
 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ 

 

ข้อก าหนดการใช้งาน 
เวบ็ไซต์นี้ด ำเนินกำรโดยบรษิทั เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิเซส จ ำกดัจ ำกดั กำรใชง้ำนเวบ็ไซต์นี้ถอืว่ำคุณตกลงทีจ่ะปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำน 

เงื่อนไข และประกำศต่ำง ๆ ทีร่ะบุไวใ้นเวบ็ไซต์นี้แลว้ 

การใช้ขอ้มลูบนเวบ็ไซต์น้ี 
บรษิทัฯ เป็นเจำ้ของและเป็นผูม้สีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวในขอ้มลูทัง้หมดทีป่รำกฏบนเวบ็ไซต์นี้ไมว่่ำจะอยู่ในรูปแบบใดกต็ำม 

ขอ้มลูทัง้หมดไดร้บัควำมคุม้ครองตำมกฎหมำย คุณสำมำรถเขำ้ถงึ คดัลอก ดำวน์โหลด 
หรอืสัง่พมิพข์อ้มลูในเวบ็ไซต์นี้เพื่อกำรใชง้ำนสว่นบุคคลและกำรใชง้ำนในลกัษณะทีไ่ม่หำประโยชน์ในเชงิพำณิชย ์ภำยใตเ้งื่อนไขทีคุ่ณไมแ่กไ้ข 
หรอืลบสญัลกัษณ์หรอืเครื่องหมำย ทีแ่สดงควำมเป็นเจำ้ของทีป่รำกฏอยูบ่นขอ้มลูทีคุ่ณเขำ้ถงึ คดัลอก ดำวน์โหลด หรอืสัง่พมิพ ์
นอกจำกนี้หำ้มใชข้อ้มลูในเวบ็ไซต์นี้ในลกัษณะใด ๆ ทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบับรษิทัฯ 

คุณตกลงทีจ่ะไม่รบกวนหรอืพยำยำมรบกวนกำรท ำงำนของเวบ็ไซต์ไม่วำ่ดว้ยวธิกีำรใด บรษิทัฯ 
สงวนสทิธทิีจ่ะจ ำกดัหรอืระงบักำรใชง้ำนของคุณในเวลำใดๆ ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
ทัง้นี้กำรระงบักำรใชง้ำนไม่ถอืเป็นกำรสละสทิธหิรอืมำตรกำรใดๆ ทีบ่รษิทัฯ มอียูต่ำมกฎหมำย 

ขอ้มลูบนเวบ็ไซต์นี้เป็นเพยีงขอ้มลูทัว่ไป และอำจมขีอ้มูลในเชงิประวตัศิำสตรซ์ึง่มไีวเ้พื่อกำรอำ้งองิเท่ำนัน้ 
ขอ้มลูทีป่รำกฏในเวบ็ไซต์นี้อำจไม่ถูกตอ้ง ไม่สมบูรณ์ หรอืไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั และคณุไมค่วรตดัสนิใจด ำเนินกำรใด ๆ 
โดยยดึถอืตำมขอ้มลูทีป่รำกฏในเวบ็ไซตน์ี้แต่เพยีงอย่ำงเดยีว กำรใชข้อ้มลูในเวบ็ไซต์นี้เป็นควำมเสีย่งของตวัคุณเอง และบรษิทัฯ มสีทิธปิรบัปรุง 
เปลีย่นแปลงขอ้มลูทีอ่ยู่ในเวบ็ไซต์ไดต้ลอดเวลำโดยเป็นดุลพนิิจของบรษิทัฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

ในกรณีทีคุ่ณน ำขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นไปใชโ้ดยไม่มกีำรปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลงขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูปัจจุบนับนเวบ็ไซต์ถอืวำ่คณุรบัควำมเสีย่งในกำรใชข้อ้มลูดงักลำ่วเอง และบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบใดๆในควำมเสยีหำยใดๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรใชข้อ้มลูดงักลำ่ว 

เคร่ืองหมายการค้าและลิขสิทธ์ิ 
บรษิทัฯเป็นเจำ้ของขอ้มลูและลขิสทิธิ ์เครื่องหมำยกำรคำ้ สญัลกัษณ์ เครื่องหมำยบรกิำร และชื่อทำงกำรคำ้ 

