
ข�อกําหนดและเงื่อนไขการใช�บริการ  

 บริษัท ดาราเดล่ี จํากัด (ต�อไปน้ีจะเรียกว�า “บริษัท”) เป�นผู�ให�บริการเว็บไซต� www.daradaily.com,         
โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอ่ืนภายใต�บริษัทและบริษัทในเครือ ท�านยอมรับว�า การใช�บริการ
เว็บไซต�, โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช�องทางอ่ืนของบริษัทถือเป�นการยอมรับข�อกําหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี และ
การท่ีท�านใช�บริการอย�างต�อเน่ืองภายหลังจากท่ีมีการประกาศแก�ไขเพิ่มเติมดังกล�าวย�อมถือเป�นการยอมรับการ
แก�ไขแต�ละครั้งด�วยเช�นเดียวกัน  

1. ทรัพย�สินทางป�ญญา  
 ท�านตกลงและยอมรับว�าข�อมูล ข�อความ รูปภาพ เสียง โลโก� และส�วนหน่ึงส�วนใดของเว็บไซต�, โซเชียลมีเดีย 
(Social Media) และช�องทางอ่ืนในอนาคตรวมถึงแต�ไม�จํากัดเฉพาะ ลิขสิทธ์ิเครื่องหมายการค�า เครื่องหมายบริการ 
ชื่อทางการค�าฐานข�อมูล ความลับทางการค�า สิทธิบัตร โนว�ฮาว ฯลฯ ท่ีปรากฏบนช�องทางของบริษัทเป�นงานท่ีได� 
รับความคุ�มครองตามกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญา ซึ่งเป�นกรรมสิทธ์ิลิขสิทธ์ิสิทธิและทรัพย�สินของบริษัท      
ท�านตกลงและรับทราบว�า บริการของบริษัทเป�นเพียงส่ือกลางในการเผยแพร�ข�าว บทความ ส่ือประชาสัมพันธ� รวม
ถึงบริการอ่ืนในอนาคตของบริษัทแก�ผู�ใช�บริการเท�าน้ัน ในกรณีท่ีเกิดข�อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท�านตกลงสละ
สิทธิเรียกร�องในการดําเนินคดีใดๆ ไม�ว�าทางแพ�งหรืออาญาต�อบริษัท และกรรมการของบริษัท  

2. การใช�บริการ  
 ท�านตกลงและยอมรับว�า ท�านจะใช�บริการของบริษัทเพื่อประโยชน�ส�วนตัวหรือวัตถุประสงค�ท่ีถูกต�องตาม 
กฎหมายภายใต�ข�อกําหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี และจะไม�ใช�ช�องทางของบริษัทเพื่อประโยชน�ในทางการค�าหรือประโยชน�
อ่ืนใดท่ีขัดต�อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากน้ีท�านตกลงว�าจะไม�กระทําการอย�างใดอย�างหน่ึงดัง
ต�อไปน้ี  
 2.1 ท�านจะไม�ทําซํ้าจัดพิมพ�ขึ้นใหม� ดัดแปลง ดาวน�โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร� ทุกอย�าง          
เช�น ข�อมูลส�วนบุคคล, ข�อความ, ซอฟท�แวร�, เสียง, เพลง, รูปภาพ, กราฟิก, วิดีโอ หรือทําให�ปรากฏต�อ
สาธารณชน ซึ่งขัดต�อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม�ได�รับอนุญาตเป�นลายลักษณ�อักษรจากบริษัทก�อนล�วงหน�า    
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
 (ก) ท�านจะไม�แสดงความคิดเห็นหรือโพสต�เผยแพร�เน้ือหาใดๆ ท่ีมีลักษณะหม่ินประมาทลามกอนาจาร 
หยาบคายไม�สุภาพ หรือทําล้ิงค�ไปยังเว็บไซต�บริการอ่ืนๆ ซึ่งขัดต�อกฎหมาย  
 (ข) ท�านจะไม�เผยแพร�บทความของเราในลักษณะของการแชร�ลูกโซ� หรือใช�บทความของเราในทางท่ีมิชอบ
ต�อกฎหมาย  
 (ค) ท�านจะไม�แสดงความคิดเห็นโพสต�หรือเผยแพร�เน้ือหาใด ๆ ในลักษณะท่ีเป�นการข�มขู�หม่ินประมาท หรือ
ล�วงละเมิดสิทธิส�วนบุคคลของผู�ใช�ท�านอ่ืน  
 (ง) ท�านจะไม�แสดงความคิดเห็น หรือทําหน�าท่ีแทนผู�ดูแลเว็บมาสเตอร�ของเรา  
 (ฆ) ท�านจะไม�แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร�เน้ือหาเก่ียวกับพระมหากษัตริย�ไทยและประเทศอ่ืน ศาสนา 
รสนิยมทางเพศ ท่ีก�อให�เกิดความแบ�งแยก หรือการทะเลาะวิวาท  
 (จ) ท�านจะไม�ดัดแปลง ทําซํ้าจัดพิมพ�ขึ้นมาใหม�โดยไม�ได�รับอนุญาตเป�นลายลักษณ�อักษรจากบริษัท  
 2.2 กระทําละเมิดสิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญา เช�น ลิขสิทธ์ิสิทธิบัตร เครื่องหมายการค�า ความลับทางการ
ค�า หรือ ทรัพย�สินทางป�ญญาอ่ืน ตามท่ีกฎหมายกําหนดไม�ว�าโดยวิธีการใด  



