
เงื$อนไขข้อตกลงการใช้บริการ 

 

บริษทั  สารสู่อนาคต จาํกดั ผูผ้ลิตหนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์และเวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์ ยนิดีตอ้นรับผูใ้ชบ้ริการทุก

ท่านเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์www.thaipost.net   ซึK งอยูใ่นความดูแลของบริษทั โดยเวบ็ไซตนี์Lจะใหบ้ริการขอ้มูล 

ข่าวสาร และ/หรือบทความประเภทต่างๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการ ภายใตเ้งืKอนไขและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนีL  

 

ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบวา่ การเขา้เวบ็ไซตไ์ทยโพสตนี์Lตลอดจนการเปิดหนา้เวบ็ต่างๆ ทีKอยูใ่น

เวบ็ไซตนี์L  การใชบ้ริการต่างๆ ของท่านในเวบ็ไซตนี์L  ถือวา่ท่านไดต้กลงจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และเงืKอนไข

ใดๆ ตามทีKปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซดนี์L  และยอมรับขอ้กาํหนดและเงืKอนไขในการใหบ้ริการของบริษทัทุกประการ 

และท่านรับทราบวา่เวบ็ไซตข์องบริษทันีL  เป็นเพียงสืKอกลางในการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูใ้ชบ้ริการเท่านัLน หาก

ท่านไม่ตกลงหรือปฏิเสธทีKจะผกูพนัตามขอ้ตกลง และเงืKอนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยติุการเขา้ชมและใชง้าน

เวบ็ไซตนี์L  

 

1. ทรัพย์สินทางปัญญา 

ท่านตกลงและยอมรับวา่ บรรดาขอ้มูล ขอ้ความ เนืLอหา รูปภาพ วดีีโอ เสียง โลโก ้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 

และ/หรือส่วนใดส่วนหนึKงของเวบ็ไซตนี์L  หรือภาพกราฟฟิกทัLงหลาย ไดรั้บการออกแบบโดยบริษทั ซึK งไดรั้บ

ความคุม้ครองตามกฎหมาย, สนธิสญัญาระหวา่งประเทศ และหรือสิทธิในความเป็นเจา้ของอืKนๆ และตาม

กฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอืKน แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ ลิขสิทธิY เครืKองหมายการคา้ เครืKองหมายบริการ 

ชืKอทางการคา้ ฐานขอ้มูล ความลบัทางการคา้ สิทธิบตัร โนวฮ์าว (Know how) ฐานขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน และสิทธิในความเป็นเจา้ของไม่วา่ในรูปแบบใดๆ กต็ามฯลฯ ซึK งเป็นกรรมสิทธิY  ลิขสิทธิY  สิทธิ 

และทรัพยสิ์นของบริษทั 

 

ท่านตกลงและรับทราบวา่ เวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเพียงสืKอกลางในการเผยแพร่ข่าว ข่าวสาร และ/หรือ บทความ

แก่ผูใ้ชบ้ริการเท่านัLน ในกรณีทีKเกิดขอ้พิพาทใดๆในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดาํเนินคดี

ใดๆ ไม่วา่ทางแพง่หรืออาญา ต่อบริษทั และ/หรือ กรรมการของบริษทั 

 

2. การใช้บริการ 

บรรดาขอ้มูล หรือไฟล ์หรือเอกสารทีKปรากฏในเวบ็ไซตนี์L  ท่านตกลงและยอมรับวา่ ผูใ้ชเ้วบ็ไซตมี์สิทธิเพียงเขา้

ดู ดาวน์โหลด อพัโหลดเนืLอหาและพิมพเ์นืLอหาดงักล่าว เพืKอการใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตวั และมีวตัถุประสงคที์K



ถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตข้อ้กาํหนดและเงืKอนไขฉบบันีL ทีKระบุไวใ้นเวบ็ไซตนี์L เท่านัLน และจะไม่ใชเ้วบ็ไซตนี์L

เพืKอประโยชน์ในทางการคา้หรือประโยชน์อืKนใดทีKขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือใช้

เวบ็ไซตนี์L เป็นช่องทางในการหลอกลวงหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลใด โดยผูใ้ชเ้วบ็ไซตต์กลงทีKจะเกบ็

บรรดาขอ้ความซึKงเกีKยวกบัการแสดงถึงลิขสิทธิY และสิทธิในความเป็นเจา้ของอืKนใดทีKปรากฏในเวบ็ไซตนี์Lไวด้ว้ย 

โดยผูใ้ชเ้วบ็ไซตต์อ้งไม่ทาํสาํเนา หรือจดัเกบ็ หรือดาวน์โหลดขอ้มูลไม่วา่จะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบ

สืKออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ง โอน จดัทาํ เผยแพร่ พิมพ ์ทาํซํL า สร้างงานทีKพฒันา แสดง แพร่กระจาย จาํหน่าย ใหสิ้ทธิ 

เช่า ใหเ้ช่า หรือโอนเนืLอหาใดๆ ใหแ้ก่บุคคลภายนอกไม่วา่จะในทางการคา้หรือไดรั้บประโยชน์หรือในทางอืKน

