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ขอต้อนรบัทุกท่านเขา้สู่ ยูไลฟ์ ธุรกจิภายใต้การดูแลของบรษิทั อาร์เอส คอนเน็ค จํากดั(ต่อไปในขอ้ตกลงนีFจะ

เรยีกวา่ “ยไูลฟ์”) โดยเวบ็ไซตน์ีFจะใหท้ั Fงขอ้มลูในการดาํเนินธุรกจิ สนิคา้ และบรกิาร สทิธปิระโยชน์ กจิกรรมต่างๆ ตลอดจน
บรกิารออนไลน์อืSนๆ เช่น การสมคัรเป็น Business Partner (ต่อไปเรยีกว่า “BP”) หรอื Brand Fan (ต่อไปเรยีกว่า “BF”) 
การสั SงซืFอสนิคา้ การตรวจสอบขอ้มลูสว่นตวัจากการดาํเนินธรุกจิรว่มกบั ยไูลฟ์ เป็นตน้ 

ยไูลฟ์ ไมไ่ดจ้าํกดัวา่ผูท้ ีSสามารถเขา้ชมหรอืใชบ้รกิารจากเวบ็ไซตน์ีFจะตอ้งเป็น BP BF กบั ยไูลฟ์ เทา่นั Fน โดยกรณี
ทีSเป็นลูกคา้ทั Sวไป หรอืผูท้ ีSสนใจกส็ามารถเขา้มาชมเวบ็ไซต์และสามารถรบับรกิารจาก ยูไลฟ์ ไดเ้ช่นเดยีวกนั (โดยคําว่า 
“ทา่น” ในขอ้ตกลงนีFใหห้มายถงึ BP BF ลกูคา้ทั Sวไป และผูท้ีSสนใจทั Sวไป) 

ยูไลฟ์ ถอืเป็นเจา้ของและมอีํานาจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการบรหิารจดัการและดําเนินการใดๆ ในเวบ็ไซต์นีF ทั FงนีFใน
การใชเ้วบ็ไซตข์องทา่นจะตอ้งปฏบิตัติามเงืSอนไขและขอ้ตกลง ดงัรายละเอยีดต่อไปนีF 

      
1. การตกลงยินยอม 

ก่อนทีSท่านจะตกลงเป็นผูใ้ชบ้รกิารในเวบ็ไซต์นีF ท่านจําเป็นตอ้งอ่านและยอมรบัเงืSอนไขทุกประการตามขอ้ตกลง
การใชง้านนีF (ต่อไปจะเรยีกวา่ “ขอ้ตกลง”) เงืSอนไขในนโยบายความเป็นสว่นตวั และประกาศความเป็นสว่นตวัของ ยไูลฟ์ 

ทั FงนีF ในการทีSทา่นไดเ้ขา้มาใชเ้วบ็ไซตน์ีFแสดงวา่ทา่นยนิยอมผกูพนัตนตามขอ้ตกลง ซึSงรายละเอยีดจะปรากฏตาม
ขา้งลา่งนีFและตามลงิกต์่างๆ ทีS ยไูลฟ์ ไดแ้สดงไว ้และรวมถงึทา่นไดย้นิยอมผกูพนัตนตามขอ้ตกลงเพิSมเตมิทีSอาจจะไดม้กีาร
แกไ้ขหรอืปรบัปรุงในอนาคต ( ยูไลฟ์ ขอสงวนสทิธิ gในการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขขอ้ตกลงไดเ้ป็นครั Fงคราว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ท่านทราบ แต่จะเผยแพร่สําเนาขอ้ตกลงฉบบัปรบัปรุงใหม่ไว้ทีSเวบ็ไซต์นีF) และหมายความรวมไปถงึว่าท่านเขา้ใจและ
เหน็ชอบกบัขอ้ตกลงแก้ไขหรอืปรุงปรุงเพิSมเตมิดว้ย และการทีSท่านใชบ้รกิารภายหลงัจากวนัทีSมกีารแก้ไขหรอืปรบัปรุง
ขอ้ตกลงแลว้ จะถอืวา่การใชบ้รกิารของทา่นเป็นการยอมรบัขอ้ตกลงทั Fงหมดทั Fงในสว่นของขอ้ตกลงทีSมอียูแ่ลว้ และขอ้ตกลง
ทีSมกีารปรบัปรงุเพิSมเตมิในภายหลงัดว้ย 

หากท่านไดอ้่านขอ้ตกลงนีF นโยบายความเป็นสว่นตวัแลว้ไมเ่หน็ดว้ยและไมย่นิยอมทีSจะปฏบิตัติามเงืSอนไขต่างๆ 
นั Fน ขอใหท้า่นหยดุใชเ้วบ็ไซตน์ีFโดยทนัท ี

 

2. ภาษาของข้อตกลง 
ในกรณีทีS ยไูลฟ์ ไดจ้ดัเตรยีมขอ้ตกลงฉบบัแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ เป็นตน้ ท่านยอมรบัวา่

ฉบบัแปลนั Fนจดัเตรยีมไวใ้หท้า่นเพืSอความสะดวกเทา่นั Fน โดยขอ้ตกลงฉบบัภาษาไทยจะยงัมผีลบงัคบัความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ทา่นกบั ยไูลฟ์ 

หากมขีอ้ความใดๆ ขดัแยง้กนัระหว่างขอ้ตกลงฉบบัภาษาไทย และฉบบัแปล ใหย้ดึถอืฉบบัภาษาไทยเป็นสาํคญั
และมผีลบงัคบัใช ้
 

