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ขอตกลงใน Amazon.com Associates Program (แกไขลาสุด 1 สิงหาคม 2553)
(Associates Program Operating Agreement, 2010)
ขอตกลงในการเขารวมเปนพันธมิตรในการดําเนินงาน Amazon.com Associates ( “ขอตกลงในการ
ดําเนินงาน”)
คําจํากัดความและเงื่อนไขที่มีรัฐบาลดูแลและกํากับควบคุมการเขารวมการดําเนินงานเปน
พันธมิตรของเราตามขอตกลงนี้ของคุณกับอเมซอนคําวา “พวกเรา (We),” “เรา (Us)” หรือ “ของเรา (Our)”
หมายถึง บริษัทตัวแทนจําหนายที่ใหการบริการแบบเต็มรูปแบบของการนําเขา – สงออกของอเมซอนใน
สหรัฐอเมริกาหรือ LLC (ประกอบไปดวยบริษัทตางๆ ทั้งหลายที่ขายสินคาปลีกของอเมซอน) อยางในกรณี
นี้ก็อาจเปน “คุณ (You)” หรือ “ของคุณ (Your)” หมายถึงผูสมัคร “ไซต (Site)” หมายถึงเว็บไซต “เว็บไซต
ของอเมซอน ( Amazon Site)” หมายถึงทั้งเว็บไซตamazon.com หรือ endless.com แลวแตจะใช “เว็บไซต
ของคุณ ( Your site)” หมายถึงเว็บไซตใดๆโปรแกรมประยุกตใดๆ ที่คุณเชื่อมหรือลิงคไปยังเว็บไซตอเม
ซอน
การใสเครื่องหมายลงในชองที่ระบุแสดงวาคุณยอมรับคําจํากัดความตามขอตกลงและเงื่อนไขใน
การดําเนินงานตามขอตกลงนี้หรือโดยการเขาไปมีสวนรวมกับโปรแกรมนี้โดยการติดตามการโพสตสิ่งที่ได
แจงการเปลี่ยนแปลง การทบทวนขอตกลงและเอกสารของเราอยางตอเนื่องทางเว็บไซตอเมซอนหมายถึง
คุณ ( A) ยอมรับที่จะผูกพันตามขอตกลง ( B) และคุณจะไดรับแจงวาคุณไดรับการยอมรับวาไดรับการ
ประเมินและความพอใจในการเขารวมในเปนตัวแทนการขายนี้และไมไดอาศัยพรรคพวกการรับรองหรือ
เอกสารหรือเสนสายใดๆ เพื่อเขารวมโปรแกรมตามขอตกลงนี้และดวยเหตุนี้จะแสดงและ ( C) จะรับรองวา
คุณสามารถรวมสัญญาและดําเนินงานตามขอตกลงนี้ไดตามกฎหมาย (เชน คุณก็จะไมใชฝายขางนอยหรือ
เปนคนสวนนอยในโปรแกรมนี้) และจะยังคงดําเนินงานตางๆ ไดตามขอตกลงฉบับนี้รวมไปถึงเปนไปตาม
ขอกําหนดการเขารวมงานกับพันธมิตรของเรานอกจากนี้หากขอตกลงนี้จะมีบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นตกลง
เขารวมโดยบุคคลที่ยอมรับขอตกลงในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลแสดงวาบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นก็จะได
รับรองและรับประกันวาเขาหรือเธอมีอํานาจตามกฎหมายและผูกพันของบริษัท หรือนิติบุคคลตามขอตกลง
1. รายละเอียดของโปรแกรม
วัตถุประสงคของโปรแกรมคือยอมใหคุณโฆษณาผลิตภัณฑบนเว็บไซตของคุณ
(กําหนด
ไวในมาตรา 2 ) และเพื่อใหไดรับเงินรายไดสะสมจากการโฆษณาในการเขาไปซื้อขาย (กําหนดไวใน
มาตรา 7) ซึ่งจัดทําโดยกลุมผูใชของคุณ “ผลิตภัณฑ” เปนสินคาใดๆ ก็ไดที่ขายบนเว็บไซตอเมซอน ซึ่ง
ประกอบไปดวยผลิตภัณฑประเภทดิจิตอล สวนสินคาอื่นใดที่ (ก) สินคาหรือบริการอื่นใดที่เชื่อมโยง
จากเว็บไซต Amazon เปนโฆษณาบนเว็บไซตเรา (ข) แผนบริการใดๆ ที่ไมถูกประกาศโดยเรา (ค) บัตร
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ของขวัญใดๆ ( Gift Card) ที่ไมไดแลกกับสินคาของเรา เรียกวา “ไมรวมผลิตภัณฑ” 1 หรือ (b) ที่
จําหนายโดยบริษัทที่มีชื่อระบุรานคาดังนี้คือ Godiva และ Liz Claiborne เรียกวา “ไมรวมผูคา”1 สินคา
อาจมีบริการบางอยางถามีรวมกันอยางชัดเจนในตารางคาโฆษณาของโปรแกรมนี้
“สินคาประเภท
ดิจิตอล” หมายถึงสินคาที่จะถูกนํามาขายภายใตชื่อของ “Kindle Books,” “Kindle Newspapers,”
“Kindle Blogs,” “Kindle Newsfeeds,” “Kindle Magazines,” “Amazon MP3,” “Amazon Shorts,”
“eDocs,” “Amazon Video On Demand,” และ “Amazon Software Downloads” เพื่อที่จะทําใหเกิด
ความสะดวกกับการโฆษณาสินคาของคุณ เราอาจจะทําใหขอมูลหรือรูปภาพรวมถึงขอความ รูปแบบ
ลิงคและบทความที่อธิบายบนเว็บและเครื่องมือในการลิงคขอมูลของคุณหาไดงายขึ้นขอมูลในการ
เชื่อมกับโปรแกรม (เนื้อหาที่ตองการสื่อถึง) เนื้อหานั้นจะไมเจาะจงถึงเนื้อหาของคุณ คุณจะไมถูก
เชื่อมตอเขากับโปรแกรมที่แสดงอยูในหนาเว็บไซตของคุณหรือไมเชนนั้นก็จะใชขอมูล รูปภาพ
ขอความหรือเนื้อหาอื่นใดที่มีความสัมพันธที่ไมรวมถึงรานคาที่รวมรายการ สินคาที่เสนอขึ้นมาโดย
รานคาที่ไมใชพันธมิตรของอเมซอนและสินคาที่ถูกเสนออยูบนเว็บไซตใดๆที่ไมใชเว็บไซตของอเม
ซอน
2. การลงทะเบียนเปนสมาชิก
ในการเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก คุณตองยอมรับและกรอกใบสมัครโปรแกรมให
เสร็จเรียบรอยกอน คุณตองแสดงและบอกถึงเว็บไซตของคุณในใบสมัคร เราจะประเมินใบสมัครของ
คุณและจะแจงใหคุณทราบวาใบสมัครของคุณจะผานหรือไมผาน เราอาจจะปฏิเสธใบสมัครของคุณถา
