
 

(-คาํแปล-) 

ข้อกําหนดและเงือนไขการใช้บริการ ALIVE UNITED สําหรับผู้ใช้บริการ 

ขอ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ริการ ALIVE UNITED สําหรับผูใ้ชบ้ริการ (“TOS (สําหรับผู้ใช้บริการ)”) ฉบบันีจดัทาํขีน

โดยและระหว่างบริษทัฯ (ซึงจะไดนิ้ยามต่อไปในเอกสารนี) และผูใ้ชบ้ริการ (ซึงจะไดนิ้ยามต่อไปในเอกสารนี)  

โดยที: 

1. บริษทัฯ เป็นเจา้ของบริการ ALIVE UNITED (ซึงจะไดนิ้ยามต่อไปในเอกสารนี) และดาํเนินกิจการเผยแพร่ แสดง

และให้ใชสิ้ทธิช่วงในงานศิลปะและเนือหา (ซึงจะไดนิ้ยามต่อไปในเอกสารนี) ผ่านทางเวบ็ไซต์ (ซึงจะไดนิ้ยาม

ต่อไปในเอกสารนี) และช่องทางอืนๆ ทีเหมาะสม ให้แก่ผูใ้ช้บริการ (ซึงจะไดนิ้ยามต่อไปในเอกสารนี) และ

บุคคลภายนอกอนืๆ 

 

2. ผู ้ใช้บริการประสงค์ทีจะใช้งานศิลปะและเนือหา (ซึงจะได้นิยามต่อไปในเอกสารนี) และตกลงทีจะจ่าย

ค่าตอบแทนสาํหรับการใชง้านนนั ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขตามทีระบุไวใ้น TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบั

นี 

 

ดงันี ท่านซึงเป็นผูใ้ช้บริการตกลงทีจะผูกพนัและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขระบุไวใ้น TOS (สําหรับผูใ้ชบ้ริการ) 

ฉบบันี ตามทีระบุไวด้า้นล่าง 

  

1. คํานิยาม 

“TOS (สําหรับศิลปิน)” หมายถึง ขอ้กาํหนดและเงือนไขการใช้บริการ ALIVE UNITED สําหรับศิลปินทีทาํขึน

ระหว่างบริษทัฯ และศิลปิน 

“คู่ค้าของบริษัทฯ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลอืนใดซึงบริษทัฯ ตกลงอนุญาตให้ใช ้ทาํซาํ ดดัแปลง ปรับปรุง 

แกไ้ขเพิมเติม เผยแพร่ จดัแสดงแก่สาธารณะ และ/หรือขาย โฆษณาและทาํการตลาดในช่องทางใดๆ ก็ตาม ซึงงาน

ศิลปะและเนือหาโดยอาจมีหรือไมมี่ค่าตอบแทนใดๆ แก่บริษทัฯ โดยคู่คา้ของบริษทัฯ ถือเป็นหนึงในผูใ้ชบ้ริการ

ดว้ยตามคาํนิยามของคาํว่า “ผูใ้ชบ้ริการ” ภายใต ้TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี  

“งานของผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ตน้ฉบบัทีสร้างสรรคห์รือประดิษฐ์ขึนโดยผูใ้ชบ้ริการซึงไดร้วมไวซึ้ง

หรือไดใ้ชง้านศิลปะและเนือหาร่วมกบัสือ ขอ้มูล และงานอนื 

“งานศิลปะและเนือหา” หมายถึง ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพวาด งานศิลปะทาํมือและงานศิลปะดิจิตลั รูป ภาพ

เวคเตอร์ โสตทศันวสัดุ แอนิเมชนั ภาพประกอบบรรณาธิการ กราฟิก ภาพเคลือนไหว วิดีโอ และขอ้มูลต่างๆ ที

เกียวขอ้ง ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียงคียเ์วร์ิด คาํบรรยาย ชือและชือเรืองผลงาน และขอ้มูลเมตา้ดาตา้ทีเกียวขอ้ง

ซึงศิลปินผูเ้ป็นเจา้ของ และเป็นผูมี้สิทธิส่งเขา้มาในระบบของบริการ ALIVE UNITED แต่เพียงผูเ้ดียว ซึงงาน

อนัมีลิขสิทธิดงักล่าว 



 

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษทั อะไลฟ์ ยไูนเตด็ จาํกดั ซึงเป็นเจา้ของบริการ ALIVE UNITED 

“บริการ ALIVE UNITED” หมายถึง การจดัให้มีการเผยแพร่งานศิลปะและเนือหา และการให้อนุญาตผูใ้ชบ้ริการ

ใชง้านศิลปะและเนือหาทีศิลปินนาํมาเผยแพร่ผ่านทาง WWW.ALIVEUNITED.COM และทาง Application (แอป

พลิเคชนั) ในอุปกรณ์สือสารอืนๆ เช่น แท็บเล็ต โทรศพัท์มือถือ และช่องทางอืนๆ ทีเหมาะสม เพือการพาณิชย์

หรือการอนืใด โดยผูใ้ชบ้ริการเสียค่าตอบแทนตามทีกาํหนดใน TOS (สําหรับผูใ้ชบ้ริการ) หรือ ตามทีผูใ้ชบ้ริการ

ไดต้กลงร่วมกนัไวก้บับริษทัฯ 

“ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ทีเขา้ถึง เขา้ชม หรือใชง้านเวบ็ไซต ์และไดเ้ขา้ทาํและตกลง

ปฏิบติัตามและผกูพนัโดยเงือนไขการใชง้านของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์และเอกสารแจง้การคุม้ครองขอ้มูลของบริษทัฯ 

สาํหรับผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัฯ และ/หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอืนใดซึงประสงคใ์ชง้านศิลปะและ

เนือหาของศิลปิน โดยตกลงยอมรับและปฏิบตัิตาม TOS (สําหรับผูใ้ช้บริการ) เงือนไขการใช้งานของผูใ้ช้งาน

เวบ็ไซต ์และเอกสารแจง้การคุม้ครองขอ้มูลของบริษทัฯ สําหรับผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ 

“เว็บไซต์” หมายถึง เวบ็ไซต ์เวบ็เพจ โปรแกรมเสริม (ปลกัอิน) โปรแกรมซอฟทแ์วร์ และ/หรือแอปพลิเคชนั หรือ

งานศิลปะและเนือหา ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือกิจลกัษณ์ (feature) ทีอยู่บนนนัไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึงหรือรวมกนั 

ซึงเป็นของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ บริษทัยอ่ย ผูไ้ดรั้บโอนสิทธิ ผูสื้บสิทธิ ผูแ้ทน และ/หรือตวัแทน 

“ศิลปิน” หมายถึง ผูซึ้งเป็นเจา้ของลิขสิทธิโดยชอบดว้ยกฏหมายในงานศิลปะและเนือหาและเป็นผูมี้สิทธิแต่เพียง

ผูเ้ดียวในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานศิลปะและเนือหาในประเทศไทยและต่างประเทศทัวโลก และได้ให้

อนุญาตบริษทัฯ และผูใ้ชบ้ริการผา่นการอนุญาตช่วงของบริษทัฯ ไมว่่าจะเพอืการพาณิชยห์รือการอนืใด ให้ใชง้าน

ศิลปะและเนือหาของตนโดยการเผยแพร่และแสดงงานศิลปะและเนือหาของตนดงักล่าวผ่านระบบของบริการ 

ALIVE UNITED โดยมีการเปิดบญัชีของศิลปิน ซึงศิลปินไดต้กลงเขา้ทาํและยอมรับทีจะปฏิบติัตามและผูกพนั

ภายใต ้TOS  (สําหรับศิลปิน) 

2. การเป็นเจ้าของในงานศิลปะและเนือหา 

 

2.1 ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและตกลงว่างานศิลปะและเนือหาทงัหมดเป็นของบริษทัฯ หรือศิลปิน โดยศิลปินและบริษทัฯ 

สงวนไวซึ้งสิทธิทงัปวงของตนอนัรวมถึงลิขสิทธิ กรรมสิทธิ และสิทธิทางปัญญาอืนๆ ทงัปวงในงานศิลปะและ

เนือหา  

 

2.2 นอกไปจากการให้สิทธิทีบริษทัฯ ไดใ้ห้ไวโ้ดยชดัแจง้ภายใต ้TOS  (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี หรือในสัญญาให้

ใชสิ้ทธิอืนใดทีผูใ้ชบ้ริการมีกบับริษทัฯ แลว้ ไม่มีการให้สิทธิอืนใดในงานศิลปะและเนือหาแก่ผูใ้ชบ้ริการไม่ว่า

โดยประการใดและในเวลาใดๆ อีก  

 



 

3. การให้สิทธิช่วง สิทธิการเข้าถึง และการโอนลิขสิทธิในงานศิลปะและเนือหา  

 

3.1 สิทธิการใชง้านประเภทมาตรฐาน (Standard License) 

 

(1) ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของ TOS (สําหรับผูใ้ช้บริการ) ฉบบันี บริษทัฯ ให้สิทธิโดยไม่มีกาํหนด

ระยะเวลา โดยไม่จาํกดัแต่เพียงผูเ้ดียว โดยทีไมส่ามารถโอนและไม่สามารถให้ใช้สิทธิช่วงได ้ในการใช ้

ทาํซํา ดดัแปลง ปรับปรุง แกไ้ข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหา แก่ผูใ้ช้บริการทีได้

สงัซือสิทธิการใชง้านประเภทมาตรฐานในงานศิลปะและเนือหา.  