3. วัตถุประสงค์ของการใช้งานเว็บไซต์ 



ยูไลฟ์ ได้จัดให้มีเว็บไซต์นีFข ึFนเพืSอธุรกิจและการพาณิชย์ หากท่านเป็นผู้ทีSย ังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่มี
ความสามารถในการทาํนิตกิรรมตามทีSกฎหมายไทยกําหนดไว ้ท่านควรขอความยนิยอมจากผูป้กครองของท่านก่อนเขา้ใช้
บรกิารเวบ็ไซตน์ีF  

  

4. การเริ่มต้นการใช้บริการ 
ยไูลฟ์ เป็นธุรกจิภายใตก้ารดแูลของบรษิทั อารเ์อส คอนเน็ค จาํกดั เลขทีS lm อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ชั Fน 

3,7 ถนนประเสรฐิมนูกจิ แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร  
 
ทั FงนีF  ยูไลฟ์ ได้จดัให้มีบริการต่างๆ และความรู้ทีSเป็นประโยชน์ในเว็บไซต์นีF  โดยสําหรบับริการทั SวไปทีSไม่

จาํเป็นตอ้งมบีญัชผีูใ้ชง้าน (account) และรหสัผา่นสว่นตวั (Password) นั Fน ท่านสามารถเขา้ชมและรบับรกิารไดท้นัท ีเช่น 
ขอ้มลูเกีSยวกบั ยไูลฟ์ ขอ้มลูทั Sวไปในการดาํเนินธุรกจิเครอืขา่ย ขอ้มลูเกีSยวกบัสนิคา้ เป็นตน้ แต่สาํหรบับรกิารบางประเภท
ทีS ยูไลฟ์ นําเสนอใหเ้ฉพาะผูท้ีSลงทะเบยีนกบัเวบ็ไซต์นีFเท่านั Fน รวมถงึบางบรกิารอาจจดัให้มสีําหรบั BP BF ของยูไลฟ์ 
เทา่นั Fน เชน่ การตรวจสอบสทิธปิระโยชน์ทีSจะไดร้บัต่างๆ การอพัโหลดหรอืโพสตข์อ้มลูสว่นตวั เป็นตน้ การเขา้ไปใชบ้รกิาร
ในส่วนนีF ท่านจําเป็นตอ้งมหีมายเลขบญัช ี(Account ID) และรหสัผ่านส่วนตวั (Password) ของเวบ็ไซต์นีFเท่านั Fน ซึSงท่าน
ตอ้งลงทะเบยีนกบัทางเวบ็ไซตก์่อนตามเงอืนไขและขั FนตอนทีSกาํหนด 

 

5. การใช้งานเว็บไซต์ 
ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้   

• ท่านเขา้ใจดวีา่ ขอ้มลูทั Fงหมดในเวบ็ไซตน์ีF ซึSงท่านอาจมสีทิธเิขา้ถงึโดยเป็นสว่นหนึSงของการบรกิาร หรอืโดยผา่น
การใชบ้รกิาร เป็นความรบัผดิชอบของบุคคลทีSสรา้งขอ้มลูดงักลา่วแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

• ท่านยนิยอมให้ ยูไลฟ์ สามารถคดักรอง ตรวจทาน เปลีSยนแปลง แก้ไข ปฏเิสธ หรอืลบเนืFอหาใดๆ ออกจาก
เวบ็ไซต์ไดทุ้กขณะ ตามทีS ยูไลฟ์ เหน็สมควร ทั FงนีF ใหห้มายความรวมถงึในส่วนของขอ้มูลทีSทางผูใ้ชง้านหรอืใช้
บรกิารเวบ็ไซตเ์ป็นผูส้รา้งขึFน (และ ยไูลฟ์ จะไมม่ภีาระผกูพนักบัขอ้มลูในสว่นนีF) 

• ท่านเขา้ใจดวี่า การใชง้านเวบ็ไซต ์ท่านอาจพบกบัขอ้มลู ขอ้ความ รปูภาพ หรอืเนืFอหาใดๆ ทีSก่อใหเ้กดิความไม่
พอใจ ไมเ่หมาะสม หรอืสรา้งความราํคาญใจ โดยทา่นจะเป็นผูใ้ชง้านหรอืใชบ้รกิารภายใตค้วามเสีSยงของทา่นเอง 

• ในการใช้บริการบางกรณี เช่น การสั SงซืFอสนิค้า เป็นต้น ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตวั (เช่น ชืSอ นามสกุล ทีSอยู่ 
หมายเลขโทรศพัท ์รวมทั Fง อเีมล เป็นตน้) อนัเป็นสว่นหนึSงของกระบวนการลงทะเบยีนหรอืเกบ็ขอ้มลู ซึSงจะช่วย
ให ้ยไูลฟ์ สามารถใหบ้รกิารท่านอย่างต่อเนืSองได ้ท่านยอมรบัว่าขอ้มลูใดๆ ทีSท่านใหไ้วแ้ก่ ยไูลฟ์ จะเป็นขอ้มลูทีS
ถกูตอ้ง เป็นจรงิ และเป็นปัจจุบนัเสมอ อยา่งไรกด็ ีในสว่นของขอ้มลูบตัรเครดติทีSทา่นอาจตอ้งให ้เพืSอใหก้ารชาํระ
เงนิสมบรูณ์ไดน้ั Fน จะถูกจดัทาํขึFนในเวบ็ไซตข์องธนาคารทีS ใหบ้รกิารดา้นการรบัชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดย 
ยไูลฟ์ จะไมม่กีารเกบ็ขอ้มลูดงักล่าว ดงันั Fน หากมขีอ้มลูเกีSยวกบับตัรเครดติของทา่นไมว่า่บางสว่นหรอืทั Fงหมดถกู
เปิดเผยให้กบับุคคลภายนอก ท่านเขา้ใจและยอมรบัว่า ไม่ใช่ความผดิพลาดของ ยูไลฟ์ และท่านไม่สามารถ
ดาํเนินการเรยีกรอ้งความเสยีหายกบัทาง ยไูลฟ์ ได ้

