ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการ
บริษัท ดาราเดลี่ จํากัด (ตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัท”) เปนผูใหบริการเว็บไซต www.daradaily.com,
โซเชียลมีเดีย (Social Media) รวมถึงบริการอื่นภายใตบริษัทและบริษัทในเครือ ทานยอมรับวา การใชบริการ
เว็บไซต, โซเชียลมีเดีย (Social Media) ชองทางอื่นของบริษัทถือเปนการยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ
การที่ทานใชบริการอยางตอเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก ไขเพิ่มเติมดังกลาวยอมถือเปนการยอมรับการ
แก ไขแตละครั้งดวยเชนเดียวกัน
1. ทรัพยสินทางปญญา
ทานตกลงและยอมรับวาขอมูล ขอความ รูปภาพ เสียง โลโก และสวนหนึ่งสวนใดของเว็บไซต, โซเชียลมีเดีย
(Social Media) และชองทางอื่นในอนาคตรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ
ชื่อทางการคาฐานขอมูล ความลับทางการคา สิทธิบัตร โนวฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนชองทางของบริษัทเปนงานที่ได
รับความคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพยสินของบริษัท
ทานตกลงและรับทราบวา บริการของบริษัทเปนเพียงสื่อกลางในการเผยแพรขาว บทความ สื่อประชาสัมพันธ รวม
ถึงบริการอื่นในอนาคตของบริษัทแกผูใชบริการเทานั้น ในกรณีที่เกิดขอพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ทานตกลงสละ
สิทธิเรียกรองในการดําเนินคดีใดๆ ไมวาทางแพงหรืออาญาตอบริษัท และกรรมการของบริษัท
2. การใชบริการ
ทานตกลงและยอมรับวา ทานจะใชบริการของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัวหรือวัตถุประสงคที่ถูกตองตาม
กฎหมายภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไมใชชองทางของบริษัทเพื่อประโยชนในทางการคาหรือประโยชน
อื่นใดที่ขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ทานตกลงวาจะไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดัง
ตอไปนี้
2.1 ทานจะไมทําซํ้าจัดพิมพขึ้นใหม ดัดแปลง ดาวนโหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร ทุกอยาง
เชน ขอมูลสวนบุคคล, ขอความ, ซอฟทแวร, เสียง, เพลง, รูปภาพ, กราฟิก, วิดีโอ หรือทําใหปรากฏตอ
สาธารณชน ซึ่งขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัทกอนลวงหนา
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ทานจะไมแสดงความคิดเห็นหรือโพสตเผยแพรเนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาทลามกอนาจาร
หยาบคายไมสุภาพ หรือทําลิ้งค ไปยังเว็บไซตบริการอื่นๆ ซึ่งขัดตอกฎหมาย
(ข) ทานจะไมเผยแพรบทความของเราในลักษณะของการแชรลูกโซ หรือใชบทความของเราในทางที่มิชอบ
ตอกฎหมาย
(ค) ทานจะไมแสดงความคิดเห็นโพสตหรือเผยแพรเนื้อหาใด ๆ ในลักษณะที่เปนการขมขูหมิ่นประมาท หรือ
ลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูใชทานอื่น
(ง) ทานจะไมแสดงความคิดเห็น หรือทําหนาที่แทนผูดูแลเว็บมาสเตอรของเรา
(ฆ) ทานจะไมแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพรเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย ไทยและประเทศอื่น ศาสนา
รสนิยมทางเพศ ที่กอใหเกิดความแบงแยก หรือการทะเลาะวิวาท
(จ) ทานจะไมดัดแปลง ทําซํ้าจัดพิมพขึ้นมาใหมโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท
2.2 กระทําละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เชน ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการ
คา หรือ ทรัพยสินทางปญญาอื่น ตามที่กฎหมายกําหนดไมวาโดยวิธีการใด

2.3 ดาวนโหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ
ขอความ งานใดๆ จากเว็บไซตนี้โดยปราศจากความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากบริษัท หรือตั้งกระทู
หรือทําใหปรากฏซึ่งขอความที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท สมาชิกผู ใชบริการอินเทอรเน็ตหรือบุคคล
ภายนอก
2.4 อัปโหลด ติดประกาศ สงอีเมล หรือดําเนินการอื่นใดอันมีผลทําใหเปนการรบกวน หรือแทรกแซงการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอรโดยการสงไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ ที่ออกแบบมา
เพื่อขัดขวาง ทําลาย จํากัด การทํางานของระบบคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรฮารดแวรหรือโปรแกรมซอฟทแวร
ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผูใชบริการอินเทอรเน็ตหรือบุคคลภายนอก
2.5 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรซอฟทแวรขัดขวาง แทรกแซง การทํางานหรือใหบริการของบริษัท หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอรของบุคคลภายนอก อาทิ ใชโปรแกรมซอฟทแวรประเภทมาโทรจัน
(Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทมบอมส (Time Bombs) ฯลฯ
2.6 กระทําการใดๆ อันขัดตอประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไวในขอกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ
การแก ไขเพิ่มเติมขอกําหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกําหนดขึ้นภายหลัง หากบริษัททราบวาทานดําเนิน
การอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการขัดตอขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในเว็บไซตนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการให
บริการแกทานโดยไมบอกกลาวลวงหนา หรืออาจดําเนินการในทางกฎหมายกับทานตามที่บริษัทเห็นสมควรไดทันที
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง การกูคืนขอมูล ยุติการใหบริการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ ไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ตอความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. การเชื่อมตอกับเว็บไซตหรือชองทางอื่นที่ไมอยูในเครือของบริษัท
การบริการของเรามีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือชองทางอื่นของบุคคลภายนอก เมื่อทาน
ออกจากเว็บไซตแอปพลิเคชัน หรือชองทางอื่นของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอเนื้อหา บริการ
ความสูญเสียที่เกิดจากไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมซอฟทแวรซึ่งขัดขวาง ทําลาย ระบบคอมพิวเตอรของบุคคล
ภายนอก ถึงแมวาทางบุคคลภายนอกจะเปนบริษัทพันธมิตร หรือรวมธุรกิจบางอยางภายใตชื่อของบริษัท
เราขอ แนะนําใหทานศึกษาเงื่อนไขและขอกําหนดในการใหบริการภายในเว็บไซต หรือชองทางของบุคคลภายนอก
อยาง ละเอียดครบถวน
4. การใชบริการ RSS Feed
บริษัทมีบริการ RSS Feed เพื่อเผยแพรบทความจากเว็บไซตของบริษัท บริษัทจะอนุญาตใหเว็บไซตอื่นใช
เนื้อหาจาก RSS Feed ตอเมื่อมีการลงนามอนุญาตใหใชสิทธิเปนลายลักษณอักษรเทานั้น
4.1 อนุญาตใหผูใช RSS Feed สามารถเผยแพรเนื้อหาของเราซึ่งประกอบดวยหัวขอขาว, เนื้อหาขาวและ
URL ที่เชื่อมตอบทความตนฉบับในเว็บไซตของบริษัท บทความใน RSS Feed ผูนํา RSS Feed ไปใชภายใน
เว็บไซตอื่นตองอางอิงแหลงที่มาของขาวโดยการโพสตหัวเรื่องดวยลิ้งค URL ไปยังบทความตนฉบับภายในเว็บไซต
ของบริษัท
4.2 ทานจะไมเผยแพร RSS Feed ที่ประกอบดวยเนื้อหา, รูปภาพจาก AP และ Reuters
4.3 ทานจะเผยแพรเฉพาะรูปภาพที่เปนลิขสิทธิ์ของบริษัทและมีเครื่องหมายการคาของบริษัทเทานั้น
4.4 ทานจะไมเผยแพรเนื้อหาขาวจาก RSS Feed ในลักษณะอื่นใดจากที่อธิบายไวขางตน ทานไมสามารถ
ทําซํ้า ดัดแปลง คัดลอก แก ไข กระทําอื่นใดที่ทําใหเนื้อหาบิดเบือนจากเนื้อหาตนฉบับ หรือใชเพื่อแสวงหาผลกําไร

การกระทําดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตจากบริษัทเปนลายลักษณอักษรกอน หากมีการกระทําใดที่ขัดตอกฎหมาย
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฎหมายตอผูกระทําผิดโดยที่ไมตองบอกกลาวลวงหนา
4.5 หากพบวาบุคคลอื่นใช RSS Feed เผยแพรเนื้อหาขาวสารโดยไมไดรับอนุญาต ใชเนื้อหาขาวของ
บริษัทซึ่งขัดตอกฎหมาย หรือทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูใช RSS Feed จะเปนผูรับผิดชอบตอความเสีย
หายตามที่กฎหมายกําหนด
5. การจํากัดความรับผิด
ทานตกลงและยอมรับวา บรรดาขอมูลบางสวนที่ปรากฏในเว็บไซต, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ
ชองทางอื่นของบริษัท ขอความดังกลาวเปนขอความที่เขียนหรือทําขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผูใชบริการเว็บไซต
บางสวน ซึ่งไมเกี่ยวของ และอยูเหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไมมีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือ
ขอความดังกลาว ไมวาจะเปนความเสียหายการฟองรอง เรียกรอง หรือการกระทําละเมิดใดๆ ไมวาในทางแพงหรือ
ทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรหรือความรับผิดใดๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบตออุปกรณ
คอมพิวเตอร ทรัพยสิน สิทธิหรือทรัพยสินใดๆ ที่เกี่ยวของกับทานหรือบุคคลภายนอก ไมวาจะโดยความผูกพัน
ตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ขอยกเวนความรับผิดของบริษัทดังกลาวนี้ใหรวม
ไปถึงความผิดพลาดจากการใหบริการขาว หรือบทความ รับสงขอมูลหรือการกระทําการใดๆ ของบริษัท พันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษัท ผูใหบริการรวมหรือผูใชบริการอินเทอรเน็ตอื่นๆ
