
   

 

   

 

นโยบายการใหบ้รกิาร 
 

1. หลกัการทั่วไป 

- นยิามของนโยบายการให้บรกิาร 

• นโยบายการให้บริการนี ้เป็นนโยบายของ Pearl Abyss บริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทย่อย (ซึ่ง
ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Pearl Abyss” หรอื “บริษัท”) ในการให้บริการเกมออนไลน์ (ซึ่งตอ่ไปนี้จะ
เรียกว่า "เกม") ประกอบด้วยนโยบายการดำเนินการของบริษัท เกี่ยวกับการให้บริการ และเรื่อง
ต่างๆ เช่นผลกระทบ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การลงโทษ") จากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข 
ขั้นตอนของการลงโทษ และนโยบายการกู้คืน ฯลฯ ทีส่มาชิกผู้ที่ยอมรับขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกวา่ "สมาชิก") ควรทราบ 

• ตามมาตรา ( หนา้ที่ของสมาชิก ) ของขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Black Desert 
สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามขอ้กำหนดทั้งหมดของนโยบายการให้บริการนี้ และหากสมาชิกละเมิด
นโยบายการให้บริการนี ้จะถือว่าเป็นการละเมิดขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งสมาชิกอาจ
ถูกลงโทษตามนโยบายการให้บริการและ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ 

• เนื้อหาที่ไม่ได้กล่าวถงึในรายละเอียดของนโยบายการให้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ใน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใชบ้ริการของบริษัท และเนื้อหาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ จะใช้และตีความ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และบรรทัดฐานทางสังคมโดยทั่วไป 

• นโยบายการให้บริการนี้ใช้กับการให้บริการเกม Black Desert 
  

- การเปลีย่นแปลงนโยบายการใหบ้รกิารและการประกาศ 

• ตามมาตรา ( นโยบายการให้บริการ ) ของขอ้ตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Black Desert 
บริษัทสามารถแก้ไขนโยบายการให้บริการ และแจ้งเนือ้หาที่แก้ไข เพื่อการให้บรกิารที่ดีขึ้นได้  

• สมาชิกกรุณาตรวจสอบประกาศหน้าเว็บไซต์และอีเมลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา
ของนโยบายการให้บริการที่มีการเปล่ียนแปลง บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความไม่
สะดวก หรือผลกระทบที่เกิดจากการที่สมาชิกไม่ทำความเข้าใจต่อเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนดไว้ 

 

- ความหมายของ GM ในหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 



   

 

   

 

• GM ย่อมาจาก "Game Master" GM มีหน้าที่จัดการเก่ียวกับคำถาม และคำร้องของสมาชิก
ตามขั้นตอน และวิธีการทีก่ำหนดไว้ในนโยบายการให้บริการของ Black Desert เพื่อให้แน่ใจว่า
เกมได้ดำเนินไปอย่างถูกตอ้ง และเป็นไปตามสิทธิของสมาชิก 

• เพื่อการให้บริการ Black Desert อย่างมีเสถียรภาพ GM จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อแก้ไข
ปัญหา และตอบสนองต่อสถานการณ์การให้บริการอย่างทันทว่งท ี

• GM ไม่ได้มีส่วนร่วมในขอ้พิพาทระหว่างสมาชิก อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาของข้อพิพาทระหว่าง
สมาชิก ตัดสินได้วา่เป็นเรือ่งรา้ยแรงที่เก่ียวกับการให้บริการ (เช่น การทำลายกฎระเบียบของเกม, 
พฤติกรรมที่ขัดต่อกฏหมายในปัจจุบันและขนบธรรมเนียมในสังคม ฯลฯ) บริษัทจะใช้มาตรการที่
เหมาะสมตามที่กำหนดในนโยบายการให้บริการนี้ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

• GM จะไม่มอบสิทธิประโยชน์พิเศษใดๆ ให้กับสมาชิก และจะไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูล
แผนการอัพเดท และกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตให้แก่สมาชิก 

• GM จะไม่สอบถาม แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายในเกม อย่างไรก็ตามเมื่อ
บริษัทได้รบัคำร้องขอให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานราชการในการดำเนินการแล้วนั้น 
บริษัทจะดำเนินการตามขัน้ตอนทีถู่กต้อง ในการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานนั้นๆ 
  

- สทิธแิละหนา้ทีใ่นการเปน็สมาชกิ 

• สมาชิกควรตระหนักถึงนโยบายการให้บริการนี ้และบริษัทไม่อาจให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิด
ปัญหาหรือความเสียหายทีเ่กิดจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการ 

• เมื่อลงทะเบียนสมาชิก ผูใ้ช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเท็จ หรือแอบอ้าง
ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น ผูใ้ชง้านอาจถูกตัดสิทธิ์ในการใช้บริการ โดยไม่สามารถอา้งสิทธิใดๆ 

• สมาชิกสามารถใช้งานเนือ้หาและรับบริการทั้งหมดที่ Black Desert ให้บริการไดอ้ย่างอิสระ 

• การครอบครองเนือ้หาของเกม เช่นตวัละคร และไอเทมในเกม ถือเป็นของบริษทั ผู้ใชง้าน
สามารถสอบถามปัญหาการใช้งาน และขอรับคำแนะนำในการแก้ไขปญัหาได้ที่แจ้งปัญหา 1:1 

• สมาชิกต้องแจ้งปัญหาของ Black Desert เชน่ ขอ้บกพร่อง ความผิดปกตริะหว่างการใช้
บริการ ข้อผดิพลาด หรือช่องโหวใ่นระบบเกมให้กับทางบริษัททราบ สมาชิกไม่สามารถเผยแพร่
ปัญหาเหล่านี้ให้แก่สมาชิกอื่น และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการปิดบงัปัญหาที่เกิดขึ้นกับทาง
บริษัท หรือเพือ่ให้เกิดปัญหากับสมาชิกผู้อื่น หากมีการนำข้อบกพร่องหรือความผิดปกติของเกมที่
เกิดขึ้นไปใช้งานเพื่อผลประโยชน์อืน่ โดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัททราบ สมาชิกอาจถูกจำกัดการใช้
บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายการให้บริการ 



   

 

   

 

• หากบิดเบือนหรือเผยแพร่ข้อเท็จจริงใดๆ ทีไ่ม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจากบริษัท ซึ่งมีผลทำ
ให้สมาชิกอื่นเกิดความสับสน สมาชิกอาจถูกระงับการใช้บริการ 

• หากฝ่าฝืนระเบียบขอ้บังคับที่ระบุไว้ใน [ขอ้ 5 ตารางเกณฑ์การลงโทษ] สมาชิกจะถูกระงับการใช้
บริการ 

• บริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายในเนื้อหาที่สมาชิกจำเป็นต้องดแูลอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่
ผู้ใช้งานไม่สามารถเชื่อมตอ่กับเกมได้ เนื่องจากสมาชิกถูกระงับการใชง้าน 

• สมาชิกต้องเคารพในสิทธิ์ของสมาชิกท่านอื่นๆ ที่กำลังเล่นเกมออนไลน์ในเวลาเดียวกัน 

• สมาชิกมีหน้าที่ดูแลข้อมูลบัญชีของตน และจะต้องพยายามรักษาความปลอดภัยบัญชีของตนเอง
โดยการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทางบริษัทให้บริการ (เช่น ตัง้ค่าลงทะเบยีน PC หรือเปิดใช้
งาน OTP) และบริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการดูแล
ข้อมูลบัญชีที่ทำให้บุคคลที่ 3 สามารถใช้งานขอ้มูลบัญชีและสร้างความเสียหาย 

• สมาชิกมีหน้าที่ในการตอบการสอบถามจาก GM ในกรณีที่ GM ดำเนินการตรวจสอบผู้ใชง้าน
โปรแกรมและมาโครที่ไม่ไดร้ับอนุญาต หากไม่มีการตอบสนองและไม่ให้ความรว่มมือในการ
สอบถามเก่ียวกับการใชโ้ปรแกรมและมาโครที่ไม่ได้รบัอนุญาต บริษัทอาจตดัสินว่าท่านกำลัง
พยายามใชโ้ปรแกรมและมาโครที่ไม่ไดร้ับอนุญาตจากทางบริษัทได้ตามสมควร 
 

2. นโยบายความชว่ยเหลอืในการกูค้ืน 

• หากไอเทมหรือตัวละครของสมาชิกสูญหาย หรือข้อมูลมีการเปล่ียนแปลง โดยได้รับการยืนยนั
อย่างชัดเจนจากข้อมูลที่บนัทึกไว้ในเกม ว่าเกิดจากขอ้ผิดพลาดทางเทคนิคของบริษัท การกู้คืนจะ
สามารถกระทำไดต้ามขอบเขตที่ไม่ส่งผลกระทบตอ่ความสมดุลในเกม 

• ข้อมูลตัวละครและไอเทมของสมาชิกอาจถูกแก้ไข, เปล่ียนแปลง หรือลบได้เสมอผ่านการ
พิจารณาในการวางแผนและบริหารจัดการเกม โดยหากมิได้เป็นเหตุจากเจตนาหรือความประมาท
ของบริษัท ท่านจะไม่ไดร้ับการกู้คืนในกรณีดงักล่าว 

• ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของการเป็นสมาชิก ระบบของ
เกม นโยบายการดำเนินงาน และประกาศต่างๆ ในเกม หรือบนเว็บไซต์ จะไม่สามารถนำมาใช้ใน
การเรียกรอ้งเพื่อกู้คืนได้ ทั้งนี้ ในกรณีของความผิดพลาดอันเกิดจากสมาชิก จะสามารถกู้คืน
บางส่วนตามรายละเอียดในตาราง [ 3. ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกู้คืน ] ด้านล่างนี้ได ้โดยจะ
ดำเนินการกู้คืนแต่ละรายการตามข้อมูลที่เก็บไว้ และหากเป็นการสูญหายที่ไม่มีการบันทึกไว้ จะไม่
สามารถกู้คืนได ้



