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เง่ือนไขในการใช.บริการ Sinwattana Social 

(Terms of Use) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข$อตกลงการใช$บริการนี้ (“ข$อตกลงการใช$บริการ”) ครอบคลุมการใช$เว็บไซต?หรือบริการ (“บริการ”)  

ของสินวัฒนา โซเชียล เปHนสIวนหนึ่งของ บริษัท สินวัฒนา คราวด?ฟPนดิง คอร?ปอเรชั่น จำกัด (“สินวัฒนา โซเชียล, 

เรา, พวกเรา หรือ ของเรา”) นอกเหนือจากข$อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข$องกับคุณลักษณะ เนื้อหา และฟPงก?ช่ัน

เฉพาะของบริการ ซึ่งข$อกำหนดเพิ่มเติมดังกลIาวอ$างอิงในข$อกำหนดนี้ ในการใช$บริการผู$ใช$ตกลงที่จะผูกพันตาม

ข$อตกลงในการใช$งาน นโยบายคุ$มครองความเปHนสIวนตัว กฎหมายที่เกี่ยวข$อง รวมทั้งเงื่อนไขหรือนโยบายทั้งหมด

ที่อ$างถึง (รวมเรียกวIา “ข$อกำหนด”) สินวัฒนา โซเชียล สามารถแก$ไขข$อกำหนดนี้ได$ตลอดเวลา โดยการโพสต?

ข$อกำหนดฉบับปรับปรุงในการให$บริการ การเข$าถึงหรือการใช$บริการหลังจากกวันที่ข$อกำหนดฉบับแก$ไขมีผลใช$

บังคับจะถือวIาคุณได$ให$ความตกลงตามข$อกำหนดท่ีแก$ไขแล$ว 

ถ$าคุณใช$บริการในนามองค?กรของคุณ คำวIา ‘คุณ’ ‘ของคุณ’ หรือ ‘องค?กรของคุณ’ ในข$อกำหนดน้ี 

อ$างอิงถึง องค?กรธุรกิจ องค?กรการกุศล หรือหนIวยงานอ่ืน (“องค?กรธุรกิจ”) ซ่ึงคุณเปHนผู$มีอำนาจในการลงทะเบียน 

ใช$งาน ให$การสนับสนุน หรือสร$างแคมเปญในการให$บริการ หากคุณไมIต$องการผูกมัด (หรือองค?กรธุรกิจไมIต$องการ

ผูกมัด ถ$ามี) โดยข$อกำหนดนี้ ได$โปรดอยIาเข$าถึง ใช$บริการ และ/หรือมีสIวนรวมในเนื้อหาใด ๆ ในเนื้อหาในบริการ 

หรือมีปฏิสัมพันธ?กับสมาชิก 
 

นิยาม 

"แคมเปญเนอรK" หมายถึง บุคคล บริษัท หุ$นสIวน องค?กร ทรัสต? หรือหนIวยงานอื่นที่กำลังทำแคมเปญ 

เพ่ือระดมทุนในการให$บริการ 

"แคมเปญ" หมายถึง แคมเปญที่เสนอหรือดำเนินการโดยแคมเปญเนอร?ในการให$บริการโดยมีวัตถุประสงค? 

ในการระดมเงินหรือรับเงินระดมทุนสำหรับโครงการใดๆ 

"หน.าแคมเปญ" หมายถึง หน$าเว็บในการให$บริการซึ่งฟPนเดอร?สามารถสนับสนุนเงินทุน และข$อมูลสIงเสริม

การชาย (วิดีโอ ภาพ ข$อมูล กราฟฟfก และอ่ืนๆ ซ่ึงแคมเปญเนอร?มีความประสงค?ท่ีจะใช$ในการระดมทุน) 
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"เปMาหมายในการระดมทุน" หมายถึง จำนวนเงินเปgาหมายในการระดมทุน หรือเปgาหมายของแคมเปญ 

ซ่ึงกำหนดโดยแคมเปญเนอร?ในแตIละแคมเปญ 

"ฟSนเดอรK" หมายถึง สมาชิกของสินวัฒนา โซเชียลหรือผู$ใช$บริการซ่ึงให$เงินทุนสนับสนุนในแตIละแคมเปญ 

"เพลดจK" หมายถึง เงินทุนท่ีสนับสนุนโดยฟPนเดอร? 

"ระยะเวลาในการระดมทุน" หมายถึง ระยะเวลาสูงสุดท่ีสามารถระดมทุนได$ในแตIละแคมเปญ 

"ยอดเงินระดมทุน" หมายถึง จำนวนเงินท้ังหมดท่ีได$รับในแตIละแคมเปญเม่ือส้ินสุดระยะเวลาระดมทุน 

"สมาชิก" หมายถึง เจ$าของแคมเปญ ฟPนเดอร? และ สมาชิกอ่ืนท่ีลงทะเบียน 

"ผู.ใช. หรือ คุณ" หมายถึง สมาชิกและผู$ใช$บริการบนเว็บไซต?ของเรา 

"เว็บไซตK" หมายถึง เว็บไซต?ของเราซ่ึงต้ังอยูIท่ี https://social.sinwattana.com. 

"สิ ่งตอบแทน" หมายถึง ของขวัญ หรือรางวัลซึ่งเปHนวัถตุที ่มีรูปรIาง หรือบริการที่ไมIมีรูปรIาง เสนอให$ 

โดยแคมเปญเนอร? 

“เนื้อหาที่สร.างโดยผู.ใช.บริการ” (UGC) หมายถึง เนื้อหาใดๆ ที่คุณหรือผู$ใช$บริการอื่น โพสต?หรือมีสIวนรวม

ในบริการของสินวัฒนา โซเชียล (รวมถึงเนื้อหาที่คุณอับโหลดไปยังหน$าแคมเปญของคุณ ความคิดเห็นของคุณใน

หน$าแคมเปญ ข$อความและการอัปเดตแคมเปญ) 
 

1. บทนำ 

1.1. เราให$บริการแกIบุคคลท่ัวไป และองค?กรที่เปHนสมาชิกของเราในการระดมทุนสำหรับแคมเปญ และให$เพลดจ?

เพื่อสนับสนุนแคมเปญ และการให$บริการของเราอนุญาตให$แคมเปญเนอร?เสนอสิ่งตอบแทนให$แกIฟPนเดอร? เพ่ือ

สร$างแรงจูงใจในการให$การสนับสนุน และสามารถสร$างการมีสIวนรIวมในแตIละแคมเปญโดยสามารถแคมเปญโดย

ให$การสนับสนุน และหน$าแคมเปญของคุณโปรโมตแคมเปญผIานการให$บริการ หรือผIานโซเชียลมีเดีย 

1.2. นอกเหนือจากท่ีระบุไว$ข$างต$นแล$ว เราไมIได$มีสIวนรIวมใด ๆ ในแตIละแคมเปญหรือข$อตกลงใด ๆ ท่ีสมาชิก

ได$จัดทำขึ้นผIานเว็บไซต?ของเรา ดังนั้นเราจึงไมIรับผิดชอบตIอลักษณะหรือคุณภาพหรือประสิทธิภาพของแคมเปญ

หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ และเราไมIได$ให$สัญญากับสมาชิกวIาแคมเปญเนอร?หรือฟPนเดอร?จะทำตามที่พวกเขาสัญญาไว$ 

ความเสี่ยงตIาง ๆ ที่เกี่ยวกับความสำเร็จหรือความล$มเหลวของแคมเปญ เปHนความรับผิดชอบของแคมเปญเนอร? 

แตIเพียงผู$เดียว ข$อตกลงท่ีคุณทำข้ึนเปHนข$อตกลงสIวนบุคคล และข$อตกลงท่ีเก่ียวกับแคมเปญ เพลดจ? และส่ิงตอบแทน

ทำข้ึนโดยคูIสัญญาโดยตรงระหวIางแตIละฝyายท่ีเก่ียวข$องเทIาน้ัน 

1.3. การให$บริการนี้ไมIรวมถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย? (ตามที่กำหนดไว$ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย? 

