
 

C1 - Internal use 

ขอ้ตกลงการใชง้านของเว็บไซต/์แอปพลเิคชนั 

 “การเขา้ถงึ” 

ใชบ้งัคบัเมือ่ มกราคม 2564 
 
ขอตอ้นรบัเขา้สู่เว็บไซต/์แอปพลเิคชนัทีท่ าขึน้เพือ่ การใหบ้รกิารการเขา้ถงึ แผนกผลติภณัฑช์า่งผมมอือาชพีของลอรอีลั 
(ซึง่ตอ่ไปในทีนี่เ้รยีกวา่ “บรกิาร”) 
 

กรุณาอ่านขอ้ตกลงการใชง้านทีใ่ชบ้งัคบักบัการใชบ้รกิารโดยถีถ่ว้น (ซึง่ตอ่ไปในทีนี่เ้รยีกว่า “ขอ้ตกลงการใชง้าน”) 
เมือ่อท่านใชบ้รกิารนี ้ท่านไดต้กลงในขอ้ตกลงการใชง้านโดยไมม่ขีอ้สงวน 
 

ส าหรบัการรอ้งขอทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารของท่าน ท่านอาจตดิต่อเราไดต้ามทีอ่ยู่: บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ช ัน้ 6,8,9,21 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 

 
 

1. การเขา้ถงึบรกิาร 

 

ท่านตอ้งอายุอยา่งนอ้ย 20 ปีในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร 
 

สามารถสรา้งบญัชผีูใ้ชข้องท่านบนเว็บไซตห์รอืบนแอปพลเิคชนั แต่ไม่วา่กรณีใด 
ท่านสามารถแกไ้ขประวตัขิองท่านไดบ้นเว็บไซต ์

 

การเขา้ถงึบรกิาร และ/หรอื บางส่วนของการบรกิารน้ัน อาจจ าเป็นตอ้งใชร้หสั PIN ในกรณีดงักล่าว 
ขึน้อยู่กบัท่านว่าจะด าเนินการตามสมควรในการเก็บรหสัดงักล่าวใหเ้ป็นความลบัหรอืไม่ 
ท่านอาจเปลีย่นรหสัของท่านเมือ่ใดกไ็ด ้ อย่างไรก็ด ี จ านวนความพยายามในการเขา้ถงึบรกิาร และ/หรอื 
บางส่วนของบรกิารอาจถกูจ ากดัเพือ่ป้องกนัการทุจรติจากการใชร้หสั 
กรุณาแจง้เราในกรณีทีท่่านอาจทราบถงึการใชง้านอย่างทุจรติใด 
ในกรณีทีม่กีารท าผดิกฎตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงการใชง้านนี ้เราขอสงวนสทิธใินการระงบัการเขา้ถงึของท่านช ัว่คราว 
 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการเขา้ถงึและใชง้านอนิเทอรเ์น็ตอยู่ในความรบัผดิชอบของท่าน 
 

1.1 การเขา้ถงึแอปพลเิคชนั 

 

ดาวนโ์หลดและเขา้ถงึอย่างไร 

 

แอปพลเิคชนัจะถกูสง่ผ่านการดาวนโ์หลดแบบอเิล็กทรอนิกสจ์าก Apple Store และ Google Play store  
(ซึง่ตอ่ไปในทีนี่เ้รยีกวา่ “แพลตฟอรม์”) ท่านอาจดาวนโ์หลดจากแพลตฟอรม์ซึง่ (1) ส าเนาแอปพลเิคชนัและ (2) 
ตดิตัง้ลงบนอุปกรณข์องท่านตามค าสัง่ทีใ่หเ้มือ่ท าการตดิตัง้ และ/หรอื ค าสัง่ทีโ่พสตบ์นแพลตฟอรม์ 

 

บนอุปกรณใ์ด 

 

การตดิตัง้และการใชง้านแอปพลเิคชนัตอ้งใชเ้ครือ่งมอืทีท่ างานรว่มกนักบัการเชือ่มต่ออนิเทอรเ์น็ตได ้
 

ระบบปฏบิตักิารดงัต่อไปนี ้iOS และ Android สามารถท างานรว่มกนัได ้ 
 

ท่านจะตอ้งรบัผดิทัง้หมดส าหรบัการด าเนินการใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืรวมไปถงึค่าใชจ้่ายในการโทรคมนาคมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการตดิตัง้ การเขา้ถงึและการดาวนโ์หลดแอปพลเิคชนั 
 

ผูใ้หบ้รกิารของท่านอาจเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิจากท่านส าหรบัการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตจากโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ต 
เราจะไม่รบัผดิในค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืข่ายหรอืโรมมิง่จากการอพัเดทแอปพลเิคชนั 

 

การอนุญาต 

 

แอปพลเิคชนันีเ้ป็นเพยีงการอนุญาตใหใ้ชง้าน แต่มใิชเ่พือ่การจ าหน่าย 

 

จากวนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องขอ้ตกลงการใชง้านนี ้ ตามการปฏบิตัติามเงือ่นไขในทีนี่ ้
เราใหอ้นุญาตท่านใชง้านแอปพลเิคชนัโดยเป็นสทิธทิีไ่มจ่ ากดัแต่เพยีงผูเ้ดยีว สามารถเพกิถอนได ้ และ ไม่สามารถโอนได ้
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ตลอดระยะเวลาการใชง้านแอปพลเิคชนั โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่วตัถุประสงคภ์ายในองคก์ารและการอบรม 
เขตพืน้ทีท่ีอ่นุญาตใหใ้ชง้านแอปพลเิคชนัตามขอ้ตกลงนีค้อืประเทศไทยเท่าน้ัน 
 

2. ทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

ก. สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

การพฒันาบรกิารมกีารลงทุนทีส่ าคญัเกีย่วขอ้ง  ไม่ว่าเว็บไซต ์แอปพลเิคชนั และส่วนประกอบต่างๆ (ไดแ้ก ่แบรนด ์รูปภาพ 
ขอ้ความ วดิโิอ ฯลฯ) ไดร้บัการคุม้ครองโดยสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่อนุญาตใหใ้ช ้ ท าซ า้ หรอืเผยแพรบ่รกิาร 
(ไมว่่าทัง้หมดหรอืแต่บางสว่น) ในสือ่ใดก็ตาม เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง วตัถุประสงคท์างการคา้ 
 

ท่านสามารถดาวนโ์หลดเนือ้หาทีท่่านไดร้บัอนุญาตใหด้าวนโ์หลดผ่านบรกิาร (ซึง่ตอ่ไปในทีนี่เ้รยีกวา่ 

“เน้ือหาทีด่าวนโ์หลดได”้)  

เราใหส้ทิธทิีไ่มจ่ ากดัแต่เพยีงผูเ้ดยีวและสทิธทิีไ่ม่สามารถโอนไดใ้นการใชเ้นือ้หาทีด่าวนโ์หลดได ้ แกท่่าน 

เพือ่วตัถุประสงคส์่วนตวัและส่วนบุคคลเท่าน้ัน 

โดยปราศจากค่าใชจ้่ายและตลอดระยะเวลาคุม้ครองสทิธทิางทรพัยส์ทินทางปัญญาตามทีร่ะบุไวใ้นกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและป

ฏญิญาสากล หา้มมกีารท าซ า้ รบัรอง แกไ้ข จ าหน่ายบรกิาร 

เมือ่ดาวนโ์หลดหรอืใชเ้นือ้หาทีด่าวนโ์หลดไดห้มายความว่าท่านยนิยอมใชเ้นือ้หาดงักลา่วตามขอ้ตกลงการใชง้านนี ้
 
 
 

ข. สทิธขิองบุคคลภายนอก 
 

เราขอเตอืนใหท่้านทราบว่าท่านจะตอ้งรบัรองการอนุญาตและสทิธิท์ีจ่ าเป็นทัง้หมดจากผูถ้อืสทิธิท์ีเ่กีย่วขอ้งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้

อหาใด ๆ  ทีท่่านอาจตอ้งการโพสตผ่์านบรกิาร รวมถงึสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาใด ๆ  และ/หรอืวรรณกรรม ศลิปะ และ/หรอื 

สทิธใินทรพัยส์นิเชงิอุตสาหกรรมสทิธิใ์นและสทิธิใ์นการเผยแพร ่ (รวมถงึสทิธใินภาพลกัษณข์องตวัเอง) 

เพือ่อนุญาตใหคุ้ณใชเ้นือ้หาดงักลา่วอย่างเงยีบ ๆ ตวัอย่างเชน่คุณจะตอ้งรกัษาสทิธิใ์นและตอ่เนือ้หาใด ๆ 

(โดยเฉพาะภาพถา่ย) ทีแ่สดงรายการสถาปัตยกรรมล่าสุด การออกแบบโฆษณา 

หรอืการออกแบบเครือ่งแตง่กายทีอ่าจปรากฏขึน้ (ตวัย่อโลโก ้ฯลฯ ) 
 

ค. เนือ้หาของผูใ้ชผ้่านการแสดงความคดิเห็น 
ค าถามต่อผูเ้ชีย่วชาญและรูปแบบการจดัอนัดบั 

 

เราอาจสรา้งพืน้ทีส่ าหรบัเนือ้หาของผูใ้ช ้ เชน่ ขอ้ความ ขอ้คดิเห็น การจดัอนัดบั ภาพ ความเห็น ฯลฯ ผ่านบรกิารนี ้
(ซึง่ตอ่ไปในทีนี่เ้รยีกวา่ “เน้ือหาของผูใ้ช”้) 
 

เมือ่โพสตเ์นือ้หาของผูใ้ชผ้่านบรกิาร ท่านใหส้ทิธแิกเ่รา โดยไมม่คี่าลขิสทิธิ ์ โดยไมส่ามารถเพกิถอนได ้ โดยไม่ผูกขาด 

สทิธสิากล 

และตลอดระยะเวลาการคุม้ครองทางกฎหมายของสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและสน

ธสิญัญาระหว่างประเทศ(รวมไปถงึระเบยีบขอ้บงัคบัเพิม่เตมิหรอืฉบบัแกไ้ข)  ในการท าซ า้ แสดง ใช ้ คดัลอก เปลีย่นแปลง 

