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ข้อกาํหนดและเงื0อนไขการใช้บริการ (Terms of Use) 
(ณ วนัที) !" สงิหาคม !+,!) 

ขอความกรุณาอ่านขอ้กําหนดและเงื$อนไขต่อไปนีBโดยละเอียด 

 The Hub Thailand แพลตฟอร์มที)ดําเนินการโดย  บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จํากดั ขอต้อนรับ
ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.thehubthailand.biz  หรือ Application The Hub Thailand (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ใน

ระหว่างที)ท่านเข้าถึง และ/หรือ ใช้ และเข้าเยี)ยมชม  จะมีการใช้บงัคบัข้อกําหนดและเงื)อนไขในการใช้บริการเหล่านี \ (ดงัระบุ
ข้างลา่ง) ท่านตกลงที)จะผกูพนัโดยข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ (“ข้อกาํหนดและเงื0อนไข”) เพื)อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณา
อ่านเงื)อนไขและข้อตกลงนี \โดยละเอียด หากท่านไม่ตกลงด้วยกบัข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ โปรดปฏิเสธการเข้าถึง และ/หรือ ใช้
บริการแพลตฟอร์ม  

บริษัทจํากดัการเข้าถงึและใช้สว่นที)มีการใช้รหสัปอ้งกนั และ/หรือ รักษาความปลอดภยัของแพลตฟอร์ม และ/หรือ การใช้บริการ
ไว้สําหรับลกูค้าที)มีบญัชีผู้ ใช้กบั  The Hub Thailand เท่านั \น หากมีการฝ่าฝืนการเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงสว่นดงักลา่วของ
แพลตฟอร์มนี \ หรือยงัข้อมลูใดๆ ที)มีการปอ้งกนัโดยไม่ได้รับอนญุาต และ/หรือ ที)บริษัทไม่ได้เจตนาให้เข้าใช้งานโดยเฉพาะ ผู้ ที)
ฝ่าฝืนอาจจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี)ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ijkl หรือกฎหมายใดๆ ที)
เกี)ยวข้อง 

ท่านจะต้องมีอายุอย่างน้อย no ปีขึ \นไป หรือบรรลุนิติภาวะที)จะให้คํายินยอมตามกฎหมายได้ มิฉะนั \น จะต้องได้รับความ
ยินยอม หรือ อยู่ภายใต้การดูแลของบิดา หรือ มารดา หรือผู้ ปกครองตามกฎหมาย โดยให้ถือว่าบิดา หรือ มารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย ยอมรับในข้อกําหนดและเงื)อนไข และการเข้ารับผิดชอบตอ่การกระทําใดๆ ของทา่น ทั \งในปัจจบุนัและ
ในภายหลงั  

 

1.  นิยามและการตคีวาม  

The Hub Thailand นํานิยามและการตีความที)ระบุข้างล่างนี \เว้นแต่จะกําหนดหรือระบุไว้เป็นอย่างอื)นมาบังคับใช้กับ
ข้อกําหนดและเงื)อนไขดงันี \ 

1.1  นิยาม 

(ก) “ลกูค้า” หมายถงึ ทา่น หรือ ผู้ใช้ที)มีบญัชีอยูบ่นแพลตฟอร์ม และสั)งซื \อสนิค้าใดๆ ผา่นทางแพลตฟอร์ม   

(ข) The Hub Thailand” หรือ “บริษัท” หมายถึง บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จํากดั นิติ
บุคคลจดัตั \งขึ \นตามกฎหมายไทย ทะเบียนเลขที)lnljjqilorqsnมีสํานกังานตั \งอยู่เลขที) tot สยามพิวรรธน์
ทาวเวอร์ ชั \น nk ถนนพระราม n แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร nlrrl ประเทศไทย  

(ค)  “ชื)อผู้ ใช้” หมายถงึ ชื)อเฉพาะตวัที)เป็นตวับง่ชี \ลกูค้า ซึ)งลกูค้าได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนบญัชี The Hub Thailand 
เพื)อใช้สาํหรับการเข้าระบบบญัชี The Hub Thailand 

(ง)  “ทา่น” และ “ของทา่น” หมายถึง นิติบคุคลซึ)งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย หรือกฎหมายประเทศอื)นใด หรือ
บุคคลธรรมดา ที)มีอายุอย่างน้อย no ปีขึ \นไป หรือมิฉะนั \นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดา หรือมารดา หรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย  

(จ)  “ผู้ ซื \อ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที)ทําการซื \อสินค้าจากผู้ ขายที)ลงขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม The Hub 
Thailand และ ผา่นแพลตฟอร์ม The Hub Thailand 

(ฉ)  “บริการ” หมายถงึ บริการ, ข้อมลู และการดําเนินการใดๆ ที)บริษัทจดัให้มีบนแพลตฟอร์ม  
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(ช) "วนัทําการ" หมายถึง วนัทําการในประเทศไทย และจะเกี)ยวข้องกบัวนัที)ธนาคารในประเทศไทยมีการดําเนินงาน 
และ/หรือ เปิดให้บริการ 

(ซ)  “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิw, สิทธิบัตร, เครื)องหมายการค้า, เครื)องหมายบริการ, สิ)งบ่งชี \ทาง
ภมูิศาสตร์, โดเมนเนม, โครงร่าง, แบบ, ฐานข้อมลู, ชื)อทางการค้าและธุรกิจ, ความลบัทางการค้า และข้อมลูอนั
เป็นความลบั และทรัพย์สินทางปัญญาอื)นๆ ที)มีกรรมสิทธิในทํานองเดียวกนั และคําขอจดทะเบียนทั \งหลายใน
สิ)งที)กล่าวมา ไม่ว่าที)มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ \นในอนาคต หรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์,        
สิทธิพิเศษ, สิทธิในการฟ้องร้อง, เรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื)นๆ จากการละเมิด, 
ยกัยอก หรือฝ่าฝืนใดๆ ในสทิธิใดๆ ดงักลา่วมา  

(ฌ) “การสญูเสีย” หมายถึง ค่าปรับ, การขาดทุน, จํานวนเงินในการชําระหนี \, ค่าใช้จ่าย (เช่น ค่าธรรมเนียมและ      
คา่ทนายความ), คา่บริการ, คา่ใช้จ่ายการฟ้องร้อง ดําเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชําระหนี \ และความรับผิด
อื)นๆ ทั \งหลาย  

