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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
คํานํา
Preamble

ยินดีตอ้ นรับสู่ ตลาด Welcome to TALAD!
แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซด์ของ ตลาด ("แพลตฟอร์ ม") เป็ นตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที)ผลู ้ งทะเบียน
("ผูใ้ ช้") สามารถซืBอขายบริ การและสิ นค้าต่างๆที)เกี)ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ("บริการ") ร้านค้า
("ผู้ให้ บริการ") สามารถเสนอบริ การได้ ซึ) งสามารถซืBอขายกันได้ (สมาชิกผูซ้ Bือ คือ "ลูกค้ า")
ด้วยเหตุนB ีสมาชิกสามารถจ้างพนักงาน ("ลูกจ้ าง") ของผูข้ ายได้
The TALAD mobile application and website (together "Platform") is an electronic marketplace where
registered Users (“User”) can trade Services and goods related to agricultural business (“Services”).
Merchants (“Vendors”) can offer their Services, which can then be purchased by other Members
(buying Members are "Customers"), whereby the Members can also hire the manpower of employees
(“Workers”) of the Vendor.

บริ ษทั ไม่ได้นาํ เสนอบริ การใดๆนอกเหนือจากการให้บริ การแพลตฟอร์ม
โดยเฉพาะอย่างยิง) บริ ษทั ฯไม่ได้ขายบริ การใดๆหรื อจ้างพนักงานด้วยตนเอง
ตลาดเป็ นเพียงแพลตฟอร์มสื) อกลางซึ) งรวบรวมและสรุ ปข้อตกลงระหว่างสมาชิก ("สั ญญาการให้ บริการ")
บริ ษทั ฯให้บริ การการใช้แพลตฟอร์มโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและเฉพาะบุคคลที)มีอายุผา่ นเกณฑ์ตามที)กฎหม
ายกําหนดเท่านัBนที)มีสิทธิ•ใช้งานได้ สัญญาต่างๆที)ทาํ ขึBน
เป็ นข้อตกลงระหว่างผูซ้ Bือและผูข้ ายโดยตรงตามเงื)อนไขการซืBอขายระหว่างกัน
We do not offer any Services other than the provision of the Platform, in particular we neither sell any
Services nor employ Workers itself. TALAD is merely an intermediary Platform through which
contracts can be concluded between the Members (“Service Contracts”). The use of our Platform is
free of charge and only persons of legal age are entitled to use it. Each agreement entered into for the
sale of a Vendor’s Products to a Customer shall be an agreement entered into directly and only
between the Vendor and the Customer and also subjected to the Terms and Conditions of Sale.

ตามเงื)อนไขในการใช้บริ การแพลตฟอร์มของบริ ษทั ฯ ท่านยอมรับว่าจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ คําสัง) การอนุญาต คําตัดสิ น การตัดสิ นใจ หรื อข้อกําหนดอื)นใดของหน่วยงานของรัฐที)มีอาํ นาจ
ไม่วา่ กฎหมายเหล่านีBจะมีผลในขณะนีBหรื อจะมีผลในภายหลังในขณะที)ท่านยังเป็ นผูใ้ ช้งานอยู่
As a condition to use of our Platform and Services, you agree that you will comply with all laws,
ordinances, rules, regulations, orders, licenses, permits, judgments, decisions or other requirements
of any governmental authority that has jurisdiction over you, whether those laws, etc. are now in
effect or later come into effect during the time you are a User.
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
โปรดอ่านเงื)อนไขการใช้งานฉบับนีBโดยละเอียด
เนื)องจากมีขอ้ มูลที)สาํ คัญเกี)ยวกับสิ ทธิและหน้าที)ตามสัญญาของท่าน
โดยการเข้าถึงหรื อการใช้แพลตฟอร์มของ ตลาด ท่านยอมรับข้อกําหนดในการให้บริ การ ("ข้ อกําหนด")
เหล่านีB ซึ)งสามารถเปลี)ยนแปลงแก้ไขได้โดย ตลาด ถือเป็ นส่ วนหนึ)งของสัญญา
และเป็ นข้อกําหนดเบืBองต้นสําหรับการใช้แพลตฟอร์มนีBดว้ ย
Please read these Terms of Use carefully, as they contain important information about your
contractual rights and obligations. By accessing or using the TALAD Platform you agree to these Terms
and Conditions ("Terms") which can be changed and adapted by TALAD at any time and are an integral
part of the contract and a prerequisite for using the Platform.

นอกจากนีB ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงที)จะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดนีB
และนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของบริ ษทั ฯที) http://bit.ly/Talad_Privacy_Policy และยินยอมให้ ตลาด
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื)อวัตถุประสงค์ตามที)กาํ หนดไว้ในนโยบายความเป็ นส่ วนตัว
Furthermore, you acknowledge that you have read and agreed to these Terms and our Privacy Policy
at http://bit.ly/Talad_Privacy_Policy and consent to TALAD’s collection, use and disclosure of your
Personal Data for the purposes as set out in the Privacy Policy
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
1. เนื3อหาของสั ญญา Subject of the contract
เนืBอหาของข้อตกลงนีBคือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ ตลาด ตามวัตถุประสงค์ที)อธิบายไว้ในคํานําถึงเงื)อนไขนีB
ซึ) งผูใ้ ช้สามารถแนะนําตนเองและติดต่อกันได้โดยตรง ตลาด
เป็ นเพียงผูส้ ร้างและดูแลระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ไม่ได้ทาํ หน้าที)เป็ นตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้งาน
การให้บริ การหรื อแอปพลิเคชันของบุคคลที)สาม (เช่น ผูใ้ ห้บริ การชําระเงิน) ซึ)งมีการทําสัญญาแยกต่างหาก
ไม่ใช่เรื) องของสัญญา
The subject of this agreement is access to the TALAD Platform for the purposes described in the
preamble to these Terms, on which Users can present themselves and contact one another. TALAD
creates and maintains the online Platform but does not actively act as an intermediary between Users.
Services/applications of third parties (e.g. payment providers) with which a separate contractual
relationship exists are not the subject matter of the contract.