  

เพอืหลีกเลียงขอ้สงสัย คาํว่า “ไม่สามารถโอนได”้ หมายถึง ห้ามมิให้ผูใ้ชบ้ริการขาย ให้เช่า โอน อนุญาต

ให้ หรือให้งานศิลปะและเนือหารวมถึงสิทธิใดๆ ทีผูใ้ชบ้ริการมีอยูใ่นงานศิลปะและเนือหา ซึงรวมถึง

แต่ไม่จาํกดัอยู่เพียงสิทธิในการใชง้าน ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ทงันี งานของผูใ้ชบ้ริการให้ใชไ้ด้

โดยผูใ้ช้บริการ และ/หรือนายจา้ง ผูว่้าจา้งหรือลูกคา้ ซึงจะเป็นผูใ้ช้งานสุดทา้ย (end user) ในงานของ

ผูใ้ชบ้ริการเท่านนั  

 

(2) ภายใตข้อ้จาํกดัทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4 ของ TOS (สําหรับผูใ้ช้บริการ) ฉบบันี ผูใ้ช้บริการอาจใช้ ทาํซํา 

ดดัแปลง ปรับปรุง แกไ้ข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหาเพือสร้างสรรคห์รือประดิษฐ์

งานของผูใ้ชบ้ริการขึนได ้ 

 

(3) หากผูใ้ช้บริการไม่ไดส้ังซือแพ็กเกจสิทธิการใช้งานเพือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สําหรับการขายหรือ

แจกจ่ายเพือส่งเสริมการขาย ห้ามมิให้ผูใ้ชบ้ริการใช ้ทาํซาํ ดดัแปลง ปรับปรุง แก้ไข เผยแพร่ และ/หรือ

จดัแสดงงานศิลปะและเนือหาโดยประการใดๆ เวน้แต่ทีไดอ้นุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ 3.1 นี  

 

(4) เมือผูใ้ชบ้ริการไดส้ังซือสิทธิในการใชง้านประเภทมาตรฐานแลว้ อนุญาตให้ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึง ใชท้าํซาํ 

ดดัแปลง ปรับปรุง แกไ้ข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหาเพือวตัถุประสงคท์างการคา้ 

หรือบทบรรณาธิการได้ โดยให้รวมถึงแต่ไม่จํากัดอยู่เพียงการจัดทาํสิงพิมพ์เพือการตลาดและการ

ประชาสัมพนัธ์ บรรจุภณัฑ์สําหรับผลิตภณัฑ์ การนําเสนอ เอกสารรายการสินค้า (catalogues) และ

เอกสารรายการสินคา้แบบออนไลน์ (e-catalogues) หนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารและ

นิตยสารออนไลน์ หนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือพิมพอ์อนไลน์ เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ 

อลับัมภาพและอลับมัภาพออนไลน์ ภาพปกรายชือเพลง วิดีโอเกม และแพลทฟอร์มของสือสังคม

ออนไลน ์ 

 

(5) ราคาสําหรับสิทธิการใช้งานประเภทมาตรฐานจะได้กาํหนดไวแ้ละปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัเป็นครัง

คราวในตารางราคาซึงสามารถดูไดท้ีนี (-เวน้ไวเ้พอืเติมลิงก-์)  

 

3.2 สิทธิการใชง้านประเภทมาร์เก็ทฟรีซ (Market Freeze License) 



 

 

(1) สาํหรับผูใ้ชบ้ริการทีสงัซือสิทธิการใชง้านประเภทมาร์เก็ทฟรีซในงานศิลปะและเนือหานนั นอกจากจะ

ได้รับสิทธิทังหมดทีกาํหนดไวใ้ห้ในข้อ 3.1 ข้างต้นแล้ว บริษทัฯ จะ (i) หยุดการให้บริการ ALIVE 

UNITED สําหรับงานศิลปะและเนือหานนัแก่ผูใ้ชบ้ริการรายอืน และ (ii) นาํงานศิลปะและเนือหาออก

จากเวบ็ไซต ์เป็นการชวัคราวเป็นระยะเวลาระหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือมากกว่า 2 ปี หากบริษทัฯ และ

ผูใ้ชบ้ริการไดต้กลงร่วมกนัไว ้โดยจะเริมตงัแต่วนัทีไดมี้การสงัซือสิทธิการใชง้านประเภทมาร์เก็ทฟรีซ

ดงักล่าว ทงันี ขึนอยูก่บัระยะเวลาของสิทธิการใชง้านแบบมาร์เก็ทฟรีซทีผูใ้ชบ้ริการไดสั้งซือ  

 

(2) เพอืหลีกเลียงขอ้สงสัย หลงัจากระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.2 (1) ขา้งตน้แลว้ ให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถ

ใชง้านสิทธิตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 3.1 ของ TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันีต่อไป  

 

(3) ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและตกลงว่าผูใ้ชบ้ริการรายอนื ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้

สิทธิช่วงจะไม่ถูกจาํกดัสิทธิใดๆ ทีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บอนุญาตช่วงไปก่อนวนัทีผูใ้ช้บริการจะได้

สังซือสิทธิการใช้ประเภทมาร์เก็ทฟรีซ และบุคคลดงักล่าวเหล่านันย่อมมีสิทธิทีจะใช้งานศิลปะและ

เนือหานนัต่อไปไดต้ามขอ้กาํหนดและเงือนไขของสัญญาของตน  

 

(4) สําหรับงานศิลปะและเนือหาทีไม่สามารถสังซือสิทธิการใช้งานประเภทมาร์เก็ทฟรีซได้ทันที 

ผูใ้ชบ้ริการอาจเลือกติดต่อมายงับริษทัฯ และส่งขอ้เสนอในเพือซือสิทธิการใชง้านประเภทมาร์เก็ทฟรีซ

สําหรับงานศิลปะและเนือหานนัก็ได ้เมือไดรั้บขอ้เสนอดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ จะติด

ต่อไปยงัศิลปินโดยทันทีเพือเจรจาซือสิทธิการใชง้านประเภทมาร์เก็ทฟรีซ ในกรณีทีศิลปินยอมรับ

ขอ้เสนอ บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูใ้ช้บริการทราบถึงการสังซือทีสมบูรณ์นนัโดยไม่ชกัชา้ โดยไม่ว่าในกรณี

ใด ระยะเวลาของขนัตอนการสังซือทงัสินจะไม่เกินระยะเวลา 1 เดือน  

 

เพือหลีกเลียงขอ้สงสัย ผูใ้ช้บริการรับทราบและตกลงว่าผูใ้ชบ้ริการรายอืน ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ 

หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงจะไม่ถูกจาํกดัสิทธิใดๆ ทีไดรั้บอนุญาตหรือได้รับอนุญาตช่วงไป

ก่อนวนัทีทีการสงัซือตามย่อหนา้บนจะเสร็จสมบูรณ์ และบุคคลดงักล่าวเหล่านันยอ่มมีสิทธิทีจะใช้งาน

ศิลปะและเนือหานนัต่อไปไดต้ามขอ้กาํหนดและเงือนไขของสัญญาของตน  

 

(5) หากผูใ้ช้บริการไม่ได้สังซือแพ็กเกจสิทธิการใช้งานเพือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สําหรับการขายหรือ

แจกจ่ายเพือส่งเสริมการขาย ห้ามมิให้ผูใ้ชบ้ริการใช้ ทาํซํา ดดัแปลง ปรับปรุง แก้ไข เผยแพร่ และ/หรือ

จดัแสดงงานศิลปะและเนือหาโดยประการใดๆ เวน้แต่ทีไดอ้นุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ในขอ้ 3.2 นี   

 

(6) ราคาสําหรับสิทธิการใชง้านประเภทมาร์เก็ทฟรีซจะไดก้าํหนดไวแ้ละปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัเป็นครัง

คราวในตารางราคาซึงสามารถดูไดท้ีนี (-เวน้ไวเ้พอืเติมลิงก-์)  

 

3.3 สิทธิการเขา้ถึงประเภทการใชเ้พอืสร้างตวัอยา่งแบบงาน  (Composite Layout Access) 



 

 

(1) ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของ TOS (สําหรับผูใ้ช้บริการ) ฉบบันี บริษทัฯให้สิทธิในการเขา้ถึงและ

ดาวน์โหลดงานศิลปะและเนือหาใดๆ บนเว็บไซต์ ณ เวลานนัแก่ผูใ้ช้บริการทีสังซือหรือไดรั้บมาซึง

สิทธิการเขา้ถึงประเภทการใชเ้พือสร้างตวัอย่างแบบงาน เพือใชใ้นการสรา้งชินงานทดลอง แบบจาํลอง 

หรือตวัอย่าง ซึงไดแ้ก่ ตวัอย่างแบบงาน (composite หรือ comp layout) โดยผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึง

และดาวน์โหลดงานศิลปะและเนือหาไดภ้ายใน 1 ปี นบัจากวนัทีผูใ้ชบ้ริการได้สังซือหรือไดรั้บมาซึง

สิทธิการเขา้ถึงประเภทการใชเ้พือสร้างตวัอยา่งแบบงาน    

 

(2) บริษทัฯ ไม่ให้คาํรับรองและการรับประกนัสําหรับการใช้งานใดๆ จากสิทธิการเขา้ถึงประเภทการใช้

เพอืสร้างตวัอยา่งแบบงานทงัสิน 

 

(3) ผูใ้ชบ้ริการทีสงัซือหรือไดรั้บมาซึงสิทธิการเขา้ถึงประเภทการใชเ้พือสร้างตวัอยา่งแบบงานจะมีสิทธิใช้

งานศิลปะและเนือหาแต่ละชินงานทีดาวน์โหลดไปเพือสร้างชินงานทดลอง แบบจาํลอง หรือตวัอย่าง 

ซึงได้แก่ ตัวอย่างแบบงาน (composite หรือ comp layout) ได้ภายในระยะเวลา 90 วนันับจากวนัที

ผูใ้ช้บริการไดด้าวน์โหลดงานศิลปะและเนือหานนัเท่านนั หากผูใ้ช้บริการประสงคท์ีจะใช้งานศิลปะ