เราตัดสินวาเว็บไซตของคุณไมเหมาะสมเว็บไซตที่ไมเหมาะสมซึ่งอาจจะประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้
(a) สงเสริมหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สอไปในเรื่องทางเพศหรือสิ่งลามก
อนาจารอยางชัดเจน
(b) สงเสริมหรือสนับสนุนความรุนแรงที่มีเนื้อหาที่ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สอไปในทาง
รุนแรง
(c) สงเสริมหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ประกอบไปดวย เนื้อที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหรือการ
กลาวราย
(d) สงเสริมหรือสนับสนุนเนื้อหาที่กอใหเกิดความแตกแยก หรือแบงแยกทางดานเชื้อชาติ เพศ
ศาสนาและสัญชาติ ความพิการ การทําใหเกิดความเขาใจไปในทางเกี่ยวกับเรื่องเพศหรืออายุ
(e) สงเสริมหรือสนับสนุนหรือรองรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
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(f) ประกอบไปดวยเครื่องหมายการคาใดๆ ของ Amazon.com หรือพันธมิตรของอเมซอน หรือ
แปรเปลี่ยนออกไป หรือการสะกดเครื่องหมายการคาของอเมซอนและพันธมิตรผิดไปจากชื่อ
หลัก ตัวอยางเชน <endlessboots.com> <amaozn.com> <amazonauctions.net>
<kindlemagazines.mydomain.info> หรือ <kindlewirelessreader.co.uk> ซึ่งจะไมเหมาะสม
(g) ประกอบไปดวยเครื่องหมายการคาใดๆ ของอเมซอนหรือพันธมิตรของอเมซอนในชื่อ
ผูใชงาน ( username) ใดๆ หรือชื่อกลุม ( group name) ใดๆ ก็ตาม หรือเหมือนกับกลุมเว็บไซต
เครือขายของอเมซอนตัวอยางเชน ชื่อผูใชงาน ( username) เชน “Endless Shoes,” “Amazon
Japan,” หรือ “Kindle For You” ซึ่งลงทะเบียนไวในเว็บไซตเครือขายเชนทวิตเตอร(Twitter)
หรือเฟสบุค (Facebook) จะเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม หรือ
(h) นอกจากนั้นยังรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรทางปญญา
แมวาเราจะปฏิเสธใบสมัครของคุณ คุณก็สามารถสมัครเขามาใหมไดทุกเมื่อ อยางไรก็ตาม
แมวาเราจะยอมรับใบสมัครของคุณและถาในเวลาตอมาเราพบวาเว็บไซตของคุณไมเหมาะสมเรา
อาจจะตัดสิทธิหรือยกเลิกขอตกลงนี้กับคุณได
คุณจะมั่นใจไดวาขอมูลในใบสมัครของคุณรวมถึงบัญชีผูใช Email Address และขอมูลการ
ติดตอและเว็บไซตของคุณจะสมบูรณและทันสมัยอยูตลอดเวลา เราอาจจะสงการแจงเตือนใดๆ (ถามี)
การอนุมัติ (ถามี) และการติดตอสื่อสารใดๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินการโปรแกรมนี้ไปยัง Email
Address ของคุณ คุณอาจจะเห็นดวยกับการแจงใหทราบนี้ การอนุมัติและการติดตอสื่อสารอื่นใด
ทั้งหมดที่สงไปยัง Email Address ของคุณ แมวา Email Address ที่เกี่ยวของกับบัญชีผูใชของคุณอาจจะ
ไมเปนปจจุบันนัก
นอกเหนือจากนั้นไมวาในขณะใดการลงทะเบียนโปรแกรมของคุณถาคุณเปนผูอาศัยในเมือง
โคโลราโด นอรทแคโรไลนาหรือโรด ไอแลนดตามวันที่คุณเขามาเปนผูอาศัยในรัฐนั้นๆ คุณก็จะไมมี
สิทธิเขารวมโปรแกรมนี้นอกจากนั้นคุณตองแจงใหเราทราบเปนลายลักษณอักษรดวยวาคุณเปนผูอาศัย
ในรัฐโคโลราโด นอรท แคโรไลนา โรด ไอแลนดซึ่งคุณอาจจะกระทําไดโดยติดตอผานทางฝายดูแล
ลูกคาของเรา
3. ลิงคบนเว็บไซตของคุณ
หลังจากที่รับแจงแลววาคุณผานใหเขารวมโปรแกรมกับเรา คุณอาจจะตองแสดงเว็บไซตพิเศษ
(Special Links) บนเว็บไซตของคุณ “เว็บไซตพิเศษนี้ (Special Links)” เปนลิงคที่เชื่อมเขากับเว็บไซต
ของอเมซอนซึ่งคุณจะตองวางไวบนหนาเว็บไซตของคุณตามขอกําหนดของขอตกลงนี้ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการติดตาม” รูปแบบของลิงคเราจะเปนผูจัดการใหซึ่งเปนไปตามขอกําหนดใน
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การลิงคขอมูลของโปรแกรมนี้ 2 Special Links นี้จะทําใหติดตามขอมูลไดอยางถูกตองแนนอนซึ่งจะให
การรายงานและจะเปนการสะสมเงินรายไดจากการโฆษณาไดอยางถูกตองอีกดวย
1

คุณอาจจะไดรับเงินรายไดจากการโฆษณานี้ตามที่ไดอธิบายไวในมาตรา 7 ซึ่งขึ้นอยูกับ
กิจกรรมบนเว็บไซตของอเมซอนที่เกิดขึ้นโดยตรงผานทาง Special Links นั้น เราจะไมตองจายเงิน
รายไดจากการโฆษณาใหคุณหากคุณไมใชรูปแบบลิงคที่เหมาะสมบนเว็บไซตของคุณ ที่จะลิงคไปยัง
เว็บไซตของอเมซอนตามที่ Special Links นี้จะประกอบไปดวยขอบเขตซึ่งความผิดพลาดนี้อาจเปนผล
ทําใหเงินรายไดสะสมจากการโฆษณาลดลงซึ่งจะจายใหกับคุณภายใตขอตกลงนี้
4. ขอกําหนดของโปรแกรม
ในการเขารวมโปรแกรมคุณจะตองยอมรับวาคุณจะตองยอมทําตามขอกําหนดของ Associates
Program Participation Requirements ของอเมซอนในทุกหนา ทําตามแผน นโยบาย คําชี้แนะและ
