชอบ
กบัขอ้ตกลงแก้ไขหรอืปรุงปรุงเพิม่เตมิดว้ย และการทีท่่านใชบ้รกิารภายหลงัจากวนัทีม่กีารแก้ไขหรอืปรบัปรุงขอ้ตกลงแลว้ 
จะถือว่าการใช้บริการของท่านเป็นการยอมรบัขอ้ตกลงทัง้หมดทัง้ในส่วนของขอ้ตกลงที่มอียู่แล้ว และข้อตกลงที่มกีาร
ปรบัปรุงเพิม่เตมิในภายหลงัดว้ย 

หากท่านไดอ้่านขอ้ตกลงนี้ นโยบายความเป็นส่วนตวัแล้วไม่เหน็ดว้ยและไม่ยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ 
นัน้ ขอใหท้่านหยุดใชเ้วบ็ไซตน์ี้โดยทนัท ี

 
2. ภาษาของข้อตกลง 

ในกรณีทียู่ ไลฟ์ไดจ้ดัเตรยีมขอ้ตกลงฉบบัแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ เป็นต้น ท่านยอมรบัว่า
ฉบบัแปลนัน้จดัเตรยีมไวใ้หท้่านเพื่อความสะดวกเท่านัน้ โดยขอ้ตกลงฉบบัภาษาไทยจะยงัมผีลบงัคบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
ท่านกบัย ูไลฟ์ 

หากมขีอ้ความใดๆ ขดัแยง้กนัระหว่างขอ้ตกลงฉบบัภาษาไทยและฉบบัแปล ใหย้ดึถอืฉบบัภาษาไทยเป็นส าคญั
และมผีลบงัคบัใช ้
 
3. วตัถปุระสงคข์องการใช้งานเวบ็ไซต ์



ยู ไลฟ์ได้จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ หากท่านเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือไม่มี
ความสามารถในการท านิตกิรรมตามทีก่ฎหมายไทยก าหนดไว ้ท่านควรขอความยนิยอมจากผูป้กครองของท่านก่อนเขา้ใช้
บรกิารเวบ็ไซตน์ี้  

  
4. การเร่ิมต้นการใช้บริการ 

ย ูไลฟ์ เป็นธุรกจิภายใต้การดูแลของบรษิทั อาร์เอส-ยู ไลฟ์ จ ากดั เลขที ่27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชัน้ 
3 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

 
ทัง้นี้ ยู ไลฟ์ได้จัดให้มีบริการต่างๆ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์นี้ โดยส าหรับบริการทัว่ไปที่ไม่

จ าเป็นต้องมบีญัชผีูใ้ชง้าน (account) และรหสัผ่านส่วนตวั (Password) นัน้ ท่านสามารถเขา้ชมและรบับรกิารไดท้นัท ีเช่น 
ขอ้มูลเกี่ยวกบัย ูไลฟ์ ขอ้มูลทัว่ไปในการด าเนินธุรกจิเครอืขา่ย ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้ เป็นต้น แต่ส าหรบับรกิารบางประเภท
ทียู่ ไลฟ์ น าเสนอใหเ้ฉพาะผูท้ีล่งทะเบยีนกบัเวบ็ไซต์นี้เท่านัน้ รวมถงึบางบรกิารอาจจดัใหม้สี าหรบั BP BF ของ   ยู ไลฟ์ 
เท่านัน้ เช่น การตรวจสอบสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัต่างๆ การอพัโหลดหรอืโพสตข์อ้มลูส่วนตวั เป็นตน้ การเขา้ไปใชบ้รกิาร
ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นต้องมหีมายเลขบญัช ี(Account ID) และรหสัผ่านส่วนตวั (Password) ของเวบ็ไซต์นี้เท่านัน้ ซึ่งท่าน
ตอ้งลงทะเบยีนกบัทางเวบ็ไซตก์่อนตามเงอืนไขและขัน้ตอนทีก่ าหนด 
 
5. การใช้งานเวบ็ไซต ์
ในขณะทีท่่านใชเ้วบ็ไซตน์ี้   

• ท่านเขา้ใจดวี่า ขอ้มูลทัง้หมดในเวบ็ไซตน์ี้ ซึ่งท่านอาจมสีทิธเิขา้ถงึโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบรกิาร หรอืโดยผ่าน
การใชบ้รกิาร เป็นความรบัผดิชอบของบุคคลทีส่รา้งขอ้มลูดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• ท่านยินยอมให้ยู ไลฟ์สามารถคดักรอง ตรวจทาน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ออกจาก
เว็บไซต์ได้ทุกขณะ ตามที่ยู ไลฟ์เห็นสมควร ทัง้นี้ ให้หมายความรวมถึงในส่วนของขอ้มูลทีท่างผู้ใชง้านหรอืใช้
บรกิารเวบ็ไซตเ์ป็นผูส้รา้งขึน้ (และย ูไลฟ์จะไม่มภีาระผกูพนักบัขอ้มลูในส่วนนี้) 

