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ข้ อตกลงการใช้ งาน (Terms of Use) version 2016.1
ขอต้อนรั บทุ กท่ านเข้าสู่ ยูนิ ลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ค ธุ รกิ จ ภายใต้การดูแลของยูนิ ลีเวอร์ (ต่ อไปใน
ข้อตกลงนี้ จะเรี ยกว่า “ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ”) โดยเว็บไซต์น้ ี จะให้ท้ งั ข้อมูลในการดาเนิ นธุรกิจ สิ นค้า และ
บริ ก าร สิ ทธิ ประโยชน์ กิ จ กรรมต่ างๆ ตลอดจนบริ ก ารออนไลน์ อื่น ๆ เช่ น การสมัค รเป็ นผูร้ ่ ว มธุ รกิ จ
(Business Associate) (ต่อไปเรี ยกว่า “BA”) Affiliate (ต่อไปเรี ยกว่า “AF”) หรื อ Privileged Shopper (ต่อไป
เรี ยกว่า “PS”) การสัง่ ซื้อสินค้า การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวจากการดาเนินธุรกิจร่ วมกับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
เป็ นต้น
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่ได้จากัดว่าผูท้ ี่สามารถเข้าชมหรื อใช้บริ การจากเว็บไซต์น้ ีจะต้องเป็ น BA AF
PS กับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คเท่านั้น (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประเภทสมาชิกแต่ละประเภทได้ที่
หน้า Privileges) โดยกรณี ที่เป็ นลูกค้าทัว่ ไป หรื อผูท้ ี่สนใจก็สามารถเข้ามาชมเว็บไซต์และสามารถรับบริ การ
จากยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้เช่นเดียวกัน (โดยคาว่า “ท่าน” ในข้อตกลงนี้ให้หมายถึง BA AF PS ลูกค้าทัว่ ไป
และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป)
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คถือเป็ นเจ้าของและมีอานาจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการบริ หารจัดการและดาเนินการ
ใดๆ ในเว็บไซต์น้ ี ทั้งนี้ ในการใช้เว็บไซต์ของท่านจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. การตกลงยินยอม
ก่อนที่ท่านจะตกลงเป็ นผูใ้ ช้บริ การในเว็บไซต์น้ ี ท่านจาเป็ นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทุก
ประการตามข้อตกลงการใช้งานนี้ (ต่อไปจะเรี ยกว่า “ข้อตกลง”) และเงื่อนไขในนโยบายความเป็ นส่วนตัว
ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
ทั้ง นี้ ในการที่ ท่ า นได้เ ข้า มาใช้เ ว็บ ไซต์น้ ี แสดงว่ า ท่ า นยิน ยอมผูก พัน ตนตามข้อ ตกลง ซึ่ ง
รายละเอียดจะปรากฏตามข้างล่างนี้และตามลิงก์ต่างๆ ที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้แสดงไว้ และรวมถึงท่านได้
ยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงเพิ่มเติมที่อาจจะได้มีการแก้ไขหรื อปรับปรุ งในอนาคต (ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขข้อตกลงได้เป็ นครั้งคราว โดยไม่ต ้องแจ้งให้ท่านทราบ แต่ จะ
เผยแพร่ สาเนาข้อตกลงฉบับปรับปรุ งใหม่ไว้ที่เว็บไซต์น้ ี ) และหมายความรวมไปถึงว่าท่ านเข้าใจและ
เห็นชอบกับข้อตกลงแก้ไขหรื อปรุ งปรุ งเพิ่มเติมด้วย และการที่ท่านใช้บริ การภายหลังจากวันที่มีการแก้ไข
หรื อปรับปรุ งข้อตกลงแล้ว จะถือว่าการใช้บริ ก ารของท่านเป็ นการยอมรับข้อตกลงทั้งหมดทั้งในส่ วนของ
ข้อตกลงที่มีอยูแ่ ล้ว และข้อตกลงที่มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
หากท่านได้อ่านข้อตกลงนี้ นโยบายความเป็ นส่ วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยและไม่ยนิ ยอมที่จะปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่างๆ นั้น ขอให้ท่านหยุดใช้เว็บไซต์น้ ีโดยทันที

2. ภาษาของข้ อตกลง
ในกรณี ที่ ยูนิ ลี เ วอร์ เน็ ท เวิ ร์ ค ได้จ ัด เตรี ยมข้อ ตกลงฉบับ แปลเป็ นภาษาต่ า งประเทศ เช่ น
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้น ท่านยอมรับว่าฉบับแปลนั้นจัดเตรี ยมไว้ให้ท่านเพื่อความสะดวกเท่านั้น โดยข้อตกลง
ฉบับภาษาไทยจะยังมีผลบังคับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
หากมีข ้อความใดๆ ขัด แย้งกัน ระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาไทยและฉบับแปล ให้ยึด ถือฉบับ
ภาษาไทยเป็ นสาคัญและมีผลบังคับใช้
3. วัตถุประสงค์ของการใช้ งานเว็บไซต์
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้จดั ให้มีเว็บไซต์น้ ี ข้ ึนเพื่อธุรกิจ และการพาณิ ชย์ หากท่านเป็ นผูท้ ี่ย งั ไม่
บรรลุนิติภาวะหรื อไม่มีความสามารถในการทานิ ติกรรมตามที่กฎหมายไทยกาหนดไว้ ท่านควรขอความ
ยินยอมจากผูป้ กครองของท่านก่อนเข้าใช้บริ การเว็บไซต์น้ ี
