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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร (Terms of Use) 

(ปรับปรุง ณ วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563) 

ขอควำมกรุณำอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขต่อไปน้ีโดยละเอียด 

the Hub Thailand แพลตฟอร์มที่ด ำเนินกำรโดย  บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอม

เมอร์ ซ  เซอร์ วิ ส เซส  จ ำ กั ด  ( “ บ ริ ษั ท ” )  ขอต้ อนรั บท่ ำน เข้ ำ สู่ เ ว็ บ ไซต์  

www. thehubthailand.biz  หรื อ  Application the Hub Thailand ( รวม เรี ยกว่ ำ 

“แพลตฟอรม์”) ในระหว่ำงที่ท่ำนเข้ำถึง และ/หรือ ใช้ และเข้ำเยี่ยมชม  จะมีกำรบังคับ

ใช้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้บริกำรเหล่ำนี้ (ดังระบุข้ำงล่ำง) ท่ำนตกลงที่จะ

ผูกพันตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อก ำหนดและเงื่อนไข”) เพื่อผลประโยชน์ของ

ท่ำนเอง กรุณำอ่ำนข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้โดยละเอียด หำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับ

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดปฏิเสธกำรเข้ำถึง และ/หรือ ใช้บริกำรแพลตฟอร์ม  

บริษัทจ ำกัดกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรแพลตฟอร์มในส่วนที่มีกำรใช้รหัสป้องกัน และ/

หรือ รักษำควำมปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือ กำรใช้บริกำรไว้ส ำหรับลูกค้ำทีม่ี

บัญชีผู้ใช้กับ the Hub Thailand เท่ำนั้น หำกมีกำรฝ่ำฝืนกำรเข้ำถึงหรือพยำยำม

เข้ำถึงส่วนดังกล่ำวของแพลตฟอร์มนี้ หรือยังมีข้อมูลใดๆ ที่มีกำรป้องกันโดยไม่ได้รับ

อนุญำต และ/หรือ ส่วนใดๆ ท่ีบริษัทไม่ได้เจตนำให้เข้ำใช้งำนโดยเฉพำะ ผู้ฝ่ำฝืน

อำจจะต้องรับผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข) หรือกฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีบุคคลธรรมดำ ท่ำนจะต้องมีอำยุอย่ำงน้อย 20 ปีขึ้นไปหรือบรรลุนิติภำวะแล้ว 

และไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ท่ีสำมำรถแสดงเจตนำ

และให้ควำมยินยอมตำมกฎหมำยได้ ในกรณีที่ท่ำนยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือเป็นคน

เสมือนไร้ควำมสำมำรถ ท่ำนยืนยันว่ำท่ำนได้รับควำมยินยอมจำกบิดำหรือมำรดำ 

หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำย หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ก่อนกำรแสดง

เจตนำใดๆ เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรแพลตฟอร์มในแต่ละครำวแล้ว 

ในกำรนี้ ท่ำนยืนยันว่ำท่ำนได้อ่ำนและยอมรับในข้อก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆ และตก

ลงว่ำกำรกระท ำใดๆ ของท่ำน ทั้งในปัจจุบันและในอนำคตจะอยู่ภำยใต้บังคับของ

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้  

1.  นิยำมและกำรตีควำม  

เว้นแต่จะก ำหนดหรือระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้น ำนิยำมและกำรตีควำมที่ระบุข้ำงล่ำงนี้

มำบังคับใช้กับข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้  

http://www.thehubthailand.biz/


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร - the Hub Thailand 

  2 

 

1.1  นิยำม 

(ก) “ลูกค้ำ” หมำยถึง ท่ำน หรือ ผู้ใช้ (บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล) ที่มีบัญชี 

(Account) อยู่บนแพลตฟอร์ม และสั่งซื้อหรือขำยสินค้ำใดๆ ผ่ำนทำง

แพลตฟอร์ม   

(ข) “the Hub Thailand”  หรื อ  “บริ ษั ท ”  หมำยถึ ง  บริ ษั ท  เ จ เนอรั ล 

อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จ ำกัด  นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตำม

กฎหมำยไทย ทะเบียนเลขที่ 0105542083471 มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่ 989 

สยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย  

(ค) “ชื่อผู้ใช้” (Username) หมำยถึง ชื่อเฉพำะตัวที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้ำ ซึ่งลูกค้ำ

ได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนบัญชี (Account) กับแพลตฟอร์ม 

(ง) “ท่ำน” และ “ของท่ำน” หมำยถึง  

1. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยไทยหรือกฎหมำยประเทศอ่ืนใด 

หรือ 

2. บุคคลธรรมดำที่มีอำยุอย่ำงน้อย 20 ปีขึ้นไปหรือบรรลุนิติภำวะแล้วตำม

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แห่งรำชอำณำจักรไทย และไม่เป็น

คนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ที่สำมำรถแสดง

เจตนำและให้ควำมยินยอมตำมกฎหมำยได้ ในกรณีที่ท่ำนยังไม่บรรลุ

นิติภำวะหรือเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ท่ำนยืนยันว่ำท่ำนได้รับ

ควำมยินยอมจำกบิดำหรือมำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำย 

หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ก่อนกำรแสดงเจตนำใดๆ เกี่ยวข้องกับกำรใช้

บริกำรแพลตฟอร์มในแต่ละครำวแล้ว 

(จ) “ผู้ซื้อ” หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ท ำกำรซื้อสินค้ำจำกผู้ขำยที่

ลงขำยสินค้ำบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ ผ่ำนแพลตฟอร์ม  

(ฉ)  “บรกิำร” หมำยถึง บรกิำร, ข้อมลู และกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่บรษิัทจัดให้

มีบนแพลตฟอร์ม  

(ช) "วันท ำกำร" หมำยถึง วันที่ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทยเปิด

ให้บริกำรตำมที่ก ำหนดโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย 

(ซ)  “ทรัพยส์ินทำงปญัญำ” หมำยถึง ลิขสิทธิ,์ สิทธิบัตร, เครื่องหมำยกำรคำ้, 

เครื่องหมำยบริกำร, สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์, โดเมนเนม, โครงร่ำง, แบบ, 
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ฐำนข้อมูล, ชื่อทำงกำรค้ำและธุรกิจ, ควำมลับทำงกำรค้ำ และข้อมูลอันเป็น

ควำมลับ และทรัพย์สินทำงปัญญำอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ในท ำนองเดียวกัน 

และค ำขอจดทะเบียนทั้งหลำยในสิ่งที่กล่ำวมำ ไม่ว่ำที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน

หรือจะเกิดขึ้นในอนำคต และไม่ว่ำจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตำม  

(ฌ) “ควำมสูญเสีย” หมำยถึง ค่ำปรับ, กำรขำดทุน, จ ำนวนเงินในกำรช ำระ

หนี้, ค่ำใช้จ่ำย (เช่น ค่ำธรรมเนียมและ      ค่ำทนำยควำม), ค่ำบริกำร, 

ค่ำใช้จ่ำยกำรฟ้องร้อง ด ำเนินคดี ข้อเรียกร้อง กำรเรียกให้ช ำระหนี้ และ

ควำมรับผิดอื่นๆ ทั้งหลำย  

(ญ)  “แพลตฟอรม์” หมำยถึง เว็บไซต์ URL: www.thehubthailand.biz และ 

แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรือ           แท็บเล็ต ชื่อ “the Hub Thailand” 

ท่ีบริษัทด ำเนินกำร และ/หรือ เป็นเจ้ำของ 

(ฎ) “เอกสำรข้อมูล” หมำยถึง หน้ำเว็บเพจทั้งหลำยบนแพลตฟอร์ม รวมทั้ง

ข้อมูล, ภำพ, ลิงก์, เสียง, กรำฟฟิก, วิดีโอ, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน และ

เอกสำรข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงหรือจัดไว้บนแพลตฟอร์ม รวมถึงกำรท ำงำนหรือ

บริกำรที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม  

(ฏ) “รหัสผำ่น” (Password) หมำยถึง รหัสผ่ำนที่ลูกค้ำซึ่งมีบัญช ี(Account) 

อยู่กับแพลตฟอร์ม อำจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ (Username) ในกำรเข้ำถึง

แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำรที่เกี่ยวข้อง 

(ฐ) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดำซึ่งท ำให้สำมำรถ

ระบุตั วบุคคลนั้ นได้ ไม่ ว่ ำทำงตรงหรือทำงอ้อมตำมที่ ก ำหนดใน

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไข) 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะชื่อ, อีเมลแอดเดรส, ที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่ส่งใบเรียก

เก็บเงิน, หมำยเลขโทรศัพท์, ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต, ข้อมูลบัญชีธนำคำรที่

ใช้ช ำระเงิน และข้อมูลใดๆ ที่ท่ำนให้แก่บริษัทเมื่อท่ำนสร้ำงบัญชี  

(Account) กับบริษัท และ/หรือ ส่งค ำสั่งซื้อ  

(ฑ) “รำคำขำย” หมำยถึง รำคำของสินค้ำที่แสดงไว้เพื่อขำยแก่ลูกค้ำดังระบุ

ไว้บนแพลตฟอร์ม  

(ฒ) “ค ำสั่งซือ้” หมำยถึง ค ำสั่งซื้อที่ด ำเนินกำรผ่ำนแพลตฟอรม์ เพ่ือซื้อสินค้ำ

ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม 

(ณ) “สนิคำ้” หมำยถึง สินค้ำที่แสดงไว้เพ่ือขำยให้ลูกค้ำบนแพลตฟอร์ม 

http://www.toryodonline.com/
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(ด) “นโยบำยควำมเปน็ส่วนตวั” หมำยถึง นโยบำยควำมเป็นส่วนตัวที่ก ำหนดไว้