• ท่านเขา้ใจดวี่า การใชง้านเวบ็ไซต์ ท่านอาจพบกบัขอ้มูล ขอ้ความ รูปภาพ หรอืเนื้อหาใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิความไม่
พอใจ ไม่เหมาะสม หรอืสรา้งความร าคาญใจ โดยท่านจะเป็นผูใ้ชง้านหรอืใชบ้รกิารภายใตค้วามเสีย่งของท่านเอง 

• ในการใช้บริการบางกรณี เช่น การสัง่ซื้อสินค้า เป็นต้น ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ์เป็นตน้) อนัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบยีนหรอืเกบ็ขอ้มูล ซึง่จะช่วยใหย้ ูไลฟ์
สามารถใหบ้รกิารท่านอย่างต่อเน่ืองได ้ท่านยอมรบัว่าขอ้มลูใดๆ ทีท่่านใหไ้วแ้ก่ย ูไลฟ์จะเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง เป็น
จรงิ และเป็นปัจจุบนัเสมอ อย่างไรกด็ ีในส่วนของขอ้มลูบตัรเครดติทีท่่านอาจตอ้งให ้เพื่อใหก้ารช าระเงนิสมบูรณ์ 
นัน้ จะถูกจดัท าขึน้ในเวบ็ไซต์ของธนาคารทีใ่หบ้รกิารดา้นการรบัช าระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส ์โดยยู ไลฟ์จะไม่มี
การเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว ดงันัน้ หากมขีอ้มลูเกีย่วกบับตัรเครดติของท่านไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดถูกเปิดเผยใหก้บั
บุคคลภายนอก ท่านเขา้ใจและยอมรบัว่า ไม่ใช่ความผดิพลาดของย ูไลฟ์ และท่านไม่สามารถด าเนินการเรยีกรอ้ง
ความเสยีหายกบัทางย ูไลฟ์ได ้

• ท่านอนุญาตใหย้ ูไลฟ์สามารถวางขอ้มลูการประชาสมัพนัธ์ หรอืโฆษณาใดๆ เพื่อส่งเสรมิธุรกจิของยู ไลฟ์ ไวบ้น
บรกิารในส่วนใดของเวบ็ไซต์กไ็ด ้รวมถึงก่อนทีท่่านจะเขา้ถงึขอ้มูลหรอืใชบ้รกิาร โดยขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ 
หรอืโฆษณาในส่วนนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะ 



• ท่านยอมรบัและเขา้ใจดวี่าท่านต้องเป็นผูร้กัษาความลบัของรหสัผ่านส่วนตวัทีเ่ชื่อมโยงกบับญัชใีดๆ ทีท่่านใชใ้น
การเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิาร ดงันัน้ ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ ย ูไลฟ์ ส าหรบักจิกรรมทัง้หมด
ภายใตบ้ญัชขีองท่าน 

• หากท่านทราบถึงการใชร้หสัผ่านส่วนตวัหรอืชื่อบญัชขีองท่าน (ชื่อผู้ใช้งาน) โดยไม่ได้รบัอนุญาต ท่านตกลงที่
จะแจง้ใหย้ ูไลฟ์ทราบในทนัท ี

• ท่านยอมรบัว่าท่านเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว (และยู ไลฟ์ไม่มส่ีวนรบัผดิชอบต่อท่านหรอืต่อบุคคลที่สาม) 
ส าหรบัขอ้มลูทีท่่านสรา้ง ส่ง หรอืแสดงในระหว่างการใชง้าน รวมถงึผลลพัธจ์ากการกระท าดงักล่าวของท่าน ทัง้นี้ 
ใหร้วมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีย่ ูไลฟ์อาจไดร้บั 

ในขณะทีท่่านใชเ้วบ็ไซตน์ี้ ท่านจะตอ้งไม่ 
 

• อพัโหลด หรือโพสต์ข้อความหรือรูปภาพหรือสญัลกัษณ์ วีดีโอ หรือวสัดุใดๆ ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือผิด
กฎหมายไวบ้นเวบ็ไซตน์ี้ 

• อพัโหลด หรอืโพสต์ขอ้ความ หรอืรูปภาพ หรอืสญัลกัษณ์ หรอืวดีโีอ หรอืเนื้อหาใดๆ  หรอืมกีารใชเ้ครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายบรกิาร ชื่อทางการคา้ หรอืขอ้มูลของบรษิทัหรือองค์กรใดๆ ที่ไม่ใช่ของยู ไลฟ์ซึ่งอาจก่อให้
ความสบัสนกบัผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ี้ หรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่น  