4. การเริ่มต้นการใช้ บริการ
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เป็ นธุรกิจภายใต้การดูแลของยูนิลีเวอร์ ซึ่งยูนิลีเวอร์มีบริ ษทั ในเครื อตั้งอยูใ่ น
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ดังนั้น บริ ษทั ในเครื อยูนิลีเวอร์ในบางประเทศอาจมีการดาเนินธุรกิจ ยูนิลีเวอร์ เน็ท
เวิร์ค เช่นเดียวกัน และสามารถให้บริ การแก่ท่านในนามของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ดว้ ย โดยท่านยินยอมและ
ยอมรับบริ ษทั ในเครื อดังกล่าวมีสิทธิ์ในการให้บริ การกับท่าน
ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้จดั ให้มีบริ การต่างๆ และความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ในเว็บไซต์น้ ี โดย
สาหรับบริ การทัว่ ไปที่ไม่จาเป็ นต้องมีบญ
ั ชี ผใู ้ ช้งาน (account) และรหัสผ่านส่ วนตัว (Password) นั้น ท่าน
สามารถเข้าชมและรับบริ การได้ทนั ที เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ข้อมูลทัว่ ไปในการดาเนินธุรกิจ
เครื อข่ าย ข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้า เป็ นต้น แต่ สาหรั บบริ ก ารบางประเภทที่ยูนิลีเวอร์ น าเสนอให้เฉพาะผูท้ ี่
ลงทะเบียนกับเว็บไซต์น้ ี เท่านั้น รวมถึงบางบริ การอาจจัดให้มีสาหรับ BA AF และ PS ของยูนิลีเวอร์ เน็ท
เวิร์คเท่านั้น เช่น การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับต่างๆ การอัพโหลดหรื อโพสต์ขอ้ มูลส่วนตัว เป็ น
ต้น การเข้าไปใช้บริ การในส่ ว นนี้ ท่ านจ าเป็ นต้องมีหมายเลขบัญ ชี (Account ID) และรหัสผ่านส่ วนตัว
(Password) ของเว็บไซต์น้ ี เท่านั้น ซึ่งท่านต้องลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ก่อนตามเงื อนไขและขั้นตอนที่
กาหนด
5. การใช้ งานเว็บไซต์
ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์น้ ี

















ท่านเข้าใจดีว่า ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์น้ ี ซึ่งท่านอาจมีสิทธิ์เข้าถึงโดยเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ การ
หรื อโดยผ่านการใช้บริ การ เป็ นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผูเ้ ดียว
ท่านยินยอมให้ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสามารถคัดกรอง ตรวจทาน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรื อลบ
เนื้ อหาใดๆ ออกจากเว็บไซต์ได้ทุกขณะ ตามที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้หมายความ
รวมถึงในส่ วนของข้อมูลที่ทางผูใ้ ช้งานหรื อใช้บริ การเว็บไซต์เป็ นผูส้ ร้างขึ้น (และยูนิลีเวอร์ เน็ท
เวิร์คจะไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลในส่วนนี้)
ท่ านเข้าใจดี ว่า การใช้งานเว็บไซต์ ท่ านอาจพบกับข้อมูล ข้อความ รู ปภาพ หรื อเนื้ อหาใดๆ ที่
ก่อให้เกิดความไม่พอใจ ไม่เหมาะสม หรื อสร้างความราคาญใจ โดยท่านจะเป็ นผูใ้ ช้งานหรื อใช้
บริ การภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง
ในการใช้บริ ก ารบางกรณี เช่ น การสั่งซื้ อสิ น ค้า เป็ นต้น ท่ านต้องให้ข ้อมู ล ส่ ว นตัว (เช่ น ชื่ อ
นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เป็ นต้น) อันเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนหรื อ
เก็บข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสามารถให้บริ การท่านอย่างต่อเนื่องได้ ท่านยอมรับว่า
ข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้แก่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นจริ ง และเป็ น ปัจจุบนั เสมอ
อย่างไรก็ดี ในส่วนของข้อมูลบัตรเครดิตที่ท่านอาจต้องให้ เพื่อให้การชาระเงินสมบูรณ์ นั้น จะถูก
จัดทาขึ้นในเว็บไซต์ของธนาคารที่ให้บริ การด้านการรับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยูนิลีเวอร์
เน็ ทเวิร์ ค จะไม่มีก ารเก็บข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น หากมีข ้อมูลเกี่ ยวกับบัต รเครดิ ต ของท่ านไม่ว่า
บางส่วนหรื อทั้งหมดถูกเปิ ดเผยให้กบั บุคคลภายนอก ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ไม่ใช่ความผิดพลาด
ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค และท่านไม่สามารถดาเนินการเรี ยกร้องความเสียหายกับทางยูนิลีเวอร์ เน็ท
เวิร์คได้
ท่านอนุ ญาตให้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสามารถวางข้อมูลการประชาสัมพัน ธ์ หรื อโฆษณาใดๆ เพื่อ