• ทา่นอนุญาตให ้ยไูลฟ์ สามารถวางขอ้มลูการประชาสมัพนัธ ์หรอืโฆษณาใดๆ เพืSอสง่เสรมิธุรกจิของ ยไูลฟ์ ไวบ้น
บรกิารในส่วนใดของเวบ็ไซต์กไ็ด ้รวมถงึก่อนทีSท่านจะเขา้ถงึขอ้มูลหรอืใชบ้รกิาร โดยขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ 
หรอืโฆษณาในสว่นนีFอาจมกีารเปลีSยนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะ 

• ท่านยอมรบัและเขา้ใจดวี่าท่านตอ้งเป็นผูร้กัษาความลบัของรหสัผ่านส่วนตวัทีSเชืSอมโยงกบับญัชใีดๆ ทีSท่านใชใ้น
การเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิาร ดงันั Fน ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ ยไูลฟ์ สาํหรบักจิกรรมทั Fงหมด
ภายใตบ้ญัชขีองทา่น 



• หากท่านทราบถงึการใชร้หสัผ่านส่วนตวัหรอืชืSอบญัชขีองท่าน (ชืSอผูใ้ชง้าน) โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ท่านตกลงทีS
จะแจง้ให ้ยไูลฟ์ ทราบในทนัท ี

• ท่านยอมรบัว่าท่านเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว (และยูไลฟ์ไม่มสี่วนรบัผดิชอบต่อท่านหรอืต่อบุคคลทีSสาม) 
สาํหรบัขอ้มลูทีSทา่นสรา้ง สง่ หรอืแสดงในระหวา่งการใชง้าน รวมถงึผลลพัธจ์ากการกระทาํดงักล่าวของทา่น ทั FงนีF 
ใหร้วมถงึความสญูเสยีหรอืความเสยีหายทีS ย ูไลฟ์ อาจไดร้บั 

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องไม่ 
• อพัโหลด หรอืโพสต์ขอ้ความ หรอืรูปภาพหรอืสญัลกัษณ์ วดีโีอ หรอืวสัดุใดๆ ทีSมเีนืFอหาไม่เหมาะสมหรอืผดิ

กฎหมายไวบ้นเวบ็ไซตน์ีF 
• อพัโหลด หรอืโพสต์ขอ้ความ หรอืรูปภาพ หรอืสญัลกัษณ์ หรอืวดีโีอ หรอืเนืFอหาใดๆ  หรอืมกีารใชเ้ครืSองหมาย

การคา้ เครืSองหมายบรกิาร ชืSอทางการคา้ หรอืขอ้มลูของบรษิทัหรอืองคก์รใดๆ ทีSไม่ใช่ของ ยไูลฟ์ ซึSงอาจก่อให้
ความสบัสนกบัผูท้ีSเขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ีF หรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอืSน  

• มสีว่นรว่มในกจิกรรมใดๆ ทีSขดัขวาง หรอืรบกวนบรกิาร (หรอืเซริฟ์เวอรแ์ละเครอืขา่ยทีSเชืSอมต่อกบับรกิาร)  
• กระทาํการในลกัษณะทีSเป็นอนัตราย ขม่ขู ่กลา่วรา้ย รบกวน ละเมดิกฎหมายหรอืละเมดิสทิธขิองบุคคลทีSสาม หรอื

ละเมดินโยบายและขอ้ตกลงทีSยไูลฟ์ไดก้าํหนดขึFน 
• ใชเ้วบ็ไซตน์ีF หากทา่นเป็นผูท้ีSไมม่คีวามสามารถตามกฎหมายในการทาํนิตกิรรมสญัญา หรอืเป็นผูท้ีSยงัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ หรอืเป็นผูท้ีSยไูลฟ์ไดร้ะงบัการใชบ้รกิารไมว่า่ชั Sวคราวหรอืถาวร 
• ใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็ บดิเบอืน หลอกลวง ปลอมแปลง หรอืใชข้อ้มลูของบุคคลอืSนซึSงทาํใหบุ้คคลดงักลา่วเสยีหาย 
• กระทาํการโพสตข์อ้มลูทีSถอืวา่เป็นสแปม จดหมายลกูโซ่ หรอืธรุกจิลกูโซ ่
• กระทาํการสง่ไวรสั หรอืเทคโนโลยใีดๆ ทีSเป็นการรบกวน ขดัขวางหรอืเป็นอนัตรายต่อการใหบ้รกิารของเวบ็ไซต์

และทรพัยส์นิของ ย ูไลฟ์ 
• คดัลอก รวบรวมขอ้มลูของผูเ้ขา้มาใชง้าน รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูอนัเป็นความลบัต่างๆ โดยไม่ไดร้บั

อนุญาต 
• คดัลอก ทาํซํFา ดดัแปลงเครืSองหมายการคา้ ชืSอทางการคา้ รปูภาพ ตราสญัลกัษณ์ ชืSอโดเมน และคณุลกัษณะอืSนๆ 

ทีSเป็นตราสนิคา้ เนืFอหา วดีโีอ หรอืขอ้มลูใดๆ ทีS ยไูลฟ์ ไดจ้ดัทาํขึFน หรอืทีSผูเ้ขา้มาใชง้านหรอืใชบ้รกิารไดจ้ดัทาํขึFน
โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

• คดัลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนืSอง ยอ้นกระบวนการผลติ แยกส่วนประกอบ หรอืพยายามแยกรหสัทีSมาของ
ซอฟทแ์วรห์รอืสว่นหนึSงสว่นใดในลกัษณะอืSนใด เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้ใหส้ามารถดาํเนินการ
ดงักลา่วได ้