• มส่ีวนร่วมในกจิกรรมใดๆ ทีข่ดัขวาง หรอืรบกวนบรกิาร (หรอืเซริฟ์เวอรแ์ละเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมต่อกบับรกิาร)  
• กระท าการในลกัษณะทีเ่ป็นอนัตราย ขม่ขู ่กล่าวรา้ย รบกวน ละเมดิกฎหมายหรอืละเมดิสทิธขิองบุคคลทีส่าม หรอื

ละเมดินโยบายและขอ้ตกลงทีย่ ูไลฟ์ไดก้ าหนดขึน้ 
• ใชเ้วบ็ไซตน์ี้ หากท่านเป็นผูท้ีไ่ม่มคีวามสามารถตามกฎหมายในการท านิตกิรรมสญัญา หรอืเป็นผูท้ีย่งัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ หรอืเป็นผูท้ีย่ ูไลฟ์ไดร้ะงบัการใชบ้รกิารไม่ว่าชัว่คราวหรอืถาวร 
• ใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็ บดิเบอืน หลอกลวง ปลอมแปลง หรอืใชข้อ้มลูของบุคคลอื่นซึง่ท าใหบุ้คคลดงักล่าวเสยีหาย 
• กระท าการโพสตข์อ้มลูทีถ่อืว่าเป็นสแปม จดหมายลูกโซ่ หรอืธุรกจิลูกโซ่ 
• กระท าการส่งไวรสั หรอืเทคโนโลยใีดๆ ทีเ่ป็นการรบกวน ขดัขวางหรอืเป็นอนัตรายต่อการใหบ้รกิารของเวบ็ไซต์

และทรพัยส์นิของย ูไลฟ์ 
• คดัลอก รวบรวมขอ้มูลของผูเ้ขา้มาใชง้าน รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอนัเป็นความลบัต่างๆ  โดยไม่ไดร้บั

อนุญาต 
• คดัลอก ท าซ ้า ดดัแปลงเครื่องหมายการคา้ ชื่อทางการคา้ รปูภาพ ตราสญัลกัษณ์ ชื่อโดเมน และคุณลกัษณะอื่นๆ 

ทีเ่ป็นตราสนิคา้ เน้ือหา วดีโีอ หรอืขอ้มลูใดๆ ที่ย ูไลฟ์ไดจ้ดัท าขึน้ หรอืทีผู่เ้ขา้มาใชง้านหรอืใชบ้รกิารไดจ้ดัท าขึน้
โดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

• คดัลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนื่อง ย้อนกระบวนการผลติ แยกส่วนประกอบ หรอืพยายามแยกรหสัที่มาของ
ซอฟท์แวร์หรอืส่วนหนึ่งส่วนใดในลกัษณะอื่นใด เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้ใหส้ามารถด าเนินการ
ดงักล่าวได ้

• ส าเนา คดัลอก ท าซ ้า ขาย แลกเปลี่ยนหรอืขายต่อสทิธใินการใช้บรกิารหรอืเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์ใดๆ 
ใหก้บับุคคลอื่น หรอืกระท าการใดๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นการโอนขอ้มูล บญัชแีละหมายเลขสมาชกิ รหสัผ่านส่วนตวั
ของท่านให้กบับุคคลอื่น (เนื่องจากสทิธทิี่ท่านได้รบัจากยู ไลฟ์จะเป็นสทิธเิฉพาะบุคคลเท่านัน้) เว้นแต่ท่านจะ
ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าวจากย ูไลฟ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 



6. การอนุญาตให้ใช้ขอ้มูลของท่าน 
ยู ไลฟ์ไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลที่เป็นความลับจากท่านผ่านเว็บไซต์นี้ ดังนัน้ ข้อมูลใดๆ ที่มีการสื่อสาร ส่ง        

อัพโหลด แสดง ถ่ายทอด หรือโพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ จะถือว่าไม่เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ ์และลขิสทิธิแ์ละสทิธอิื่นใดทีท่่านมอียู่แล้วในขอ้มูลทีท่่านไดส้รา้งขึน้ หรอืแสดงบนเวบ็ไซต์ โดยการโพสต์ หรอื 
อพัโหลด หรอืวธิกีารใดๆ ในการน าเสนอขอ้มลูดงักล่าว 

 
ทัง้นี้ ท่านยนิยอมใหย้ ูไลฟ์ท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ข แปล เผยแพร่ ด าเนินการโดยสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ และ

แจกจ่ายขอ้มูลใดๆ ของท่าน หรอืแสดงบนเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากค่ากรรมสทิธิ ์ค่าลขิสทิธิ ์หรอืค่าตอบแทนใดๆ การ
อนุญาตนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหย้ ูไลฟ์ สามารถแสดง แจกจ่าย และส่งเสรมิการใชง้านเวบ็ไซตน์ี้ หรอืเวบ็ไซตอ์ื่นของยู ไลฟ์ 
รวมถงึย ูไลฟ์สามารถเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวใหก้บับรษิทั องคก์ร หรอืบุคคลอื่นๆ ทีย่ ูไลฟ์มคีวามสมัพนัธด์ว้ยเพื่อใหบ้รกิาร
ร่วมกนั และเป็นการใชข้อ้มลูเพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารดงักล่าว 