ส่งเสริ มธุรกิจของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไว้บนบริ การในส่วนใดของเว็บไซต์ก็ได้ รวมถึงก่อนที่ท่านจะ
เข้า ถึ ง ข้อ มู ล หรื อใช้บ ริ การ โดยข้อ มู ล การประชาสัม พัน ธ์ หรื อโฆษณาในส่ ว นนี้ อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบเป็ นการเฉพาะ
ท่านยอมรับและเข้าใจดีว่าท่านต้องเป็ นผูร้ ักษาความลับของรหัสผ่านส่ วนตัวที่เชื่อมโยงกับบัญชี
ใดๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและบริ การ ดังนั้น ท่านจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค สาหรับกิจกรรมทั้งหมดภายใต้บญั ชีของท่าน
หากท่านทราบถึงการใช้รหัสผ่านส่วนตัวหรื อชื่อบัญชีของท่าน (ชื่อผูใ้ ช้งาน) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คทราบในทันที
ท่านยอมรับว่าท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว (และยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อ
ท่านหรื อต่อบุคคลที่สาม) สาหรับข้อมูลที่ท่านสร้าง ส่ ง หรื อแสดงในระหว่างการใช้งาน รวมถึง
ผลลัพธ์จากการกระทาดังกล่าวของท่าน ทั้งนี้ ให้รวมถึงความสูญเสี ยหรื อความเสียหายที่ยนู ิ ลีเวอร์
เน็ทเวิร์คอาจได้รับ

ในขณะที่ท่านใช้เว็บไซต์น้ ี ท่านจะต้องไม่























อัพโหลด หรื อโพสต์ข ้อความหรื อรู ปภาพหรื อสัญ ลัก ษณ์ วีดี โ อ หรื อวัสดุ ใดๆ ที่ มีเนื้ อหาไม่
เหมาะสมหรื อผิดกฎหมายไว้บนเว็บไซต์น้ ี
อัพโหลด หรื อโพสต์ขอ้ ความ หรื อรู ปภาพ หรื อสัญลักษณ์ หรื อวีดีโอ หรื อเนื้อหาใดๆ หรื อมีการใช้
เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ชื่อทางการค้า หรื อข้อมูลของบริ ษทั หรื อองค์กรใดๆ ที่ไม่ใช่
ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ซึ่งอาจก่อให้ความสับสนกับผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การในเว็บไซต์น้ ี หรื ออาจเป็ น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขดั ขวาง หรื อรบกวนบริ การ (หรื อเซิร์ฟเวอร์และเครื อข่ายที่เชื่อมต่อ
กับบริ การ)
กระทาการในลักษณะที่เป็ นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวน ละเมิดกฎหมายหรื อละเมิดสิ ทธิของ
บุคคลที่สาม หรื อละเมิดนโยบายและข้อตกลงที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้กาหนดขึ้น
ใช้เว็บไซต์น้ ี หากท่านเป็ นผูท้ ี่ไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการทานิติกรรมสัญญา หรื อเป็ นผูท้ ี่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อเป็ นผูท้ ี่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ระงับการใช้บริ การไม่ว่าชัว่ คราวหรื อถาวร
ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ บิดเบือน หลอกลวง ปลอมแปลง หรื อใช้ขอ้ มูลของบุคคลอื่นซึ่งทาให้บุคคล
ดังกล่าวเสียหาย
กระทาการโพสต์ขอ้ มูลที่ถือว่าเป็ นสแปม จดหมายลูกโซ่ หรื อธุรกิจลูกโซ่
กระทาการส่ งไวรั ส หรื อเทคโนโลยีใดๆ ที่ เป็ นการรบกวน ขัด ขวางหรื อเป็ นอัน ตรายต่ อการ
ให้บริ การของเว็บไซต์และทรัพย์สินของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
คัดลอก รวบรวมข้อมูลของผูเ้ ข้ามาใช้งาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอันเป็ นความลับต่างๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
คัดลอก ทาซ้ า ดัดแปลงเครื่ องหมายการค้า ชื่อทางการค้า รู ปภาพ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็ นตราสิ นค้า เนื้ อหา วีดีโอ หรื อข้อมูลใดๆ ที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้จดั ทาขึ้น
หรื อที่ผเู ้ ข้ามาใช้งานหรื อใช้บริ การได้จดั ทาขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตี
คัดลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนื่อง ย้อนกระบวนการผลิต แยกส่วนประกอบ หรื อพยายามแยกรหัส
ที่มาของซอฟท์แวร์ หรื อส่ วนหนึ่ งส่ วนใดในลักษณะอื่นใด เว้นแต่กฎหมายจะอนุ ญาตไว้อย่างชัด
แจ้งให้สามารถดาเนินการดังกล่าวได้
สาเนา คัด ลอก ทาซ้ า ขาย แลกเปลี่ย นหรื อขายต่ อสิ ทธิ ในการใช้บริ ก ารหรื อ เข้าถึ งข้อมู ล เพื่ อ
วัตถุประสงค์ใดๆ ให้กบั บุคคลอื่น หรื อกระทาการใดๆ ในลักษณะที่เป็ นการโอนข้อมูล บัญชีและ
หมายเลขสมาชิก รหัสผ่านส่ วนตัวของท่านให้กบั บุคคลอื่น (เนื่ องจากสิ ทธิที่ท่านได้รับจากยูนิลี
เวอร์ เน็ทเวิร์คจะเป็ นสิ ทธิเฉพาะบุคคลเท่านั้น) เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุ ญาตให้ดาเนินการดังกล่าว
จากยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

6. การอนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลของท่ าน
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลที่เป็ นความลับจากท่านผ่านเว็บไซต์น้ ี ดังนั้น ข้อมูล
ใดๆ ที่ มีก ารสื่ อสาร ส่ ง อัพโหลด แสดง ถ่ายทอด หรื อโพสต์ไว้บนเว็บไซต์น้ ี จะถือว่าไม่เป็ นความลับ
อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์และลิขสิ ทธิ์และสิ ทธิ์อื่นใดที่ท่านมีอยู่แล้วในข้อมูลที่ท่านได้
สร้างขึ้น หรื อแสดงบนเว็บไซต์ โดยการโพสต์ หรื ออัพโหลด หรื อวิธีการใดๆ ในการนาเสนอข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ ท่ านยิน ยอมให้ยูนิ ลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ ค ทาซ้ า ดัด แปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ ด าเนิ น การโดย
สาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ และแจกจ่ายข้อมูลใดๆ ของท่าน หรื อแสดงบนเว็บไซต์น้ ี โดยปราศจากค่า
กรรมสิทธิ์ การอนุญาตนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค สามารถแสดง แจกจ่าย และส่งเสริ มการ
ใช้งานเว็บไซต์น้ ี หรื อเว็บไซต์อื่นของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค รวมถึงยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสามารถเผยแพร่ ข ้อมูล
ดังกล่าวให้กบั บริ ษทั องค์กร หรื อบุคคลอื่นๆ ที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คมีความสัมพันธ์ดว้ ยเพื่อให้บริ การร่ วมกัน
และเป็ นการใช้ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุนการให้บริ การดังกล่าว
ท่ า นยืน ยัน และรั บประกัน ต่ อ ยูนิ ลี เ วอร์ เน็ ท เวิ ร์ ค ว่ า ท่ า นมี สิ ท ธิ์ โดยชอบธรรมและมีค วาม
รับผิดชอบทั้งหมดที่จาเป็ นในการอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
7. การปรับปรุงซอฟท์ แวร์
ซอฟท์แวร์ที่ท่านใช้อยู่ อาจได้รับการติดตั้งหรื อปรับปรุ งจากยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยอัตโนมัติเป็ น
ระยะๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ และพัฒนาการทางานของเว็บไซต์ให้ดียงิ่ ขึ้น และอาจเพื่อแก้ไขรู ปแบบหรื อ
ข้อผิดพลาดในการทางานของเว็บไซต์ โดยท่านตกลงที่จะรับการปรับปรุ งดังกล่าว (และอนุญาตให้ทางยูนิลี
เวอร์ เน็ทเวิร์คจัดส่งการปรับปรุ งเหล่านี้ถึงท่าน หากจาเป็ นต้องมีการจัดส่ง) โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้
งาน
8. ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
8.1 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คคานึงถึงความเป็ นส่วนตัวของท่านเป็ นสิ่งสาคัญที่สุด
8.2 ยูนิ ลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ ค สัญญาว่าจะปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวและข้อมูลส่ ว นตัวของท่ านตามที่
กาหนดในนโยบายความเป็ นส่วนตัวของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
8.3 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสัญญาว่าจะดาเนิ นการดูแลและให้ความใส่ ใจอย่างยิ่งในการใช้บริ การที่มี
มาตรการด้านความมัน่ คงปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลทั้งหมดของผูใ้ ช้
9. การใช้ งานไม่ถูกต้อง
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คและผูท้ างานได้พยายามร่ วมกันอย่างสูงสุดที่จะทาให้เว็บไซต์น้ ีสามารถทางาน
ได้ตลอดเวลา เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผูใ้ ช้งานหรื อผูใ้ ช้บริ การ ดังนั้นหากยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คพบเห็น
การกระทาที่ไม่เหมาะสมหรื อฝ่ าฝื นข้อตกลงหรื อนโยบายใดๆ ที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คประกาศ ยูนิลีเวอร์ เน็ท

เวิร์คขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการย้าย ลบข้อมูล หรื อกระทาการใดๆ เพื่อหยุดการกระทาดังกล่าว รวมถึงการเพิก
ถอนหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านส่ วนตัว ในที่น้ ี ไม่ตดั สิ ทธิที่ยนู ิ ลีเวอร์ เน็ทเวิร์คจะดาเนิ นคดีตามกฎหมาย
เพื่อเรี ยกร้องค่าเสียหายแก่ผทู ้ ี่กระทาการดังกล่าว
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นปั ญหา ข้อความที่ไม่เหมาะสม หรื อการกระทาที่เป็ นการผิดข้อตกลงหรื อ
เงื่อนไขที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คกาหนด หรื อการกระทาใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวท่านหรื อ ยูนิลี
