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ขอต้อนรบัทุกท่านเขา้สู่ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ธุรกิจภายใต้การดูแลของยูนิลเีวอร์ (ต่อไปในขอ้ตกลงนีจะเรยีกว่า “ยูนิลี

เวอร์ ไลฟ์”) โดยเว็บไซต์นีจะให้ทงัขอ้มูลในการดําเนินธุรกิจ สนิค้า และบรกิาร สิทธปิระโยชน์ กิจกรรมต่างๆ ตลอดจน

บรกิารออนไลน์อนืๆ เช่น การสมคัรเป็น Business Partner (ต่อไปเรยีกว่า “BP”) หรอื Brand Fan (ต่อไปเรยีกว่า “BF”) 

การสงัซอืสนิคา้ การตรวจสอบขอ้มลูส่วนตวัจากการดาํเนินธุรกจิร่วมกบัยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ เป็นตน้ 

ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ไม่ไดจ้ํากดัว่าผูท้สีามารถเขา้ชมหรอืใชบ้รกิารจากเวบ็ไซต์นีจะตอ้งเป็น BP BF กบัยูนิลเีวอร์ ไลฟ์

เท่านัน โดยกรณีทเีป็นลูกค้าทวัไป หรอืผู้ทสีนใจก็สามารถเขา้มาชมเวบ็ไซต์และสามารถรบับรกิารจากยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้

เช่นเดยีวกนั (โดยคาํว่า “ท่าน” ในขอ้ตกลงนีใหห้มายถงึ BP BF ลูกคา้ทวัไป และผูท้สีนใจทวัไป) 

ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ถือเป็นเจา้ของและมอํีานาจแต่เพยีงผู้เดยีวในการบรหิารจดัการและดําเนินการใดๆ ในเวบ็ไซต์นี 

ทงันีในการใชเ้วบ็ไซตข์องท่านจะตอ้งปฏบิตัติามเงอืนไขและขอ้ตกลง ดงัรายละเอยีดต่อไปนี 

      
1. การตกลงยินยอม 

ก่อนทที่านจะตกลงเป็นผูใ้ชบ้รกิารในเวบ็ไซต์นี ท่านจําเป็นต้องอ่านและยอมรบัเงอืนไขทุกประการตามขอ้ตกลง

การใชง้านนี (ต่อไปจะเรยีกว่า “ขอ้ตกลง”) และเงอืนไขในนโยบายความเป็นส่วนตวัของยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ 

ทงันี ในการทที่านไดเ้ขา้มาใชเ้วบ็ไซตนี์แสดงว่าท่านยนิยอมผกูพนัตนตามขอ้ตกลง ซงึรายละเอยีดจะปรากฏตาม

ขา้งล่างนีและตามลงิกต่์างๆ ทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไดแ้สดงไว ้และรวมถงึท่านไดย้นิยอมผูกพนัตนตามขอ้ตกลงเพมิเตมิทอีาจจะ

ได้มกีารแก้ไขหรอืปรบัปรุงในอนาคต (ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ขอสงวนสทิธใินการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขขอ้ตกลงไดเ้ป็นครงัคราว โดย

ไม่ต้องแจง้ใหท้่านทราบ แต่จะเผยแพร่สําเนาขอ้ตกลงฉบบัปรบัปรุงใหม่ไวท้เีวบ็ไซต์นี) และหมายความรวมไปถึงว่าท่าน

เขา้ใจและเห็นชอบกบัขอ้ตกลงแก้ไขหรอืปรุงปรุงเพมิเตมิด้วย และการทที่านใชบ้รกิารภายหลงัจากวนัทมีกีารแก้ไขหรอื

ปรบัปรุงขอ้ตกลงแล้ว จะถอืว่าการใชบ้รกิารของท่านเป็นการยอมรบัขอ้ตกลงทงัหมดทงัในส่วนของขอ้ตกลงทมีอียู่แลว้ และ

ขอ้ตกลงทมีกีารปรบัปรุงเพมิเตมิในภายหลงัดว้ย 

หากท่านไดอ้่านขอ้ตกลงนี นโยบายความเป็นส่วนตวัแล้วไม่เหน็ดว้ยและไม่ยนิยอมทจีะปฏบิตัติามเงอืนไขต่างๆ 

นนั ขอใหท้่านหยุดใชเ้วบ็ไซตนี์โดยทนัท ี

 
2. ภาษาของข้อตกลง 

ในกรณีทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้จดัเตรยีมขอ้ตกลงฉบบัแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ เป็นต้น ท่าน

ยอมรับว่าฉบับแปลนันจัดเตรียมไว้ให้ท่านเพือความสะดวกเท่านัน โดยข้อตกลงฉบับภาษาไทยจะยังมีผลบังคับ

ความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบัยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ 

 

หากมขีอ้ความใดๆ ขดัแยง้กนัระหว่างขอ้ตกลงฉบบัภาษาไทยและฉบบัแปล ให้ยดึถอืฉบบัภาษาไทยเป็นสําคญั

และมผีลบงัคบัใช ้

 

3. วตัถปุระสงค์ของการใช้งานเวบ็ไซต์ 



ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้จดัให้มเีวบ็ไซต์นีขนึเพอืธุรกิจและการพาณิชย์ หากท่านเป็นผู้ทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะ หรอืไม่มี

ความสามารถในการทํานิตกิรรมตามทกีฎหมายไทยกําหนดไว ้ท่านควรขอความยนิยอมจากผูป้กครองของท่านก่อนเขา้ใช้