2. ขั3นตอนการใช้ งาน Procedure of use
2.1 ในการใช้แพลตฟอร์ม ผูใ้ ช้ตอ้ งลงทะเบียนบัญชีผใู ้ ช้งาน ("บัญชี")
การลงทะเบียนต้องให้ขอ้ มูลที)ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั และครบถ้วน
เพื)อรักษาความปลอดภัยสู งสุ ดของแพลตฟอร์มต้องระบุรหัสผ่าน
ผูใ้ ช้งานทัBงหมดจะต้องส่ งภาพใบหน้าปัจจุบนั เพื)อทําการตรวจสอบ
ภายหลักการลงทะเบียนเสร็ จสิB นผูใ้ ช้งานจึงสามารถเสนอขายสิ นค้าและบริ การได้
In order to use the Platform, the User must register the User account (“Account”). During
registration, correct, current and complete information must be provided. In order to maintain
the highest possible security of the Platform, a password must be specified. All Users are
required to submit a recent photo of their face to allow verification of the user. After
registration, the Users can offer and purchase Services.

2.2 ผูใ้ ห้บริ การสามารถเผยแพร่ ขอ้ เสนอการให้บริ การโดยมีราคากํากับไว้ ("ราคาเสนอขาย") นอกจากนีB
ผูใ้ ห้บริ การต้องนําเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง เมื)อคลิกไปที) "บันทึกราคาของท่ าน"
ข้อเสนอของท่านจะได้รับการเผยแพร่
The Vendor publishes his service offer which is provided with a price (“Listing Price”). In
addition, he endeavors to describe the service offered as precisely as possible. By clicking on
“Save Your Price” the offer will then be published.
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
2.3 ลูกค้าสามารถเลือกซืBอบริ การต่างๆที)นาํ เสนอได้
เพื)อเลือกซืBอสิ นค้าและบริ การที)ตรงกับความต้องการของท่าน ให้เข้าไปที) "ค้ นหาผู้ให้ บริการ"
จากนัBนจึงยืนยันที) "ท่ านจองผู้ให้ บริการหรื อไม่ " เพื)อเลือกซืBอบริ การ
The Services offered in this way can be purchased by the Customer. To do this, he must select the
appropriate offer under “Find a contractor” and then by confirming under “Did you book the
contractor?” purchase the service.

2.4 ราคาของสิ นค้าและบริ การที)ลูกค้าต้องชําระจะเป็ นราคาเสนอขาย ณ เวลาที)ลูกค้าทําคําสัง) ซืBอไปยังผูข้ าย
(ผ่านแพลตฟอร์ม) และชําระเป็ นเงินบาท
The price of the Services payable by a Customer shall be the Listing Price at the time at which the
Order placed by the Customer is transmitted to Seller (through the Platform) and is payable in
Thai Baht.

2.5 ลูกค้าสามารถชําระค่าบริ การได้โดยใช้วธิ ีการชําระเงินที) ตลาด เป็ นผูก้ าํ หนดให้เป็ นครัBงต่อครัBง
การชําระเงินทัBงหมดจะกระทําโดยตรงระหว่างผูใ้ ช้งาน
การคืนเงินใดๆจะดําเนินการผ่านการยอมรับขัBนตอนการชําระเงิน
The Customer may pay for the Service using any of the payment methods prescribed by TALAD
from time to time. All payments shall be made directly between the Users. Any refund will be
made via an accepted payment method.

