เงื$อนไขข้ อตกลงการใช้ บริการ
บริ ษทั สารสู่ อนาคต จํากัด ผูผ้ ลิตหนังสื อพิมพ์ไทยโพสต์ และเว็บไซต์ไทยโพสต์ ยินดีตอ้ นรับผูใ้ ช้บริ การทุก
ท่านเข้าสู่ เว็บไซต์ไทยโพสต์ www.thaipost.net ซึKงอยูใ่ นความดูแลของบริ ษทั โดยเว็บไซต์นL ีจะให้บริ การข้อมูล
ข่าวสาร และ/หรื อบทความประเภทต่างๆ แก่ผใู ้ ช้บริ การ ภายใต้เงืKอนไขและข้อกําหนด ดังต่อไปนีL
ผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การเข้าเว็บไซต์ไทยโพสต์นL ีตลอดจนการเปิ ดหน้าเว็บต่างๆ ทีKอยูใ่ น
เว็บไซต์นL ี การใช้บริ การต่างๆ ของท่านในเว็บไซต์นL ี ถือว่าท่านได้ตกลงจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนด และเงืKอนไข
ใดๆ ตามทีKปรากฏอยูบ่ นเว็บไซด์นL ี และยอมรับข้อกําหนดและเงืKอนไขในการให้บริ การของบริ ษทั ทุกประการ
และท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของบริ ษทั นีL เป็ นเพียงสืK อกลางในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผใู ้ ช้บริ การเท่านัLน หาก
ท่านไม่ตกลงหรื อปฏิเสธทีKจะผูกพันตามข้อตกลง และเงืKอนไขใดๆ ขอความกรุ ณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งาน
เว็บไซต์นL ี
1. ทรัพย์ สินทางปัญญา
ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ เนืLอหา รู ปภาพ วีดีโอ เสี ยง โลโก้ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
และ/หรื อส่ วนใดส่ วนหนึKงของเว็บไซต์นL ี หรื อภาพกราฟฟิ กทัLงหลาย ได้รับการออกแบบโดยบริ ษทั ซึKงได้รับ
ความคุม้ ครองตามกฎหมาย, สนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ และหรื อสิ ทธิในความเป็ นเจ้าของอืKนๆ และตาม
กฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอืKน แต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ ลิขสิ ทธิYเครืK องหมายการค้า เครืK องหมายบริ การ
ชืKอทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิ ทธิบตั ร โนว์ฮาว (Know how) ฐานข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลส่ วน
บุคคลของท่าน และสิ ทธิในความเป็ นเจ้าของไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ ก็ตามฯลฯ ซึKงเป็ นกรรมสิ ทธิY ลิขสิ ทธิY สิ ทธิ
และทรัพย์สินของบริ ษทั
ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของบริ ษทั เป็ นเพียงสืK อกลางในการเผยแพร่ ข่าว ข่าวสาร และ/หรื อ บทความ
แก่ผใู ้ ช้บริ การเท่านัLน ในกรณี ทีKเกิดข้อพิพาทใดๆในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิ ทธิเรี ยกร้องในการดําเนินคดี
ใดๆ ไม่วา่ ทางแพ่งหรื ออาญา ต่อบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการของบริ ษทั
2. การใช้ บริการ
บรรดาข้อมูล หรื อไฟล์ หรื อเอกสารทีKปรากฏในเว็บไซต์นL ี ท่านตกลงและยอมรับว่า ผูใ้ ช้เว็บไซต์มีสิทธิเพียงเข้า
ดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนืLอหาและพิมพ์เนืLอหาดังกล่าว เพืKอการใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตัว และมีวตั ถุประสงค์ทีK

ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ขอ้ กําหนดและเงืKอนไขฉบับนีLทีKระบุไว้ในเว็บไซต์นL ีเท่านัLน และจะไม่ใช้เว็บไซต์นL ี
เพืKอประโยชน์ในทางการค้าหรื อประโยชน์อืKนใดทีKขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรื อใช้
เว็บไซต์นL ีเป็ นช่องทางในการหลอกลวงหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลใด โดยผูใ้ ช้เว็บไซต์ตกลงทีKจะเก็บ
บรรดาข้อความซึKงเกีKยวกับการแสดงถึงลิขสิ ทธิYและสิ ทธิในความเป็ นเจ้าของอืKนใดทีKปรากฏในเว็บไซต์นL ีไว้ดว้ ย
โดยผูใ้ ช้เว็บไซต์ตอ้ งไม่ทาํ สําเนา หรื อจัดเก็บ หรื อดาวน์โหลดข้อมูลไม่วา่ จะในรู ปของเอกสารหรื อในรู ปแบบ
สืK ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ ง โอน จัดทํา เผยแพร่ พิมพ์ ทําซํLา สร้างงานทีKพฒั นา แสดง แพร่ กระจาย จําหน่าย ให้สิทธิ
เช่า ให้เช่า หรื อโอนเนืLอหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่วา่ จะในทางการค้าหรื อได้รับประโยชน์หรื อในทางอืKน
ใดโดยทีKไม่ได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากบริ ษทั นอกจากนีL ท่านจะไม่กระทําการอย่างใด
อย่างหนึKงไม่วา่ จะในรู ปของเอกสารหรื อในรู ปแบบสืK ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อรู ปแบบใดก็ตาม ดังต่อไปนีL
•