 
           ท่านยืนยนัและรบัประกันต่อยู ไลฟ์ว่า ท่านมีสิทธโิดยชอบธรรมและมีความรบัผดิชอบทัง้หมดที่จ าเป็นในการ
อนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ 

  
7. การปรบัปรงุซอฟท์แวร ์
           ซอฟท์แวร์ทีท่่านใชอ้ยู่ อาจไดร้บัการตดิตัง้หรอืปรบัปรุงจากย ูไลฟ์โดยอตัโนมตัเิป็นระยะๆ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ 
และพฒันาการท างานของเวบ็ไซตใ์หด้ยีิง่ขึน้ และอาจเพื่อแกไ้ขรปูแบบหรอืขอ้ผดิพลาดในการท างานของเวบ็ไซต ์โดยท่าน
ตกลงทีจ่ะรบัการปรบัปรุงดงักล่าว (และอนุญาตใหท้างย ูไลฟ์จดัส่งการปรบัปรุงเหล่านี้ถงึท่าน หากจ าเป็นตอ้งมกีารจดัส่ง) 
โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของการใชง้าน 

 
8. ความเป็นส่วนตวั (Privacy)  
 8.1 ย ูไลฟ์ค านึงถงึความเป็นส่วนตวัของท่านเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด 

8.2 ยู ไลฟ์สญัญาว่า จะปกป้องความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนตวัของท่านตามทีก่ าหนดใน นโยบายความเป็น
ส่วนตวั ของย ูไลฟ์ 

 8.3 ยู ไลฟ์สญัญาว่า จะด าเนินการดูแลและให้ความใส่ใจอย่างยิง่ในการใช้บรกิารที่มมีาตรการด้านความมัน่คง
ปลอดภยั เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยักบัขอ้มลูทัง้หมดของผูใ้ช้ 
 
9. การใช้งานไม่ถกูต้อง 

ยู ไลฟ์และผูท้ างานไดพ้ยายามร่วมกนัอย่างสูงสุดทีจ่ะท าใหเ้วบ็ไซตน์ี้สามารถท างานไดต้ลอดเวลา เหมาะสมและ
ปลอดภยัส าหรบัผูใ้ชง้านหรอืผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้หากย ูไลฟ์พบเหน็การกระท าทีไ่ม่เหมาะสมหรอืฝ่าฝืนขอ้ตกลงหรอืนโยบาย
ใดๆ ที่ยู ไลฟ์ประกาศ ยู ไลฟ์ขอสงวนสทิธิท์ี่จะท าการย้าย ลบขอ้มูล หรอืกระท าการใดๆ เพื่อหยุดการกระท าดงักล่าว 
รวมถงึการเพกิถอนหมายเลขบญัชแีละรหสัผ่านส่วนตวั ในทีน่ี้ไม่ตดัสทิธทิียู่ ไลฟ์จะด าเนินคดตีามกฎหมายเพื่อเรยีกร้อง
ค่าเสยีหายแก่ผูท้ีก่ระท าการดงักล่าว 

 

https://www.unilevernetwork.com/sites/all/themes/aviance-business/pdf/Privacy_Policy_UNET_TH.pdf
https://www.unilevernetwork.com/sites/all/themes/aviance-business/pdf/Privacy_Policy_UNET_TH.pdf


ทัง้นี้ หากท่านพบเหน็ปัญหา ขอ้ความทีไ่ม่เหมาะสม หรอืการกระท าทีเ่ป็นการผดิขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขทียู่ ไลฟ์
ก าหนด หรอืการกระท าใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัตวัท่านหรอืย ูไลฟ์หรอืบุคคลอื่นๆโปรดแจง้มายงัยู ไลฟ์ไดท้ี ่
Call Center 02-002-8888 หรอือเีมล callcenter@ulifespace.com 
 

10. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 
โดเมนเนม เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร ชื่อทางการคา้ Know How รูปภาพ การออกแบบ ฉลาก ป้าย

ชื่อ ภาพ เสยีง ถ้อยค าต่างๆ ที่ใช้ รวมถึงสญัลกัษณ์และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้าในเว็บไซต์นี้ ถือเป็น
ทรพัยส์นิทางปัญญาของย ูไลฟ์ ทีย่ ูไลฟ์ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย และเป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการน าไปใช้ 

 
ดงันัน้หา้มบุคคลใดๆ ท าซ ้า ดดัแปลง ลอกเลยีน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จ าหน่าย มไีวห้รอืกระท าการใดๆ 

อนัเป็นลกัษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากทรพัย์สนิทางปัญญาของยู ไลฟ์ดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น โดยมไิดร้บั
อนุญาต หรอืกระท าการในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ย ูไลฟ์ 