ในแพลตฟอร์มของบริษัท  

(ต) “วัสดุต้องห้ำม” หมำยถึง ข้อมูล, กรำฟฟิก, ภำพถ่ำย, ชุดรหัส, โปรแกรม 

หรือมำโครอื่นใด และ/หรือ เอกสำรข้อมูลอื่นใดที่  

 ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสิทธิอันมีเจ้ำของอื่นใด ไม่ว่ำจะเป็น

ของบริษัท หรือบุคคลภำยนอกใดๆ 

 ท ำให้เสียชื่อเสียง, ใส่ร้ำย หรือข่มขู่  

 มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่คุกคำมหรือสร้ำงควำมเสียหำย  

 เป็นที่น่ำรังเกียจ, ลำมกอนำจำร, ละเมิด, ฉ้อฉล, อันตรำย หรือไม่

ชอบด้วยกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง          และ/หรือ  

 ในควำมเห็นของบริษัทแต่ฝ่ำยเดียว ตีควำม หรืออำจตีควำมได้ว่ำเป็น

กำรรุกรำนต่อ และ/หรือ โจมตี          บุคคลใดๆ  

(ถ) “ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรซื้อขำย” หมำยถึง ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่ใช้

บังคับกำรซื้อสินค้ำของลูกค้ำที่ก ำหนดไว้ในแพลตฟอร์มของบริษัท   

(ท) “ข้อก ำหนดและเงื่อนไข” หมำยถึง ข้อก ำหนดและเงื่อนไขในกำรใช้

บริกำรฉบับนี้, เอกสำรแนบท้ำย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะนโยบำยควำม

เป็นส่วนตัว, ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรซื้อขำย, กฎและนโยบำยอื่นๆ ของ

บริษัทที่มีกำรประกำศ, เผยแพร่ และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งครำวบน

แพลตฟอร์ม 

(ธ) “เครื่องหมำยกำรคำ้” หมำยถึง เครื่องหมำยกำรค้ำ, เครื่องหมำยบริกำร, ชื่อ

ทำงกำรค้ำ, ตรำสินค้ำ หรือ  ส่วนหนึ่งของตรำสินค้ำ และโลโก้ ที่ใช้และ

แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม ไม่ว่ำจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน ท่ี

เป็นของบริษัทหรือของบุคคลภำยนอกคนใดก็ตำม  

(น)  “เหตุสุดวสิยั” หมำยถึง ภัยน้ ำท่วม, ภัยแผ่นดินไหว, อัคคีภัย, ภัยคุกคำม

หรือโจมตีของผู้ก่อกำรร้ำย,  ภัยคุกคำมจำกสงครำมหรือภัยสงครำม, กำร

จลำจล, กำรนัดหยุดงำน, กำรปิดและกำรหยุดด ำเนินกำรของอุตสำหกรรม, 

กำรขัดข้องของระบบขนส่งสำธำรณะหรือระบบกำรโทรคมนำคมสื่อสำร

ใดๆ หรือกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในค ำสั่งหรือกฎหมำยที่ใช้บังคับ หรือ

เหตุกำรณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท 

1.2  กำรตีควำม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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กำรอ้ำงอิงถึง “ข้อ” ให้เป็นกำรอ้ำงอิงถึงข้อที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ 

อำจมีกำรแก้ไขข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ได้เป็นครั้งครำว และให้ตีควำมกำร

อ้ำงอิงถึง “ข้อ” ดังกล่ำวตำมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้อยู่

ในเวลำนั้นๆ  

หำกในเอกสำรใดๆ  มีกำรใช้ค ำว่ำ “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่ำมีค ำว่ำ “แต่

ไม่จ ำกัดเฉพำะ” ตำมมำด้วย เว้นแต่จะระบุไว้อย่ำงชัดแจ้งเป็นอย่ำงอื่น ในกรณีที่

มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่ำงข้อก ำหนดที่ระบุในข้อก ำหนดและ

เงื่อนไขนี้ ท่ำนตกลงให้มีกำรวินิจฉัยไปในทำงที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท และ

บังคับตำมข้อก ำหนดที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท 

2.  กำรใช้บริกำรและ/หรือกำรเข้ำถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป  

2.1  ท่ำนตกลงที่จะปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ, ข้อก ำหนดและเงื่อนไข, ค ำบอกกล่ำว, 

ระเบียบและนโยบำย, ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร และ/หรือ  กำรเข้ำถึง

แพลตฟอร์มทั้งหมด รวมถึงที่อำจจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงโดยบริษัท

เป็น      ครั้งครำว ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงแนว

ปฏิบัติ, ข้อก ำหนดและเงื่อนไข, ค ำบอกกล่ำว, ระเบียบนโยบำย และค ำแนะน ำ

ต่ำงๆ ไม่ว่ำในเวลำใดๆ ทั้งนี้ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและตกลงเกี่ยวกับกำรแก้ไข

เพิ่มเติมและปรับปรุงใดๆ นั้นเมื่อบริษัทได้เผยแพร่กำรแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุง

ใดๆ บนแพลตฟอร์มแล้ว  

2.2  ท่ำนตกลงและรับรองที่จะไม่  

(ก) ใช้แพลตฟอร์ม  และ/หรือ  บริกำรเพื่ อวัตถุประสงค์ที่ ไม่ชอบด้วย

กฎหมำย และก่อให้เกิดหรือคำดหมำยได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ 

ต่อแพลตฟอร์ม, ผู้ใช้รำยอื่น, บุคคลใดๆ และ/หรือสำธำรณะ 

(ข) ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำรเพ่ือปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

อื่น หรือแสดงถ้อยค ำหรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติ

บุคคลใด  

(ค) อัปโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม, ส่งต่อ หรือท ำให้โฆษณำซึ่งข้อมูลและ

รำยละเอียดที่เป็นเท็จ และ/หรือ             ไม่ชอบด้วยกฎหมำยใดๆ ผ่ำนทำง

แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำร  

(ง) พยำยำมจะเข้ำใช้ (Login) โดยไม่ได้รับอนุญำต, ท ำกำรรบกวน, แทรกแซง

, ปรับเปลี่ยน, ขัดขวำง หรือท ำให้ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ
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เครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม, กำรใช้งำนของผู้ใช้คนอื่น หรือบริกำร

ขัดข้อง, เสียหำย  

(จ) เข้ำแทรกแซงบัญชี (Account) ของผู้ใช้รำยอื่น หรือเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ใช้รำยอื่น รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 

(ฉ) อัปโหลด, อีเมล, โพสต์, ส่งเสริม หรือส่งต่อวัสดุหรือเอกสำรข้อมูลใดๆ ที่

มี หรือที่มีเหตุให้สงสัยว่ำมีไวรัสคอมพิวเตอร์, หนอน, ม้ำโทรจัน, กลุ่มรหัส 

หรือส่วนประกอบที่ท ำอันตรำย หรือท ำให้เสียหำย หรือท ำให้เกิดควำม

ผิดพลำด หรือรบกวนกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของ

ลูกค้ำรำยอื่น หรือของแพลตฟอร์มหรือบริกำรได้ 

(ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริกำรนอกเหนือจำกที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรใช้

งำนที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ำยที่เชื่อมต่อใดๆ มำตรฐำนอินเทอร์เน็ตใดๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในลักษณะท่ีไม่ได้รับ

อนุญาตตามสิทธิการใช้งานที่ให้ไว้ในท่ีนี้ 

2.3  บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แก้ไข, ดัดแปลง, ระงับ หรือ

ยกเลิกแพลตฟอร์มหรือกำรให้บริกำร ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ได้ตลอดเวลำ 

ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หำกกำรเปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, 

แก้ไข, ดัดแปลง, ระงับ หรือยกเลิกดังกล่ำว ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำถึงและ/หรือ

ใช้แพลตฟอร์มหรือบริกำร ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  

2.4  โดยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ำยเดียว บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นเรื่อง 

(ก) กำรติดตำม, ตรวจสอบ, คัดกรอง, จัดกิจกรรม, เนื้อหำ หรือเอกสำรข้อมูล

ใดๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือ           กำรบริกำร รวมถึงกำรสอบสวนกำร

ฝ่ำฝืนข้อก ำหนดและเงื่อนไขใดๆ และอำจจะด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่

เห็นสมควร  

(ข) ป้องกัน, จ ำกัด หรือเพิกถอน กำรเข้ำใช้ (Login) แพลตฟอร์ม และ/หรือ

บริกำรของท่ำน ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไข  

(ค) รำยงำนกิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์ม ที่บริษัทสงสัยว่ำจะเป็นกำรฝ่ำฝืน

กฎหมำย, ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ใดๆ        ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนนั้นๆ  
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(ง) ร้องขอข้อมูลและรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้บริกำร และ/หรือ กำรเข้ำใช้ 

(Login) แพลตฟอร์มของท่ำน ในเวลำใดๆ และใช้สิทธิของบริษัทภำยใตข้อ้

นี้หำกท่ำนปฏิเสธกำรให้, ให้ หรือบริษัทมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำท่ำนให้ข้อมูล

และรำยละเอียดไม่ถูกต้อง, ที่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือโดยฉ้อฉล  

(จ) คัดกรอง, ปฏิเสธ, ลบ หรือย้ำยเนื้อหำใดๆ บนแพลตฟอร์มที่เป็นกำรฝ่ำฝืน

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขใดๆ, ได้รับกำรร้องเรียนจำกผู้ใช้รำยอื่น , ผิด

กฎหมำย, ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือค ำสั่งทำงกฎหมำย รวมถึงยังอำจ

ปิดกั้นกำรส่งกำรสื่อสำร (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ กำรปรับปรุงสถำนะ , 

กำรลงข้อควำม และ/หรือกำรสนทนำ) 