3. สั ญญาบริการ Service Contracts
3.1 การตกลงและการเจรจาต่อรองสําหรับการให้บริ การใดๆ
ข้อสรุ ปของสัญญาและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิตามสัญญานัBน
เป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานที)เกี)ยวข้องแต่เพียงผูเ้ ดียว
ผูใ้ ช้งานที)เกี)ยวข้องจะต้องมัน) ใจว่าโครงการและประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิตามสัญญานัBนเป็ นไปตาม
กฎหมายไทยและกฎหมายอื)นๆที)บงั คับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง) ผูข้ ายจะต้องให้คาํ แนะนําที)จาํ เป็ นแก่ลูกค้า
ผูใ้ ช้บริ การสามารถเจรจาต่อรองได้ดว้ ยตนเอง
The creation and negotiation of Services, the conclusion of the relevant Service Contract and the
performance of the Service Contract are the sole responsibility of the Users involved. Only the
Users are responsible for ensuring that the projects and the conclusion of the Service Contract are
in accordance with Thai law and the law of the respective User; in particular, the Vendor must
provide any necessary instructions to the Customer. Users negotiate their Services independently.
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
3.2 ผูใ้ ช้บริ การมีอิสระในการกําหนดรู ปแบบของสัญญาการให้บริ การซึ)งกันและกัน
อย่างไรก็ตามเนืBอหาของสัญญาการให้บริ การนีBไม่อาจขัดแย้งกับกฎหมายไทยและกฎหมายอื)นๆที)เกี)ยวข้
อง การใช้บริ การเพื)อให้เป็ นไปตามสัญญาการให้บริ การนัBนเป็ นการสร้างความน่าเชื)อถือของ ตลาด
ดังนัBนผูใ้ ช้งานจึงต้องดําเนินการและปฏิบตั ิตามเงื)อนไขของสัญญาของ ตลาด อย่างเหมาะสม
The Users are free in the design of the Service Contracts with each other, however, the content of
the Service Contracts may not contradict these Terms as well as Thai law and the legal system to
which the respective Users are subject. The behavior of Users in fulfilling Service Contracts also
influences TALAD's reputation. The Users therefore also undertake to TALAD to comply with and
properly fulfil the Service Contracts.

3.3 สัญญานีBจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื)อ ผูข้ ายได้เผยแพร่ การตอบรับข้อเสนอบนแพลตฟอร์ม
ซึ) งลูกค้าได้ตอบรับข้อเสนอโดยยการคลิกยืนยันไปที)ปุ่ม "ท่านจองผูข้ ายหรื อไม่”
The Service Contract is concluded when the Vendor publishes corresponding offers on the
Platform, which the Customer can then accept the offer by clicking confirming under “Did you
book the contractor" button.

3.4 ตลาด เป็ นแค่ผใู ้ ห้บริ การโครงสร้างพืBนฐานที)จาํ เป็ นสําหรับการซืBอขายกันระหว่างผูใ้ ช้งาน
แต่ไม่ได้ทาํ หน้าที)เป็ นตัวแทนของผูใ้ ช้งานหรื อตัวแทนจําหน่ายและไม่ได้เป็ นคู่สญ
ั ญาใดๆที)ทาํ ขึBนระห
ว่างลูกค้ากับผูข้ าย
TALAD merely provides Users with the necessary infrastructure for the conclusion of the Service
Contracts, but does not act as User’s representative or vicarious agent and does not become a
party to a Service Contract concluded between the Customer and Vendor.

4. ข้ อห้ ามในการหลอกลวงและการผูกขาด Prohibition of circumvention, exclusivity
หากผูข้ ายต้องการเสนอบริ การบนแพลตฟอร์ม
ผูข้ ายและผูซ้ Bือจะต้องทําสัญญากันโดยผ่านแพลตฟอร์มของบริ ษทั
ผูใ้ ช้งานจะไม่ให้บริ การโดยไม่ผา่ นแพลตฟอร์ม
If the Vendor offers a Service on the Platform, the Vendor and the Customer are obliged to conclude
a Service Contract for this project via the Platform. The User undertakes not to perform Services by
circumventing the Platform.

5. หน้ าทีข) องผู้ใช้ แพลตฟอร์ ม Duties of the User using the Platform
5.1 ผูข้ ายจะรับผิดชอบในการให้บริ การตามที)เสนอขาย และเสนอบริ การที)สามารถทําได้จริ งเท่านัBน
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
The Vendor binds himself only to deliver Services in accordance with the general description
under which they were sold or offered. He shall only offer Services that are actually available.

5.2 ผูข้ ายขอสงวนสิ ทธิ•ที)จะยกเลิกสัญญาการให้บริ การ ในกรณี ที)มีการแจ้งราคาผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม
ซึ)งเหตุการณ์ดงั กล่าวนีBผขู ้ ายจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทันที
The Vendor reserves the right to terminate the Service Contract, in the event that a Service has
been mispriced on the Platform, in which event Vendor shall notify Customer immediately.

5.3 ลูกค้าได้ยอมรับการซืBอขายด้วยตนเอง โดยมีผลผูกพันและไม่สามารถเพิกถอนและโดยไม่มีเงื)อนไขใดๆ
The Customer accepts that all offers submitted by him are binding and irrevocable and
unconditional.

5.4 ข้อมูลการเข้าถึง โดยเฉพาะรหัสผ่านควรเก็บเป็ นความลับและป้องกันจากการเข้าถึงโดยผูอ้ ื)น
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้งานบัญชีของผูใ้ ช้ หากทราบว่ามีบุคคลใดใช้บญั ชีหรื อรหัสผ่านในทางที)ผดิ ใดๆ
จะต้องแจ้งให้ทราบทันทีที) info@TALAD.com ถึงแม้วา่ จะมีการใช้งานที)ผดิ ของบุคคลที)สาม
ผูใ้ ช้ยงั คงต้องรับผิดชอบต่อผลที)ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง) หากได้ละเมิดข้อกําหนดที)ระบุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง) ตลาด
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆ ที)เกิดจากการใช้บญั ชีในทางที)ผดิ
The access data, in particular the password, should be treated confidentially and protected from
access by others. Others must not be given access to the User account. If it becomes known that
someone misuses the Account or knows the password, this must be reported to info@talad.com
immediately. Should the account nevertheless be misused by third parties, the User is liable for
this and for the actions carried out then, in particular if he has violated the obligations
described. In particular, TALAD assumes no liability for any damage caused by misuse of the
account.