   

 

   

 

• หากต้องการกู้คืน สามารถยื่นคำร้องได้ทีแ่จ้งปัญหา 1:1 อย่างไรก็ตาม โดยจะต้องรอ้งขอการกู้
คืนภายใน 15 วัน หลังการสูญหาย หากพ้นกำหนด 15 วันไปแล้วจะใช้เวลานานและเป็นการยาก
ในการตรวจสอบข้อมูล และการกู้คืนอาจไม่สามารถทำได้ 

  

3. ตารางเกณฑช์ว่ยเหลอืการกูค้นื 

• มาตรฐานการกู้คืนของความเสียหายที่เกิดขึ้น เนือ่งจากความผดิพลาดของสมาชิก หรือ
ข้อผิดพลาดของระบบจะอยู่ภายใตต้ารางเกณฑช์่วยเหลือการกู้คืนด้านล่าง สำหรับรายการที่ไม่ได้
ระบุไว้ในตาราง จะถูกพิจารณาตามหลักการการกู้คืนทั่วไปว่าสามารถกู้คืนไดห้รือไม่ 

 

<<ตารางเกณฑช์ว่ยเหลอืการกูค้นื>> 

 ประเภท รายละเอยีด การกูค้นื ขอ้ควรทราบ 

บญัช ี บัญชีที่ยกเลิกการเป็น
สมาชิก 

X - หากยกเลิกการเป็นสมาชิกเกินระยะเวลา
ผ่อนผัน 15 วัน ข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบและ
ไม่สามารถกู้คืนได้  

ตวัละคร ตัวละครที่ถูกลบ O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- กู้คืนข้อมูลของตวัละครที่ถูกลบ 

- หากมีชื่อตัวละครซ้ำกัน ตัวละครจะถูกกู้
คืนโดยชือ่ที่สร้างโดยสุ่ม 

- ไม่สามารถกู้คืนหากช่องตัวละครไม่
เพียงพอ 

- ไม่สามารถกู้คืนตัวละครที่มีเลเวลต่ำกว่า 
10 



   

 

   

 

พาหนะ  พาหนะที่เป็นของ
ส่วนตัว (ลา ม้า อูฐ รถ

ม้า เรือ ฯลฯ) 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- สามารถกู้คืนพาหนะที่ขายให้แก่ NPC 
หรือ จัดส่งม้าราชวงศ ์

- ถอนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการ
ขายพาหนะทั้งหมด 

- ไม่สามารถกู้คืนพาหนะที่ได้ผสมพันธุ ์
แลกเปล่ียน หรือขายในตลาดม้า 

- สถานะการกู้คืนอาจแตกต่างจากสถานะ
ในช่วงเวลาที่ทำการขาย 

พาหนะที่เป็นของกิลด์ 
(ช้าง, เรือ ฯลฯ) 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- สามารถกู้คืนพาหนะที่ลบ/ทิ้งได ้

- กู้คืนได้เมื่อหัวหน้ากิลด์เป็นผู้ยื่นเรื่อง
เท่านั้น 

เควส เลือกไอเทมผิดหลังจาก
สำเร็จเควส 

O - จำกัดบัญชีละ 1 ครัง้ตอ่เดือน 

- กู้คืนได้เฉพาะไอเทมทีย่ังไม่มีการใช้งาน
หลังจากรับเท่านั้น 

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมทีอ่ยู่ในสถานะที่
สามารถกู้คืนได้เท่านัน้ 

กิจกรรม 
และภารกจิ
ทา้ทาย 

เลือกรางวัลที่สามารถ
ได้รับผิด จากกิจกรรม 

และภารกิจท้าทาย 

O - จำกัดบัญชีละ 1 ครัง้ตอ่เดือน 

- กู้คืนได้เฉพาะไอเทมทีย่ังไม่มีการใช้งาน
หลังจากรับเท่านั้น 

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมทีอ่ยู่ในสถานะที่
สามารถกู้คืนได้เท่านัน้ 



   

 

   

 

นางฟา้ เปล่ียนแปลงสถานะของ
นางฟ้า 

(ปล่อย, เติบโต, คืนชีพ) 

ไอเทมที่ใช้ในการเตบิโต 

X 

 

ไอเทม อัญมณีที่ถูกทำลายจาก
การเสียชีวิตของตัว

ละคร 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- กู้คืนได้เมื่อยืน่เรื่องเข้ามาภายใน 72 
ชั่วโมง หลังตัวละครเสียชีวติเท่านั้น 

- สามารถกู้คืนอัญมณีทัง้หมดที่ถูกทำลาย
เมื่อเสียชีวิตใน 1 ครั้ง 

- กรณีที่ค่าอุปนิสัยของตวัละครติดลบเม่ือ
เสียชีวิต จะไม่สามารถกู้คืนได้  

- ไม่สามารถกู้คืนสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัญ
มณีได้ (เช่น ค่าประสบการณ์ตวัละคร, 
สินค้าการค้า ฯลฯ) 

ซื้อสินค้าที่ร้าน NPC 
ผิดพลาด 

O - จำกัดบัญชีละ 1 ครัง้ตอ่เดือน 

- เป็นไอเทมที่ไม่ได้เปิด / ใช้งาน / สวมใส่ 

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมทีซ่ื้อจากร้านค้าที่มี
ราคาขายโดยสุ่ม เช่น ร้านค้าลับ 

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมทีซ่ื้อผิดจากตลาด
ซื้อขายและตลาดซื้อขายรวม 

ไอเทมที่ขายผิดพลาดที่
ร้าน NPC 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- ถอนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการ
ขายทั้งหมด 

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมทีข่ายผดิในตลาด
ซื้อขายและตลาดซื้อขายรวม 



   

 

   

 

ไอเทมที่แลกเปล่ียนผิด
ในหน้าต่างแลกเปล่ียน 

NPC 

O - ไอเทมที่แลกเปล่ียนโดยยนิยอมหรือยืนยนั
ในหน้าต่างที่แสดงเมื่อทำการแลกเปล่ียน
แล้วจะไม่สามารถกู้คืนได ้

- หากสวมใส่หรือใช้ไอเทมที่แลกเปล่ียนผิด
แล้ว จะไม่สามารถกู้คืนได ้  

ไอเทมที่ถูกลบ O - จำกัดตวัละครละ 2 ครัง้ต่อป ี

- ไอเทมที่มีระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจ
ยากที่จะกู้คืน 

- ในกรณีของไอเทมบางสว่น อาจกู้คืนไป
ยังสถานะขณะลบได้ยาก 

- ทั้งนี้ ไอเทมที่มีการชำระค่าใช้จ่ายจะ
สามารถกูค้ืนไปยังสถานะขณะลบได้  

- กู้คืนไอเทมผูกมัดตวัละครที่มีการชำระ
ค่าใช้จ่าย ให้กลับมาอยู่ในกระเป๋าเพิร์ลของ
ตัวละครที่ได้ลบ 

- หากสามารถกู้คืนไดโ้ดยใช้ฟังก์ชั่นกู้คืนไอ
เทมในเกมอยู่แล้ว จะไม่ได้รบัการกู้คืน   

ไอเทมที่สกัดโดยใชร้ะบบ
สกัดหินดำ 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- ไอเทมที่มีระยะเวลาจำกัดการใช้งานอาจ
ยากที่จะกู้คืน 

- ไอเทมบางส่วนอาจยากที่จะกู้คืนใน
สถานะที่ถูกลบ 



   

 

   

 

ไอเทมที่สกัดโดยใชร้ะบบ
สะสมความมืด 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- สามารถกู้คืนได้เมื่อมีอตัราการเพิ่ม
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ 100% ปรับใช้แล้ว
เท่านั้น 

- สามารถกู้คืนได้ในสถานะทีย่ังไม่ได้ใช้การ
เพิ่มค่าอัตราการเสริมประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ที่ไดร้ับจากระบบสะสมความมืด
เท่านั้น 

จดหมายที่ถูกลบ X - จดหมายที่มีไอเทมอยู่จะไม่สามารถลบได้ 
จึงไม่สามารถกู้คืนไอเทมแยกได้  

ไอเทมที่ถูกลดระดับ
เสริมประสิทธิภาพโดย

ใช้ระบบการฟอก 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- สามารถกู้คืนได้ ในกรณทีี่เป็นไอเทมที่ไม่
มีประวัติดำเนนิการเสริมประสิทธิภาพหลัง
การฟอกเท่านั้น 

ไอเทมที่ถูกใช้ในการ
ปรุงอาหาร การแปร
ธาตุ และการแปรรูป 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี 

- จำกัดเฉพาะการทำครั้งแรก และไม่
สามารถกู้คืนได้ในกรณีที่ผลิตจำนวนมาก 

- ไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาทีผ่่านระบบที่มี
การตอบแทนผลลัพธโ์ดยสุม่เสร็จส้ินแล้ว 

- ประเภทไอเทมที่นอกเหนอืจาก อาวธุ 
อุปกรณ์ เครือ่งประดับ ฯลฯ อาจยากที่จะกู้
คืน 

- ค่าประสบการณช์ีวิต ฯลฯ อาจยากที่จะ
กู้คืน 



   

 

   

 

ไอเทมที่อยู่ในพิกัดทีไ่ม่
สามารถรับได้จากการ
ดรอปของมอนสเตอร์ 

X - ไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์ ไม่สามารถ
ยืนยันความเป็นเจ้าของได ้