2.5  กำรเข้ำถึงและกำรใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริกำรของท่ำน อยู่ภำยใต้บังคับ

น โ ย บ ำ ย ค ว ำ ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว  ต ำ ม ที่ ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น 
https://www.thehubthailand.biz/policy/privacy_thehub.pdf 

2.6   นอกเหนือจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ หำกมีกำรจัดท ำข้อก ำหนดและเงื่อนไข

เฉพำะด้ำน หรือมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ให้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขเฉพำะ

ด้ำน หรือท่ีไดม้ีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมีผลผูกพันและใช้บังคับไดโ้ดยสมบูรณ์

ทุกประกำร  

3.  กำรใช้บริกำร  

3.1  นอกเหนือจำกข้ออื่นที่บัญญัติไว้ในข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ถือว่ำข้อ 3 นี้

ใช้บังคับกับกำรใช้บริกำรของท่ำนโดยเฉพำะ 

3.2  บริกำรจะจ ำกัดไว้เฉพำะส ำหรับลูกค้ำที่ได้รับอนุญำต โดยท่ำนต้องเป็นบุคคลที่

บรรลุนิติภำวะแล้ว และมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำท ำสัญญำภำยใต้กฎหมำยที่

เกี่ยวข้อง หำกท่ำนเป็นผู้เยำว์หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แห่งรำชอำณำจักรไทย ท่ำนยืนยันว่ำท่ำนได้รับควำม

ยินยอมจำกบิดำหรือมำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำย หรือผู้พิทักษ์ 

แล้วแต่กรณี ก่อนกำรสมัครสมำชิกกับทำงบริษัทและก่อนกำรแสดงเจตนำใดๆ 

เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำรแพลตฟอร์มในแต่ละครำวแล้ว หำกท่ำนยังไม่ได้รับ

ควำมยินยอมดังกล่ำวกรุณำปฏิเสธกำรสมัครสมำชิกกับบริษัทหรือกำรเข้ำใช้ 

(Login) แพลตฟอร์ม   

3.3  ท่ำนตกลง  

https://www.thehubthailand.biz/policy/privacy_thehub.pdf
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(ก) เข้ำใช้ (Login) และ/หรือ ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำร รวมถึงด ำเนิน

กิจกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์และด้วยวิธีกำรที่ชอบ

กฎหมำยและด้วยควำมสุจริตเท่ำนั้น  

(ข) รับรองว่ำข้อมูลและรำยละเอียดใดๆ ที่ท่ำนโพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่ำน

แพลตฟอร์มนั้นมีควำมถูกต้องและ      ไมเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ใดๆ และท่ำนตกลงจะรบัผิดชอบในข้อมลูหรอืรำยละเอียดนั้น                    แต่

เพียงผู้เดียว 

3.4  บริษัทให้บริกำรในลักษณะที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรจัดหำ

สถำนที่และโอกำสให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขำยเพื่อกำรซื้อขำยสินค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ม 

โดยผู้ขำยซึ่งเป็นผู้ลงรำยกำรและขำยสินค้ำของผู้ขำยบนแพลตฟอร์มนั้นเป็น

บุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัท (“ผู้ขำย”) เพื่อให้ปรำศจำกข้อ

สงสัย กำรซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำยเป็นข้อตกลงหรือสัญญำที่ท ำขึ้น

โดยตรงระหว่ำงผู้ซื้อกับผู้ขำยเท่ำนั้น และบริษัทไม่ได้เป็นคู่สัญญำในสัญญำซื้อ

ขำยใดๆ หรือสัญญำอื่นใดระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย ดังน้ัน บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ

ในกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจำกสัญญำซื้อขำย รวมถึงกำรรับประกันใดๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับสัญญำดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ให้กำรซื้อขำยสินค้ำที่เกิดขึ้นผ่ำน

แพลตฟอร์มนั้นอยู่ภำยใต้บังคับข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำรนี้ รวมถึง

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม 

3.5  ในกรณีที่ท่ำนเป็นผู้ขำย ท่ำนตกลงที่จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข

ดังต่อไปนี้  

(ก) จัดเตรียม, อัปโหลดภำพสินค้ำ, ค ำอธิบำยสินค้ำ รวมถึงรำยละเอียดใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับร้ำนค้ำ และสินค้ำบนแพลตฟอร์มโดยละเอียด ซึ่งข้อมูลทั้งหมด

ดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ภำพถ่ำยของสินค้ำจะไม่

ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ใด เห็นสินค้ำชัดเจนและถูกต้องตรงกับ

สินค้ำจริง บริษัทไม่อนุญำตให้ใช้ภำพในลักษณะเซลฟี่เป็นภำพถ่ำยของ

สินค้ำ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรอนุญำต, ปฏิเสธ, ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง 

รำยละเอียด, ข้อมูล, ภำพถ่ำย ฯลฯ                ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำและ

ร้ำนค้ำได ้

(ข) แจ้งรำยกำรและขำยสินค้ำที่เป็นของแท้, ต้นฉบับ, ใหม่ และไม่เคยผ่ำน

กำรใช้งำน บริษัทไม่อนุญำตให้แจ้งรำยกำรและขำยสินค้ำที่เป็นของ
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ลอกเลียนแบบตรำสินค้ำอื่นที่เป็นต้นฉบับ, ปลอม, ละเมิดลิขสิทธิ์/ทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ และ/หรือ ผิดกฎหมำยอื่นใด  

(ค) รับผิดชอบกำรบริกำรสินค้ำในสต็อกของร้ำนค้ำท่ำน และหมั่นปรับปรุง

รำยละเอียด, ข้อมูล, ภำพถ่ำย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำและร้ำนค้ำของท่ำน

เองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

(ง) สินค้ำที่แจ้งรำยกำรและขำยบนแพลตฟอร์มจะต้องมีกำรรับประกัน (หำก

สินค้ำนั้นสำมำรถให้กำรรับประกันได้) กรณีที่สินค้ำสำมำรถให้กำร

รับประกันได้ ผู้ขำยจะต้องระบุรำยละเอียดดังกล่ำวในรำยกำรสินค้ำนั้นๆ 

ขณะแจ้งรำยกำรสินค้ำด้วย  

4.  กำรสร้ำงบัญชี the Hub Thailand  

4.1  ในกำรใช้บริกำรบำงอย่ำงบนแพลตฟอร์ม ท่ำนอำจจะถูกก ำหนดให้ต้อง

ลงทะเบียนเพื่อสร้ำงบัญชี the Hub Thailandและให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

โดย บริษัทอำจจะเป็นผู้พิจำรณำและก ำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน 

(Password) ให้ท่ำน หรือหำกท่ำนเป็นคนก ำหนดชื่อผู้ใช้ (Username) และ

รหัสผ่ำน (Password) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นดุลพินิจของบริษัทแต่ฝ่ำยเดียว

ในกำรพิจำรณำอนุมัติเกี่ยวกับกำรใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำรที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงกำรบอกกล่ำวให้ท่ำนปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้

(Username) และ/หรือรหัสผ่ำน (Password) ในเวลำใดๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบ

ในควำมสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกหรือเกี่ยวข้องกับเหตุดังกล่ำว ท่ำนตกลงว่ำจะ

รับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยของบัญชี, ชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือรหัสผ่ำน 

(Password) ของท่ำนและกำรเปิดเผยหรือกำรใช้งำนใดๆ ในทุกกรณี ท่ำนจะเกบ็

ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ไว้เป็นควำมลับ และเปลี่ยน

รหัสผ่ำน (Password) เป็นครั้งครำว ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ท่ำนมีประสบกำรณ์ที่ดีจำก

กำรใช้แพลตฟอร์ม ท่ำนจะแจ้งให้บริษัททรำบทันทีหำกท่ำนมีเหตุสงสัยหรือ

ทรำบว่ำชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือ รหัสผ่ำน (Password) ของท่ำนอำจจะ

ถูกเปิดเผย หรือมีกำรเข้ำแพลตฟอร์มโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และ/หรือ

รหัสผ่ำน (Password) ของท่ำนโดยไม่ได้รับอนุญำต หรือหำกท่ำนมีควำม

จ ำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนแต่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแพลตฟอร์มได้ 
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4.2  ผู้ใช้งำน 1 ท่ำนมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมำชิก the Hub Thailand ได้เพียง 1 

บัญชี (Account) หำกตรวจสอบพบว่ำท่ำนมีบัญชี (Account) มำกกว่ำ 1 บัญชี  

the Hub Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งซื้อและบัญชี  

(Account) ทั้งหมด รวมถึงโปรโมชั่น ส่วนลดต่ำงๆ(ถ้ำมี) 

4.3   ท่ำนตกลงให้ถือว่ำกำรใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำรใดๆ ในแพลตฟอร์ม, 

ข้อมูล หรือกำรสื่อสำรใดๆ ที่อ้ำงอิงถึงชื่อผู้ใช้  (Username) และรหัสผ่ำน 

(Password) ของท่ำน แล้วแต่กรณี เป็นกำรเข้ำใช้โดยท่ำน หรือในนำมตัวท่ำน

ทุกกรณี  

โดยกำรเข้ำใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ กำรใช้บริกำรใดๆ (ยกเว้นกรณีกำรเข้ำใช้

แพลตฟอร์มโดยมิชอบที่บริษัทได้รับค ำบอกกล่ำวภำยใต้ข้อ 4.1แล้ว) ท่ำนตกลง

ผูกพันในกำรกระท ำใดๆ และจะรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงฝ่ำยเดียวในกำรกระท ำ

ดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่บริษัทต่อควำมสูญเสียใดๆ ทั้งหมดท่ี

เกิดขึ้นอันสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับกำรใช้ชื่อผู้ใช้ 