บรกิารเวบ็ไซตนี์  

  
4. การเริมต้นการใช้บริการ 

ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ เป็นธุรกจิภายใต้การดแูลของยูนิลเีวอร ์ซงึยนิูลเีวอร์มบีรษิทัในเครอืตงัอยู่ในประเทศต่างๆ ทวัโลก 

ดงันัน บรษิทัในเครอืยูนิลเีวอร์ในบางประเทศอาจมกีารดําเนินธุรกจิ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ เช่นเดยีวกนั และสามารถใหบ้รกิารแก่

ท่านในนามของยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ไดด้ว้ย โดยท่านยนิยอมและยอมรบับรษิทัในเครอืดงักล่าวมสีทิธใินการใหบ้รกิารกบัท่าน 

ทงันี ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้จดัใหม้บีรกิารต่างๆ และความรูท้เีป็นประโยชน์ในเวบ็ไซต์นี โดยสําหรบับรกิารทวัไปทไีม่

จําเป็นต้องมบีญัชผีูใ้ชง้าน (account) และรหสัผ่านส่วนตวั (Password) นัน ท่านสามารถเขา้ชมและรบับรกิารไดท้นัท ีเช่น 

ขอ้มูลเกยีวกบัยนูิลเีวอร์ ไลฟ์ ขอ้มูลทวัไปในการดําเนินธุรกิจเครอืขา่ย ขอ้มูลเกียวกบัสนิคา้ เป็นต้น แต่สําหรบับรกิารบาง

ประเภททยีนูิลเีวอร์นําเสนอใหเ้ฉพาะผูท้ลีงทะเบยีนกบัเวบ็ไซตนี์เท่านัน รวมถงึบางบรกิารอาจจดัใหม้สีําหรบั BP BF ของ 

ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ เท่านัน เช่น การตรวจสอบสทิธปิระโยชน์ทจีะไดร้บัต่างๆ การอพัโหลดหรอืโพสต์ขอ้มลูส่วนตวั เป็นตน้ การ

เขา้ไปใชบ้รกิารในส่วนนี ท่านจําเป็นต้องมหีมายเลขบญัช ี(Account ID) และรหสัผ่านส่วนตวั (Password) ของเวบ็ไซต์นี

เท่านัน ซงึทา่นตอ้งลงทะเบยีนกบัทางเวบ็ไซตก์่อนตามเงอืนไขและขนัตอนทกีําหนด 

 
5. การใช้งานเวบ็ไซต์ 

ในขณะทที่านใชเ้วบ็ไซต์นี   

 ท่านเขา้ใจดวี่า ขอ้มูลทงัหมดในเวบ็ไซต์นี ซงึท่านอาจมสีทิธเิขา้ถงึโดยเป็นส่วนหนึงของการบรกิาร หรอืโดยผ่าน

การใชบ้รกิาร เป็นความรบัผดิชอบของบุคคลทสีรา้งขอ้มลูดงักล่าวแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 ท่านยนิยอมใหย้นูิลเีวอร ์ไลฟ์สามารถคดักรอง ตรวจทาน เปลยีนแปลง แกไ้ข ปฏเิสธ หรอืลบเนือหาใดๆ ออกจาก

เวบ็ไซต์ไดทุ้กขณะ ตามทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์เหน็สมควร ทงันี ใหห้มายความรวมถงึในส่วนของขอ้มูลททีางผู้ใชง้าน

หรอืใชบ้รกิารเวบ็ไซตเ์ป็นผูส้รา้งขนึ (และยนูิลเีวอร ์ไลฟ์จะไม่มภีาระผกูพนักบัขอ้มูลในส่วนนี) 

 ท่านเขา้ใจดวี่า การใชง้านเวบ็ไซต์ ท่านอาจพบกบัขอ้มูล ขอ้ความ รูปภาพ หรอืเนือหาใดๆ ทกี่อใหเ้กดิความไม่

พอใจ ไม่เหมาะสม หรอืสรา้งความรําคาญใจ โดยท่านจะเป็นผูใ้ชง้านหรอืใชบ้รกิารภายใต้ความเสยีงของท่านเอง 

 ในการใช้บริการบางกรณี เช่น การสังซือสินค้า เป็นต้น ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชือ นามสกุล ทีอยู่ 

หมายเลขโทรศพัท์ อเีมล์ เป็นต้น) อนัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการลงทะเบยีนหรอืเกบ็ขอ้มูล ซงึจะช่วยใหยู้นิลี

เวอร์ ไลฟ์สามารถใหบ้รกิารท่านอย่างต่อเนืองได้ ท่านยอมรบัว่าขอ้มูลใดๆ ทที่านใหไ้วแ้ก่ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์จะเป็น

ขอ้มูลทถีูกต้อง เป็นจรงิ และเป็นปัจจุบนัเสมอ อย่างไรก็ด ีในส่วนของขอ้มูลบตัรเครดติทที่านอาจต้องให ้เพอืให้

การชาํระเงนิสมบูรณ์ นัน จะถูกจดัทาํขนึในเวบ็ไซตข์องธนาคารทใีหบ้รกิารดา้นการรบัชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์

โดยยูนิลเีวอร์ ไลฟ์จะไม่มกีารเกบ็ขอ้มูลดงักล่าว ดงันัน หากมีขอ้มูลเกยีวกบับตัรเครดติของท่านไม่ว่าบางส่วน

หรอืทงัหมดถูกเปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอก ท่านเขา้ใจและยอมรบัว่า ไม่ใช่ความผดิพลาดของยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ 

และท่านไม่สามารถดาํเนินการเรยีกรอ้งความเสยีหายกบัทางยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ได ้