เอกสารอื่นๆ และเอกสารอางอิงอื่นใดตามขอตกลงนี้ (ตามเอกสารกรอบการดําเนินงาน ( Operational
Documentation)) ทั้งหมด เอกสารการดําเนินงานนี้จะประกอบไปดวยเงื่อนไขในการดําเนินงานตาม
ขอตกลง
คุณจะตองสงขอมูลของคุณใหเราตรวจสอบเมื่อเรารองขอ เพื่อที่จะพิสูจนวาคุณมีคุณสมบัติ
ตรงตามขอตกลงในการดําเนินงานหรือไม ถาเราตัดสินวาคุณไมมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของเรา
หรือตามขอจํากัดที่อธิบายไวในขอตกลงนี้อยูที่วาคุณจะตกลงทํางานตามขอตกลงนี้หรือถาไมเรา
อาจจะ (นอกจากนั้น เราอาจจะแกไขสิทธิอื่นใดก็ตามของคุณซึ่งก็ขึ้นอยูกับทางเรา) การระงับเงิน
รายไดจากการโฆษณาใดๆ ที่จะจายใหคุณภายใตขอตกลงนี้ ซึ่งเราอาจจะยกเลิกขอตกลง หรือเงิน
รายไดจากการโฆษณาของคุณเลยทั้งสองอยาง
นอกจากนั้น ตามที่คุณยินยอมและตกลงกับทางเรา
1) อาจจะมีการสง Email Address ในสวนที่เกี่ยวของกับโปรแกรมใหกับคุณเปนครั้งคราว
2) จะมีการเฝาติดตามตรวจสอบ บันทึกการใชงาน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซตของ
คุณและผูเยี่ยมชมเว็บไซตของคุณที่เราไดรับจากการเขา Special Links ที่คุณแสดงในหนาเว็บ
ของคุณ (เชนถามีลูกคาของอเมซอนคลิ๊ก Special Links ของคุณกอนจะซื้อสินคาบนเว็บไซตอเม
ซอน) ตามขอตกลงนี้กับ Amazon.com และการเฝาติดตามตรวจสอบจะคอยๆ ตรวจสอบไปและ
ถาตรวจสอบพบวาเว็บไซตของคุณไมเปนไปตามขอตกลงกับขอตกลงนี้
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5. ความรับผิดชอบตอเว็บไซตของคุณ
คุณจะตองเปนผูรับผิดชอบกับเว็บไซตของคุณแตเพียงผูเดียว ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต
การทํางานของเว็บไซตและการซอมแซมรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎในเว็บไซตของคุณ
ตัวอยางเชน สิ่งที่คุณจะตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวมีดังนี้
1) การดําเนินการทางเทคนิครวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับเว็บไซตของคุณ
2) ดูแลใหลิงคการแสดง Special Links ของคุณไมใหละเมิดเว็บไซตใดที่เปนการตกลงกัน
ระหวางคุณและบุคคลที่สาม (โดยรวมถึงไมจํากัดเฉพาะขอจํากัดหรือขอกําหนดของคุณกับ
บุคคลที่สามที่เขาใชเนื้อหาในเว็บไซตของคุณในลักษณะที่ไมละเมิด ไมทําผิดหรือไมเหมาะสม
ตามลิขสิทธิ์ของเราหรือของบุคลและนิติบุคคลเหลานั้น รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา
ความเปนสวนตัว การเผยแพรตอสาธารณะหรือการละเมิดลิขสิทธิ์)
3) การเปดเผยเว็บไซตของคุณอยางถูกตองเพียงพอและไมวาจะเปนนโยบายความเปนสวนตัว
หรืออยางอื่น ไมวาคุณจะ ใชอยางไรจัดเก็บอยางไรและเปดเผยขอมูลที่คุณไดรับจากผูเยี่ยมชม
อยางไร รวมไปถึง จะใชประโยชนหรือขยันแคไหน ซึ่งบุคคลที่สาม (รวมถึงเราและผูโฆษณา
รายอื่น) อาจจะชวยใชเนื้อหาและโฆษณา หรือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงจากผูเขาชมและ
อาจวางหรือยอมรับคุกกี้ที่เบราวเซอรผูเขาชม และ
4) การใชงานใดๆ ที่คุณนํามาจากเนื้อหาและจดจํามาจากอเมซอน แมจะไดรับอนุญาตหรือไมก็
ตามภายใตขอตกลงนี้
เราจะไมรับผิดชอบกับเนื้อหาเหลานี้หรือแมแตลูกคาของคุณ การเรียกรองสิทธิที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาเหลานี้และคุณก็ยินยอมที่จะตอสูคดีชดใชคาเสียหายและทํางานอยูกับเรา พันธมิตรของเราและผู
ไดรับใบอนุญาตและพนักงานของเราหรือแมแตตัวแทนตามลําดับ การที่ไมเกิดความเสียหายจากและ
การเรียกรองสิทธิทุกอยาง ความเสียหาย การสูญเสีย จํานวนเงินที่จะตองรับผิดชอบ ตนทุนและ
คาใชจาย (รวมถึงคาทนาย) ที่เกี่ยวกับเว็บไซตของคุณหรือ ( a) เนื้อหาใดๆที่ปรากฎอยูบนเว็บไซตของ
คุณซึ่งรวมไปถึง การรวมเนื้อหากันกับการใชหรือดําเนินการ การพัฒนาการออกแบบ การผลิตรวมกับ
เว็บไซตอื่นๆ (b) การใชงาน การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การขาย การสนับสนุนการโฆษณา หรือ
แมแตการตลาดของเว็บไซตของคุณหรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซตของคุณและเนื้อหาอื่นๆ ที่ได
อธิบายไวในมาตรา 5 ( c) การใชเนื้อหาใดของคุณ ไมวาจะเปนการใชโดยไมไดรับอนุญาตหรือละเมิด
ขอตกลงนี้หรือแมแตละเมิดกฎหมายก็ตาม (d) การละเมิดในเงื่อนไขขอตกลงหรือแงใดก็ตาม หรือ (e)
ไมวาคุณหรือพนักงานของคุณประมาทขาดความระมัดระวังประพฤติผิดโดยเจตนา
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6. ขั้นตอนการสั่งซื้อ
เราจะดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อของลูกคาที่ติดตาม Special Links ของคุณที่ลิงคไปยัง