• สําเนา คดัลอก ทําซํFา ขาย แลกเปลีSยนหรอืขายต่อสทิธใินการใชบ้รกิารหรอืเขา้ถงึขอ้มูลเพืSอวตัถุประสงค์ใดๆ 
ใหก้บับุคคลอืSน หรอืกระทาํการใดๆ ในลกัษณะทีSเป็นการโอนขอ้มลู บญัชแีละหมายเลขสมาชกิ รหสัผ่านส่วนตวั
ของท่านใหก้บับุคคลอืSน (เนืSองจากสทิธทิีSท่านไดร้บัจาก ยูไลฟ์ จะเป็นสทิธเิฉพาะบุคคลเท่านั Fน) เวน้แต่ท่านจะ
ไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการดงักลา่วจาก ยไูลฟ์ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่าน 
ยูไลฟ์ ไม่ประสงค์ทีSจะรบัข้อมูลทีSเป็นความลบัจากท่านผ่านเว็บไซต์นีF  ดงันั Fน ข้อมูลใดๆ ทีSมีการสืSอสาร ส่ง        

อพัโหลด แสดง ถ่ายทอด หรือโพสต์ไว้บนเว็บไซต์นีF  จะถือว่าไม่เป็นความลบั อย่างไรก็ตาม ท่านยงัคงเป็นเจ้าของ
กรรมสทิธิ g และลขิสทิธิ gและสทิธอิืSนใดทีSท่านมอียู่แลว้ในขอ้มลูทีSท่านไดส้รา้งขึFน หรอืแสดงบนเวบ็ไซต์ โดยการโพสต์ หรอื 
อพัโหลด หรอืวธิกีารใดๆ ในการนําเสนอขอ้มลูดงักลา่ว 

 



ทั FงนีF ท่านยนิยอมให ้ยูไลฟ์ ทําซํFา ดดัแปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ ดําเนินการโดยสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ 
และแจกจ่ายขอ้มลูใดๆ ของท่าน หรอืแสดงบนเวบ็ไซตน์ีF โดยปราศจากค่ากรรมสทิธิ g ค่าลขิสทิธิ g หรอืค่าตอบแทนใดๆ การ
อนุญาตนีFมวีตัถุประสงคเ์พืSอให ้ยไูลฟ์ สามารถแสดง แจกจ่าย และสง่เสรมิการใชง้านเวบ็ไซตน์ีF หรอืเวบ็ไซตอ์ืSนของ ยไูลฟ์ 
รวมถงึ ยู ไลฟ์ สามารถเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวให้กบับรษิทั องค์กร หรอืบุคคลอืSนๆ ทีS ยู ไลฟ์ มคีวามสมัพนัธ์ด้วยเพืSอ
ใหบ้รกิารรว่มกนั และเป็นการใชข้อ้มลูเพืSอสนบัสนุนการใหบ้รกิารดงักลา่ว 

 
           ท่านยนืยนัและรบัประกนัต่อ ยูไลฟ์ ว่า ท่านมสีทิธโิดยชอบธรรมและมคีวามรบัผดิชอบทั FงหมดทีSจําเป็นในการ
อนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ 

  

7. การปรับปรุงซอฟท์แวร์ 
           ซอฟทแ์วรท์ีSทา่นใชอ้ยู ่อาจไดร้บัการตดิตั Fงหรอืปรบัปรงุจาก ยไูลฟ์ โดยอตัโนมตัเิป็นระยะๆ เพืSอเพิSมประสทิธภิาพ 
และพฒันาการทาํงานของเวบ็ไซตใ์หด้ยีิSงขึFน และอาจเพืSอแกไ้ขรปูแบบหรอืขอ้ผดิพลาดในการทาํงานของเวบ็ไซต ์โดยทา่น
ตกลงทีSจะรบัการปรบัปรงุดงักล่าว (และอนุญาตใหท้าง ยไูลฟ์ จดัสง่การปรบัปรงุเหล่านีFถงึทา่น หากจาํเป็นตอ้งมกีารจดัสง่) 
โดยถอืเป็นสว่นหนึSงของการใชง้าน 

 

8. ความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
 8.1 ยไูลฟ์ คาํนึงถงึความเป็นสว่นตวัของทา่นเป็นสิSงสาํคญัทีSสดุ 

8.2 ยูไลฟ์ สญัญาว่า จะปกป้องความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนตวัของท่านตามทีSกําหนดในนโยบายความเป็น
สว่นตวัของย ูไลฟ์ 

 8.3 ยูไลฟ์ สญัญาว่า จะดําเนินการดูแลและใหค้วามใส่ใจอย่างยิSงในการใชบ้รกิารทีSมมีาตรการดา้นความมั Sนคง
ปลอดภยั เพืSอใหเ้กดิความปลอดภยักบัขอ้มลูทั Fงหมดของผูใ้ช ้
 

9. การใช้งานไม่ถูกต้อง 
ยไูลฟ์ และผูท้าํงานไดพ้ยายามรว่มกนัอยา่งสงูสดุทีSจะทาํใหเ้วบ็ไซตน์ีFสามารถทาํงานไดต้ลอดเวลา เหมาะสมและ

ปลอดภยัสําหรบัผู้ใช้งานหรอืผู้ใช้บรกิาร ดงันั Fนหาก ยู ไลฟ์ พบเหน็การกระทําทีSไม่เหมาะสมหรอืฝ่าฝืนขอ้ตกลงหรอื
นโยบายใดๆ ทีSยู ไลฟ์ประกาศ ยูไลฟ์ขอสงวนสทิธิ gทีSจะทําการย้าย ลบขอ้มูล หรอืกระทําการใดๆ เพืSอหยุดการกระทํา
ดงักล่าว รวมถงึการเพกิถอนหมายเลขบญัชแีละรหสัผ่านสว่นตวั ในทีSนีFไม่ตดัสทิธทิีS ยไูลฟ์ จะดาํเนินคดตีามกฎหมายเพืSอ
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายแก่ผูท้ ีSกระทาํการดงักลา่ว 