 ท่านอนุญาตให้ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์สามารถวางขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์ หรอืโฆษณาใดๆ เพอืส่งเสรมิธุรกจิของยูนิลี

เวอร์ ไลฟ์ไวบ้นบรกิารในส่วนใดของเว็บไซต์กไ็ด ้รวมถงึก่อนทที่านจะเขา้ถงึขอ้มูลหรอืใช้บรกิาร โดยขอ้มูลการ

ประชาสมัพนัธ ์หรอืโฆษณาในส่วนนีอาจมกีารเปลยีนแปลงไดโ้ดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบเป็นการเฉพาะ 



 ท่านยอมรบัและเขา้ใจดวี่าท่านต้องเป็นผูร้กัษาความลบัของรหสัผ่านส่วนตวัทเีชอืมโยงกบับญัชใีดๆ ทที่านใชใ้น

การเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิาร ดงันัน ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ ยนิูลเีวอร์ ไลฟ์ สําหรบักจิกรรม

ทงัหมดภายใต้บญัชขีองท่าน 

 หากท่านทราบถึงการใชร้หสัผ่านส่วนตวัหรือชอืบญัชขีองท่าน (ชอืผู้ใช้งาน) โดยไม่ได้รบัอนุญาต ท่านตกลงที

จะแจง้ใหยู้นิลเีวอร ์ไลฟ์ทราบในทนัท ี

 ท่านยอมรบัว่าท่านเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว (และยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไม่มสี่วนรบัผดิชอบต่อท่านหรอืต่อบุคคลที

สาม) สําหรบัขอ้มลูทที่านสรา้ง ส่ง หรอืแสดงในระหว่างการใชง้าน รวมถงึผลลพัธจ์ากการกระทําดงักล่าวของท่าน 

ทงันี ใหร้วมถงึความสูญเสยีหรอืความเสยีหายทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์อาจไดร้บั 

ในขณะทที่านใชเ้วบ็ไซต์นี ท่านจะตอ้งไม่ 

 

 อพัโหลด หรือโพสต์ข้อความหรือรูปภาพหรือสญัลกัษณ์ วีดีโอ หรือวสัดุใดๆ ทมีีเนือหาไม่เหมาะสมหรือผิด

กฎหมายไวบ้นเวบ็ไซตนี์ 

 อพัโหลด หรอืโพสต์ขอ้ความ หรอืรูปภาพ หรอืสญัลกัษณ์ หรอืวดีโีอ หรอืเนือหาใดๆ  หรอืมกีารใชเ้ครอืงหมาย

การค้า เครอืงหมายบรกิาร ชอืทางการคา้ หรอืขอ้มูลของบรษิทัหรอืองค์กรใดๆ ทไีม่ใช่ของยูนิลเีวอร ์ไลฟ์ซงึอาจ

ก่อใหค้วามสบัสนกบัผูท้เีขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซตนี์ หรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอนื  

 มส่ีวนร่วมในกจิกรรมใดๆ ทขีดัขวาง หรอืรบกวนบรกิาร (หรอืเซริฟ์เวอร์และเครอืขา่ยทเีชอืมต่อกบับรกิาร)  

 กระทําการในลกัษณะทเีป็นอนัตราย ข่มขู ่กล่าวรา้ย รบกวน ละเมดิกฎหมายหรอืละเมดิสทิธขิองบุคคลทสีาม หรอื

ละเมดินโยบายและขอ้ตกลงทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไดก้ําหนดขนึ 

 ใชเ้วบ็ไซตนี์ หากท่านเป็นผูท้ไีม่มคีวามสามารถตามกฎหมายในการทาํนิตกิรรมสญัญา หรอืเป็นผูท้ยีงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะ หรอืเป็นผูท้ยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไดร้ะงบัการใชบ้รกิารไม่ว่าชวัคราวหรอืถาวร 

 ใหข้อ้มลูอนัเป็นเทจ็ บดิเบอืน หลอกลวง ปลอมแปลง หรอืใชข้อ้มลูของบุคคลอืนซงึทาํใหบุ้คคลดงักล่าวเสยีหาย 

 กระทําการโพสตข์อ้มลูทถีอืว่าเป็นสแปม จดหมายลูกโซ่ หรอืธุรกจิลูกโซ่ 

 กระทําการส่งไวรสั หรอืเทคโนโลยใีดๆ ทเีป็นการรบกวน ขดัขวางหรอืเป็นอนัตรายต่อการใหบ้รกิารของเวบ็ไซต์

และทรพัยส์นิของยนิูลเีวอร์ ไลฟ์ 

 คดัลอก รวบรวมขอ้มูลของผู้เขา้มาใชง้าน รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลอนัเป็นความลบัต่างๆ โดยไม่ได้รบั

อนุญาต 

 คดัลอก ทําซํา ดดัแปลงเครอืงหมายการคา้ ชอืทางการคา้ รูปภาพ ตราสญัลกัษณ์ ชอืโดเมน และคุณลกัษณะอนืๆ 

ทเีป็นตราสนิคา้ เนือหา วดีโีอ หรอืขอ้มลูใดๆ ทยีนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์ไดจ้ดัทาํขนึ หรอืทผีูเ้ขา้มาใชง้านหรอืใชบ้รกิาร

ไดจ้ดัทาํขนึโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ี

 คดัลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนือง ย้อนกระบวนการผลติ แยกส่วนประกอบ หรอืพยายามแยกรหสัทมีาของ