6. ขอสละสิทธิ์ในเนื้อหาของบริษัท
ขอความ ภาพวาดหรือขอมูลตางๆ บนเว็บไซต, โซเชียลมีเดีย (Social Media) และชองทางอื่นของบริษัท
บางสวนเปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ มาเพื่อเปนขอมูล ความรู และประโยชนแกผูใชบริการ ซึ่งบริษัทไดใช
ความพยายามอยางเต็มที่ในการรวบรวมขอมูลตางๆ ใหถูกตอง และทันสมัย (Update) อยูเสมอ อยางไรก็ตาม
บริษัทไมรับรองความนาเชื่อถือ ความถูกตอง และความทันสมัย (Update) ของขอมูลดังกลาว ทานตกลงและ
ยอมรับวา บริษัทไมมีอํานาจในการดูแลควบคุมขอมูลทั้งหมดบนเว็บไซตนี้ เนื่องจากการใหบริการของบริษัทเปน
เพียงสื่อกลางในการใหบริการขอมูลขาวหรือบทความแกผูใชบริการอินเทอรเน็ตเทานั้น
7. นโยบายระงับขอพิพาท
ทานรับทราบวาการดําเนินการใหบริการเนื้อหาตางๆ บนชองทางของบริษัทเปนการประมวลผลโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรอุปกรณอื่น เชน สมารทโฟน โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณอื่นในอนาคต โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยูเหนือ
ความควบคุมของกรรมการและผูบริหารของบริษัท บริษัทไมสามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือขอความ
ทั้งหมดไดดังนั้น เพื่อเปนการระงับขอพิพาทตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใหบริการของบริษัท หากผูใชบริการ
ประสบปญหาหรือไดรับความเสียหายจากขอความ เนื้อหา หรือบริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ์และสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่ปรากฏบนชองทางของบริษัท เชน เว็บไซต โซเชียลมีเดีย หรือชองทางอื่น ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการระงับขอพิพาทตางๆ ดังนี้
1) ผูที่ไดรับความเสียหายตองดําเนินการแจงขอเรียกรองเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนแกพนักงานของบริษัท
ตามที่อยูขางลางนี้ โดยระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู ที่สามารถติดตอได
(ข) หมายเลขโทรศัพท / อีเมลที่สามารถติดตอได
(ค) รายละเอียดของขอรองเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย (ถามี)

(ง) ขอเสนอแนะหรือคําแนะนําหรือคํารองที่ตองการใหบริษัทดําเนินการ
2) ทานตองดําเนินการแจงขอเรียกรองหรือขอเสนอแนะดังกลาวโดยติดตอมายัง
ถึง : ฝายลูกคาสัมพันธ บริษัท : ดาราเดลี่ จํากัด
โทรศัพท : (+662) 116-6888
E-Mail : info@daradaily.com
ภายหลังจากบริษัทรับทราบขอเรียกรองดังกลาวแลว บริษัทจะดําเนินการติดตอกับผูที่เกี่ยวของและแจง ให
กรรมการผูจัดการหรือผู ไดรับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดําเนินการแก ไขปญหาดังกลาว ภายใน 30-45
วัน นับแตวันที่ทานไดแจงใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไวขางตน
ในระหวางการดําเนินการดังกลาว ทานตกลงที่จะไมดําเนินคดีหรือทานสละสิทธิ์ในการดําเนินคดีไมวาใน
ทางแพงหรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัทจําเปนตองใชเวลาในการตรวจสอบและสอบสวนขอเท็จจริงเพิ่ม
เติม
8. การชดเชยคาเสียหาย
ทานตกลงและยอมรับวา ทานจะใหความรวมมือกับบริษัทในการดําเนินการตางๆ เพื่อแก ไขและยุติปญหาที่
เกิดจากการผิดสัญญาการละเมิด หรือปญหาขอกฎหมายอื่นๆ กับบริษัทอยางเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกปองไม ให
บริษัท กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายจาก
บุคคลภายนอก หากทานกระทําผิดขอกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซตนี้ ทานจะชดเชยคาเสียหายใหแกบริษัท
ตามที่กฎหมายกําหนด
9. การแก ไขเพิ่มเติม
บริษัทขอสงวนไวซึ่งสิทธิ์ในการแก ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาขอกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุ
ไวในเว็บไซตนี้โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา
10. กฎหมายที่ใชบังคับ
หากเกิดขอพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการใหบริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต, โซเชียลมีเดีย
(Social Media) และชองทางอื่นของบริษัท ทานและบริษัทตกลงใชกฎหมายไทยในการระงับขอพิพาทการใชบริการ
ในเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรือชองทางอื่นของบริษัท ถือเปนการตกลงและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ
การที่ทานใช บริการภายหลังจากการมีการแก ไขเพิ่มเติม ขอกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต
ยอมถือวาทาน ยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ไดมีการแก ไขเพิ่มเติมดังกลาว

