ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริ การ
ข้อกาหนดการใช้งาน
เว็บไซต์น้ดี ำเนินกำรโดยบริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ เซส จำกัดจำกัด กำรใช้งำนเว็บไซต์น้ถี อื ว่ำคุณตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดกำรใช้งำน
เงื่อนไข และประกำศต่ำง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในเว็บไซต์น้แี ล้ว

การใช้ขอ้ มูลบนเว็บไซต์นี้
บริษทั ฯ เป็ นเจ้ำของและเป็ นผูม้ สี ทิ ธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในข้อมูลทัง้ หมดทีป่ รำกฏบนเว็บไซต์น้ี ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตำม
ข้อมูลทัง้ หมดได้รบั ควำมคุม้ ครองตำมกฎหมำย คุณสำมำรถเข้ำถึง คัดลอก ดำวน์โหลด
หรือสังพิ
่ มพ์ขอ้ มูลในเว็บไซต์น้เี พื่อกำรใช้งำนส่วนบุคคลและกำรใช้งำนในลักษณะทีไ่ ม่หำประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ ภำยใต้เงื่อนไขทีค่ ุณ ไม่แก้ไข
หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำย ทีแ่ สดงควำมเป็ นเจ้ำของทีป่ รำกฏอยูบ่ นข้อมูลทีค่ ุณเข้ำถึง คัดลอก ดำวน์โหลด หรือสังพิ
่ มพ์
นอกจำกนี้หำ้ มใช้ขอ้ มูลในเว็บไซต์น้ใี นลักษณะใด ๆ ทีเ่ ป็ นกำรแข่งขันกับบริษทั ฯ
คุณตกลงทีจ่ ะไม่รบกวนหรือพยำยำมรบกวนกำรทำงำนของเว็บไซต์ไม่วำ่ ด้วยวิธกี ำรใด บริษทั ฯ
สงวนสิทธิทจ่ี ะจำกัดหรือระงับกำรใช้งำนของคุณในเวลำใดๆ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
ทัง้ นี้กำรระงับกำรใช้งำนไม่ถอื เป็ นกำรสละสิทธิหรือมำตรกำรใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ มีอยูต่ ำมกฎหมำย
ข้อมูลบนเว็บไซต์น้เี ป็ นเพียงข้อมูลทัวไป
่ และอำจมีขอ้ มูลในเชิงประวัตศิ ำสตร์ซง่ึ มีไว้เพื่อกำรอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ข้อมูลทีป่ รำกฏในเว็บไซต์น้อี ำจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั และคุณไม่ควรตัดสินใจดำเนินกำรใด ๆ
โดยยึดถือตำมข้อมูลทีป่ รำกฏในเว็บไซต์น้แี ต่เพียงอย่ำงเดียว กำรใช้ขอ้ มูล ในเว็บไซต์น้เี ป็ นควำมเสีย่ งของตัวคุณเอง และบริษทั ฯ มีสทิ ธิปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงข้อมูลทีอ่ ยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลำโดยเป็ นดุลพินิจของบริษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว
ในกรณีทค่ี ุณนำข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนไปใช้โดยไม่มกี ำรปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลปั จจุบนั บนเว็บไซต์ถอื ว่ำคุณรับควำมเสีย่ งในกำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวเอง และบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆในควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิ ทธิ์
บริษทั ฯเป็ นเจ้ำของข้อมูลและลิขสิทธิ ์ เครื่องหมำยกำรค้ำ สัญลักษณ์ เครื่องหมำยบริกำร และชื่อทำงกำรค้ำ
ไม่ว่ำจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ทีป่ รำกฏอยู่ในเว็บไซต์น้ี และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้ำของเว็บไซต์
บริษทั ฯไม่อนุญำตหรือยินยอมให้มกี ำรใช้ขอ้ มูลและลิขสิทธิ ์ เครื่องหมำยกำรค้ำ สัญลักษณ์ เครื่องหมำยบริกำร
และชื่อทำงกำรค้ำดังกล่ำวโดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริษทั ฯหรือตำมทีก่ ำหนดไว้ในเว็บไซต์น้ี
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีช่ ดั เจนในกำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ่นื
ในกรณีทค่ี ุณเชื่อว่ำภำพใดหรือเนื้อหำสำระอื่นใดก็ตำมทีม่ กี ำรแสดงบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯเป็ นกำรละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำใดๆ
ก็ตำมทีค่ ุณเป็ นเจ้ำของหรือควบคุมอยู่ คุณสำมำรถแจ้งข้อมูลกำรละเมิดมำที่ contact@scg.com เพื่อบริษทั ฯจะทำกำรตรวจสอบเนื้อหำดังกล่ำวอย่ำงถีถ่ ว้ น
ตลอดจนพิจำรณำบล็อก ลบ หรือจำกัดกำรเข้ำถึงภำพหรือเนื้อหำดังกล่ำวต่อไป