และเนือหาใดๆ เพือสร้างงานของผูใ้ช้บริการ งานอืนใดซึงเป็นงานอนัสมบูรณ์ หรืองานทีเผยแพร่แก่

สาธารณะใดๆ ก็ตาม ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งสังซือสิทธิการใช้งานประเภทมาตรฐาน และ/หรือสิทธิการใช้

งานประเภทมาร์เก็ทฟรีซสําหรับงานศิลปะและเนือหานนั หรือรับโอนลิขสิทธิในงานศิลปะและเนือหา

นนัให้เสร็จสมบูรณ์เสียก่อนตามขอ้ 3.4 ดา้นล่าง แลว้แต่กรณี ภายใน 90 วนั นบัจากวนัทีผูใ้ชบ้ริการได้

ดาวน์โหลดงานศิลปะและเนือหาดงักล่าว  

 

ในกรณีทีงานศิลปะและเนือหาดงักล่าวไดถู้กนาํออกจากเวบ็ไซตเ์สียก่อนโดยศิลปินหรือบริษทัฯ ไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลประการใด บริษทัฯ จะใชค้วามพยายามอยา่งดีทีสุดเพอืให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถซือสิทธิการใช้

งานในงานศิลปะและเนือหานนัหรือรับโอนลิขสิทธิในงานศิลปะและเนือหานนัได ้แลว้แต่กรณี อยา่งไร

ก็ตาม บริษทัฯ ไม่ให้การรับรองและรับประกนัแต่อย่างใดว่าการขออนุญาตใชสิ้ทธิ ขอรับโอนลิขสิทธิ 

หรือดาวน์โหลดงานศิลปะและเนือหาทุกๆ ชินจะยงัคงกระทาํไดต้ลอดระยะเวลา 90 วนัดงักล่าว และ

ผูใ้ชบ้ริการตกลงสละสิทธิหรือขอ้เรียกร้องใดๆ และทงัหมดต่อบริษทัฯ หากงานศิลปะและเนือหานนัไม่

สามารถเขา้ใชไ้ดแ้ลว้ดงักล่าว     

 

(4) บริษทัฯ มีดุลยพินิจฝ่ายเดียวทีจะยกเลิกสิทธิการเขา้ถึงประเภทการใช้เพือสร้างตวัอย่างแบบงานของ

ผูใ้ชบ้ริการหากบริษทัฯ เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชสิ้ทธิการเขา้ถึงประเภทการใชเ้พือสร้างตวัอยา่งแบบงาน

โดยไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พือทีจะซือสิทธิการใช้หรือลิขสิทธิในงานศิลปะและเนือหาทีดาวน์โหลดไป 

หรือใชง้านศิลปะและเนือหาโดยฝ่าฝืนขอ้ 3.3 (1) และขอ้ 3.3 (3) ของ TOS (สาํหรับผูใ้ช้บริการ) ฉบบันี 

ในการนี บริษทัฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องเพือความสูญเสียและความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนหรือเป็น

ผลมาจากการละเมิดและการกระทาํดงักล่าวดว้ย  

 



 

(5) ราคาสําหรับสิทธิการเขา้ถึงประเภทการใช้เพือสร้างตัวอย่างแบบงานจะไดก้าํหนดไวแ้ละปรับปรุงให้

เป็นปัจจุบนัเป็นครังคราวในตารางราคาซึงสามารถดูไดท้นีี (-เวน้ไวเ้พอืเติมลิงก-์)   

 

3.4 การโอนงานอนัมีลิขสิทธิ  

 

(1) ผูใ้ช้บริการอาจเลือกติดต่อมายงับริษัทฯ และนําส่งคาํขอซืองานศิลปะและเนือหาซึงเป็นงานอันมี

ลิขสิทธิจากทางบริษทัฯ ได้ เมือไดรั้บคาํขอดงักล่าว บริษทัฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีทีสุดในการ

เจรจากบัศิลปินเพือโอนลิขสิทธิในงานศิลปะและเนือหาดงักล่าวให้กบัผูใ้ชบ้ริการ ในกรณีทีศิลปินตก

ลงโอนลิขสิทธิให้ บริษทัฯ จะนาํส่งคาํเสนอให้แก่ผูใ้ชบ้ริการโดยระบุรายละเอียดของราคาซือขายและ

ขอ้มูลอืนๆ ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการโอนลิขสิทธิให้สมบูรณ์ รวมไปถึงระยะเวลา ขอ้กาํหนดและเงือนไข 

และเอกสารทีต้องใช้ ผูใ้ช้บริการจะต้องยอมรับข้อเสนอดังกล่าวภายใน [5] วนัทาํการ หรือภายใน

ระยะเวลาอนืใดทีจะไดต้กลงร่วมกนัระหว่างผูใ้ชบ้ริการและบริษทัฯ  

 

เพือหลีกเลียงขอ้สงสัย บริษทัฯ ไม่มีหน้าทีและไม่ไดใ้ห้คาํมนัในการทีจะให้โอนลิขสิทธิให้สําเร็จแต่

อย่างใด ผูใ้ช้บริการตกลงปลดเปลืองบริษทัฯ จากความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าตอบแทนหรือค่าใชจ้่าย 

หรือความรับผิดอืนใดทีเกิดขึนหรือเป็นผลมาจากการไม่สามารถโอนลิขสิทธิในงานศิลปะและเนือหา

ให้สมบูรณ์ได ้

 

ผูใ้ชบ้ริการรับทราบและยอมรับว่าการโอนลิขสิทธินนัเป็นการโอนโดยมีเงือนไขว่าผูใ้ช้บริการจะตอ้ง

ยอมรับและตกลงว่า (i) ผูใ้ชบ้ริการรายอืน ผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใชสิ้ทธิช่วง 

ทีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บอนุญาตช่วงไปก่อนวนัทีการโอนลิขสิทธิตามย่อหน้าก่อนนีจะเสร็จสมบูรณ์

ย่อมมีสิทธิทีจะใช้งานศิลปะและเนือหานนัต่อไปไดต้ามขอ้กาํหนดและเงือนไขทีใช้บงัคบัแก่ตน (ii) 

การใชง้านใดๆ เช่น การใช ้ทาํซํา ดดัแปลง แกไ้ข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหาโดย

ศิลปินก่อนวนัทีการโอนลิขสิทธิตามย่อหนา้ก่อนนีจะเสร็จสมบูรณ์นนั ให้สามารถทาํไดแ้ละมีผลโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย และ (iii) ไดมี้การชาํระราคาซือขายและชาํระเงินอืนๆ (หากมี) แก่บริษทัฯ แลว้โดย

ครบถว้น  

 

ผูใ้ชบ้ริการตกลงทีจะรับรองและรับประกนัไวใ้นสัญญาหรือเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการโอนลิขสิทธิว่า

จะยินยอม และอนุญาตให้มีการใชง้าน อนุญาตให้ใชสิ้ทธิ และอนุญาตให้ใชสิ้ทธิช่วงในงานศิลปะและ

เนือหาดงักล่าว และจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการเข้าทาํเอกสารทางกฎหมายทีจาํเป็นเพือ

รับรองว่าการใชง้านโดย การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาตให้ใชสิ้ทธิช่วงแก่ผูใ้ชบ้ริการรายอืน ผู ้

ไดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงนนัยงัคงมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายและ

สามารถใชบ้งัคบัไดภ้ายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง  

 

(2) ผูใ้ช้บริการเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายสําหรับการโอนลิขสิทธิในงานศิลปะและ

เนือหา   



 

 

3.5 แพก็เกจสิทธิการใชง้านเพือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์สําหรับการขายหรือแจกจ่ายเพือส่งเสริมการขาย (Merchandise 

and Product for Sale or Promotional Distribution License Package) 

 

(1) ผูใ้ชบ้ริการทีมีสิทธิการใชง้านประเภทมาตรฐาน สิทธิการใชง้านประเภทมาร์เก็ทฟรีซ และ/หรือสิทธิ

การเขา้ถึงประเภทการใช้เพือสร้างตัวอย่างแบบงาน อาจเลือกทีจะสังซือแพ็กเกจสิทธิการใช้งานเพือ

สินค้าหรือผลิตภณัฑ์สําหรับการขายหรือแจกจ่ายเพือส่งเสริมการขายเป็นการเพิมเติมได ้ซึงแพ็กเกจ

สิทธิการใช้งานอนุญาตให้ผูใ้ช้บริการสามารถรวมเอางานศิลปะและเนือหาหรืองานลิขสิทธิสืบเนือง

ของงานศิลปะและเนือหาเขา้ไวใ้นผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ทีมีจุดประสงค์เพือการขายหรือแจกจ่ายเพือ

ส่งเสริมการขายได ้ซึงผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ดงักล่าวให้รวมถึงแต่ไม่จาํกัดอยู่เพียงสิงทอ เสือผา้ ปฏิทิน 

เครืองเขียน งานศิลป์ งานศิลปะติดผนัง เคสโทรศพัท์มือถือ สายคลอ้งบัตร พวงกุญแจ ของเล่น แกว้

กาแฟ การ์ดอวยพร โปสการ์ด หรือการผลิตวตัถุประเภทอืนเพือการจาํหน่ายต่อหรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดย

ไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนก็ตาม โดยทีงานศิลปะและเนือหาเป็นส่วนสําคญัของมูลค่า ส่วน

จาํเป็นของการสร้างสรรคง์าน หรือส่วนประกอบการใชง้านของผลิตภณัฑห์รือสินคา้ดงักล่าว   

  

(2) ราคาสําหรับแพก็เกจสิทธิการใชง้านเพือสินคา้หรือผลิตภณัฑ์สําหรับการขายหรือแจกจ่ายเพือส่งเสริม

การขายจะไดก้าํหนดไวแ้ละปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัเป็นครังคราวในตารางราคาซึงสามารถดูไดท้ีนี (-

เวน้ไวเ้พอืเติมลิงก-์)   