ไอเทมที่มีการลดระดับ 
เนื่องจากความล้มเหลว

ในการเสริม
ประสิทธิภาพ 

X - ไม่สามารถกู้คืนไอเทมทีถู่กทำลายจาก
ความล้มเหลวในการเสริมประสิทธิภาพ 

- ไม่สามารถกู้คืนอัตราเพิม่การเสริม
ประสิทธิภาพที่สะสมไว้ เนื่องจากการเสริม
ประสิทธิภาพด้วยความผดิพลาด 

ขอลบไอเทมที่ไม่
สามารถลบได้เอง 

O - ไม่สามารถกู้คืนไอเทมทีม่ีการยินยอม
การลบได ้

กิลด ์
(รวมถงึ
แคลน) 

ไอเทมที่ถูกใช้สำหรับ
ภารกิจกิลด์ และความ
คืบหน้าของภารกิจ 

X   

การกู้คืนกิลด์ (แคลน) 
ที่ถูกยุบ 

X   

การกู้คืนไอเทมในคลัง
เก็บของกิลด์ 

 

(รวมถึงการผลิตของ
กิลด์)  

X - ไม่สามารถกู้คืนไอเทม หรือ ทรัพย์สิน 
ทั้งหมดในคลังเก็บของกิลด์ 

- ไม่สามารถกู้คืนในกรณทีี่สมาชิกกิลด์
สร้างความเสียหายโดยบังเอิญ หรือ โดย
เจตนา 



   

 

   

 

ไอเทมที่ซื้อผิดจาก
ร้านค้ากิลด ์

O - จำกัดกิลด์ละ 2 ครั้งตอ่ปี โดยจะคืนไปยงั
กองทุนกิลด์ 

- กู้คืนได้เมื่อหัวหน้ากิลด์ทีซ่ื้อไอเทมเป็นผู้
ยื่นเรื่องเข้ามาเท่านั้น 

- หากได้รับมอบเป็นหัวหน้ากิลด์หลังทำ
การซื้อ จะไม่สามารถกู้ได ้  

- กู้ได้เฉพาะไอเทมทีย่ังไม่เปิด/ใช้/สวมใส่ 
เท่านั้น 

- ไม่สามารถกู้คืนเงินกิจกรรมภายในกิลด์
และอื่นๆ แยกได ้

- สามารถกู้คืนเงินกองทนุนอกเหนือไปจาก
เงินสำรองสวัสดิการกิลด์ได้ 



   

 

   

 

รา้นคา้เพริล์ 
 

  

ซื้อไอเทมผิดทีร่้านค้า
เพิร์ล 

O - จำกัดบัญชีละ 1 ครัง้ตอ่เดือน 

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากเป็นไอเทมที่ผ่าน 
7 วัน หลังการซื้อ 

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมทีอ่ยู่ในสถานะที่
สามารถกู้คืนได้เท่านัน้ 

- คืนเพิร์ลไปยงัตวัละครที่ซื้อ 

- สำหรับไอเทมที่มรีะยะการใช้งาน จะถูกกู้
คืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่กู้คืน 

- สามารถกู้คืนคูปองที่ใช้ในขณะที่ซื้อได้ 

- ไม่สามารถกู้คืนน้ำยายอ้มสีที่ใช้กับเครื่อง
แต่งกาย, ไอเทมที่ใช้เมือ่สกัดซ็อกเก็ต 
และอัญมณีที่ติดตั้งในซ็อกเก็ตได้ 

- ไม่สามารถกู้คืนได้เมื่อใชใ้นการผสมสัตว์
เล้ียงแล้ว 

- แม้จะเป็นไอเทมที่มีผลการใช้งาน
เหมือนกัน แต่หากชื่อต่างกันจะไม่สามารถ
กู้คืนได้ 

เช่น : ถึงจะมี [กิจกรรม] น้ำยาวิเศษของ
อสูร หลังซื้อและใช้น้ำยาวิเศษของอสูร  ก็
จะไม่สามารถกู้คืนได้ 



   

 

   

 

ส่งของขวัญในร้านค้า
เพิร์ลให้บุคคนอื่นด้วย

ความผิดพลาด 

O - กู้คืนได้ หากตวัละครที่ได้รับของขวัญนั้น 
ได้รับของขวัญไม่เกิน 15 วัน 

- กู้คืนได้ หลังจากที่ถอนไอเทมของขวัญ
ออก และจะคืนเพิร์ลให้แก่ตัวละครที่ส่ง
ของขวัญ 

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากบุคคลที่ได้รับ
ของขวัญได้กดรับไอเทมจากกล่องจดหมาย 

- ไม่สามารถกู้คืนได้ หากตัวละครที่ได้รบั
ของขวัญไม่เห็นด้วยกับการเรียกคืนนี้ 

- หากตัวละครที่ไดร้ับของขวัญไม่รับไอเทม
ที่อยู่ในกล่องจดหมายภายใน 15 วนั 
นับตั้งแต่วันทีไ่ด้รบัของขวญั จะถือว่า
ปฏิเสธการรับของขวัญและสามารถ
ดำเนินการกู้คืนของขวัญได้ 

- ของขวัญที่ยงัไม่ได้เปิดและไม่ได้รับ ที่เป็น
ไอเทมที่ไม่สามารถลงทะเบยีนในตลาดซื้อ
ขายเนื่องจากแยกอาชพี เช่น ชุดชัน้ใน, 
เครื่องประดบั ฯลฯ สามารถแลกเปล่ียนเป็น
ไอเทมชนิดเดยีวกันได ้1 ครั้ง 

เช่น : แลกเปล่ียน [เรนเจอร์] ชดุชั้นในเรย์
จิส กับ [ซอเซอร์เรส] ชดุชัน้ในเรย์จิส 

ของขวัญที่เป็นไอเทมที่ไม่สามารถ
ลงทะเบียนในตลาดซื้อขายเนื่องจากแยก
อาชีพ เช่น ชุดชัน้ใน, เครื่องประดับ ฯลฯ 
สามารถแลกเปล่ียนเป็นไอเทมชนิดเดียวกัน
ได้ 1 ครั้ง 

- ไม่สามารถแลกเปล่ียนได้ ถ้าอาชีพ
ดังกล่าวไม่มีสินค้าที่เหมือนกับของขวัญที่
ได้รับ  



   

 

   

 

ไมล ์ ซื้อไอเทมผิดทีร่้านค้า
ไมล์ 

O - ไม่สามารถกู้คืนได้ หากเป็นไอเทมที่ผ่าน 
7 วัน หลังการซื้อ 

- กู้คืนได้เมื่อมีไอเทมทีอ่ยู่ในสถานะที่
สามารถกู้คืนได้เท่านัน้ 

- คืนไมล์ไปยังตัวละครที่ซือ้ 

- สำหรับไอเทมที่มรีะยะการใช้งาน จะถูกกู้
คืนตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ณ วันที่กู้คืน 

การฉอ้โกง ความเสียหายจากการ
ฉ้อโกง (ได้รับการ

ตรวจสอบ ยืนยนัผ่าน
บันทึกในเกม) 

O - จำกัดบัญชีละ 2 ครัง้ตอ่ปี (ตั้งแต่ 1 
มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในแต่ละปี) 

- ไม่สามารถกู้คืน ไอเทมทีใ่ช้งานหรอืสูญ
หายแล้ว 

- ไม่สามารถกู้คืน การฉ้อโกงที่ซื้อขายด้วย
เงินจริง 

※ การกู้คืน หมายถึงการส่งคืนไอเทมที่
ถูกเปล่ียนแปลงขาย ซื้อ ใช้งาน เสริม
ประสิทธิภาพ ฯลฯ จากการฉ้อโกง 

  

※ บริษัทไม่อาจดำเนนิการกู้คืนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสมาชิก ละเมิด
การตั้งค่าระบบ และเนื้อหาเกมที่สามารถใช้ในทางทีผ่ิด 

※ บริษัทไม่อาจกู้คืนสถานะของไอเทมได้ หากเป็นไอเทมที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือไม่
สามารถใชง้าน จากการอพัเดทเนื้อหาเกม 

※ การกู้คืนจะดำเนินตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนนิการกู้คืนสำหรับ
เนื้อหาที่ไม่ได้ถูกบันทึก 



   

 

   

 

※ ประวตัิการกู้คืนจะถูกบันทึกไว้ตามบัญชีทีย่ื่นขอ บริษัทขอความรว่มมือแกส่มาชิกในการดูแล
ข้อมูลบัญชี เนือ่งจากการกู้คืนที่ยื่นขอโดยบุคคลที่ 3 จะถูกบันทึกไว้ด้วย และบริษัทจะไม่ดำเนินการ
กู้คืนจำนวนที่ถูกใช้ในกรณดีังกล่าว 

※ สมาชิกอาจถูกระงบัการใช้บริการ หากบริษัทตรวจสอบพบวา่สมาชิกได้ดำเนินการกู้คืน ฯลฯ 
โดยใชน้โยบายการให้บริการในทางที่ผิด 
 

4. นโยบายระงบัการใชง้าน 

• ขัน้ตอนการลงโทษ และการรายงาน 

ขั้นตอนการลงโทษ และการรายงานในเรือ่งการละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการมี
ดังตอ่ไปนี ้

- การละเมิดข้อกำหนด และนโยบาย → (มีการรายงาน) → GM ตรวจสอบ → (แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า) → ลงโทษ → คัดค้าน →แจ้งผลของการคัดค้าน 

- หากพบเห็นการ “แอบอา้งใช้บัญช”ี, “การโกง”, “คำด่า” สามารถทำการรายงานได้ภายใน 15 
วันหลังจากวันที่พบเห็น 