5.5 ผูใ้ ช้ทB งั หมดยอมรับว่าห้ามไม่ให้ All Users accept that it is forbidden to
a. ปลอมตัวเป็ นบุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ
หรื อระบุสถานะที)มิชอบหรื อบิดเบือนความจริ งในการติดต่อกับบุคคลหรื อหน่วยงานใดๆ
impersonate any person or entity or to falsely state or otherwise misrepresent their
affiliation with any person or entity;

b. ใช้แพลตฟอร์มเพื)อจุดประสงค์ที)ผดิ กฎหมาย ซึ)งรวมถึงการโพสต์ การสนับสนุน
หรื อการส่ งเนืBอหาที)ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการส่ งสปายแวร์และไวรัส
Use the Platform for illegal purposes including post, promote or transmit through
the Platform any prohibited materials including spyware and viruses.
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c. ใช้แพลตฟอร์มนีBเพื)อจุดประสงค์อื)นนอกเหนือจากที)ระบุไว้ในคํานําของข้อกําหนด
โดยเฉพาะอย่างยิง) ไม่ใช้เพื)อการแถลงนโยบายทางการเมือง
use the Platform for other purposes than outlined in the Preamble of the Terms,
especially not for making any political statement;

d. พยายามที)จะเข้าถึงหรื อแทรกแซงหรื อทําลายระบบคอมพิวเตอร์หรื อเครื อข่ายอื)นๆ
ที)เชื)อมต่อกับแพลตฟอร์มนีBโดยไม่ได้รับอนุญาต
Attempt to gain unauthorized access to or otherwise interfere or disrupt other
computer systems or networks connected to the Platform.

นอกจากนีB เกษตรกรและผูร้ ับเหมาได้รับอนุญาตในการใช้งานได้เท่านัBน ตลาด
ขอสงวนสิ ทธิ•ในการลบรายละเอียดของผูใ้ ช้งานที)ไม่ได้เป็ นเกษตรกรหรื อผูร้ ับเหมาได้ตลอดเวลา
Furthermore, only farmers and contractors are allowed to use the application. TALAD reserves the
right to delete any profile of users not being farmers or contractors at any time.

6. สิ ทธิและหน้ าทีข) อง ตลาด Rights and obligations of
6.1 ตลาด อาจปรับปรุ ง เปลี)ยนแปลง ระงับ
หรื อยุติการให้บริ การหรื อถอดถอนไม่วา่ จะเป็ นทัBงหมดหรื อบางส่ วนของแพลตฟอร์มนีBโดยไม่ตอ้ งชีBแจ
งเหตุผลหรื อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากการปรับเปลี)ยน แก้ไข ระงับ
หรื อการถอดถอน ทําให้ผใู ้ ช้งานไม่สามารถเข้าใช้บริ การหรื อส่ วนหนึ)งส่ วนใดของแพลตฟอร์มได้
TALAD may, from time to time and without giving any reason or prior notice, upgrade, modify,
suspend or discontinue the provision of or remove, whether in whole or in part, the Platform
and shall not be liable if any such upgrade, modification, suspension or removal prevents the
User from accessing the Platform or any part of the Services.

6.2 ตลาด ขอสงวนสิ ทธิ•ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ TALAD reserves the right, at
its sole discretion, but shall not be obliged to

a. ติดตามหรื อควบคุมกิจกรรมใดๆ เนืBอหาหรื อองค์ประกอบบนแพลตฟอร์มและ /
หรื อผ่านทางการให้บริ การ ตลาด
อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการตรวจสอบการละเมิดข้อกําหนดใดๆและอาจดําเนินการใดๆตามที)
ตลาด เห็นสมควร
Monitor or otherwise control, any activity, content or material on the Platform and/or
through the Services. TALAD may, in its sole discretion, investigate any violation of the
Terms contained herein and may take any action TALAD deems appropriate;
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b. ป้องกันหรื อจํากัดการเข้าถึงของผูใ้ ช้งานบนแพลตฟอร์ม และ / หรื อ บริ การ
prevent or restrict access of any User to the Platform and/or the Services;

c. ลบเนืBอหาของผูใ้ ช้งานโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิง) หากเนืBอหาของผูใ้ ช้ดงั กล่าวละเมิดข้อกําหนดหรื อกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
delete any User content at any time without prior notice, especially if such User
content violates these Terms or the laws of the Kingdom of Thailand;

d. รายงานกิจกรรมใดๆที) ตลาด สงสัยว่าได้ละเมิดกฎหมาย
หรื อพระราชบัญญัติหรื อข้อบังคับต่อหน่วยงานของรัฐที)ดูแลอยูแ่ ละร่ วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว และ /
หรื อ
report any activity TALAD suspects to be in violation of any applicable law, statute or
regulation to the appropriate authorities and to co-operate with such authorities;
and/or

e. การร้องขอข้อมูลใดๆจากผูใ้ ช้งานที)เกี)ยวข้องกับการใช้บริ การของผูใ้ ช้งาน และ / หรื อ
การเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา และ ตลาด ขอใช้สิทธิดงั กล่าวข้างต้น
หากผูใ้ ช้งานปฏิเสธที)จะเปิ ดเผยข้อมูล และ / หรื อรายละเอียดดังกล่าว หรื อหาก ตลาด
มีเหตุอนั สมควรสงสัยได้วา่ ผูใ้ ช้งานได้ให้ขอ้ มูล และ / หรื อ รายละเอียดที)ไม่ถูกต้อง ทําให้เข้าใจผิด
หรื อหลอกลวง
to request any information and data from the User in connection with the User’s use
of the Services and/or access of the Platform at any time and to exercise TALAD’s
right under this paragraph if the User refuses to divulge such information and/or
data or if he provides or if TALAD has reasonable grounds to suspect that he has
provided inaccurate, misleading or fraudulent information and/or data.