 2.3 ดาวน�โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบจากเน้ือหา หรือ
ข�อความ งานใดๆ จากเว็บไซต�น้ีโดยปราศจากความยินยอมเป�นลายลักษณ�อักษรล�วงหน�าจากบริษัท หรือต้ังกระทู� 
หรือทําให�ปรากฏซึ่งข�อความท่ีก�อให�เกิดความเสียหายต�อบริษัท สมาชิกผู�ใช�บริการอินเทอร�เน็ตหรือบุคคล 
ภายนอก  
 2.4 อัปโหลด ติดประกาศ ส�งอีเมล หรือดําเนินการอ่ืนใดอันมีผลทําให�เป�นการรบกวน หรือแทรกแซงการ 
ทํางานของระบบคอมพิวเตอร�โดยการส�งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร�ในรูปแบบต�างๆ ท่ีออกแบบมา 
เพื่อขัดขวาง ทําลาย จํากัด การทํางานของระบบคอมพิวเตอร� หรือคอมพิวเตอร�ฮาร�ดแวร�หรือโปรแกรมซอฟท�แวร�
ในการส่ือสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู�ใช�บริการอินเทอร�เน็ตหรือบุคคลภายนอก  
 2.5 ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ซอฟท�แวร�ขัดขวาง แทรกแซง การทํางานหรือให�บริการของบริษัท หรือเครื่อง 
คอมพิวเตอร�และระบบคอมพิวเตอร�ของบุคคลภายนอก อาทิ ใช�โปรแกรมซอฟท�แวร�ประเภทม�าโทรจัน           
(Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม�บอมส� (Time Bombs) ฯลฯ  
 2.6 กระทําการใดๆ อันขัดต�อประกาศหรือนโยบายของบริษัทท่ีระบุไว�ในข�อกําหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี หรือ 
การแก�ไขเพิ่มเติมข�อกําหนดและเงื่อนไขท่ีบริษัทจะประกาศหรือกําหนดขึ้นภายหลัง หากบริษัททราบว�าท�านดําเนิน
การอย�างหน่ึงอย�างใดอันเป�นการขัดต�อข�อกําหนดและเงื่อนไขท่ีกําหนดในเว็บไซต�น้ี บริษัทมีสิทธ์ิท่ีจะระงับการให�
บริการแก�ท�านโดยไม�บอกกล�าวล�วงหน�า หรืออาจดําเนินการในทางกฎหมายกับท�านตามท่ีบริษัทเห็นสมควรได�ทันที 
เราขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง การกู�คืนข�อมูล ยุติการให�บริการชั่วคราวหรือถาวรเม่ือใดก็ได�โดยไม�ต�องแจ�งให�
ทราบล�วงหน�า เราขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต�อความสูญเสียความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  