เว็บไซตอเมซอน เราสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธการสั่งซื้อที่ไมเปนไปตามขอกําหนดของเราบนเว็บไซตอเม
ซอนเพราะเว็บไซตเหลานั้นอาจจะไดรับการปรับปรุงเปนครั้งคราว เราจะติดตามการซื้อขายที่เปนไป
ตามคุณสมบัติ (ดังที่กําหนดไวในมาตรา 7) สําหรับการรายงานและจุดมุงหมายของการสะสมเงิน
รายไดจากการโฆษณานั้นจะมีรายงานสรุปใหคุณทราบตามการสั่งซื้อที่ถูกตองตามขอกําหนด
7. เงินรายไดจากการโฆษณา
เราจะจายใหเงินรายไดจากการโฆษณานี้ใหคุณตามการสั่งซื้อที่ถูกตองตามขอกําหนดใน
มาตรา 8 และตารางเงินตอบแทนตามขอตกลงนี้โดยขึ้นอยูกับการดําเนินการตอไปนี้คือตองมี “การซื้อ
ขายที่ถูกตอง” ที่ปรากฎเมื่อ (a) ลูกคาคลิกผาน Special Links บนเว็บไซตของคุณไปยังเว็บไซตของอเม
ซอน ( b) ในชวงที่ลูกคากระทําเพียงครั้งเดียวหรือไมก็เพิ่มการสั่งซื้อสินคาลงไปในตะกรารถเข็นซื้อ
ของของพวกเขาและสั่งซื้อสินคาไมนอยกวา 89 วันจากการเริ่มคลิ๊กในครั้งแรกของลูกคาผานทาง ( ii)
การซื้อขายสินคาผานทางรูปแบบจัดการในการคลิ๊กเพียงครั้งเดียวหรือ ( iii) การสตรีมทางอินเทอรเน็ต
หรือการดาวนโหลดสินคาจากเว็บไซตของอเมซอนที่เปนสินคาประเภทดิจิตอล และ ( c) สินคาจะถูก
สงใหเห็นเปนแบบสตรีมหรือการดาวนโหลดโดยเมื่อลูกคาไดชําระเงินแลว
“กระบวนการ” จะเริ่มตนขึ้นเมื่อลูกคาคลิ๊กผานที่ Special Links บนเว็บไซตของคุณไปยัง
เว็บไซตอเมซอนและจบขั้นตอนเมื่อเวลาผานไปจากนั้น24 ชั่วโมงจากตั้งแตที่ลูกคาเริ่มคลิ๊กโดยสั่ง
สินคาที่ไมใชสินคาประเภทดิจิตอลหรือเมื่อลูกคาติดตามไปยังเว็บไซตอเมซอนซึ่งถูกจัดรูปแบบดวย
Associate’s tag ของสมาชิกซึ่งไมไดกําหนดไวใหกับคุณ
การสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติถูกตองนั้นโดยที่เราจะไมจายเงินรายไดจากการโฆษณาถามีสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งตามนี้เกิดขึ้น
1) สินคาใดๆ หลังจากเวลา การสั่งซื้อสิ้นสุดลงสินคาที่ลูกคาเพิ่มลงในตะกราซื้อของคือลูกคา
ซื้อขายโดยผานคุณสมบัติที่ใชเพียงคลิ๊กเดียวจบ หรือเมื่อลูกคาดาวนโหลดหรือ สตรีม สินคา
แมวากอนหนานี้ลูกคาจะตาม Special Links จากเว็บไซตของคุณมายังเว็บไซตอเมซอน
2) การซื้อขายสินคาใดๆ ที่ถูกติดตาม หรือรายงานวาไมถูกตองเพราะลิงคอื่นใดจากเว็บไซต
ของคุณมายังเว็บไซตอเมซอนไมไดอยูในรูปแบบที่เหมาะสม
3) สินคาใดๆ ที่ถูกซื้อขายผานทาง Special Links โดยตัวคุณเองหรือในนามของคุณรวมไปถึง
สินคาที่คุณซื้อขายผานทาง Special Links เพื่อตัวคุณเอง เพื่อนญาติหรือหุนสวน (เชนการสั่งซื้อ
สวนตัว การสั่งซื้อจากการใชของคุณเองและการสั่งซื้อที่กระทําโดยคุณในนามของบุคคลอื่นใด
หรือนิติบุคคลคนใดๆ)
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4) สินคาใดๆ ที่ถูกซื้อขายเพื่อนํากลับมาขายใหมหรือใชในเชิงพาณิชยชนิดใดก็ตาม
5) สินคาใดๆ ที่ถูกซื้อขายหลังจากขอตกลงนี้ปดลง
6) การสั่งซื้อสินคาใดๆ ที่ถูกยกเลิกหรือถูกสงกลับและ
7) สินคาใดๆ ที่ถูกซื้อขายโดยลูกคาที่อางถึงเว็บไซตอเมซอนโดยผานวิธีใดๆ ดังตอไปนี้
- การซื้อหลังจากหมดชวงเวลาที่กําหนด หรือ
- ลิงคที่เชื่อมไปยังอเมซอนประกอบไปดวย ลิงคการเปลี่ยนเสนทางซึ่งถูกสรางหรือแสดง
ขึ้นมาบนเครื่องมือคนหา (Search Engine) เพื่อตอบสนองกับการคนหาทางอินเตอรเน็ต
ทั่วไปคําเฉพาะที่ใชในการคนหา (เชน คําวาปลอดสารพิษ หรือตามธรรมชาติ ( Naturalfree),
โดยธรรมชาติ ( Organic) หรือผลการคนหาสําหรับเงินที่ยังไมไดจาย) ถาลิงคเหลานี้ไม
ปรากฎทางเว็บไซตของคุณหรือมิฉะนั้น
“การโฆษณาณาที่คุณตองซื้อขายผานทางเว็บไซตพิเศษ ( Prohibited Paid Search
Placement)” หมายถึงโฆษณาที่คุณไดทําการซื้อผานการประมูลราคาโดยใชคําคนหา คําหลักที่ใช
คนหาหรือตัวระบุอื่นๆ (ซึ่งรวมถึง คําที่มีกรรมสิทธิ์) หรือคําที่รวมใชในการประมูล “คําที่มีกรรมสิทธิ์”
หมายถึง คําคน หรือคําที่ใชคนหาหรือตัวระบุอื่นๆ ที่ประกอบไปดวยคํา “amazon,” “endless,”
“Kindle,” or “Javari,” หรือเครื่องหมายการคาใดๆ ของ อเมซอนและสมาชิกภาคีหรือคําที่มักสะกดผิด
หือเปลี่ยนไปเหลานี้ (เชน “ammazon” “amaozn,” “endlss,” “enldess” “kindel,” และ “javary”) “การ
เปลี่ยนเสนทางเชื่อมตอ ( Redirecting Link)” หมายถึงลิงคที่สงผูใชงาน ไปหาเว็บไซต อเมซอนใน
ทางออมผานเว็บไซตกลาง หรือหนาเว็บโดยที่ผูใชไมไดคลิ๊กไปที่ลิงคนั้นๆ เลยหรือใหใครบางคน
ยืนยันการเขาผานเว็บไซตกลาง หรือหนาเว็บ “เครือ่ งมือคนหา” หมายถึง Google, Yahoo, Bing, หรือ