6.3 ผูใ้ ช้บริ การมอบสิ ทธิ•ที)ไม่ผกู ขาดในการใช้งานให้ ตลาด เพื)อใช้เนืBอหาหรื อข้อมูลที)ผใู ้ ช้งานส่งมา ซึ)งรวมถึง แต่ไม่
จํากัดเฉพาะ คําถาม รี ววิ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ("การส่ ง") เมื)อผูใ้ ช้โพสต์เนืBอหาที)ส่งไปยังแพลตฟอร์ม
เขายังมอบสิ ทธิ•ให้ ตลาด ใช้ชื)อของผูใ้ ช้งานในการเชื)อมต่อกับการรี ววิ ความคิดเห็นหรื อเนืBอหาอื)นๆที) ตลาด
อาจเผยแพร่ ดัดออกหรื อแก้ไขข้อมูลที)ผใู ้ ช้ส่งมา แต่ไม่ตอ้ งผูกพัน
The User grants TALAD a non-exclusive license to use the materials or information that the User
submits, including but not limited to, questions, reviews, comments, and suggestions
(“Submissions”). When the User posts Submissions to the Platform, he also grants TALAD the
right to use the User’s name in connection with such review, comment, or other content. TALAD
may, but shall not be obligated to, publish, remove or edit the User’s Submissions.
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7. ทรัพย์ สินทางปัญญา Intellectual property
7.1 ลิขสิ ทธิ• สิ ทธิส่วนบุคคล หรื อสิ ทธิในเครื) องหมายการค้า สิ ทธิบตั ร ฯลฯ ทัBงหมด ("ทรัพย์สินทางปัญญา")
ในและไปยังแพลตฟอร์ม เป็ นกรรมสิ ทธิ•ที)ได้รับอนุญาตหรื อควบคุมโดย ตลาด ซึ)งเป็ นผูถ้ ือใบอนุญาตหรื อผูใ้ ห้บริ การ
All copyrights, personality rights or trademark rights, patents etc. (“Intellectual Property”) in
and to the Platform are owned, licensed to or controlled by TALAD, its licensors or service
providers.

7.2 ลูกค้าจะต้องไม่ลบหรื อเปลี)ยนแปลงเครื) องหมายการค้า โลโก้ เครื) องหมายลิขสิ ทธิ• หมายเลขซีเรี ยล ป้ายชื)อ หรื อแท็ก
หรื อสัญลักษณ์ หรื อประวัติที)ติดอยูก่ บั บริ การใดๆ
The Customer shall not remove or alter the trademarks, logos, copyright notices, serial numbers,
labels, tags or other identifying marks, symbols or legends affixed to any Service.

7.3 ผูใ้ ช้งานยินยอมให้ ตลาด เป็ นผูม้ ีสิทธิโดยทัว) ไป ทัว) โลก ฟรี ไม่จาํ กัดเวลาและสถานที)
ใช้เนืBอหาของผูใ้ ช้งานเพื)อวัตถุประสงค์ในการใช้แพลตฟอร์มนีB ซึ)งรวมถึง: The User hereby grants TALAD a
non-exclusive, worldwide, free of charge, spatially and temporally unlimited, transferable right
to use User’s content for the purpose of using the Platform. This includes in particular

a. สิ ทธิ•ในการทําซํBา สิ ทธิ•ในการเข้าถึงและการเผยแพร่ ขอ้ มูล เช่น
สิ ทธิในการใช้เนืBอหาโดยไม่จาํ กัดเวลาโดยเทคโนโลยีที)มีอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิง) ผ่านการรวมระบบดิจิตอลบนเว็บไซต์
และสิ ทธิในการเผยแพร่ เนืBอหาสู่ สาธารณชน หรื อการทําซํBา
การถ่ายทอดและการกระจายเสี ยงสู่ สาธารณะ
(โดยเฉพาะผ่านทางแพลตฟอร์มสื) อสังคมออนไลน์ที)แบ่งปันโดยผูใ้ ช้งาน) และ
the right to reproduction, the right to public accessibility and distribution, i.e. the
right to use content indefinitely using any available technology, in particular through
digital inclusion on the Websites, and the right to make the content available to the
public or to publicly reproduce, transmit and distribute it by broadcasting (in
particular via social media Platforms shared by Users); and

b. สิ ทธิ•ในการจัดให้มีตามคําขอ เช่น สิ ทธิในการจัดเก็บเนืBอหา
มีไว้เพื)อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และมีไว้เพื)อส่ งต่อให้กบั บุคคลใดๆ
The right to make it available on request, i.e. the right to store content, to have it
available to the public, to pass it on to any number of persons.
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7.4 โดยเฉพาะอย่างยิง) ผูใ้ ช้ยอมรับว่าข้อมูลดิบและข้อมูลที)ส่งโดยผูใ้ ช้งาน