ดดัแปลง แกไ้ข จ าหน่าย แปล สรา้งผลงานลอกเลยีนแบบจากรวมเขา้กบังานอืน่ แจกจ่ายเนือ้หาของผูใ้ชด้งักล่าว 

(ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน) 

ท่านอนุญาตใหล้อรอีลั เอส.เอ. ซึง่สทิธใินการใชช้ ือ่ผูใ้ช ้ ชือ่จรงิ ภาพ ความชอบ หรอืขอ้มลูทีร่ะบุตวัตนได ้

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านเนือ้หาของผูใ้ชข้องท่าน สทิธใินการใชส้ทิธสิ่วนบุคคลนีใ้หป้ระโยชนใ์นหา้ (5) 

ปีส าหรบัสือ่เดยีวกนัตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวข้า้งบน 

ลอรอีลั เอส.เอ. อาจใช ้แสดงผล ท าซ า้ จ าหน่าย ส่งต่อ รวมเขา้กบังานอืน่ เปลีย่นแปลง และ/หรอื  แกไ้ข เนือ้หาของผูใ้ช ้

เพือ่เหตุผลทางกฎหมายและ/หรอืขอ้บงัคบั ในทางทีเ่ห็นสมควร (ในขณะทีย่งัคงรกัษาความเชือ่มัน่ดัง้เดมิ) ดว้ย 

ไมม่ขีอ้ผูกมดัใด ๆ กบัคณุ 

การใชง้านดงักลา่วจะไดร้บัอนุญาตเพือ่วตัถุประสงคภ์ายในหรอืภายนอกบรษิทั เพือ่บรษิทัหรอืเพือ่การสือ่สารทางการเงนิ 

การโฆษณา และเพือ่การประชาสมัพนัธ ์ วตัถุประสงคท์างประวตัศิาสตรห์รอืทางจดหมายเหตุ ของกลุ่มบรษิทัลอรอีลั 

หรอืบรษิทัในเครอื ผลติภณัฑข์องลอรอีลั และ/หรอื แบรนด ์โดยเฉพาะอย่างยิง่โดยสือ่ดงัตอ่ไปนี ้

• การโพสตใ์นทุกรูปแบบในปรมิาณทีไ่มจ่ ากดั 
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• สือ่สิง่พมิพไ์มจ่ ากดัจ านวนสิง่พมิพ ์

• การเผยแพรไ่ม่จ ากดัจ านวนโดยเฉพาะการเผยแพรเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นการสือ่สารภายในองคก์รรวมถงึหน่วยงานข

ายและเครอืข่ายการจดัจ าหน่าย (ผูค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี ตวัแทน ฯลฯ ) กจิกรรม แผน่พบัส าหรบัการประชมุ 

งานแสดงสนิคา้ แผงสนิคา้ ... ; การสือ่สารแบบธรุกจิต่อธรุกจิ(B-to-B) ในสือ่มวลชนมอือาชพี 

ส าหรบัสิง่พมิพแ์ละ/หรอืปรมิาณไมจ่ ากดั จ านวน 

• การเผยแพรท่างอเิล็กทรอนิกส ์ ไอท ี ดจิทิลั มลัตมิเีดยี อนิเทอรเ์น็ต และอนิทราเน็ต ผ่านเว็บไซตใ์ด ๆ 

(ไมว่่าจะเป็นเว็บไซตแ์ละ/หรอืสือ่ใดกต็ามรวมถงึวือ่สงัคมกเชน่ เฟสบุค๊ (Facebook), ทวติเตอร ์ (Twitter), 

ยูทูป(YouTube) หรอื เดลีโ่มช ัน่(Dailymotion) การเพิม่และการออกอากาศไม่จ ากดัจ านวน 

• ผ่านสือ่โฆษณาใด ๆ (รวมถงึวธิกีารโฆษณาทีร่า้นคา้ปลกีและผลติภณัฑแ์บรนด ์ ลอรอีลักรุป๊ 

(ซึง่ตอ่ไปในทีนี่เ้รยีกวา่ "สือ่") 
 

ท่านยนืยนัและตกลงว่า (1) ท่านเป็นเจา้ของสทิธใินเนือ้หาของผูใ้ช ้ และ/หรอื 

ท่านไดร้บัอนุญาตจากบุคคลใดทีเ่ป็นเจา้ของสทิธทิรพัยส์นิทางปัญญาหรอืสทิธสิ่วนบุคคลในเนือ้หาของผูใ้ชใ้นการใหส้ทิธิ

ตามนี ้ (2) ท่านและบุคคลใดก็ตามทีป่รากฏอยู่ในเนือ้หาของผูใ้ชจ้ะตอ้งไมม่อีายุต ่ากว่า 20 ปี และ (3) 

การใชเ้นือ้หาของผูใ้ชข้องท่านโดยลอรอีลัจะตอ้งไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหรอืละเมดิสทิธบุิคคลภายนอก ลอรอีลั เอส.เอ 