 
ทั FงนีF หากท่านพบเหน็ปัญหา ขอ้ความทีSไม่เหมาะสม หรอืการกระทําทีSเป็นการผดิขอ้ตกลงหรอืเงืSอนไขทีS ยูไลฟ์

กาํหนด หรอืการกระทาํใดๆ ทีSอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัตวัทา่นหรอื ยไูลฟ์ หรอืบุคคลอืSนๆโปรดแจง้มายงั ยไูลฟ์ ไดท้ีS 

Call Center 02-002-8888 หรอือเีมล callcenter@ulifespace.com 
 

10. ทรัพย์สินทางปัญญา 
โดเมนเนม เครืSองหมายการคา้ เครืSองหมายบรกิาร ชืSอทางการคา้ Know How รปูภาพ การออกแบบ ฉลาก ป้าย

ชืSอ ภาพ เสยีง ถ้อยคําต่างๆ ทีSใช ้รวมถงึสญัลกัษณ์และส่วนประกอบต่างๆ ทีSปรากฏในทุกๆ หน้าในเวบ็ไซต์นีF ถอืเป็น
ทรพัยส์นิทางปัญญาของ ยไูลฟ์ ทีS ยไูลฟ์ ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย และเป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในการนําไปใช ้

 



ดงันั Fนหา้มบุคคลใดๆ ทาํซํFา ดดัแปลง ลอกเลยีน แกไ้ข เผยแพรต่่อสาธารณชน จาํหน่าย มไีวห้รอืกระทาํการใดๆ 
อนัเป็นลกัษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากทรพัยส์นิทางปัญญาของ ยไูลฟ์ ดงัทีSกล่าวมาขา้งตน้ โดยมไิดร้บั
อนุญาต หรอืกระทาํการในลกัษณะทีSอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ ยไูลฟ์ 

 
ในกรณีทีS ยูไลฟ์ พบว่า มผีูล้ะเมดิสทิธดิงักล่าวขา้งต้น ยูไลฟ์ สงวนสทิธิ gทีSจะดําเนินคดทีางกฎหมายกบับุคคล

ดงักล่าวทั Fงทางแพง่และทางอาญาเพืSอเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย และใหบุ้คคลนั Fนไดร้บัการลงโทษตามกฎหมาย ในทีSนีFใหร้วมถงึ
การเพกิถอนบญัชทีีSสมคัรไวก้บัย ูไลฟ์ 

 

11. ค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆ 
การเขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ีF เพืSอวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาดขูอ้มลูทีS ยไูลฟ์ เผยแพรใ่หก้บับุคคลทั Sวไป จะไมม่ี

การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ จากท่าน เวน้แต่เป็นการใชบ้รกิารในส่วนของการสมคัร Business Partner 
การสั SงซืFอสนิคา้ การสั SงซืFอเวบ็ไซตส์ว่นตวั หรอืบรกิารใดๆ ทีS ยไูลฟ์ เปิดใหบ้รกิารเพิSมเตมิและตอ้งมกีารจดัเกบ็ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้า่ย ซึSง ยไูลฟ์ จะประกาศหรอืแสดงขอ้ความไวอ้ยา่งชดัเจน 

  

12. ข้อจํากัดและข้อสงวนสิทธิ ์
ทา่นตกลงและยอมรบัขอ้จาํกดัและขอ้สงวนสทิธิ gของ ยไูลฟ์ ดงัต่อไปนีF 
 

                12.1 ย ูไลฟ์ จะมกีารนําเสนอขอ้มลูธุรกจิ นวตักรรมและความรูใ้หม่ๆ  รวมถงึการปรบัปรงุบรกิารอยา่งต่อเนืSอง
เพืSอมอบประสบการณ์ทีSดทีีSสดุใหแ้ก่ทกุทา่นทีSเขา้มาใชเ้วบ็ไซต ์ซึSงทา่นยอมรบัวา่รปูแบบและลกัษณะของการบรกิาร รวมถงึ
ขอ้มลู คําแถลง เนืFอหา สาระ หรอืส่วนประกอบใดๆ ทีSยู ไลฟ์จดัไวใ้นเวบ็ไซต์นีFอาจมกีารเปลีSยนแปลง แกไ้ข ปรบัปรุงให้
ทนัสมยัโดยไมจ่าํเป็นตอ้งมกีารบอกกลา่วลว่งหน้า อาจมกีารเปลีSยนแปลงเป็นระยะๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 
 
                12.2 การนําเสนอขอ้มลูทางเวบ็ไซตน์ีF ยไูลฟ์ มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พืSอใหค้าํแนะนําอยา่งผูเ้ชีSยวชาญแต่อยา่งใด 
และบรรดาขอ้มลูหรอืเนืFอหาบางส่วนในเวบ็ไซตน์ีF เช่น ความเหน็ของผูใ้ชง้านหรอืผูใ้ชบ้รกิาร หรอืการอพัโหลดขอ้มลูหรอื
โพสต์ข้อความผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เป็นข้อมูลทีSเขยีนขึFนหรอืนําเสนอโดยบุคคลภายนอกหรอืผู้ใช้งานบางรายซึSงไม่
เกีSยวขอ้งและอยูน่อกเหนือความควบคุมของ ยไูลฟ์ ดงันั Fน ยไูลฟ์ จงึไมม่คีวามรบัผดิใดๆ ทีSเกดิจากขอ้มลูดงักล่าว ไมว่า่จะ
เป็นความเสยีหาย การฟ้องรอ้ง เรยีกรอ้ง หรอืการกระทาํละเมดิใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรอืทางอาญา หรอืความรบัผดิใดๆ 
ในทางกฎหมาย ซึSงมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรพัย์สนิ สทิธิ ธุรกิจ หรือชืSอเสยีงทีSเกีSยวข้องกบัท่านหรือ
บุคคลภายนอก ไมว่า่จะโดยความผกูพนัตามสญัญา ละเมดิ ความรบัผดิทางอาญา หรอืโดยประการอืSน 
 