อาจอยูใ่ นรู ปแบบของเนืBอหาของผูใ้ ช้งาน เช่น การแสดงเหตุผลด้วยภาพหรื อกราฟิ ก
หรื อเพื)อความชัดเจน หรื ออาจใช้ในเว็บไซต์ภายนอกภายใต้ที)อยูโ่ ดเมนที)ต่างกัน
In particular, the User agrees that the data and information transmitted by him/her may be
processed in the form of User content, e.g. for visual or graphic reasons or for clarification or
may also be used on external websites under a different domain address.

7.5 ไม่มีขอ้ ความใดบนแพลตฟอร์ มและในข้อตกลงนีBที)ถูกตีความว่ามีสิทธิ ใช้ใบอนุญาตใดๆหรื อสิ ทธิ ใ

นการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที)ปรากฏบนบริ การโดยปริ ยาย หรื อโดยกฎหมายปิ ดปาก
หรื ออนุญาตไว้เป็ นอย่างอื)น (ซึ) งรวมถึง Meta tag หรื อเป็ นลิงก์เชื)อมไปยังเว็บไซต์อื)นๆ )
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก ตลาด หรื อเจ้าของเครื) องหมายการค้าอื)นที)เกี)ยวข้อง
Nothing on the Platform and in these Terms shall be construed as granting, by implication,
agency of estoppel, or otherwise grant, any license or right to use (including as a meta tag or
as a link to any other website) any Intellectual Property displayed on the Services, without
prior written permission by TALAD or any other applicable trademark owner.

8. การรับประกัน Warranties
8.1 ข้อมูลใดๆทัBงหมดบนแพลตฟอร์มนีBมีไว้เพื)อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรี ยมข้อมูลเท่านัBน
ไม่มีการนําเสนอหรื อรับรองหรื อการรับประกันใดๆ โดยนัย โดยชัดแจ้ง หรื อตามกฎหมาย รวมถึง
การรับประกัน การไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลที)สาม ชื)อเรื) อง การค้า คุณภาพสิ นค้าเป็ นที)น่าพอใจ
หรื อเหมาะกับการใช้งานที)ให้มากับแพลตฟอร์มหรื อบริ การที)นาํ เสนอ .
โดยปราศจากอคติต่อสิ) งที)กล่าวมาข้างต้น ตลาด จะไม่รับประกันใดๆต่อ:
All data on the Platform is provided for informational purposes only. No representations or
warranties of any kind, implied, express or statutory, including the warranties of non-infringement
of third party rights, title, merchantability, satisfactory quality or fitness for a particular purpose,
are given in conjunction with the Platform or the offered Services. Without prejudice to the
generality of the foregoing, TALAD does not warrant:

a. ความถูกต้อง ทันสมัย ความเพียงพอ มูลค่าทางการค้า
หรื อความสมบูรณ์ของข้อมูลทัBงหมดที)มีอยูบ่ นแพลตฟอร์ม

the accuracy, timeliness, adequacy, commercial value or completeness of all data
contained on the Platform;

ตลาด

เงื)อนไขการใช้งาน

วันที) 78 กันยายน พ.ศ. =>?7

หน้า 11 ของ 7?

ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
b. แพลตฟอร์ม และ / หรื อ บริ การที)มีให้อย่างต่อเนื)อง ปลอดภัยหรื อปราศจากข้อผิดพลาด
หรื อการละเว้นหรื อข้อบกพร่ องใดๆที)ตรวจพบจะได้รับการแก้ไข
that the Platform and/or the Services will be provided uninterrupted, secure or free
from errors, or omissions, or that any identified defect will be corrected;

c. แพลตฟอร์มและ / หรื อบริ การที)ปราศจากมัลแวร์หรื อสปายแวร์ และ
that the Platform and/or the Services are free from any mal- or spyware; and

d. ความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที)ผใู ้ ช้ส่งผ่านแพลตฟอร์ม;
ผูใ้ ช้ตอ้ งยอมรับความเสี) ยงที)ขอ้ มูลที)ส่งหรื อรับผ่านแพลตฟอร์มอาจสามารถเข้าถึงได้โดยบุ
คคลที)สามที)ไม่ได้รับอนุญาต และ / หรื อ เปิ ดเผยโดย ตลาด
ต่อบุคคลที)สามที)อา้ งว่าเป็ นผูใ้ ช้งานหรื ออ้างว่ากระทําการภายใต้อาํ นาจของผูใ้ ช้งาน
the security of any data transmitted by the User through the Platform; the User
accepts the risk that any data transmitted or received through the Platform may be
accessed by unauthorized third parties and/or disclosed by TALAD to third parties
purporting to be the User or purporting to act under the User’s authority.

8.2 การรับประกันใด ๆ สําหรับบริ การต้องเป็ นไปตามสัญญาการให้บริ การที)เกี)ยวข้อง
Any warranties for Services are subject to the respective Service Contract.