 

4. ข้อจํากัดการใช้งาน  

 

4.1 การใช้งานศิลปะและเนือหาโดยผูใ้ช้บริการภายใต ้TOS (สําหรับผูใ้ช้บริการ) ฉบับนี อยู่ภายใต้ข้อจาํกัดบาง

ประการตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 4 นี การใชง้านศิลปะและเนือหาทีเกียวขอ้งกบัหรือรวมไปถึงการจาํกดัสิทธิใดๆ 

ตามขอ้ 4 นีจะต้องไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้า การให้ความยินยอม

ดงักล่าวโดยบริษทัฯ นนั เป็นดุลยพินิจของบริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว และการตดัสินใจใดๆ ของบริษทัฯ ถือเป็นที

สินสุด   

 

4.2 ผูใ้ชบ้ริการจะไม่กระทาํการเกียวกบัส่วนใดๆ หรือทุกส่วนของงานศิลปะและเนือหา ดงัต่อไปนี 

 

(1) ขาย ให้ใชสิ้ทธิช่วง โอนสิทธิ ถ่ายทอด แบ่งให้ หรือโอนงานศิลปะและเนือหาใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือ

บางส่วน หรือสิทธิใดๆ ในงานนนัๆ ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดเวน้แต่จะไดอ้นุญาตไวโ้ดยชดัแจง้ใน 

TOS (สําหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี  

 

(2) ทาํให้งานศิลปะและเนือหา งานของผูใ้ชบ้ริการ หรืองานหรือผลิตภณัฑอื์นใดซึงมีงานศิลปะและเนือหา

ประกอบอยู่ดว้ยสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยวิธีการใดๆ ทีอาจเปิดโอกาสให้มีการตดัทอน คดัลอก ใชง้านซาํ 

หรือดาวน์โหลดงานศิลปะและเนือหาไม่ว่าในรูปแบบดิจิทลัหรือรูปแบบอืนใด  



 

 

(3) ใช ้ทาํซาํ ดดัแปลง ปรับปรุง แกไ้ข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหาร่วมกบัหรือในทาง

ทีอาจทาํให้มองไดว่้าเป็นเนือหาทีลามก ทาํให้เสือมเสีย หรือเป็นการอนาจารโดยประการอืนใด เป็นการ

ละเมิด เป็นการอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม  

 

(4) ใช ้ทาํซาํ ดดัแปลง ปรับปรุง แกไ้ข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหาในลกัษณะทีเป็น

การฝ่าฝืนหรือละเมิดเครืองหมายการคา้ ลิขสิทธิ หรือสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาของบุคคลอืน หรือโดย

ประการใดๆ ซึงน่าจะเสือมเสียแก่ชือเสียงของบุคคลหรือทรัพยสิ์นใดๆ ทีแสดงอยู่ในงานศิลปะและ

เนือหา  

 

(5) ใช้ ทาํซาํ ดดัแปลง ปรับปรุง แกไ้ข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหาในเครืองหมาย

การคา้ เครืองหมายบริการ เครืองหมายโลโก ้หรือเครืองหมายแสดงอืนทีแสดงถึงแหล่งกาํเนิด  

 

(6) แสดงโดยเท็จไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่างานศิลปะและเนือหานันสร้างสรรค์ขึนโดย

ผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอืนทีไมใ่ช่ผูเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธิในงานศิลปะและเนือหานนั 

 

(7) ใช ้ทาํซาํ ดดัแปลง ปรับปรุง แก้ไข เผยแพร่ และ/หรือจดัแสดงงานศิลปะและเนือหาทีไดท้าํสัญลกัษณ์

ไวว้่า “สาํหรับใชง้านเพือบทบรรณาธิการเท่านนั” เพอืวตัถุประสงคที์มิใช่เพอืบทบรรณาธิการ  

 

(8) ใชง้านศิลปะและเนือหาเพือเทคโนโลยีใดๆ ซึงมีเจตนาในการระบุตวัตนของบุคคลธรรมดา รวมถึงแต่

ไมจ่าํกดัอยูเ่พียงการใชข้อ้มลูชีวมิติหรือขอ้มูลส่วนบุคคลอนัมีความอ่อนไหวซึงอาจหลีกเลียงไม่ไดท้ีจะ

ปรากฏอยู่ในงานศิลปะและเนือหา ไม่ว่าจะเพือวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม  

 

(9) ใชข้อ้มูล คียเ์วิร์ด คาํบรรยาย ขอ้ความประกอบ หรือเมตาดาตา้อืนทีเกียวขอ้งกบังานศิลปะและเนือหา

โดยแยกส่วนและเป็นอิสระจากตวังานศิลปะและเนือหานนั  

 

(10) กระทาํการหรืองดเวน้การกระทาํการใดๆ ทีเกียวขอ้งกับงานศิลปะและเนือหาอนัเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ ศีลธรรม หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตอาํนาจรัฐใดๆ ทีมีผลใช้

บงัคบั  

 

(11) ใช้งานศิลปะและเนือหาไปในทางหรือโดยประการทีทาํให้เข้าใจว่าหรือแสดงเป็นนัยว่าบุคคลใดๆ ที

แสดงให้เห็นอยู่ในงานศิลปะและเนือหานนัใช้หรือสนับสนุนผลิตภณัฑ์หรือการบริการใดๆ เป็นการ

ส่วนตวั เวน้แต่เป็นกรณีทีบริษทัฯ ไดอ้นุญาตไวบ้นเวบ็ไซต ์

 

(12) ใชง้านศิลปะและเนือหาไปในทางหรือโดยประการทีระบุหรือแสดงเป็นนยัวา่บุคคลใดๆ ทีแสดงให้เห็น

อยู่ในงานศิลปะและเนือหานันไม่น่ามอง น่าอบัอาย ชวนให้เกิดขอ้โต้แยง้จนเกินไป น่ารังเกียจ ผิด



 

ศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยู่เพียงการแสดงว่าบุคคลนนั (i) อยู่ระหว่างช่วงมีความ

กงัวลดา้นความสัมพนัธ์ เจ็บป่วย มีความผิดปกติ เป็นโรคหรือโรคติดต่อทางกายหรือทางจิตใจ (ii) เขา้

ไปมีส่วนร่วม เกียวขอ้ง หรือเกียวพนัไม่ว่าโดยชดัแจง้หรือโดยปริยายกบักิจกรรมทางเพศ การใช้สาร

เสพติดหรือการฟืนฟูจากการใช้สารเสพติด หรือกิจกรรมทีเป็นความผิดทางอาญา (iii) เขา้ไปมีส่วนร่วม 

เกียวขอ้ง หรือเกียวพนักบัสือลามก หนงัผูใ้หญ่ สถานบนัเทิงสําหรับผูใ้หญ่ หรือการให้บริการทางเพศ 

เพอืนเทียว (escort) หรือบริการจดัหาคู่ หรือ (iv) เขา้ไปมีส่วนร่วม เกียวขอ้ง หรือเกียวพนักบัการโฆษณา

หรือประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์จากยาสูบ เวน้แต่จะไดมี้ขอ้ความระบุไวอ้ย่างชดัแจง้ประกอบไปดว้ยว่า

บุคคลดงักล่าวเป็นเพียงนายแบบ-นางแบบและงานศิลปะและเนือหาไดถู้กนาํมาใชเ้พือวตัถุประสงคใ์น

การแสดงให้เห็นภาพเท่านนั หรือ    

 

(13) ใชง้านศิลปะและเนือหาในบริบททางการเมือง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยูเ่พียงการแสดงภาพบุคคลซึงเขา้ไป

มีส่วนร่วม เกียวขอ้ง หรือเกียวพนักบัการประชาสัมพนัธ์ โฆษณา หรือสนบัสนุนพรรคการเมือง ผูส้มคัร 

ผูไ้ดรั้บเลือกตงัในตาํแหน่งทางการเมืองใดๆ หรือแนวความคิด นโยบาย ความคิดเห็น หรือทศันคติทาง

การเมือง 

 

4.3 สาํหรับการแสดงทีมาของเครดิต นอกจากการใชง้านศิลปะและเนือหาเพอืการโฆษณาแลว้ ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งไม่

ใชง้านศิลปะและเนือหาโดยไม่ให้เครดิตอยา่งเหมาะสมและแสดงทีมาของลิขสิทธิวา่เป็นของศิลปินผูเ้ป็นเจา้ของ

ลิขสิทธิและบริษทัฯ การให้เครดิตทงัหมดจะตอ้งปรากฏอยูบ่นหนา้หรือส่วนของงานของผูใ้ชบ้ริการทีงานศิลปะ

และเนือหาไดถู้กรวมไวห้รือแสดงอยู ่ โดยเครดิตจะตอ้งมีความชดัเจนและสามารถอ่านไดง่้ายดว้ยตาเปล่า การให้

เครดิตและแสดงทีมาของลิขสิทธินนัใหอ้ยูใ่นรูปแบบตามทีระบุต่อไปนี 

 

(1) ในการใชง้านศิลปะและเนือหาเพอืการข่าวและการใชง้านดา้นบทบรรณาธิการอืนๆ ให้ระบุ “ชือศิลปิน/

อะไลฟ์ ยูไนเตด็” หรือ “ชือศิลปิน/เอเจนซี/อะไลฟ์ ยไูนเตด็” และ 

 

(2) นการใชง้านศิลปะและเนือหาเพอืสินคา้หรือการผลิตโสตทศันวสัดุ ให้ระบุว่า “ใชภ้าพและ/หรือวดิีโอ”

ภายใตก้ารอนุญาตให้ใชสิ้ทธิจากอะไลฟ์ ยไูนเตด็” 

  

 บริษทัฯ อาจสละสิทธิในการให้เครดิตและการแสดงทีมาของลิขสิทธิล่วงหน้าและโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษทัฯ สงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจฝ่ายเดียวเมือไดรั้บคาํขอให้สละสิทธิในการให้เครดิต และการตดัสินใจของ