เครื่องมือคนหาอยางอื่น เชน portal, หรือเว็บที่ใหการสนับสนุนบริการโฆษณาตางๆ หรือเครื่องมือ
คนหาตัวอื่นหรือแมแตบริการแนะนําหรือเว็บไซตใดๆ ที่มีสวนรวมในเครือขายดังกลาว
8 การจายเงินรายไดจากการโฆษณา
เราจะจายคาคอมมิชชันจากการโฆษณาใหคุณเปนรายเดือน เกณฑมาจากการซื้อขายที่ถูกตอง
ตามขอกําหนด ที่มีการสงสินคาเรียบรอยแลว หรือลูกคาไดทําการสตรีมสินคาหรือดาวนโหลดสินคา
เรียบรอยแลว (ตามความเหมาะสม) ในแตละสิ้นเดือนปฏิทินที่ใหนั้นขึ้นอยูกับการหัก ณ ที่จายหรือการ
หักเงินที่อธิบายไวตอไปนี้ เราจะจายใหคุณโดยประมาณ 60 วันทุกสิ้นเดือนโดยใชวิธีการจายที่คุณได
เลือกไวจากตัวเลือกที่เราใหเลือกไว ถาคุณไมไดเลือกวิธีการจายเงินใดวิธีหนึ่งดานลางนี้ไว เราจะระงับ
ไวเปนรายไดจากการโฆษณาคางจายจนกวาคุณจะไดเลือกวิธีการจาย
1) การจายโดยการนําฝากโดยตรง (Direct Deposit) ถาคุณเลือกวธีการนําฝากโดยตรงเราจะนํา
รายไดจากการโฆษณาที่คุณไดรับนี้ฝากเขาบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง โดยระบุชื่อคุณแต
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อาจจะสะสมไวและระงับการจายไวจนกวาจํานวนเงินที่คุณไดจะมีจํานวนอยางนอย 10ดอลลาร
ถาคุณเลือกวิธีการจายเงินวิธีนี้ คุณจะตองบอกชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชีและ
หมายเลข 9 หลักระบุเสนทางของสถาบันการเงิน /ABA number หมายเลขบัญชีและบัญชีหลักที่
มีชื่อคุณปรากฎอยูในสมุดบัญชี
2) การจายเงินโดยเปนบัตรกํานัลหรือบัตรของขวัญจากอเมซอน ( Amazon.com Gift Card) ถา
คุณเลือกวิธีการรับเงินแบบนี้เราจะสงบัตรกํานัลหรือบัตรของขวัญใหคุณเปนเงินจํานวนเทากับ
รายไดจากการโฆษณาที่คุณไดรับ โดยใชชําระไดกับสินคาของอเมซอนแตเราอาจจะสะสมเงินนี้
ไวใหจนกวาเงินรายไดจากการโฆษณานี้จะไดเงินอยางนอย10 ดอลลาร บัตรของขวัญหรือบัตร
กํานัลของอเมซอนนี้จะขึ้นอยูกับเงื่อนไขของการใชบัตรนั้นๆ
3) การจายโดยเช็ค ถาคุณเลือกการจายวิธีนี้ เราจะสงเช็คใหคุณเปนจํานวนเงินตามที่คุณไดรับ
แตเงินรายไดจากการโฆษณาแตเราอาจจะระงับและคางจายไวกอนจนกวารายไดจากการ
โฆษณาจะมียอดรวมอยางนอย 100 ดอลลาร เราจะหักคาดําเนินการ 15 ดอลลาร จากยอดเงิน
รายไดจากการโฆษณาที่สามารถจายใหคุณไดสําหรับเช็คแตละใบที่เราสงใหคุณ
ถาคุณไมไดรับเงินรายไดจากการโฆษณาภายใน 3 ปกอนปฏิทินในเดือนที่ระบุแลวในวันแรก
ของปฏิทินเดือนนั้นแลว เราอาจจะคิดเงินรักษาบัญชีนั้นกับคุณ โดยเราจะหักจากเงินรายไดจากการ
โฆษณา ที่คางจายของคุณ คาธรรมเนียมการรักษาบัญชีจะนอยกวา 10 ดอลลารของเงินรายไดจากการ
โฆษณาที่คางจายในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับการบังคับใชตามกฎหมายของรัฐ กฎหมายบังคับ
เราใหเก็บขอมูลทางภาษีของคุณถาคุณเปนพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาทํา
ธุรกิจหรือทํางานอยูในสหรัฐอเมริกา ถาเปนดังที่กลาวมาขางตนคุณก็ตองเปนผูที่เสียภาษีใหกับ
สหรัฐอเมริกา ถาเรารองขอขอมูลทางภาษีจากคุณและคุณไมจัดการใหเรา เราอาจจะ (นอกจากกฎหมาย
ที่ควบคุมและแกปญหาใหกับเราได) การระงับเงินรายไดจากการโฆษณาในการโฆษณาของคุณจนกวา
คุณจะใหขอมูลภาษีกับเราหรือไมก็ทําใหเราพอใจวาคุณไมใชคนที่เราตองใชขอมูลทางภาษีสําหรับการ
นี้
9. นโยบายและราคา
ลูกคาที่ซื้อสินคาผานทางโปรแกรมนี้ เปนลูกคาของเรา เนื่องจากทุกกิจกรรมที่พวกเขาเขาทํา
การเชื่อมตอเขากับเว็บไซตอเมซอน ฉะนั้นระหวางคุณกับเรา ราคาทั้งหมด ดานการขาย กฎระเบียบ
นโยบายและขั้นตอนในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อ ลูกคา บริการ การขายสินคาไดกําหนด
ไวบนเว็บไซตอเมซอนซึ่งจะใชกับลูกคาทุกคนและเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไดทุกเมื่อโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
10. การพิสูจนตัวคุณในการเปนตัวแทนของเรา
คุณจะไมไดรับการแจงใหทราบในทางสื่อใดหรือทําการเปดเผยขอมูลของคุณตอสาธารณชน
วาไดดําเนินการทําการตกลงกับโปรแกรมนี้ การใชเนื้อหาของคุณ หรือการเขารวมโปรแกรมของคุณ
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คุณจะตองไมบิดเบือนหรือเสริมเติมแตงถึงความสัมพันธ หรือความรวมมือระหวางคุณกับเรา (รวม
ไปถึงการแสดงความเห็น หรือการอางวาเราสนับสนุน หรือเปนผูสนับสนุน รับรองหรือมีสวนในการ
ทํางานหรือสาเหตุอื่นใด) คุณอาจแสดงหรือบงบอกถึงความสัมพันธหรือความรวมมือเรากับคุณ หรือ
บุคคลอื่นใดนิติบุคคลยกเวนที่อนุญาตอยางชัดเจนจากขอตกลงนี้ อยางไรก็ตามคุณตองบอกสิ่งตอไปนี้