 
ในกรณีที่ยู ไลฟ์พบว่า มีผู้ละเมิดสิทธดิงักล่าวขา้งต้น ยู ไลฟ์สงวนสิทธิท์ี่จะด าเนินคดทีางกฎหมายกบับุคคล

ดงักล่าวทัง้ทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย และใหบุ้คคลนัน้ไดร้บัการลงโทษตามกฎหมาย ในทีน่ี้ใหร้วมถงึ
การเพกิถอนบญัชทีีส่มคัรไวก้บัย ูไลฟ์ 

 
11. ค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆ 

การเขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ี้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาดขูอ้มูลทีย่ ู ไลฟ์เผยแพร่ใหก้บับุคคลทัว่ไป จะไม่มี
การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นการใชบ้รกิารในส่วนของการสมคัร Business Partner 
การสัง่ซื้อสนิคา้ การสัง่ซื้อเวบ็ไซต์ส่วนตวั หรอืบรกิารใดๆ ทียู่ ไลฟ์เปิดใหบ้รกิารเพิม่เตมิและต้องมกีารจดัเกบ็ธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่าย ซึง่ย ูไลฟ์จะประกาศหรอืแสดงขอ้ความไวอ้ย่างชดัเจน 

  
12. ขอ้จ ากดัและข้อสงวนสิทธ์ิ 

ท่านตกลงและยอมรบัขอ้จ ากดัและขอ้สงวนสทิธิข์องย ูไลฟ์ดงัต่อไปนี้ 
 

                12.1 ยู ไลฟ์จะมกีารน าเสนอขอ้มลูธุรกจิ นวตักรรมและความรูใ้หม่ๆ รวมถงึการปรบัปรุงบรกิารอย่างต่อเน่ือง
เพื่อมอบประสบการณ์ทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่ทุกท่านทีเ่ขา้มาใชเ้วบ็ไซต ์ซึง่ท่านยอมรบัว่ารปูแบบและลกัษณะของการบรกิาร รวมถงึ
ขอ้มูล ค าแถลง เนื้อหา สาระ หรอืส่วนประกอบใดๆ ที่ยู ไลฟ์จดัไวใ้นเวบ็ไซต์นี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรบัปรุงให้
ทนัสมยัโดยไม่จ าเป็นตอ้งมกีารบอกกล่าวล่วงหน้า อาจมกีารเปลีย่นแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 
 
                12.2 การน าเสนอขอ้มลูทางเวบ็ไซต์นี้ ยู ไลฟ์มไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อใหค้ าแนะน าอย่างผูเ้ชีย่วชาญแต่อย่างใด 
และบรรดาขอ้มูลหรอืเนื้อหาบางส่วนในเวบ็ไซตน์ี้ เช่น ความเหน็ของผูใ้ชง้านหรอืผูใ้ชบ้รกิาร หรอืการอพัโหลดขอ้มูลหรอื
โพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เป็นข้อมูลที่เขยีนขึ้นหรือน าเสนอโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้งานบางรายซึ่งไม่
เกี่ยวขอ้งและอยู่นอกเหนือความควบคุมของย ูไลฟ์ ดงันัน้ ยู ไลฟ์จงึไม่มคีวามรบัผดิใดๆ ทีเ่กดิจากขอ้มลูดงักล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นความเสยีหาย การฟ้องรอ้ง เรยีกรอ้ง หรอืการกระท าละเมดิใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรอืทางอาญา หรอืความรบัผดิใดๆ 



ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ ธุรกิจ หรือชื่อเสียงที่เกี่ ยวข้องกับท่านหรือ
บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผกูพนัตามสญัญา ละเมดิ ความรบัผดิทางอาญา หรอืโดยประการอื่น 
 
                12.3 ในการใหบ้รกิารทีต่อ้งมกีารน าเสนอรปูแบบการด าเนินธุรกจิและขอ้มลูต่างๆ อย่างสรา้งสรรคแ์ละทนัสมยั 
ซึง่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสรรคส์ิง่เหล่านี้ร่วมกบัย ูไลฟ์ ท่านยนิยอมและยอมรบัวา่ ย ูไลฟ์ อาจหยุด (เป็นการชัว่คราว
หรอืถาวร) ใหบ้รกิารใดๆ บางส่วนหรอืทัง้หมดของเวบ็ไซตน์ี้ใหแ้ก่ท่านหรอืผูใ้ชโ้ดยทัว่ไป ภายใต้การพจิารณาของย ูไลฟ์
แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และท่านตกลงทีจ่ะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากยู ไลฟ์ ทัง้นี้ ท่านอาจ
หยุดใชบ้รกิารเมื่อใดกไ็ด ้ท่านไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหย้ ูไลฟ์ทราบอย่างชดัเจนเมื่อท่านหยุดใชบ้รกิาร 
 