(ญ)  “แพลตฟอร์ม” หมายถึง เว็บไซต์ URL: www.thehubthailand.biz และ แอปพลิเคชันโทรศพัท์มือถือหรือ           

แทบ็เลต็ ชื)อ “The Hub Thailand” ที)  The Hub Thailand ดําเนินการ และ/หรือ เป็นเจ้าของ 

(ฎ) “เอกสารข้อมูล” หมายถึง หน้าเวบเพจทั \งหลายบนแพลตฟอร์ม รวมทั \งข้อมูล, ภาพ, ลิงค์, เสียง, กราฟฟิก,    
วิดีโอ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชนั และเอกสารข้อมลูอื)นๆ ที)แสดงหรือจดัไว้บนแพลตฟอร์ม รวมถึงการทํางานหรือ
บริการที)ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม  

(ฏ) “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที)ลูกค้าซึ)งมีบัญชีอยู่กับThe Hub อาจจะใช้ร่วมกับชื)อผู้ ใช้ในการเข้าถึง
แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการที)เกี)ยวข้อง 

(ฐ) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที)สามารถใช้ในการบ่งชี \, ติดต่อ หรือแจ้งตําแหน่งของท่าน รวมถึง                  
แต่ไม่จํากัดเฉพาะ ชื)อ, อีเมลแอดเดรส, ที)อยู่จัดส่ง, ที)อยู่ส่งใบเรียกเก็บเงิน, หมายเลขโทรศัพท์, ข้อมูล              
บตัรเครดิต/เดบิต, ข้อมลูบญัชีธนาคารที)ใช้ชําระเงิน และข้อมลูใดๆ ที)ท่านให้แก่บริษัทเมื)อท่านสร้างบญัชีกับ
บริษัท และ/หรือ สง่คําสั)งซื \อ  

(ฑ) “ราคาขาย” หมายถงึ ราคาของสนิค้าที)แสดงไว้เพื)อขายแก่ลกูค้า ดงัระบไุว้บนแพลตฟอร์ม  

(ฒ) “คําสั)งซื \อ” หมายถงึ คําสั)งซื \อที)ดําเนินการผา่นแพลตฟอร์ม เพื)อซื \อสนิค้าที)แสดงอยูบ่นแพลตฟอร์ม 
(ณ) “สนิค้า” หมายถงึ สนิค้าที)แสดงไว้เพื)อขายให้ลกูค้าบนแพลตฟอร์ม 
(ด) “นโยบายความเป็นสว่นตวั” หมายถงึ นโยบายความเป็นสว่นตวัที)กําหนดไว้ในแพลตฟอร์มของบริษัท  
(ต) “วสัดตุ้องห้าม” หมายถึง ข้อมลู, กราฟฟิก, ภาพถ่าย, ชุดรหสั, โปรแกรม หรือมาโครอื)นใด และ/หรือ เอกสาร

ข้อมลูอื)นใดที)  

• ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา หรือสทิธิอนัมีเจ้าของอื)นใด ไมว่า่จะเป็นของบริษัท หรือบคุคลภายนอกใดๆ 

• ทําให้เสยีชื)อเสยีง, ใสร้่าย หรือขม่ขู ่ 

• มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ที)คกุคามหรือสร้างความเสยีหาย  

• เป็นที)น่ารังเกียจ, ลามกอนาจาร, ละเมิด, ฉ้อฉล, อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที)เกี)ยวข้อง          
และ/หรือ  

• ในความเห็นของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว ตีความ หรืออาจตีความได้ว่าเป็นการรุกรานต่อ และ/หรือ โจมตี          
บคุคลใดๆ  

(ถ) “ข้อกําหนดและเงื)อนไขการซื \อขาย” หมายถึง ข้อกําหนดและเงื)อนไขที)ใช้บงัคบัการซื \อสินค้าของลกูค้า ที)กําหนด

ไว้ ในแพลตฟอร์มของบริษัท   



เงื$อนไขการใชบ้ริการ - The Hub Thailand 

  3 
 

(ท) “ข้อกําหนดและเงื)อนไข” หมายถงึ ข้อกําหนดและเงื)อนไขในการใช้บริการฉบบันี \, เอกสารแนบท้าย รวมถงึ      แต่
ไมจํ่ากดัเฉพาะ นโยบายความเป็นสว่นตวั, ข้อกําหนดและเงื)อนไขการซื \อขาย, กฎและนโยบายอื)นๆ ของบริษัทที)
มีการประกาศ, เผยแพร่ และ/หรือ แก้ไขเพิ)มเตมิเป็นครั \งคราว บนแพลตฟอร์ม 

(ธ) “เครื)องหมายการค้า” หมายถึง เครื)องหมายการค้า, เครื)องหมายบริการ, ชื)อทางการค้า, ตราสินค้า หรือ  ส่วน
หนึ)งของตราสินค้า และโลโก้ ที)ใช้และแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจดทะเบียนแล้ว หรือยงัไม่ได้จดทะเบียน 
และเป็นของ The Hub Thailand หรือของบคุคลภายนอกคนใดก็ตาม  

(น)  “เหตสุดุวิสยั” หมายถงึ ภยันํ \าทว่ม, ภยัแผน่ดนิไหว, อคัคีภยั, ภยัคกุคามหรือโจมตีของผู้ก่อการร้าย,  ภยัคกุคาม 
จากสงครามหรือภยัสงคราม, การจลาจล, การนดัหยดุงาน, การปิดและการหยดุดําเนินการของอตุสาหกรรม, 
การขนสง่สาธารณะหรือระบบการโทรคมนาคมสื)อสารใดๆ หรือการเปลี)ยนแปลงใดๆ ในคําสั)งหรือกฎหมายที)ใช้
บงัคบั 

1.2  การตีความ  

การอ้างอิงถึง “ข้อ” ให้เป็นการอ้างอิงถึงข้อที)ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ และให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึง       
ข้อดงักลา่วตามที)มีการแก้ไขเพิ)มเติม หรือปรับปรุง ณ เวลาที)เกี)ยวข้อง หากในเอกสารใดๆ  มีการใช้คําว่า “รวมถึง” หรือ 
“รวมทั \ง” ให้ถือวา่ตามมาด้วยคําวา่ “แตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ” เว้นแตจ่ะระบไุว้อยา่งชดัแจ้งเป็นอยา่งอื)น ในกรณีที)มีข้อขดัแย้ง
หรือไม่สอดคล้องกนัระหว่างข้อกําหนดตั \งแต่สองข้อขึ \นไปภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ ท่านตกลงให้มีการวินิจฉยัไป
ในทางที)เป็นประโยชน์แก่  The Hub Thailand และบงัคบัตามข้อกําหนดที)เป็นประโยชน์แก่  The Hub Thailand 