ซอฟท์แวร์หรอืส่วนหนึงส่วนใดในลกัษณะอนืใด เวน้แต่กฎหมายจะอนุญาตไวอ้ย่างชดัแจง้ใหส้ามารถดําเนินการ

ดงักล่าวได ้

 สําเนา คดัลอก ทําซํา ขาย แลกเปลยีนหรอืขายต่อสทิธิในการใช้บรกิารหรอืเขา้ถึงขอ้มูลเพอืวตัถุประสงค์ใดๆ 

ให้กบับุคคลอนื หรอืกระทําการใดๆ ในลกัษณะทเีป็นการโอนขอ้มูล บญัชแีละหมายเลขสมาชกิ รหสัผ่านส่วนตวั

ของท่านใหก้บับุคคลอืน (เนืองจากสิทธทิที่านได้รบัจากยูนิลเีวอร์ ไลฟ์จะเป็นสทิธเิฉพาะบุคคลเท่านัน) เว้นแต่

ท่านจะไดร้บัอนุญาตใหด้ําเนินการดงักล่าวจากยนิูลเีวอร ์ไลฟ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 



6. การอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของท่าน 

ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไม่ประสงคท์จีะรบัขอ้มูลทเีป็นความลบัจากท่านผ่านเวบ็ไซต์นี ดงันนั ขอ้มลูใดๆ ทมีกีารสอืสาร ส่ง 

อัพโหลด แสดง ถ่ายทอด หรือโพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี จะถือว่าไม่เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม ท่านยังคงเป็นเจ้าของ

กรรมสทิธแิละลขิสทิธแิละสทิธอินืใดทที่านมอียู่แลว้ในขอ้มลูทที่านไดส้รา้งขนึ หรอืแสดงบนเวบ็ไซต ์โดยการโพสต ์หรอือพั

โหลด หรอืวธิกีารใดๆ ในการนําเสนอขอ้มลูดงักล่าว 

 

ทงันี ท่านยินยอมให้ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ทําซํา ดดัแปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ ดําเนินการโดยสาธารณะ แสดงต่อ

สาธารณะ และแจกจ่ายขอ้มลูใดๆ ของท่าน หรอืแสดงบนเวบ็ไซตนี์ โดยปราศจากค่ากรรมสทิธ ิการอนุญาตนีมวีตัถุประสงค์

เพอืใหย้นูิลเีวอร ์ไลฟ์ สามารถแสดง แจกจ่าย และส่งเสรมิการใชง้านเวบ็ไซต์นี หรอืเวบ็ไซตอ์นืของยนูิลเีวอร ์ ไลฟ์ รวมถงึ

ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์สามารถเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวใหก้บับรษิทั องค์กร หรอืบุคคลอนืๆ ทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์มคีวามสมัพนัธด์ว้ยเพอื

ใหบ้รกิารร่วมกนั และเป็นการใชข้อ้มลูเพอืสนับสนุนการใหบ้รกิารดงักล่าว 

 

                ท่านยนืยนัและรบัประกนัต่อยูนิลเีวอร ์ไลฟ์ว่า ท่านมสีทิธโิดยชอบธรรมและมคีวามรบัผดิชอบทงัหมดทจีําเป็น

ในการอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ 

  
7. การปรบัปรงุซอฟท์แวร ์

                ซอฟท์แวร์ทที่านใชอ้ยู่ อาจไดร้บัการตดิตงัหรอืปรบัปรุงจากยูนิลเีวอร์ ไลฟ์โดยอตัโนมตัเิป็นระยะๆ เพอืเพมิ

ประสทิธภิาพ และพฒันาการทํางานของเวบ็ไซต์ใหด้ยีงิขนึ และอาจเพอืแก้ไขรูปแบบหรอืขอ้ผดิพลาดในการทํางานของ

เว็บไซต์ โดยท่านตกลงทจีะรบัการปรบัปรุงดงักล่าว (และอนุญาตให้ทางยูนิลเีวอร์ ไลฟ์จดัส่งการปรบัปรุงเหล่านีถงึท่าน 

หากจาํเป็นตอ้งมกีารจดัส่ง) โดยถอืเป็นส่วนหนึงของการใชง้าน 

 
8. ความเป็นส่วนตวั (Privacy)  

 8.1 ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์คาํนึงถงึความเป็นส่วนตวัของท่านเป็นสงิสาํคญัทสุีด 

8.2 ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์สญัญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตวัและข้อมูลส่วนตวัของท่านตามทีกําหนดใน นโยบาย

ความเป็นส่วนตวั ของยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ 

 8.3 ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์สญัญาว่าจะดําเนินการดูแลและให้ความใส่ใจอย่างยงิในการใชบ้รกิารทมีมีาตรการดา้นความ

มนัคงปลอดภยั เพอืใหเ้กดิความปลอดภยักบัขอ้มลูทงัหมดของผูใ้ช ้

 

9. การใช้งานไม่ถกูต้อง 

ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์และผู้ทํางานได้พยายามร่วมกันอย่างสูงสุดทีจะทําให้เว็บไซต์นีสามารถทํางานได้ตลอดเวลา 

เหมาะสมและปลอดภยัสําหรบัผูใ้ชง้านหรอืผูใ้ชบ้รกิาร ดงันันหากยูนิลเีวอร์ ไลฟ์พบเหน็การกระทําทไีม่เหมาะสมหรอืฝ่าฝืน

ขอ้ตกลงหรอืนโยบายใดๆ ทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์ประกาศ ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ขอสงวนสทิธทิจีะทาํการยา้ย ลบขอ้มูล หรอืกระทําการ