•

•

•

•

•

ทําซํLา จัดพิมพ์ขL ึนใหม่ ทําสําเนา ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ จัดเก็บ หรื อทําให้ปรากฏ
ต่อสาธารณชน ซึKงงานอันผิดกฎหมายหรื อศีลธรรมโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน
ล่วงหน้า
การทําละเมิดสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิ ทธิY สิ ทธิบตั ร เครืK องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรื อ
ทรัพย์สินทางปัญญาอืKนๆ ตามทีKกฎหมายกําหนดไม่วา่ โดยวิธีการใด
ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรื อ กระทําการใดๆ เพืKอนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนืLอหา หรื อ
ข้อความ งานใดๆ จากเว็บไซต์นL ีโดยปราศจากความยินยอม เป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากบริ ษทั และ/หรื อ
ตัLงกระทูห้ รื อทําให้ปรากฏซึKงข้อความทีKก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั สมาชิกผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต และ/หรื อ
บุคคลภายนอก
อัพโหลด ติดประกาศ ส่ งอีเมล์ หรื อดําเนินการอืKนใดอันมีผลทําให้เป็ นการรบกวนหรื อแทรกแซงการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่ งไวรัส(Virus) หรื อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรู ปแบบต่างๆ ทีKออกแบบมาเพืKอ
ขัดขวาง ทําลาย จํากัด การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ หรื อ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรื อ โปรแกรมซอฟต์แวร์
ในการสืK อสารของสมาชิกของบริ ษทั หรื อ ผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ต หรื อ บุคคลภายนอก
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทํางานหรื อให้บริ การของบริ ษทั หรื อเครืK อง
คอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก
กระทําการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรื อนโยบายของบริ ษทั ทีKระบุไว้ในข้อกําหนดและเงืKอนไขฉบับนีL และ/หรื อ
การแก้ไขเพิKมเติมข้อกําหนดและเงืKอนไขทีKบริ ษทั จะประกาศหรื อ กําหนดขึLนภายหลัง

หากบริ ษทั ทราบว่าท่านดําเนินการอย่างหนึKงอย่างใดอันเป็ นการขัดต่อข้อกําหนด และเงืKอนไขทีKกาํ หนดใน
เว็บไซต์นL ี บริ ษทั มีสิทธิทีKจะระงับการให้บริ การแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรื อ อาจดําเนินการ
ในทางกฎหมายกับท่านตามทีKบริ ษทั เห็นสมควรทันที
3. การจํากัดความรับผิด
ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่ วนทีKปรากฏในเว็บไซต์นL ีขอ้ ความดังกล่าวเป็ นข้อความทีKเขียนหรื อ
ทําขึLนโดย บุคคลภายนอกหรื อผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์บางส่ วน ซึKงไม่เกีKยวข้อง และอยูเ่ หนือความควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ไม่มีความรับผิด ใดๆ ทีKเกิดจากเนืLอหาหรื อข้อความดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็ นความเสี ยหายการฟ้องร้อง
เรี ยกร้อง หรื อการกระทําละเมิดใดๆไม่วา่ ในทางแพ่งหรื อทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรื อความรับ
ผิดใดๆในทางกฎหมายซึKงมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิ ทธิหรื อ ทรัพย์สินใดๆ ทีKเกีKยวข้องกับ
ท่านหรื อบุคคลภายนอก ไม่วา่ จะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรื อโดยประการอืKน
ข้อยกเว้นความรับผิดของบริ ษทั ดังกล่าวนีLให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริ การข่าว และหรื อ บทความ
รับส่ งข้อมูล หรื อการกระทําการใดๆของบริ ษทั พันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การร่ วมหรื อผูใ้ ช้บริ การ
อินเทอร์เน็ตอืKนๆ
4. ข้ อสละสิ ทธิในเนืDอหาบนเว็บไซต์
ข้อความ ภาพวาดหรื อข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์บางส่ วนเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพืKอเป็ นข้อมูล
ความรู ้ และประโยชน์แก่ผใู ้ ช้บริ การซึKงบริ ษทั ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มทีKในการรวบรวมข้อมูลต่างๆให้
ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยูเ่ สมออย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่รับรองความน่าเชืKอถือ ความถูกต้อง และความ
ทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่าน ตกลงและยอมรับว่า บริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการดูแลควบคุมข้อมูล
ทัLงหมดบนเว็บไซต์นL ีเนืKองจากการให้บริ การของบริ ษทั เป็ น เพียงสืK อกลางในการให้บริ การข้อมูลข่าว และ/หรื อ
บทความแก่ผใู ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ตเท่านัLน
5. นโยบายระงับข้ อพิพาท
ท่านรับทราบว่าการดําเนินการให้บริ การเนืLอหาต่างๆ บนเว็บไซต์นL ีเป็ นการประมวลผลโดยเครืK องคอมพิวเตอร์
โดยอัตโนมัติ ซึKงอยูเ่ หนือความควบคุมของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั บริ ษทั ไม่สามารถตรวจสอบเนืLอหา
รู ปภาพ หรื อข้อความทัLงหมดได้ ดังนัLน เพืKอเป็ นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ทีKอาจเกิดขึLนจากการให้บริ การบน
เว็บไซต์นL ีของบริ ษทั หากผูใ้ ช้บริ การประสบปัญหา หรื อได้รับความเสี ยหายจากข้อความ เนืLอหา หรื อ บริ การ