และตลาดหลักทรัพย? พ.ศ. 2535) และสินวัฒนา โซเชียลไมIได$เปHนนายหน$าซื ้อขายหลักทรัพย?หรือสมาชิก 

ของสถาบันการเงิน (ตามท่ีกำหนดไว$ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) 
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2. ประเภทของแคมเปญ 

2.1. Charity 

ชาริตี ้เปHนแคมเปญที่แคมเปญเนอร?จะได$รับเงินทั้งหมดตามยอดเงินระดมทุนที่ได$รับ ถึงแม$วIาเปgาหมาย 

ในการระดมทุนท่ีกำหนดไว$จะไมIถึงจำนวนท่ีกำหนดไว$ อยIางไรก็ตามชาริต้ีแคมเปญจะใช$กับองค?กรไมIแสวงผลกำไร

เทIาน้ัน คIาบริการของเราจากชาริต้ีแคมเปญในอัตราร$อยละ 10 ของยอดเงินระดมทุน 

2.2. Donation 

โดเนชั่นเปHนแคมเปญที่แคมเปญเนอร?จะได$รับเงินทั้งหมดตามยอมเงินระดมทุนที่ได$รับ ถึงแม$วIาเปgาหมาย 

ในการระดมทุนที่กำหนดไว$จะไมIถึงจำนวนที่กำหนดไว$ คIาบริการของเราจากโดเนชั่นแคมเปญในอัตราร$อยละ 5 

ของยอดเงินระดมทุน 

2.3. Reward 

2.3.1. Fixed 

2.3.2. Flexible 

แฟล็กซิเบิ้ลเปHนแคมเปญที่แคมเปญเนอร?จะได$รับเงินทั้งหมดตามยอมเงินระดมทุนที่ได$รับ ถึงแม$วIาเปgาหมาย

ในการระดมทุนที่กำหนดไว$จะไมIถึงจำนวนที่กำหนดไว$จะไมIถึงจำนวนที่กำหนดไว$ คIาบริการของเราจากแฟล็กซิเบ้ิล

แคมเปญในอัตราร$อยละ 7 ของยอดเงินระดมทุน 
 

3. การเข.าถึงและการใช.งานเว็บไซตK 

3.1. ทุกคนสามารถเข$าถึงเว็บไซต?ของเรา อยIางไรก็ตามการโพสต?แคมเปญ และการเปHนแคมเปญเนอร?  

หรือการให$การสนับสนุนในฐานะฟPนเดอร? คุณจะต$องลงทะเบียนเปHนสมาชิก โดยการลงทะเบียนและสร$างบัญชีผู$ใช$ 

หากต$องการสร$างบัญชี โปรดไปที่หน$าลงช่ือสมัครใช$ ไมIวIาจะเปHนการลงทะเบียนผIานเว็บไซต?หรือการลงทะเบียน

โดยใช$เฟสบุ�ค 

3.2. สินวัฒนา โซเชียล มีสิทธิปฏิเสธ ยกเลิก ยับย้ัง ลบ หรือระงับการเปHนสมาชิก หรือแคมเปญ ได$ตลอดเวลา 

ไมIวIาจะมีหรือไมIมีเหตุผลก็ตาม คุณไมIมีสิทธิ์ใช$เว็บไซต?ของเรา หากเราได$ระงับการใช$งานชั่วคราว หรือเคยยกเลิก

การใช$งานเว็บไซต?ของเรา และเราไมIได$ให$อนุญาตคุณเปHนลายลักษณ?อักษรให$ใช$งานเว็บไซต?ของเราตIอ 
 

4. การลงทะเบียน 

4.1. คุณมีหน$าที่ตรวจสอบวIาข$อมูลที่คุณให$ไว$เมื่อคุณลงทะเบียนกับสินวัฒนา โซเชียล เปHนจริง ถูกต$อง  

เปHนปPจจุบันและครบถ$วน หากคุณเปลี่ยนแปลงข$อมูลในการลงทะเบียน (เชIน อีเมล หรือที่อยูI) คุณมีหน$าที่แก$ไข

ปรับปรุงบัญชีของคุณ 

4.2. บัญชีของคุณเปHนบัญชีเพื ่อการใช$งานสIวนบุคคลเทIานั ้น เพื ่อให$เราสามารถรักษาความปลอดภัย 

ในเว็บไซต?ของเรา คุณต$องเก็บข$อมูลการเข$าสูIระบบไว$เปHนความลับ ซึ่งเปHนความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบ
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วIาคุณไมIได$เปfดเผยข$อมูลการเข$าสูIระบบของคุณให$กับบุคคลอ่ืน หรือปลIอยปละละเลยอุปกรณ?ของคุณในขณะเข$าสูI

เว็บไซต?ของเรา โดยคุณจะต$องรับผิดชอบตIอกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต$รหัสผIานหรือบัญชีผู $ใช$ของคุณ  

(ไมIวIาคุณจะรู$หรือไมIรู$ก็ตาม) อันเปHนผลมาจากการทำเชIนนั้น หากคุณทราบวIามีการใช$งานที่ไมIถูกต$อง หรือมีการ

ใช$ข$อมูลของคุณเข$าสูIระบบโดยไมIได$รับอนุญาต คุณต$องแจ$งให$เราทราบทันทีโดยสIงอีเมลมาให$เรา และเราจะชIวย

คุณตั ้งคIาข$อมูลของคุณใหมI อยIางไรก็ตามคุณจะต$องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ ้นทั ้งหมดซึ ่งเกิดจากการใช$งาน 

ท่ีไมIถูกต$องหรือการใช$งานโดยไมIได$รับอนุญาตถึงแม$วIาคุณจะได$แจ$งให$เราทราบแล$วก็ตาม 

4.3. ในกรณีที ่ค ุณหรือเรามีเหตุผลที ่เช ื ่อได$ว Iาคุณได$ละเมิดข$อกำหนดนี ้ เราอาจยกเลิกหรือระงับ 

การลงทะเบียน และ/หรือ การเข$าถึงเว็บไซต?ของเรา และ/หรือ เน้ือหาใด ๆ ท่ีปรากฏอยูIในเว็บไซต?ของเรา 

4.4. คุณสามารถร$องขอให$ลบบัญชีของคุณได$ตลอดเวลาตราบเทIาที่คุณไมIมีแคมเปญที่ใช$งานอยูI หรือไมIมีเพลดจ?

ท่ีค$างชำระให$กับแคมเปญท่ีคุณให$การสนับสนุนซ่ึงยังไมIส้ินสุด ได$โปรดสIงอีเมลถึงเราเพ่ือขอให$ลบบัญชีของคุณ 

4.5. เราขอสงวนสิทธ์ิในการลบบัญชีของคุณเม่ือใดก็ได$ตามท่ีเราเห็นสมควรไมIวIาจะมีหรือไมIมีเหตุผล 
 

5. แคมเปญเนอรK 

5.1. การสร$างและอัพเดทแคมเปญ 

5.1.1. สมาชิกสามารถเปHนแคมเปญเนอร?เพื ่อระดมเพลดจ?สำหรับแคมเปญของตน ข$อกำหนดและ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข$องกับแคมเปญเนอร? และกฎระเบียบวIาด$วยแคมเปญและเพลดจ?จะอยูIภายใต$สัญญาแคมเปญเนอร? 

นอกเหนือไปจากข$อกำหนดน้ี 

5.1.2. เรากำหนดประเภทแคมเปญท่ีคุณสามารถโพสต?ในบริการของเรา โดยแคมเปญเนอร?ไมIสามารถ

เริ ่มแคมเปญที่เกี ่ยวกับการกู$ยืม การลงทุน หุ$น แชร? การมีสIวนรวมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข$องกับการสืบสวนคดีอาชญากรรม หรือการระดมทุนเพื่อใช$จIายทางการแพทย? หรือซื้ออสังหาริมทรัพย? 

หรือขายผลประโยชน?หรือสิทธิในการใช$บริการลIวงหน$าในทรัพย?สินที่ยังไมIได$เปHนเจ$าของหรือยังไมIได$สร$าง 

โดยแคมเปญเนอร? 

5.1.3. แคมเปญเนอร?จะไมIใช$งานหรือเชื่อมโยงกับคราวด?ฟPนดิงอื่นไมIวIาบนเว็บไซต?หรือบนแพลตฟอร?ม

อื่น ไมIวIาทางตรงหรือทางอ$อม ไมIวIาในประเทศไทยหรือตIางประเทศ ในขณะที่ใช$บริการของเราในการดำเนิน

แคมเปญ เพลดจ?ท้ังหมดท่ีได$รับจากสมาชิก ในแตIละแคมเปญจะต$องได$รับผIานการบริการของเราเทIาน้ัน 

5.1.4. แคมเปญเนอร?อาจได$รับอนุญาตให$มีแคมเปญมากกวIาหน่ึงแคมเปญพร$อมกันตามท่ีเราเห็นสมควร 

5.1.5. ระยะเวลาระดมทุนจะต$องมีจำนวนวันอยIางน$อย 30 วัน และมีจำนวนวันสูงสุดไมIเกิน 180 วัน 

เว$นแตIจะได$ตกลงเปHนอยIางอ่ืน โดยการกำหนดระยะเวลาระดมทุน จะต$องกำหนดเปHนลายลักษณ?อักษร 

5.1.6. แคมเปญเนอร?จะต$องมีสIวนรIวมและให$ข$อมูลความคืบหน$าของแคมเปญ รวมท้ังสาเหตุและเหตุผล

ที่ทำให$ลIาช$าแกIฟPนเดอร?ตลอดเวลาที่ดำเนินการแคมเปญในบริการของเรา โดยในขณะที่สร$างแคมเปญในบริการ

ของเรา แคมเปญเนอร?ยอมรับวIาจะอัพเดทข$อมูลการปฏิบัติตามแคมเปญเปHนประจำหลังจากแคมเปญเสร็จส้ิน 
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5.1.7. เมื่อคุณได$สIงรายละเอียดของแคมเปญเพื่อโพสต? คุณจะไมIสามารถเปลี่ยนแปลงแก$ไขเปgาหมาย

ของแคมเปญ เปgาหมายในการระดมทุน หรือระยะเวลาระดมทุนได$ เว$นแตIจะเราจะตกลงเปHนอยIางอื่น ทั้งน้ี 

คุณสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนสำหรับแคมเปญของคุณได$กIอนท่ีคุณจะเพลดจ? 