ไม่ว่ำจดทะเบยีนหรอืไม่ไดจ้ดทะเบยีน ทีป่รำกฏอยู่ในเวบ็ไซต์นี้ และสว่นประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้ำของเวบ็ไซต์ 
บรษิทัฯไม่อนุญำตหรอืยนิยอมใหม้กีำรใชข้อ้มลูและลขิสทิธิ ์เครื่องหมำยกำรคำ้ สญัลกัษณ์ เครื่องหมำยบรกิำร 
และชื่อทำงกำรคำ้ดงักล่ำวโดยไม่ไดร้บัควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบรษิทัฯหรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้นเวบ็ไซต์นี้ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยทีช่ดัเจนในกำรไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น 
ในกรณีทีคุ่ณเชื่อว่ำภำพใดหรอืเนื้อหำสำระอื่นใดกต็ำมทีม่กีำรแสดงบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯเป็นกำรละเมดิลิขสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทำงปัญญำใดๆ 
กต็ำมทีคุ่ณเป็นเจำ้ของหรอืควบคุมอยู่ คณุสำมำรถแจง้ขอ้มลูกำรละเมดิมำที ่contact@scg.com เพื่อบรษิทัฯจะท ำกำรตรวจสอบเนื้อหำดงักลำ่วอย่ำงถีถ่ว้น 
ตลอดจนพจิำรณำบลอ็ก ลบ หรอืจ ำกดักำรเขำ้ถงึภำพหรอืเนื้อหำดงักล่ำวต่อไป 

ข้อมูลท่ีคณุให้ไว้ในเวบ็ไซต์ 

https://scghome.com/terms-and-conditions
https://scghome.com/return-policy
https://scghome.com/return-policy


 

 

คุณรบัรองและรบัประกนัวำ่คณุเป็นเจำ้ของหรอืเป็นผูม้สีทิธใินขอ้มลูทีต่นเองใหไ้ว ้และขอ้มลูเหล่ำนัน้ถกูตอ้ง เหมำะสม ชอบดว้ยกฎหมำย 
และไมเ่ป็นกำรละเมดิขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนใด ๆ ในเวบ็ไซต์นี้ และจะไมก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบุคคลใด ๆ และคณุจะเยยีวยำควำมเสยีหำยใด ๆ 
ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัอนัเนื่องจำกกำรใชข้อ้มลูทีคุ่ณใหไ้ว้ 

หำ้มคณุอพัโหลด หรอืเผยแพร่ขอ้มลูที ่i) เป็นควำมลบั มเีจำ้ของ เป็นเทจ็ หลอกลวง ดูหมิน่ หมิน่ประมำท ลำมกอนำจำร ขม่ขู ่
ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำ หรอืขอ้มลูทีม่ลีกัษณะไม่ชอบดว้ยกฎหมำยดว้ยประกำรใด ๆ ii) อำจมไีวรสั 
มลีกัษณะกำรหำเสยีงทำงกำรเมอืง จดหมำยลูกโซ่ หรอื spam mail นอกจำกนี้ หำ้มคณุใชอ้เีมลห์รอืใหข้อ้มลูทีบ่่งบอกควำมเป็นตวัตนอนัเป็นเทจ็ 
ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรอืท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิถงึแหล่งทีม่ำของขอ้มลู 
หำ้มคณุอพัโหลดขอ้มลูในลกัษณะทีห่ำประโยชน์ในเชงิพำณิชยใ์นเวบ็ไซต์นี้ 

บรษิทัฯ อำจตรวจสอบขอ้มลูทีค่ณุอพัโหลด หรอืเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
เพื่อพจิำรณำวำ่ภำพหรอืเนื้อหำนัน้ผดิกฎหมำยหรอืละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำของบคุคลทีส่ำมหรอืไม่ และบรษิทัฯ 
อำจน ำขอ้มลูออกหรอืปฏเิสธทีจ่ะแสดงขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ 
เชื่อโดยมเีหตุผลอนัสมควรวำ่ผดิกฎหมำยหรอืละเมดิสทิธิสว่นบคุคลหรอืสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลทีส่ำม ทัง้นี้ ไม่ไดห้มำยควำมว่ำบรษิทัฯ 
ไดท้ ำกำรตรวจสอบภำพหรอืเนื้อหำทุกครัง้เสมอไป 