- บริษัทจะแจ้งรายละเอยีดของการลงโทษ และเหตุผลการลงโทษผ่านทางอีเมล, กล่องจดหมายใน
เกม หรือผ่านทางขอ้ความป๊อปอัพตอนเริ่มเกม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบางพฤติกรรมที่มี
แจ้งไว้ในข้อกำหนด อาจมกีารแจ้งภายหลังดำเนินการได ้

- กรณีทีต่้องมีการตรวจสอบการลงโทษด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การละเมิดข้อกำหนดการใชง้าน 
บริษัทอาจระงับการใช้เกมและบริการที่เก่ียวขอ้งเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและ
ติดตามผล จะมีการแจ้งวธิกีารคัดค้าน และเหตุผลการลงโทษให้แก่สมาชิก เมื่อมรีะงับการใชง้าน
เป็นชั่วคราว 

  

• ประเภทของการลงโทษ 

- คำเตือน : เป็นการดำเนนิการในรูปแบบชั่วคราว เช่น การตักเตอืนจาก GM, ระงับการใช้งาน, 
บังคับให้เปล่ียนแปลงชื่อตัวละคร ชื่อตระกูล ชื่อกิลด ์การให้ลบภาพ และระงับการเชื่อมตอ่เกม 

- การจำกัดระยะเวลาใชง้านเกม : เป็นการจำกัดการใช้บริการทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกับเกม (เช่น 
การเชื่อมต่อเกม กระดานข่าว ฯลฯ) ในชว่งระยะเวลาหนึ่ง 



   

 

   

 

- การระงับการใช้งานเกมถาวร :  เป็นการจำกัดการใช้บริการทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับเกม (เช่น 
การเชื่อมต่อเกม กระดานข่าว ฯลฯ) อยา่งถาวร 

- การจำกัดการใช้งานคอนเทนต์ : เป็นการจำกัดการใช้เนื้อหาภายในเกมที่เก่ียวข้องกับการละเมิด 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการตา่งๆ เช่น การห้ามใชช้่องแชท และอาจจำกัดการ
ใช้เนื้อหาต่อบญัชี กิลด์ หรอืแคลนด้วย 

- การจำกัดการใช้งานกระดานข่าว : เป็นการจำกัดการใช้กระดานข่าวทีอ่ยู่ในหน้าเว็บไซต์
ให้บริการเกม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

- การปรับข้อมูลเกม : เปน็การเปล่ียนเแปลง, การลบ และการรีเซ็ตคุณสมบัตขิองขอ้มูลทั้งหมดที่
สามารถรับผ่านระบบเกม เช่น ขอ้มูลตระกูล, ตวัละคร, ไอเทม, เนื้อหาที่ตอ้งชำระเงิน และสินค้าที่
เก่ียวข้องกับการละเมิด และสามารถแปลงค่าเป็นจำนวนตวัเลขได้  

- การเรียกชำระเพิ่ม : หากมีการตัดสินว่าการละเมดิมีผลร้ายแรงตอ่ระบบเศรษฐกิจภายในเกม 
หรือส่งผลเสียต่อการใชง้านเกมของสมาชิกคนอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการเปล่ียนแปลง ลบ และรีเซ็ต 
ไอเทมที่มีมูลค่าเป็นราคาสามเท่าของไอเทมที่ได้มาอยา่งไม่ถูกต้อง ทัง้นี้ หากไมส่ามารถคำนวณค่า
ของไอเทมที่ได้มาอย่างไม่ถกูต้องไดอ้ย่างชัดเจน อาจมีการเรียกชำระเพิ่มเติมถงึ 200,000,000,000 
ซิลเวอร ์

- การจำกัดการใช้งานศูนย์บริการลูกค้า : เป็นการจำกัดการใช้งานศูนย์บริการลูกค้า เช่น แจง้
ปัญหา 1:1, ศูนยร์้องเรยีน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

- การจำกัดการใช้งาน IP : เป็นการจำกัดการใช้งานเกมจาก IP ที่เฉพาะเจาะจง อันเนือ่งมาจาก
พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดนโยบายการให้บริการ 

- การจำกัดการใช้งาน Hardware :  เป็นการจำกัดการใช้งานเกมบน Hardware ที่
เฉพาะเจาะจง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดนโยบายการให้บริการ 

- การจำกัดการใช้บัญชโีดยรวม : เป็นการลงโทษที่มผีลใช้กับบัญชีโดยรวมทั้งหมด เมื่อถูกจำกัด
การใช้บัญชโีดยรวม จะถูกจำกัดจากการใช้บริการของทาง Pear Abyss ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ
บัญชี 

  

• มาตรฐานการลงโทษ 

- บริษัทอาจทำการ “เรยีกคืน” และ "ลงโทษ" พรอ้มกันขณะใช้มาตราการ "ระงับการใช้งาน
ถาวร" และอาจทำการ “เรียกคืน” และ "ลงโทษ" พร้อมกันขณะใช้มาตราการ "การจำกัด
ระยะเวลาใช้งานเกม" หรือ "การตักเตอืน" ได ้



   

 

   

 

- หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิดถึงสองครั้ง หรือมากกว่านั้นในเวลาเดยีวกนั บริษัทจะ
ดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงขึน้เป็นลำดับ 

- หากบุคคลที่สามละเมิดข้อกำหนด และนโยบายการให้บริการ โดยใช้งานบัญชสีมาชิกร่วมกัน 
การระงับการใช้งานจะมีผลถึงสมาชิก และบัญชีนั้นดว้ย 

- หากสมาชิกรายอืน่ไดร้บัไอเทมโดยใช้กระบวนการที่เป็นการละเมิดนโยบายการให้บริการและ 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใชบ้ริการ บริษัทจะเรียกคืนไอเทม ตัวละคร หรอืตระกูลที่เก่ียวข้อง 
นอกจากนี้บัญชีที่ไดร้ับไอเทม หรือข้อมูลนั้นอาจถูกลงโทษตามนโยบายการให้บริการ 

- หากไม่สามารถเชือ่มต่อเกมได้อันเนื่องมาจากถูกจำกัดการใช้งานเกม ระยะเวลาที่ไม่ได้เชื่อมต่อ
เกมก่อนถึงวันที่ถูกลงโทษนั้น จะไม่รวมอยู่ในระยะเวลาการกู้คืน 

  

5. ตารางเกณฑก์ารลงโทษ 

• หากสมาชิกมีการกระทำใดๆ ที่ตรงกับขอ้มูลใน "ตารางเกณฑ์ระงับการใชง้านเกม" และ “ตาราง
เกณฑ์ระงับการแชท” ด้านล่างนี้แล้วนัน้ สมาชิกท่ีกระทำการละเมิดนั้นๆ อาจตอ้งรับผิดชอบตาม
กฏหมาย และบริษัทอาจลงโทษอย่างเข้มงวดตามกฏได้ 

• การตักเตือน การจำกัดระยะเวลาการใชง้านเกม การระงับการใช้งานเกมถาวร การเรยีกคืน 
อาจมีการใช้บทลงโทษดังกล่าวข้างต้น 2 ขอ้ขึ้นไปพรอ้มกัน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการ
ละเมิดนโยบาย และบริษัทจะดำเนินการตามความรุนแรงของการละเมิดของสมาชิก 

• แม้ว่าสมาชิกจำนวนมากทำการละเมิดนโยบายในเรือ่งเดียวกัน บริษัทสามารถตัดสิน และ
ดำเนินการทีแ่ตกต่างกันไดต้ามสมควร เช่น การใช้คำเตือน ระงับเป็นชว่งเวลา ระงับถาวร เรียก
คืน และการลงโทษ ขึ้นอยูก่ับความรุนแรงในการกระทำนั้นๆ 

• ในกรณีที่พฤติกรรมของสมาชิกถูกพบว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
ผู้ใช้งานจะถูกลงโทษทันที โดยสามารถร้องขอให้ตรวจสอบ หรืออุทธรณต์่อหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
และหน่วยงานด้านตุลาการได้ และต้องให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และเจ้าหน้าที่ของ
ศาลโดยทันท ี

  

<ตารางเกณฑ์ระงบัการใชง้านเกม> 

หากละเมดิการกระทำดงัตอ่ไปนี ้จะมกีารใชม้าตรการ “การจำกดัการใชบ้ญัชโีดยรวมอยา่ง
ถาวร” 



   

 

   

 

อาจมีการใชม้าตรการ “จำกดัการใชง้าน IP/Hardware” รว่มดว้ย ตามความรนุแรงของการ
ละเมดิ 

หวัขอ้ เนือ้หา 

การลักลอบใชช้ือ่/ลักลอบ
ชำระเงนิ/ลักลอบบญัช ี

1) การสร้างบัญชีหรือใช้บริการโดยใชข้้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
อื่น 

2) การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบญัชีของผูอ้ื่น โดยการ
เข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

3) การกระทำที่ชำระค่าบริการโดยใชว้ิธีการชำระเงนิของบุคคลอื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

  

※ มีผลใช้กับทุกบัญชีที่มสี่วนร่วมและเกี่ยวขอ้งกับ "การลักลอบใช้
ชื่อ/ลักลอบชำระเงิน/ลักลอบบัญช"ี  

การดดัแปลงและสกดั
ขอ้มลู 

1) การดดัแปลงขอ้มูลเกมที่บริษัทให้บริการ 

2) การสกัดข้อมูลเกมที่บรษิัทไม่ได้เปิดเผย 

การโจมตเีซริฟ์เวอรเ์กม 
และดดัแปลง ไคลเอนต ์

(ตวัเกม) 

1) การกระทำที่เขา้ถึงและโจมตีเซิร์ฟเวอร์และบริการของบริษัท
อย่างผิดปกต ิ

2) การกระทำที่ใช้เซริ์ฟเวอร์และไคลเอนต์ในรูปแบบที่ทางบริษัทไม่ได้
จัดเตรียมไว้ให้ 