                12.4 ท่านยนิยอมและยอมรบัว่า ย ูไลฟ์ สามารถปิดการเขา้ถงึขอ้มลูหรอืการใชบ้รกิารของท่านได ้โดยจะท าให้
ท่านไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูบางส่วนหรอืทัง้หมดทีอ่ยู่ในเวบ็ไซตน์ี้ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 
                12.5 ท่านยนิยอมและยอมรบัว่า แมว้่าในขณะนี้ ยู ไลฟ์อาจจะไม่ไดก้ าหนดพืน้ทีห่รอืจ านวนหรอืปรมิาณของ
ขอ้มูลที่ท่านอาจเก็บ รบั หรอืส่งผ่านเว็บไซต์ของยู ไลฟ์ได้แต่ยู ไลฟ์ยงัคงมสีทิธทิี่จะก าหนดเงื่อนไขดงักล่าวเมื่อใดกไ็ด้ 
ตามที ่ย ูไลฟ์เหน็สมควร 
 
                12.6 ย ูไลฟ์ไดจ้ดัเตรยีมขอ้มลูและส่วนประกอบต่างๆ ขึน้และน าเสนอต่อท่านตามขอ้มลูทีถู่กหามาไดแ้ละมอียู่
จรงิ และแมว้่าย ูไลฟ์จะใชค้วามสามารถอย่างเตม็ทีก่บัส่วนประกอบทัง้หมดของเวบ็ไซต ์โดยท่านตอ้งใชบ้รกิารภายใตค้วาม
เสีย่งของท่านเอง ซึ่งการใหบ้รกิารนี้เป็นไปตามสภาพและตามที่มอียู่ ยู ไลฟ์ไม่ขอรบัรองและไม่รบัประกนัใดๆ ถงึแมว้่าจะ
ไดม้กีารระบุ หมายความถงึหรอืบญัญตัไิวก้ต็าม ในทีน่ี้รวมถงึความถูกตอ้ง แม่นย า ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม และการ
ปราศจากขอ้ผดิพลาดของ 

• ขอ้มลู ค าแถลง เน้ือหา สาระ บรกิาร หรอืส่วนประกอบใดๆ ในเวบ็ไซตน์ี้ทีย่ ูไลฟ์ไดก้ าหนดขึน้ 
• ขอ้มลู ค าแถลง เน้ือหา สาระ บรกิาร หรอืส่วนประกอบใดๆ ในเวบ็ไซตน์ี้ทีน่ ามาจากแหล่งขอ้มลูภายนอก 
• ความปลอดภยัของสทิธใินการเขา้ใชใ้นเวบ็ไซตน์ี้ และการไมม่อียู่ของไวรสัคอมพวิเตอร ์แฮกเกอร ์เทคโนโลยหีรอื

ขอ้มลูใดๆ ในเวบ็ไซตน์ี้ทีอ่าจเป็นการขดัขวางการท างาน หรอืเป็นอนัตรายต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอืสรา้ง
ความเสยีหายในทางเทคนิคอื่นๆ 

• การใหเ้ขา้ถงึหรอืการใหเ้ขา้ไปใชบ้รกิารของเวบ็ไซตอ์ย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
• การไม่ถูกรบกวนการใชง้านและการใหบ้รกิาร 

โดยขอ้มูลทีก่ล่าวถงึขา้งต้นใหห้มายความรวมถงึขอ้มูลราคาและความพรอ้มของสนิคา้ ทัง้นี้ ยู ไลฟ์จะไม่รบัผดิ
หรอืต้องชดใช้ค่าเสยีหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอนัอาจเกิดจากขอ้มูล ค าแถลง เนื้อหาสาระและส่วนประกอบดงักล่าว และ
รวมถึงยู ไลฟ์ไม่มภีาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นย า ความผดิพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรอืการพมิพ์
ผดิพลาดใดๆ (ถา้ม)ี ในขอ้มลูทีบ่นัทกึลงไปในเวบ็ไซตน์ี้ 
   

    12.7 ย ูไลฟ์ไม่สามารถรบัประกนัต่อท่านไดว้่า การใชง้านหรอืใชบ้รกิารของท่านจะเป็นไปตามทีท่่านตอ้งการ
ทุกประการ หรอืจะไม่เจอขอ้บกพร่องในการท างานหรอืฟังกช์ัน่ของซอฟทแ์วรใ์ดๆ อนัเป็นหนึ่งของการท างานของเวบ็ไซต์ 

 