9. ข้ อจํากัดความรับผิดชอบและข้ อผูกมัดทางกฎหมายของ ตลาด TALADs limitation of responsibility
and liability

9.1 การเชื)อมโยงหลายมิติ: เพื)อความสะดวกของผูใ้ ช้งาน ตลาด
อาจรวมถึงการเชื)อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที)สาม ("เว็บไซต์ ")
ซึ) งเว็บไซต์ดงั กล่าวไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ ตลาด และ ตลาด ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด
การละเว้น ความล่าช้า หมิ)นประมาท กลัน) แกล้ง การใส่ ร้าย ข้อความเท็จ ลามกอนาจาร หยาบคาย
ดูหมิ)น ไม่ถูกต้องหรื อเนืBอหาที)ไม่เหมาะสมอื)นๆ ที)มีอยูใ่ นเนืBอหา
หรื อผลของการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านัBน
การเชื)อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ต่างๆไม่ได้เป็ นการรับรองหรื อยืนยันเว็บไซต์ดงั กล่าว
และผูใ้ ช้ยอมรับว่าการเข้าถึงเว็บไซต์ดงั กล่าวเป็ นความเสี) ยงของตัวผูใ้ ช้งานเอง
Hyperlinks: For User’s convenience, TALAD may include hyperlinks to third party websites
(“Websites”). Such websites are not under TALAD’s control and TALAD is not liable for any
errors, omissions, delays, defamation, libel, slander, falsehood, obscenity, pornography,
profanity, inaccuracy or any other objectionable material contained in the contents, or the
consequences of accessing, any linked Website. Any hyperlinks to Websites are not an
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
endorsement or verification of such Websites and the User agrees that the access to such
Websites is entirely at his own risk.

9.2 ลูกค้าไม่สามารถเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากผูข้ ายหรื อตัวแทน (ซึ)งอาจรวมถึง ตลาด)
สําหรับความล้มเหลว การหยุดชะงัก หรื อข้อผิดพลาดที)เกี)ยวข้องกับวิธีการชําระเงินที)ผใู ้ ช้เลือกไว้
ตลาดขอสงวนสิ ทธิ•ในการแก้ไขหรื อยกเลิกวิธีการชําระเงินโดยชัว) คราวหรื อถาวรโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้
ช้งานทราบหรื อระบุเหตุผลใดๆ
The Customer may not claim against Vendor or any of its agents (which may include TALAD), for
any failure, disruption or error in connection with payment method chosen by the User. TALAD
reserves the right at any time to modify or discontinue, temporarily or permanently, any
payment method without notice to the User or giving any reason.

9.3 ในขณะที)ผขู ้ ายพยายามที)จะให้คาํ อธิบายอย่างถูกต้องเกี)ยวกับบริ การนีB ตลาด
ไม่รับประกันว่าคําอธิบายดังกล่าวเป็ นข้อมูลที)ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั หรื อปราศจากข้อผิดพลาด ตลาด
จะไม่รับผิดชอบต่อคําอธิบายผิดใดๆ
แม้ในกรณี ที)บริ การที)ลูกค้าได้รับมีลกั ษณะที)แตกต่างจากบริ การตามที)อธิบายไว้ในแพลตฟอร์มตามที)ลูก
ค้าได้สง)ั ไว้
While the Vendor endeavors to provide an accurate description of the Service, TALAD does not
warrant that such description is accurate, current or free from error. TALAD shall not be liable
for any wrong description, even in the event that the Service the Customer receives is of a
fundamentally different nature from the Service as described on the Platform and which the
Customer ordered.

9.4 ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อผูใ้ ช้งานสําหรับความสู ญหรื อสิ) งที)เกิดขึBนใดๆ
(โดยไม่คาํ นึงถึงรู ปแบบการดําเนินการ) ที)เกิดขึBนไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมที)เกี)ยวกับ:
TALAD shall not be liable to the User for any losses whatsoever or howsoever caused (regardless
of the form of action) arising directly or indirectly in connection with:

a. จํานวนเงินที)ตอ้ งชําระจากผูใ้ ช้รายอื)นของแพลตฟอร์มที)เกี)ยวข้องกับบริ การ
amounts due from other Users of the Platform in connection with Services;

b. การขายบริ การให้แก่ผใู ้ ช้งาน หรื อการใช้งาน หรื อการขายซํBา โดยผูใ้ ช้งาน และ
the sale of Services to the User, or its use or resale by him; and

c. ความเสี ยหายใดๆ ที)เกิดขึBนจากหรื อเกี)ยวเนื)องกับบริ การ
any damages arising out of or in connection with a Service
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
d. การเข้าถึง การใช้ และ / หรื อ ไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มหรื อบริ การ
any access, use and/or inability to use the Platform or the Services;

e. ความน่าเชื)อถือของข้อมูลดิบใดๆผ่านแพลตฟอร์ม
ผูใ้ ช้ไม่ควรกระทําการใดๆกับข้อมูลดิบดังกล่าวโดยไม่มีการยืนยันหรื อตรวจสอบเนืBอหาเหล่านัBนก่อน
reliance on any data made available through the Platform. The User should not act
on such data without first independently verifying its contents;

f. ความผิดพลาดใดๆของ ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรื อความล้มเหลวในการเชื)อมต่อ ข้อผิดพลาด การละเลย
การหยุดชะงัก ความล่าช้าในการส่ งผ่านข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์หรื อมัลแวร์อื)นที)เป็ นอันตราย
รหัสที)ทาํ ลายหรื อขัดขวาง โปรแกรมตัวแทนหรื อมาโคร และ
any system, server or connection failure, error, omission, interruption, delay in
transmission, computer virus or other malicious, destructive or corrupting code,
agent program or macros; and

g. การใช้หรื อการเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ
any use of or access to any Website.