3) การกระทำที่ปลอมแปลงโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 

  

※ หากพบการกระทำดงักล่าว บริษัทอาจขอให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และหน่วยงานดา้นการพิจราณาคดีเขา้มาตรวจสอบ รวม
ไปถึงการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรง 



   

 

   

 

การปัน่บญัช ี 1) การกระทำที่ใชง้านหลายบัญชีอย่างเป็นระบบ หรือเป็นกลุ่มก้อน
เพื่อจุดประสงค์ที่หวังผลกำไร 

2) บัญชีส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับการกระทำข้างต้น 

การกระทำทีผ่ดิกฎหมาย 1) การกระทำที่ละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับของแต่ละ
ประเทศที่ให้บริการและกฎหมายที่บังคับใช ้

2) เมื่อไดร้ับการยืนยนัว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบ
ผ่านองค์กรภายนอก 

หากละเมดิการกระทำดงัตอ่ไปนี ้จะมกีารใชม้าตรการ “ระงบัการใชง้านอยา่งถาวร” 

อาจมีการใชม้าตรการ “จำกดัการใชง้าน IP/Hardware” รว่มดว้ย ตามความรนุแรงของการ
ละเมดิ 

การสรา้งและใชโ้ปรแกรม
ทีไ่มไ่ดร้บัอนมุตั/ิมาโคร 

1) การสร้างโปรแกรมมาโคร, อุปกรณ์ หรือเครื่องมอื (ต่อไปนี้จะ
เรียกว่า “โปรแกรมที่ไม่ไดร้ับอนุมัตแิละมาโคร” ที่ปิดการใช้งาน หรือ
ป้องกันไม่ให้การทำงานทางเทคนิคของการบริการเป็นไปตามปกติ 
 

2) การกระทำที่เล่นเกมโดยใช้โปรแกรมที่ไม่ไดร้ับอนมุัติและมาโคร 

3) เมื่อไดร้ับการยืนยนัว่ามีพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นรูปแบบของ
โปรแกรมปกติที่ไม่ไดร้ับอนุมัติตามปกติของข้อมูลภายในเกมและมา
โคร 

4) เมื่อตรวจพบผู้ใช้งานทีม่ีความผิดปกติ จากระบบรักษาความ
ปลอดภัยของบริษัท 

5) เมื่อตรวจพบโดยระบบตรวจจับการใชง้านผิดปกติของบริษัท 

  

※ หากตรวจสอบพบพฤติกรรมที่ตอ่เนื่องกันจากอุปกรณ์และ IP 
เฉพาะเจาะจง อาจมีการดำเนินมาตรการบล็อก IP และ Hardware 
พร้อมกัน 



   

 

   

 

หากละเมดิการกระทำดงัตอ่ไปนี ้จะมกีารใชม้าตรการ “ระงบัการใชง้านอยา่งชัว่คราว” 

อาจมีการใชม้าตรการ “จำกดัการใชง้าน IP/Hardware” รว่มดว้ย ตามความรนุแรงของการ
ละเมดิ 

การพยายามหรอืถกู
สงสยัวา่ใชโ้ปรแกรมที่
ไมไ่ดร้บัอนมุตั/ิมาโคร 

1) เมื่อไม่มีการตอบสนองหรือหลีกเลี่ยงคำตอบเมื่อทำการสอบถาม 
เพื่อค้นหาผู้ที่ใช้โปรแกรมทีไ่ม่ได้รับอนุมัติ/มาโคร 

2) เมื่อไม่ให้ความรว่มมือ เช่น ตอบคำถามไม่เที่ยงตรง หรือใช้คำไม่
สุภาพกับการสอบถามเพื่อค้นหาผู้ที่ใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุมัติ/มา
โคร 

3) เมื่อมีการพยายามใช้งานหรือถูกสงสัยว่าใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้
รับอนุมัติ/มาโคร 

※ ในกรณีที่มีการตรวจสอบเพื่อค้นหาโปรแกรมและผู้ใช้มาโครที่
ไม่ได้รับอนุมัติ ผู้ดำเนินการอาจรอ้งขอการตอบกลับจากผู้ใช้งานได้
ตลอดเวลาผ่านการแชทหรือวธิีการอืน่ๆ  

※แม้ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานแทน ก็จะได้รับผลจากมาตรการนี้
เช่นเดียวกัน 

การใช้กระบวนการที่
เกีย่วขอ้งกบัการชำระ

เงนิในทางทีผ่ดิ 

1) การกระทำที่ละเมิดขั้นตอนการชำระเงนิ, การยกเลิกการชำระ
เงิน, การคืนเงิน ฯลฯ ที่ให้บริการโดยบริษัท แพลตฟอร์ม หรอื
องค์กรชำระเงิน 

2) กรณีที่สามารถถอนการสมัครสมาชิกและคืนเงินได้ กรุณา
ดำเนินการผ่านกระบวนการของบุคคลที่ 3 แทนศูนย์บริการลูกค้า
ของทางบริษัท 

  

※ หากให้ของขวัญโดยใชก้ระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการชำระเงนิ
ในทางทีผ่ิด อาจมีการลงโทษบัญชีที่รับของขวัญและเรียกคืนไอเทมที่
ส่งมอบ 



   

 

   

 

หากละเมดิการกระทำดงัตอ่ไปนี ้จะมกีารใชม้าตรการ “ตกัเตอืนและระงบัการใชง้าน” 

และอาจมกีารใชม้าตรการ “จำกดัการใชง้าน IP/Hardware” รว่มดว้ย ตามความรนุแรงของ
การละเมดิ 

การละเมดิสทิธแิละทำ
ขอ้มลูของผูอ้ืน่รัว่ไหล 

1) การกระทำที่ละเมิดและทำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อืน่รั่วไหล โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 

2) การกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้อืน่ เช่น สิทธิในการเปิดเผยใบหน้า 
ลิขสิทธิ์ ฯลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 

การซือ้ขายดว้ยเงนิสด 1) การซื้อขายไอเทม บัญชีเกม ตัวละคร ฯลฯ ด้วยเงินสด หรอื
สินค้า/บริการที่มีอยู่จริง หรือไอเทมอื่นๆ ภายในเกม 

2) การทำธุรกรรมซื้อขายเนื้อหาที่ต้องชำระเงินและค่าเงินในเกม
ด้วยเงนิสดหรือสินค้า/บรกิารที่มีอยู่จรงิ รวมถงึไอเทมในเกมอื่น 

3) การให้ผูอ้ื่นเล่นตวัละครแทนเพื่อแลกกับเงินสด หรือสินค้า/
บริการที่มีอยู่จริง 

4) การซื้อขายไอเทมเฉพาะซ้ำๆ เพื่อนำไปแลกกับเงินสด หรือสินค้า/
บริการที่มีอยู่จริง โดยบิดเบือนราคาตลาดและสินค้าภายในเกม 

  

※ ไอเทมทัง้หมดที่ได้รบัหรือเก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายด้วยเงินสด 
รวมถงึไอเทมและข้อมูลภายในเกมที่ใช้สำหรับการซื้อขายดว้ยเงนิสด 
อาจถูกลบได ้

การฉอ้โกงและการแอบ
อา้งบคุคลอืน่ 

1) การเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมในเกมโดยหลอกลวงสมาชิกคน
อื่น 

2) การแอบอ้างเป็นผูใ้ห้บริการ พนักงานบริษัท หรอืบุคคลที่
เก่ียวข้อง 

3) การกระทำที่แอบอา้งผูอ้ื่นและก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่
สบายใจแก่บุคคลที่ถูกแอบอ้าง 



   

 

   

 

  

※ กรณีที่มีการกระทำในข้อ 1 และ 2 พรอ้มกัน จะดำเนินการใช้
มาตรการระงับการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม 

การเดมิพนั 1) การส่งมอบทรัพย์สินหรือผลประโยชนแ์ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
โดยเฉพาะ อันเป็นผลจากการเดิมพันบัญช ีสินค้า สิง่ของ ฯลฯ และ
ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ใช้รายอื่น 

2) การสนับสนุนการดำเนนิการที่เก่ียวข้องพฤติกรรมข้างต้น 

การคุกคามความ
ปลอดภยัในโลกความเปน็

จรงิ 

1) การคุกคามต่อความปลอดภัยของผูอ้ื่นผา่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับโลก
แห่งความเป็นจริงโดยไม่เก่ียวข้องกับเกม 

การเผยแพร ่กระจาย 
สง่เสรมิ และโฆษณา
เนือ้หาทีไ่มเ่หมาะสม 

1) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาวธิีที่สามารถ
ดำเนินการละเมิดนโยบายการให้บริการได้ 

2) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาเนื้อหาที่ไม่เก่ียวข้อง
กับเกมเพื่อแสวงหากำไร 

3) การเผยแพร่ กระจาย ส่งเสริม และโฆษณาโปรแกรมที่ส่งผลต่อ
เนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทจัดหาให้โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากบริษัท 



   

 

   

 

การซือ้ขายทีผ่ดิปกติ 1) การเคล่ือนยา้ยสินค้าในเกมซ้ำๆ ระหว่างบญัชีเฉพาะเจาะจงโดย
ใช้ตลาดซื้อขายอย่างผิดปกติ 

2) การเคล่ือนยา้ยสินค้าในเกมระหว่างบัญชีเฉพาะเจาะจงอย่าง
ผิดปกติ โดยใช้ระบบปกติอืน่ภายในเกมนอกเหนือจากตลาดซื้อขาย 

3) การควบคุมราคาตลาดของตลาดซื้อขาย การซื้อขายราคาสูง/
ต่ำซ้ำๆ การขาย/การซื้อโดยเจตนา หรือสร้างความเสียหายให้กับ
ผู้ใช้รายอื่น หรือรับผลประโยชน์จากการซื้อจำนวนมากผิดปกติ 
ฯลฯ  