 

2.  การใช้บริการและ/หรือการเข้าถงึแพลตฟอร์มโดยทั0วไป  

2.1  ท่านตกลงที)จะปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิ, ข้อกําหนดและเงื)อนไข, คําบอกกล่าว, ระเบียบและนโยบาย, คําแนะนําเกี)ยวกบั
การใช้บริการ และ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์ม ทั \งหมด รวมถึงที)อาจจะมีการแก้ไขเพิ)มเติมและปรับปรุงโดยบริษัทเป็น      
ครั \งคราว ทั \งนี \ บริษัทสงวนสิทธิwในการแก้ไขเพิ)มเติมและปรับปรุงแนวปฏิบตัิ, ข้อกําหนดและเงื)อนไข, คําบอกกล่าว, 
ระเบียบนโยบาย และคําแนะนําในเวลาใดๆ โดยถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงด้วยซึ)งการแก้ไขเพิ)มเติมและปรับปรุง
ใดๆ นั \นเมื)อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว  

 

2.2  ทา่นตกลงและรับรองที)จะไม ่ 

(ก) ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการเพื)อวตัถปุระสงค์ที)ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดหรือคาดหมายได้ว่าจะ
ก่อให้เกิดความเสยีหายใดๆ ตอ่แพลตฟอร์ม, ผู้ ใช้รายอื)น, บคุคลใดๆ และ/หรือสาธารณะ 

(ข) ใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการเพื)อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื)น หรือแสดงถ้อยคําหรือข้อมลูเท็จ
เกี)ยวกบัความสมัพนัธ์กบับคุคลหรือนิตบิคุคลใด  

(ค) อัปโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม, ส่งต่อ หรือทําให้โฆษณาซึ)งข้อมูลและรายละเอียดที)เป็นเท็จ และ/หรือ             
ไมช่อบด้วยกฎหมายใดๆ ผา่นทางแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ  

(ง) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต, ทําการรบกวน, แทรกแซง, ปรับเปลี)ยน, ขัดขวาง หรือทําให้ระบบ
คอมพิวเตอร์, เครื)องเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที)เชื)อมต่อกบัแพลตฟอร์ม, การใช้งานของผู้ ใช้คนอื)น หรือบริการ
ขดัข้อง, เสียหาย  

(จ) เข้าแทรกแซงบญัชีของผู้ ใช้รายอื)น หรือเก็บรวบรวมข้อมลูเกี)ยวกบัผู้ ใช้รายอื)น รวมถึงแต่ไม่จํากดัเฉพาะข้อมลู
สว่นบคุคลใดๆ 
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(ฉ) อัปโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม หรือส่งต่อวัสดุหรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที)มี หรือที)มีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัส
คอมพิวเตอร์, หนอน, ม้าโทรจนั, กลุ่มรหสั หรือส่วนประกอบที)ทําอนัตราย หรือทําให้เสียหาย หรือทําให้เกิด
ความผิดพลาด หรือรบกวนการทํางานของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื)น หรือของ
แพลตฟอร์มหรือบริการได้ 

(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที)สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที)เป็นที)ยอมรับของเครือข่ายที)
เชื)อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใดๆ ที)เกี)ยวข้อง และกฎหมายอื)นใดที)เกี)ยวข้อง รวมถึงในลกัษณะทีIไม่ได้รับ

อนญุาตตามสทิธิการใช้งานทีIให้ไว้ในทีIนี R 

2.3  บริษัทสงวนสิทธิwในการเปลี)ยนแปลง, ปรับปรุง, แก้ไข, ดดัแปลง, ระงบั หรือยกเลิกแพลตฟอร์มหรือการให้บริการ ไม่ว่า
ทั \งหมดหรือบางส่วน ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการเปลี)ยนแปลง, ปรับปรุง, 
แก้ไข, ดดัแปลง, ระงบั หรือยกเลกิดงักลา่ว ทําให้ทา่นไมส่ามารถเข้าถงึและ/หรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ สว่นหนึ)งสว่น
ใดหรือทั \งหมด  

2.4  โดยดลุพินิจของบริษัทแตเ่พียงฝ่ายเดียว บริษัทขอสงวนสทิธิwในเรื)อง 

(ก) การติดตาม, ตรวจสอบ, คัดกรอง, จัดกิจกรรม, เนื \อหา หรือเอกสารข้อมูลใดๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือ           
การบริการ รวมถึงการสอบสวนการฝ่าฝืนข้อกําหนดและเงื)อนไขใดๆ และอาจจะดําเนินการใดๆ ตามที)
เหน็สมควร  

(ข) ปอ้งกนั, จํากดั หรือเพิกถอน การเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของทา่น ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไข  

(ค) รายงานกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม ที)บริษัทสงสยัว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย, ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ        
ให้หนว่ยงานที)เกี)ยวข้องทราบ รวมถงึการให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานนั \นๆ  

(ง) ร้องขอข้อมลูและรายละเอียดเกี)ยวกบัการใช้บริการ และ/หรือ การเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน ในเวลาใดๆ และ
ใช้สิทธิของบริษัทภายใต้ข้อนี \หากท่านปฏิเสธการให้, ให้ หรือบริษัทมีเหตุให้เชื)อได้ว่าท่านให้ข้อมูลและ
รายละเอียดไมถ่กูต้อง, ที)ทําให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล  

(จ) คดักรอง, ปฏิเสธ, ลบ หรือย้ายเนื \อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มที)เป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนดและเงื)อนไขใดๆ, ได้รับการ
ร้องเรียนจากผู้ใช้รายอื)น, ผิดกฎหมาย, ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือคําสั)งทางกฎหมาย รวมถงึยงัอาจปิดกั \น
การสง่การสื)อสาร (รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ การปรับปรุงสถานะ, การลงข้อความ และ/หรือการสนทนา) 

2.5  การเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของท่าน อยู่ภายใต้บงัคบันโยบายความเป็นส่วนตวัที)กําหนดไว้ใน
https://www.thehubthailand.biz/privacy-policy/  