เวอร์ เน็ทเวิร์คหรื อบุคคลอื่นๆ โปรดแจ้งมายังยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ที่ unilevernetwork.th@unilever.com
10. ทรัพย์สินทางปัญญา
โดเมนเนม เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ชื่อทางการค้า Know How รู ปภาพ การออกแบบ
ฉลาก ป้ายชื่อ ภาพ เสียง ถ้อยคาต่างๆ ที่ใช้ รวมถึงสัญลักษณ์และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้า
ในเว็บไซต์น้ ี ถือเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้รับความคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย และเป็ นผูม้ ีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในการนาไปใช้
ดังนั้นห้ามบุคคลใดๆ ทาซ้ า ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ ต่อสาธารณชน จาหน่าย มีไว้หรื อ
กระทาการใดๆ อันเป็ นลักษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของยูนิลีเวอร์
เน็ทเวิร์คดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต หรื อกระทาการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
ในกรณี ที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คพบว่ามีผลู ้ ะเมิดสิทธิดงั กล่าวข้างต้น ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสงวนสิทธิที่
จะดาเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย และให้บุคคล
นั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในที่น้ ีให้รวมถึงการเพิกถอนบัญชีที่สมัครไว้กบั ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
11. ค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆ
การเข้ามาใช้บริ การในเว็บไซต์น้ ี เพื่อวัต ถุประสงค์ในการเข้ามาดูขอ้ มูลที่ยูนิลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ค
เผยแพร่ ให้กบั บุคคลทัว่ ไป จะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็ นการใช้
บริ การในส่วนของการสมัครผูร้ ่ วมธุรกิจ การสัง่ ซื้อสินค้า การสัง่ ซื้อเว็บไซต์ส่วนตัว หรื อบริ การใดๆ ที่ยนู ิลี
เวอร์ เน็ทเวิร์คเปิ ดให้บริ การเพิม่ เติมและต้องมีการจัดเก็บธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่าย ซึ่งยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คจะ
ประกาศหรื อแสดงข้อความไว้อย่างชัดเจน
12. ข้ อจากัดและข้ อสงวนสิทธิ์
ท่านตกลงและยอมรับข้อจากัดและข้อสงวนสิทธิ์ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คดังต่อไปนี้
12.1 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะมีการนาเสนอข้อมูลธุรกิจ นวัตกรรมและความรู ้ใหม่ๆ รวมถึงการ
ปรับปรุ งบริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ทุกท่านที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ ซึ่งท่านยอมรับ
ว่ารู ปแบบและลักษณะของการบริ การ รวมถึงข้อมูล คาแถลง เนื้ อหา สาระ หรื อส่ วนประกอบใดๆ ที่ยูนิลี

เวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดไว้ในเว็บไซต์น้ ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุ งให้ทนั สมัยโดยไม่จาเป็ นต้องมีการ
บอกกล่าวล่วงหน้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
12.2 การนาเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์น้ ี ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คาแนะน า
อย่างผูเ้ ชี่ยวชาญแต่อย่างใด และบรรดาข้อมูลหรื อเนื้ อหาบางส่ วนในเว็บไซต์น้ ี เช่น ความเห็นของผูใ้ ช้งาน
หรื อผูใ้ ช้บริ การ หรื อการอัพโหลดข้อมูลหรื อโพสต์ขอ้ ความผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้น เป็ นข้อมูลที่เขียนขึ้นหรื อ
นาเสนอโดยบุคคลภายนอกหรื อผูใ้ ช้งานบางรายซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยูน่ อกเหนือความควบคุมของยูนิลีเวอร์
เน็ ทเวิร์ ค ดังนั้น ยูนิ ลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ คจึงไม่มีความรั บผิดใดๆ ที่ เกิ ด จากข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นความ
เสียหาย การฟ้องร้อง เรี ยกร้อง หรื อการกระทาละเมิดใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรื อทางอาญา หรื อความรับผิด
ใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ ธุรกิจ หรื อชื่อเสียงที่เกี่ยวข้อง
กับท่านหรื อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรื อโดย
ประการอื่น