มสีทิธใินการเปิดเผยตวัตนของท่านใหก้บับุคคลภายนอกใดทีร่อ้งเรยีนว่าเนือ้หาของผูใ้ชข้องท่านมกีารละเมดิสทิธขิองบุคค

ลภายนอกน้ัน 

หากเนือ้หาของผูใ้ชป้ระกอบดว้ยการสนับสนุนหรอืค าชมเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา 

ท่านยอมรบัว่าเนือ้หาดงักล่าวเป็นความจรงิและถูกตอ้งตามความเชือ่โดยซือ่ตรงของท่านจากการใชง้านผลติภณัฑข์องลอรี

อลัเอส.เอ. และท่านไดม้กีารเปิดเผยการรบัสนิคา้ฟร ี หรอื 

สทิธปิระโยชนเ์ป็นการแลกเปลีย่นส าหรบัการแสดงเนือ้หาของผูใ้ชข้องท่าน 

ท่านไดร้บัแจง้ในทีนี่ว้่าสือ่สงัคมดงักลา่วเป็นแพลตฟอรม์ทีบุ่คคลภายนอกเป็นเจา้ของ และ 

การกระจายและการใชเ้นือ้หาของผูใ้ชผ่้านสือ่สงัคมดงักล่าวจะถูกควบคุมโดยขอ้บงัคบัการใชง้านโดยบุคคลภายนอกเชน่วา่

น้ัน ดงัน้ัน 

เราจะไม่รบัผดิชอบการใชเ้นือ้หาใดๆโดยเราหรอืโดยบุคคลภายนอกทีเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงการใชท้ีร่ะบุโดยสือ่สงัคม 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีง ในกรณีของ ขอบเขตและระยะเวลาการใหใ้ชส้ทิธแิละการลบเนือ้หา 

ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบในการจดัการขอ้เรยีกรอ้งจากบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านเนือ้หาตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บั

งคบัการใชง้านของสือ่สงัคม  

ยิง่ไปกวา่น้ัน 

เราขอเตอืนท่านว่าเนือ้หาอาจมกีารอา้งถงึในระบบปฏบิตักิารคน้หาและอาจจะไดเ้ขา้ถงึโดยผูช้มนอกเหนือจากการบรกิาร 

ท่านรบัทราบและตกลงว่าเนือ้หาของผูใ้ชอ้าจะเป็นไปโดย “การสือ่สารแบบไวรอล” (การสือ่สารแบบปากต่อปาก) 

ในเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก และทราบว่า ลอรอีลั เอส.เอ จะไม่รบัผดิในขอ้เรยีกรอ้งหรอืการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

การอนุญาตนีท้ าใหเ้ราสามารถปรบัเนือ้หาของท่านตามทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ตต่น้ และ/หรอื 

ใหค้ าอธบิายใดๆเกีย่วกบัเนือ้หาของผูใ้ชต้ามทีเ่ราเห็นวา่มปีระโยชน ์ ภายใตเ้งือ่นไขทีว่่า 

เนือ้หาของผูใ้ชนี้จ้ะไมป่รบัเปลีย่นภาพหรอืขอ้ความของท่าน 
 

อกีทัง้ การใชเ้นือ้หาของผูใ้ชอ้าจมขีอ้มูลทีไ่มส่ามารถระบุตวัตนได ้ เชน่ เมอืง ประเทศ หรอือายุของท่าน และ/หรอื 

ถา้ท่านอนุญาตโดยชดัแจง้ กอ็าจมขีอ้มลูทีส่ามารถระบุตวัตนของท่าน เชน่ ชือ่ หรอือเีมลของท่าน  

ท่านยอมรบัว่า ลอรอีลั เอส.เอ. จะไม่ช าระค่าใชจ้่ายท่านส าหรบัการใชง้านเนือ้หาของผูใ้ช ้

และ/หรอืสทิธใินทรพัยส์นิทางบญัญาทีเ่กีย่วขอ้กบัเนือ้หาของผูใ้ช ้

เนือ้หาของผูใ้ชใ้ดทท่ีานไดโ้พสตผ่์านบรกิารน้ันถกูเลอืกโดยท่านและอยู่ภายใตค้วามรบัผดิของท่านทัง้หมด อย่างไรก็ตาม 
เราอยากจะเตอืนท่านว่าเนือ้หาของผูใ้ชจ้ะไม่ขดักบักฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั หรอืจรยิธรรมพืน้ฐานซึง่เป็นทีย่อมรบั 
หรอืตามหลกัการทีร่ะบุในทีนี่ ้ ทัง้นี ้
เราขอสงวนสทิธใินการลบเนือ้หาของผูใ้ชใ้ดก็ตามทีอ่าจจะไม่ไดป้ฏบิตัติามขอ้ตลกงการใชง้านนีห้รอืตามจรรยาบรรณพืน้ฐ
าน 



 

C1 - Internal use 

 

นอกจากนีห้ากท่านเขา้ถงึเนือ้หาของผูใ้ชท้ีส่รา้งโดยผูใ้ชร้ายอืน่ 

ท่านจะตอ้งปฏบิตัติามสทิธขิองผูใ้ชด้งักล่าวและโดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะตอ้งไม่ท าซ า้หรอืเผยแพรเ่นือ้หาดงักล่าวทีเ่ผยแพ

รผ่่านสือ่อืน่ ๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมล่วงหนา้จากผูใ้ชท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

หากท่านเปลีย่นใจเกีย่วกบัการแบ่งปันเนือ้หาของผูใ้ชข้องท่านโปรดเลอืกไม่รบัโดยตดิต่อเราที ่ consumerervice@th.loreal.com 

หรอืใชแ้บบฟอรม์ตดิต่อเราทีม่อียู่บนเว็บไซต ์

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขนีอ้าจไดร้บัการอพัเดท(ท าใหท้นัสมยั)เป็นประจ าโดย ลอรอีลัเอส.เอ. 