    12.8 ยู ไลฟ์ขอปฏเิสธความรบัผดิส าหรบัความเสยีหาย การสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็
ตามอนัอาจเกดิจากการใชง้านในเวบ็ไซต์นี้หรอืเวบ็ไซต์อื่นทีเ่ชื่อมโยงกบัเวบ็ไซต์นี้ แมว้่ายู ไลฟ์หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งจะ
ได้รบัแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสยีหาย สูญเสยี หรอืเกิดค่าใช้จ่ายดงักล่าวขึน้ล่วงหน้าหรอืไม่ก็ตาม ในที่นี้ให้รวมถึงความ
เสยีหาย สญูหายหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกดิจากการใหค้ าสัง่ทีผ่ดิพลาด การสญูเสยีก าไร การไม่ไดร้บัการลงทะเบยีน หรอื
ถูกขโมยโปรแกรมหรอืขอ้มลูอื่น ซึง่เป็นผลและอยู่ภายใตค้วามรบัผดิใดๆ ทีเ่กดิขึน้หรอืมีความเกีย่วขอ้งกบั 

• การใชเ้วบ็ไซตน์ี้ หรอืการไม่สามารถเขา้ถงึเวบ็ไซตน์ี้โดยผูอ้ื่น หรอื 
• ความผดิพลาดหรอืการด าเนินการ ความบกพร่อง การยกเว้น การขดัขวาง ความเสยีหาย ความล่าช้าในการ

ด าเนินการหรอืการส่ง หรอื 
• ความผดิพลาดของสายส่งขอ้มูล หรอืระบบ หรอืการน าสู่ไวรสัคอมพวิเตอร์ หรอืความเสยีหายทางเทคนิคอื่นที่

ถึงแม้ว่ายู ไลฟ์ หรือพนักงานยู ไลฟ์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งของยู ไลฟ์ได้แนะน าถึงความเป็นไปได้ หรือมี
แนวโน้มของความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายนัน้ 

    12.9 ในกรณีทีย่ ูไลฟ์ไม่ไดบ้อกกล่าว หรอืไม่ไดใ้ชส้ทิธใินการบงัคบัหรอืใหก้ารผ่อนผนัเงื่อนไขหรอืหลกัเกณฑ์
บางประการตามขอ้ตกลงนี้หรอืตามนโยบายทีย่ ูไลฟ์ประกาศไว ้หรอืมเีงือ่นไขบางประการทีไ่ม่มผีลบงัคบัใชห้รอืไมส่ามารถ
บงัคบัใชไ้ด ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม จะไม่ถอืว่าการทีย่ ูไลฟ์ไม่ใชส้ทิธ ิไม่บงัคบัใชห้รอืใหก้ารผ่อนผนัเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว หรอืเงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้จะมผีลต่อเงือ่นไขและหลกัเกณฑข์อ้อื่นๆ ทีม่ผีลบงัคบั
ได ้และไม่ถอืว่าย ูไลฟ์ไดต้กลงสละสทิธิใ์นการบงัคบัใชเ้งื่อนไขหรอืหลกัเกณฑด์งักล่าวตลอดไป โดยย ูไลฟ์อาจบงัคบัใชไ้ด้
ในภายหลงั และไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถูกตคีวามว่าเป็นการสละสทิธใินขอ้ตกลงหรอืนโยบายหรอืสทิธใิดๆ ทีย่ ูไลฟ์มอียู่ 

 
    12.10 ยู ไลฟ์สามารถใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเพกิถอนหรอืยกเลกิสทิธทิัง้หมดหรอืบางส่วนในการ

เขา้ถึงขอ้มูลหรอืเขา้มาใช้บรกิารในเว็บไซต์นี้ และลบหรอืย้ายหรอืกระท าการใดๆ เพื่อยุติการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่อยู่
ภายใตร้หสัผ่านส่วนตวัหรอืสทิธใินการเขา้ใชข้องท่าน ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทัง้ทีย่ ูไลฟ์เชื่อว่าท่านไดฝ่้าฝืนหรอืกระท า
การใดๆทีฝ่่าฝืนขอ้ตกลงหรอืนโยบายทีย่ ูไลฟ์ก าหนดขึน้หรอือาจเกดิจากความบกพร่องในการใชส้ทิธใินการเขา้ใชข้องท่าน 
 

13. การเช่ือมโยงเวบ็ไซต์ 
13.1 การเชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอกอาจมใีหเ้พื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านเท่านัน้ หากท่านใช้

การเชื่อมโยงดงักล่าว ท่านจะออกจากเวบ็ไซตน์ี้ โดยทางย ูไลฟ์ไม่ไดต้รวจสอบหรอืควบคุม และจะไม่รบัผดิชอบในเวบ็ไซต์
หรอืเนื้อหาทีอ่ยู่ในเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหล่านัน้ 

 
ดงันัน้ ย ูไลฟ์จะไม่รบัรองหรอืเป็นตวัแทนเวบ็ไซต์เหล่านัน้ หรอืขอ้มลู ซอฟทแ์วร ์หรอืเนื้อหา หรอืผลลพัธใ์ดๆ ที่

อาจไดม้าจากการใชง้านเวบ็ไซตน์ัน้ ท่านจะเป็นผูร้บัผดิชอบทัง้หมดจากการทีท่่านตดัสนิใจเขา้ถงึเวบ็ไซต์บุคคลภายนอกที่
เชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซตน์ี้ 