ใดโดยทีKไม่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากบริษทั นอกจากนีL  ท่านจะไม่กระทาํการอยา่งใด

อยา่งหนึKงไม่วา่จะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสืKออิเลก็ทรอนิกส์ หรือรูปแบบใดกต็าม ดงัต่อไปนีL  

• ทาํซํL า จดัพิมพขึ์Lนใหม่ ทาํสาํเนา ดดัแปลง ดาวน์โหลด อพัโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ จดัเกบ็ หรือทาํใหป้รากฏ

ต่อสาธารณชน ซึK งงานอนัผดิกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทัก่อน

ล่วงหนา้ 

• การทาํละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิY  สิทธิบตัร เครืKองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ หรือ 

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอืKนๆ ตามทีKกฎหมายกาํหนดไม่วา่ โดยวธีิการใด 

• ดาวน์โหลด อพัโหลด ติดประกาศ หรือ กระทาํการใดๆ เพืKอนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนืLอหา หรือ 

ขอ้ความ งานใดๆ จากเวบ็ไซตนี์Lโดยปราศจากความยนิยอม เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้จากบริษทั และ/หรือ 

ตัLงกระทูห้รือทาํใหป้รากฏซึKงขอ้ความทีKก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั สมาชิกผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต และ/หรือ 

บุคคลภายนอก 

• อพัโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล ์หรือดาํเนินการอืKนใดอนัมีผลทาํใหเ้ป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทาํงานของ

ระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส(Virus) หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ทีKออกแบบมาเพืKอ

ขดัขวาง ทาํลาย จาํกดั การทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟตแ์วร์ 

ในการสืKอสารของสมาชิกของบริษทั หรือ ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต หรือ บุคคลภายนอก 

• ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ขดัขวาง แทรกแซงการทาํงานหรือใหบ้ริการของบริษทั หรือเครืKอง

คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก 

• กระทาํการใดๆ อนัขดัต่อประกาศหรือนโยบายของบริษทัทีKระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงืKอนไขฉบบันีL  และ/หรือ 

การแกไ้ขเพิKมเติมขอ้กาํหนดและเงืKอนไขทีKบริษทัจะประกาศหรือ กาํหนดขึLนภายหลงั 



หากบริษทัทราบวา่ท่านดาํเนินการอยา่งหนึKงอยา่งใดอนัเป็นการขดัต่อขอ้กาํหนด และเงืKอนไขทีKกาํหนดใน

เวบ็ไซตนี์L  บริษทัมีสิทธิทีKจะระงบัการใหบ้ริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ และ/หรือ อาจดาํเนินการ

ในทางกฎหมายกบัท่านตามทีKบริษทัเห็นสมควรทนัที 

 

3. การจํากดัความรับผดิ 

ท่านตกลงและยอมรับวา่ บรรดาขอ้มูลบางส่วนทีKปรากฏในเวบ็ไซตนี์Lขอ้ความดงักล่าวเป็นขอ้ความทีKเขียนหรือ

ทาํขึLนโดย บุคคลภายนอกหรือผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตบ์างส่วน ซึK งไม่เกีKยวขอ้ง และอยูเ่หนือความควบคุมของบริษทั 

บริษทัไม่มีความรับผดิ ใดๆ ทีKเกิดจากเนืLอหาหรือขอ้ความดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง 

เรียกร้อง หรือการกระทาํละเมิดใดๆไม่วา่ ในทางแพง่หรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับ

ผดิใดๆในทางกฎหมายซึKงมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพยสิ์น สิทธิหรือ ทรัพยสิ์นใดๆ ทีKเกีKยวขอ้งกบั

ท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่วา่จะโดยความผกูพนัตามสญัญา ละเมิด ความรับผดิทางอาญา หรือโดยประการอืKน 

ขอ้ยกเวน้ความรับผดิของบริษทัดงักล่าวนีL ใหร้วมไปถึงความผดิพลาดจากการใหบ้ริการข่าว และหรือ บทความ 

รับส่งขอ้มูล หรือการกระทาํการใดๆของบริษทั พนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ผูใ้หบ้ริการร่วมหรือผูใ้ชบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตอืKนๆ 

4. ข้อสละสิทธิในเนืDอหาบนเวบ็ไซต์ 

ขอ้ความ ภาพวาดหรือขอ้มูลต่างๆ บนเวบ็ไซตบ์างส่วนเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ มาเพืKอเป็นขอ้มูล 

ความรู้ และประโยชน์แก่ผูใ้ชบ้ริการซึKงบริษทัไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีKในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆให้

ถูกตอ้ง และทนัสมยั (update) อยูเ่สมออยา่งไรกต็าม บริษทัไม่รับรองความน่าเชืKอถือ ความถูกตอ้ง และความ

ทนัสมยั (update) ของขอ้มูลดงักล่าว ท่าน ตกลงและยอมรับวา่ บริษทัไม่มีอาํนาจในการดูแลควบคุมขอ้มูล