12.3 ในการให้บ ริ การที่ ต ้อ งมี ก ารน าเสนอรู ปแบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และข้อ มู ล ต่ า งๆ อย่า ง
สร้างสรรค์และทันสมัย ซึ่งท่านเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ร่วมกับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ท่าน
ยินยอมและยอมรับว่า ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจหยุด (เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร) ให้บริ การใดๆ บางส่วนหรื อ
ทั้งหมดของเว็บไซต์น้ ี ให้แก่ท่านหรื อผูใ้ ช้โดยทัว่ ไป ภายใต้การพิจารณาของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คแต่เพียงผู ้
เดียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และท่านตกลงที่จะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากยูนิ ลีเวอร์ เน็ท
เวิร์คทั้งนี้ ท่านอาจหยุดใช้บริ การเมื่อใดก็ได้ ท่านไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ยนู ิ ลีเวอร์ เน็ทเวิร์คทราบอย่างชัดเจน
เมื่อท่านหยุดใช้บริ การ
12.4 ท่านยินยอมและยอมรับว่า ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค สามารถปิ ดการเข้าถึงข้อมูลหรื อการใช้บริ การ
ของท่ านได้ โดยจะทาให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางส่ วนหรื อทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์น้ ีได้โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12.5 ท่านยินยอมและยอมรับว่า แม้ว่าในขณะนี้ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจจะไม่ได้กาหนดพื้นที่หรื อ
จานวนหรื อปริ มาณของข้อมูลที่ท่านอาจเก็บ รับ หรื อส่งผ่านเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ แต่ยนู ิลีเวอร์
เน็ทเวิร์คยังคงมีสิทธิที่จะกาหนดเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ตามที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คเห็นสมควร
12.6 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้จดั เตรี ยมข้อมูลและส่ วนประกอบต่างๆ ขึ้นและนาเสนอต่อท่านตาม
ข้อ มู ล ที่ ถู ก หามาได้แ ละมี อ ยู่จ ริ ง และแม้ว่ า ยูนิ ลี เ วอร์ เน็ ท เวิ ร์ ค จะใช้ค วามสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ ก ับ
ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยท่านต้องใช้บริ การภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง ซึ่งการให้บริ การนี้
เป็ นไปตามสภาพและตามที่มีอยู่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่ขอรับรองและไม่รับประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการ
ระบุ หมายความถึงหรื อบัญญัติไว้ก็ตาม ในที่น้ ี รวมถึงความถูกต้อง แม่นยา ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม
และการปราศจากข้อผิดพลาดของ










ข้อมูล คาแถลง เนื้ อหา สาระ บริ การ หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในเว็บไซต์น้ ีที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้
กาหนดขึ้น
ข้อมูล คาแถลง เนื้ อหา สาระ บริ การ หรื อส่ วนประกอบใดๆ ในเว็บไซต์น้ ีที่นามาจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก
ความปลอดภัยของสิทธิในการเข้าใช้ในเว็บไซต์น้ ี และการไม่มีอยูข่ องไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์
เทคโนโลยีหรื อข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์น้ ี ที่อาจเป็ นการขัดขวางการทางาน หรื อเป็ นอันตรายต่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อสร้างความเสียหายในทางเทคนิคอื่นๆ
การให้เข้าถึงหรื อการให้เข้าไปใช้บริ การของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การไม่ถูกรบกวนการใช้งานและการให้บริ การ

โดยข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นให้หมายความรวมถึงข้อมูลราคาและความพร้อมของสินค้า ทั้งนี้ ยูนิลี
เวอร์ เน็ทเวิร์คจะไม่รับผิดหรื อต้องชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันอาจเกิดจากข้อมูล คาแถลง เนื้อหา
สาระและส่ วนประกอบดังกล่าว และรวมถึงยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่มีภาระหน้าที่ที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้อง
ไม่แม่นยา ความผิดพลาดบกพร่ อง การยกเว้น หรื อการพิมพ์ผดิ พลาดใดๆ (ถ้ามี) ในข้อมูลที่บนั ทึกลงไปใน
เว็บไซต์น้ ี
12.7 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่สามารถรับประกันต่อท่านได้ว่า การใช้งานหรื อใช้บริ การของท่านจะ