บริษทัฯ ให้ถือเป็นทีสินสุด  

 

4.4 ผูใ้ชบ้ริการจะลบงานศิลปะและเนือหาออกจากเครืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์หรือระบบจดัเก็บขอ้มลูของตนดว้ย

ค่าใช้จ่ายของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทีเป็นวตัถุ 

และหยดุการใชง้านศิลปะและเนือหานนั 



 

 

(1) ทนัทีทีไดรั้บแจง้จากบริษทัฯ หรือเมือผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบถึงการข่มขู่วา่จะเรียกร้องหรือการเรียกร้อง

ทีเกิดขึนจริงถึงการฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิ หรือการเรียกร้องอืนใดต่องานศิลปะและเนือหาทีบริษทัฯ 

และ/หรือศิลปินอาจตอ้งรับผิด หรือ  

(2) ทันทีทีได้รับแจง้จากบริษทัฯ ว่าบริษทัฯ ได้นํางานศิลปะและเนือหาออกจากเว็บไซต์โดยดุลยพินิจ

ในทางการคา้และโดยสมเหตุสมผลของบริษทัฯ  

5. บัญชีของผู้ใช้บริการ  

 

5.1 ผูใ้ชบ้ริการจะรับผิดชอบในการเคลือนไหวทุกประการทีเกิดจากบญัชีผูใ้ชง้านของตน  

 

5.2 ผูใ้ช้บริการตกลงรักษาความปลอดภยัของและเก็บรักษาชือผูใ้ช้และพาสเวิร์ดของตนไวใ้ห้ปลอดภยัตลอดเวลา 

และจะแจง้ให้บริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงการใชง้านทีไมไ่ดรั้บอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภยัใดๆ  

 

5.3 บริษทัฯ มีสิทธิเฝ้าสังเกตดูการดาวน์โหลดและความเคลือนไหวจากบญัชีของผูใ้ชบ้ริการเพือเป็นการรับรองการ

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี เมือบริษทัฯ เห็นว่าผูใ้ชบ้ริการหรือการเคลือนไหวจาก

บญัชีของผูใ้ชบ้ริการเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้กาํหนดใดๆ ของ TOS (สําหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี บริษทัฯ อาจ

ระงบัหรือปิดบญัชีของผูใ้ชบ้ริการและเรียกให้มีการเยียวยาตามกฎหมายต่อไป 

 

6. ภาษีและการชําระเงิน  

 

6.1 ผูใ้ชบ้ริการตกลงปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ว่าดว้ยภาษีอากรของราชอาณาจกัรไทยทีมีผลใชบ้งัคบัเกียวกบั

การชาํระค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าใชจ้่ายใดๆ ภายใต ้TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี  

 

6.2 การชาํระเงิน ค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายใดๆ โดยผูใ้ชบ้ริการให้แก่บริษทัฯ เป็นการชาํระโดยยงัไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิม (VAT)  

 

6.2 การชําระเงินใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนีต้องกระทาํทันทีทีมีการสังซือเกิดขึนโดยผ่านทางช่องทางชําระเงิน

ออนไลน์ทีกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซต์โดยบริษทัฯ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากการชาํระเงินถึงกาํหนด คา้งชาํระ หรือรอการ

ชาํระ การชาํระเงินดงักล่าวจะตอ้งชาํระให้เสร็จสินภายใน 14 วนัทาํการนบัจากวนัทีบริษทัฯ แจง้ให้ผูใ้ช้บริการ

ทราบถึงจาํนวนเงินอนัถึงกาํหนดชาํระ คา้งชาํระ หรือรอการชาํระดงักล่าว การฝ่าฝืนขอ้ 6.2 นี เป็นการฝ่าฝืน

สัญญาฉบบันีอยา่งร้ายแรงโดยผูใ้ชบ้ริการและบริษทัฯ มีสิทธิทีจะเลิกสัญญาฉบบันีไดท้นัที  

 

7. คํารับรองและการรับประกัน  

 

7.1 ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของ TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี บริษทัฯ รับรองและรับประกนัว่า: 



 

 

(1) เท่าทีบริษทัฯ ทราบ การใชง้านงานศิลปะและเนือหาซึงไม่ไดถู้กปรับเปลียนและแกไ้ขของผูใ้ชบ้ริการ 

โดยเป็นไปตาม TOS (สําหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันีและกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีใชบ้งัคบัอย่างสมบูรณ์

และโดยเคร่งครัด จะไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อลิขสิทธิ เครืองหมายการคา้ และ/หรือ สิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอนืๆ ของบุคคลภายนอก   

 

(2) เนืองจากงานศิลปะเนือหาไดถู้กจดัหามาให้ตามสภาพทีเป็นอยู ่(as-is) แมบ้ริษทัฯ จะไดใ้ชค้วามพยายาม

ทางการคา้ตามสมควรเพือรับรองว่าคียเ์วิร์ดและคาํบรรยายของงานศิลปะและเนือหานนัถูกตอ้ง บริษทัฯ 

ไมใ่ห้การรับประกนัและ/หรือคาํรับรองในส่วนของคียเ์วร์ิดหรือคาํบรรยายแต่อยา่งใด และ  

 

(3) เวน้แต่จะไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในเอกสารนี บริษทัฯ ไม่ให้การรับประกนัการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลอนั

ระบุตวัตนไดซึ้งอาจอยู่ในงานศิลปะและเนือหาไปใช้ บริษทัฯ เพียงแต่มีหนงัสือให้สิทธิเผยแพร่ภาพ

บุคคลหรือทรัพยสิ์นให้ตามทีระบุไวอ้ยา่งชดัแจง้บนเวบ็ไซตใ์ห้เท่านนั 

 

7.2 ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขของ TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี ผูใ้ชบ้ริการรับรองและรับประกนัวา่: 

 

(1) ผูใ้ชบ้ริการมีอาํนาจและอาํนาจตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในการเขา้ทาํสัญญาฉบบันีและในการปฏิบตัิ

หนา้ทีตามทีระบุไวใ้นเอกสารนี  

 

(2) ในกรณีทีผูใ้ช้บริการเป็นนิติบุคคล บุคคลผูเ้ขา้ทาํสัญญาฉบบันีเป็นผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจโดยชอบซึงมี

อาํนาจและอาํนาจตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในการเข้าทาํสัญญาฉบบันีและในการปฏิบตัิหน้าทีตามที

ระบุไวใ้นเอกสารนี และ 

 

(3) ผูใ้ชบ้ริการจะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดและเงือนไขทงัหมดทีระบุไวใ้น TOS (สําหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี

ตลอดเวลา  

 

ในกรณีทีบุคคลผูเ้ขา้ทาํสัญญาฉบบันีไมมี่อาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายทีจะกระทาํการในนามของนิติบุคคลนันๆ 

บุคคลดงักล่าวจะตอ้งผกูพนัและรับผิดต่อบริษทัฯ ภายใตส้ัญญาฉบบันีเป็นการส่วนตวั  

 

8. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  

8.1 หากผูใ้ชบ้ริการไม่ไดฝ่้าฝืน TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี หรือสัญญาอืนใดทีผูใ้ชบ้ริการมีกบัทางบริษทัฯ ซึง

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยู่เพียงเงือนไขการใช้งานของผูใ้ช้งานเว็บไซต์ บริษทัฯ ตกลงรับผิดชดใช้ให้ ปกป้องและ

ป้องกนัผูใ้ชบ้ริการจากความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความรับผิดใดๆ และทงัหมด ซึงเกิดขนึโดยตรงและตามที



 

เกิดขึนจริงจากขอ้เรียกร้องของบุคคลภายนอกอนัเนืองมาจากการฝ่าฝืนการรับประกนัของบริษทัฯ ตามขอ้ 7.1 

ข้างต้น โดยจะถือเป็นการเยียวยาโดยเฉพาะเจาะจงและเพียงประการเดียวแก่ผูใ้ช้บริการสําหรับการผิดคาํ

รับประกนัในขอ้ 7.1 ของ TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี  

8.2  ความรับผิดทงัหมดและโดยรวมทงัสินของบริษทัฯ ในส่วนของการเรียกร้องใดๆ และทงัปวงภายใตข้อ้ 8 นี จะ

จาํกดัความรับผิดของบริษทัฯ อยูท่ีจาํนวนสูงสุดไมเ่กิน 10 เท่าของจาํนวนเงินรวมทงัหมดทีบริษทัฯ ไดรั้บจริงจาก

ผูใ้ชบ้ริการสําหรับงานศิลปะและเนือหาทีเกียวขอ้งใดๆ หรือ 100,000 บาท แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่า การจาํกดั

ความรับผิดของบริษทัฯ ตามขอ้ 8.2 นี ให้ใช้บงัคบัโดยไม่คาํนึงถึงจาํนวนครังทีผูใ้ช้บริการไดรั้บอนุญาตให้ใช้

สิทธิหรือไดใ้ชง้านศิลปะและเนือหาชินดงักล่าว  

8.3 การรบัผิดชดใชค้่าเสียหายภายใตข้อ้ 8 นี มีเงือนไขว่าผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ถึงการเรียกร้องหรือการข่มขู่ว่าจะเรียกร้องโดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ภายใน 5 วนัทาํการนับจากวนัที

ผูใ้ชบ้ริการทราบถึงหรือควรทีจะทราบถึงการข่มขู่ว่าจะเรียกร้องหรือขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์อนัอาจก่อให้เกิด

การเรียกร้องนนัขนึ บริษทัฯ มีสิทธิทีจะทาํความตกลงหรือต่อสู้คดีในการเรียกร้องหรือการดาํเนินคดีดงักล่าว และ