ใหชัดเจนในเว็บไซตของคุณ: “[ชื่อของคุณ] ที่เขารวมในโปรแกรมของอเมซอนนี้ การโฆษณา
โปรแกรมพันธมิตรที่ออกแบบมาสําหรับเว็บไซตที่ไดรับคาโฆษณาและเชื่อมโยงไปยัง amazon.com
หรือ endless.com”
11. ใบอนุญาตจํากัด
ขึ้นอยูกับขอตกลงฉบับนี้และมีใหไวสําหรับการโฆษณาสินคาและแนะนําลูกคาใหเชื่อมตอไป
ยังเว็บไซตของอเมซอนแตเพียงอยางเดียว ดวยเหตุนี้เราจึงรับรองคุณดวยใบอนุญาตจํากัด ซึ่งสามารถ
เพิกถอนได ไมสามารถโอนได ไมสามารถมอบชวงบุคคลอื่นได , เปนใบอนุญาตแบบผูกขาด
คาภาคหลวงฟรีและใบอนุญาตแบบไมผูกขาดในการทําซ้ําแกไขดัดแปลงและเผยแพรเนื้อหาเพียงอยาง
เดียวเพื่อการแสดงที่ เผยแพรและสงเสริมเว็บไซตของคุณ และใชเครื่องหมายการคาและโลโก 4 แบบ
ของเราเทานั้นที่จะใชในเนื้อหาของคุณ (เครื่องหมายการคาและโลโกเหลานั้นคือ “Amazon Marks”)
เพียงอยางเดียวเทานั้นบนเว็บไซตของคุณ ตามคําแนะนําการใชเครื่องหมายการคาในขอตกลง3
ใบอนุญาตที่ตั้งไวในมาตรา 11 จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติทันทีทุกเมื่อถาคุณไมปฏิบัติตาม
ขอตกลงภายใตขอตกลงฉบับนี้ หรือแมแตการยกเลิกขอตกลง
นอกจากนั้นเราก็อาจจะยกเลิก
ใบอนุญาตตามมาตรา 11 ทั้งหมดซึ่งจะแจงใหคุณทราบเปนลายลักษณอักษร คุณจะไดรับการเตือนใน
การที่เราจะลบลิงคหรือเนื้อหาของอเมซอนออกจากเว็บไซตของคุณขึ้นอยูกับใบอนุญาตที่แถลงไวใน
มาตรา 11 ซึ่งจะถูกยกเลิกหรือเราอาจจะรองขอไปยังคุณเปนครั้งคราว
12. การจองสิทธิและการสงวนสิทธิและการสง
นอกเหนือไปจากใบอนุญาตแบบจํากัดนี้ที่กลาวอยูในมาตราที่ 11 เราจะรักษาสิทธิ กรรมสิทธิ์
และดอกเบี้ย (รวมไปถึงทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดและกรรมสิทธิ)์ ที่คุณอาจจะไม เนื่องมาจาก
ขอตกลงฉบับนี้หรือ ไมเชนนั้นการไดเปนเจาของดอกเบี้ยหรือสิทธิในโปรแกรมหรือเว็บไซตพิเศษ
รูปแบบของลิงค เนื้อหา ชื่อโดเมนใดๆ ที่เราหรือพันธมิตรของเราเปนเจาของ เอกสารการดําเนินงาน
และเครื่องหมายการคาและโลโกของเราและพันธมิตร (รวมไปถึงเครื่องหมายของอเมซอน) และ
กรรมสิทธิ์ใดๆ และเทคโนโลยีหรือขอเสนอ คําวิจารณ การปรับปรุงแกไขหรือขอมูลและเนื้อหา
รูปภาพ ขอความใดๆ ที่เกี่ยวกับสินคาของพันธมิตรของเราที่เราจัดไวใหตามขอตกลงนี้ หรือถาคุณ
แกไขเนื้อหาในวธีการใดก็ตาม (และไมก็ “การสงของคุณ”) ในที่นี้คุณไดรับสิทธิ์ทุกอยางอยางถาวร
จากเราในการสงวัสดุ (แมวาคุณตองการจะใหการสงของคุณเปนความลับ) ตลอดไป พรอมกับการ
2

3
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ชําระคาใชจายแลว แบบไมจํากัด กระทําไดทั่วโลก อยางถาวร สิทธิและใบอนุญาตในการโอนถายอยาง
อิสระในการที่จะใช การทําสําเนา การทํางาน การแสดงและการเผยแพรการสงของคุณในทุกวิธีการ (b)
การปรับใหเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงแกไข การจัดรูปแบบใหมและการเลียนแบบงานการสงของคุณ
มาจากที่อื่นเพื่อการใดๆ (c) การใชและการตีพิมพชื่อของคุณในรูปแบบของเครดิตที่เกี่ยวของกับการสง
วัสดุ (อยางไรก็ตามเราจะไมมีขอผูกมัดใดๆ ในการที่จะกระทําสิ่งที่กลาวมา ) และ (d) สิทธิในการ
อนุญาตชวงใหแกบุคคลที่สามนอกจากนั้นคุณยังไดรับการรับรองวา (y) ไดกําหนดการสงของคุณให
เปนความลับตลอดไปพรอมกับการชําระคาใชจายแลว แบบไมจํากัด กระทําไดทั่วโลก อยางสิทธิและ
ใบอนุญาตในการโอนถายอยางอิสระในการที่จะใช การทําสําเนา การทํางาน การแสดงและการเผยแพร
การสงของคุณในทุกวิธีการ (b) การปรับใหเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงแกไข การจัดรูปแบบใหมและ
การเลียนแบบงานการสงของคุณมาจากที่อื่นเพื่อการใดๆ ( c) การใชและการตีพิมพชื่อของคุณใน
รูปแบบของเครดิตที่เกี่ยวของกับการสงวัสดุ (อยางไรก็ตามเราจะไมมีขอผูกมัดใดๆ ในการที่จะกระทํา
สิ่งที่กลาวมา) และ (d) การโอนชวงใบอนุญาตใหบุคคลที่สาม นอกจากนั้นคุณยังไดรับการรับรองวา
(y) การสงของคุณเปนงานตนฉบับหรือวาคุณจะไดรับการสงของคุณเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายและ
(z) ผูไดรับการโอนใบอนุญาตของเราจะตองปฎิบัติตามการอนุญาตที่จะไมละเมิดหรือรบกวนทําลาย
สิทธิของผูอื่น รวมไปถึงลิขสิทธิ์ คุณยอมที่จะใหความชวยเหลือเรา จัดเตรียมเอกสารในการสงที่
สมบูรณใหกับเรา เมื่อเราตองการ
13. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การที่คุณเขามามีสวนรวมในโปรแกรมนี้คุณจะตองยอมปฎิบัติตามกฎหมาย เทศบัญญัติ
กฎระเบียบ กฎขอบังคับ คําสั่ง ใบอนุญาตความเห็นชอบ คําตัดสิน การตัดสินใจและขอกําหนดอื่นใด