เป็ นไปตามที่ท่านต้องการทุกประการ หรื อจะไม่เจอข้อบกพร่ องในการทางานหรื อฟังก์ชนั่ ของซอฟท์แวร์
ใดๆ อันเป็ นหนึ่งของการทางานของเว็บไซต์
12.8 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คขอปฏิเสธความรับผิดสาหรั บความเสี ยหาย การสู ญเสี ย หรื อค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอันอาจเกิดจากการใช้งานในเว็บไซต์น้ ีหรื อเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์
นี้ แม้ว่ายูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสี ยหาย สู ญเสี ย หรื อเกิด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นล่วงหน้าหรื อไม่ก็ตาม ในที่น้ ี ให้รวมถึงความเสี ยหาย สู ญหายหรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ อัน
เกิดจากการให้คาสั่งที่ผิดพลาด การสู ญเสี ยกาไร การไม่ได้รับการลงทะเบียน หรื อถูกขโมยโปรแกรมหรื อ
ข้อมูลอื่น ซึ่งเป็ นผลและอยูภ่ ายใต้ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นหรื อมีความเกี่ยวข้องกับ





การใช้เว็บไซต์น้ ี หรื อการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์น้ ีโดยผูอ้ ื่น หรื อ
ความผิดพลาดหรื อการดาเนินการ ความบกพร่ อง การยกเว้น การขัดขวาง ความเสียหาย ความล่าช้า
ในการดาเนินการหรื อการส่ง หรื อ
ความผิดพลาดของสายส่งข้อมูล หรื อระบบ หรื อการนาสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อความเสียหายทาง
เทคนิคอื่นที่ถึงแม้ว่ายูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค หรื อพนักงานยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค หรื อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้แนะนาถึงความเป็ นไปได้ หรื อมีแนวโน้มของความเสียหาย ความสูญเสีย
หรื อค่าใช้จ่ายนั้น

12.9 ในกรณี ที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่ได้บอกกล่าว หรื อไม่ได้ใช้สิทธิในการบังคับหรื อให้การผ่อน
ผันเงื่อนไขหรื อหลักเกณฑ์บางประการตามข้อตกลงนี้ หรื อตามนโยบายที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คประกาศไว้
หรื อมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่มีผลบังคับใช้หรื อไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะไม่ถือว่า
การที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่ใช้สิทธิ ไม่บงั คับใช้หรื อให้การผ่อนผันเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั กล่าว หรื อ
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะมีผลต่อเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ขอ้ อื่นๆ ที่มีผล
บังคับได้ และไม่ถือว่ายูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ตกลงสละสิทธิในการบังคับใช้เงื่อนไขหรื อหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ตลอดไป โดยยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คอาจบังคับใช้ได้ในภายหลัง และไม่ว่ากรณี ใดๆ จะไม่ถูกตีความว่าเป็ นการ
สละสิทธิในข้อตกลงหรื อนโยบายหรื อสิทธิใดๆ ที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คมีอยู่
12.10 ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คสามารถใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการเพิกถอนหรื อยกเลิกสิทธิท้งั หมด
หรื อบางส่วนในการเข้าถึงข้อมูลหรื อเข้ามาใช้บริ การในเว็บไซต์น้ ี และลบหรื อย้ายหรื อกระทาการใดๆ เพื่อ
ยุติการเผยแพร่ เนื้อหาใดๆ ที่อยูภ่ ายใต้รหัสผ่านส่วนตัวหรื อสิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ทั้งที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝื นหรื อกระทาการใดๆ ที่ฝ่าฝื นข้อตกลงหรื อนโยบายที่ยนู ิลี
เวอร์ เน็ทเวิร์คกาหนดขึ้น หรื ออาจเกิดจากความบกพร่ องในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน
13. การเชื่ อมโยงเว็บไซต์
13.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอาจมีให้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่านเท่ านั้น
หากท่านใช้การเชื่อมโยงดังกล่าว ท่านจะออกจากเว็บไซต์น้ ี โดยทางยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คไม่ได้ตรวจสอบหรื อ
ควบคุม และจะไม่รับผิดชอบในเว็บไซต์หรื อเนื้อหาที่อยูใ่ นเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น
ดังนั้น ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คจะไม่รับรองหรื อเป็ นตัวแทนเว็บไซต์เหล่านั้น หรื อข้อมูล ซอฟท์แวร์