 3. การเชื่อมต�อกับเว็บไซต�หรือช�องทางอ่ืนท่ีไม�อยู�ในเครือของบริษัท  
 การบริการของเรามีการเชื่อมต�อไปยังเว็บไซต� แอปพลิเคชัน หรือช�องทางอ่ืนของบุคคลภายนอก เม่ือท�าน 
ออกจากเว็บไซต�แอปพลิเคชัน หรือช�องทางอ่ืนของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม�รับผิดชอบต�อเน้ือหา บริการ 
ความสูญเสียท่ีเกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟท�แวร�ซึ่งขัดขวาง ทําลาย ระบบคอมพิวเตอร�ของบุคคล 
ภายนอก ถึงแม�ว�าทางบุคคลภายนอกจะเป�นบริษัทพันธมิตร หรือร�วมธุรกิจบางอย�างภายใต�ชื่อของบริษัท            
เราขอ แนะนําให�ท�านศึกษาเงื่อนไขและข�อกําหนดในการให�บริการภายในเว็บไซต� หรือช�องทางของบุคคลภายนอก
อย�าง ละเอียดครบถ�วน  

 4. การใช�บริการ RSS Feed  
 บริษัทมีบริการ RSS Feed เพื่อเผยแพร�บทความจากเว็บไซต�ของบริษัท บริษัทจะอนุญาตให�เว็บไซต�อ่ืนใช� 
เน้ือหาจาก RSS Feed ต�อเม่ือมีการลงนามอนุญาตให�ใช�สิทธิเป�นลายลักษณ�อักษรเท�าน้ัน  
 4.1 อนุญาตให�ผู�ใช� RSS Feed สามารถเผยแพร�เน้ือหาของเราซึ่งประกอบด�วยหัวข�อข�าว, เน้ือหาข�าวและ 
URL ท่ีเชื่อมต�อบทความต�นฉบับในเว็บไซต�ของบริษัท บทความใน RSS Feed ผู�นํา RSS Feed ไปใช�ภายใน 
เว็บไซต�อ่ืนต�องอ�างอิงแหล�งท่ีมาของข�าวโดยการโพสต�หัวเรื่องด�วยล้ิงค� URL ไปยังบทความต�นฉบับภายในเว็บไซต�
ของบริษัท  
 4.2 ท�านจะไม�เผยแพร� RSS Feed ท่ีประกอบด�วยเน้ือหา, รูปภาพจาก AP และ Reuters  
 4.3 ท�านจะเผยแพร�เฉพาะรูปภาพท่ีเป�นลิขสิทธ์ิของบริษัทและมีเครื่องหมายการค�าของบริษัทเท�าน้ัน  
 4.4 ท�านจะไม�เผยแพร�เน้ือหาข�าวจาก RSS Feed ในลักษณะอ่ืนใดจากท่ีอธิบายไว�ข�างต�น ท�านไม�สามารถ
ทําซํ้า ดัดแปลง คัดลอก แก�ไข กระทําอ่ืนใดท่ีทําให�เน้ือหาบิดเบือนจากเน้ือหาต�นฉบับ หรือใช�เพื่อแสวงหาผลกําไร 