5.1.8. เราขอสงวนสิทธิ์ แตIไมIจำเปHน ที่จะตรวจสอบข$อมูลประจำตัวและข$อมูลอื่น ๆ ที่คุณให$แกIเรา 

และมีสิทธิปฏิเสธ ยกเลิก ยับยั้ง ลบ หรือระงับแคมเปญที่ดำเนินการอยูIได$ตลอดเวลาและด$วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม 

เรามีสิทธิแตIเพียงผู$เดียวในการยกเลิก ยับยั้ง ลบ หรือระงับแคมเปญหรือเพลดจ? ซึ่งเราหรือผู$ให$บริการด$าน 

การชำระเงินอื่น เชื่อวIามีสIวนเกี่ยวข$องกับการฟอกเงิน หากเราพิจารณาแตIเพียงผู$เดียวแล$วเห็นวIา แคมเปญของ

คุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดการฉ$อโกงสูง เราอาจจะขอข$อมูลเพิ่มเติมจากคุณ และคุณตกลงที่จะทำตามคำขอดังกลIาว 

และให$ข$อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาตามสมควร เราหรือผู$ให$บริการด$านการชำระเงินของเรา อาจดำเนินการหรือ

ตรวจสอบใด ๆ กIอนที่จะมีการโอนเงินให$กับคุณ ทั้งนี้ขึ ้นอยูIกับการพิจารณาของเราแตIเพียงผู$เดียว เราจะไมI

รับผิดชอบตIอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการกระทำใด ๆ ตามท่ีระบุไว$ในวรรคน้ี 

5.2. การเสนอสิ่งตอบแทน สิ่งตอบแทนสามารถเปHนได$ทั้งทรัพย?ที่มีรูปรIางหรือไมIมีรูปรIาง เชIน คำอวยพร

อิเล็กทรอนิกส? วิดีโอขอบคุณ และอื่น ๆ สิ่งตอบแทนไมIวIาในกรณีใด ๆ จะต$องไมIใชIการตอบแทนทางการเงิน  

(เชIน สIวนแบIงผลกำไร สIวนแบIงรายได$ ดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่ถือครองกรรมสิทธิ์หรือสIวนผู$ถือหุ$นแทนเพลดจ? 

และอื่น ๆ สิ่งตอบแทนเหลIานี้ไมIควรเปHนผลิตภัณฑ?ที่เปHนของปลอมหรือละเมิดเครื่องทางการค$า หรือลิขสิทธิ์ของ

บริษัท ยี่ห$อ ผู$ผลิต และอื่น ๆ หรือเปHนสิ่งที่เกี่ยวข$องกับการสอบสวนทางอาญา แคมเปญเนอร?ไมIสามารถเสนอ

ยาสูบ ยาเสพติดหรืออุปกรณ?สำหรับเสพยาเสพติด การพนัน สลากกินรวบ หรือสมาชิกตลอดชีพ อาวุธป�น มีด 

อุปกรณ?เสริมของอาวุธหรือส่ิงเทียมอาวุธ และสินค$าท่ีไมIเปHนไปตามหลักเกณฑ?ความปลอดภัยของประเทศไทย 

5.3. เพลดจ? 

5.3.1. ฟPนเดอร?อาจไมIชำระเงินคIาเพลดจ? และคุณยอมรับวIาการจIายเงินคIาเพลดจ?นั้นอยูIนอกเหนือ 

การควบคุมของเรา ดังนั้นเราจึงไมIสามารถรับประกัน และจะไมIรับผิดชอบตIอทุกแคมเปญหากไมIได$รับเงินหรือเพลดจ?

จากฟPนเดอร?ผIานทางบริการของเรา 

5.3.2. แคมเปญเนอร?อาจติดตIอสินวัฒนา โซเชียลเพ่ือยกเลิกเพลดจ? ไมIวIาด$วยเหตุผลใด ๆ และกIอนครบ

กำหนดระยะเวลาระดมทุน และไมIจำเปHนต$องให$ส่ิงตอบแทนหากยกเลิกเพลดจ? 

5.3.3. ในกรณีฟfกซ?แคมเปญ หากแคมเปญไมIบรรลุเปgาหมายในการระดมทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา

ระดมทุน เงินสนับสนุนของฟPนเดอร?จะถูกยกเลิก และคืนให$ฟPนเดอร? โดยคุณจะไมIได$รับเงินใด ๆ ท้ังส้ิน 

5.4. หน$าท่ีของแคมเปญเนอร? ในฐานะแคมเปญเนอร? คุณจะต$อง: 

5.4.1. ใช$เงินที่คุณได$รับจากฟPนเดอร? เพื่อวัตถุประสงค?ในการทำตามเปgาหมายให$สำเร็จตามที่ระบุไว$ 

ในแคมเปญแตIเพียงอยIางเดียว และไมIใช$เพ่ือวัตถุประสงค?อ่ืน 

5.4.2. ปฏิบัติตามความผูกพันท้ังหมดท่ีคุณกำหนดไว$ในแคมเปญของคุณ  



[Version 1.1] 

ปรับปรุงล4าสุดวันท่ี 1/06/2565 

5.4.3. จะดำเนินการอยIางรวดเร็วและถูกต$องครบถ$วน และเพื่อความพึงพอใจของเรา ในการตอบทุกข$อ

สงสัย ช้ีแจง หรือตอบรับคำขอจากเราและ/หรือฟPนเดอร? 

5.4.4. ไมIใช$ข$อมูลสIวนบุคคลที ่ได$รับจากเราในสIวนที ่เก่ียวข$องกับฟPนเดอร? ไมIวIาด$วยเหตุผลใด

นอกเหนือไปจากเพ่ือการสIงส่ิงตอบแทน 

5.4.5. ติดตIอและประสานงานรIวมกับฟPนเดอร? เพื ่อให$ได$แนวทางแก$ไขปPญหาที ่นIาพอใจรIวมกัน  

ซ่ึงรวมถึงการคืนเพลดจ? หากคุณไมIสามารถปฏิบัติตามหน$าท่ีของคุณ (รวมถึงการให$ส่ิงตอบแทน) 

5.4.6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข$อบังคับท่ีเก่ียวข$องท้ังหมด  

5.4.7. ไมI (หรือละเว$น) ดำเนินการ หรือไมIทำธุรกิจ หรือตัดสินใจ โดยอาศัยความเช่ือมันในแคมเปญของคุณ

ท่ีโพสต?ในบริการของเรา หรือโดยสันนิษฐาน หรือโดยคาดวIาจะได$รับเงิน จนกวIาคุณจะได$รับเงินเข$าบัญชีของคุณ 
 

6. ฟSนเดอรK 

หากคุณเลือกที ่จะให$การสนับสนุนแคมเปญ คุณยอมรับวIาเพลดจ?ของคุณไมIได$ทำให$คุณมีสิทธิใด ๆ  

ในแคมเปญ รวมถึงการเปHนเจ$าของ ควบคุม หรือมีสิทธ์ิในทรัพย?สินทางปPญญา 

6.1. การให$การสนับสนุน 

6.1.1. เมื่อคุณลงทะเบียนเปHนสมาชิกแล$ว คุณสามารถให$การสนับสนุนได$โดยไปที่หน$าแคมเปญ เลือก

จำนวนเงินท่ีคุณต$องการสนับสนุน เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงิน 

6.1.2. ชื่อของคุณจะถูกเปfดเผยตIอสาธารณะในสIวนท่ีเกี่ยวข$องในแตIละแคมเปญ เว$นแตIคุณเลือกที่จะ

สนับสนุนเพลดจ?โดยไมIประสงค?ออกนาม ในกรณีนี้ข$อมูลของคุณจะไมIได$รับการเผยแพรIบนแฟลตฟอร?ม รวมถึง

เวลาที่ให$การสนับสนุนเพลดจ? และจำนวนที่สนับสนุน แตIข$อมูลดังกลIาวจะถูกแบIงปPนกับแคมเปญเนอร?เพื่อสIง

ใบเสร็จรับเงิน และส่ิงตอบแทน หากเพลดจ?ของคุณครบตามเง่ือนไข 

6.2. สิ่งตอบแทน ถ$าคุณต$องการ คุณอาจสนับสนุนเพลดจ? และเลือกที่จะไมIรับสิ่งตอบแทน แตIอยIางไรก็ตาม 

เม่ือคุณให$การสนับสนุนเพลดจ?แล$ว คุณไมIสามารถเปล่ียนส่ิงตอบแทนท่ีคุณเลือกได$ 

6.3. วิธีการชำระเงิน คุณสามารถให$การสนับสนุนเพลดจ?เพื่อสนับสนุนแคมเปญได$โดยชำระเงินผIาน PayPal 