ใดๆ เพอืหยุดการกระทําดงักล่าว รวมถงึการเพกิถอนหมายเลขบญัชแีละรหสัผ่านส่วนตวั ในทนีไีม่ตดัสทิธทิยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์

จะดาํเนินคดตีามกฎหมายเพอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายแก่ผูท้กีระทําการดงักล่าว 

 



ทงันี หากท่านพบเหน็ปัญหา ขอ้ความทไีม่เหมาะสม หรอืการกระทาํทเีป็นการผดิขอ้ตกลงหรอืเงอืนไขทยีนูิลเีวอร์ 

ไลฟ์กําหนด หรอืการกระทาํใดๆ ทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายกบัตวัท่านหรอื ยูนิลเีวอร ์ไลฟ์หรอืบุคคลอนืๆโปรดแจง้มายงั

ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไดท้ ีunileverlife.th@unilever.com 
 

10. ทรพัยสิ์นทางปัญญา 

โดเมนเนม เครอืงหมายการคา้ เครอืงหมายบรกิาร ชอืทางการคา้ Know How รูปภาพ การออกแบบ ฉลาก ป้าย

ชอื ภาพ เสยีง ถ้อยคําต่างๆ ทใีช้ รวมถึงสญัลกัษณ์และส่วนประกอบต่างๆ ทปีรากฏในทุกๆ หน้าในเว็บไซต์นี ถือเป็น

ทรพัย์สนิทางปัญญาของยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย และเป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงผู้เดยีว

ในการนําไปใช ้

 

ดงันันหา้มบุคคลใดๆ ทําซํา ดดัแปลง ลอกเลยีน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มไีวห้รอืกระทาํการใดๆ 

อนัเป็นลกัษณะของการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากทรพัย์สนิทางปัญญาของยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ดงัทกีล่าวมาขา้งต้น โดย

มไิดร้บัอนุญาต หรอืกระทาํการในลกัษณะทอีาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ 

 

ในกรณทียีนูิลเีวอร ์ไลฟ์พบว่ามผีูล้ะเมดิสทิธดิงักล่าวขา้งต้น ยนิูลเีวอร ์ไลฟ์สงวนสทิธทิจีะดาํเนินคดทีางกฎหมาย

กบับุคคลดงักล่าวทงัทางแพ่งและทางอาญาเพอืเรยีกร้องค่าเสยีหาย และใหบ้คุคลนันได้รบัการลงโทษตามกฎหมาย ในทนีี

ใหร้วมถงึการเพกิถอนบญัชทีสีมคัรไวก้บัยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ 

 
11. ค่าธรรมเนียมและการบริการต่างๆ 

การเขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ี เพอืวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาดขูอ้มลูทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์เผยแพร่ใหก้บับุคคลทวัไป 

จะไม่มกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ จากท่าน เว้นแต่เป็นการใช้บรกิารในส่วนของการสมคัร Business 

Partner การสงัซอืสนิคา้ การสงัซอืเวบ็ไซต์ส่วนตวั หรอืบรกิารใดๆ ทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์เปิดใหบ้รกิารเพมิเตมิและต้องมีการ

จดัเกบ็ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย ซงึยนิูลเีวอร์ ไลฟ์จะประกาศหรอืแสดงขอ้ความไวอ้ย่างชดัเจน 

  
12. ข้อจาํกดัและข้อสงวนสิทธิ 

ท่านตกลงและยอมรบัขอ้จาํกดัและขอ้สงวนสทิธขิองยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ดงัต่อไปนี 

 

                12.1 ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์จะมกีารนําเสนอขอ้มลูธุรกจิ นวตักรรมและความรูใ้หม่ๆ รวมถงึการปรบัปรุงบรกิารอย่าง

ต่อเนืองเพอืมอบประสบการณ์ทดีีทสุีดให้แก่ทุกท่านทเีขา้มาใช้เว็บไซต์ ซึงท่านยอมรบัว่ารูปแบบและลกัษณะของการ

บรกิาร รวมถงึขอ้มลู คาํแถลง เนือหา สาระ หรอืส่วนประกอบใดๆ ทยีนูิลเีวอร์ ไลฟ์จดัไวใ้นเวบ็ไซตน์อีาจมกีารเปลยีนแปลง 

แก้ไข ปรบัปรุงใหท้นัสมยัโดยไม่จําเป็นต้องมกีารบอกกล่าวล่วงหน้า อาจมกีารเปลยีนแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้า 

 

                12.2 การนําเสนอขอ้มลูทางเวบ็ไซต์นี ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พอืใหค้ําแนะนําอย่างผูเ้ชยีวชาญแต่

อย่างใด และบรรดาขอ้มูลหรอืเนือหาบางส่วนในเว็บไซต์นี เช่น ความเหน็ของผู้ใชง้านหรอืผูใ้ชบ้รกิาร หรอืการอพัโหลด

ขอ้มลูหรอืโพสตข์อ้ความผ่านเวบ็ไซต ์เป็นต้น เป็นขอ้มลูทเีขยีนขนึหรอืนําเสนอโดยบุคคลภายนอกหรอืผูใ้ชง้านบางรายซึง

ไม่เกยีวขอ้งและอยู่นอกเหนือความควบคุมของยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ ดงันัน ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์จงึไม่มคีวามรบัผดิใดๆ ทเีกดิจากขอ้มลู



ดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสยีหาย การฟ้องรอ้ง เรยีกรอ้ง หรอืการกระทําละเมดิใดๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรอืทางอาญา หรอื