(Username) หรือรหัสผ่ำน (Password) ของท่ำน  

5.  ข้อมูลของท่ำน  

5.1  ท่ำนรับรองว่ำท่ำนได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมที่ระบุในนโยบำยควำมเป็น

ส่วนตัวซึ่งปรำกฏอยู่บนแพลตฟอร์ม และท่ำนยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม, ใช้ 

และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรใช้ประโยชน์ตำมที่

ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น น โ ย บ ำ ย ค ว ำ ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว 

(https://www.thehubthailand.biz/policy/privacy_thehub.pdf) ในกรณีที่ท่ำนยังไม่บรรลุ

นิติภำวะหรือเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ท่ำนยืนยันว่ำบิดำหรือมำรดำ หรือ

ผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำย หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ได้ให้ควำมยินยอม

เพื่อให้บริษัทท ำกำรเก็บรวบรวม, ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อ

กำรดังกล่ำวแล้ว  

5.2 ท่ำน บิดำหรือมำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำย หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่

กรณี สำมำรถเพิกถอนควำมยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทส ำหรับกำรเก็บรวบรวม, 

ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในเวลำใดก็ได้ โดยแจ้งทำงบริษัทเป็น

ลำยลักษณ์อักษรมำที่ support@thehubthailand.biz ในกำรนี้ กำรเพิกถอน

ควำมยินยอมดังกล่ำวจะส่งผลให้ทำงบริษัทไม่สำมำรถจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำร

ท่ำนได้เนื่องจำกไม่มีข้อมูลเพียงพอในกำรด ำเนินกำร อีกทั้งบริษัทขอสงวนสิทธิ

ในกำรใช้สิทธิและกำรเยียวยำทำงกฎหมำยในกรณีดังกล่ำว (ถ้ำมี)  

https://www.thehubthailand.biz/policy/privacy_thehub.pdf
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5.3  ท่ำนยินยอมให้บริษัทใช้เอกสำรข้อมูล หรือเนื้อหำ หรือข้อควำมใดๆ ที่ท่ำนยื่น

หรือโพสต์ไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือ         มอบให้แก่บริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ำกัด

เฉพำะ ควำมคิดเห็น, ค ำแนะน ำ, ค ำถำม, บทวิจำรณ์ และชื่อที่ท่ำนใช้ขณะส่ง

ข้อมูล หรือเนื้อหำ หรือข้อควำมใดๆ ดังกล่ำวที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัท

สงวนสิทธิ์ที่จะเผยแพร่, ลบออก หรือแก้ไขกำรส่งข้อมูลเหล่ำนั้นของท่ำนได้ทุก

ประกำร 

5.4  ท่ำนยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลใดๆ ที่ท่ำนให้ไว้ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อ

ประโยชน์ในกำรส่งอีเมลข้อมูลข่ำวสำร และ/หรืออีเมลส่งเสริมกำรขำยให้แก่ท่ำน 

ทั้งน้ี ท่ำนอำจเลือกยกเลิกรับอีเมลดังกล่ำวในภำยหลังได้  

 

6.   กำรเชื่อมโยง และกำรโฆษณำ  

6.1  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและให้ประสบกำรณ์ในกำรใช้แพลตฟอร์มของท่ำนให้

เป็นไปอย่ำงรำบรื่น บริษัทอำจจะรวมเอำกำรเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์ หรือเนื้อหำ

อื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอก ซึ่งไม่อยู่ภำยใต้

กำรควบคุมของบริษัท กำรเชื่อมโยงดังกล่ำวมิใช่กำรยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์

หรือเนื้อหำของเว็บไซต์ดังกล่ำว และท่ำนตกลงว่ำกำรเข้ำใช้หรือกำรใช้งำน

เว็บไซต์หรือเนื้อหำที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่ำวเป็นควำมเส่ียงของท่ำนเองทั้งส้ิน บริษัท

ไม่ต้องรับผิดชอบต่อควำมผิดพลำด, ควำมไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม

อื่นใด หรือควำมเสียหำยซึ่งเป็นผลที่ตำมมำจำกกำรเข้ำใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหำที่

เชื่อมโยงไว้ใดๆ  

6.2  เพื่อประโยชน์ในกำรโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรของผู้ขำย หรือบริกำรของ

บริษัท บริษัทอำจจะแนบเอกสำรข้อมูลใดๆ ไว้กับแพลตฟอร์มไม่ว่ำจะในรูปแบบ

ใดๆ เช่น แบนเนอร์ หรือ java applet เป็นต้น  

7.  ทรัพย์สินทำงปัญญำ  

7.1  บรรดำทรัพย์สินทำงปัญญำบนแพลตฟอร์มและเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหลำย เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท, หรือบริษัทได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิ หรือ

ควบคุมโดยบริษัท, บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะบังคับใช้สิทธิภำยใต้กฎหมำยทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ รวมถึงภำยใต้กฎหมำยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง แม้บริษัทจะไม่ได้มีกำรอ้ำง

สิทธินั้นภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือในเวลำใดๆ 
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7.2  กำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ หรือมอบสิทธิในกำรใช้ หรือได้รับสิทธิเพื่อใช้ซึ่ง

เครื่องหมำยกำรค้ำใดๆ ที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มจะต้องได้รับควำมยินยอม

ล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท และ/หรือ จำกเจ้ำของเครื่องหมำย

กำรค้ำที่เกี่ยวข้องเท่ำน้ัน 

7.3  บริษัทอนุญำตเพียงให้ท่ำนดำวน์โหลด , พิมพ์ หรือใช้เอกสำรข้อมูลใน

แพลตฟอร์มเพื่อกำรใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้

เท่ำนั้น  

7.4    ท่ำนตกลงที่จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง, ท ำซ้ ำ, เผยแพร่ซ้ ำ, ส่งต่อ และ/หรือ

แจกจ่ำยเอกสำร รวมถึงวิธีกำรอื่นใดที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของบริษัทหรือเจ้ำของ

ลิขสิทธ์ิที่เกี่ยวข้องและสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของอ่ืนๆ ในเอกสำรข้อมูลนั้น หรือใน

เซิร์ฟเวอร์, ระบบ หรืออุปกรณ์ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์

อักษรจำกบริษัท และ/หรือ จำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องนั้น 

 8.  กำรยกเลิก  

8.1  ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ โดยดุลพินิจของบริษัทเพียงฝ่ำยเดียว และให้มีผล

โดยทันที บริษัทสงวนสิทธิ์กำรยกเลิกกำรเข้ำใช้ (Login) และ/หรือ กำรใช้งำน

แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำร ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด และ/หรือ ระงับ

ชื่อผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ของท่ำน ไม่ว่ำด้วยเหตุใด 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ กำรกระท ำผิดข้อก ำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในกำรใช้

แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำรนี้ หรือเมื่อมีเหตุให้บริษัทเชื่อได้ว่ำท่ำนได้ฝ่ำฝืน

หรือกระท ำกำรใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของ  the Hub 

Thailand หรือในควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกับดูแลใดๆ หรือในควำมเห็นของ

บริษัทว่ำเป็นกำรไม่เหมำะสมที่จะให้ท่ำนเข้ำใช้ (Login) แพลตฟอร์มต่อไป  

8.2  หำกท่ำนประสงค์ที่จะยกเลิกควำมตกลงในข้อก ำหนดและเง่ือนไขนี้ ท่ำนตกลง

ที่จะส่งค ำบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็น        ลำยลักษณ์อักษรถึงบริษัทไม่น้อยกว่ำ 30 

วัน 

9.  ค ำบอกกล่ำว  

9.1  กำรบอกกล่ำวใดๆ ภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้แก่ท่ำน บริษัทจะบอกกล่ำว

เป็นลำยลักษณ์อักษรและจัดส่งโดยทำงไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ได้รับแจ้ง หรือทำง
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อีเมลที่ได้แจ้งไว้ล่ำสุด หำกเป็นกำรส่งทำงไปรษณีย์ให้ถือว่ำได้รับค ำบอกกล่ำว

ในวันถัดจำกวันที่ได้ส่ง หำกเป็นกำรส่งทำงอีเมลให้ถือว่ำได้รับค ำบอกกล่ำวใน

วันทีไ่ด้ส่งค ำบอกกล่ำวนั้น  

9.2 กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ส่งค ำบอกกล่ำว หำกบริษัทเลือกที่จะบอกกล่ำวหรือสื่อสำรกับ

ท่ำนผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนได้ทรำบแล้วในวันที่

มีกำรเผยแพร่หรือออกอำกำศผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

9.3  หำกท่ำนต้อง กำรส่งค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรแก่บริษัท กรุณำ

จัดส่งค ำบอกกล่ำวไปยังเลขที่ 989 สยำมพิวรรธน์ทำวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระรำม 

1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 ประเทศไทย หรือจัด

ส่งผ่ำนทำงอีเมลที่ support@thehubthailand.biz และจะถือว่ำบริษัทได้รับค ำ

บอกกล่ำวนั้นแล้วเมื่อท่ำนได้รับใบตอบรับเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท  

9.4  โดยดุลพินิจของบริษัทแต่ฝ่ำยเดียว บริษัทอำจจะปรับปรุงวิธีกำรส่งค ำบอก

กล่ำว และ/หรือ ก ำหนดวิธีกำรอื่นเพ่ือใช้บอกกล่ำว รวมถึงเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลำ

ท่ีจะถือว่ำได้รับค ำบอกกล่ำวนั้นแลว้ นอกเหนือไปจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ 9.1, 9.2 

และ 9.3  

10.  กำรจ ำกัดควำมรับผิดของบริษัท  

10.1  บริษัท รวมถึง เจ้ำหน้ำที่, ลูกจ้ำง, กรรมกำร, ที่ปรึกษำ, ตัวแทน, ผู้ให้บริกำร, 

และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลำยของบริษัท ไม่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยใดๆ ไม่ว่ำ

เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อท่ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ  

(ก) กำรเข้ำใช้, ใช้งำน และ/หรือ กำรไม่สำมำรถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริกำรได้ 

ไม่ว่ำจะด้วยเหตุใดก็ตำม 

(ข) ควำมล้มเหลว, ผิดพลำด, ตกหล่น, ขัดข้อง, ล่ำช้ำ, มีไวรัสคอมพิวเตอร์ 

หรือรหัส, โปรแกรมตัวแทน หรือมำโครอื่นใด ที่เป็นอันตรำย ก่อควำม

เสียหำย หรือท ำให้เกิดควำมผิดพลำด ต่อระบบ , เซิร์ฟเวอร์ หรือกำร

เชื่อมต่อใดๆ และ  

(ค) ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหำใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มและ/หรือ

บริกำร ท่ำนรับทรำบว่ำท่ำนจะตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเนื้อหำด้วยตนเอง  

(ง) กำรเข้ำใช้  หรือใช้งำน ลักษณะใดๆ ในเว็บไซต์  หรือเว็บเพจ หรือ

แพลตฟอร์มอื่นใดที่เชื่อมโยงไว้กับแพลตฟอร์มของบริษัท แม้ว่ำจะได้มีกำร

mailto:support@thehubthailand.biz
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แจ้งบริษัท, เจ้ำหน้ำท่ี, ลูกจ้ำง หรือตัวแทนของบริษัท หรือคำดหมำยไว้แล้ว

ถึงควำมเป็นไปได้ในควำมเสียหำยนั้น  

10.2  ท่ำนรับทรำบว่ำแพลตฟอร์ม, บริกำร และเอกสำรข้อมูล รวมถึงข้อมูลและ

เนื้อหำทั้งหลำยที่อยู่ในแพลตฟอร์มเป็นกำรให้ข้อมูลในลักษณะ “ตำมที่เป็น” และ 

“ตำมที่มี” ซึ่งเป็นกำรให้ข้อมูลไว้เพื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจเข้ำแสดงเจตนำใน

กำรซื้อหรือขำยสินค้ำเท่ำนั้น 

    บริษัทส่งเสริมให้ผู้ขำยแสดงรำคำ และรำยละเอียดสินค้ำให้ถูกต้อง แม่นย ำ และ

เป็นควำมจริงที่สุด ท่ำนยอมรับและรับทรำบว่ำอำจมีควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูล

ได ้ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม, บริกำร หรือเอกสำรข้อมูล บริษัทไม่รับประกัน

หรือไม่รับรองไม่ว่ำโดยปริยำยหรือชัดแจ้ง รวมถึงไม่รับประกันกำรไม่ละเมิดสิทธิ

ของบุคคลภำยนอก หรือควำมเหมำะสมต่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  

(ก) ว่ำมีควำมถูกต้อง, ควำมเหมำะสมใดๆ, ควำมเพียงพอ, มูลค่ำทำงพำณิชย์ 

หรือควำมครบถ้วนของข้อมูลและ/หรือ เน้ือหำทั้งหลำยที่อยู่ในแพลตฟอร์ม, 

บริกำร หรือเอกสำรข้อมูล  

(ข) ว่ำแพลตฟอร์ม, บริกำร หรือเอกสำรข้อมูล ปรำศจำกไวรัสคอมพิวเตอร์ 

หรือชุดรหัสที่ท ำขึ้นด้วยเจตนำทุจริต, ท ำให้เกิดกำรท ำลำย หรือท ำให้เกิด

กำรขัดข้อง หรือเป็นอันตรำย หรือเกิดควำมเสียหำย   

(ค) ว่ำแพลตฟอร์ม, บริกำร หรือเอกสำรข้อมูลใดๆ จะไม่เกิดกำรติดขัด, มีควำม

มั่นคง หรือปรำศจำกควำมผิดพลำด หรือกำรตกหล่นหรือควำมช ำรุด

บกพร่องใดๆ จะได้รับกำรแก้ไข 

(ง) กำรขัดขวำง, กำรขำดกำรติดต่อ หรือ ควำมล่ำช้ำในกำรส่งข้อมูลทำง

อินเทอร์เน็ตและอีเมล รวมถึงกำรส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง อันเป็นผลมำจำกควำม

แออัดในกำรส่งข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต หรือด้วยลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่มี

ผู้ใช้งำนสำธำรณะจ ำนวนมำก 

(จ) ถึงควำมปลอดภัยในข้อมูลใดๆ ที่ส่งโดยท่ำนหรือไปยังท่ำนผ่ำนทำง

แพลตฟอร์ม หรือบริกำร และซึ่งอำจจะถูกเข้ำถึงโดยบุคคลภำยนอกที่ไม่ได้

รับอนุญำต และ/หรือ ถูกเปิดเผยโดยบริษัท, เจ้ำหน้ำที่, ลูกจ้ำง หรือตัวแทน     

ของบริษัทให้แก่บุคคลภำยนอกที่อ้ำงว่ำเป็นท่ำนหรืออ้ำงว่ำได้รับมอบ

อ ำนำจจำกท่ำน  
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10.3  บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในควำมเส่ียงภัยใดๆ อันเกิดจำกควำมเข้ำใจผิด, ควำม

ผิดพลำด, ควำมล้มเหลว, ควำมเสียหำย, ค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ ซึ่งเป็น

ผลมำจำกกำรใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำร และท่ำนยอมรับว่ำควำมเสี่ยงภัย

ดังกล่ำวของท่ำนเองทั้งส้ิน  

10.4 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในข้อผิดพลำดในกำรจัดพิมพ์, จัดเตรียมเอกสำร 

หรือข้อผิดพลำด หรือควำมตกหล่นอื่นใด ในกำรตอบรับ, ออกใบแจ้งหนี้ หรือ

เอกสำรอื่นใด  

11. เหตุสุดวิสัย 

กรณีที่เกิดเหตุที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมบริษัทหรือเหตุสุดวิสัย ท่ำนยอมรับว่ำบริษัท

ไม่ได้กระท ำผิดสัญญำ และไม่ต้องรับผิดในควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดจำกกำรท่ีบริษัท

ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่ของบริษัทภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่ำโดยตรง

หรือโดยอ้อม 

 

 

12.  บุคคลภำยนอก  

บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญำในข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่มีสิทธิ

ภำยใต้กฎหมำยในเขตอ ำนำจใดๆ ในกำรบังคับตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่วำ่ขอ้

ใดข้อหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อสงสัย บทบัญญัติข้อนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับ

มอบหรือรับโอนสิทธิโดยชอบภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้  

13. กำรขอคุ้มครองชั่วครำว 

บริษัทอำจจะขอควำมคุ้มครองชั่วครำว หำกบริษัทพิจำรณำด้วยควำมสุจริตใจแล้ว

เห็นว่ำค ำสั่งยับยั้งชั่วครำว หรือกำรคุ้มครองชั่วครำว เป็นหนทำงที่เหมำะสมและ

เพียงพอเพ่ือเยียวยำกำรผิดสัญญำ หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด  

14. กำรปรับปรุงข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

บริษัทอำจจะเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้โดยกำรบอกกล่ำวผ่ำนแพลตฟอรม์ 

หรือกำรแจ้งให้ทรำบโดยวิธีกำรอย่ำงอื่นในตำมที่บริษัทก ำหนด (ซึ่งอำจรวมถึงกำร

แจ้งให้ทรำบทำงอีเมล) กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลบังคับในวันที่บริษัทบอก

กล่ำวผ่ำนวิธีกำรดังกล่ำว หำกท่ำนใช้งำนแพลตฟอร์มหรือบริกำรหลังวันที่บริษัทได้
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บอกกล่ำว ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว หำกท่ำนไม่ยอมรับกำร

แก้ไขเพิ่มเติมท่ำนต้องหยุดกำรเข้ำใช้ (Login) หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริกำร 

และยกเลิกเงื่อนไขในกำรใช้บริกำรนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในกำรแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข

ในกำรใช้บริกำรนี้โดยวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้นได้โดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมจำก

บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญำในข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้  

15. พยำนหลักฐำน 

ท่ำนรับทรำบและตกลงให้บริษัทอำจบันทึกข้อควำมใดๆ ซึ่งรวมถึงข้อควำมเสียงกำร

สนทนำทำงโทรศัพท์ได้ และยินยอมให้บริษัทหรือผู้ให้บริกำรของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริกำรเก็บรักษำไว้ ทั้งนี้ ให้บริษัทสำมำรถน ำบันทึก

ข้อควำมใดๆ เหล่ำนั้นมำอ้ำงอิงเป็นพยำนหลักฐำนในกรณีที่เกิดข้อพิพำทได้ ท่ำนจะ

ไม่โต้แย้งหรือคัดค้ำนเกี่ยวกับกำรใช้บันทึกข้อควำมใดๆ เหล่ำนั้นมำ เป็น

พยำนหลักฐำน, ควำมน่ำเชื่อถือ, ควำมถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่ำว เพียง

เพรำะว่ำบันทึกดังกล่ำวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นข้อมูลที่ออกมำจำกระบบ

คอมพิวเตอร์ และท่ำนตกลงสละสทิธิใดๆ ของท่ำน (ถ้ำมี) ในกำรคัดค้ำนดังกล่ำว  

16. กำรโอนสิทธิ 

16.1 ท่ำนไม่อำจโอนสิทธิของท่ำนภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ หำกไม่ได้รับ

ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจ

โอนสิทธิของบริษัทภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขน้ีแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ได้

ตำมที่บริษัทเห็นสมควร 

16.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะมอบหมำยหรือท ำสัญญำช่วงกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ใดๆ 

ของบริษัทอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือ กำรบริกำร และสงวนสิทธิท์ี่จะใช้

ผู้ให้บริกำร, ผู้รับเหมำช่วง และ/หรือ ตัวแทนรำยใดในเงื่อนไขที่บริษัทเห็นว่ำ

เหมำะสม  

 

 

17. กำรใช้และกำรสละสิทธิของบริษัท 

17.1 บริษัทมีสิทธิ และ/หรือ กำรเยียวยำตำมที่ก ำหนดไว้ภำยใต้ข้อก ำหนดและ

เงื่อนไขนี้ และตำมที่ก ำหนดโดยกฎหมำย เว้นแต่จะมีกำรก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น

โดยชัดแจ้ง  



ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร - the Hub Thailand 

 17 

 

17.2  กำรที่บริษัทไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ กำรเยียวยำตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือ

ตำมกฎหมำย ไม่ถือเป็นกำรสละสิทธิภำยใต้ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ และกำรไม่

ใช้สิทธิดังกล่ำวไม่กระทบต่อสิทธิ และ/หรือ กำรเยียวยำที่จะบังคับตำมข้อก ำหนด

และเงื่อนไขนี้ในภำยหลัง บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิ และ/หรือ กำรเยียวยำ

ของบริษัทในสถำนกำรณ์อื่นใดหำกท่ำนกระท ำผิดข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้   

18. ควำมสมบูรณ์ของข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

กรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมำย, ไม่สมบูรณ์ 

หรือไม่อำจบังคับได้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำม ควำมชอบด้วยกฎหมำย, ควำมสมบูรณ์ 

และกำรบังคับใช้ได้ของข้อก ำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ หรือ

ต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่ำข้อก ำหนดที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมำย, ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อำจบังคับได้น้ัน ถูกแยกออกจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไข

นี ้

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญำทั้งฉบับที่มีระหว่ำงท่ำนกับบริษัทอัน

เกี่ยวกับเนื้อหำต่ำงๆ ในที่นี้ และยกเลิกและแทนที่ควำมเข้ำใจ, กำรติดต่อสื่อสำร และ

ข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้ำน้ีอันเกี่ยวกับเนื้อหำต่ำงๆ ในที่น้ี 

19.  ภำษำ 

ในกรณีที่มีกำรท ำหรือแปลข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นภำษำอื่นนอกเหนือจำก

ภำษำไทย (“ฉบับภำษำต่ำงประเทศ”) ให้น ำข้อควำมในเอกสำรฉบับภำษำไทยมำใช้

บังคับเป็นส ำคัญ  

20. กฎหมำยที่ใช้บังคับ 

กำรใช้งำนแพลตฟอร์ม และ/หรือ บริกำร รวมถึงข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่

ภำยใต้บังคับและกำรตีควำมตำมกฎหมำยแห่งรำชอำณำจักรไทย ข้อพิพำทใดๆ ท่ี

เกิดขึ้นอันเน่ืองมำจำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภำยใต้เขตอ ำนำจของศำลไทย              

21. กำรติดต่อบริษัท 

หากท่านมีข้อสงสัย, ความคิดเห็น หรือต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ

บริษัทผ่านช่องทางอีเมลท่ี support@thehubthailand.biz  
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Terms of Use 

(Revised on 13 February 2020) 

Please read the following terms and conditions thoroughly. 

We, the Hub Thailand, a platform operated by General Electronic Commerce Services Co., Ltd. (the 

“Company”), welcome You to www.thehubthailand.biz or the Hub Thailand application (collectively referred 

to as the “Platform”).  When You access and/or use and visit the Platform, You will be subject to the 

following terms and conditions (as specified below), and You agree to be bound by these terms of use 

(“Terms of Use”).  Should You disagree with this Terms of Use, for Your own interest, please refrain from 

accessing and/or using the Services provided by the Platform.  

The Company restricts the access and use of the part of the Platform for which a Password is required 

and/or secured parts of the Platform and/or the Services only for Customers who have user accounts with 

the Hub Thailand. Should there be any violation or attempt to access such part of the Platform or information 

without permission and/or any part which is not intended to be accessed, the violator shall be subject to 

liability under the Computer Crimes Act B.E. 2550 (2007) (including any amendment thereto) or any 

applicable law.  

In the case of a natural person, You are required to be at least 20 years of age or sui juris, and not adjudged 

incompetent or adjudged quasi-incompetent, and capable of expressing intention and providing consent in 

accordance with the provisions of law. In the case that You are not sui juris or are adjudged quasi-

incompetent, You confirm that, at all times, You have obtained the consent of Your father or mother, Your 

legal representative, or curator (as the case may be) before expressing any intention in relation to the usage 

of the Platform.  

As such, You confirm that You have thoroughly read and accepted the terms and conditions and agree that 

any of Your actions, both at present and in the future, shall be subject to this Terms of Use. 

1.  Definitions and Interpretation  

Unless specified otherwise, the definitions and interpretations set forth below shall apply to this Terms of 

Use.  

1.1  Definitions 

(บ) “Customer” means You or users (natural persons or juristic persons) who have an account on 

the Platform and place order(s) or sell Goods via the Platform. 

“the Hub Thailand”, or “Company” means General Electronic Commerce Services Co., Ltd., a company 

incorporated under Thai laws with registration number 0105542083471, having its office located at No.989   

Room A2, A2/1, B1, B2, 16th Floor, Siam Piwat Tower, Rama I Road, Pathumwan Subdistrict, Pathumwan 

District, Bangkok 10330 Thailand   

 

 

http://www.thehubthailand.biz/


ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรใช้บริกำร - the Hub Thailand 

 19 

 

(ป) “Username” means an individual name identifying the Customer which is provided by the 

Customer when the Customer registers an account with the Platform. 

(ผ) “You” and “Your” mean 

1. a juristic person registered under Thai law or the law of any other jurisdiction; or  

2. a natural person of at least 20 years of age or who is sui juris in accordance with the 

Civil and Commercial Code of Thailand, and is not adjudged incompetent or adjudged 

quasi-incompetent, who is capable of expressing intention and providing consent in 

accordance with the provisions of law. In case you have not become sui juris or are 

adjudged quasi-incompetent, you confirm that you have obtained the consent of your 

father or mother, your legal representative, or curator (as the case may be) before 

using, on each occasion, the Services provided on the Platform.  

(ฝ) “Purchaser” means a natural person or a juristic person who purchases from a Seller the 

Goods sold on and/or through the Platform.  

 

(พ) “Services” means any service, information and any operation which the Company provides on 

the Platform.   

 

(ฟ) “Business Day” means a day on which commercial banks in Thailand are open for general 

business, as specified by the Bank of Thailand.  

(ภ) “Intellectual Property” means all copyrights, patents, trademarks, service marks, 

geographical indications, domain names, frameworks, models, databases, trade names and 

business names, trade secrets, any confidential information and all other intellectual property 

which has similar or corresponding proprietary rights and application for the registration thereof, 

whether existing at present or in the future, and whether registered or not. 

(ม) “Loss” means fines, losses, amounts payable, expenses (e.g., fees and attorney’s fees), 

service charges, litigation costs, claims for repayment and all other liabilities. 

(ย) “Platform” means a website, URL: www. thehubthailand.biz, and mobile phone or tablet 

application named “the Hub Thailand” which are operated and/or owned by the Company.  

(ร) “Content” means all pages on the Platform including data, images, links, sounds, graphics, 

videos, software, applications, and other content displayed or made available on the Platform, 

including the operations or Services provided on the Platform.  

(ล) “Password” means the password which the Customer who has an account with the Platform 

may use in conjunction with the Username to access the Platform and/or related Services.  

(ว) “Personal Information” means information in relation to a natural person which can be used 

to identify such person, whether directly or indirectly, pursuant to the Personal Data Protection 
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Act B.E. 2562 (2019) (including any amendment thereto), including but not limited to name, 

email address, shipping address, billing address, telephone number, credit/debit card 

information, bank account used for making payments and any information You provide to the 

Company when You create an account and/or place an Order with the Company.   

(ศ) “Selling Price” means the price of Goods displayed for sale to Customers as specified on the 

Platform.   

(ษ) “Order” means purchase order(s) placed through the Platform for the purchase of Goods 

available on the Platform.  

(ส) “Goods” means products made available for sale to Customers on the Platform.  

(ห) “Privacy Policy” mean the privacy policy set forth on the Platform of the Company.  

(ฬ) “Prohibited Materials” means data, graphics, photographs, codes, programs or other macros 

and/or other materials which:  

 infringe Intellectual Property or any other proprietary rights, whether of the Company or 

any third party; 

 are defamatory, accusing or threatening; 

 contain threatening or damaging computer viruses;  

 are offensive, obscene, abusive, fraudulent, harmful or unlawful; and/or 

 at sole discretion of the Company, are construed or may be construed as offensive 

and/or attacking any person.   

(อ) “Terms of Purchase” means the terms and conditions governing any purchase made by the 

Customer as specified in the Platform of the Company.    

(ฮ) “Terms of Use” means this Terms of Use, attachments, including but not limited to, the Privacy 

Policy, the Terms of Purchase, and any and all rules and policies which may be published, 

released, and/or revised from time to time on the Platform.  

(กก) “Trademark” means all trademarks, service marks, trade names, marks or any part of the mark 

and logo used and displayed on the Platform, whether registered or not, which are owned by 

the Company or any third party.  

(ขข) “Force Majeure” means any flood, earthquake, conflagration, threat or terrorist attack, threat 

of war or war, riot, strike, closure and cessation of operations of any industry, public 

transportation or telecommunication system, or any change of order or law or other events 

which are not within the reasonable control of the Company.  

1.2  Interpretation  
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Any references to “provisions” shall refer to the provisions set out in this Terms of Use which may be 

amended from time to time and the “provisions” shall be construed as a reference to such provisions 

as amended or revised, which are effective at the time. 