9.5 ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆ ที)จดั เตรี ยมไว้บนหรื อผ่านแพลตฟอร์มที)เกี)ยวกับ farming advice
ผูใ้ ช้ทุกคนควรปรึ กษากับที)ปรึ กษามืออาชีพก่อนที)จะมีมาตรการใดๆออกมาหรื อผ่านทางแพลตฟอร์ม
TALAD shall not be liable for any information provided on or via the Platform regarding farming
advice. All Users should consult with professional advisors before taking any measures outlined
on or via the Platform.

9.6 ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อการดําเนินการใดๆ
ที)กระทําโดยผูใ้ ช้งานหรื อบุคคลที)สามและผลที)ตามมาจากการกระทําดังกล่าว
TALAD shall be under no liability for the any actions taken by the Users or third parties and the
consequences thereof.

9.7 เหตุสุดวิสยั : ตลาด จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การหยุดชะงัก
หรื อความล่าช้าในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันภายใต้ขอ้ กําหนด (หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ)ง) ใดๆ
หรื อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าไว้วางใจ หรื อความไม่เหมาะสมของเนืBอหาของแพลตฟอร์มหากเป็ นเช่นนัBน
ไม่วา่ ทัBงหมดหรื อบางส่ วน ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
ต่อเหตุการณ์หรื อความล้มเหลวซึ)งอยูน่ อกเหนือการควบคุมที)สมเหตุสมผลของ ตลาด

Force Majeure: TALAD shall not be liable for non-performance, error, interruption or delay in the
performance of its obligations under these Terms (or any part thereof) or for any inaccuracy,
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ตลาด – เงื)อนไขการใช้ งาน
unreliability or unsuitability of the Platform's contents if this is due, in whole or in part, directly
or indirectly to an event or failure which is beyond TALAD’s reasonable control.

9.8 ผูใ้ ช้งานจะชดใช้ค่าเสี ยหายและระงับความสู ญเสี ยของ ตลาด
สําหรับการเรี ยกร้องใดๆโดยบุคคลที)สามที)เกิดจากหรื อเกี)ยวข้องกับบริ การหรื อการใช้แพลตฟอร์ม
โดยเฉพาะอย่างยิง) การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
The Users will indemnify and hold harmless TALAD against any and all claims by third parties
arising out of or in connection with the Services or use of the platform, especially any
infringement of Intellectual Property.

10. การสิ3นสุ ดและการยกเลิก Termination and Cancellation
10.1 ตลาดอาจยุติการใช้แพลตฟอร์มของผูใ้ ช้งานและ /
หรื อยกเลิกชื)อและรหัสผ่านของผูใ้ ช้งานโดยขึBนอยูก่ บั ดุลพินิจของ ตลาด แต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยมีผลทันทีเมื)อแจ้งให้ผใู ้ ช้งานทราบ ตลาด อาจเข้าสู่ แพลตฟอร์ม (หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ)ง)
ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิง) สําหรับการละเมิดข้อกําหนดเหล่านีB
In TALAD’s sole and absolute discretion, TALAD may with immediate effect upon giving the User
notice, terminate the User’s use of the Platform and/or disable his username and password.
TALAD may bar access to the Platform (or any part thereof) for any reason whatsoever, especially
for a breach of these Terms.

10.2 ผูใ้ ช้บริ การสามารถยกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลาโดยส่ งอีเมลไปที) info@TALAD.com

The User can terminate the User contract at any time by e-mail to info@TALAD.com

11. ข้ อพิพาทตามกฎหมาย Legal Disputes

ปัญหาทางกฎหมายใดๆที)เกิดขึBนซึ)งเกี)ยวกับสัญญาการให้บริ การ
ผูใ้ ช้บริ การต้องเตรี ยมสัญญาการบริ การพร้อมกับคําแนะนําที)เหมาะสมสําหรับการเรี ยกร้องสิ ทธิ•หรื อการร้อ
งเรี ยนผ่านศูนย์การรับส่ งข้อความของ ตลาด ก่อนที)จะดําเนินคดีหรื อกระบวนการทางกฎหมาย
คู่สญ
ั ญามีระยะเวลา 15 วันสําหรับการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขความขัดแย้ง
ภายหลังช่วงเวลาดังกล่าวสิB นสุ ดลง
อาจมีการอนุญาโตตุลาการหรื อการดําเนินคดีทางกฎหมายโดยฝ่ ายที)เกี)ยวข้อง
In the event of legal problems arising in connection with a Service Contract, the User must provide the
Service Contract partner with an appropriate justification for the claim or complaint via the TALAD
Messaging Center before conducting arbitration or legal proceedings. The Service Contract partner is
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granted a 15-day period for comment and conflict resolution. Only after this period has expired may
arbitration or legal proceedings be initiated by the party concerned.
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