2.6  ก า ร ซื \อ ข า ย สิ น ค้ า ใ ด ๆ  อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ บั ง คั บ เ งื) อ น ไ ข แ ล ะ ข้ อ กํ า ห น ด ก า ร ซื \อ ข า ย  ต า ม ที) กํ า ห น ด ไ ว้ ใ น 
https://www.thehubthailand.biz/purchase-terms-conditions/  

2.7  นอกเหนือจากข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ หากมีการจัดทําข้อกําหนดและเงื)อนไขเฉพาะด้าน หรือมีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ)มเตมิให้อยูภ่ายใต้บงัคบัข้อกําหนดและเงื)อนไขเพิ)มเตมิ ซึ)งจะมีผลใช้บงัคบัโดยสมบรูณ์ทกุประการ  

 

3.  การใช้บริการ  

3.1  นอกเหนือจากข้ออื)นที)บญัญตัไิว้ในข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ ให้ถือวา่ข้อ r นี \ใช้บงัคบักบัการใช้บริการของทา่นโดยเฉพาะ 

3.2  บริการจะจํากดัไว้เฉพาะลกูค้าที)ได้รับอนญุาต โดยท่านต้องเป็นบคุคลที)บรรลนิุติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการ
เข้าทําสญัญาภายใต้กฎหมายที)เกี)ยวข้อง  หากทา่นผู้ เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์แหง่ราชอาณาจกัรไทย 
ได้สมคัรสมาชิกกบัทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือ
ผู้ดแูลของทา่นเรียบร้อยแล้ว ทา่นยินยอมและยอมรับวา่ทางบริษัทไมต้่องรับผิดชอบใดๆ ตอ่ทา่น หากทา่นไมไ่ด้รับความ
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ยินยอมและเหน็ชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดแูลของทา่นก่อนการสมคัรสมาชิกของทา่น หากทา่นไมไ่ด้รับความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยธรรมของทา่น กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม  

3.3  ทา่นตกลง  

(ก) เข้าใช้ และ/หรือ ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ รวมถึงดําเนินกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มเพื)อวตัถปุระสงค์
และด้วยวิธีการที)ชอบกฎหมายและด้วยความสจุริต เทา่นั \น  

(ข) รับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดใดๆ ที)ท่านโพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านแพลตฟอร์มนั \นมีความถูกต้องและ      
ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที) เกี)ยวข้องใดๆ และท่านตกลงจะรับผิดชอบในข้อมูลหรือรายละเอียดนั \น                    
แตเ่พียงผู้ เดียว 

3.4  บริษัทให้บริการในลกัษณะที)เป็นการอํานวยความสะดวกเรื)องการจดัหาสถานที)และโอกาสให้แก่ผู้ซื \อและผู้ขายเพื)อการ     
ซื \อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม โดยผู้ ขายซึ)งเป็นผู้ ลงรายการและขายสินค้าของผู้ ขายบนแพลตฟอร์มนั \น เป็น
บุคคลภายนอก/นิติบุคคลภายนอก (“ผู้ ขาย”) เพื)อหลีกเลี)ยงข้อสงสยั การซื \อขายสินค้าระหว่างผู้ ซื \อกับผู้ ขายจะเป็น
ข้อตกลงหรือสญัญาที)ทําขึ \นโดยตรงระหว่างผู้ ซื \อกับผู้ ขายเท่านั \น และไม่ได้เป็นคู่สญัญาของสญัญาซื \อขายใดๆ หรือ
สญัญาอื)นใดระหว่างผู้ซื \อและผู้ขาย และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีใดๆ รวมถึงการรับประกนัที)เกี)ยวข้องสญัญาดงักลา่ว 
บริษัทไมมี่สว่นเกี)ยวข้องในธรุกรรมระหวา่งผู้ ใช้แพลตฟอร์ม อยา่งไรก็ตาม การซื \อขายสนิค้าที)เกิดขึ \นผา่นแพลตฟอร์มนั \น 
ให้อยู่ภายใต้บงัคบัข้อกําหนดและเงื)อนไขการใช้บริการนี \ รวมถึงข้อกําหนดและเงื)อนไขอื)นๆ และนโยบายที)เกี)ยวข้องกบั
แพลตฟอร์ม 

3.5  ในกรณีที)ทา่นเป็นผู้ขาย ทา่นตกลงที)จะปฏิบตัติามข้อกําหนดและเงื)อนไขดงัตอ่ไปนี \  

(ก) จดัเตรียม, อปัโหลดภาพสินค้า, คําอธิบายสินค้า รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที)เกี)ยวข้องกบัร้านค้า และสินค้าบน
แพลตฟอร์มโดยละเอียด ซึ)งข้อมลูทั \งหมดดงักลา่วเป็นข้อมลูที)เป็นปัจจบุนั ทั \งนี \ ภาพถ่ายของสินค้าจะต้องเห็น
สนิค้าชดัเจนและถกูต้องตรงกบัสนิค้าจริง บริษัทไมอ่นญุาตให้ใช้ภาพในลกัษณะเซลฟี) เป็นภาพถ่ายของสนิค้า 

บริษัทขอสงวนสิทธิwในการอนุญาต, ปฏิเสธ, ยกเลิก หรือเปลี)ยนแปลง รายละเอียด, ข้อมูล, ภาพถ่าย ฯลฯ                
ที)เกี)ยวข้องกบัสนิค้าและร้านค้าได้ 

(ข) แจ้งรายการและขายสนิค้าสนิค้าที)เป็นของแท้, ต้นฉบบั, ใหม ่และไมเ่คยผา่นการใช้งาน บริษัทไมอ่นญุาตให้แจ้ง
รายการและขายสนิค้าที)เป็นของลอกเลียนแบบตราสนิค้าอื)นที)เป็นต้นฉบบั, ปลอม, ละเมิดลขิสทิธิ/ทรัพย์สนิทาง
ปัญญา และ/หรือ ผิดกฎหมายอื)นใด  

(ค) รับผิดชอบการบริการสินค้าในสต็อกของร้านค้าท่าน และหมั)นปรับปรุงรายละเอียด, ข้อมลู, ภาพถ่าย ฯลฯ ที)
เกี)ยวข้องกบัสนิค้าและร้านค้าของทา่นเองให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  

(ง) สินค้าที)แจ้งรายการและขายบนแพลตฟอร์มจะต้องมีการรับประกนั (หากสินค้านั \นสามารถให้การรับประกนัได้) 
กรณีที)สินค้าสามารถให้การรับประกนัได้ ผู้ขายจะต้องระบรุายละเอียดดงักลา่วในรายการสินค้านั \นๆ ขณะแจ้ง
รายการสนิค้าด้วย  