โปรดตรวจสอบทุกคร ัง้กอ่นทีจ่ะโพสตใ์นการใชบ้รกิาร 

 

3. ประมวลจรยิธรรม 

 

เราสนับสนุนคุณค่าของการยอมรบัความคดิเห็นและการเคารพต่อผูอ้ืน่ 

 

ดว้ยประการนี ้โดยการใชบ้รกิาร ท่านตกลงทีจ่ะไม ่
 

• ท าใหเ้ป็นสาธารณะหรอืใหข้อ้มุลใดทีอ่าจเป็น “ขอ้มลูทีม่คีวามออ่นไหว” ภายใตข้อ้บงัคบัการคุม้ครองขอ้มลู 

- ขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัเชือ้ชาต ิ เผ่าพนัธ ์ ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่ในลทัธ ิ ศาสนา 

หรอืปรชัญา  

- สมาชกิสหภาพการคา้ 

- ขอ้มูลทางพนัธกุรรม ขอ้มูลชวีภาพทีถู่กประมวลผลเพือ่ระบุตวัตนมนุษย ์ 

- ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพ 

- ขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศหรอืความหลากหลายทางเพศของบุคคล 
 

• ถ่ายทอดความคดิเห็นทีเ่ป็นการเหยยีดเชือ้ชาต ิ มคีวามรุนแรง เกลยีดชงัคนตา่งชาต ิ มคีวามมุง่รา้ย 

มคีวามหยาบคาย มคีวามลามกอนาจารหรอืผดิกฎหมาย 

• เผยแพรเ่นือ้หาใด ๆ ทีอ่าจเป็นอนัตราย หมิน่ประมาท เนือ้หาทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 

ทีเ่ป็นการมุ่งรา้ยหรอืละเมดิสทิธคิวามเป็นสว่นตวัหรอืสทิธสิาธารณะ ยุยงใหเ้กดิความรุนแรง 

ความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุ ์

หรอืเขา้ข่ายเป็นการอนาจารอย่างรา้ยแรงหรอืยุยงใหก้อ่อาชญากรรมหรอืความผดิบางอย่าง 

• ละเมดิระเบยีบกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ทีใ่ชบ้งัคบั 

รวมถงึการแบ่งปันขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อนในการแข่งขนัอย่างผดิกฎหมายกบัคู่แข่งของท่าน (เชน่ 

ขอ้มูลเกีย่วกบัราคาผลติภณัฑห์รอืบรกิารตน้ทุนหรอืกลยุทธท์างธรุกจิของคณุ) 

หรอืการตกลงในแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นการคดัคา้นหรอืกระทบการป้องกนั การจ ากดั 

หรอืการบดิเบอืนการแข่งขนัในตลาด (เชน่ 

การก าหนดราคากบัคู่แข่งหรอืการเปลีย่นแปลงรูปแบบการแข่งขนัของตลาดโดยมชิอบดว้ยวธิใีดก็ตาม) 

• ใชบ้รกิารเพือ่วตัถุประสงคท์างการเมอืง การโฆษณาชวนเชือ่ การชวนใหเ้ปลีย่นศาสนา  

• เผยแพรเ่นือ้หาใด ๆ ทีเ่ป็นการโฆษณาหรอืสง่เสรมิผลติภณัฑแ์ละ / หรอืบรกิารใด ๆ 

ทีแ่ข่งขนักบัแบรนดท์ีแ่สดงบนบรกิาร 

• เบีย่งเบนบรกิารจากวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ใจไว ้รวมถงึการใชบ้รกิารนีเ้ป็นบรกิารหาคู ่

• เผยแพรข่อ้มูลใดทีอ่าจเป็นการอนุญาตทัง้ทางตรงและทางออ้มในการระบุตวัตนของบุคคลโดยไมต่อ้งไดร้บัความยิ

นยอมลว่งหนา้และโดยชดัแจง้ เชน่ นามสกลุของบุคคล ทีอ่ยู่ไปรษณีย ์ทีอ่ยู่อเีมล หมายเลขโทรศพัท ์

• เผยแพรข่อ้มูลหรอืเนือ้หาใดทีอ่าจท าใหผู้เ้ยาวไ์ม่พอใจ 

• ข่มขู่หรอืคุกคามผูอ้ืน่ 

• ด าเนินกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายรวมถงึอาจละเมดิสทิธขิองผูใ้ดในซอฟทแ์วร ์ เครือ่งหมายการคา้ รูปภาพ ขอ้ความ 