การกระทําดังกล�าวจะต�องได�รับอนุญาตจากบริษัทเป�นลายลักษณ�อักษรก�อน หากมีการกระทําใดท่ีขัดต�อกฎหมาย
ทางเราขอสงวนสิทธ์ิในการดําเนินการตามกฎหมายต�อผู�กระทําผิดโดยท่ีไม�ต�องบอกกล�าวล�วงหน�า  
 4.5 หากพบว�าบุคคลอ่ืนใช� RSS Feed เผยแพร�เน้ือหาข�าวสารโดยไม�ได�รับอนุญาต ใช�เน้ือหาข�าวของ 
บริษัทซึ่งขัดต�อกฎหมาย หรือทําให�เกิดความเสียหายแก�บริษัท ผู�ใช� RSS Feed จะเป�นผู�รับผิดชอบต�อความเสีย 
หายตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 5. การจํากัดความรับผิด  
 ท�านตกลงและยอมรับว�า บรรดาข�อมูลบางส�วนท่ีปรากฏในเว็บไซต�, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ
ช�องทางอ่ืนของบริษัท ข�อความดังกล�าวเป�นข�อความท่ีเขียนหรือทําขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู�ใช�บริการเว็บไซต�
บางส�วน ซึ่งไม�เก่ียวข�อง และอยู�เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม�มีความรับผิดใดๆ ท่ีเกิดจากเน้ือหาหรือ
ข�อความดังกล�าว ไม�ว�าจะเป�นความเสียหายการฟ�องร�อง เรียกร�อง หรือการกระทําละเมิดใดๆ ไม�ว�าในทางแพ�งหรือ
ทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร�หรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต�ออุปกรณ�
คอมพิวเตอร� ทรัพย�สิน สิทธิหรือทรัพย�สินใดๆ ท่ีเก่ียวข�องกับท�านหรือบุคคลภายนอก ไม�ว�าจะโดยความผูกพัน
ตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอ่ืน ข�อยกเว�นความรับผิดของบริษัทดังกล�าวน้ีให�รวม
ไปถึงความผิดพลาดจากการให�บริการข�าว หรือบทความ รับส�งข�อมูลหรือการกระทําการใดๆ ของบริษัท พันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษัท ผู�ให�บริการร�วมหรือผู�ใช�บริการอินเทอร�เน็ตอ่ืนๆ  
  
 6. ข�อสละสิทธ์ิในเน้ือหาของบริษัท  
 ข�อความ ภาพวาดหรือข�อมูลต�างๆ บนเว็บไซต�, โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช�องทางอ่ืนของบริษัท
บางส�วนเป�นการรวบรวมข�อมูลจากแหล�งต�างๆ มาเพื่อเป�นข�อมูล ความรู� และประโยชน�แก�ผู�ใช�บริการ ซึ่งบริษัทได�ใช�
ความพยายามอย�างเต็มท่ีในการรวบรวมข�อมูลต�างๆ ให�ถูกต�อง และทันสมัย (Update) อยู�เสมอ อย�างไรก็ตาม 
บริษัทไม�รับรองความน�าเชื่อถือ ความถูกต�อง และความทันสมัย (Update) ของข�อมูลดังกล�าว ท�านตกลงและ
ยอมรับว�า บริษัทไม�มีอํานาจในการดูแลควบคุมข�อมูลท้ังหมดบนเว็บไซต�น้ี เน่ืองจากการให�บริการของบริษัทเป�น
เพียงส่ือกลางในการให�บริการข�อมูลข�าวหรือบทความแก�ผู�ใช�บริการอินเทอร�เน็ตเท�าน้ัน  

 7. นโยบายระงับข�อพิพาท  
 ท�านรับทราบว�าการดําเนินการให�บริการเน้ือหาต�างๆ บนช�องทางของบริษัทเป�นการประมวลผลโดยเครื่อง 
คอมพิวเตอร�อุปกรณ�อ่ืน เช�น สมาร�ทโฟน โทรศัพท�มือถือ หรืออุปกรณ�อ่ืนในอนาคต โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู�เหนือ 
ความควบคุมของกรรมการและผู�บริหารของบริษัท บริษัทไม�สามารถตรวจสอบเน้ือหา รูปภาพ หรือข�อความ 
ท้ังหมดได�ดังน้ัน เพื่อเป�นการระงับข�อพิพาทต�างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให�บริการของบริษัท หากผู�ใช�บริการ 
ประสบป�ญหาหรือได�รับความเสียหายจากข�อความ เน้ือหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธ์ิและสิทธิ 
ทรัพย�สินทางป�ญญาใดๆ ท่ีปรากฏบนช�องทางของบริษัท เช�น เว็บไซต� โซเชียลมีเดีย หรือช�องทางอ่ืน ของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายในการระงับข�อพิพาทต�างๆ ดังน้ี  
1) ผู�ท่ีได�รับความเสียหายต�องดําเนินการแจ�งข�อเรียกร�องเป�นลายลักษณ�อักษรท่ีชัดเจนแก�พนักงานของบริษัท