 

4.  การสร้างบญัชี The Hub Thailand  

4.1  ในการใช้บริการบางอย่างบนแพลตฟอร์ม ท่านอาจจะถกูกําหนดให้ต้องลงทะเบียนเพื)อสร้างบญัชี The Hub Thailand
และให้ข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน โดยชื)อผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) บริษัทอาจจะเป็นผู้พิจารณาและ

ออกให้ทา่น หรือหากทา่นเป็นคนออก บริษัทขอสงวนสทิธิwให้เป็นดลุพินิจของบริษัทแตฝ่่ายเดียวในการอนมุตัิเกี)ยวกบัการ
ใช้แพลตฟอร์ม       และ/หรือบริการที)เกี)ยวข้อง รวมถงึการบอกกลา่วให้ทา่นปรับปรุงข้อมลูสว่นบคุคล หรือยกเลกิชื)อผู้ ใช้
และ/หรือรหสัผา่นในเวลาใดๆ โดยไมต้่องรับผิดชอบในความสญูเสียใดๆ ที)เกิดขึ \นจากหรือเกี)ยวข้องกบัเหตดุงักลา่ว ทา่น
ตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของบญัชี, ชื)อผู้ ใช้งาน และ/หรือรหสัผ่านของท่านและการเปิดเผยหรือการใช้
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งานใดๆ        ในทกุกรณี ทา่นจะเก็บชื)อผู้ ใช้และรหสัผา่นไว้เป็นความลบั และเปลี)ยนรหสัผา่นเป็นครั \งคราว ทั \งนี \ เพื)อชว่ย
ให้ท่านมีประสบการณ์ที)ดีจากการใช้แพลตฟอร์ม ท่านจะแจ้งให้บริษัททราบทนัที หากท่านมีเหตสุงสยัหรือทราบว่าชื)อ
ผู้ ใช้งาน และ/หรือ รหสัผา่นของทา่นอาจจะถกูเปิดเผย หรือมีการเข้าแพลตฟอร์มโดยใช้ชื)อผู้ ใช้งานและ/หรือรหสัผา่นของ
ท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากท่านมีความจําเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแต่ไม่สามารถเข้าถึง
แพลตฟอร์มได้ 

4.2  ผู้ ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก The Hub Thailand ได้เพียง 1 บญัชีผู้ ใช้งาน หากตรวจสอบพบว่าท่านมี
บญัชีผู้ ใช้งานมากกว่า 1 บญัชี  The Hub Thailand ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณายกเลิกคําสั)งซื \อ และบญัชีผู้ ใช้งาน 
รวมถงึโปรโมชั)น สว่นลดตา่งๆ(ถ้ามี) 

4.3   ท่านตกลงว่าการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการใดๆ ในแพลตฟอร์ม, ข้อมลู หรือการสื)อสารใดๆ ที)อ้างอิงถึงชื)อผู้ ใช้งาน
และรหสัผา่นของทา่น แล้วแตก่รณี ให้ถือวา่เป็นการเข้าใช้โดยทา่น หรือออกโดยทา่น  

โดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ การใช้บริการใดๆ (ยกเว้นกรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยมิชอบที)บริษัทได้รับคําบอกกลา่ว
ภายใต้ข้อ q.nแล้ว) ท่านตกลงผกูพนัรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทําดงักล่าว รวมถึงชดใช้ความเสียหายให้
บริษัทตอ่ความสญูเสยีใดๆ ทั \งหมดที)สามารถอ้างอิงไปชื)อผู้ใช้หรือรหสัผา่นของทา่นได้  

 

5.  ข้อมูลของท่าน  

5.1  ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตวัซึ)งปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และท่านยินยอม       
ให้บริษัทเก็บ, ใช้ และเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่นเพื)อประโยชน์ตามที)กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวั 

5.2  ท่านยินยอมให้บริษัทใช้เอกสารข้อมูล หรือเนื \อหา หรือข้อความใดๆ ที)ท่านยื)นหรือโพสต์ไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือ         
มอบให้แก่บริษัท รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเฉพาะ ความคิดเห็น, คําแนะนํา, คําถาม, บทวิจารณ์ และชื)อที)ท่านใช้ขณะสง่ข้อมลู 
หรือเนื \อหา หรือข้อความใดๆ ดงักลา่ว บริษัทสงวนสทิธิwแตไ่มผ่กูพนัที)จะเผยแพร่, ลบออก หรือแก้ไขการสง่ข้อมลูของทา่น 

5.3  ท่านยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมลูใดๆ ที)ทา่นให้ไว้ รวมทั \งข้อมลูสว่นบคุคล เพื)อประโยชน์ในการสง่อีเมลข้อมลูข่าวสาร และ/
หรืออีเมลส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ทั \งนี \ ท่านอาจเลือกยกเลิกรับอีเมลดงักล่าวในภายหลงัได้ การยินยอมของท่าน
ภายใต้ ข้อ 6.3 นี \ ถือวา่เป็นความยินยอมเพื)อวตัถปุระสงค์ภายใต้กฎหมายควบคมุการสแปมใดๆ (ทั \งในประเทศไทยหรือ
ประเทศใดๆ ที)เกี)ยวข้อง)  

  

6.   การเชื0อมโยง และการโฆษณา  

6.1  The Hub Thailand ยืนยนัที)จะปกป้องข้อมลูต่างๆของท่าน  ท่านยินยอมและยอมรับให้บริษัทเก็บข้อมลูของท่านเพื)อ
อํานวยความสะดวกและให้ประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มของท่านให้เป็นไปอย่างราบรื)น บริษัทอาจจะรวมเอาการ
เชื)อมโยงไว้กบัเว็บไซต์ หรือเนื \อหาอื)นบนอินเทอร์เน็ตที)เป็นของ หรือดําเนินการโดยบคุคลภายนอก ซึ)งไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคมุของบริษัท การเชื)อมโยงดงักลา่วมิใช่การยืนยนัหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื \อหาดงักลา่ว และท่านตกลงว่าการเข้า
ใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื \อหาที)เชื)อมโยงไว้ดงักลา่วเป็นความเสี)ยงของท่านเองทั \งสิ \น บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาด, ความไม่ถกูต้อง หรือเนื \อหาที)ไม่เหมาะสมอื)นใด หรือความเสียหายซึ)งเป็นผลที)ตามมาจากการเข้าใช้
เวบ็ไซต์หรือเนื \อหาที)เชื)อมโยงไว้ใดๆ  