บรษิทัฯ มสีทิธใินกำรใช ้ท ำซ ้ำ แกไ้ข ดดัแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงำน 
หรอืจ ำหน่ำยจำ่ยแจกขอ้มลูทีค่ณุใหไ้วใ้นเวบ็ไซต์นี้ไปไดท้ัว่โลกในรปูแบบใดๆ คณุอนุญำตใหบ้รษิทัฯ ใชช้ื่อทีคุ่ณใหไ้วท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูนัน้ๆ 
ตำมทีบ่รษิทัฯ ตอ้งกำร โดยบรษิทัฯ จะใชข้อ้มลูส่วนบคุคลทัง้หมดทีค่ณุใหไ้วใ้นเวบ็ไซต์นี้ตำมนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของเวบ็ไซต์นี้ 

การกระท าบนเวบ็ไซต์ 
กำรใชง้ำนบำงส่วนในเวบ็ไซต์อำจตอ้งมกีำรลงทะเบยีนหรอืใชร้หสัผ่ำน บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธกำรลงทะเบยีนของคณุ 

หรอืยกเลกิควำมเป็นสมำชกิและบญัชขีองคณุ หรอืหำ้มบคุคลใดใชเ้วบ็ไซต์นี้ 

การเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซต์อ่ืน 
เวบ็ไซต์นี้อำจม ีhypertext เชื่อมต่อไปยงัเวบ็ไซต์อื่นซึง่ไม่มคีวำมเกีย่วขอ้งใด ๆ กบับรษิทัฯ 

คุณควรตรวจสอบขอ้ก ำหนดกำรใชง้ำนและระมดัระวงัในกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์นัน้ๆ 

การเช่ือมต่อจากเวบ็ไซต์อ่ืนมาท่ีเวบ็ไซต์น้ี 
เมื่อคณุตอ้งกำรเชื่อมต่อเวบ็ไซต์ของคณุมำยงัเวบ็ไซต์นี้ ใหเ้ชื่อมต่อมำที ่https://www.scieco.co.th/2017/โดยขอควำมยนิยอมจำกบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไม่อนุญำตใหท้ ำกำรเชื่อมต่อทีม่ลีกัษณะ (i) กำรเชื่อมต่อจำกเวบ็ไซต์ทีม่เีนื้อหำทีข่ดัต่อควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดงีำม หรอืกฎหมำย (ii) 
กำรเชื่อมต่อทีเ่ป็นกำรละเมดิลขิสทิธิข์องบรษิทัฯ ดว้ยวธิกีำรทีท่ ำใหเ้กดิควำมสบัสนวำ่เนื้อหำในเวบ็ไซต์ทีม่กีำรเชื่อมต่อมำเป็นของบรษิทัฯ (iii) 
กำรเชื่อมต่อจำกเวบ็ไซต์ทีม่เีนื้อหำบดิเบอืน หรอืส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถอืของ บรษิทัฯ ผลติภณัฑ ์หรอื บรกิำร ( iv) 
กำรเชื่อมต่อเพื่อวตัถุประสงคใ์นเชงิพำณชิย ์(กำรเชื่อมต่อเพื่อแสวงหำผลก ำไร) 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
คุณสมบตั ิรูปแบบ และรำยละเอยีดใดๆ ของผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิำร เป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 

ซึง่อำจแตกตำ่งกนัไปตำมพืน้ทีห่รอืประเทศทีข่ำยหรอืใหบ้รกิำร หำกคุณตอ้งกำรขอ้มลูของผลติภณัฑ ์และ/หรอื บรกิำร กรุณำตดิต่อผูแ้ทนจ ำหน่ำย รำ้นคำ้ 
หรอื ตวัแทนขำยในพืน้ทีห่รอืประเทศนัน้ๆ 