ตามท่ีอยู�ข�างล�างน้ี โดยระบุรายละเอียดดังต�อไปน้ี  
 (ก) ชื่อ ท่ีอยู� ท่ีสามารถติดต�อได�  
 (ข) หมายเลขโทรศัพท� / อีเมลท่ีสามารถติดต�อได� 
 (ค) รายละเอียดของข�อร�องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย (ถ�ามี)  



 (ง) ข�อเสนอแนะหรือคําแนะนําหรือคําร�องท่ีต�องการให�บริษัทดําเนินการ  

2) ท�านต�องดําเนินการแจ�งข�อเรียกร�องหรือข�อเสนอแนะดังกล�าวโดยติดต�อมายัง  
 ถึง : ฝ�ายลูกค�าสัมพันธ� บริษัท : ดาราเดล่ี จํากัด  
 โทรศัพท� : (+662) 116-6888 
 E-Mail : info@daradaily.com 
  
 ภายหลังจากบริษัทรับทราบข�อเรียกร�องดังกล�าวแล�ว บริษัทจะดําเนินการติดต�อกับผู�ท่ีเก่ียวข�องและแจ�ง ให�
กรรมการผู�จัดการหรือผู�ได�รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดําเนินการแก�ไขป�ญหาดังกล�าว ภายใน 30-45 
วัน นับแต�วันท่ีท�านได�แจ�งให�บริษัททราบเป�นลายลักษณ�อักษร โดยมีเน้ือหาตามท่ีบริษัทระบุไว�ข�างต�น  
 ในระหว�างการดําเนินการดังกล�าว ท�านตกลงท่ีจะไม�ดําเนินคดีหรือท�านสละสิทธ์ิในการดําเนินคดีไม�ว�าใน 
ทางแพ�งหรือทางอาญากับบริษัท เน่ืองจากบริษัทจําเป�นต�องใช�เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข�อเท็จจริงเพิ่ม
เติม  
 8. การชดเชยค�าเสียหาย  
 ท�านตกลงและยอมรับว�า ท�านจะให�ความร�วมมือกับบริษัทในการดําเนินการต�างๆ เพื่อแก�ไขและยุติป�ญหาท่ี
เกิดจากการผิดสัญญาการละเมิด หรือป�ญหาข�อกฎหมายอ่ืนๆ กับบริษัทอย�างเต็มท่ี รวมท้ังตกลงและปกป�องไม� ให�
บริษัท กรรมการ ผู�บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ�องร�องหรือเรียกร�องค�าเสียหายจาก 
บุคคลภายนอก หากท�านกระทําผิดข�อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต�น้ี ท�านจะชดเชยค�าเสียหายให�แก�บริษัท    
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  

 9. การแก�ไขเพิ่มเติม  
 บริษัทขอสงวนไว�ซึ่งสิทธ์ิในการแก�ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข�อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ท่ีระบุ
ไว�ในเว็บไซต�น้ีโดยไม�จําเป�นต�องบอกกล�าวล�วงหน�า  

 10. กฎหมายท่ีใช�บังคับ 
 หากเกิดข�อพิพาทใดๆ ท่ีเกิดจากการให�บริการของบริษัท อันเน่ืองมาจากเว็บไซต�, โซเชียลมีเดีย           
(Social Media) และช�องทางอ่ืนของบริษัท ท�านและบริษัทตกลงใช�กฎหมายไทยในการระงับข�อพิพาทการใช�บริการ
ในเว็บไซต� แอปพลิเคชัน หรือช�องทางอ่ืนของบริษัท ถือเป�นการตกลงและยอมรับข�อกําหนดและเงื่อนไขฉบับน้ี และ
การท่ีท�านใช� บริการภายหลังจากการมีการแก�ไขเพิ่มเติม ข�อกําหนดและเงื่อนไขฉบับน้ีของบริษัทในอนาคต         
ย�อมถือว�าท�าน ยอมรับข�อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัทท่ีได�มีการแก�ไขเพิ่มเติมดังกล�าว