6.2  เพื)อประโยชน์ในการโฆษณาสนิค้าหรือบริการของผู้ขาย หรือบริการของบริษัท บริษัทอาจจะแนบเอกสารข้อมลูใดๆ ไว้กบั
แพลตฟอร์มในรูปแบบของแบนเนอร์ หรือ java applet เป็นต้น  

 

7.  ทรัพย์สนิทางปัญญา  
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7.1  บรรดาทรัพย์สนิทางปัญญาบนแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมลูที)เกี)ยวข้องทั \งหลาย เป็นกรรมสทิธิwของ, อนญุาตให้แก่ หรือ
ควบคมุโดยบริษัท, ผู้อนญุาตให้ใช้สทิธิของบริษัท หรือผู้ให้บริการของบริษัท (แล้วแตก่รณี) บริษัทสงวนสทิธิwที)จะบงัคบัใช้
สิทธิภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงภายใต้กฎหมายใดๆ ที)เกี)ยวข้อง แม้บริษัทจะไม่ได้มีการอ้างสิทธินั \น
ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ หรือในเวลาใดๆ 

7.2  การอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือมอบสิทธิในการใช้งาน หรือให้สิทธิที)จะใช้ ซึ)งเครื)องหมายการค้าใดๆ ที)แสดงอยู่บน
แพลตฟอร์ม จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทหรือจากเจ้าของเครื)องหมายการค้าที)
เกี)ยวข้องอื)นใดเทา่นั \น 

7.3  บริษัทอนญุาตเพียงให้ทา่นดาวน์โหลด, พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมลูในแพลตฟอร์มเพื)อการใช้งานตามวตัถปุระสงค์ภายใต้
ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \เทา่นั \น  

7.q     ท่านตกลงที)จะไม่แก้ไขเปลี)ยนแปลง, ทําซํ \า, เผยแพร่ซํ \า, สง่ตอ่ และ/หรือแจกจ่ายเอกสาร รวมถึงวิธีการอื)นใดที)เป็นการ
ละเมิดสิทธิของบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิที)เกี)ยวข้องซึ)งลิขสิทธิทั \งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื)นๆ ในเอกสาร
ข้อมลูนั \น หรือในเซิร์ฟเวอร์, ระบบ หรืออปุกรณ์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษัทหรือ
จากเจ้าของลขิสทิธิwที)เกี)ยวข้อง 

  

8.  การยกเลกิ  

8.1  ทา่นรับทราบและตกลงวา่ โดยดลุพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว และให้มีผลโดยทนัที บริษัทสงวนสทิธิwการยกเลกิการเข้า 
และ/หรือ การใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการของทา่น ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ)งหรือทั \งหมด และ/หรือ ระงบัชื)อผู้ ใช้งาน
และรหสัผ่านของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตใุด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การกระทําผิดข้อกําหนดและเงื)อนไขใดๆ ในการใช้
แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการนี \ หรือเมื)อมีเหตใุห้บริษัทเชื)อได้ว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทําการใดๆ ที)ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดและเงื)อนไขใดๆ ของ  The Hub Thailand หรือในความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลใดๆ หรือในความเห็น
ของบริษัท เหน็วา่เป็นการไมเ่หมาะสมที)จะยงัคงให้ทา่นเข้าและ/หรือใช้แพลตฟอร์มตอ่ไป 

8.2  หากท่านประสงค์ที)จะยกเลิกความตกลงในข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ ท่านตกลงที)จะส่งคําบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น        
ลายลกัษณ์อกัษรถงึบริษัทไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

 

9.  คาํบอกกล่าว  

9.1  การบอกกลา่วใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสง่ตามที)อยู่และ/หรือที)อยู่อีเมลที)ได้
แจ้งไว้ลา่สดุ โดยให้ถือว่าได้รับคําบอกกลา่วแล้วในวนัถดัจากวนัสง่หากเป็นการสง่ทางไปรษณีย์ หรือในวนัที)ให้คําบอก
กลา่วนั \นหากเป็นการสง่ไปทางอีเมล  

9.2 กรณีที)บริษัทเป็นผู้ ส่งคําบอกกล่าว หากบริษัทเลือกที)จะบอกกล่าวหรือสื)อสารกับท่านผ่านสื)อสิ)งพิมพ์ หรือสื)อ
อิเลก็ทรอนิกส์ใดๆ ให้ถือวา่ทา่นได้ทราบแล้วในวนัที)มีการเผยแพร่หรือออกอากาศผา่นสื)อสิ)งพิมพ์ หรือสื)ออิเลก็ทรอนิกส์  

9.3  หากทา่นต้อง การสง่คําบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาถึงบริษัท กรุณาสง่ไปยงัเลขที) tot สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั \น 
16  ถนนพระราม n แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุง เทพมหานคร nlrrlประเทศไทย  และ/ห รือผ่านทาง 
www.thehubthailand.biz/contact และจะถือวา่บริษัทได้รับคําบอกกลา่วนั \นแล้วมีใบตอบรับไปยงัทา่น  

9.4  โดยดลุพินิจของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว บริษัทอาจจะปรับปรุงวิธีการส่งคําบอกกล่าวและ/หรือกําหนดวิธีการอื)นเพื)อใช้บอก
กลา่ว รวมถงึเงื)อนไขหรือเงื)อนเวลาที)จะถือวา่ได้รับคําบอกกลา่วนั \นแล้ว นอกเหนือไปจากที)กําหนดไว้ในข้อ 9.1, 9.2 และ 
9.3 



เงื$อนไขการใชบ้ริการ - The Hub Thailand 

  8 
 

10.  การจาํกัดความรับผิดของบริษัท  

10.1   The Hub Thailand รวมถึง เจ้าหน้าที), ลกูจ้าง, กรรมการ, ที)ปรึกษา, ตวัแทน, ผู้ ให้บริการ, และผู้ รับโอนสิทธิทั \งหลาย
ของ  The Hub Thailand ไมต้่องรับผิดในความเสยีหายใดๆ ไมว่า่เกิดขึ \นโดยตรงหรือโดยอ้อมตอ่ทา่นเกี)ยวข้องกบั  

(ก) การเข้าใช้, ใช้งาน และ/หรือ การไมส่ามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้  