ตามขอบเขตอํานาจของรัฐบาลซึ่งมีอํานาจเหนือคุณ รวมถึงกฎหมาย (สหพันธรัฐ รัฐ หรืออืน่ ใด) ซึ่งมี
อํานาจเหนือการทําการตลาดดวย E-mail (เชน พระราชบัญญัติ CAN-SPAM-2003)
14. คําจํากัดความและการยกเลิกสัญญา
คําจํากัดความของขอตกลงการรวมโปรแกรมนี้ จะเริ่มขึ้นเมื่อเรายอมรับใบสมัครของคุณให
เขารวมโปรแกรม และจะสิ้นสุดเมื่อถูกยกเลิกสัญญาโดยไมทางเราก็คุณ ไมวาเราหรือคุณที่เปนฝาย
ยกเลิกสัญญาขอตกลงนี้เมื่อใดก็ได จะดวยสาเหตุใดก็ตามโดยใหอีกฝายหนึ่งเขียนหนังสือยกเลิกสัญญา
เมื่อมีการยกเลิกสัญญาตามขอตกลงนี้ใบอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ
เชนกัน และคุณก็ตองหยุดการใชลิงคสนับสนุน และเนื้อหาที่เราจัดไวใหของเว็บไซตอเมซอนและ ทุก
ลิงคที่เชื่อมตอไปยังอเมซอนโดยทันที และคุณจะตองลบทุกอยางในนามของเรา หรือเอาออกจาก
เว็บไซตของคุณโดยทันที เราอาจจะระงับการคางจายเงินรายไดจากการโฆษณาของคุณไวระยะเวลา
หนึ่งตามการยกเลิกสัญญาจนกวาเราจะแนใจวาจํานวนเงินที่ถูกตองจะถูกจายออกไป (เชน การจายไป
ยังบัญชีที่ทําการยกเลิกไปหรือกลับมาใชงานใหมดวยเหตุผลใดก็ตาม) เมื่อมีการยกเลิกสัญาขอตกลง
การดําเนินงานนี้ สิทธิและขอผูกมัดทุกอยางของเราจะสิ้นสุดไป ยกเวนสิทธิและขอผูกมัดของเราตาม
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มาตรา 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 และเงินที่ระงับคางจายไวตามขอผูกมัดการจายเงินของ
เราตามขอตกลงนี้ก็จะสิ้นสุดลงไปดวยเชนกัน ในการจะดําเนินงานตอไปโดยการกลับมาทํางานใหม
ตามสัญญาขอตกลงนี้เมื่อยกเลิกสัญญาไปแลวก็จะไมมีการใหกลับมาดําเนินงานใหมอีกครั้งซึ่งจะเปน
การฝาฝนกฎหมาย
ก็จะมีการเก็บหนี้ที่เตรียมไวภายใตขอตกลงนี้กอนที่จะมีการยกเลิกสัญญาตาม
ขอตกลงนี้
15. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
เราอาจจะแกไขหรือปรับเปลี่ยนคําจํากัดความและเงื่อนไขใดๆ ที่อยูในขอตกลงนี้ (และอาจจะ
เปนเอกสารการดําเนินงานดวยเชนกัน) ไดทุกเมื่อตามอํานาจและความพอใจของเราแตเพียงผูเดียว โดย
เราจะทําการโพสการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือขอตกลงและแมแตเอกสารการดําเนินงานที่ไดมีการ
ทบทวนใหมบนเว็บไซตอเมซอน การเปลี่ยนแปลงแกไขอาจจะรวมถึง ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลง
ตารางคาโฆษณา โปรแกรมพันธมิตร ขอกําหนดในการเขารวม ขั้นตอนการจายเงิน และขอกําหนดของ
โปรแกรมอืน่ ๆ ถาการเปลี่ยนแปลงแกไขไมเปนที่ยอมรับของคุณ จะไลเบี้ยเฉพาะคุณหากมีการยกเลิก
ขอตกลงนี้ จะโพสตการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือขอตกลงใหมใหทราบในเว็บไซตของเรา จะถือวา
ยอมรับผูกพันในการเปลี่ยนแปลงของเรา
16. ความสัมพันธระหวางภาคี
คุณและเราอยูในฐานะผูทํางานอิสระและไมมีสิ่งใดในขอตกลงนี้จะสรางใหเกิดหุนสวน
กิจการรวมคา การเปนตัวแทน เฟรนไชส ตัวแทนจําหนาย หรือการจางงานระหวางคุณและเราหรือ
พันธมิตรของเราตามลําดับ คุณจะไมมีอํานาจในการทําหรือยอมรับขอเสนอใดๆ หรือกระทําการแสดง
หรือกระทําสิ่งใดๆ ในนามของเราและพันธมิตรของเรา คุณจะตองไมทําถอยแถลงใดไมวาจะใน
เว็บไซตของคุณหรือวาที่ใดซึ่งไมวาจะเปนอยางอื่นหรือเว็บไซตของคุณที่จะขัดแยงอะไรในหัวขอนี้
คุณตองรับผิดชอบตอการรายงานและการชําระภาษีสําหรับเงินไดในการใชโปรแกรม
17. รางขอจํากัดความรับผิด
เราจะไมรับผิดชอบไมวาทางตรงหรือทางออมที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ลักษณะพิเศษ หรือที่เปน
ผลสืบเนื่องหรือเปนแบบอยางความเสียหาย รวมถึง แตไม จํากัด เพียงความเสียหายการสูญเสียกําไรคา
ความนิยมใชขอมูลหรือความสูญเสียไมมีตัวตนอื่นๆ ที่เกิดจากการใช หรือไมสามารถใชบริการเอกสาร
ในการเตือนถึงความเปนไปไดจากความเสียหายเหลานั้นไวแลว ยิ่งไปกวานั้น หนี้สินรวมของเราเพิ่ม
มากขึ้นในการกระทําที่เกี่ยวของกับขอตกลงในการดําเนินงานโปรแกรม เว็บไซตอเมซอนและขอเสนอ
การบริการจะไมเกินเงินรายไดจากการโฆษณาที่จายหรือสามารถจายใหคุณไดภายใตขอตกลงนี้ภายใน
12 เดือนทันทีซึ่งตองปฏิบัติกอนวันที่จะมีการเรียกรองสิทธิเกิดขึ้น
18. ความรับผิดชอบ
โปรแกรม เว็บไซตอเมซอน สินคาและบริการ เว็บไซตพิเศษลิงค เอกสารการดําเนินงาน ชื่อ
โดเมน endless.com เครื่องหมายการคา โลโกของพันธมิตรและเนื้อหาใดๆ ที่อยูบนเว็บไซตอเมซอน
Sutenm.com

12

(รวมถึงลิงคเว็บไซตอเมซอนและเทคโนโลยีทุกอยาง ซอฟทแวร ฟงกชัน เนื้อหา ขอมูล รูปภาพ