ผูใ้ชบ้ริการตกลงทีจะให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีทีกล่าวขา้งตน้และมีสิทธิทีจะเขา้ร่วมการ

ดาํเนินคดีไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของตนเอง  

8.4 การรับผิดชดใชค้่าเสียหายนีไม่มีผลใชบ้งัคบัแก่ผูใ้ชบ้ริการทีใชง้านศิลปะและเนือหาต่อไปภายหลงัจากทีไดรั้บ

การแจง้จากบริษทัฯ แลว้ หรือโดยทีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบแลว้ว่างานศิลปะและเนือหานนัอยู่ภายใตข้อ้เรียกร้อง

จากบุคคลภายนอกเรืองการละเมิดลิขสิทธิหรือการละเมิดใดๆ  

8.5  บริษทัฯ จะไม่รับผิดเพือความเสียหาย สูญหาย ค่าตอบแทนและค่าใชจ้่าย หรือความรับผิดใดๆ ทีเกิดขึนจากผล

ของการปรับเปลียนหรือดดัแปลงหรือกระทาํประการอืนซึงคลา้ยกนัทีทาํต่องานศิลปะและเนือหา 

8.6 ผูใ้ชบ้ริการตกลงทีจะรับผิดชดใชใ้ห้ ปกป้องและป้องกนับริษทัฯ พนักงาน ผูถื้อหุ้น กรรมการ ผูจ้ ัดการ ผูจ้ดัหา 

ตวัแทนและผูแ้ทนของบริษทัฯ จากความสูญเสีย ความรับผิดใด ความเสียหาย ความบกพร่อง การทวงถาม ขอ้

เรียกร้อง การกระทาํการ คาํพิพากษา หรือตน้เหตุของการกระทาํ การประเมินค่า ค่าตอบแทนหรือค่าใชจ้่าย ใดๆ 

และทงัหมดซึงเกิดขนึจากหรือเกียวขอ้งโดยประการอืนใดกบัการใชง้านศิลปะและเนือหาโดยแตกต่างไปจากทีได้

อนุญาตและให้อาํนาจโดยชดัแจง้ใน TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ฉบบันี  

9. การเลกิสัญญา  

 

9.1 บริษทัฯ มีสิทธิเลิกสัญญาฉบบันีไดท้นัทีเมือผูใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดขอ้ใดหรือทงัหมดของสัญญาฉบบันีโดย

แจง้ไปยงัผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือ ระงบับญัชีของผูใ้ชบ้ริการ หากบริษทัฯ เห็นว่าการฝ่าฝืนดงักล่าวอาจเยียวยาได ้

บริษทัฯ อาจระงบับญัชีของผูใ้ช้บริการเป็นการชัวคราวและแจง้ให้ผูใ้ชบ้ริการแกไ้ขการฝ่าฝืนดงักล่าวภายใน 10 

วนัทาํการนับจากวนัทีมีการแจง้ให้ทราบ หากระยะเวลา 10 วนัดงักล่าวไดผ้่านพน้ไปและการฝ่าฝืนไม่ไดรั้บการ

เยียวยา บริษทัฯ จะปิดบญัชีของผูใ้ชง้านและเลิกสัญญาฉบบันี 

 



 

9.2 บริษทัฯ หรือผูใ้ชบ้ริการมีสิทธิเลิกสัญญาฉบบันีไดท้นัทีหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงถูกสังให้ลม้ละลายหรือมีหนีสิน

ลน้พน้ตวั (เวน้แต่เป็นกรณีการยืนแผนชาํระหนีโดยสมคัรใจหรือการประนอมหนีหรือการตกลงอืนใดกบัเจา้หนี

ในการชาํระหนีของตน)   

 

9.3 บริษทัฯ ไม่มีหนา้ทีทีจะตอ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ทีผูใ้ชบ้ริการไดช้าํระแลว้ ในกรณีทีสัญญาฉบบันีสินสุดลง

โดยการผิดสัญญาของฝ่ายผูใ้ชบ้ริการหรือโดยความผิดใดๆ ของผูใ้ชบ้ริการ  

 

10. ข้อตกลงอืนๆ  

10.1 ผูใ้ชบ้ริการตกลงปฏิบติัตามและผกูพนัตนเองภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีระบุไวใ้น TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) 

ฉบบันี กฎและประกาศอืนๆ ทีออกโดยหรือจะไดอ้อกโดยบริษทัฯ และขอ้ตกลงอนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือ

สัญญาอืนๆ ระหว่างผูใ้ชบ้ริการและบริษทัฯ (หากมี)  

10.2 ผูใ้ชบ้ริการไดอ้่าน เขา้ใจ และตกลงทีจะปฏิบตัิตามและผกูพนัตนเองภายใตเ้อกสารแจง้การคุม้ครองขอ้มูลสําหรับ

ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ (-ใส่ลิงกเ์พิมเติม-) 

 

10.3 ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า TOS (สําหรับผูใ้ช้บริการ) ฉบบันีอาจมีการแกไ้ขหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัเป็นครังคราว 

การเขา้ถึงหรือใชง้านเวบ็ไซต์ถือเป็นการทีท่านยอมรับ TOS (สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ) ทไีดแ้กไ้ขหรือปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบนั ณ เวลานนัแลว้  

 

10.4 บริษทัฯ จะไม่มีหน้าทีในการคืนเงินให้แก่ผูใ้ช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ เวน้แต่ในกรณีทีกฎหมายทีใชบ้งัคบัได้

กาํหนดไว ้ค่าธรรมเนียมทงัหมดไม่สามารถขอคืนเงินไดแ้มว้่าสิทธิการใชง้าน การเขา้ถึง และ/หรือแพค็เกจอนืๆ 

ทีผู ้ใช้บริการซือไว้จะได้สินสุดลงไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆ ก็ตามก่อนวันหมดอายุ ในกรณีทีบริษัทฯ เห็นว่า

ผูใ้ช้บริการมีสิทธิได้รับการคืนเงินสําหรับค่าธรรมเนียมทีได้ชาํระมาไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด การคืนเงิน

ดงักล่าวจะทาํผา่นทางวิธีการชาํระเงินวิธีเดิมทีผูใ้ชบ้ริการไดใ้ชใ้นการสงัซือ  

 

10.5 หากผูใ้ชบ้ริการไดส้ร้างสรรคแ์ละ/หรือส่งมอบงานของผูใ้ชบ้ริการให้แก่ลูกคา้ของผูใ้ชบ้ริการ เมือบริษทัฯ ไดร้้อง

ขอตามสมควร ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่าจะเปิดเผยตวัตนของลูกคา้ดงักล่าวให้ทราบ  

 

10.6 ผูใ้ช้บริการสามารถร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่บริษทัฯ เพือขอรับหนังสือให้สิทธิเผยแพร่ภาพบุคคลและ

ทรัพยสิ์นได ้อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีระบุตวัตนได้จะถูกแกไ้ขออกจากเอกสารเพือรับรองความเป็นส่วนตวัของ

บุคคลผูเ้ป็นแบบและเจา้ของทรัพยสิ์น  

 

10.7 ผูใ้ชบ้ริการอนุญาตให้บริษทัฯ สามารถระบุชือของผูใ้ชบ้ริการไวใ้นรายนามผูใ้ชบ้ริการของบริษทัฯ และเปิดเผย

แก่สาธารณะได ้ผูใ้ชบ้ริการอนุญาตให้บริษทัฯ ใชสิ้ทธิโดยไม่จาํกดัแต่เพยีงผูเ้ดียวและทวัโลกสาํหรับการใช้

เครืองหมายการคา้ของผูใ้ชบ้ริการในเอกสารประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการขาย ทงันี บริษทัฯ ตกลงทีจะใช้



 

ความพยายามอยา่งเตม็ทีในการยติุการใชเ้ครืองหมายการคา้ของผูใ้ชบ้ริการภายใน  วนันบัจากวนัทีผูใ้ชบ้ริการ

ไดแ้จง้แก่บริษทัฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ยติุการใชเ้ครืองหมายการคา้ดงักล่าว  

10.8 เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง บริษทัฯ และผูใ้ช้บริการจะไม่

มอบหมายหรือโอนสิทธิและหน้าทีไม่ว่าบางส่วนหรือทงัหมดภายใตส้ัญญาฉบบันี ยกเวน้เป็นการโอนสิทธิของ

บริษทัฯ ให้แก่บริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือใดๆ ของบริษทัฯ  

 

10.9 สัญญาฉบบันีอยู่ภายใต้และให้ตีความตามกฎหมายของราชอาณาจกัรไทย ศาลทีมีเขตอาํนาจในการตดัสินคดี

ไดแ้ก่ศาลไทย  

 

10.10 การดาํเนินการตามกฎหมายใดๆ ทีเกิดจากหรือเกียวขอ้งกบัสัญญาฉบบันีอาจนาํขนึสู่ศาลใดๆ ในประเทศไทยซึงมี

เขตอาํนาจ  

 

10.11 หากขอ้กาํหนดขอ้ใดในสัญญาฉบบันีเป็นการผิดกฎหมายหรือใชบ้งัคบัไม่ได ้การผิดกฎหมายหรือการใชบ้งัคบั

ไมไ่ดน้นั จะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลใชบ้งัคบัของส่วนใดๆ ของสญัญาฉบบันี โดยให้ถือเสมือนว่า

ขอ้กาํหนดอนัผิดกฎหมายหรือใชบ้งัคบัไม่ไดน้นัไม่ไดเ้ขียนไวใ้นเงือนไขการใชง้านฉบบันี เวน้เสียแต่ว่าการแยก

ส่วนอนัผิดกฎหมายหรือใชบ้งัคบัไม่ไดอ้อกไปนนัจะทาํลายเจตนาทางธุรกิจพนืฐานของสัญญาฉบบันี    