 
13.2 ท่านอาจสรา้งการเชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซต์นี้ไดจ้ากเวบ็ไซต์อื่น โดยท่านต้องไดร้บัอนุญาตจากยู ไลฟ์เท่านัน้ 

และต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของแนวทางในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของยู ไลฟ์ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้หมด 

  



14. ความสมัพนัธ ์
ขัน้ตอนและการใหบ้รกิารใดๆ ในเวบ็ไซต์นี้ ไม่ไดก้่อใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างยู ไลฟ์และท่านในฐานะตวัแทน 

หุน้ส่วน กจิการร่วมคา้ นายจา้ง – ลูกจา้ง หรอืผูร้บัมอบอ านาจตามกฎหมาย 

  
15. การยุติความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบัยู ไลฟ์ 

ขอ้ตกลงนี้จะยงัคงมผีลบงัคบัใชต้่อเนื่องจนกว่าจะถูกยกเลกิโดยท่านหรอืย ูไลฟ์ ตามทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 
หากท่านตอ้งการยุตคิวามสมัพนัธแ์ละไมผ่กูพนัตามขอ้ตกลงนี้ ท่านสามารถท าไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

มายงัย ูไลฟ์ไดทุ้กเมื่อ หรอืในกรณีทีย่ ูไลฟ์ มทีางเลอืกใหท้่านสามารถปิดบญัชทีีท่่านไดร้บัจากยูไลฟ์ไดด้ว้ยตนเอง ท่าน
สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในการแจง้มายงัย ูไลฟ์ ท่านตอ้งแจง้มายงัย ูไลฟ์ ที ่ Call Center 02-002-8888 หรอื
อเีมล callcenter@ulifespace.com 

• ย ูไลฟ์อาจยกเลกิขอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัทางกฎหมายกบัท่านไดทุ้กเมื่อ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ 

o ท่านไดป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัติามบทบญัญตัใิดๆ ในขอ้ตกลงนี้ อนัถอืเป็นการละเมดิขอ้ตกลง ทัง้
ในกรณีทีเ่ป็นการละเมดิโดยเจตนาหรอืไม่เจตนา 

o ย ูไลฟ์จ าเป็นตอ้งยุตกิารใหบ้รกิารเนื่องจากกฎหมายไดก้ าหนดไว ้หรอืมเีหตใุหไ้ม่สามารถใหบ้รกิารใน
ประเทศทีท่่านพ านักอาศยัไดไ้มว่่าชัว่คราวหรอืถาวร 

o ในกรณีทีม่บีุคคลทีส่ามทีเ่ขา้ร่วมใหบ้รกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดในเวบ็ไซตน์ี้ ไดยุ้ตคิวามสมัพนัธก์บั
ย ูไลฟ์อนัมเีหตุใหก้ารบรกิารทีจ่ดัท าโดยบุคคลทีส่ามตอ้งยกเลกิไปดว้ย 

o การใหบ้รกิารแก่ท่านโดยย ูไลฟ์ไม่สามารถเป็นไปไดใ้นเชงิพาณชิยอ์กีต่อไป ตามดุลยพนิิจของยู ไลฟ์ 

16. กฎหมายท่ีใช้บงัคบั 
เงือ่นไขและขอ้ตกลงทีป่รากฏในเวบ็ไซต์นี้และเวบ็ลงิคใ์ดๆ ทีย่ ูไลฟ์ไดก้ าหนดขึน้และเป็นส่วนหนึ่งของการเขา้มา

ใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ี้ รวมถงึการปฏบิตัแิละการตคีวามในเงือ่นไขใดๆ ใหอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายไทยทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในเรื่องนัน้ๆ 
 

17. การยุติข้อพิพาท 
ในกรณีที่เกิดกรณีขอ้พพิาทใดๆ ระหว่างท่านและยู ไลฟ์ ที่เกิดจากขอ้ตกลง การใช้งาน การรบับรกิาร หรอืที่

เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้วบ็ไซต์นี้ ยู ไลฟ์ ขอยนืยนัว่าในการยุตขิอ้พพิาทดงักล่าวจะตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและ
ถูกต้อง โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการยุตใิหร้วดเร็วที่สุด โดยในเบื้องต้นขอให้ท่านติดต่อยู ไลฟ์เพื่อขอยุติขอ้พพิาทที่
เกดิขึน้ก่อน แต่หากไม่สามารถหาขอ้ยุตไิดโ้ดยการเจรจาโดยสุจรติหรอืการไกล่เกลี่ยแล้ว ใหยุ้ตขิอ้พพิาทโดยกระบวนการ
ศาลยุตธิรรมของไทย 

  
ข้อตกลงการใช้งานน้ีมีผลบงัคบัใช้กบัทุกเวบ็ไซต์ของ 

ย ูไลฟ์ ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 