Omise หรือทำการโอนเงินผIานธนาคาร และนโยบายการชำระเงินของผู$ให$บริการแตIละรายจะใช$บังคับกับ 

การชำระเงิน ข$อมูลสIวนบุคคลที่สIงให$ผู$ให$บริการแตIละรายจะได$รับการคุ$มครองตามนโยบายข$อมูลสIวนบุคคลของ 

ผู$บริการแตIละราย เพลดจ?ที่ได$รับในแตIละแคมเปญจะถูกเก็บไว$ในบัญชีของเราจนกวIาจะสิ้นสุดระยะเวลาระดมทุน 

หรือบรรลุเปgาหมายในการระดมทุนแล$วแตIกรณี 

6.4. การชำระเพลดจ?, การชำระเพลดจ?ทั้งหมดจะชำระโดยฟPนเดอร? รวมถึงคIาธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยน 

(ถ$ามี) 

6.5. การคืนเงิน 
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6.5.1. เพลดจ?ที่สนับสนุนให$แกIชาริตี้แคมเปญ เฟล็กซิเบิลแคมเปญ และโดเนชั่นแคมเปญจะไมIสามารถ

คืนได$ 

6.5.2. ในกรณีของฟfกซ?แคมเปญ หากมูลคIารวมของเพลดจ?ที่ได$รับต่ำกวIาที่กำหนดโดยแคมเปญเนอร? 

เงินท้ังหมดท่ีได$รับตามแคมเปญดังกลIาวจะถูกคืนให$กับฟPนเดอร? ในทุกกรณีเงินท่ีคืนจะถูกหักคIาใช$จIายท่ีเก่ียวข$อง 

6.6. การเผยแพรIและแบIงปPนข$อมูลสIวนบุคคลท่ีเก่ียวกับฟPนเดอร?และแคมเปญเนอร? 

6.6.1. เว$นแตIคุณเลือกที่จะให$การสนับสนุนแบบไมIประสงค?ออกนาม เราจะแผยแพรIชื่อผู$ใช$งานของฟPน

เดอร?แตIละรายในหน$าแคมเปญ และเราจะแบIงปPนข$อมูลดังกลIาวและชื่อ อีเมลและที่อยูIตามไปรษณีย?ของฟPนเดอร?

ให$กับแคมเปญเนอร?ที่เกี่ยวข$อง สำหรับแคมเปญเนอร?ที่เกี่ยวข$องสำหรับในแตIละแคมเปญจะถูกเก็บไว$ในบัญชีของ

เราจะกวIาจะสิ้นสุดหรับสIงใบเสร็จรับเงินและเพื่อวัตถุประสงค?ด$านกฎหมาย และเพื่อสIงสิ่งตอบแทน และเพ่ือ

ติดตIอคุณเก่ียวกับแคมเปญ 

6.6.2. ได$โปรดดูนโยบายข$อมูลสIวนบุคคลของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข$อมูล

สIวนบุคคลท่ีเราแบIงปPนกับแคมเปญเนอร? และวัตถุประสงค?ท่ีจะใช$ข$อมูลน้ี 

6.6.3. สำหรับสิ่งตอบแทนบางประเภท แคมเปญเนอร?อาจต$องการข$อมูลเพิ่มเติมจากฟPนเดอร? (เชIน 

ขนาดของเสื้อผ$า) เพื่อให$แคมเปญเนอร?สามารถแบIงปPนสIงสิ่งตอบแทนบางประเภทได$ แคมเปญเนอร?จะขอข$อมูล

ดังกลIาวโดยตรงจากฟPนเดอร? หลังจากส้ินสุดระยะเวลาระดมทุนสำหรับแคมเปญท่ีประสบความสำเร็จ 
 

7. กฎของชุมชน 

แม$วIาเราจะสนับสนุนอยIางจริงจังให$สมาชิกใช$งานบริการของเราเต็มประสิทธิภาพ และโดยเฉพาะอยIางย่ิง 

การมีสIวนรIวมในชุมชนบริการของเรา อยIางไรก็ตามเพื่อให$แนIใจวIาทุกคนจะได$รับความประทับใจและพึงพอใจ  

คุณจะต$องปฏิบัติตามหลักเกณฑ?ท่ีกำหนดไว$ตIอไปน้ี 

7.1. คุณตกลงท่ีจะทำตามข$อตกลงตIอไปน้ี 

7.1.1. คุณจะให$ข$อมูล UGC กับบริการของเราก็ตIอเมื่อคุณทราบวIาคุณมีสิทธิ์ที่จำเปHนตIอการกระทำ

ดังกลIาว การให$ข$อมูล UGC กับบริการของเรา ไมIวIาจะเปHนข$อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือเนื้อหาอื่น คุณให$

สัญญากับเราและผู$ใช$รายอื่นๆ วIา (1) คุณเปHนเจ$าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหานั้น หรือได$รับสิทธิ์ที่จำเปHนในการเผยแพรI

เนื้อหาดังกลIาวในบริการของเราตามข$อกำหนดนี้ และอนุญาตให$ใช$ผIานทางบริการของเรา และในจดหมายขIาว

ของเรา และการอนุญาตดังกลIาวเปHนไปอยIางอิสระ ตามความต$องการของเรา หากเราต$องการ และ (2) คุณจะไมI

ละเมิดทรัพย?สินทางปPญญาหรือสิทธิ์อื ่นใดของผู$อื ่น หรือละเมิดกฎหมายหรือข$อบังคับใดๆ (รวมถึงกฎหมาย

คุ$มครองข$อมูลสIวนบุคคล) โดยโพสต? UGC ดังกลIาว และโดยการอนุญาตให$ใช$ในลักษณะที่กำหนดไว$ในข$อกำหนด

น้ี หากคุณมีข$อสงสัยวIาคุณมีสิทธ์ิโพสต? UGC ของคุณหรือไมI โปรดอยIาอัพโหลดหรือโพสต?ในบริการของเรา 
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7.1.2. ข$อมูลท้ังหมดท่ีคุณเปfดเผยในการใช$บริการของเรา หรือท่ีคุณเปfดเผยกับสมาชิกอื่น หรือเกี่ยวข$อง

กับแคมเปญใด ๆ นั้นเปHนข$อมูลที่ถูกต$องเปHนความจริง และเปHนปPจจุบัน ทุกประการและตลอดเวลาที่ใช$บริการ  

โดยไมIกIอให$เกิดความเข$าใจผิด 

7.1.3. คุณรับรองวIาเนื้อหาตIาง ๆ ที่โพสต?โดยคุณถูกต$องตามกฎหมาย และไมIเปHนการหมิ่นประมาท 

ขIมขูI ลามก อนาจาร เลือกปฏิบัติ หรือไมIเหมาะสม หรือสร$างความอับอายแกIบุคคลอื่น และโดยการพิจารณาของ

เราแตIเพียงฝyายเดียว 

7.1.4. คุณจะใช$บริการของเรา ข$อมูลและเนื้อหาตIาง ๆ โดยชอบด$วยกฎหมาย และสำหรับวัตถุประสงค?

ท่ีกำหนดและเปHนไปตามข$อกำหนดน้ีเทIาน้ัน 

7.1.5. คุณจะไมIทำการกIอกวนหรือทำให$เข$าใจผิดหรือทำผิดกฎหมายตIอบุคคลที่คุณได$ติดตIอผIานบริการ

ของเรา หรือเปfดเผยหรือใช$ข$อมูลการติดตIอที่พวกเขาอาจเปfดเผยให$คุณโดยไมIได$รับอนุญาต และคุณจะยุติ 

การติดตIอกับบุคคลอ่ืนท่ีคุณติดตIอผIานบริการของเราทันทีท่ีพวกเขาร$องขอ 

7.1.6. คุณรับรองวIาเนื้อหาใดก็ตามที่คุณอัปโหลดไมIละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย?สินทางปPญญา 

ที่เปHนของบุคคลที่สาม และในกรณีที่มีรูปถIายหรือวิดีโอซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได$ คุณรับรองวIาคุณได$รับอนุญาต

เพื่อเผยแพรIรูปดังกลIาวในระบบของเรา และได$รับอนุญาตให$ใช$เนื้อหาและภาพดังกลIาวโดยบุคคลที่สามซึ่งได$รับ

อนุญาตจากเราผIานใต$ข$อกำหนดนี้ ในกรณีของเด็กคุณจะต$องได$รับอนุญาตให$ใช$ภาพจากพIอแมIหรือผู$ปกครอง

เทIาน้ัน 

7.2. คุณไมIควร: 

7.2.1. แจกจIายหรือโพสต?สแปม โดยเฉพาะอยIางยิ่งโดยการสIงข$อความทางการตลาดที่ไมIพึงประสงค? 

ไปยังสมาชิกอ่ืน หรือแจกจIายหรือโพสต?จดหมายลูกโซIหรือแชร?ลูกโซI 

7.2.2. แจกจIายไวรัสหรือเทคโนโลยีอื ่นที ่อาจเปHนอันตรายตIอบริการของเรา หรือผลประโยชน? 