10.12 เอกสารแจง้การคุม้ครองขอ้มูลสําหรับผูใ้ชง้านเว็บไซต์ของบริษทัฯ ขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ ALIVE 

UNITED สําหรับผูใ้ช้บริการ และ/หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอืนใดทีผูใ้ช้งานเว็บไซต์มีกับบริษทัฯ (หากมี) 

เป็นส่วนสาํคญัของสัญญาฉบบันี ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใจและตกลงว่าการฝ่าฝืน การละเมิด การผิดกฎหมาย หรือการใช้

บงัคบัไม่ไดข้องส่วนหนึงส่วนใดหรือทงัหมดของเอกสารทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ย่อมมีผลกระทบต่อความสมบูรณ์

และการมีผลใชบ้งัคบัของสัญญาฉบบันี อนัมีผลใหผู้ใ้ชบ้ริการฝ่าฝืนหรือผิดสัญญาฉบบันีอยา่งร้ายแรง  

วันทีมีผลบงัคบั: 

[-เวน้ไวเ้พอืเติม-] 

 

วันทีปรับปรุงล่าสุด: 

[-เวน้ไวเ้พอืเติม-] 

 

  



 

เงือนไขการใช้บริการสําหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

 

เงือนไขการใชบ้ริการสําหรับผูใ้ชง้านเวบ็ไซตฉ์บบันี (“เงือนไขการใช้บริการ”) บริษทั อะไลฟ์ ยูไนเตด็ จาํกดั บริษทัในเครือ 

บริษทัย่อย ผูไ้ดรั้บโอนสิทธิ ผูสื้บสิทธิ ผูแ้ทน และ/หรือตวัแทน (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ไดป้ระกาศใชแ้ละจะไดป้รับปรุง

ให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่รือยๆ ตามทีจาํเป็นและเหมาะสม  

เมือไดเ้ขา้ถึง เขา้ชม หรือใชง้านเวบ็ไซต์ เวบ็เพจ ปลกัอิน โปรแกรมซอฟต์แวร์ และ/หรือแอปพลิเคชนั หรืองานศิลปะและ

เนือหา ผลิตภณัฑ ์การบริการ กิจลกัษณ์ (feature) ใดๆ บนเว็บไซต์ เวบ็เพจ โปรแกรมเสริม (ปลกัอิน) โปรแกรมซอฟตแ์วร์ 

และ/หรือแอปพลิเคชนันนัของบริษทัฯ (โดยแยกกนัและโดยรวมกนัให้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ท่าน (“ผู้ใช้งานเว็บไซต์”) ตกลง

ทีจะยอมทาํตาม ปฏิบติัตาม และผกูพนัโดยขอ้กาํหนดและเงือนไขตามทีกาํหนดไวใ้นเงือนไขการใชบ้ริการฉบบันี และโดย

ขอ้กาํหนดและเงือนไข ขอ้บงัคบั กฎ ประกาศ ขอ้ห้าม แนวนโยบาย และเอกสารใดๆ (ตามทีไดมี้การแกไ้ข ปรับปรุงให้เป็น

ปัจจุบนั หรือประกาศขึนใหม่) ทงัหมดซึงไดร้วมไวใ้นเอกสารนีโดยการอา้งถึง หากท่านไม่ตกลงยินยอมตามทีระบุไว้

ขา้งตน้นีไม่ว่าขอ้ใดหรือทุกขอ้ ขอความกรุณาไม่เขา้ใชเ้วบ็ไซต ์

เงือนไขการใชบ้ริการฉบบันีอาจมีการเพิมเติม แกไ้ข หรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัในบางครังคราวเมือเราเห็นว่าจาํเป็นและ

เหมาะสม การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครัง ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับเงือนไขการใช้บริการทีได้แก้ไขหรือ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ณ ขณะทีท่านไดเ้ขา้ใชง้านครังนนัๆ แลว้  

ดงันี ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตต์กลงเพมิเติมดงัต่อไปนี: 

1. งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาทีอยู่บนเว็บไซต์และเครืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

 

1.1 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตอ์าจเขา้ถึงและใชง้านเวบ็ไซต์ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเงือนไขการใชบ้ริการ

ฉบบันี ขอ้กาํหนดและเงือนไขทีออกโดยบริษทัฯ ซึงเกียวเนืองกบัและบงัคบัใชแ้ก่ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์(ซึงรวมถึงแต่

ไม่จาํกดัอยู่เพียงขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ ALIVE UNITED สําหรับผูใ้ช้บริการ และเอกสารแจง้การ

คุม้ครองขอ้มูลสาํหรับผูใ้ชง้านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) สัญญาใดๆ ทีผูใ้ชง้านเวบ็ไซตมี์กบับริษทัฯ และกฎหมาย 

1.2 บริษทัฯ เป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวและจะยงัคงเป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียวในสิทธิ กรรมสิทธิ และประโยชน์

ทงัหมดในเวบ็ไซต ์

1.3 บริษทัฯ มีสิทธิในการแกไ้ข ระงบัการใช ้แทนที และ/หรือ ให้เลิกการใชง้านบางส่วนหรือทงัหมดของเวบ็ไซต์

ในเวลาใดๆ และดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชเ้วบ็ไซตท์ราบ 

1.4 การให้บริการเวบ็ไซตเ์ป็นไปและจะเป็นไปตามสภาพทีเป็นอยูข่องเวบ็ไซต ์(as-is basis) 

1.5 เนือหาทังหมดบนเว็บไซต์ได้รับการคุ ้มครองภายใต้กฎหมายทีมีผลใช้บังคบั ลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า 

สิทธิบตัร และทรัพยสิ์นทางปัญญาอืนใด เป็นสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวของบริษทัฯ 

1.6 การใชง้านเนือหาใดๆ ทีอยู่บนเวบ็ไซต์โดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือเป็นการละเมิดเงือนไขการใชบ้ริการฉบบันีและ

กฎหมายทีใช้บังคบั นอกจากทีได้มีการอนุญาตไวโ้ดยชัดแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยบริษทัฯ บริษทัฯ ไม่

ยินยอมหรืออนุญาตให้มีการใชเ้วบ็ไซตห์รือเนือหาทีอยูบ่นเวบ็ไซตใ์ดๆ ก็ตามแต่ประการใด 

1.7 การใช ้คดัลอก จดัแสดง เชือมต่อลิงก์มายงั ดาวน์โหลด สือสัญญาณ แกไ้ข เปลียนแปลง สร้างสรรคง์านลิขสิทธิ

ต่อเนืองบน ตีพิมพอี์กครัง ขาย โอน ให้ใชสิ้ทธิ ให้ใชสิ้ทธิช่วง หรือกระทาํการอืนใดคลา้ยกบัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้



 

โดยผูใ้ชง้านเวบ็ไซตข์องเวบ็ไซตแ์ละ/หรือเนือหาใดๆ ทีอยู่บนเว็บไซต ์เป็นการตอ้งห้ามอย่างชดัแจง้ และจะถือ

ว่าเป็นการฝ่าฝืนอยา่งร้ายแรงซึงเงือนไขในการใชบ้ริการฉบบันี รวมถึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิของบริษทัฯ ดว้ย  

1.8 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ตกลงต่อไปว่าจะไม่ใชก้ารทาํเหมืองขอ้มูล (data mining) การรวบรวมหรือตดัทอนภาพออกมา 

หรือโปรแกรมซอฟตแ์วร์หรือวิธีการอืนใด ต่อเวบ็ไซตแ์ละ/หรือเนือหาใดๆ ทีอยูบ่นเวบ็ไซต ์

1.9 นอกจากในกรณีทีผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์จะไดอ้ยู่ภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขการใชบ้ริการ ALIVE UNITED หรือ

เขา้ทาํสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิอืนใดกบับริษทัแลว้ ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์จะไม่ดาวน์โหลด คดัลอก ตดัทอนออกมา 

บนัทึก เผยแพร่ จดัแสดง และ/หรือใชง้านเนือหาทีอยูบ่นเวบ็ไซตโ์ดยวิธีใดๆ ก็ตาม 

1.10 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์จะไม่แกไ้ขหรือลบลายนาํหรือประกาศลิขสิทธิทีแสดงอยู่บนหรือประกอบอยู่ในเนือหาใดๆ ที

อยูบ่นเวบ็ไซตโ์ดยวิธีใดๆ ก็ตาม 

1.11 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตรั์บทราบและตกลงว่าผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ไม่มีสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ เครืองหมายบริการ 

ชือ เครืองหมายโลโก ้ภาพกราฟิกอนัมีกรรมสิทธิ ชือโดเมนเนมในอินเตอร์เน็ท หรือเครืองหมายแสดงอนืๆ ของ

บริษทัฯ หรือเครืองหมาย ชือ หรือเครืองหมายแสดงอืนทีคลา้ยกนัหรือดดัแปลงมาจากสิงทีกล่าวถึงขา้งตน้หรือ

แสดงออกหรือกระทาํการในประการใดๆ ทีทาํให้คิดไดว่้าหรืออาจบ่งบอกไดว่้าผูใ้ช้งานเวบ็ไซตห์รือผลิตภณัฑ์ 

บริการ หรือเวบ็ไซต/์เวบ็เพจ/โปรแกรมซอฟตแ์วร์ใดๆ ของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตมี์ความเกียวขอ้งกบั เป็นของ หรือมี

ส่วนเกียวโยงกบับริษทัฯ  

1.12 ผูใ้ช้งานเว็บไซต์รับทราบและตกลงทีจะไม่คดัลอก ลอกเลียน แกไ้ข หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึงหรือทงัหมด

ของเวบ็ไซต์ รวมไปถึงรูปแบบและวิธีการใชง้าน รูปลกัษณ์และความรู้สึก (looks and feels) ภาพกราฟิก ภาพปก 