                12.3 ในการใหบ้รกิารทีSตอ้งมกีารนําเสนอรปูแบบการดาํเนินธุรกจิและขอ้มลูต่างๆ อยา่งสรา้งสรรคแ์ละทนัสมยั 
ซึSงทา่นเป็นสว่นหนึSงในการสรา้งสรรคส์ิSงเหลา่นีFรว่มกบั ยไูลฟ์ ทา่นยนิยอมและยอมรบัวา่ ยไูลฟ์ อาจหยดุ (เป็นการชั Sวคราว
หรอืถาวร) ใหบ้รกิารใดๆ บางสว่นหรอืทั Fงหมดของเวบ็ไซตน์ีFใหแ้ก่ท่านหรอืผูใ้ชโ้ดยทั Sวไป ภายใตก้ารพจิารณาของ ย ูไลฟ์
แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และท่านตกลงทีSจะไมเ่รยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จาก ยไูลฟ์ ทั FงนีF ท่านอาจ
หยดุใชบ้รกิารเมืSอใดกไ็ด ้ทา่นไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ให ้ยไูลฟ์ ทราบอยา่งชดัเจนเมืSอทา่นหยดุใชบ้รกิาร 
 
                12.4 ทา่นยนิยอมและยอมรบัวา่ ยไูลฟ์ สามารถปิดการเขา้ถงึขอ้มลูหรอืการใชบ้รกิารของทา่นได ้โดยจะทาํให้
ทา่นไมส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูบางสว่นหรอืทั FงหมดทีSอยูใ่นเวบ็ไซตน์ีFไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
 



                12.5 ท่านยนิยอมและยอมรบัว่า แมว้่าในขณะนีF ยไูลฟ์ อาจจะไม่ไดก้ําหนดพืFนทีSหรอืจํานวนหรอืปรมิาณของ
ขอ้มลูทีSท่านอาจเกบ็ รบั หรอืสง่ผา่นเวบ็ไซตข์อง ย ูไลฟ์ ไดแ้ต่ ย ูไลฟ์ ยงัคงมสีทิธทิีSจะกําหนดเงืSอนไขดงักล่าวเมืSอใดกไ็ด ้
ตามทีS ย ูไลฟ์ เหน็สมควร 
 
                12.6 ยไูลฟ์ ไดจ้ดัเตรยีมขอ้มลูและสว่นประกอบต่างๆ ขึFนและนําเสนอต่อทา่นตามขอ้มลูทีSถกูหามาไดแ้ละมอียู่
จรงิ และแมว้่า ยูไลฟ์ จะใชค้วามสามารถอย่างเตม็ทีSกบัส่วนประกอบทั Fงหมดของเวบ็ไซต์ โดยท่านต้องใชบ้รกิารภายใต้
ความเสีSยงของท่านเอง ซึSงการให้บรกิารนีFเป็นไปตามสภาพและตามทีSมอียู่ ยูไลฟ์ ไม่ขอรบัรองและไม่รบัประกนัใดๆ 
ถึงแม้ว่าจะได้มกีารระบุ หมายความถึงหรอืบญัญตัิไว้ก็ตาม ในทีSนีFรวมถึงความถูกต้อง แม่นยํา ความสมบูรณ์ ความ
เหมาะสม และการปราศจากขอ้ผดิพลาดของ 

• ขอ้มลู คาํแถลง เนืFอหา สาระ บรกิาร หรอืสว่นประกอบใดๆ ในเวบ็ไซตน์ีFทีS ยไูลฟ์ ไดก้าํหนดขึFน 
• ขอ้มลู คาํแถลง เนืFอหา สาระ บรกิาร หรอืสว่นประกอบใดๆ ในเวบ็ไซตน์ีFทีSนํามาจากแหลง่ขอ้มลูภายนอก 
• ความปลอดภยัของสทิธใินการเขา้ใชใ้นเวบ็ไซตน์ีF และการไมม่อียูข่องไวรสัคอมพวิเตอร ์แฮกเกอร ์เทคโนโลยหีรอื

ขอ้มลูใดๆ ในเวบ็ไซตน์ีFทีSอาจเป็นการขดัขวางการทาํงาน หรอืเป็นอนัตรายต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอืสรา้ง
ความเสยีหายในทางเทคนิคอืSนๆ 

• การใหเ้ขา้ถงึหรอืการใหเ้ขา้ไปใชบ้รกิารของเวบ็ไซตอ์ยา่งต่อเนืSองตลอดเวลา 
• การไมถ่กูรบกวนการใชง้านและการใหบ้รกิาร 

โดยขอ้มูลทีSกล่าวถงึขา้งต้นใหห้มายความรวมถงึขอ้มูลราคาและความพรอ้มของสนิคา้ ทั FงนีF ยไูลฟ์ จะไม่รบัผดิ
หรอืต้องชดใช้ค่าเสยีหายใดๆ ทีSอาจเกดิขึFนอนัอาจเกดิจากขอ้มูล คําแถลง เนืFอหาสาระและส่วนประกอบดงักล่าว และ
รวมถึงยูไลฟ์ไม่มภีาระหน้าทีSทีSจะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยํา ความผดิพลาดบกพร่อง การยกเว้น หรอืการพมิพ์
ผดิพลาดใดๆ (ถา้ม)ี ในขอ้มลูทีSบนัทกึลงไปในเวบ็ไซตน์ีF 
   