ของผู$ใช$บริการของเรา หรือแทรกแซงหรือขัดขวางการทำงาน  

7.2.3. โพสต?หรือสIงโฆษณาหรือชักชวนให$ทำธุรกิจ 

7.2.4. รบกวนการสนทนา โพสต? หรือสIงตIอความติดเห็นที่ไมIเกี่ยวกับหัวข$อที่ถูกกลIาวถึง ภายหลังจาก

ได$รับการแจ$งเตือนแล$ว 

7.2.5. ยกเว$นกรณีที่ได$รับอนุญาตภายใต$ข$อกำหนดนี้ การคัดลอก แก$ไข หรือแจกจIายเนื้อหาของเรา 

หรือเคร่ืองหมายการค$าจากบริการของเรา หรือทรัพย?สินและเคร่ืองหมายการค$าของสมาชิก 

7.2.6. แสวงหา หรือเก็บ หรือใช$ข$อมูลเก่ียวกับสมาชิกของเราโดยไมIได$รับความยินยอมอยIางชัดแจ$ง 

7.2.7. ปลอมเปHนสมาชิกอื่น หรือแจ$งความเท็จ หรือบิดเบือนความเกี่ยวพันของคุณกับบุคคลหรือนิติ

บุคคล 
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7.2.8. อนุญาตให$บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใช$บัญชีเข$าสูIระบบเพื่อโพสต?หรือเข$าถึงความคิดเห็น หรือเพ่ือ

ส่ือสารกับสมาชิกอ่ืน 

7.2.9. ใช$บริการของเรา ไมIวIาโดยตรงหรือโดยอ$อม หลังจากการเข$าใช$บริการของคุณถูกระงับ 

หรือยกเลิก หรือบัญชีผู$ใช$ของคุณถูกยกเลิก 

7.2.10. มีสIวนรIวมในการดำเนินการใด ๆ ที่ไมIชอบด$วยกฎหมาย หรือผิดกฎหมาย หรือจำกัดหรือยับย้ัง

บุคคลอื่นไมIให$ใช$บริการของเรา หรือทำให$เราต$องรับผิดหรือได$รับความเสียหายใด ๆ โดยเปHนไปตามการพิจารณา

ของเรา 

7.3. เม่ือคุณสIงข$อมูล UGC ของคุณในระบบของเรา 

7.3.1. คุณให$สิทธิเราแบบไมIจำกัด ไมIสามารถบอกเลิกได$ และไมIมีคIาใช$จIาย (รวมถึงให$สิทธิในการเอาไป

ให$อนุญาตตIอ) ใช$ คัดลอก ปรับปรุง ดัดแปลง แก$ไข แจกจIาย แปล ตีพิมพ? พัฒนา การแสดงภาพ ทำซ้ำ เผยแพรI

ตIอสาธารณชน และทำให$ UGC ของคุณสามารถใช$งานได$ในรูปแบบและ/หรือสื่อแบบตIาง ๆ (ไมIวIาจะเปHนที่รับรู$ 

ในปPจจุบันหรือเปHนแผนการในอนาคต) รวมถึงการให$บริการเมื่อต$องการ (on-demand) หรือการออกอากาศไมIวIา

จะเปHนเชิงพาณิชย? หรือไมIใชIเชิงพาณิชย?ท่ีใดก็ได$ในโลก สินวัฒนา โซเชียลอาจอนุญาตให$บุคลท่ีสาม ทำซ้ำ เผยแพรI 

สื่อสาร ทำ และ/หรือสร$างกิจกรรมและเนื้อหาบนแพลตฟอร?ม รวมถึง เว็บไซต? และแอพพลิเคชั่น ตลอดจน

อนุญาตให$บุคคลท่ีสามเช่ือมโยงไปยังหน$าเพจในบริการของเราซ่ึงมีข$อมูล UGC ของคุณ 

7.3.2. คุณให$สิทธิแกIผู$ใช$บริการของเราทุกคน โดยไมIจำกัด ไมIสามารถยกเลิกได$ และไมIมีคIาใช$จIาย ใน

การใช$ท้ังหมดหรือบางสIวนซ่ึง UGC ของคุณ 

7.4. การโพสต?ข$อความใด ๆ ในบริการของเรา และการอัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงอื่น ๆ 

ในบริการของเราโดยผู$ใช$งานรายใดเปHนเพียงมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต? เราไมIสามารถควบคุมและ

ไมIรับผิดชอบตIอความถูกต$องและความเปHนปPจจุบันของข$อมูล วIาปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ

คุณภาพหรือความปลอดภัย 

7.5. การเปfดเผยข$อมูลสIวนบุคคล เราขอให$ใช$ความระมัดระวังในการเปfดเผยข$อมูลตIาง ๆ ที่สามารถระบุ

ตัวตนของคุณได$ เชIน ที่อยูIบ$านหรือที่อยูIที่ทำงาน ชื่อนามสกุล หรือสถานที่ท่ีคุณอาศัยอยูI เว$นแตIตามที่กำหนดไว$

ในข$อกำหนดนี้ เราไมIรับผิดชอบหรือไมIต$องรับผิดตIอความเสียหายที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนข$อมูลระหวIาง

ผู$ใช$บริการ ไมIวIาจะเกิดจากความผิดโดยตรงหรือโดยอ$อม หรือเปHนผลสืบเน่ืองจากข$อมูลดังกลIาว 

7.6 การใช$งานไซต?ผิดวัตถุประสงค? 

7.6.1. เราอาจ (แตIไมIจำเปHนต$อง) ตรวจสอบการใช$บริการ หรือคอมมูนิต้ีของเราเปHนคร้ังคราว อยIางไรก็ตาม 

เรายังต$องการให$คุณแจ$งให$เราทราบ หากคุณพบเห็นการลIวงละเมิดหรือพฤติกรรมที่ไมIเหมาะสม ซึ่งในกรณีนี้เรา

อาจทำการตรวจสอบโพสต?ที่อ$างถึง หากคุณรู$สึกวIาคุณถูกคุกคาม ได$รับความเสียหาย หรือถูกทารุณกรรมจาก
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คอมมูนิตี้ของเรา หรือผIานการระบบสื่อสารของเรา หรือคุณเชื่อวIามีการละเมิดสิทธิของคุณผIานบริการของเรา 

โปรดติดตIอเราตามรายละเอียดด$านลIาง 

7.6.2. เราขอสงวนสิทธิ์และการใช$ดุลพินิจ (แตIไมIจำเปHน) ในการดำเนินตIอไปนี้ ไมIวIาบางสIวนหรือ

ท้ังหมด 

7.6.2.1. บันทึกเน้ือหา (รวมถึงการส่ือสาร) ในบริการของเราหรือในระบบส่ือสารของเรา 

7.6.2.2. ตรวจสอบตามที่ได$รับแจ$งวIาข$อมูลใดข$อมูลหนึ่งหรือมากกวIาไมIเปHนไปตามกฎระเบียบ

ของคอมมูนิต้ีท่ีกำหนดไว$ในท่ีน้ี และพิจารณาตามท่ีเราเห็นสมควร เพ่ือลบหรือขอให$ลบเน้ือหาดังกลIาว 

7.6.2.3. ลบเน้ือหาตIาง ๆ ท่ีเราเห็นวIาเปHนการละเมิด ผิดกฎหมาย กIอกวน หรือไมIเปHนปฏิบัติตาม

ข$อกำหนดน้ี โดยไมIต$องแจ$งให$ทราบลIวงหน$า 

7.6.2.4. ระงับหรือยุติการเข$าถึงบริการของเราโดยผู$ใช$งาน 

7.6.2.5. แก$ไข หรือลบเน้ือหาท่ีโพสต?ในบริการของเรา ไมIวIาเน้ือหาดังกลIาวจะละเมิดข$อกำหนดน้ี

หรือไมI 

7.6.3. หากคุณไมIเห็นด$วยกับการตัดสินใจของเรา ไมIวIาเนื้อหาดังกลIาวจะละเมิดข$อตกลงนี้หรือไมI  

คุณไมIควรใช$งานในสIวนที่มีข$อพิพาท หรือโต$แย$งคำตัดสินของเรา การพิจารณาเกี่ยวกับการโต$แย$งของคุณ รวมถึง

การลบหรือขอให$ลบเนื้อหาใด ๆ หรือยุติ หรือระงับบัญชีใด ๆ ถือเปHนที่สิ้นสุด การยกเลิกหรือระงับบัญชีจะมีผลใช$

บังคับกับทุกบัญชีท่ีผู$ใช$บริการเคยใช$ 

7.7. ข$อพิพาทระหวIางสมาชิก 

7.7.1. เราไมIมีสIวนเกี่ยวข$องในข$อพิพาทระหวIางสมาชิก หรือระหวIางผู$ใช$งานกับบุคคลที่สามที่เกิดข้ึน