ใดๆรวมถึงการละเมิดสิ ทธิและสิ ทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทีK ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริ ษทั บริ ษทั มีนโยบาย
ในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนีL
1) ผูท้ ีKได้รับความเสี ยหายต้องดําเนินการแจ้งข้อเรี ยกร้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทีKชดั เจนแก่พนักงานของบริ ษทั
ตามทีKอยูข่ า้ ง ล่างนีLโดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนีL
1. ชืKอ ทีKอยู่ ทีKสามารถติดต่อได้
โทรศัพท์ : 0-2240-2612
โทรสาร : 0-2249-6810
อีเมล : vrpkm@yahoo.com
2) ท่านต้องดําเนินการแจ้งข้อเรี ยกร้องและ/หรื อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง บริ ษทั สารสู่ อนาคต
จํากัด โทรศัพท์ / อีเมล์ ทีKสามารถติดต่อได้
ภายหลังจากบริ ษทั รับทราบข้อเรี ยกร้องดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จะดําเนินการติดต่อกับผูท้ ีKเกีKยวข้องและแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายของบริ ษทั ทราบ โดยจะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ทีKท่านได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีเนืLอหาตามทีKบริ ษทั ระบุไว้ขา้ งต้น
ในระหว่างการดําเนินการดังกล่าว ท่านตกลงทีKจะไม่ดาํ เนินคดีหรื อท่านสละสิ ทธิในการดําเนินคดีไม่วา่ ในทาง
แพ่งและ/หรื อ ทางอาญากับบริ ษทั เนืKองจากบริ ษทั จําเป็ นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริ ง
เพิKมเติม
6. การชดเชยค่ าเสี ยหาย
ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการดําเนินการต่างๆเพืKอแก้ไขและยุติปัญหาทีKเกิด
จากการผิดสัญญาการละเมิด หรื อ ปัญหาข้อกฎหมายอืKนๆกับบริ ษทั อย่างเต็มทีKรวมทัLงตกลงและปกป้องไม่ให้
บริ ษทั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อถูกฟ้องร้องหรื อเรี ยกร้อง ค่าเสี ยหายจาก
บุคคลภายนอก หากท่านกระทําผิดข้อกําหนดและเงืKอนไขใดๆในเว็บไซต์นL ีท่านจะชดเชยค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั
ตามทีKกฎหมายกําหนด

7. การแก้ ไขเพิม$ เติม
บริ ษทั ขอสงวนไว้ซK ึงสิ ทธิในการแก้ไขเปลีKยนแปลง เพิKมเติม ตัดทอน บรรดาข้อกําหนดและเงืKอนไขใดๆ ทีKระบุ
ไว้ในเว็บไซต์นL ี โดยไม่จาํ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
8. กฎหมายทีใ$ ช้ บังคับ
หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ทีKเกิดจากการให้บริ การของบริ ษทั อันเนืKองมาจากเว็บไซต์นL ีท่านและบริ ษทั ตกลงใช้
กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริ การในเว็บไซต์นL ีของท่าน ถือเป็ นการตกลงและยอมรับข้อกําหนด
และเงืKอนไขของเว็บไซต์ฉบับนีL และการทีKท่านใช้บริ การภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิKมเติม ข้อกําหนดและ
เงืKอนไขของเว็บไซต์ฉบับนีLของบริ ษทั ในอนาคต ย่อม ถือว่าท่านยอมรับข้อกําหนดและเงืKอนไขของเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ทีKได้มีการแก้ไขเพิKมเติม ดังกล่าว