(ข) ความล้มเหลว, ผิดพลาด, ตกหลน่, ขดัข้อง, ลา่ช้า, มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหสั, โปรแกรมตวัแทน หรือมาโคร
อื)นใด ที)เป็นอนัตราย ก่อความเสียหาย หรือทําให้เกิดความผิดพลาด ตอ่ระบบ, เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื)อมตอ่ใดๆ 
และ  

(ค) ความน่าเชื)อถือของข้อมูลหรือเนื \อหาใดๆ ที)มีอยู่ในแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ ท่านรับทราบว่าท่านจะ
ตรวจสอบความถกูต้องของเนื \อหาด้วยตนเอง  

(ง) การเข้าใช้ หรือใช้งาน ลกัษณะใดๆ ในเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ หรือแพลตฟอร์มอื)นใดที)เชื)อมโยงไว้กบัแพลตฟอร์ม
ของบริษัท แม้วา่จะได้มีการแจ้งบริษัท, เจ้าหน้าที), ลกูจ้าง หรือตวัแทนของบริษัท หรือคาดหมายไว้แล้วถึงความ
เป็นไปได้ในความเสยีหายนั \น  

10.2  ท่านรับทราบว่าแพลตฟอร์ม, บริการ และเอกสารข้อมลู รวมถึงข้อมลูและเนื \อหาทั \งหลายที)อยู่ในแพลตฟอร์ม, บริการ 
หรือเอกสารข้อมลู อยูใ่นหลกัเกณฑ์ “ตามที)เป็น” และ “ตามที)มี”, ถกูให้ไว้เพื)อใช้เป็นข้อมลูเทา่นั \น 

    The Hub Thailand ส่งเสริมให้ผุ้ ขายพยายามแสดงราคา และรายละเอียดสินค้าให้ถูกต้องและแม่นยําที)สุด ท่าน
ยอมรับและเหน็ชอบวา่การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื)อนของข้อมลู  

ในส่วนที)เกี)ยวข้องกบัแพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมลู บริษัทไม่รับประกนัหรือไม่รับรองไม่ว่าโดยปริยายหรือชดั
แจ้ง รวมถงึไมรั่บประกนัการไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลภายนอก หรือความเหมาะสมตอ่วตัถปุระสงค์อยา่งหนึ)งอยา่งใด  

(ก) ว่ามีความถกูต้อง, ความเหมาะสมใดๆ, ความเพียงพอ, มลูค่าทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมลูและ/
หรือ เนื \อหาทั \งหลายที)อยูใ่นแพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมลู  

(ข) วา่แพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมลู ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือชดุรหสัที)ทําขึ \นด้วยเจตนาทจุริต, ทํา
ให้เกิดการทําลาย หรือทําให้เกิดการขดัข้อง หรือเป็นอนัตราย หรือเกิดความเสยีหาย   

(ค) วา่แพลตฟอร์ม, บริการ หรือเอกสารข้อมลูใดๆ จะไมเ่กิดการติดขดั, มีความมั)นคง หรือปราศจากความผิดพลาด 
หรือการตกหลน่หรือความชํารุดบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไข 

(ง) การขดัขวาง, การขาดการติดตอ่ หรือ ความลา่ช้าในการสง่ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตและอีเมล รวมถึงการสง่ข้อมลู
ไม่ถกูต้อง อนัเป็นผลมาจากความแออดัในการส่งข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต หรือด้วยลกัษณะของอินเทอร์เน็ตที)มี
ผู้ ใช้งานสาธารณะจํานวนมาก 

(จ) ถึงความปลอดภยัในข้อมลูใดๆ ที)ส่งโดยท่านหรือไปยงัท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และซึ)งอาจจะถกู
เข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที)ไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ ถูกเปิดเผยโดยบริษัท, เจ้าหน้าที), ลกูจ้าง หรือตวัแทน     
ของบริษัทให้แก่บคุคลภายนอกที)อ้างวา่เป็นทา่นหรืออ้างวา่ได้รับมอบอํานาจจากทา่น  

10.3  บริษัทไมต้่องรับผิดชอบในความเสี)ยงภยัใดๆ อนัเกิดจากความเข้าใจผิด, ความผิดพลาด, ความล้มเหลว, ความเสียหาย, 
คา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ ซึ)งเป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และยอมรับวา่ความเสี)ยงภยัดงักลา่ว
ของทา่นเองทั \งสิ \น  

10.4 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในข้อผิดพลาดในการจดัพิมพ์, จดัเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาด หรือความตกหลน่อื)นใด 
ในการตอบรับ, ออกใบแจ้งหนี \ หรือเอกสารอื)นใด ในสว่นของบริษัทที)อาจมีการแก้ไข 
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11. เหตุสุดวสัิย 

กรณีที)เกิดเหตทีุ)อยูเ่หนือการควบคมุบริษัทหรือเหตสุดุวิสยั ท่านยอมรับวา่บริษัทไมต้่องรับผิดในความเสียหายใดๆ อนัเกิดจาก
การที)บริษัทไมส่ามารถปฏิบตัติามหน้าที)ของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

 

12.  บุคคลภายนอก  

บคุคลหรือนิติบคุคลใดที)ไมไ่ด้เป็นคูส่ญัญาในข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ ไมมี่สทิธิภายใต้กฎหมายในเขตอํานาจใดๆ ในการบงัคบั
ตามข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ไม่วา่ข้อใดข้อหนึ)ง ทั \งนี \ เพื)อมิให้เกิดข้อสงสยั บทบญัญตัิข้อนี \ไม่มีผลกระทบตอ่สิทธิของผู้ รับมอบ
หรือรับโอนสทิธิโดยชอบซึ)งข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \  

 

13. การขอคุ้มครองชั0วคราว 

บริษัทอาจจะขอความคุ้มครองชั)วคราว หากบริษัทพิจารณาด้วยความสจุริตใจแล้วเห็นวา่คําสั)งยบัยั \งชั)วคราว หรือการคุ้มครอง
ชั)วคราว เป็นหนทางที)เหมาะสมและเพียงพอเพื)อเยียวยาการผิดสญัญา หรือการไมป่ฏิบตัติามข้อกําหนด  

 