If any documents include the words “include” or “including”, it shall be deemed to be followed by “but 

not limited to” unless expressly stated otherwise. In the event of conflict or inconsistency between the 

provisions under this Terms of Use, You agree that such conflict or inconsistency shall be resolved 

and enforced in a manner which is favorable to the Company.  

2.  Use of Services and/or Access to the Platform  

2.1  You agree to comply with all guidelines, terms and conditions, notices, rules and policies, instructions 

for use of Services and/or access to the Platform including those which may be amended by the 

Company from time to time. The Company reserves the right to modify and revise the guidelines, 

terms and conditions, notices, rules and policies and instruction at any time. As such, You 

acknowledge and agree to any amendment and revision whenever it is published, released, and/or 

updated on the Platform.  

2.2  You agree and undertake not to:  

(ซ) use the Platform and/or the Services for an unlawful purpose and cause or expect to cause 

any damage to the Platform, other users, any persons and/or the public.  

(ฌ) use the Platform and/or the Services to disguise yourself as another person or juristic person 

or to display any false or misleading claim about a relationship with any person or juristic 

person.   

(ญ) upload, email, post, promote, transmit or otherwise make available any false and/or unlawful 

advertisement or information via the Platform and/or the Services.  

(ฎ) attempt to gain unauthorized access (Login), interrupt, interfere with, modify, obstruct, or cause 

failure of or damage to the computer system, the server or network connecting to the  

Platform, or the usage of other users or Services.  

(ฏ) interfere in other users’ accounts or collect other users’ information, including but not limited to 

any Personal Information.  

(ฐ) upload, email, post, promote, or transmit any material or documentation that contains or is 

suspected to contain computer viruses, worms, Trojan horses, groups of codes or malicious 

components, or damages or causes a mistake or interferes with the operation of the computer 

or mobile device of other Customers or of the Platform or the Services. 

(ฑ) use the Platform or the Services for purposes other than those which are in accordance with 

the acceptable terms of use of any connected network, any related internet standard and other 

relevant laws, including in a manner which is not permitted by the provisions specified herein.  
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2.3  The Company reserves the right to make any changes, updates, modifications, alterations, 

suspensions, or cancellations on all or any parts of the Platform or the Services at any time, for any 

reason and without being liable, if such changes, updates, modifications, alterations, suspensions, or 

cancellations render You to be unable to access and/or use the Platform or the Services, whether in 

whole or in part.  

2.4  In the sole discretion of the Company, the Company reserves the right to: 

(ฉ) track, monitor, screen or organize any material on the Platform and/or the Services, as well as 

investigate any breach of this Terms of Use, and the Company may take any action it deems 

appropriate;  

(ช) prevent, restrict, or revoke access (Login) to the Platform and/or the Services under this Terms 

of Use;  

(ซ) report any activity on the Platform that the Company suspects of violating applicable laws, 

regulations or rules to any relevant authority as well as cooperate with such authority;   

(ฌ) request information and details in relation to Your usage of and/or Your access (Login) to the 

Platform at any time and exercise the Company’s rights under this Clause if You refuse to 

provide the same, or if the Company has reasonable cause to believe that You provided the 

Company with inaccurate, misleading or false information; and  

(ญ) filter, reject, delete or move any Content on the Platform that violates any of this Terms of 

Use, is complained about by another user, is illegal, infringes Intellectual Property rights or 

legal orders, as well as block transmission (including but not limited to status updates, posts, 

and/or conversations). 

2.5  Your use of and access to the Platform and/or the Services are subject to the Privacy Policy set forth 

in https://www.thehubthailand.biz/policy/privacy_thehub.pdf.  

2.6  In addition to this Terms of Use, any specific terms and conditions or amendments thereof shall be 

applicable and in full force and effect.   

3.  Use of Services  

3.1  Except otherwise provided in this Terms of Use, this Clause 3 shall apply to Your use of the Services.  

3.2  The Services are limited to authorized Customers. You must be sui juris and have the ability to enter 

into contracts under applicable law. If You are a minor or are adjudged quasi-incompetent under the 

Civil and Commercial Code of Thailand, You confirm that You have obtained the consent of Your 

father or mother, Your legal representative, or curator, as the case may be, before applying for a 

membership with the Company or expressing any intention in relation to the usage of the Platform and 

the Services each time. If You have not yet received such consent, please refrain from applying or 

accessing (Logging in to) the Platform. 
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3.3  You agree to:  

(ค) access (Log in to) and/or use the Platform and/or the Services, including to conduct any activity 

on the Platform, for the purpose and in a way that is lawful and in good faith.  

(ง) warrant that any data or information You post or display on or through the Platform is accurate 

and does not violate any applicable law. You agree to be solely responsible for such data or 

information.  

3.4  The Company provides Services in a manner that facilitates the listing of products and opportunities 

for Purchasers and sellers to trade on the Platform, whereby the sellers who post and sell their 

products on the Platform are third parties and not in any way associated with the Company (the 

“Sellers”). For the avoidance of doubt, any sale and purchase between the Purchaser and the Seller 

shall be an agreement or contract entered into directly between the Purchaser and the Seller, and the 

Company is not a contractual party to the sale and purchase agreement or any other agreement 

entered into between the Purchaser and the Seller. Therefore, the Company shall not be held 

responsible in any case resulting from the sale and purchase agreement or any warranty in respect of 

such agreement. However, all sales and purchases on the Platform are subject to this Terms of Use 

as well as other terms and conditions and policies in relation to the Platform. 

3.5  In the case that You are the Seller, You agree to be bound by the following terms and conditions:  

(จ) To prepare, upload product photos, product descriptions including any information relating to 

the store and the Goods listed on the Platform with details which are correct and up-to-date. 

All photos of the Goods shall not infringe any Intellectual Property rights and shall clearly and 

accurately display the Goods. The Company does not allow the use of selfies as product 

photos. 

The Company reserves the right to authorize, refuse, discontinue or change any description, 

information, photos, etc. relating to the Goods and the store. 

(ฉ) To list and sell genuine, original, new and unused products. The Company does not allow the 

listing and sale of Goods that are an imitation of original Goods of any other brand, counterfeit, 

infringing Intellectual Property rights/copyrights, and/or illegal.  

(ช) Be responsible for inventory management of Your own stock and always update the details, 

information, photos, etc. relating to the Goods and stores of the Seller.  

(ซ) The Goods that are listed and sold on the Platform shall be warrantied (if applicable). In the 

case where the Goods can be provided with a warranty, the Seller must provide such details 

when listing such Goods on the Platform.  

4.  Creating the Hub Thailand Account  
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4.1  In order to use certain Services on the Platform, You are required to register in order to create an 

account on the Hub Thailand and provide Your Personal Information, whereby the Company may 

determine a Username and Password for You and issue the same to You, or if You determine Your 

own Username and Password, the Company reserves the right, in its sole discretion, to authorize the 

use of the Platform and/or related Services, including to request You to update Your Personal 

Information or to cancel Your Username and/or Password at any time without being liable for any Loss 

arising from or relating to such act. You agree to be responsible for the safety of Your account, 

Username and/or Password and any disclosure or use in all cases. You agree to keep Your Username 

and/or Password confidential and to change Your Password occasionally. In order to provide You with 

a good experience when using the Platform, You agree to notify the Company immediately if You have 

any reasonable doubts or are aware that Your Username and/or Password may have been disclosed 

or used to access the Platform without Your permission, or if You need to update Your Personal 

Information but are unable to access the Platform. 

4.2  A user is entitled to apply for only one the Hub Thailand account. If it is discovered that You possess 

more than one account, the Hub Thailand reserves the right to cancel all Orders and all accounts 

including promotions and discounts (if any). 

4.3 You agree that the use of the Platform and/or the Services provided on the Platform, data or 

communication which may refer to Your Username and Password, as the case may be, shall be 

deemed to be used by You in all cases.  

By accessing and/or using the Platform and/or the Services (except for any unauthorized access to the 

Platform, of which a notification has been received and acknowledged by the Company in accordance with 

Clause 4.1), You agree to be bound by any act and to be held responsible for such act, including to 

indemnify the Company against any Loss incurred which can be traced to or is related to the use of Your 

Username or Password.  

5.  Your Information  

5.1  You represent that You have read and understood the provisions of the Privacy Policy set forth on the 

Platform and You give consent to the Company to collect, use and disclose Your Personal Information 

for the purposes specified in the Privacy Policy . Further detail can be checked from 

https://www.thehubthailand.biz/policy/privacy_thehub.pdf. In the case that You have not become sui 

juris or are adjudged quasi-incompetent, You confirm that Your father or mother, Your legal 

representative, or curator, as the case may be, has given consent to the Company to collect, use and 

disclose Your Personal Information for such purposes. 

5.2  You, Your father or mother, Your legal representative, or curator, as the case may be, is entitled to 

revoke, at any time, the consent given to the Company for the collection, use and disclosure of Your 

Personal Information by sending a written notice to the Company at support@thehubthailand.biz. The 

revocation may render the Company unable to procure the Goods and the Services for You due to 

mailto:support@thehubthailand.biz
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insufficient information. The Company reserves the right to exercise its rights and/or remedies under 

the law (if any) under such circumstances. 

5.3 You allow the Company to use any material, information or Content that You submitted or posted on 

the Platform and/or provided to the Company including, but not limited to, comments, suggestions, 

questions, critiques and the name You used when submitting any such material, information or 

Content which is not Personal Information. The Company reserves the right to publish, delete or modify 

Your submission of such material, information or Content in all aspects.  