  

※ หากจำนวนสินค้าที่เคลื่อนย้ายส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเกม จะ
ดำเนินการใช้มาตรการระงับการใชง้านถาวร แม้จะเป็นการกระทำ
ครั้งแรกก็ตาม 

การใชข้อ้ผดิพลาดของ
เกมในทางทีผ่ดิ 

1) การใชข้้อผดิพลาดของเกมหรือบริการเกม เพื่อสร้างความ
เสียหายหรือรับประโยชน์ตอ่ความสมดุลของเกม ระบบ และผู้ใช้ราย
อื่น  

2) การใชข้้อจำกัดของระบบเกมในทางที่ผิด หรือใช้ผลประโยชน์จาก
นโยบายการให้บริการในลกัษณะที่ผิดปกติเพื่อรับผลประโยชน์ 

3) การกระทำที่ใชร้ะบบในเกมที่แตกต่างไปจากความตั้งใจเดิม 
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทีผ่ิดปกติหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย  

  

※ หากได้รับผลประโยชนห์รือสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รายอื่น
เป็นอย่างมาก และส่งผลเสียร้ายแรงต่อเกม จะดำเนนิการใช้
มาตรการระงับการใช้งานถาวร แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม 

การไดร้บัผลประโยชน์
ดว้ยวธิทีีไ่มถ่กูตอ้ง 

1) การกระทำที่ได้มาซึ่งกำไรที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นของปาร์ตี้หรอื
กิลด์เดียวกันกับบุคคลที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแสวงหา
กำไรเกินควร แมว้่าจะไม่ได้ละเมิดนโยบายการดำเนนิงานโดยตรงก็
ตาม  



   

 

   

 

เผยแพรข่อ้มลูเทจ็ 1) การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อสร้าง
ความสับสนให้ผู้อื่น หรอืก่อให้เกิดความเสียหายทางตรงและ
ทางอ้อม  

2) การกระทำที่ใส่รา้ยผู้ให้บริการหรือบริษัทโดยไม่มหีลักฐานและยุ
ยงผู้ใช้รายอื่น  

※ หากขอบเขตของการเผยแพร่ข้อมูลเท็จมีขนาดใหญ่และส่งผล
เสียอย่างมากตอ่เกมหรือสร้างความเสียหายต่อชือ่เสียงของบริษัท
และบุคคลที่สาม จะดำเนินการใช้มาตรการระงับการใช้งานถาวร 
แม้จะเป็นการกระทำครั้งแรกก็ตาม 

การเขา้รว่มแทน 1) การเข้าร่วมเนือ้หาที่มีการแขง่ขันโดยใช้บัญชีของผู้อื่น เชน่ การ
แข่งขันและกิจกรรม และส่งผลต่อผลการแข่งขนั  

2) รบกวนการบริหารจัดการเกมตามปกติด้วยบญัชีของบุคคลอื่น 

  

※ หากไม่ใช่การกระทำทีส่่งผลต่อผลลัพธ์ เช่น การแพ้/ชนะ หรอื
เป็นการกระทำที่ขัดขวางการบริหารจัดการเกมตามปกติ จะไม่นับ
รวมอยูใ่นเงือ่นไขดังกล่าว 

ความพยายามทีจ่ะละเมดิ
นโยบายการใหบ้รกิาร 

1) การพยายามที่จะละเมิดรายการใดๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในนโยบายการ
ให้บริการ 

2) การให้ความชว่ยเหลือในการฝ่าฝืนนโยบายการให้บริการ 

3) การกระทำใดๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าพยายามหรอืตั้งใจที่จะช่วยเหลือใน
การละเมิดนโยบายการใหบ้ริการ 



   

 

   

 

การกอ่กวนการ
ใหบ้รกิารเกม 

1) การกระทำที่ขดัขวางการให้บริการเกมตามปกติของบริษัท เช่น 
การแข่งขัน กิจกรรม การถ่ายทอดสด ฯลฯ 

2) การรายงาน แจ้งขอ้มลูเท็จ ฯลฯ ต่อเจ้าหน้าที่ในเกม หรือใช้
ภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อรบกวนการดำเนนิงานตามปกติ 

  

※ หากมีพฤติกรรมดงักล่าวที่ร้ายแรง อาจถูกบังคบัให้ออกจาก
เกม และได้รับบทลงโทษภายในเกมเพิ่มเติม 

การขดัขวางการดำเนนิ
เกม 

1) เมื่อไดร้ับการพิจารณาว่าใช้งานเกม/ระบบการใหบ้ริการในทางที่
ผิด และสร้างความเสียหายในระดับทีไ่ม่สามารถใช้งานเกมได้  

  

※ หากมีพฤติกรรมดงักล่าวที่ร้ายแรง อาจถูกบังคบัให้ออกจาก
เกม หรือได้รับบทลงโทษภายในเกมเพิ่มเติม 



   

 

   

 

การใชช้ือ่ทีไ่มเ่หมาะสม 1) การใช้ชือ่ที่เลียนแบบ GM หรือพนักงานของบริษทั 

2) การสร้างบัญชีที่มีคำหยาบคายหรอืคำด่า 

3) การใช้ชือ่ที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรอืดูหม่ินทางเพศต่อ
ผู้ใช้งานอื่นๆ 

4) ใช้ชื่อที่เยาะเย้ย หรือดูหม่ินประเทศอื่นๆ ชาติพันธุ ์ภูมิภาค 
ศาสนา เชื้อชาต ิเพศ หรือความพิการ 

5) ชื่อที่ขดัตอ่สังคม 

6) ใช้ชื่อที่เป็นการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร 

7) ใช้ชื่อที่มีเนือ้หาเพื่อวตัถปุระสงค์ในการละเมิด หรอืทำลายสิทธิ
ของบุคคลที่สาม รวมทัง้ชือ่เสียง สิทธิเสรีภาพ และขอ้มูลส่วนบุคคล 

8) ใช้ชื่อทีพ่ิจารณาแล้ววา่มีจุดประสงค์เพื่อทำการซือ้ขายบญัชีหรือ
ไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง 

9) การใช้ชือ่ที่อาจทำให้สมาชิกท่านอื่นสับสนในรูปแบบที่ยากจะระบุ
ได้ เช่น จัดเรียงตัวอักษรที่คล้ายกัน 

10) ใชช้ื่อที่มีเนื้อหาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง 

11) เปล่ียนอักษรวิธขีองชือ่ที่ห้ามตามข้อกำหนด หรอืใช้ชื่อทีร่วม
ตัวอักษรตา่งๆ เข้าดว้ยกัน 

12) การเจตนาใชต้ัวอักขระพิเศษแทรกในพยัญชนะตน้ หรือ
พยายามใชบ้างตัวอักษรเพื่อดัดแปลงบางคำ เช่น การเติมตวัอักษร
อื่นๆ แทน ในด้านหน้า หรอืด้านหลังเพื่อเจตนาปลอมแปลง 

  

※ หัวข้อ “การใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสม” มีผลใช้กับทุกชื่อ เช่น ชื่อเล่น 
ชื่อตระกูล ชื่อตัวละคร ชือ่กิลด์ และชื่อยานพาหนะที่ใช้ภายในเกม 



   

 

   

 

※ หลังจากที่เปล่ียนชื่อชั่วคราวเนื่องจากตรวจสอบพบว่าเป็นชื่อที่
ไม่เหมาะสมแล้วนั้น บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ กับชื่อที่
เปล่ียนแปลง  

※ ชื่อทีใ่ช้เนื้อหาเกมที่มีอยู่แล้ว หรอืมีกำหนดการอปัเดตในภายหลัง 
อาจถูกเปล่ียนแปลงตามความจำเป็นในการให้บริการ 



   

 

   

 

การใชโ้พสตท์ีไ่ม่เหมาะสม 1) โพสต์ที่มีเนือ้หาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดจากสิง่ที่ผู้ให้บริการ
หรือบริษัทประกาศ  

2) โพสต์ที่มีเนือ้หาที่ใช้คำหยาบคาย คำสแลง ฯลฯ 

3) โพสต์ทีอ่าจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือดูหม่ินทางเพศต่อผู้ใชง้าน
อื่นๆ 

4) โพสต์ที่เยาะเย้ย หรือดหูม่ินประเทศอื่นๆ ชาติพนัธุ์ ภูมิภาค 
ศาสนา เชื้อชาต ิเพศ หรือความพิการ 

5) โพสต์ที่มีเนือ้หาขัดต่อสงัคม 

6) โพสต์ที่มีเนือ้หาที่มีการชี้นำทางเพศหรือลามกอนาจาร 

7) โพสต์ที่มีเนือ้หาเพื่อวตัถปุระสงค์ในการละเมิด หรอืทำลายสิทธิ
ของบุคคลที่สาม รวมทัง้ชือ่เสียง สิทธิเสรีภาพ และขอ้มูลส่วนบุคคล 

8) โพสต์ที่พิจารณาแล้ววา่มีจุดประสงค์เพื่อทำการซือ้ขายบญัชีหรือ
ไอเทมด้วยเงินสด/สินค้าจริง 

9) โพสต์ที่มีเนือ้หาโฆษณาเพื่อดึงดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง 

10) โพสต์ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรอืสิทธิ์ในการ
ถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์  

11) โพสต์ที่มีเรื่องตอ้งห้ามตามเงื่อนไขการใชบ้ริการและนโยบาย
การให้บริการอืน่ ๆ 

12) โพสต์ที่ไม่ตรงกับวตัถปุระสงค์ของแต่ละเนื้อหา 

“การใช้โพสต์ที่ไม่เหมาะสม” นั้นรวมถงึโพสต์ในเกมทั้งหมด เช่น 
ข้อความของกิลด์, อัลบั้มความงาม, แกลเลอรี, ค้นหาปาร์ตี้, อัลบั้ม
เพลง เป็นต้น  