ข้อมูลที่คณ
ุ ให้ไว้ในเว็บไซต์

คุณรับรองและรับประกันว่ำคุณเป็ นเจ้ำของหรือเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในข้อมูลทีต่ นเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่ำนัน้ ถูกต้อง เหมำะสม ชอบด้วยกฎหมำย
และไม่เป็ นกำรละเมิดข้อกำหนดกำรใช้งำนใด ๆ ในเว็บไซต์น้ี และจะไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลใด ๆ และคุณจะเยียวยำควำมเสียหำยใด ๆ
ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั อันเนื่องจำกกำรใช้ขอ้ มูลทีค่ ุณให้ไว้
ห้ำมคุณอัพโหลด หรือเผยแพร่ขอ้ มูลที่ i) เป็ นควำมลับ มีเจ้ำของ เป็ นเท็จ หลอกลวง ดูหมิน่ หมิน่ ประมำท ลำมกอนำจำร ข่มขู่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ หรือข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะไม่ชอบด้วยกฎหมำยด้วยประกำรใด ๆ ii) อำจมีไวรัส
มีลกั ษณะกำรหำเสียงทำงกำรเมือง จดหมำยลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจำกนี้ ห้ำมคุณใช้อเี มล์หรือให้ขอ้ มูลทีบ่ ่งบอกควำมเป็ นตัวตนอันเป็ นเท็จ
ปลอมแปลงตนเองเป็ นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดถึงแหล่งทีม่ ำของข้อมูล
ห้ำมคุณอัพโหลดข้อมูลในลักษณะทีห่ ำประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ในเว็บไซต์น้ี
บริษทั ฯ อำจตรวจสอบข้อมูลทีค่ ณ
ุ อัพโหลด หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เพื่อพิจำรณำว่ำภำพหรือเนื้อหำนัน้ ผิดกฎหมำยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบุคคลทีส่ ำมหรือไม่ และบริษทั ฯ
อำจนำข้อมูลออกหรือปฏิเสธทีจ่ ะแสดงข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ
เชื่อโดยมีเหตุผลอันสมควรว่ำผิดกฎหมำยหรือละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปัญญำของบุคคลทีส่ ำม ทัง้ นี้ ไม่ได้หมำยควำมว่ำบริษทั ฯ
ได้ทำกำรตรวจสอบภำพหรือเนื้อหำทุกครัง้ เสมอไป
บริษทั ฯ มีสทิ ธิในกำรใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงำน
หรือจำหน่ำยจ่ำยแจกข้อมูลทีค่ ณ
ุ ให้ไว้ในเว็บไซต์น้ไี ปได้ทวโลกในรู
ั่
ปแบบใดๆ คุณอนุญำตให้บริษทั ฯ ใช้ช่อื ทีค่ ุณให้ไว้ทเ่ี กีย่ วข้องกับข้อมูลนัน้ ๆ
ตำมทีบ่ ริษทั ฯ ต้องกำร โดยบริษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทัง้ หมดทีค่ ณ
ุ ให้ไว้ในเว็บไซต์น้ตี ำมนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์น้ี

การกระทาบนเว็บไซต์
กำรใช้งำนบำงส่วนในเว็บไซต์อำจต้องมีกำรลงทะเบียนหรือใช้รหัสผ่ำน บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรลงทะเบียนของคุณ
หรือยกเลิกควำมเป็ นสมำชิกและบัญชีของคุณ หรือห้ำมบุคคลใดใช้เว็บไซต์น้ี

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์น้อี ำจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อ่นื ซึง่ ไม่มคี วำมเกีย่ วข้องใด ๆ กับบริษทั ฯ
คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดกำรใช้งำนและระมัดระวังในกำรใช้งำนเว็บไซต์นนั ้ ๆ

การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อื่นมาที่เว็บไซต์นี้
เมื่อคุณต้องกำรเชื่อมต่อเว็บไซต์ของคุณมำยังเว็บไซต์น้ี ให้เชื่อมต่อมำที่ https://www.scieco.co.th/2017/โดยขอควำมยินยอมจำกบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ไม่อนุญำตให้ทำกำรเชื่อมต่อทีม่ ลี กั ษณะ (i) กำรเชื่อมต่อจำกเว็บไซต์ทม่ี เี นื้อหำทีข่ ดั ต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงำม หรือกฎหมำย (ii)
กำรเชื่อมต่อทีเ่ ป็ นกำรละเมิดลิขสิทธิของบริ
์
ษทั ฯ ด้วยวิธกี ำรทีท่ ำให้เกิดควำมสับสนว่ำเนื้อหำในเว็บไซต์ทม่ี กี ำรเชื่อมต่อมำเป็ นของบริษทั ฯ (iii)
กำรเชื่อมต่อจำกเว็บไซต์ทม่ี เี นื้อหำบิดเบือน หรือส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของ บริษทั ฯ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริกำร (iv)
กำรเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพำณิชย์ (กำรเชื่อมต่อเพื่อแสวงหำผลกำไร)

ความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
คุณสมบัติ รูปแบบ และรำยละเอียดใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริกำร เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ซึง่ อำจแตกต่ำงกันไปตำมพืน้ ทีห่ รือประเทศทีข่ ำยหรือให้บริกำร หำกคุณต้องกำรข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริกำร กรุณำติดต่อผูแ้ ทนจำหน่ำย ร้ำนค้ำ
หรือ ตัวแทนขำยในพืน้ ทีห่ รือประเทศนัน้ ๆ

ข้อสงวนสิ ทธิ
ในกำรใช้งำนเว็บไซต์หรือกรณีทค่ี ณ
ุ ดำวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จำกเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่ำวอำจไม่ถูกต้องสมบูรณ์
เพียงพอ เป็ นปั จจุบนั เหมำะสม เชื่อถือได้ และปรำศจำกไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือเว็บไซต์มคี วำมปลอดภัย
หรือกำรเข้ำเว็บไซต์น้อี ำจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลำด ล่ำช้ำ ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์น้ไี ด้
คุณตกลงรับควำมเสีย่ งภัยในควำมควำมสูญหำย เสียหำย ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสำร หรือเครื่ องมือและอุปกรณ์ใดๆ
ทีใ่ ช้ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์น้ี รวมตลอดถึงกำรสูญหำยของข้อมูล
รวมทัง้ ควำมเสียหำยโดยอ้อมซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรใช้งำนเว็บไซต์หรือดำวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจำกเว็บไซต์

ข้อจากัดความรับผิด
กรณีทม่ี คี วำมเสียหำยใดๆ รวมถึง ควำมสูญหำย เสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็ นผลสืบเนื่อง
ซึง่ เกิดจำกข้อมูลทีค่ ณ
ุ ให้ไว้ในเว็บไซต์ กำรทีค่ ณ
ุ เข้ำใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ทเ่ี ชื่อมโยงกับเว็บไซต์น้ี กำรทีบ่ คุ คลใด ๆ ไม่สำมำรถเข้ำใช้เว็บไซต์ได้
หรือจำกกำรทีบ่ คุ คลภำยนอกเจำะเข้ำไปในระบบของเว็บไซต์ หรือทีเ่ กิดจำกควำมล้มเหลวในกำรใช้งำน ควำมผิดพลำด กำรละเว้น กำรหยุดชะงัก
ข้อบกพร่อง ควำมไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ำบริษทั ฯ จะได้รบั แจ้งว่ำอำจเกิดควำมสูญหำย เสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
คุณตกลงรับควำมเสีย่ งในกำรใช้งำนเว็บไซต์น้เี อง

การละเว้นการใช้สิทธิ
กำรละเว้นไม่ใช้สทิ ธิ และ/หรือ กำรผ่อนผันกำรใช้สทิ ธิไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษทั ฯ ไม่ถอื ว่ำบริษทั ฯ
สละสิทธิตำมข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนัน้ ๆ บริษทั ฯ ยังคงสงวนสิทธิทจ่ี ะเลือกใช้สทิ ธิตำมข้อดังกล่ำวได้ต่อไป

การติ ดต่อเว็บไซต์นี้
ถ้ำคุณมีคำถำมหรือข้อเสนอแนะใดๆ เกีย่ วกับข้อตกลงกำรใช้น้ี หรือเกีย่ วกับเว็บไซต์น้ี กรุณำติดต่อที่
บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ เซส จำกัด
Email: scieco@scg.com
เบอร์โทรศัพท์:02-586 5798
ทีอ่ ยู่:เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กทม. 10800