 

 

ข้อสงวนสิทธิ 
ในกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์หรอืกรณีทีค่ณุดำวน์โหลดขอ้มลูและสว่นประกอบใดๆ จำกเวบ็ไซต์ ขอ้มลูและสว่นประกอบดงักลำ่วอำจไม่ถูกตอ้งสมบรูณ์ 

เพยีงพอ เป็นปัจจุบนั เหมำะสม เชื่อถอืได ้และปรำศจำกไวรสั, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรอื Malware หรอืเวบ็ไซต์มคีวำมปลอดภยั 
หรอืกำรเขำ้เวบ็ไซต์นี้อำจจะถกูขดัจงัหวะ ผดิพลำด ล่ำชำ้ ไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรอืไม่สำมำรถเขำ้ถงึระบบหรอืขอ้มลูในเวบ็ไซต์นี้ได ้
คุณตกลงรบัควำมเสีย่งภยัในควำมควำมสญูหำย เสยีหำย ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ต่อระบบคอมพวิเตอร ์หรอืเครื่องมอืสื่อสำร หรอืเครื่องมอืและอุปกรณ์ใดๆ 
ทีใ่ชใ้นกำรเขำ้ถงึเวบ็ไซต์นี้ รวมตลอดถงึกำรสญูหำยของขอ้มลู 
รวมทัง้ควำมเสยีหำยโดยออ้มซึง่เป็นผลมำจำกกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์หรอืดำวน์โหลดขอ้มลูและส่วนประกอบจำกเวบ็ไซต์ 

ข้อจ ากดัความรบัผิด 
กรณีทีม่คีวำมเสยีหำยใดๆ รวมถงึ ควำมสญูหำย เสยีหำย หรอืคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้ม หรอืเป็นผลสบืเนื่อง 

ซึง่เกดิจำกขอ้มลูทีค่ณุใหไ้วใ้นเวบ็ไซต์ กำรทีค่ณุเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์ หรอืเวบ็ไซต์ทีเ่ชื่อมโยงกบัเวบ็ไซต์นี้ กำรทีบ่คุคลใด ๆ ไม่สำมำรถเขำ้ใชเ้วบ็ไซต์ได ้
หรอืจำกกำรทีบ่คุคลภำยนอกเจำะเขำ้ไปในระบบของเวบ็ไซต์ หรอืทีเ่กดิจำกควำมลม้เหลวในกำรใชง้ำน ควำมผดิพลำด กำรละเวน้ กำรหยดุชะงกั 
ขอ้บกพร่อง ควำมไมส่มบูรณ์ คอมพวิเตอรไ์วรสั ถงึแมว้่ำบรษิทัฯ จะไดร้บัแจง้วำ่อำจเกดิควำมสญูหำย เสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว 
คุณตกลงรบัควำมเสีย่งในกำรใชง้ำนเวบ็ไซต์นี้เอง 

การละเว้นการใช้สิทธิ 
กำรละเวน้ไม่ใชส้ทิธ ิและ/หรอื กำรผ่อนผนักำรใชส้ทิธไิม่ว่ำสว่นหนึ่งส่วนใดของบรษิทัฯ ไม่ถอืว่ำบรษิทัฯ 

สละสทิธติำมขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขขอ้นัน้ๆ บรษิทัฯ ยงัคงสงวนสทิธทิีจ่ะเลอืกใชส้ทิธติำมขอ้ดงักล่ำวไดต้่อไป 

การติดต่อเวบ็ไซต์น้ี 
ถำ้คณุมคี ำถำมหรอืขอ้เสนอแนะใดๆ เกีย่วกบัขอ้ตกลงกำรใชน้ี้ หรอืเกีย่วกบัเวบ็ไซต์นี้ กรุณำตดิต่อที่ 
บรษิทั เอส ซ ีไอ อโีค่ เซอรว์สิเซส จ ำกดั 
Email: scieco@scg.com 
เบอรโ์ทรศพัท:์02-586 5798 
ทีอ่ยู่:เลขที ่1 ถ.ปูนซเิมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กทม. 10800 
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