5.4 You allow the Company to use any information provided by You as well as any Personal Information 

for the purpose of sending newsletters and/or promotional emails to You. However, You may cancel 

Your subscription to such emails thereafter.  
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6.  Links and Advertisements  

6.1  To facilitate and provide You a pleasant experience while using the Platform, the Company may 

include links to websites or other Content on the internet belonging to or operated by a third party 

which is not under the control of the Company. The link shall not be treated as a confirmation nor an 

endorsement of the website or Content therein, and You further agree that any access to or use of the 

linked website or Content is conducted at Your own risk. The Company shall not be responsible for 

errors, inaccuracies or any other inappropriate Content or any damages resulting from accessing the 

linked websites or Content.  

6.2  For the purpose of advertising goods or services of Sellers or the Services of the Company, the 

Company shall be entitled to attach material on the Platform in whatsoever form, e.g., in the form of 

banners or java applets.  

7.  Intellectual Property  

7.1  Any and all Intellectual Property on the Platform and other related materials are owned, licensed to, 

or controlled by the Company. The Company reserves the right to enforce its rights under intellectual 

property law, as well as any applicable law, to the fullest extent, even if the Company has not claimed 

such rights under this Terms of Use or at any time. 

7.2  In the case of permission or licensing or granting the right to use any Trademark displayed on the 

Platform, prior written consent shall be obtained from the Company and/or the relevant Trademark 

owner. 

7.3  The Company only permits You to download, print or use the material on the Platform for the purposes 

under this Terms of Use.  

7.4 You agree to not modify, reproduce, republish, transmit and/or distribute the materials, or perform any 

other action that violates the rights of the Company or owner of other related copyrights, and other 

proprietary rights in such material or in servers, systems or devices, unless prior written consent is 

obtained from the Company and/or from the relevant owner of such related copyright. 

8.  Termination  

8.1  You acknowledge and agree that, at the sole discretion of the Company and with immediate effect, 

the Company is entitled to terminate Your access to (Login) and/or Your use of the Platform and/or 

the Services, whether in whole or in part, and/or suspend Your Username and Password for whatever 

reason(s), including but not limited to, any breach of any terms and conditions of the Platform and/or 

the Services, or when there is a reasonable ground for the Company to believe that You have violated, 

or committed any action which is not consistent with, any terms and conditions of the Hub Thailand, 

or in the opinion of any regulator or of the Company that it is inappropriate to permit Your access to 

(Login) the Platform. 
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8.2  If You wish to terminate this Terms of Use, You shall notify the Company in writing at least 30 days in 

advance.  

9.  Notices  

9.1  Any notice under this Terms of Use shall be in writing and be sent to the address and/or most recent 

email address provided to the Company. It shall be considered that the notice was received on the 

day following the delivery date if sent by post or on the delivery date if sent by email.  

9.2 In the case where the notice is sent by the Company, if the Company chooses to notify or communicate 

with You through published material or any electronic means, it is deemed that You have 

acknowledged such notice on the date on which the notice is published via published material or 

electronic means.  

9.3  If You would like to send a written notice to the Company, please send it to No No.989 Room A2, 

A2/1, B1, B2, 16th Floor, Siam Piwat Tower, Rama I Road, Pathumwan Subdistrict, Pathumwan District, 

Bangkok 10330 Thailand, or via email to support@thehubthailand.biz, and it shall be deemed that the 

Company has received the notice when you receive a written receipt issued by the Company.   

9.4  At the sole discretion of the Company, the Company may revise the method of sending notices and/or 

determine other procedures for the purpose of notification including imposing any conditions and 

timing upon which it shall be deemed that notice has been given, other than those specified in Clauses 

9.1, 9.2 and 9.3. 

10.  Limitation of Liabilities 

10.1 The Company and its staff, employees, directors, consultants, agents, service providers and all 

assignees of the Company shall not be liable for any losses arising directly or indirectly in connection 

with:  

(จ) accessibility, usage and/or unavailability of the Platform or the Services for any reason;  

(ฉ) any failure, mistake, omission, interference, delay, computer virus or code, agent program or 

any other macro which is harmful, damaging or causes error to any system, server or 

connection;   

(ช) reliability of any information or Content available on the Platform and/or the Services. You 

undertake to verify the accuracy of the Content yourself; and  

(ซ) accessibility or usage in any manner on any other website or webpage or platform linked to the 

Platform of the Company, despite having informed the Company, officers, employees or agents 

of the Company or having speculated on the possibility of such loss.  
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10.2  You acknowledge that the Platform, the Services and materials including information and Content 

contained therein are provided on an "as is" and "as available" basis, which is solely provided for the 

purpose of supporting the purchasing decision related to the Goods or Services.  

The Company encourages the Seller to display accurate, to the fullest extent, prices and details of the 

Goods. You agree and acknowledge that the prices and details of the Goods may contain erroneous 

information.  

In relation to the Platform, the Services and materials including information and Content contained 

therein, the Company provides no representation nor warranty of any kind, whether expressly or by 

implication; it also does not represent nor warrant any non-infringement of a third party or decency for 

any purpose: 

(ฉ) in respect of the accuracy, appropriateness, adequacy, commercial value or completeness of 

the information and/or Content in the Platform, the Services or materials;   

(ช) that the Platform, the Services or materials are free from computer viruses or malicious, 

destructive, interruptive or damaging codes; 

(ซ) that the Platform, the Services or materials are stable, free of failure, mistake, omission, 

interference and that any such malfunction and defect shall be corrected; 

(ฌ) any interruption, loss of connection or delay in transmission via the internet and email, including 

invalid data transmission due to the congestion of the internet or the public nature of the 

internet;  

(ญ) the security of any information submitted by You or to You via the Platform or the Services 

which may be accessed by unauthorized third party and/or disclosed by the Company, officers, 

employees or agents of the Company to a third party who claims to be You or claims to have 

been authorized by You.  

10.3  The Company shall not be responsible for any risk arising from misunderstanding, error, failure, 

damage, expense or losses resulting from usage of the Platform and/or the Services and You accept 

such risks to be Your own.  

10.4 The Company shall not be responsible for any error that occurred in the publication or preparation of 

documents, or any other mistake or omission that occurred when issuing a response, invoice or any 

other document.  

11. Force Majeure 

In case of the occurrence of any event which is beyond the reasonable control of the Company, or Force 

Majeure, You accept that the Company is not in breach of any agreement and will not be held liable for any 

loss that arose from the non-performance of any or all of the Company’s obligations under this Terms of 

Use, whether directly or indirectly. 
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12.  Third Party 

Any person or juristic person who is not a party to this Terms of Use shall have no rights under any 

jurisdiction to enforce this Terms of Use, whether in whole or in part. For the avoidance of doubt, this 

provision shall not affect the rights of any rightful assignee or transferee under this Terms of Use.  

13. Protective Measures  

The Company may apply for an order for protective measures if the Company determines, in good faith, 

that an interim injunction order or an order for protective measures is an appropriate and adequate remedy 

for the breach of contract or non-performance of the terms and conditions.   

14. Amendment of the Terms of Use 

The Company may revise this Terms of Use by notification through the Platform or by any other manner 

designated by the Company (including by way of email). The amendment shall take effect on the date of 

the notification of such amendment. If You use the Platform or the Services after the date of notification, it 

shall be deemed that You have accepted the amendment of this Terms of Use. If You do not accept the 

amendment of this Terms of Use, You must stop accessing (Logging in to) or using the Platform and the 

Services and terminate this Terms of Use. The Company is entitled to amend this Terms of Use in the 

manner specified above without requiring consent of any person or juristic person who is not a party to this 

Terms of Use.  

15. Evidence 

You acknowledge and agree that the Company may record any message, including telephone 

conversations, and provide consent to the Company or our service provider(s) relating to the Platform and 

the Services to retain such information in which the Company is entitled to use such records as evidence 

in case there is a dispute, and You shall not dispute or object to the use of such record as evidence, the 

reliability, the accuracy or the authenticity of such records merely because such records are in electronic 

form or are the output of a computer system, and You agree to waive any of Your rights to object (if any).  

16. Assignment 

16.1 You shall not assign any of Your rights under this Terms of Use without prior written consent from the 

Company. However, the Company may assign any of its rights under this Terms of Use to any person 

or juristic person as it deems appropriate. 

16.2 The Company reserves a right to assign or to sub-contract any obligations of the Company in relation 

to the Platform and/or the Services and reserves a right to use the service of any of service providers, 

subcontractors and/or agents under the conditions it deems appropriate.  
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17. Use and Waiver of Rights 

17.1 The Company is entitled to the rights and/or remedies as specified in this Terms of Use and in 

applicable law, unless explicitly specified otherwise. 

17.2 The Company’s failure to exercise its rights and/or remedies pursuant to this Terms of Use or any law 

shall not constitute a waiver and such non-exercise shall not affect the rights and/or remedies which 

may later be enforced pursuant to this Terms of Use. The Company shall still be entitled to exercise 

its rights and/or remedies in any other circumstances if You breach this Terms of Use.  

18. Severability 

If any provision of this Terms of Use is or become illegal, invalid or unenforceable in any respect, the 

legality, validity and enforceability of the remaining provisions of this Terms of Use shall not be affected or 

impaired in any way, and shall continue to be in effect as if such provision which is unlawful, invalid or 

unenforceable is severed from this Terms of Use. 

This Terms of Use constitute the entire agreement between You and the Company relating to the Contents 

hereof, and it shall terminate and supersede any existing understanding, communication and agreement 

with respect to the Contents contained herein. 

19.  Language 

In the event that this Terms of Use is made or translated into any language other than Thai ("Foreign 

Language Edition"), the Thai language edition of this Terms of Use shall prevail.  

20. Governing Law 

The use of the Platform and/or the Services, including this Terms of Use, is governed by and construed in 

accordance with the laws of Thailand. The courts of Thailand have exclusive jurisdiction to settle any 

dispute arising out of or in connection with this Terms of Use. 

21. Contacting Us 

If You have any questions or comments, or require any assistance, You can contact the Company via email 

to support@thehubthailand.biz.  

 