(headers) บทคาํสัง (scripts) ชือโดเมน และเนือหาและขอ้มูลใดๆ ของเวบ็ไซต ์ 

1.13 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตไ์ม่ไดรั้บอนุญาตให้สร้างการเชือมต่อมายงัเวบ็ไซต์ผา่นการเฟรมหรือ Hotlink 

 

2. ข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ 

 

2.1 บริษทัฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมขอ้มลูของผูใ้ชเ้วบ็ไซตท์ีเกียวขอ้งกบัการใชง้านเว็บไซต์และโอนสิทธินนัให้แก่บุคคล

ใดๆ ก็ได ้ 

2.2 อย่างไรก็ตาม สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้เว็บไซต์ กรุณาอ้างอิงไปยงัเอกสารแจ้งการ

คุม้ครองขอ้มูลของบริษทัฯ สาํหรับผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์

 

3. ข้อตกลงอืนๆ กับทางบริษัทฯ 

3.1 ผูใ้ช้งานเว็บไซต์จะเขา้ทาํและตกลงทาํตาม ปฏิบติัตาม และผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดและเงือนไขสาํหรับบริการ ALIVE UNITED สาํหรับศิลปิน (ใส่ลิงกเ์พมิเติม) และกฎและประกาศอืนๆ 

ทีออกโดยหรือจะไดอ้อกโดยบริษทัฯ เพืออปัโหลดรูปภาพ ภาพวาด รูป ภาพเวคเตอร์ โสตทศันวสัดุ แอนิเมชนั 

ภาพประกอบบทบรรณาธิการ ภาพกราฟิก ภาพเคลือนไหว วิดีโอใดๆ และขอ้มูลอืนทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัอยูเ่พียงคียเ์วิร์ด คาํบรรยายภาพ ชือหรือชือเรืองของงานศิลปะและขอ้มูลเมตา้ดาตา้ ขึนไปยงัเวบ็ไซต ์

3.2 ผูใ้ช้งานเว็บไซต์จะเขา้ทาํและตกลงทาํตาม ปฏิบติัตาม และผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและเงือนไขทีไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้กาํหนดและเงือนไขสําหรับบริการ ALIVE UNITED สําหรับผูใ้ช้บริการ และ/หรือสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ



 

อืนๆ กบัทางบริษทัฯ เพือดาวน์โหลด คดัลอก ตดัทอน บนัทึก เผยแพร่ จดัแสดง และ/หรือใช้งานเนือหาทีอยูบ่น

เวบ็ไซตโ์ดยวธีิใดๆ ก็ตาม 

3.3 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ซึงเชือว่าเนือหาใดๆ บนเวบ็ไซต์เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดซึงสิทธิของตน ให้ติดต่อบริษทัฯ ได ้

ผา่นทาง [-ใส่ทีอยูที่ติดต่อไดเ้พิมเติม-]  

4. ข้อจํากัด ข้อห้าม และการสินสุดการใช้งาน  

4.1 ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู ้ใช้งานเว็บไซต์จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกําหนดใดๆ สิทธิของบริษัทฯ หรือ

บุคคลภายนอกอนื และขอ้กาํหนดและเงือนไขทีระบุไวใ้นเงือนไขการใชบ้ริการฉบบันี  

4.2 บริษทัฯ มีดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการใชสิ้ทธิจาํกดั ปิดกนั ระงบั ทาํให้ไม่สามารถใชง้านได ้หรือให้สินสุดการเขา้ถึง

หรือใชง้านส่วนใดๆ หรือทงัหมดของเวบ็ไซต์ในเวลาใดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ทราบล่วงหน้า

และผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ตกลงทีจะสละสิทธิทงัหมดทีมีในการเรียกร้องหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามอนัเกิดขึนจาก

กรณีทีกล่าวขา้งตน้  

4.3 ในกรณีทีเวบ็ไซต์ไดร้ะบุลิงก์ทีเชือมต่อไปยงัเว็บไซต์หรือแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอก หรืออนุญาตให้มีการ

เขา้ถึงเวบ็ไซต์ผา่นทางเวบ็ไซต์หรือแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะไม่ให้การรับประกนัโดยประการ

ใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจง้หรือโดยปริยาย และจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดในกรณีอนัเกียวขอ้งกบับุคคลภายนอก

ดงักล่าวและเวบ็ไซต์และแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกนนั ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์เขา้ใจและยอมรับว่าเว็บไซต์และ

แพลทฟอร์มดงักล่าวนนัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ รวมถึงบุคคลนอกนันไม่ไดมี้ความเกียวขอ้ง กบั

บริษทัฯ แต่ประการใด  

5. การรับประกันและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

5.1 บริษทัฯ ให้บริการเวบ็ไซต์ภายใตข้อ้กาํหนดของเงือนไขการใชบ้ริการฉบบันี และเป็นการให้บริการตามสภาพที

เป็นอยูข่องเวบ็ไซต ์(as-is) โดยบริษทัฯ จะไม่ให้การรับประกนัใดๆ ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรือปริยายแต่อยา่งใด  

5.2 บริษทัฯ ปฏิเสธความรับผิดอย่างชดัแจง้ในการรับประกนัทงัหมดสําหรับการให้บริการใดๆ และทงัหมดบนและ

ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ คุณภาพของเว็บไซต์ และความผิดพลาดและ

ขอ้บกพร่องใดๆ ของเวบ็ไซตด์ว้ย  

5.3 เพียงเท่าทีขอ้ความปฏิเสธความรับผิดหรือการจาํกดัความรับผิดไม่อาจใชบ้งัคบัได ้การรับประกนัตามกฎหมายที

ใชบ้งัคบัไดท้งัหมดจะจาํกดัอยูท่ีระยะเวลา 30 วนันบัจากวนัทีผูใ้ชง้านเวบ็ไซตเ์ขา้ใชง้านเวบ็ไซตเ์ป็นครังแรก โดย

หลงัจากระยะเวลาดงักล่าวจะไม่การให้การรับประกนัอืนใด 

5.4 ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตต์กลงทีจะปกป้องและป้องกนับริษทัฯ กรรมการ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ เพือและจาก

การเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และการดาํเนินการทางกฎหมายใดๆ ทีเกิดจากหรือเกียวขอ้งกบั

การกระทาํหรือการงดเวน้การกระทาํการของผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม  รวมถึงแต่ไม่จาํกดัอยู่

เพียงการละเมิดหรือฝ่าฝืนเงือนไขการใชง้านฉบบันีหรือสัญญาอืนใดทีเขา/เธอมีอยูก่บับริษทัฯ การใชง้านเวบ็ไซต์

หรือเนือหาบนเวบ็ไซต์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ 



 

6. ข้อกําหนดอืนๆ 

6.1 เงือนไขการใชง้านฉบบันีอยู่ภายใตแ้ละให้ตีความตามกฎหมายของราชอาณาจกัรไทย ศาลทีมีเขตอาํนาจในการ

ตดัสินคดีไดแ้ก่ศาลไทย 

6.2 การดาํเนินการตามกฎหมายใดๆ ทีเกิดจากหรือเกียวขอ้งกบัเงือนไขการใช้งานฉบบันีอาจนาํขึนสู่ศาลใดๆ ใน

ประเทศไทยซึงมีเขตอาํนาจ   

6.3 หากขอ้กาํหนดขอ้ใดในเงือนไขการใชง้านฉบบันีเป็นการผิดกฎหมายหรือใชบ้งัคบัไม่ได ้การผิดกฎหมายหรือการ

ใชบ้งัคบัไม่ไดน้นั จะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลใชบ้งัคบัของส่วนใดๆ ของเงือนไขการใชง้านฉบบันี 

โดยให้ถือเสมือนว่าขอ้กาํหนดอนัผิดกฎหมายหรือใชบ้งัคบัไม่ไดน้นัไม่ไดเ้ขียนไวใ้นเงือนไขการใชง้านฉบบันี 

เวน้เสียแต่ว่าการแยกส่วนอนัผิดกฎหมายหรือใช้บังคบัไม่ได้ออกไปนันจะทาํลายเจตนาทางธุรกิจพืนฐานของ

เงือนไขการใชง้านฉบบันี  

6.4 เอกสารแจง้การคุม้ครองขอ้มูลสําหรับผูใ้ชง้านเว็บไซต์ของบริษทัฯ ขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ ALIVE 

UNITED สําหรับผูใ้ช้บริการ และ/หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอืนใดทีผูใ้ช้งานเว็บไซต์มีกับบริษทัฯ (หากมี) 

เป็นส่วนสําคญัของเงือนไขการใช้งานฉบับนี ผูใ้ช้งานเว็บไซต์เขา้ใจและตกลงว่าการฝ่าฝืน การละเมิด การผิด

กฎหมาย หรือการใช้บังคับไม่ได้ของส่วนหนึงส่วนใดหรือทังหมดของเอกสารทีได้กล่าวมาข้างต้นย่อมมี

ผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการมีผลใชบ้งัคบัของสัญญาฉบบันี อนัมีผลให้ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตล์ะเมิดตอ่หรือฝ่า

ฝืนเงือนไขการใชง้านฉบบันีอยา่งร้ายแรง  

6.5 ในกรณีทีมีข้อขัดแยง้กันระหว่างเงือนไขการใช้งานฉบับนีและข้อกําหนดและเงือนไขของบริการ ALIVE 

UNITED สาํหรับผูใ้ชบ้ริการ และ/หรือสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิอืนใดทีผูใ้ชง้านเวบ็ไซตมี์กบับริษทัฯ ให้กรณีนนั

ถูกควบคุมโดยขอ้กาํหนดในขอ้กาํหนดและเงือนไขของบริการ ALIVE UNITED และ/หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้

สิทธิอนืใดนนั  

 

วันทีมีผลบงัคบั: 

[-เวน้ไวเ้พอืเติม-] 

 

วันทีปรับปรุงล่าสุด: 

[-เวน้ไวเ้พอืเติม-] 

 

 


