
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ - ไทยรัฐออนไลน์ (www.thairath.co.th) 

!
บริษัท เทรนด์วีจี 3  จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท 

โดยเว็บไซต์นี้จะให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ บทความประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการต่างๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนด

และเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุกประการและท่านรับทราบว่าเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา  

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัด

เฉพาะ ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่

ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิและ

ทรัพย์สินของบริษัท 

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าว และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ใน

กรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อบริษัท 

และ/หรือ กรรมการของบริษัท 

2. การใช้บริการ 

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด

และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อ

กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ก) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิด

กฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า 

ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สิน

ทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด 

ค) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใดๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใดๆ 

จากเว็บไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง

ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก 

ง) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ 

คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือขัดขวาง ทำลาย จำกัดการ
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ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ ผู้

ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก 

จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ/

หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิ เช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบ

ของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ 

ฉ) กระทำการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพ่ิม

เติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง 

หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัทมี

สิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัท

เห็นสมควรได้ทันท ี

3. การจำกัดความรับผิด  

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดย

บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ บริการเว็บไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เก่ียวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิด  
ใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใดๆ ไม่ว่า

ในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใดๆ ที่เก่ียวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก  ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา 

ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น 

ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข่าว และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล 

หรือการกระทำการใดๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ 

4. ข้อสละสิทธิในเน้ือหาบนเว็บไซต ์

ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพ่ือเป็นข้อมูล ความรู้และ

ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) 

อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่าน

ตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ เนื่องจาก การให้บริการของบริษัทเป็น

เพียงสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

5. นโยบายระงับข้อพิพาท 

ท่านรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่ง

อยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากผู้ใช้บริการประสบปัญหา



หรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่

ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้ 

1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้าง

ล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ 

 (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได ้

 (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี) 

 (ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ 

2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง 

 ชื่อเจ้าหน้าที่ :                    -                               

 บริษัท :              เทรนด์ วีจี 3 จำกัด            

 โทรศัพท์ :            02-127-1111                    

 โทรสาร :                   -                                

 E-Mail :                    -                                

!
ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เก่ียวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ

หรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัท

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น 

ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือ

ทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 

6. การชดเชยค่าเสียหาย 

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่างๆ เพ่ือแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิด

สัญญา การละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร

หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อ

กำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด 

!



7. การแก้ไขเพิ่มเติม 

บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ 

โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

8. กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการ

ระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และ

การที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อม

ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม ดังกล่าว 

   