วดิโิอ ฯลฯ 

• เผยแพรเ่นือ้หา (รวมถงึภาพถา่ยและวดิโีอ) ทีแ่สดงภาพผูเ้ยาว ์
 

เมือ่มกีารโพสตผ่์านบรกิาร ท่านยนืยนัและรบัรองว่า 



 

C1 - Internal use 

• ท่านจะไม่ใหล้อรอีลัเอส.เอ หรอื บุคคลใดทีก่ระท าการแทนลอรอีลั เอส.เอ 

รบัผดิชอบต่อขอ้เรยีกรอ้งหรอืความตอ้งการอนัเกีย่วกบัการใชง้านเนือ้หาของผูใ้ชข้องท่าน 

• โพสตข์องท่านเป็นไปตามขอ้ก าหนดการใชง้านนี ้

• ท่านเป็นผูเ้ขยีนโพสต ์ ท่านไม่ไดข้โมยตวัตนของบุคคลอืน่ใด 

และท่านไม่ไดใ้ชท้ีอ่ยู่อเีมลปลอมหรอืกระท าการใดทีท่ าใหเ้ขา้ใจผดิถงึทีม่าบทวจิารณข์องท่าน 

• โพสตข์องท่านเป็นงานตน้ฉบบัและไม่ไดล้ะเมดิสทิธทิางทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลภายนอก 

• เนือ้หาทัง้หมดทีท่่านโพสตเ์ป็นความจรงิและถกูตอ้ง 

ท่านตกลงและรบัรองต่อไปว่าท่านจะไม่ท าการลงเนือ้หาของผูใ้ช ้

• ทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูใด (รวมถงึราคา) ของคู่แข่งของลอรอีลัหรอืผลติภณัฑข์องคู่แข่ง (ไดแ้กผู่ผ้ลติรายอืน่ 

และ/หรอื ตวัแทนจ าหน่ายรายอืน่ และ/หรอื ผูค้า้ปลกีรายอืน่ ในผลติภณัฑส์ุขภาพและความงาม) 

• ทีท่่านจะไดร้บัคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชนท์ีเ่ป็นตวัเงนิจากบุคคลภายนอก 

หรอืทีต่คีวามไดว้่าเป็นการโฆษณาหรอืชกัจงูใหซ้ ือ้ (ซึง่รวมไปถงึเนือ้หาทีช่ ีน้ าธรุกจิใหห่้างจากลอรอีลั) 

• ทีร่วมถงึขอ้มลูใดทีอ่า้งถงึเว็บไซต ์URL อเีมล ขอ้มลูการตดิตอ่ หรอืเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่ใด 

• ทีป่ระกอบดว้ยค าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งไวรสัคอมพวิเตอรห์รอืโปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอืไฟลอ์ืน่ ๆ 

ทีอ่าจกอ่กวนหรอืสรา้งความเสยีหาย 

เราขอสงวนสทิธใินการจ ากดัหรอืระงบัการเขา้ถงึของผูใ้ชง้านทีท่ าผดิขอ้ตกลงการใชง้านน้ี 

และในการปฏเิสธการโพส เปลีย่นแปลง แกไ้ข 

หรอืลบเน้ือหาขอ้ผูใ้ชง้านทีเ่ราเห็นตามดุลยพนิิจของเราว่าเป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงการใชง้านน้ี 

ทัง้นี ้เราขอสงวนสทิธใินการไมเ่ผยแพร ่

• เนือ้หาทีซ่  า้ 

• บทวจิารณท์ีว่่างเปล่า  

• เนือ้หาทีไ่มส่ามารถเขา้ใจได ้(เชน่เนือ้หาทีม่อีกัขระแบบสุ่มและ อกัขระของค าทีไ่ม่มคีวามหมาย) 

เราไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าท่านจะสามารถแกไ้ขหรอืลบเนือ้หาใด ๆ ทีท่่านส่งมาได ้
 
หากท่านทราบถงึเนือ้หาของผูใ้ชท้ีอ่าจเอาผดิกบัอาชญากรรมต่อมนุษยชาตปิลกุระดมความเกลยีดชงัทางเชือ้ชาตแิละ / 
หรอืความรุนแรง หรอืเกีย่วขอ้งกบัภาพอนาจารของเด็ก ท่านจะตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบทนัทตีามทีอ่ยู่อเีมลตอ่ไปนี ้
consumerervice@th.loreal.com หรอืโดยการส่งจดหมายโดยละเอยีดไปยงัทีอ่ยู่ตอ่ไปนี:้ 
consumerervice@th.loreal.com ระบุในอเีมล/ จดหมายของท่านวนัทีท่ีคุ่ณคน้พบเนือ้หาดงักล่าว 
ขอ้มูลประจ าตวัของท่าน  URL ค าอธบิายของเนือ้หาทีม่กีารโตแ้ยง้และ ID ผูใ้ชข้องผูเ้ขยีนดงักลา่ว 
 