ความรบัผดิใดๆ ในทางกฎหมาย ซงึมผีลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ทรพัย์สนิ สทิธ ิธุรกจิ หรอืชอืเสยีงทเีกยีวขอ้งกบั

ท่านหรอืบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพนัตามสญัญา ละเมดิ ความรบัผดิทางอาญา หรอืโดยประการอืน 

 

                12.3 ในการใหบ้รกิารทตีอ้งมกีารนําเสนอรปูแบบการดาํเนินธุรกจิและขอ้มลูต่างๆ อย่างสรา้งสรรคแ์ละทนัสมยั 

ซงึท่านเป็นส่วนหนึงในการสรา้งสรรค์สงิเหล่านีร่วมกบัยนิูลเีวอร์ ไลฟ์ ท่านยนิยอมและยอมรบัว่า ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ อาจหยุด 

(เป็นการชวัคราวหรอืถาวร) ให้บรกิารใดๆ บางส่วนหรอืทงัหมดของเว็บไซต์นีให้แก่ท่านหรอืผู้ใชโ้ดยทวัไป ภายใต้การ

พจิารณาของยูนิลเีวอร์ ไลฟ์แต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และท่านตกลงทจีะไม่เรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ 

จากยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ทงันี ท่านอาจหยุดใชบ้รกิารเมอืใดกไ็ด ้ท่านไม่จําเป็นต้องแจ้งใหยู้นิลเีวอร์ ไลฟ์ทราบอย่างชดัเจนเมอื

ท่านหยุดใชบ้รกิาร 

 

                12.4 ท่านยนิยอมและยอมรบัว่า ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ สามารถปิดการเขา้ถงึขอ้มูลหรอืการใชบ้รกิารของท่านได ้โดย

จะทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูบางส่วนหรอืทงัหมดทอียู่ในเวบ็ไซตน์ไีดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

                12.5 ท่านยินยอมและยอมรับว่า แม้ว่าในขณะนี ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์อาจจะไม่ได้กําหนดพืนทหีรือจํานวนหรอื

ปรมิาณของขอ้มูลทที่านอาจเก็บ รบั หรอืส่งผ่านเวบ็ไซต์ของยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้แต่ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ยงัคงมสีิทธทิจีะกําหนด

เงอืนไขดงักล่าวเมอืใดกไ็ด ้ตามทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์เหน็สมควร 

 

                12.6 ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้จดัเตรยีมขอ้มลูและส่วนประกอบต่างๆ ขนึและนําเสนอต่อท่านตามขอ้มลูทถีูกหามาได้

และมอียู่จรงิ และแมว้่ายูนิลเีวอร์ ไลฟ์จะใช้ความสามารถอย่างเตม็ทกีบัส่วนประกอบทงัหมดของเวบ็ไซต์ โดยท่านต้องใช้

บรกิารภายใตค้วามเสยีงของท่านเอง ซงึการใหบ้รกิารนีเป็นไปตามสภาพและตามทมีอียู่ ยนิูลเีวอร ์ไลฟ์ไม่ขอรบัรองและไม่

รบัประกันใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้มีการระบุ หมายความถึงหรือบญัญัติไว้ก็ตาม ในทีนีรวมถึงความถูกต้อง แม่นยํา ความ

สมบูรณ์ ความเหมาะสม และการปราศจากขอ้ผดิพลาดของ 

 ขอ้มลู คาํแถลง เนือหา สาระ บรกิาร หรอืส่วนประกอบใดๆ ในเวบ็ไซตน์ีทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไดก้ําหนดขนึ 

 ขอ้มลู คาํแถลง เนือหา สาระ บรกิาร หรอืส่วนประกอบใดๆ ในเวบ็ไซตน์ีทนํีามาจากแหล่งขอ้มลูภายนอก 

 ความปลอดภยัของสทิธใินการเขา้ใชใ้นเวบ็ไซต์นี และการไมม่อียู่ของไวรสัคอมพวิเตอร ์แฮกเกอร ์เทคโนโลยหีรอื

ขอ้มลูใดๆ ในเวบ็ไซตน์ทีอีาจเป็นการขดัขวางการทาํงาน หรอืเป็นอนัตรายต่ออุปกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอืสรา้ง

ความเสยีหายในทางเทคนิคอนืๆ 

 การใหเ้ขา้ถงึหรอืการใหเ้ขา้ไปใชบ้รกิารของเวบ็ไซตอ์ย่างต่อเนืองตลอดเวลา 

 การไม่ถูกรบกวนการใชง้านและการใหบ้รกิาร 

โดยขอ้มูลทกีล่าวถงึขา้งตน้ใหห้มายความรวมถงึขอ้มลูราคาและความพรอ้มของสนิคา้ ทงันี ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์จะไม่

รบัผดิหรอืตอ้งชดใชค้่าเสยีหายใดๆ ทอีาจเกดิขนึอนัอาจเกดิจากขอ้มลู คําแถลง เนือหาสาระและส่วนประกอบดงักล่าว และ

รวมถึงยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ไม่มภีาระหน้าททีจีะแก้ไขความไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยํา ความผดิพลาดบกพร่อง การยกเวน้ หรอืการ

พมิพผ์ดิพลาดใดๆ (ถา้ม)ี ในขอ้มลูทบีนัทกึลงไปในเวบ็ไซตนี์ 

   



 12.7 ยนิูลเีวอร์ ไลฟ์ไม่สามารถรบัประกนัต่อท่านไดว้่า การใชง้านหรอืใชบ้รกิารของท่านจะเป็นไปตามทที่าน