หรื อเนื้ อหา หรื อผลลัพธ์ใดๆ ที่อาจได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์น้ นั ท่านจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งหมดจากการ
ที่ท่านตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์น้ ี
13.2 ท่านอาจสร้างการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์น้ ีได้จากเว็บไซต์อื่น โดยท่านต้องได้รับอนุญาตจาก
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คเท่านั้น และต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของแนวทางในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์
เน็ทเวิร์ค และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
14. ความสัมพันธ์
ขั้นตอนและการให้บริ การใดๆ ในเว็บไซต์น้ ี ไม่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างยูนิลีเวอร์ เน็ท
เวิร์คและท่านในฐานะตัวแทน หุน้ ส่วน กิจการร่ วมค้า นายจ้าง – ลูกจ้าง หรื อผูร้ ับมอบอานาจตามกฎหมาย
15. การยุตคิ วามสัมพันธ์ ระหว่างท่ านกับยูนิลเี วอร์ เน็ทเวิร์ค
ข้อตกลงนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่ อเนื่ องจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยท่ านหรื อยูนิลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ค
ตามที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้





หากท่านต้องการยุติความสัมพันธ์และไม่ผกู พันตามข้อตกลงนี้ ท่านสามารถทาได้โดยแจ้งเป็ น ลาย
ลักษณ์อกั ษรมายังยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ทุกเมื่อ หรื อในกรณี ที่ยนู ิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คมีทางเลือกให้ท่าน
สามารถปิ ดบัญชีที่ท่านได้รับจากยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้ดว้ ยตนเอง ท่านสามารถดาเนินการดังกล่าว
ได้ ทั้งนี้ ในการแจ้งมายังยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ท่านต้องแจ้งมายังยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค รายละเอียดที่
ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คอาจยกเลิกข้อตกลงหรื อข้อผูกพันทางกฎหมายกับท่านได้ทุกเมื่อ โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
o ท่านได้ปฏิบต
ั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติใดๆ ในข้อตกลงนี้ อันถือเป็ นการละเมิด
ข้อตกลง ทั้งในกรณี ที่เป็ นการละเมิดโดยเจตนาหรื อไม่เจตนา
o ยูนิลีเวอร์ เน็ ทเวิร์คจาเป็ นต้องยุติการให้บริ การเนื่ องจากกฎหมายได้กาหนดไว้ หรื อมีเหตุ
ให้ไม่สามารถให้บริ การในประเทศที่ท่านพานักอาศัยได้ไม่ว่าชัว่ คราวหรื อถาวร
o ในกรณี ที่มีบุคคลที่ สามที่เข้าร่ ว มให้บริ การไม่ว่าบางส่ วนหรื อทั้งหมดในเว็บไซต์น้ ี ได้ยต
ุิ
ความสัมพันธ์กบั ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อันมีเหตุให้การบริ การที่จดั ทาโดยบุคคลที่สามต้อง
ยกเลิกไปด้วย
o การให้บริ การแก่ท่านโดยยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ไม่สามารถเป็ นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์อีก ต่ อไป
ตามดุลยพินิจของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค

16. กฎหมายที่ใช้ บังคับ
เงื่อนไขและข้อตกลงที่ปรากฏในเว็บไซต์น้ ีและเว็บลิงค์ใดๆ ที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คได้กาหนดขึ้น
และเป็ นส่วนหนึ่งของการเข้ามาใช้บริ การในเว็บไซต์น้ ี รวมถึงการปฏิบตั ิและการตีความในเงื่อนไขใดๆ ให้
อยูภ่ ายใต้กฎหมายไทยที่บงั คับใช้อยูใ่ นเรื่ องนั้นๆ
17. การยุตขิ ้ อพิพาท
ในกรณี ที่เกิดกรณีขอ้ พิพาทใดๆ ระหว่างท่านและยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คที่เกิดจากข้อตกลง การใช้งาน
การรั บบริ ก าร หรื อที่ เกี่ ย วข้องกับการใช้เว็บไซต์น้ ี ยูนิ ลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ ค ขอยืน ยัน ว่าในการยุติข ้อพิพาท
ดังกล่าวจะตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นธรรมและถูกต้อง โดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการยุติให้รวดเร็ ว
ที่ สุด โดยในเบื้ องต้น ขอให้ท่านติ ดต่ อยูนิลีเวอร์ เน็ ทเวิร์ ค เพื่อขอยุติ ข ้อพิพาทที่ เกิด ขึ้น ก่อน แต่ หากไม่
สามารถหาข้อยุติได้โดยการเจรจาโดยสุ จริ ตหรื อการไกล่เกลี่ยแล้ว ให้ยุติขอ้ พิพาทโดยกระบวนการศาล
ยุติธรรมของไทย
ข้อตกลงการใช้งานนี้ให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559