ทัLงหมดบนเวบ็ไซตนี์L เนืKองจากการใหบ้ริการของบริษทัเป็น เพียงสืKอกลางในการใหบ้ริการขอ้มูลข่าว และ/หรือ 

บทความแก่ผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตเท่านัLน 

5. นโยบายระงบัข้อพพิาท 

ท่านรับทราบวา่การดาํเนินการใหบ้ริการเนืLอหาต่างๆ บนเวบ็ไซตนี์L เป็นการประมวลผลโดยเครืKองคอมพิวเตอร์

โดยอตัโนมติั ซึK งอยูเ่หนือความควบคุมของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั บริษทัไม่สามารถตรวจสอบเนืLอหา 

รูปภาพ หรือขอ้ความทัLงหมดได ้ดงันัLน เพืKอเป็นการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ ทีKอาจเกิดขึLนจากการใหบ้ริการบน

เวบ็ไซตนี์Lของบริษทั หากผูใ้ชบ้ริการประสบปัญหา หรือไดรั้บความเสียหายจากขอ้ความ เนืLอหา หรือ บริการ



ใดๆรวมถึงการละเมิดสิทธิและสิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ ทีK ปรากฏบนเวบ็ไซตข์องบริษทั บริษทัมีนโยบาย

ในการระงบัขอ้พิพาทต่างๆ ดงันีL  

1) ผูที้Kไดรั้บความเสียหายตอ้งดาํเนินการแจง้ขอ้เรียกร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีKชดัเจนแก่พนกังานของบริษทั

ตามทีKอยูข่า้ง ล่างนีLโดยระบุรายละเอียด ดงัต่อไปนีL  

1. ชืKอ ทีKอยู ่ทีKสามารถติดต่อได ้

โทรศพัท ์: 0-2240-2612 

โทรสาร : 0-2249-6810 

อีเมล : vrpkm@yahoo.com 

2) ท่านตอ้งดาํเนินการแจง้ขอ้เรียกร้องและ/หรือขอ้เสนอแนะดงักล่าวโดยติดต่อมายงั บริษทั  สารสู่อนาคต 

จาํกดั โทรศพัท ์/ อีเมล ์ทีKสามารถติดต่อได ้

ภายหลงัจากบริษทัรับทราบขอ้เรียกร้องดงักล่าวแลว้ บริษทัจะดาํเนินการติดต่อกบัผูที้KเกีKยวขอ้งและแจง้ให้

กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายของบริษทัทราบ โดยจะดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ภายใน 15 วนั 

นบัแต่วนัทีKท่านไดแ้จง้ใหบ้ริษทั ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีเนืLอหาตามทีKบริษทัระบุไวข้า้งตน้ 

ในระหวา่งการดาํเนินการดงักล่าว ท่านตกลงทีKจะไม่ดาํเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดาํเนินคดีไม่วา่ในทาง

แพง่และ/หรือ ทางอาญากบับริษทั เนืKองจากบริษทัจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบและสอบสวนขอ้เทจ็จริง

เพิKมเติม 

6. การชดเชยค่าเสียหาย 

ท่านตกลงและยอมรับวา่ ท่านจะใหค้วามร่วมมือกบับริษทัในการดาํเนินการต่างๆเพืKอแกไ้ขและยติุปัญหาทีKเกิด

จากการผดิสญัญาการละเมิด หรือ ปัญหาขอ้กฎหมายอืKนๆกบับริษทัอยา่งเตม็ทีKรวมทัLงตกลงและปกป้องไม่ให้

บริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัหรือบริษทัในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจาก

บุคคลภายนอก หากท่านกระทาํผดิขอ้กาํหนดและเงืKอนไขใดๆในเวบ็ไซตนี์L ท่านจะชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่บริษทั

ตามทีKกฎหมายกาํหนด 



7. การแก้ไขเพิ$มเติม 

บริษทัขอสงวนไวซึ้Kงสิทธิในการแกไ้ขเปลีKยนแปลง เพิKมเติม ตดัทอน บรรดาขอ้กาํหนดและเงืKอนไขใดๆ ทีKระบุ

ไวใ้นเวบ็ไซตนี์L  โดยไม่จาํตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

8. กฎหมายที$ใช้บังคบั 

หากเกิดขอ้พิพาทใดๆ ทีKเกิดจากการใหบ้ริการของบริษทั อนัเนืKองมาจากเวบ็ไซตนี์L ท่านและบริษทัตกลงใช้

กฎหมายไทยในการระงบัขอ้พิพาทการใชบ้ริการในเวบ็ไซตนี์Lของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับขอ้กาํหนด

และเงืKอนไขของเวบ็ไซตฉ์บบันีL  และการทีKท่านใชบ้ริการภายหลงัจากการมีการแกไ้ขเพิKมเติม ขอ้กาํหนดและ

เงืKอนไขของเวบ็ไซตฉ์บบันีLของบริษทัในอนาคต ยอ่ม ถือวา่ท่านยอมรับขอ้กาํหนดและเงืKอนไขของเวบ็ไซตข์อง

บริษทัทีKไดมี้การแกไ้ขเพิKมเติม ดงักล่าว 

 

 

 