ตอ้งการทุกประการ หรอืจะไม่เจอขอ้บกพร่องในการทาํงานหรอืฟังกช์นัของซอฟทแ์วรใ์ดๆ อนัเป็นหนึงของการทํางานของ

เวบ็ไซต ์

 

12.8 ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ขอปฏเิสธความรบัผดิสําหรบัความเสยีหาย การสูญเสยี หรอืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่ว่าจะดว้ยเหตุ

ใดกต็ามอนัอาจเกดิจากการใชง้านในเวบ็ไซต์นีหรอืเวบ็ไซต์อนืทเีชอืมโยงกบัเวบ็ไซต์นี แมว้่ายูนิลเีวอร์ ไลฟ์หรอืบุคคลที

เกยีวขอ้งจะได้รบัแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสยี หรอืเกิดค่าใช้จ่ายดงักล่าวขนึล่วงหน้าหรอืไม่ก็ตาม ในทนีีให้

รวมถึงความเสยีหาย สูญหายหรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ อนัเกิดจากการให้คําสงัทผีิดพลาด การสูญเสยีกําไร การไม่ได้รบัการ

ลงทะเบยีน หรอืถูกขโมยโปรแกรมหรอืขอ้มลูอนื ซงึเป็นผลและอยู่ภายใต้ความรบัผดิใดๆ ทเีกดิขนึหรอืมคีวามเกยีวขอ้งกบั 

 การใชเ้วบ็ไซตน์ ีหรอืการไม่สามารถเขา้ถงึเวบ็ไซตน์ีโดยผูอ้นื หรอื 

 ความผดิพลาดหรือการดําเนินการ ความบกพร่อง การยกเว้น การขดัขวาง ความเสยีหาย ความล่าช้าในการ

ดาํเนินการหรอืการส่ง หรอื 

 ความผดิพลาดของสายส่งขอ้มูล หรอืระบบ หรอืการนําสู่ไวรสัคอมพวิเตอร์ หรอืความเสียหายทางเทคนิคอนืที

ถึงแม้ว่ายูนิลเีวอร์ ไลฟ์ หรอืพนักงานยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ หรอืเจ้าหน้าททีเีกยีวขอ้งของยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้แนะนําถงึ

ความเป็นไปได ้หรอืมแีนวโน้มของความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายนัน 

12.9 ในกรณีทยีูนิลีเวอร์ ไลฟ์ไม่ได้บอกกล่าว หรือไม่ได้ใช้สิทธิในการบงัคับหรือให้การผ่อนผนัเงอืนไขหรือ

หลกัเกณฑ์บางประการตามขอ้ตกลงนีหรอืตามนโยบายทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์ประกาศไว้ หรอืมเีงอืนไขบางประการทไีม่มผีล

บงัคบัใชห้รอืไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม จะไม่ถอืว่าการทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไม่ใชส้ทิธ ิไม่บงัคบัใชห้รอืใหก้าร

ผ่อนผนัเงอืนไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่าว หรอืเงอืนไขและหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่สามารถบงัคบัใชไ้ด ้จะมผีลต่อเงอืนไขและ

หลกัเกณฑ์ขอ้อืนๆ ทมีผีลบงัคบัได้ และไม่ถือว่ายูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้ตกลงสละสิทธใินการบงัคบัใชเ้งอืนไขหรอืหลกัเกณฑ์

ดงักล่าวตลอดไป โดยยูนิลเีวอร์ ไลฟ์อาจบงัคบัใชไ้ดใ้นภายหลงั และไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถูกตคีวามว่าเป็นการสละสทิธใิน

ขอ้ตกลงหรอืนโยบายหรอืสทิธใิดๆ ทยีนูิลเีวอร ์ไลฟ์มอียู ่

 

12.10 ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์สามารถใชดุ้ลยพนิิจแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเพกิถอนหรอืยกเลกิสทิธทิงัหมดหรอืบางส่วนใน

การเขา้ถงึขอ้มลูหรอืเขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซต์นี และลบหรอืยา้ยหรอืกระทาํการใดๆ เพอืยุตกิารเผยแพร่เนือหาใดๆ ทอียู่

ภายใต้รหสัผ่านส่วนตวัหรอืสทิธใินการเขา้ใชข้องท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม ทงัทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์เชอืว่าท่านไดฝ่้าฝืน

หรอืกระทาํการใดๆ ทฝ่ีาฝืนขอ้ตกลงหรอืนโยบายทยีนูิลเีวอร์ ไลฟ์กําหนดขนึ หรอือาจเกดิจากความบกพร่องในการใชส้ทิธิ

ในการเขา้ใชข้องท่าน 
 

 

13. การเชือมโยงเวบ็ไซต์ 

13.1 การเชอืมโยงไปยงัเวบ็ไซต์ของบุคคลภายนอกอาจมใีห้เพอือํานวยความสะดวกแก่ท่านเท่านัน หากท่านใช้

การเชอืมโยงดงักล่าว ท่านจะออกจากเวบ็ไซตน์ี โดยทางยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไม่ไดต้รวจสอบหรอืควบคุม และจะไม่รบัผดิชอบใน

เวบ็ไซตห์รอืเนือหาทอียู่ในเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกเหล่านัน 

 



ดงันัน ยนิูลเีวอร ์ไลฟ์จะไม่รบัรองหรอืเป็นตวัแทนเวบ็ไซตเ์หล่านัน หรอืขอ้มลู ซอฟทแ์วร์ หรอืเนือหา หรอืผลลพัธ์

ใดๆ ทีอาจได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์นัน ท่านจะเป็นผู้ร ับผิดชอบทังหมดจากการทีท่านตัดสินใจเข้าถึงเว็บไซต์