หากท่านเห็นว่าเนือ้หาของผูใ้ชล้ะเมดิหลกัการทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ละเมดิสทิธิข์องท่านหรอืสทิธิข์องบุคคลภายนอก 
(เชน่การละเมดิ การดูหมิน่ การฝ่าฝืนวามเป็นสว่นตวั) ท่านสามารถสง่หนังสอืแจง้ไปยงัทีอ่ยู่อเีมลตอ่ไปนี:้ 
consumerervice@th.loreal.com หรอืโดยการส่งจดหมายโดยละเอยีดไปยงัทีอ่ยู่ตอ่ไปนี:้ 
consumerervice@th.loreal.com ระบุในอเีมล/ จดหมายของท่านวนัทีท่ีคุ่ณคน้พบเนือ้หาดงักล่าว 
ขอ้มูลประจ าตวัของท่าน  URL ค าอธบิายของเนือ้หาทีม่กีารโตแ้ยง้และ ID ผูใ้ชข้องผูเ้ขยีนดงักลา่ว 
 

4. ขอ้มูลทีร่ะบุในบรกิาร 

 

ก. หลกัท ัว่ไป 

 

เราขอเตอืนท่านว่าความไม่ถกูตอ้งและการละเวน้อาจปรากฏในขอ้มลูจากการใหบ้รกิาร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลภายนอก 
เรารบัรองว่าจะลบขอ้มูลทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืท าขอ้มลูดงักลา่วใหส้มบูรณบ์นเว็บไซตโ์ดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 

ข. ค าแนะน าและโปรไฟลค์วามงาม 

 
ค าแนะน าทีม่ใีหเ้กีย่วกบับรกิารนีแ้ละ/หรอืเครือ่งมอืทีม่ใีหเ้พือ่ก าหนดโปรไฟลค์วามงามของท่านเป็นเพยีงการจ าลองขึน้เพือ่
ขอรบัค าแนะน าเกีย่วกบัเครือ่งส าอางจากผูเ้ชีย่วชาญ 



 

C1 - Internal use 

ขอ้มูลทีน่ าส่งมวีตัถุประสงคเ์พือ่บ่งชีอ้ย่างเครง่ครดัและจะไมม่กีารแทนทีก่ารวนิิจฉัยทางการแพทยห์รอืการปรกึษาทางคลนิิก
และไมส่ามารถใชท้ดแทนการรกัษาพยาบาลได ้
ดงัน้ันเราจงึไมส่ามารถรบัประกนัความพงึพอใจทัง้หมดของท่านดว้ยค าแนะน าทีเ่ป็นผลมาจากการใชเ้ครือ่งมอืดงักลา่วและเ
ราจะไม่รบัผดิชอบต่อการใชง้านใด ๆของท่าน 
 
ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัเราขอแนะน าใหป้รกึษาแพทยข์องท่าน 
 

ค. ลงิกไ์ฮเปอรเ์ท็กซ ์ 
 

ลงิกไ์ฮเปอรเ์ท็กซท์ีร่วมอยู่ในบรกิารอาจน าท่านไปสู่เว็บไซตท์ีเ่ผยแพรโ่ดยบุคคลทีส่ามและเนือ้หาทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมได ้
ดงัน้ันในขอบเขตทีก่ลา่วว่าลงิกไ์ฮเปอรเ์ท็กซร์วมอยู่ในบรกิารนีเ้พือ่จดุประสงคเ์ดยีวในการอ านวยความสะดวกในการท่องอิ
นเทอรเ์น็ตของท่าน 
การคน้หาเว็บไซตข์องบุคคลทีส่ามจะเป็นการตดัสนิใจของท่านเองและความรบัผดิของท่านแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
 

ง. ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

เราอาจรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัท่านโดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่คุณ: (1) สมคัรใชบ้รกิาร; (2) 
ดาวนโ์หลดเนือ้หาทีด่าวนโ์หลดได;้ (3) ลงชือ่เขา้ใช ้ (4) สมคัรเลน่เกม / การแข่งขนั (5) ส่งอเีมลถงึเรา (6) 
ตอบแบบส ารวจหรอืการศกึษา 
 

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณโปรดดนูโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา 
 

จ. คุกกี ้
 

คุกกีเ้ป็นไฟลเ์ล็กทีอ่ยู่ในเครือ่งมอืของท่านเมือ่ท่านเขา้ใชง้านเว็บไซต ์(เชน่ การคน้หาเพจ วนัทีแ่ละเวลาในการเขา้ถงึ ฯลฯ) 
และอาจถูกอ่านเมือ่ใดก็ตามทีท่่านเขา้ถงึเว็บไซตเ์ดมิ (ซึง่ต่อไปในทีนี่เ้รยีกวา่ “คุกกี”้) 
 

ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านคกุกี ้โปรดดูทีต่ารางคกุกี ้
 

 

ฉ. การแกไ้ขบรกิารและขอ้ตกลงการใชง้าน 

 

อาจแกไ้ขเนือ้หาและขอ้มลูทีร่วมอยู่ในการบรกิารรวมไปถงึขอ้ตกลงการใชง้านนี ้

โดยเฉพาะเพือ่วตัถุประสงคใ์นการปฏบิตัติามกฎ และ/หรอื ระเบยีบใหม่ใดๆ และ/หรอื เพือ่พฒันาบรกิาร 
 

 