เนื่องจากการใช$บริการของเรา รวมถึงแตIไมIจำกัดเฉพาะสิ่งตอบแทน หรือภาระผูกพันและบริการ ตลอดจน

ข$อตกลง เงื่อนไข การรับประกัน หรือตัวแทนที่เกี่ยวข$องกับแคมเปญในบริการของเรา เราไมIได$ตรวจสอบและไมI

รับผิดชอบตIอคุณในการปฏิบัติตามหรือความตรงตIอเวลาของแคมเปญ และเราไมIได$ให$การรับรอง 

7.7.2. เราจะให$ความรIวมมือกับเจ$าหน$าที่ที่บังคับใช$กฎหมาย ในการสืบสวนใด ๆ ที่เกิดจากข$อพิพาท

ของคุณกับสมาชิกอ่ืน 
 

8. เน้ือหาของเรา 

8.1. คุณรับทราบวIาเราเปHนเจ$าของลิขสิทธิ์ ชื่อ และผลประโยชน?จากบริการของเรา ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหา 

ท่ีเก่ียวข$อง รวมถึงแตIไมIจำกัดเฉพาะ สิทธ์ิในทรัพย?สินทางปPญญา ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายการค$า 

8.2. เนื้อหาของเราประกอบไปด$วยข$อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่พบในหรือผIานทางบริการของเรา รวมถึงแตIไมI

จำกัดเฉพาะ ข$อความ ฐานข$อมูล กราฟfก วิโอ ซอฟต?แวร? และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีพบในหรือผIานทางบริการ

ของเรา 
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8.3. เราทำให$บริการของเรา เนื้อหาของเรา และ UGC สามารถเข$าถึงได$ผIานบริการของเรา เพื่อใช$งาน 

สIวนบุคคลไมIใชIการใช$งานเชิงพาณิชย?เทIานั้น คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต?และเนื้อหาของเราผIานระบบออนไลน? 

และพิมพ?สำเนาข$อกำหนดนี้ไว$เปHนหลักฐาน คุณไมIได$รับอนุญาตให$ใช$เน้ือหาของเรา UCG ซอฟต?แวร? และ

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีผิดกฎหมาย กIอกวน หรือไมIเปHนปฏิบัติตามข$อกำหนดน้ี เพ่ือการพาณิชย? 
 

9. ท่ีไมuได.รับอนุญาต 

9.1. คุณไมIได$รับอนุญาตให$กระทำการตIอไปน้ี 

9.1.1. ใช$เนื ้อหาใด ๆ ในเชิงพาณิชย? เว$นแตIในกรณีของ UGC ที ่เปHนของคุณเอง ซึ ่งอาจใช$เพ่ือ

วัตถุประสงค?ในการให$ข$อมูลเก่ียวกับแคมเปญของคุณในหน$าแคมเปญ และ/หรือเพ่ือธุรกิจของคุณ (ถ$ามี) 

9.1.2. แก$ไขเน้ือหาใด ๆ 

9.1.3. ลบ ปfดบัง หรือแทรกแซง ลิขสิทธ์ิและกรรมสิทธ์ิใด ๆ ท่ีเก่ียวข$องหรือมีอยูIภายในเน้ือหา 

9.2. เครื่องหมายการค$า โลโก$ และตราสินค$าที่ปรากฏในบริการของเราเปHนของผู$อนุญาตให$ใช$สิทธิหรือเรา  

ไมIมีการให$อนุญาตให$ใช$เครื่องหมายการค$า โลโก$ หรือตราสินค$า และเครื่องหมายใด ๆ และการใช$เครื่องหมาย

ดังกลIาวอาจเปHนการละเมิดสิทธ์ิของเจ$าของลิขสิทธ์ิ 
 

10. เว็บไซตK โฆษณา หรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

10.1. คุณรับทราบวIาบริการของเราอาจมีลิ้งก?ไปยังเว็บไซต?ของบุคคลที่สาม ซึ่งเราไมIได$ทำการตรวจสอบ

เว็บไซต?เหลIานั้น และเราจะไมIรับผิดชอบตIอความเสียหายที่เกิดข้ึนจากเว็บไซต? หรือเนื้อหาของเว็บไซต? ตลอดจน

ใช$งานเว็บไซต? 

10.2. เราไมIได$ให$การรับรองหรือแสดวIาเปHนตัวแทนของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาที่ปรากฏในที่เว็บไซต?ของ

บุคคลท่ีสาม หรือผลท่ีได$จากใช$งานเว็บไซต?ดังกลIาว 

10.3. หากคุณตกลงเข$าใช$บริการเว็บไซต?ของบุคคลท่ีสาม คุณยินยอมท่ีจะรับความเส่ียงท้ังหมดด$วยตนเอง 

10.4. หากคุณใช$เว็บไซต?อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต?ของเรา ข$อมูลสIวนบุคคลของคุณที่คุณเปHนผู$เปfดเผยให$แกI

เว็บไซต?เหลIานั้น จะได$รับการปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต?ดังกลIาว โปรดตรวจสอบให$แนIใจวIาคุณได$อIาน

ข$อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายคุ$มครองความเปHนสIวนตัวผู$ใช$บริการกIอนที่คุณจะใช$เว็บไซต?และเปfดเผยข$อมูล

สIวนบุคคล 
 

11. ไมuมีการรับประกัน 

11.1. เราไมIได$ให$คำมั่นวIาข$อมูลจะเปHนจริง ถูกต$อง สมบูรณ? มีคุณภาพ หรือครบถ$วน สมบูรณ? ของเนื้อหา

หรือข$อมูลท่ีปรากฏในบริการของเรา และคุณไมIควรยึดม่ันวIาข$อมูลน้ันถูกต$อง เท่ียงตรง หรือครบถ$วน 
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11.2. เราไมIรับประกันและจะไมIรับผิดชอบ ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ หรือความนIาเชื่อถือของการ

ให$บริการชำระเงินออนไลน? 
 

12. ข.อจำกัดความรับผิด 

12.1. เราไมIรับผิดชอบตIอการสูญเสีย เสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณ ไมIวIาจะโดยทางตรงหรือทางอ$อม ซึ่งเกิดจาก

ใช$ข$อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยูIในบริการของเรา หรือการตัดสินใจ หรืองดเว$นการตัดสินใจ ไมIวIาทั้งหมดหรือบางสIวน 

ในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น คำแถลง ข$อมูล ท่ีมีอยูIในเน้ือหาท่ีมีอยูIในบริการของเรา 

12.2. สินวัฒนา โซเชียล (รวมทั้งบริษัทในเครือ ผู$บริหาร พนักงาน ลูกจ$าง ตัวแทน ผู$รับจ$างชIวง หรือผู$

อนุญาตให$ใช$สิทธิ) ไมIต$องรับผิดชอบตIอความเสียหายทางอ$อม คIาชดเชย คIาเสียหายพิเศษ คIาเสียหายเกี่ยวเนื่อง 

หรือคIาเสียหายเชิงลงโทษ หรือไมIวIาในกรณีใด ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกวIาคIาธรรมเนียมที่จIายให$กับสิน

วัฒนา โซเชียล สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกวIาคIาธรรมเนียม ข$อจำกัดความรับผิดนี้ใช$บังคับไมIวIาจะเปHน

ความรับผิดตามสัญญา ละเมิด ประมาท หรือกรณีอ่ืน ๆ ถึงแม$วIาสินวัฒนา โซเชียลจะได$รับแจ$งถึงความเปHนไปได$ท่ี

จะเกิดความเสียหายดังกลIาวภายใต$ขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลท่ีใช$บังคับ 

12.3. เราไมIต$องรับผิด หรือไมIมีสIวนเกี่ยวข$องใด ๆ เมื่อแคมเปญประสบความสำเร็จตามเปgาหมาย หรือไมI

สำเร็จตามเปgาหมายท่ีกำหนด 

12.4. คุณตกลงและยอมรับวIา สินวัฒนา โซเชียล ไมIต$องรับผิดหากเปgาหมายในการระดมทุนไมIถึงเปgา 

ที่กำหนด หรือเกิดเสียหายกับธุรกิจของคุณ รวมถึงแตIไมIจำกัดเฉพาะความเสียหายกับธุรกิจของคุณ ข$อมูลที่สูญ

หาย ผลกำไร รายได$ การออม ธุรกิจ โอกาส คIาความนิยม ชื่อเสียง ธุรกิจหยุดชะงัก หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

(ในแตIละกรณี ไมIวIาจะเปHนความเสียหายทางตรงหรือทางอ$อม) หรือในกรณีบกพรIองทางเทคนิคท่ีคาดไมIถึง รวมถึง

แตIไมIจำกัดเฉพาะ เว็บไซต?ไมIสามารถใช$งานได$เพื่อการซIอมบำรุง เว็บไซต?ไมIสามารถใช$งานได$ หายทางตรงหรือ

ทางอ$อมรุง ข$อผิดพลาดของเซิร?ฟเวอร? ความเร็วในการดาวน?โหลด ไวรัสในเว็บไซต? และอื่นๆ ซึ่งอาจสIงผลกระทบ