ตัวอักษรและขอมูลและเนื้อหาอื่นใดที่เรามีไวให หรือถูกใชในนามของเราหรือพันธมิตรและผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตของเราในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับขอตกลงนี้ (ในกลุมของ "ขอเสนอการบริการ (Service
Offerings)") ไดถูกจัดให อีกวลีหนึ่งคือ ไมวาเราหรือพันธมิตร หรือผูไดรับใบอนุญาตรายใดของเราทํา
การแสดงหรือการรับรองประเถทใดก็ตาม ถาไมแสดง โดยนัย ที่กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติหรือ
ไมเชนนั้นก็ขึ้นอยูกับขอเสนอการใหบริการ ยกเวนขอบเขตที่ถูกหามโดย กฎหมายที่ใชบังคับ เราและ
พันธมิตรของเราและผูไดรับใบอนุญาตของเราไมยอมรับการรับรองทุกอยางที่มากับขอเสนอการ
บริการนั้น รวมไปถึงการปฏิเสธการ รับประกันการคา ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมของ
ผลประโยชนเฉพาะ การไมละเมิดสิทธิ์และเพื่อความบันเทิง และการรับรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากวิธีการคา
ใดๆ การปฏิบัติตามสัญญาหรือการใชการคาใดๆ เราอาจจะไมดําเนินการขอเสนอการบริการใดๆ
ตอไปหรือเราอาจเปลี่ยนไมเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปลักษณ ฟงกชัน ขอบขายหรือการดําเนินการของ
ขอเสนอการบริการใดๆ ไดทุกเมื่อเปนครั้งคราว ไมวาเราหรือพันธมิตรและผูไดรับใบอนุญาตของเรา
จะรับรองขอเสนอการบริการนั้นจะยังมีการจัดเตรียมไวใหตอไป จะทําหนาที่เหมือนดังที่ไดอธิบายไว
การไมเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดๆ หรือจะไมมีการหยุด มีความถูกตองไมมีความผิดพลาดหรือไมมี
อันตรายไมวาเราหรือพันธมิตรทั้ง 4 ของเราหรือผูไดรับใบอนุญาตของเราจะรับผิดชอบ (a) ความ
ผิดพลาดใดๆ ความไมถูกตองใดๆหรือความผิดพลาดจากการใหบริการซึ่งรวมไปถึง ระบบขัดของ
ไฟดับ หรือ (b) ถาหากมีผูไมไดรับอนุญาตเขาระบบเขาไปเปลี่ยนแปลงหรือลบทําใหเกิดความเสียหาย
หรือสูญหายตอเว็บไซต ขอมูล รูปภาพ เนื้อหาเว็บไซตของคุณ คําแนะนําหรือขอมูลไมวาจะวาจาหรือ
ลายลักษณอักษร ที่ไดรับจากคุณหรือจากบุคคลอื่นใด หรือผานทางเอกสารการดําเนินงาน เนื้อหาใน
เว็บไซต อเมซอนหรือพันธมิตรของอเมซอน หรือ จะไมทําการรับรองดังที่กลาวไวในขอตกลงนี้
การดําเนินงานหรือการมีสวนรวมในโปรแกรมนี้จะสิ้นสุดลง
19. ขอพิพาท
ขอพิพาทใดใดเกี่ยวกับโปรแกรมและการดําเนินงานตามขอตกลงนี้ จะสามารถเรียกรอง
คาเสียหายเพื่อบรรเทาโดยขอในนามของบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไดสูงถึง 7500 ดอลลาร ซึ่งศาล
จะตองมีคําสั่งวินิจฉัยออกมา
20. เบ็ดเตล็ด
คุณไดรับรูและยอมรับวาเราและพันธมิตรของเราอาจจะ (ไมโดยทางตรงหรือโดยทางออม)
เชื้อเชิญลูกคาในแงที่อาจจะแตกตางกันกับที่ระบุไวในขอตกลง หรือเว็บไซตที่ใชงานอยูที่ทํางานใน
ลักษณะเดียวกับคุณ หรือคูแขงของคุณ กับเว็บไซตของคุณ คุณอาจจะไมไดกําหนดหลักการนี้ไวใน
ขอตกลงนี้
โดยมีการดําเนินงานดานกฎหมายโดยไมมีการแสดงเปนคําพูดออกมากอนที่จะมีการเขียนการ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรขึ้นอยูกับขอจํากัด การดําเนินงานนี้ จะผูกพันเปนไปเพื่อผลประโยชนของ
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และใชบังคับกับบริษัท และตัวแทนจําหนายและบริษัทในเครือและเจาหนาที่ พนักงานตัวแทน ความ
ลมเหลวของการเขมงวดในการบังคับใชของขอตกลงใดๆ ของขอกําหนดนี้จะไมเปนขอยกเวนของเรา
ก็เชนสิทธิในการบังคับใชขอกําหนดหรืออื่นๆ ของขอตกลงนี้ ไมมีพนักงานเจาหนาที่หรือตัวแทนวาจา
อาจเปลี่ยนแปลงขยายหรือสละขอตกลงใดๆ ของขอกําหนดนี้ ในกรณีที่เกิดขอแยงใดๆ ระหวาง
ขอตกลงนี้กับเอกสารการ ดําเนินงาน ตัวขอตกลงนี้จะเปนตัวควบคุม ถาลงทะเบียนใชการโฆษณา
สินคา API ในกรณีที่เกิดขอแยงระหวางขอตกลงนี้และขอกําหนดขอตกลงในการใหคุณ สัญญา
อนุญาต (License Agreement) 4 ขอตกลงการดําเนินงานฉบับนี้จะควบคุมทั้งหมดยกเวนที่สัญญา
อนุญาตจะควบคุมการใชระบบการโฆษณาสินคาแบบ API ที่อเมซอนจัดเตรียมไวให บริการใหขอมูล
และ เนื้อหาในการโฆษณาสินคา (แตละอยางนั้นจะถูกกําหนดไวในขอตกลง) เมื่อไหรก็ตามที่มีการใช
คํากํากัดความที่มีอยูในขอตกลงตัวอยางเชน “รวมไปถึง ( include)”, “ประกอบไปดวย ( including)”,
“และ ( and) ”, “ตัวอยางเชน (for example)”, “หมายถึง ( mean)”, “ตามลําดับ (respectively)”, “ไมมี
ขอจํากัด ( without limitation)” เพียงแตการตัดสินใจหรือการอัพเดทนั้นเราอาจจะกระทํา การกระทํา
ใดๆ และการอนุมัติที่กระทําโดยเราจะกระทําภายใตขอตกลงการดําเนินงานฉบับนี้ ซึ่งเปนการ
ตัดสินใจกระทําของเราแตเพียงผูเดียว
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