※ หากโพสต์ถูกระบวุ่าไมเ่หมาะสม โพสต์อาจถูกลบโดยไม่มีการ
เตือนล่วงหนา้ และบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ กับโพสต์ที่ถูกลบ 



   

 

   

 

การใช้ศนูยบ์รกิารลกูคา้
ในทางทีผ่ดิ 

1) การแจง้ความเท็จต่อผู้ใช้รายอื่นอย่างต่อเนือ่ง แมผู้้นั้นจะไม่มี
พฤติกรรมละเมิดนโยบายก็ตาม 

2) การกระทำที่ใช้คำหยาบคาย, ดูหม่ิน, ล่วงละเมิดทางเพศทาง
วาจา, ข่มขู่และคุกคาม หรือการเรียกร้องทีไ่ม่สมเหตุผล 

3) รบกวนการทำงานโดยสอบถามเนื้อหาเดิมซ้ำๆ  

  

※ ศูนย์บริการลูกค้า หมายถึงช่องทาง CS ทัง้หมด เช่น การ
สอบถามข้อมูล 1:1 และอีเมล 

※ หากมีการใช้งานศูนยบ์ริการลูกค้าในทางทีผ่ิด ท่านอาจถูก
ระงับจากการใชง้านศูนยบ์ริการลูกค้าชั่วคราว 

  

<ตารางเกณฑ์ระงบัการแชท> 

ละเมดิรอบ
ที ่1 

ละเมดิรอบ
ที ่2 

ละเมดิรอบ
ที ่3 

ละเมดิรอบ
ที ่4 

ละเมดิรอบ
ที ่5 

ละเมดิรอบ
ที ่6 

ละเมดิรอบ
ที ่7 

ระงับการ
แชท 

60 นาท ี

ระงับการ
แชท 

3 วัน 

ระงับการ
แชท 

7 วัน 

ระงับการ
แชท 

15 วัน 

ระงับการ
แชท 

30 วัน 

ระงับการ
แชท 

90 วัน 

ระงับการ
แชท 

ถาวร 

1) เนื้อหาที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผดิจากสิ่งที่ผู้ให้บริการหรือบริษัทประกาศ  

2) เนื้อหาที่มีการใช้คำด่า คำหยาบคาย ฯลฯ 

3) เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรอืดูหม่ินทางเพศต่อผู้ใช้งานอื่นๆ 

4) เนื้อหาที่เยาะเย้ย หรอืดหูม่ินประเทศอื่นๆ ชาติพนัธุ์ ภูมิภาค ศาสนา เชื้อชาติ เพศ หรือความ
พิการ 

5) เนื้อหาตอ่ต้านสังคม 



   

 

   

 

6) เนื้อหาที่มีการชีน้ำทางเพศหรือลามกอนาจาร 

7) การใช้ภาษาเส่ือมเสียทีดู่หม่ินบุคลิกภาพที่ผิดปกติในบรรทดัฐานทางสังคม หรือยึดมั่นใน
ความคิดเห็นของตนเองฝ่ายเดียวจนก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้อื่น 

8) ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างสมาชกิหรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 

9) การใช้ภาษาคลุมเครือเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่บริสุทธ์ 

10) มีเนือ้หาเพื่อวตัถุประสงค์ในการละเมิด หรือทำลายสิทธิของบุคคลที่สาม รวมทั้งชื่อเสียง 
สิทธิเสรีภาพ และข้อมูลส่วนบุคคล 

11) มีเนือ้หาที่พิจารณาแลว้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีหรอืไอเทมดว้ยเงินสด/สินค้า
จริง 

12) มีเนือ้หาโฆษณาเพือ่ดงึดูดเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจง 

13) การใช้เพียงพยัญชนะหรือบางตัวอักษรเพือ่ดดัแปลงบางคำ เชน่ การเติมตวัอักษรอื่นๆ แทน 
ในด้านหน้าหรอืด้านหลังเพื่อเจตนาจะสื่อถึงชือ่ซึ่งขดัต่อข้อบงัคับตาม 12 ขอ้ข้างต้น 

14) การโพสต์เนือ้หามากเกินไปในหน้าต่างแชทหรือโพสต์เนื้อหาเดิมซ้ำๆ เพือ่ขดัขวางการใชง้าน
แชทของสมาชิกอืน่อีกหลายๆ ท่าน 

15) ก่อกวนการสนทนาของผูอ้ื่น โดยการพิมพ์ตวัเลขซ้ำๆ ลงในแชทอย่างไม่มคีวามหมาย 

16) มีเนือ้หาที่มีเรื่องต้องห้ามตามเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายการให้บริการอื่นๆ 

  

※ การระงับการใช้ อาจมีการดำเนินการระงบัการแชททันทีโดยไม่มีการแจ้งเตอืนล่วงหน้า 

※ หากตรวจสอบพบการกระทำที่ละเมิดตามข้อกำหนดที่ระบุไวใ้นตารางเกณฑก์ารระงับการใช้
งานเกม อาจมีการดำเนินการใช้มาตรการระงับการใช้งานเกมทันที 

※ ทั้งนี้ ‘ระยะเวลาการระงับ’ ขึน้อยู่กับความรุนแรงของการละเมิดขอ้กำหนด 

  



   

 

   

 

※ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในเนื้อหาที่สมาชิกจำเป็นต้องดูแลอย่างตอ่เนื่อง ในกรณี
ที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเชื่อมต่อกับเกมได้ เนื่องจากสมาชิกถูกระงับการใชง้าน 

※ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ลบ และรีเซ็ตไอเทมที่มีมูลค่าเป็นราคาสามเท่าของไอเทมที่
ได้มาโดยการละเมิดนโยบายการให้บริการ ทั้งนี้ หากไม่สามารถคำนวณค่าของไอเทมที่ได้มาอย่าง
ไม่ถูกต้องได้อยา่งชดัเจน อาจมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมถึงสองแสนล้านซิลเวอร์ 

※ กำไรที่ได้รับจากการละเมิดนโยบายการให้บริการ อาจถูกเพิกถอนหรือปรบัเปล่ียนได้
ตลอดเวลาไม่วา่จะถูกลงโทษหรือไม่ก็ตาม 

※ หากไม่ได้มีเจตนาหรอืกำไรที่ได้รบัในเกมจากการใช้ในทางที่ผดิ มีผลกระทบต่อความสมดุล
ภายในเกมหรือต่อระบบในระดับที่ต่ำมาก จะดำเนินการเรียกปรบัเฉพาะไอเทมทีไ่ด้มาอยา่งไม่
ถูกต้อง และอาจถูกยกเว้นจากการเรียกปรับสูงสุด 3 เท่า 

※ ในกรณีที่มีการละเมิดขอ้กำหนดในการให้บริการและนโยบายการให้บริการ ข้อมูลเกมบางส่วน 
เช่น ชื่อตระกูล ชื่อตวัละคร และชื่อกิลด์ของสมาชิกอาจถูกเปิดเผยผา่นทางเว็บไซต์และประกาศลง
ในกระดานขา่วอย่างเป็นทางการ  
 

6. ยืน่เรือ่งคดัคา้นเกีย่วกับการระงบัการใชง้าน 

• วธิยีืน่เรือ่งคดัคา้น 

- สมาชิกสามารถยื่นเรือ่งคัดค้านเก่ียวกับการสอบถาม คำร้อง คำแนะนำ และการลงโทษที่
เก่ียวข้องกับบัญชี รวมทั้งการให้บริการเกมผ่านทางการติดตอ่โดยตรงที่เว็บไซต์ [แจง้ปัญหา 1:1] 

  

• ผลจากการยืน่เรือ่งคดัคา้น 

- หากพิจารณาแล้ววา่การคัดค้านของสมาชิกนั้นชอบธรรม บริษัทจะยกเลิกการลงโทษที่ใช้กับ
สมาชิกทันที และกู้คืนไอเทมที่ถูกดำเนินการ  

- หลังจากที่ดำเนินการลงโทษไปแล้ว หากเงื่อนไขการลงโทษมีการเปล่ียนแปลงจากการยื่นคำ
คัดค้านเข้ามา ระยะเวลาการลงโทษตามเงือ่นไขทีถู่กเปล่ียนแปลงจะมีผลย้อนหลังนับจากเวลาที่เริ่ม
ลงโทษครั้งแรก 



   

 

   

 

- หากมกีารระงับการใชง้านชั่วคราว และไม่ยืน่คำคัดค้านเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด การ
ถูกระงับการใชง้านชั่วคราวจะยังคงมีผลใชอ้ยู่ และหากคำคัดค้านที่ยื่นเข้ามานัน้ถูกพิจารณาแล้ว
ว่าไม่มีความชอบธรรม บญัชีดังกล่าวจะถูกเปล่ียนสถานะเป็นระงับการใชง้านถาวรทนัที 

  

7. นโยบายและเกณฑ์ในการช่วยเหลอืการกูค้นืจากการถกูลักลอบ 

• นโยบายการกูค้นืความเสยีหายจากการถกูลกัลอบ 

- สมาชิกมีหน้าที่รับผดิชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตน เพือ่ไม่ให้เกิดการลักลอบใช้
บัญชี/ชื่อ/การชำระเงิน 

- ในกรณีที่ถูกลักลอบ ท่านสามารถสอบถามทาง [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจง้ปัญหา 1:1 ] เพื่อ
ดำเนินการกู้คืนความเสียหายได ้