ตIอกิจกรรมของแคมเปญ หรือเพื่อใช$สิทธิในการในการปฏิเสธ ยับยั้ง ระงับ ยกเลิก หรือลบเนื้อหา แคมเปญ หรือ

เพลดจ? เม่ือใดก็ได$และไมIวIาด$วยเหตุใดก็ตาม 
 

13. การสงวนสิทธ์ิ 

13.1. เราไมIมีสIวนรับผิดชอบในการยืนยันความเปHนเจ$าของเน้ือหาท่ีโพสต?หรืออัปโหลดในบริการของเรา 

13.2. คุณตกลงวIาการใช$บริการของบริการหรือเนื้อหาของเราเปHนความเสี่ยงของคุณเอง เราไมIรู $หรือไมI

สามารถความคุมการใช$งานดังกลIาวในเนื้อหาที่สามารถเข$าถึงได$ผIานบริการของ เนื้อหาและข$อมูลที่เปfดเผยใน

บริการมีไว$เพ่ือเปHนข$อมูลเทIาน้ัน 

13.3. เราไมIได$ให$คำมั่นวIาบริการของเราจะพร$อมใช$งานหรือสามารถเข$าถึงเนื้อหาในบริการของเรา หรือ

บริการของเราจะสามารถให$บริการได$อยIางตIอเน่ือง ทันเวลา และปราศจากข$อผิดพลาด 
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13.4. เราไมIรับผิดชอบข$อมูลที่อัปโหลดโดยผู$ใช$งาน รวมถึง เนื้อหาที่โพสต? อัปโหลด หรือเผยแพรIในบริการ

ของเรา คุณเปHนผู$มีหน$าที่สำรองเนื้อหาที่คุณโพสต? อัปโหลด หรือเผยแพรIในบริการของเรา และเราขอแนะนำให$

คุณทำเชIนน้ัน 

13.5. เราไมIได$ให$คำมั ่นวIาบริการของเราจะปราศจากไวรัส เวิร?ม โทรจัน บอท หรือโปรแกรมอื่น ๆ ท่ี

ออกแบบมาเพื่อทำลาย หรือทำให$เสียหายซึ่งความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร? รวมทั้งการสIงข$อมูลท่ี

เกิดจากดาวน?โหลดเนื้อหา ตลอดจนซอฟต?แวร?ที่คุณใช$เพื่อเข$าถึงบริการของเรา โดยคุณตกลงวIาคุณมีหน$าที่ในการ

ติดตั้งซอฟต?แวร?ปgองกันไวรัส และซอฟต?แวร?ความปลอดภัยที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร?และอุปกรณ?อื่น ๆ ของคุณ 

เพื่อปgองกันข$อบกพรIอง ไวรัส หรือโปแกรมที่เปHนอันตรายดังกลIาว เนื้อหาใดก็ตามที่ดาวน?โหลดหรือได$รับจากการ

ใช$บริการของเราเปHนความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต$องรับผิดชอบตIอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ

คอมพิวเตอร?ของคุณ หรือการสูญเสียข$อมูลท่ีเปHนผลจากการดาวน?โหลดเน้ือหาดังกลIาว 

13.6. บริการนี้อาจมีลิงก?ไปยังเว็บไซต?โฆษณาหรือบริการของบุคคลที่สามที่ไมIได$เปHนเจ$าของหรือควบคุม 

โดยสินวัฒนา โซเชียล การเข$าถึงหรือใช$ไซต?หรือบริการของบุคคลที่สามเปHนความเสี่ยงของผู$ใช$แตIละราย เว$นแตI 

จะระบุไว$เปHนอยIางอื่นในข$อตกลงนี้ สินวัฒนาโซเชียลจะไมIรับผิดชอบตIอความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท่ี

เก่ียวข$องกับการติดตIอกับเว็บไซต?หรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

13.7. เราจะไมIรับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที่เราทำการปgองกันหรือชะลอการปฏิบัติตามข$อกำหนดนี้ โดยส่ิง

ที่คุณ (หรือบุคคลใดกระทำการในนามของคุณ) ทำหรือไมIปฏิบัติตามหรือเนื่องจากเหตุการณ?หรือสถานการณ?ที่อยูI

นอกเหนือการควบคุมของเรา 

13.8. เราจะไมIรับผิดชอบตIอฟPนเดอร? ไมIวIาในกรณีใด ๆ หากเงินที่ได$รับจากฟPนเดอร?ไมIถูกนำมาใช$หรือไมI

ได$ผลตามวัตถุประสงค?ของแคมเปญ 
 

14. ข.อพิพาทระหวuางแคมเปญเนอรK บุคคลท่ีสาม และฟSนเดอรK 

14.1. แคมเปญเนอร?ต$องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและ/หรือข$อผูกมัดใด ๆ ที่มีตIอฟPนเดอร? (รวมถึงสIงมอบส่ิง

ตอบแทน) สินวัฒนา โซเชียลไมIรู$จักบุคคลที่สามและ/หรือองค?กรในเครือกับแคมเปญในฐานะแคมเปญเนอร? หากผู$

รณรงค?ไมIปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับฟPนเดอร? (รวมถึงการสIงมอบสิ่งตอบแทน) แคมเปญเนอร?จะรIวมกับฟPนเดอร?เพ่ือ

แก$ไขปPญหาให$เปHนที่พอใจ ซึ ่งอาจรวมถึง คืนเพลดจ? โปรดทราบวIาหากเพลดจ?ได$จIายให$แคมเปญเนอร?แล$ว 

แคมเปญเนอร?จะต$องเปHนผู$รับชอบในการคืนเงินให$กับฟPนเดอร? 

14.2. สินวัฒนา โซเชียล ไมIมีสIวนเกี่ยวข$องกับข$อพิพาทระหวIางแคมเปญเนอร?และฟPนเดอร? หรือผู$ใช$งานและ

บุคคลที่สาม นอกจากนี้ สินวัฒนา โซเชี่ยล ไมIมีหน$าที่พิจารณาสิทธิของแคมเปญเนอร? และไมIมีหน$าที่เปลี่ยนแปลง

บัญชีของแคมเปญเนอร?หรือโอนกรรมสิทธิ์ในบัญชีของแคมเปญเนอร? ในกรณีที่มีข$อพิพาทเกิดขึ้น เชIน แคมเปญ

เนอร?ไมIปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือถูกกลIาวหาวIาไมIสIงมอบส่ิงตอบแทน เราอาจะให$ข$อมูลการติดตIอของแคมเปญเนอร?

กับฟPนเดอร?เพ่ือให$ท้ังฝyายสามารถแก$ไขข$อพิพาทได$ 
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15. ความรับผิดของสมาชิก 

หากคุณเปHนสมาชิก คุณจะต$องรับผิดตIอผู$ใช$รายอื่น หรือบุคคลที่สามซึ่งได$รับความเสียหาย บาดเจ็บหรือ

สูญเสีย รวมถึงแตIไมIจำกัดเฉพาะ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียรายได$ ทางอ$อม ตIอเนื่อง ลงโทษ หรืออื่น ๆ 

ที่คล$ายกันกับการสูญหายหรือความเสียซึ่งเกิดจากการใช$งานหรือใช$งานในทางที่ผิด หรือการฝyาฝ�นข$อกำหนด 

หรือไมIปฏิบัติตามข$อกำหนดน้ี 
 

16. ความรับผิดของแคมเปญเนอรK 

หากคุณเปHนแคมเปญเนอร? คุณจะต$องผิดตIอผู$ใช$งานสำหรับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือการสูญเสีย รวมถึง

แตIไมIจำกัดเฉพาะการเสียโอกาสทางธุรกิจ สูญเสียรายได$ ทางอ$อม กรณีพิเศษ ผลสืบเนื่อง ลงโทษ หรืออื่น ๆ ท่ี

คล$ายกันกับการสูญหายหรือความเสียซึ่งเกิดจากการใช$งานหรือใช$งานในทางที่ผิด หรือการฝyาฝ�นข$อกำหนด 

หรือไมIปฏิบัติตามข$อกำหนดน้ี หรือเก่ียวกับแคมเปญ หรือเหตุผลอ่ืนใด 
 

17. การชดใช.คuาเสียหาย 

คุณตกลงที่จะใช$บริการของเราตามข$อกำหนดนี้เทIานั้น คุณยอมรับวIาคุณจะชำระคIาเสียหายและคIาใช$จIาย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการฝyาฝ�นเงื่อนไขเหลIานี้ของคุณให$แกIเรา (รวมถึงพนักงานเจ$าหน$าที่และตัวแทนจำหนIายของ

เรา) รวมทั้งคIาใช$จIายทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล (รวมถึงผลของ UGC ใด ๆ ที่คุณโพสต?ไว$ในบริการของเราหรือ

การกระทำใด ๆ ที่คุณทำซึ่งขัดขวางการเข$าถึงและ / หรือการทำงานของบริการของเรา) หรือความรับผิดใด ๆ  