    12.7 ยไูลฟ์ ไมส่ามารถรบัประกนัต่อทา่นไดว้า่ การใชง้านหรอืใชบ้รกิารของทา่นจะเป็นไปตามทีSทา่นตอ้งการ
ทกุประการ หรอืจะไมเ่จอขอ้บกพรอ่งในการทาํงานหรอืฟังกช์ั Sนของซอฟทแ์วรใ์ดๆ อนัเป็นหนึSงของการทาํงานของเวบ็ไซต ์

 
    12.8 ยไูลฟ์ ขอปฏเิสธความรบัผดิสาํหรบัความเสยีหาย การสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็

ตามอนัอาจเกดิจากการใชง้านในเวบ็ไซต์นีFหรอืเวบ็ไซต์อืSนทีSเชืSอมโยงกบัเวบ็ไซต์นีF แมว้่า ยไูลฟ์ หรอืบุคคลทีSเกีSยวขอ้งจะ
ไดร้บัแจง้ว่าอาจจะเกดิความเสยีหาย สูญเสยี หรอืเกดิค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึFนล่วงหน้าหรอืไม่กต็าม ในทีSนีFใหร้วมถงึความ
เสยีหาย สญูหายหรอืคา่ใชจ้่ายต่างๆ อนัเกดิจากการใหค้าํสั SงทีSผดิพลาด การสญูเสยีกาํไร การไมไ่ดร้บัการลงทะเบยีน หรอื
ถกูขโมยโปรแกรมหรอืขอ้มลูอืSน ซึSงเป็นผลและอยูภ่ายใตค้วามรบัผดิใดๆ ทีSเกดิขึFนหรอืมคีวามเกีSยวขอ้งกบั 

• การใชเ้วบ็ไซตน์ีF หรอืการไมส่ามารถเขา้ถงึเวบ็ไซตน์ีFโดยผูอ้ืSน หรอื 
• ความผดิพลาดหรอืการดําเนินการ ความบกพร่อง การยกเว้น การขดัขวาง ความเสยีหาย ความล่าช้าในการ

ดาํเนินการหรอืการสง่ หรอื 
• ความผดิพลาดของสายส่งขอ้มูล หรอืระบบ หรอืการนําสู่ไวรสัคอมพวิเตอร ์หรอืความเสยีหายทางเทคนิคอืSนทีS

ถงึแมว้่า ยูไลฟ์ หรอืพนักงาน ยูไลฟ์ หรอืเจ้าหน้าทีSทีSเกีSยวขอ้งของ ยูไลฟ์ ไดแ้นะนําถงึความเป็นไปได ้หรอืมี
แนวโน้มของความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืคา่ใชจ้า่ยนั Fน 

    12.9 ในกรณทีีS ยไูลฟ์ ไมไ่ดบ้อกกลา่ว หรอืไมไ่ดใ้ชส้ทิธใินการบงัคบัหรอืใหก้ารผอ่นผนัเงืSอนไขหรอืหลกัเกณฑ์
บางประการตามขอ้ตกลงนีFหรอืตามนโยบายทีS ยูไลฟ์ ประกาศไว้ หรอืมเีงืSอนไขบางประการทีSไม่มผีลบงัคบัใช้หรอืไม่
สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม จะไม่ถอืว่าการทีS ยไูลฟ์ ไม่ใชส้ทิธ ิไม่บงัคบัใชห้รอืใหก้ารผ่อนผนัเงืSอนไขและ
หลกัเกณฑด์งักลา่ว หรอืเงืSอนไขและหลกัเกณฑด์งักลา่วไมส่ามารถบงัคบัใชไ้ด ้จะมผีลต่อเงืSอนไขและหลกัเกณฑข์อ้อืSนๆ ทีS



มผีลบงัคบัได ้และไมถ่อืวา่ ยไูลฟ์ ไดต้กลงสละสทิธิ gในการบงัคบัใชเ้งืSอนไขหรอืหลกัเกณฑด์งักลา่วตลอดไป โดย ยไูลฟ์ อาจ
บงัคบัใชไ้ดใ้นภายหลงั และไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถูกตคีวามว่าเป็นการสละสทิธใินขอ้ตกลงหรอืนโยบายหรอืสทิธใิดๆ ทีS 
ยไูลฟ์ มอียู ่

 
    12.10 ยูไลฟ์ สามารถใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเพกิถอนหรอืยกเลกิสทิธทิั Fงหมดหรอืบางส่วนในการ

เขา้ถงึขอ้มูลหรอืเขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซต์นีF และลบหรอืยา้ยหรอืกระทําการใดๆ เพืSอยุตกิารเผยแพร่เนืFอหาใดๆ ทีSอยู่
ภายใตร้หสัผา่นสว่นตวัหรอืสทิธใินการเขา้ใชข้องทา่น ไมว่า่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ทั FงทีSย ูไลฟ์เชืSอวา่ทา่นไดฝ่้าฝืนหรอืกระทาํ
การใดๆทีSฝ่าฝืนขอ้ตกลงหรอืนโยบายทีS ยูไลฟ์ กําหนดขึFนหรอือาจเกดิจากความบกพร่องในการใชส้ทิธใินการเขา้ใชข้อง
ทา่น 

 
13. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ 

13.1 การเชืSอมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอกอาจมใีหเ้พืSออํานวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั Fน หากท่านใช้
การเชืSอมโยงดงักล่าว ท่านจะออกจากเว็บไซต์นีF โดยทาง ยูไลฟ์ ไม่ได้ตรวจสอบหรอืควบคุม และจะไม่รบัผดิชอบใน
เวบ็ไซตห์รอืเนืFอหาทีSอยูใ่นเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหลา่นั Fน 

 
ดงันั Fน ยไูลฟ์ จะไมร่บัรองหรอืเป็นตวัแทนเวบ็ไซตเ์หล่านั Fน หรอืขอ้มลู ซอฟทแ์วร ์หรอืเนืFอหา หรอืผลลพัธใ์ดๆ ทีS