- ท่านจำเป็นต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการกู้คืนความเสียหายจากการถกูลักลอบ เพื่อ
ดำเนินการกู้คืน 

- เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมและดำเนินการตรวจสอบ ท่านจำเป็นต้องยินยอมการระงับ
การใช้งานชั่วคราว โดยบริษัทจะทำการระงับชัว่คราวสูงสุดเป็นเวลา 7 วัน และจะไม่สามารถกู้คืน
ไอเทมที่มีระยะเวลาการใชง้านดว้ยสาเหตุนี้ หากสมาชิกไม่ยินยอมตอ่การระงับการใช้งานชั่วคราว 
สมาชิกต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึ้น และอาจมีความยากลำบากในการตรวจสอบ 

- การตรวจสอบและกู้คืนเก่ียวกับการลักลอบอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 30 วนั 

- หากบัญชีที่ถูกลักลอบเป็นบัญชีที่ถูกระงบัการใชง้านเป็นระยะเวลาที่กำหนดหรือถาวร บริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามเนือ้หาใน [ ขอ้ที่ 1 หลักการทั่วไป - สิทธิและหน้าที่ใน
การเป็นสมาชิก ] ของนโยบายการให้บริการนี้ โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลข้อมูลบญัชีของตน และ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึ้น เนือ่งจากความผิดพลาดในการดูแลข้อมูลบัญชี 
จนทำให้บุคคลที่ 3 สามารถใช้งานข้อมูลบัญชแีละมอบความเสียหาย 

  

• เกณฑช์ว่ยเหลอืการกูค้นืความเสยีหายจากการถกูลักลอบ 

- บริษัทอาจใช้เวลานานในการตรวจสอบ ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูล หรือ ไม่สามารถดำเนินการ
กู้คืนได้ หากการถูกลักลอบได้ผ่านมานานแล้ว ( ประมาณ 15 วนั ) 

- บริษัทจะดำเนินการตัดสนิตามผลการตรวจสอบว่าเป็นไอเทมที่สามารถกู้คืนหรือไม่ 



   

 

   

 

- หากท่านไม่ได้ใช้การตัง้ค่าการลงทะเบียน PC หรอืเปิดใช้งาน OTP ของระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่บริษัทให้บริการ จะไม่สามารถช่วยเหลือในการกู้คืนได้ 

- การกู้คืนจะอยู่ภายใต้ตารางเกณฑ์ช่วยเหลือการกูค้ืนความเสียหายจากการถูกลักลอบด้านล่าง
นี้ สำหรับรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในตาราง จะถูกพิจารณาตามหลักการการกู้คืนทั่วไปว่าสามารถกู้
คืนได้หรือไม ่

- ไอเทมที่ถูกกู้คืนอาจมีความแตกต่างจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจรงิ  

• ในกรณีที่สมาชิกได้รบัไอเทมเพิร์ลเป็นของขวัญจากบัญชีที่ไม่รู้จัก สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งเนื้อหา
ดังกล่าวมายงั [ ศูนย์บริการลูกค้า > แจ้งปัญหา 1:1 ] หากบริษัทตรวจสอบพบว่าบัญชีที่มอบ
ของขวัญเป็นบัญชีทีถู่กลักลอบ บริษัทจะถือว่าบัญชผีู้ได้รบัของขวญัที่ไม่ได้แจง้มายังศูนย์บริการ
ลูกค้า เป็นบัญชีที่ได้รว่มในการลักลอบ และดำเนินการระงับการใช้งานบัญชดีังกล่าวด้วย 

• หากท่านถูกระงับการใชง้านเนื่องจากบัญชีของท่านได้รับของขวัญจากบัญชทีี่ไม่รู้จัก แต่
สามารถยืนยันวา่ท่านไม่ได้ร่วมในการลักลอบ บริษทัอาจยกเลิกการระงับการใช้งานได้ อย่างไรก็
ตาม หากท่านไม่สามารถยืนยันว่าท่านไม่ได้รว่มในการลักลอบ หรือ บริษัทตดัสินว่าเป็นบัญชีที่
ร่วมในการลักลอบ บัญชีนัน้จะไม่สามารถยกเลิกการระงับการใชง้านได้ 

  

<เกณฑ์กูค้นืการถูกลกัลอบ> 

หมวดหมู ่ รายละเอยีด การ
กู้คนื 

ขอ้ควรทราบ 

ตวัละคร ตัวละครที่ไม่ได้ถูกลบโดย
ตน 

O   

พาหนะ พาหนะ(ลา, ม้า, อูฐ, ช้าง, 
รถม้า, เรือ, พาหนะกิลด์ 

ฯลฯ) 

O - สามารถกู้คืนพาหนะที่ขายให้แก่ NPC 
หรือ จัดส่งม้าราชวงศ ์

- ถอนทรัพย์สินและไอเทมที่ได้รับจากการ
ขายพาหนะทั้งหมด 

- ไม่สามารถกู้คืนพาหนะที่ได้ผสมพันธุ ์
แลกเปล่ียน ขายในตลาดมา้ ถูกขายให้แก่ผู้
เล่นอื่นโดยปกต ิ



   

 

   

 

- สถานะการกู้คืนอาจแตกต่างจากสถานะ
ในช่วงเวลาที่ถูกลักลอบ 

ไอเทม   

ไอเทมที่ไม่ได้ถูกขาย 
แลกเปล่ียน ซื้อ และใช้โดย

ตน  

O - จำนวนและสถานะของไอเทมที่กู้คืนอาจมี
ความแตกต่าง 

ไอเทมที่ไม่ได้ถูกเสริม
ประสิทธิภาพโดยตนเอง 

X - ไม่สามารถกู้คืนด้วยระบบที่กำหนด
ผลลัพธ์ตามอตัรา 

ไอเทมที่ไม่ได้ลงทะเบียนใน
ตลาดซื้อขายและตลาดซือ้

ขายรวมโดยตน 

X - ไม่สามารถกู้คืนไอเทมทีผู่้เล่นอื่นได้ซือ้
จากตลาดซื้อขายและตลาดซื้อขายรวมโดย
ปกติ 

ACOIN/
รา้นคา้
เพริล์ 

Acoin เพิร์ล และไมล์ ที่
ไม่ได้ใช้โดยตน 

O - สามารถกู้คืนหลังการถอนไอเทมที่ซื้อ 

- สำหรับไอเทมที่มรีะยะเวลาการใช้งาน 
สามารถกู้คืนหลังจากที่ลบระยะเวลาการใช้
งานที่เหลือ 



   

 

   

 

การส่งของขวัญในรา้นค้า
เพิร์ลที่ไม่ได้กระทำโดยตน 

O - ดำเนินการเรียกคืนไอเทมหรือบล็อก
บัญชีของผู้ที่ได้รับของขวญัตามผลการ
ตรวจสอบ 

- ถอนไอเทมที่ได้รับเป็นของขวัญ ในกรณีที่
เป็นไอเทมกดใช้ หรือมรีะยะเวลาใช้งาน จะมี
การลบผลประโยชน์และระยะเวลาที่เหลือ 

- ไม่สามารถกู้คืนไอเทมทีม่ีความเก่ียวข้อง
กับการซื้อขายด้วยเงินจรงิ 

- ไอเทมที่ได้รับเป็นของขวญัจากบัญชี
ลักลอบ ไม่ว่าจะกระทำโดยตั้งใจหรอืไม่ตั้งใจ 
อาจถูกเรียกคืนและปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา 

  

※ บริษัทไม่อาจดำเนนิการกู้คืนสำหรับความเสียหายที่สมาชิกสร้างความเสียหายโดยเจตนา 
ละเมิดการตั้งค่าระบบ และเนื้อหาเกมที่สามารถใช้ในทางที่ผดิ 

※ บริษัทไม่อาจกู้คืนสถานะของไอเทมได้ หากเป็นไอเทมที่มีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือไม่
สามารถใชง้าน จากการอพัเดทเนื้อหาเกม 

※ การกู้คืนจะดำเนินตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ และบริษัทจะไม่สามารถดำเนนิการกู้คืนสำหรับ
เนื้อหาที่ไม่ได้ถูกบันทึก 

※ บริษัทจะตัดสินเก่ียวกับการดำเนินการกู้คืนสำหรับเนื้อหาที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในตารางด้านบน 
 

  

8. นโยบายการจัดการชือ่ทีไ่มม่กีารใชม้าเปน็เวลานาน 

• เพื่อการปรับปรุงบริการและการทำงานของเกมที่ราบรื่น บริษัทสามารถเปล่ียนแปลงชื่อ (ชื่อ
ตระกูล, ชื่อตวัละคร, ชือ่กิลด์) ของตระกูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตระกูลที่ไม่ได้เชือ่มต่อเป็น



   

 

   

 

เวลานาน”) และ กิลด์/แคลน (ต่อไปนี้จะเรียกวา่ "กลิด์ (แคลน) ที่ไม่ได้เชื่อมตอ่เป็นเวลานาน") ที่
ตรงตามเงือ่นไขดังตอ่ไปนีไ้ด้อย่างเสรี  

- ไม่ได้เชือ่มต่อเขา้ Black Desert เป็นเวลามากกวา่ 1 ปขีึ้นไป 

- สมาชิกภายในกิลด์ (แคลน) ไม่ได้เชื่อมตอ่เข้า Black Desert เป็นเวลามากกว่า 1 ปขีึ้นไป 

• ในกรณีที่มีการเปล่ียนชือ่กิลด์ (แคลน) ที่ไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเวลานาน บริษัทฯ จะแจ้ง
กำหนดการเปล่ียนชื่อและเนื้อหาผ่านประกาศบนเว็บไซต์ 30 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง 

 

- มีผลตัง้แตว่ันที่ 25 สิงหาคม 2564 