ที่เกิดขึ้นจากการใช$บริการของเราโดยคุณและบุคคลอื่นใดที่ใช$บัญชีของคุณโดยได$รับอนุญาตจากคุณหรือเปHนผล

จากความประมาทของคุณ 
 

18. ลิขสิทธ์ิ 

18.1. เราเคารพในสิทธิ์ในทรัพย?สินทางปPญญาของผู$อื่นและห$ามมิให$ผู$ใช$งานอัปโหลด โพสต?หรือสIงเนื้อหาใด ๆ 

ท่ีละเมิดสิทธิในทรัพย?สินทางปPญญาของบุคคลหรือขององค?กรอ่ืน 

18.2. เรามุIงมั่นที่จะแก$ไขปPญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ได$รับแจ$งอยIางชัดเจน นอกจากนี้เราสามารถยกเลิกสิทธ์ิ

การใช$งาน และบัญชีท่ีเก่ียวข$องของสมาชิกท่ีเราพิจารณาวIาเปHนผู$ละเมิดลิขสิทธ์ิองผู$อ่ืน 

18.3. เนื้อหาที่อยูIบนเว็บไซต?ของบุคคลที่สามที่เข$าถึงได$จากบริการของเรา เนื้อหาดังกลIาวจะอยูIในความ

รับผิดชอบของเว็บไซต?เหลIานั้นโดยไมIใชIหน$าที่ของเรา หากคุณเปHนเจ$าของลิขสิทธิ์เนื้อหาที่อยูIในเว็บไซต?ของบุคคล

ท่ีสาม และคุณไมIได$รับอนุญาตให$ใช$เน้ือหาของคุณ โปรดติดตIอผู$ดูแลระบบของเว็บไซต?ดังกลIาวโดยตรง 
 

19. การส่ือสารเป|นลายลักษณKอักษร 

ในกรณีที่มีกฎหมายบังคับให$สIงข$อมูลหรือสื่อสารเปHนลายลักษณ?อักษร เมื่อคุณใช$บริการของเรา คุณยอมรับ

วIาสื่อสารกับเราจะอยูIในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส?เปHนหลัก โดยเราจะติดตIอคุณทางอีเมลหรือแจ$งข$อมูลคุณโดยบอก
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กลIาวเปHนลายลักษณ?อักษรผIานการให$บริการของเรา เพื่อวัตถุประสงค?ในการทำสัญญา คุณตกลงที่จะใช$การ

ติดตIอสื่อสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส?และยอมรับวIาสัญญา คำบอกกลIาว ข$อมูล และการสื่อสารอื่นที่เรามีกับคุณ

ทางอิเล็กทรอนิกส?เปHนการส่ือสารท่ีเปHนลายลักษณ?อักษรตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

20. การแยกออกจากกันได. 

ถ$าบทบัญญัติใดของข$อกำหนดนี้ถูกถือวIาไมIสมบูรณ?ตามกฎหมาย ความไมIสมบูรณ?ดังกลIาวจะไมIสIงผลกระทบ

ตIอบทบัญญัติอ่ืน ๆ ในข$อกำหนดน้ี และยังคงมีผลใช$บังคับ 
 

21. เหตุสุดวิสัย 

หากเราไมIปฏิบัติหรือลIาช$าในการปฏิบัติหน$าที่ของเราตามข$อกำหนดนี้ โดยสิ่งใดก็ตามที่คุณ (หรือบุคคลท่ี

กระทำในนามของคุณ) ทำหรือไมIได$ทำ หรือเนื่องจากเหตุการณ?หรือสถานการณ?ที่อยูIนอกเหนือการควบคุมของเรา 

ไมIถือวIาเราทำผิดสัญญา สถานการณ?ดังกลIาวรวมถึงแตIไมIจำกัดเพียง ไฟไหม$ กระแสไฟฟgา น้ำทIวม และเหตุสุดวิสัย 

การนัดหยุดงาน ข$อพิพาททางการค$า การปfดโรงงาน การห$ามนำเข$าหรือสIงออก จลาจล อุบัติเหตุ การลงทุนด$าน

พลังงานหยุดชะงัก ความวุIนวายในประเทศ การกIอการร$าย หรือสงคราม 
 

22. การโอนสิทธิ 

คุณไมIสามารถโอนสิทธิ อนุญาตชIวง หรือกระทำการอ่ืนใดเพ่ือโอนสิทธิของคุณภายใต$ข$อกำหนดน้ี 
 

23. การสละสิทธิตามสัญญา 

หากคุณฝyาฝ�นข$อกำหนดนี้ และเราเพิกเฉยไมIดำเนินการใด ๆ เรายังคงมีสิทธิที ่จะใช$สิทธิ หรือได$รับ 

การเยียวยาในภายหลังหรือในกรณีอ่ืนท่ีคุณฝyาฝ�นข$อกำหนดอีกคร้ัง 
 

24. การยกเว.นสิทธิของบุคคลท่ีสาม 

ข$อกำหนดนี้ไมIกIอให$เกิดสิทธิที่บังคับได$โดยบุคคลอื่นซึ่งมิใชIคูIสัญญาในข$อกำหนดนี้หรือสัญญาใด ๆ ที่ทำข้ึน

ภายใต$ข$อกำหนดนี้ เว$นแตIบทบัญญัติของข$อกำหนดนี้อาจบังคับใช$ได$โดยผู$อนุญาตให$ใช$สิทธิของเราตามที่กำหนด

ไว$ในสัญญา 
 

25. ภาษา 

ในกรณีที่มีข$อขัดแย$งระหวIางข$อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเปHนภาษาอื่น ให$บังคับใช$ข$อกำหนด

ตามฉบับภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีข$อพิพาท ข$อเรียกร$อง และเหตุขัดข$อง (และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข$อง) จะต$อง

ส่ือสารกันเปHนภาษาอังกฤษ 
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26. การให.ความรuวมมือกับเจ.าหน.าท่ีและการบังคับใช.กฎหมายของเจ.าหน.าท่ีตำรวจ 

เราจะให$ความรIวมมือกับหนIวยงานบังคับใช$กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนด เราจะให$ความรIวมมือกับ

หนIวยงานบังคับใช$กฎหมายในการตรวจสอบกิจกรรมที่สงสัยวIาจะขัดตIอกฎหมายเกี่ยวกับการใช$บริการเมื่อได$รับ

การร$องขอ 
 

27. กฎหมายท่ีใช.บังคับ 

การให$บริการตามข$อกำหนดถือวIาให$บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเทIานั้น และการให$บริการน้ี

เปHนการให$บริการซึ่งไมIกIอให$เกิดเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลไมIวIาจะเปHนการเฉพาะหรือทั่วไป ในเขตอำนาจศาล

อื่นที่ไมIใชIประเทศไทย ข$อกำหนดนี้อยูIภายใต$กฎหมายไทย โดยไมIคำนึงถึงความขัดกันของกฎหมายไมIกIอให$สิทธิ

สIวนบุคคลวนบุคคลไมIใชIเพียงผู$เดียว โดยสุจริต และใช$วิจารณญาณ 
 

28. การระงับข.อพิพาท 

ข$อพิพาท หรือ ข$อเรียกร$องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข$องกับข$อกำหนดนี้ หรือสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต$

ข$อกำหนดนี้ (รวมถึงข$อพิพาทหรือข$อเรียกร$องที่มิได$ทำสัญญา) ตกอยูIภายใต$บังคับและตีความตามกฎหมายไทย 

และอยูIภายใต$เขตอำนาจของศาลท่ีมีเขตอำนาจในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

29. การแก.ไขเพ่ิมเติม 

สินวัฒนา โซเชียล อาจเปลี่ยนแปลงข$อกำหนดนี้ได$ตลอดเวลา ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข$อกำหนดนี้เปHนประจำ 

ถ$ามีการเปล่ียนแปลงในสIวนท่ีเปHนสาระสำคัญ สินวัฒนา โซเชียล อาจแจ$งให$ผู$ใช$บริการด$วยอีเมล ประกาศเปHนลาย

ลักษณ?อักษรในการให$บริการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเราเห็นสมควร การเปล่ียนแปลงใดจะถือวIาเปHน “การเปล่ียนแปลง

ในสIวนที่เปHนสาระสำคัญ” ขึ้นอยูIกับการพิจารณาของ สินวัฒนา โซเชียลแตIเพียงผู$เดียว ซึ่งเราจะพิจารณาโดย

สุจริต และใช$วิจารณญาณอยIางวิญ�ูชน 
 

30. ติดตuอเรา 

- สินวัฒนา โซเชียล เปHนสIวนหน่ึงของ บริษัท สินวัฒนา คราวด?ฟPนดิง คอร?ปอเรช่ัน จำกัด 

- ท่ีอยูI: เลขท่ี 140/17 อาคารไอทีเอฟ ช้ัน 11 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ? เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

- หมายเลขโทรศัพท?: +66 2 233 3723 

- หมายเลขโทรศัพท?มือถือ: +66 94 490 0457 

- อีเมล: info@sinwattana.com 