ท่านจะไดร้บัแจง้การแกไ้ขผา่นทางเว็บไซต ์ และ/หรอื 
แอปพลเิคชนักอ่นการแกไ้ขดงักล่างจะถกูใชบ้งัคบัในขอ้ตกลงการใชง้านนี ้
นอกเสยีจากว่าการแกไ้ขน้ันตอ้งการการอนุมตัจิากท่านโดยชดัแจง้ 
เราจะถอืว่าการใชง้านตอ่ของท่านเป็นการยอมรบัขอ้ตกลงการใชง้านใหม่ 
  
 

ช. เครดติ 

 

บรกิารไดร้บัการพฒันาส าหรบัผูเ้ผยแพรโ่ดย  DOCEBO S.p.A, บรษิทัจ ากดัโดยหุน้ ซึง่มทุีนจดทะเบยีนเท่ากบั 762,161 
ยูโร ตัง้อยู่ที ่ เวยี อลัโด โมโร 1 20846 , มาเชรโิอ (เอ็มบ)ี ประเทศอติาล ี จดทะเบยีนกบั 
ส านักทะเบยีนการคา้และบรษิทัมาเชรโิอ ภายใตเ้ลขที ่04793690969; 
หมายเลขโทรศพัท:์  +39 39 232 3286  
 

ซ. ขอ้ปฏเิสธความรบัผดิ 

 

เราจะใชค้วามพยายามอย่างเต็มทีใ่นการรกัษาการเขา้ถงึบรกิารและเนือ้หาทีด่าวนโ์หลดไดต้ลอดเวลา 

อย่างไรก็ตามเราไมส่ามารถรบัประกนัความพรอ้มใชง้านและการเขา้ถงึเว็บไซตไ์ดอ้ยา่งถาวร 

อนัทีจ่รงิเราอาจจ าเป็นตอ้งระงบัการเขา้ถงึบรกิารทัง้หมดหรอืบางส่วนในช ัว่ขณะหน่ึงโดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่วตัถุประสงคใ์น

การบ ารุงรกัษาทางเทคนิค 

 



 

C1 - Internal use 

เราขอระบุเพิม่เตมิในทีนี่ว้่าอนิเทอรเ์น็ตและไอทหีรอืเครอืข่ายโทรคมนาคมไม่มขีอ้ผดิพลาดและอาจมกีารเกดิการขดัจงัหวะ

และความลม้เหลวได ้ เราไมส่ามารถใหก้ารรบัประกนัใด ๆ ในเรือ่งนีแ้ละจะไม่รบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายใด ๆ 

ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและไอทหีรอืเครอืข่ายโทรคมนาคมรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพยีง: 

- การสง่และ / หรอืการรบัขอ้มลูและ / หรอืขอ้มูลผา่นอนิเทอรเ์น็ตไม่ด ี

- การบุกรุกจากภายนอกหรอืไวรสัคอมพวิเตอร ์

- อุปกรณร์บัสญัญาณหรอืเครอืข่ายการสือ่สารทีผ่ดินัด และ 

- อนิเทอรเ์น็ตท างานผดิปกตใิด ๆ ทีอ่าจขดัขวางการท างานทีเ่หมาะสมของบรกิาร 

 

สุดทา้ยนี ้ ความรบัผดิของเราจะจ ากดัอยู่ทีค่วามเสยีหายโดยตรง ไม่รวมถงึความเสยีหายหรอืความสูญเสยีอืน่ใด 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเสยีหายทางออ้มใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่จ ากดัเฉพาะการสูญเสยีก าไรรายไดห้รอืค่าความนิยม 

 

 

ฌ. กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัและการยุตขิอ้พพิาท 

 

ขอ้ตกลงใชง้านเนีอ้ยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายของประเทศไทย 
 

ส าหรบัปัญหาใด ๆ โปรดตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของเรา: consumerervice@th.loreal.com 

โทร: 02-684-3000 เวลาท าการ 09.00-18.00 น 
 

ตามหลกัเกณฑท์ีบ่งัคบัใชใ้นการไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทของผูบ้รโิภคจะตอ้งส่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัฝ่ายบรกิารลกูคา้ตาม

ทีอ่ยู่ดงัต่อไปนี:้ บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ากดั 179 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ช ัน้ 6,8,9,21 

ถนนสาทรใตทุ่้งมหาเมฆสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 

อเีมล: consumerervice@th.loreal.com 
 

นอกจากฝ่ายบรกิารลกูคา้แลว้ ขอ้พพิาทของผูบ้รโิภคใด ๆ 

อาจถูกส่งไปยงัแพลตฟอรม์การระงบัขอ้พพิาททางออนไลนต์ามมาตรา 14 ของขอ้บงัคบัสหภาพยุโรปหมายเลข 

524/2013 ซึง่สามารถเขา้ถงึไดผ่้านลงิคต์อ่ไปนี:้ https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
 

หากไม่สามารถยุตขิอ้พพิาทผ่านกระบวนการไกล่เกลีย่ดงักลา่วไดใ้หส้่งต่อไปยงัศาลทีม่เีขตอ านาจศาลไทย 
 

*** 