14. การปรับปรุงข้อกาํหนดและเงื0อนไข 

เมื)อมีคําบอกกลา่วผ่านแพลตฟอร์ม หรือโดยวิธีการอย่างอื)นในการแจ้งให้ทราบตามที)บริษัทกําหนด (ซึ)งอาจรวมถึงการแจ้งให้
ทราบทางอีเมล) บริษัทอาจจะเปลี)ยนแปลงข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ การเปลี)ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลบงัคบัในวนัที)บริษัทบอก
กล่าวผ่านวิธีการดงักล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลงัวนัที)ดงักล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ)มเติม
ดงักลา่ว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ)มเติม ท่านต้องหยดุการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื)อนไขใน
การใช้บริการนี \ บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเพิ)มเติมเงื)อนไขในการใช้บริการนี \โดยวิธีการดงักลา่วข้างต้นซึ)งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้
โดยไมต้่องได้รับความยินยอมจากบคุคลหรือนิตบิคุคลใดที)ไมไ่ด้เป็นคูส่ญัญาในข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \  

 

15. พยานหลักฐาน 

ท่านรับทราบและตกลงว่าบนัทึกใดๆ ซึ)งอาจรวมถึงบนัทึกการสนทนาทางโทรศพัท์ (หากมี) ที)เก็บรักษาไว้โดยบริษัท หรือ               
ผู้ ให้บริการของบริษัทที)เกี)ยวข้อง ซึ)งเกี)ยวพนักบัแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผกูพนัท่านและเป็นที)สิ \นสดุไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็
ตาม และถือเป็นหลกัฐานที)เกี)ยวกบัเนื \อหา และ/หรือ ข้อมลูใดๆ ที)มีการส่งให้กนัระหว่างท่านกบับริษัท ท่านตกลงว่าบนัทึก
ดงักลา่วทั \งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลกัฐานได้ ทา่นจะไมโ่ต้แย้งหรือคดัค้านเรื)องการใช้เป็นพยานหลกัฐาน, ความน่าเชื)อถือ,      
ความถกูต้อง หรือแท้จริงของบนัทกึดงักลา่ว เพียงเพราะวา่บนัทกึดงักลา่วอยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมลูที)ออกมา
จากระบบคอมพิวเตอร์ และทา่นตกลงสละสทิธิใดๆ ของทา่น (ถ้ามี) ในการคดัค้านดงักลา่ว  

 

16. การโอนสทิธิ 

16.1 ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
จากบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจโอนสิทธิของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้
ตามที)บริษัทเหน็สมควร 
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16.2 บริษัทสงวนสิทธิwที)จะมอบหมายหรือทําสญัญาช่วงการปฏิบตัิตามหน้าที)ใดๆ ของบริษัทอนัเกี)ยวพนักบัแพลตฟอร์ม และ/
หรือ การบริการ และสงวนสิทธิwที)จะใช้ผู้ ให้บริการ, ผู้ รับเหมาช่วง และ/หรือ ตัวแทนรายใดในเงื)อนไขที)บริษัทเห็นว่า
เหมาะสม  

17. การใช้และการสละสทิธิของบริษัท 

17.1 กรณีที)สิทธิและ/หรือการเยียวยาของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \มีเพิ)มขึ \น ให้ถือว่าเป็นสิทธิเพิ)มเติมและ                
ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื)นๆ ที)บริษัทมีตามกฎหมาย เว้นแต่จะมีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื)นโดย
ชดัเจน  

17.2  การที)บริษัทไมใ่ช้สทิธิและ/หรือการเยียวยาตามข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ หรือตามกฎหมาย ไมถื่อเป็นการสละสทิธิภายใต้
ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ และการไม่ใช้สิทธิดงักลา่วไมก่ระทบตอ่สิทธิและ/หรือการเยียวยาที)จะบงัคบัตามข้อกําหนดและ
เงื)อนไขนี \ในภายหลงั บริษัทยงัคงมีสิทธิที)จะใช้สิทธิและ/หรือการเยียวยาของบริษัทในสถานการณ์อื)นใดหากท่านกระทํา
ผิดข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \   

17.3 การที)บริษัทไม่ใช้สิทธิและ/หรือการเยียวยาใดๆ ภายใต้ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการ
ขดัขวาง หรือเป็นอปุสรรคต่อการใช้สิทธิหรือการเยียวยาของบริษัทในสิทธิหรือการเยียวยาอื)นใดภายใต้ข้อกําหนดและ
เงื)อนไขนี \ หรือตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีที)กําหนดไว้ชดัแจ้งในข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ หรือตามกฎหมาย (หากมี) 

 

18. ความสมบรูณ์ของข้อกาํหนดและเงื0อนไข 

กรณีที)บทบญัญตัิใดๆ ของข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่สมบรูณ์ หรือไม่อาจบงัคบัได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็
ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย, ความสมบรูณ์ และการบงัคบัใช้ได้ของข้อกําหนดและเงื)อนไขสว่นที)เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ 
หรือต้องเสื)อมเสียไปด้วย และยงัคงมีผลบงัคบัตอ่ไปเสมือนวา่ข้อกําหนดที)ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ไม่สมบรูณ์ หรือไม่อาจบงัคบั
ได้นั \น ถกูแยกออกจากข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ 

ข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ประกอบขึ \นเป็นสญัญาทั \งฉบบัที)มีระหว่างท่านกบับริษัทอนัเกี)ยวกบัเนื \อหาต่างๆ ในที)นี \ และยกเลิก
และแทนที)ความเข้าใจ, การตดิตอ่สื)อสาร และข้อตกลงทั \งหมดที)มีก่อนหน้านี \อนัเกี)ยวกบัเนื \อหาตา่งๆ ในที)นี \ 

 

19.  ภาษา 

ในกรณีที)มีการทําขึ \นหรือแปลข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \เป็นภาษาอื)นนอกเหนือจากภาษาไทย (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”)     
การบงัคบัให้เป็นไปตามฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาไทยต้องถกูนํามาใช้ก่อนฉบบัภาษาตา่งประเทศ 

 

20. กฎหมายที0ใช้บงัคับ 

การใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริการ รวมถึงข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ให้อยู่ภายใต้บงัคบัและการตีความตามกฎหมายแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที)เกิดขึ \นอันเนื)องมาจากข้อกําหนดและเงื)อนไขนี \ให้อยู่ภายใต้เขตอํานาจของศาลไทย             
เพียงผู้ เดียว 

 

21. การตดิต่อThe Hub 

หากทา่นมีข้อสงสยั, ความคดิเหน็ หรือต้องการความชว่ยเหลอื ทา่นสามารถตดิตอ่บริษัทผา่นชอ่งทาง 

อีเมล support@thehubthailand.biz  