บุคคลภายนอกทเีชอืมโยงมายงัเวบ็ไซตน์ี 

 

13.2 ท่านอาจสรา้งการเชอืมโยงมายงัเวบ็ไซต์นีได้จากเวบ็ไซต์อนื โดยท่านต้องไดร้บัอนุญาตจากยูนิลเีวอร์ ไลฟ์

เท่านัน และตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของแนวทางในการเชอืมโยงเวบ็ไซตข์องยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ และสอดคลอ้งกบักฎหมายที

เกยีวขอ้งทงัหมด 

  
14. ความสมัพนัธ์ 

ขนัตอนและการใหบ้รกิารใดๆ ในเวบ็ไซต์นี ไม่ไดก้่อใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างยนิูลเีวอร์ ไลฟ์และท่านในฐานะ

ตวัแทน หุน้ส่วน กจิการร่วมคา้ นายจา้ง – ลูกจา้ง หรอืผูร้บัมอบอํานาจตามกฎหมาย 

  
15. การยติุความสมัพนัธ์ระหว่างท่านกบัยูนิลีเวอร ์ไลฟ์ 

ข้อตกลงนีจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อเนืองจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยท่านหรือยูนิลีเวอร์ ไลฟ์ ตามทีกําหนดไว้

ดงัต่อไปนี 

หากท่านตอ้งการยุตคิวามสมัพนัธแ์ละไมผ่กูพนัตามขอ้ตกลงนี ท่านสามารถทาํไดโ้ดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

มายงัยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไดทุ้กเมอื หรอืในกรณีทยีนูิลเีวอร ์เน็ทเวริค์มทีางเลอืกใหท้่านสามารถปิดบญัชทีที่านไดร้บัจากยนิูลี

เวอร ์ไลฟ์ไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถดาํเนินการดงักล่าวได ้ทงันี ในการแจง้มายงัยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ ท่านตอ้งแจง้มายงัยนิูลี

เวอร ์ไลฟ์ทางอเีมลท ีunileverlife.th@unilever.com หรอื Call Center : +6625542455  

 ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์อาจยกเลกิขอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัทางกฎหมายกบัท่านไดทุ้กเมอื โดยไม่ต้องแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหน้า ในกรณีดงัต่อไปนี 

o ท่านไดป้ฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัติามบทบญัญตัใิดๆ ในขอ้ตกลงนี อนัถอืเป็นการละเมดิขอ้ตกลง ทงั

ในกรณทีเีป็นการละเมดิโดยเจตนาหรอืไม่เจตนา 

o ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์จาํเป็นตอ้งยุตกิารใหบ้รกิารเนืองจากกฎหมายไดก้ําหนดไว ้หรอืมเีหตุใหไ้ม่สามารถ

ใหบ้รกิารในประเทศทที่านพาํนกัอาศยัไดไ้มว่่าชวัคราวหรอืถาวร 

o ในกรณทีมีบุีคคลทสีามทเีขา้ร่วมใหบ้รกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทงัหมดในเวบ็ไซตนี์ ไดยุ้ตคิวามสมัพนัธก์บั

ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์อนัมเีหตุใหก้ารบรกิารทจีดัทาํโดยบุคคลทสีามตอ้งยกเลกิไปดว้ย 

o การใหบ้รกิารแก่ท่านโดยยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ไม่สามารถเป็นไปไดใ้นเชงิพาณชิย์อกีต่อไป ตามดลุยพนิิจของ 

ยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ 

 

16. กฎหมายทีใช้บงัคบั 

เงอืนไขและขอ้ตกลงทปีรากฏในเว็บไซต์นีและเว็บลงิค์ใดๆ ทยีูนิลเีวอร์ ไลฟ์ได้กําหนดขนึและเป็นส่วนหนึงของ

การเขา้มาใชบ้รกิารในเวบ็ไซตน์ี รวมถงึการปฏบิตัแิละการตคีวามในเงอืนไขใดๆ ใหอ้ยู่ภายใต้กฎหมายไทยทบีงัคบัใชอ้ยูใ่น

เรอืงนันๆ 
 



17. การยติุข้อพิพาท 

ในกรณทีเีกดิกรณีขอ้พพิาทใดๆ ระหว่างท่านและยนูิลเีวอร ์ไลฟ์ทเีกดิจากขอ้ตกลง การใชง้าน การรบับรกิาร หรอื

ทเีกยีวขอ้งกบัการใชเ้วบ็ไซต์นี ยูนิลเีวอร์ ไลฟ์ขอยนืยนัว่าในการยุตขิอ้พพิาทดงักล่าวจะตงัอยู่บนพนืฐานของความเป็น

ธรรมและถูกต้อง โดยใชเ้วลาและค่าใชจ้า่ยในการยุตใิหร้วดเรว็ทสุีด โดยในเบอืงต้นขอใหท้่านตดิต่อยนิูลเีวอร์ ไลฟ์เพอืขอ

ยุตขิอ้พพิาททเีกดิขนึก่อน แต่หากไม่สามารถหาขอ้ยุตไิดโ้ดยการเจรจาโดยสุจรติหรอืการไกล่เกลยีแลว้ ใหยุ้ตขิอ้พพิาทโดย

กระบวนการศาลยุตธิรรมของไทย 

  

ข้อตกลงการใช้งานนีมีผลบงัคบัใช้กบัทุกเวบ็ไซต์ของ 

ยูนิลีเวอร ์ไลฟ์ ตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2563 