อาจไดม้าจากการใชง้านเวบ็ไซตน์ั Fน ทา่นจะเป็นผูร้บัผดิชอบทั FงหมดจากการทีSทา่นตดัสนิใจเขา้ถงึเวบ็ไซตบ์ุคคลภายนอกทีS
เชืSอมโยงมายงัเวบ็ไซตน์ีF 

 
13.2 ท่านอาจสรา้งการเชืSอมโยงมายงัเวบ็ไซตน์ีFไดจ้ากเวบ็ไซตอ์ืSน โดยท่านตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก ยไูลฟ์ เท่านั Fน 

และต้องเป็นไปตามขอ้กําหนดของแนวทางในการเชืSอมโยงเวบ็ไซต์ของ ยูไลฟ์ และสอดคล้องกบักฎหมายทีSเกีSยวขอ้ง
ทั Fงหมด 

  

14. ความสัมพันธ์ 
ขั Fนตอนและการใหบ้รกิารใดๆ ในเวบ็ไซตน์ีF ไมไ่ดก้่อใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่าง ยไูลฟ์ และท่านในฐานะตวัแทน 

หุน้สว่น กจิการรว่มคา้ นายจา้ง – ลกูจา้ง หรอืผูร้บัมอบอาํนาจตามกฎหมาย 

  

15. การยุติความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ ยูไลฟ ์
ขอ้ตกลงนีFจะยงัคงมผีลบงัคบัใชต้่อเนืSองจนกวา่จะถกูยกเลกิโดยทา่นหรอื ยไูลฟ์ ตามทีSกาํหนดไวด้งัต่อไปนีF 
หากทา่นตอ้งการยตุคิวามสมัพนัธแ์ละไมผ่กูพนัตามขอ้ตกลงนีF ทา่นสามารถทาํไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

มายงั ย ูไลฟ์ ไดท้กุเมืSอ หรอืในกรณทีีS ยไูลฟ์ มทีางเลอืกใหท้า่นสามารถปิดบญัชทีีSทา่นไดร้บัจาก ยไูลฟ์ ไดด้ว้ยตนเอง 

ทา่นสามารถดาํเนินการดงักลา่วได ้ทั FงนีF ในการแจง้มายงั ยไูลฟ์ ทา่นตอ้งแจง้มายงั ยไูลฟ์ ทีS  Call Center 02-002-8888 

หรอือเีมล callcenter@ulifespace.com 

• ยไูลฟ์ อาจยกเลกิขอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัทางกฎหมายกบัทา่นไดท้กุเมืSอ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า ใน
กรณดีงัต่อไปนีF 

o ทา่นไดป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัติามบทบญัญตัใิดๆ ในขอ้ตกลงนีF อนัถอืเป็นการละเมดิขอ้ตกลง ทั Fง
ในกรณทีีSเป็นการละเมดิโดยเจตนาหรอืไมเ่จตนา 



o ยไูลฟ์ จาํเป็นตอ้งยตุกิารใหบ้รกิารเนืSองจากกฎหมายไดก้าํหนดไว ้หรอืมเีหตุใหไ้มส่ามารถใหบ้รกิารใน
ประเทศทีSทา่นพาํนกัอาศยัไดไ้มว่า่ชั Sวคราวหรอืถาวร 

o ในกรณทีีSมบีุคคลทีSสามทีSเขา้รว่มใหบ้รกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Fงหมดในเวบ็ไซตน์ีF ไดย้ตุคิวามสมัพนัธก์บั
ยไูลฟ์ อนัมเีหตุใหก้ารบรกิารทีSจดัทาํโดยบุคคลทีSสามตอ้งยกเลกิไปดว้ย 

o การใหบ้รกิารแก่ทา่นโดย ยไูลฟ์ ไมส่ามารถเป็นไปไดใ้นเชงิพาณชิยอ์กีต่อไป ตามดลุยพนิิจของ ยไูลฟ์ 

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
เงืSอนไขและขอ้ตกลงทีSปรากฏในเวบ็ไซตน์ีFและเวบ็ลงิคใ์ดๆ ทีS ยไูลฟ์ ไดก้าํหนดขึFนและเป็นสว่นหนึSงของการเขา้มา

ใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ีF รวมถงึการปฏบิตัแิละการตคีวามในเงืSอนไขใดๆ ใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายไทยทีSบงัคบัใชอ้ยูใ่นเรืSองนั Fนๆ 
 

17. การยุติข้อพิพาท 
ในกรณีทีSเกดิกรณีขอ้พพิาทใดๆ ระหว่างท่านและ ยูไลฟ์ ทีSเกดิจากขอ้ตกลง การใช้งาน การรบับรกิาร หรอืทีS

เกีSยวขอ้งกบัการใชเ้วบ็ไซต์นีF ยูไลฟ์ ขอยนืยนัว่าในการยุตขิอ้พพิาทดงักล่าวจะตั Fงอยู่บนพืFนฐานของความเป็นธรรมและ
ถูกต้อง โดยใชเ้วลาและค่าใชจ้่ายในการยุตใิหร้วดเรว็ทีSสุด โดยในเบืFองต้นขอใหท้่านตดิต่อ ยูไลฟ์ เพืSอขอยุตขิอ้พพิาททีS
เกดิขึFนก่อน แต่หากไมส่ามารถหาขอ้ยุตไิดโ้ดยการเจรจาโดยสุจรติหรอืการไกล่เกลีSยแลว้ ใหยุ้ตขิอ้พพิาทโดยกระบวนการ
ศาลยตุธิรรมของไทย 

  

ข้อตกลงการใช้งานน้ีมีผลบังคับใช้กับทุกเว็บไซต์ของ 
ยูไลฟ ์ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 


