ข้อกำหนดกำรใช้งำน
กำรยอมรับข้อกำหนดกำรใช้งำนฉบับนี้ โดยท่ำน
กรุณาอ่านข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้โดยละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์น้ี เนื่องจากข้อกาหนดฉบับนี้เป็ นข้อตกลงที่
มีผลผูกพัน ระหว่ า งผู้ใช้งานเว็บ ไซต์ข องเราแต่ล ะท่ า น (“ท่ ำน”) กับ บริษัท Pringles International Operations
SARL (สาขาสิงคโปร์) (จะเรียกว่า “พริ งเกิ ลส์” หรือ “เรำ”)
หำกท่ ำนประสงค์จะเข้ำถึงและใช้ งำนเว็บไซต์ ท่ ำนต้ องยอมรับและตกลงผูกพัน ตนตำมและปฏิ บตั ิ ตำม
ข้อกำหนดกำรใช้งำนฉบับนี้ หำกท่ำนไม่ตกลงตำมข้อกำหนดกำรใช้งำนฉบับนี้ ขอควำมกรุณำท่ำนอย่ำ
เข้ำถึงหรือใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ
ท่านตกลงว่าข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้ ตลอดจนข้อมูล การติดต่อสือ่ สาร และข้อตกลงทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างท่านกับ
เรา อาจจัดให้มหี รือจัดทาขึน้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้ปรับปรุงข้อมูลครัง้ ล่าสุด ในวันทีท่ ร่ี ะบุขา้ งต้นว่าเป็ นวันที่มกี าร “ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด”
เราขอสงวนสิทธิและมีดุลพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการปรับปรุงข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ การปรับปรุง
ข้อกาหนดดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ ท่านต้องตรวจสอบข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้เป็ นประจาเพื่อให้ทราบ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้ในสาระสาคัญ เรา
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนัน้ จะมีผลบังคับ เว้นแต่จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงตามที่กฎหมายที่ใช้
บังคับกาหนด
กำรใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ
พริงเกิลส์อนุ ญาตให้ท่าน (ในฐานะผูใ้ ช้งานทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต) มีสทิ ธิอย่างจากัด สามารถเพิกถอนได้ และไม่ใช่สทิ ธิ
แต่เพียงผู้เดียว ในการเข้าถึงเว็บ ไซต์ข องเราเพื่อการใช้งานโดยท่านเองตามกฎหมายที่ใช้บ ังคับ การใช้งาน
เว็บไซต์ของเราที่อยู่นอกเหนือขอบเขตทีเ่ ราอนุ ญาตให้ท่านใช้ตามข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้ จะส่งผลให้การให้
สิทธิดงั กล่าวสิน้ สุดลงทันที
การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเราอาจมีขอ้ จากัด ความล่าช้า และปั ญหาอื่นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการ
ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ พริงเกิลส์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า การส่งไม่ผ่าน หรือความเสียหายอื่นที่
เกิดจากปั ญหาเหล่านัน้ หรือจากการไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
เรา หรือผูอ้ นุญาตให้เราใช้สทิ ธิ แล้วแต่กรณี สงวนสิทธิทงั ้ ปวงทีข่ อ้ กาหนดการใช้งานฉบับนี้ไม่ได้ระบุให้สทิ ธินัน้ ไว้
อย่างชัดแจ้ง
เครื่องหมำยกำรค้ำและข้อมูลลิ ขสิ ทธิ์
ชื่อแบรนด์ สโลแกน ตัวละคร และเครื่องหมายการค้าอื่น รวมถึงแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ Pringles® ทัง้ ปวง
ตลอดจนการส่งเสริมการขาย เป็ นของบริษทั พริงเกิลส์และ/หรือบริษทั ในเครือแต่เพียงผู้เดียว และได้รบั ความ
คุ้ม ครองจากการปลอมและการท าซ้ า ในทัว่ โลก ตามกฎหมายระดับ ประเทศและระหว่ า งประเทศ ตลอดจน
สนธิสญ
ั ญาในเรื่องเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ ์
เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาทัง้ ที่เป็ นข้อความ เสียง ภาพ และวัสดุหรือองค์ประกอบอื่น เป็ นต้น (เรียกรวมกันว่า
“เนื้อหา”) เนื้อหาทีแ่ สดงอยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้รบั ความคุม้ ครองลิขสิทธิใ์ นฐานะงานทีร่ วบรวมและ/

หรือประกอบเข้าด้วยกันตามกฎหมายลิขสิทธิและอนุ
์
สญ
ั ญาระหว่างประเทศ ห้ามมิให้ทาซ้า ดัดแปลง สร้างสรรค์
งานสืบเนื่อง หรือนาเว็บไซต์หรืองานรวบรวมของเราไปเผยแพร่ซ้า และ/หรือคัดลอกหรือทาซ้าเว็บไซต์ของเรา
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเรา ไว้บนเซิรฟ์ เวอร์หรือทีอ่ ่นื ใดเพื่อการทาซ้าหรือเผยแพร่ซ้าต่อไป เว้นแต่จะ
ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากพริงเกิลส์
นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ทาซ้า ลอกเลียน หรือคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราหากไม่ได้รบั ความยินยอม
โดยชัดแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากพริงเกิลส์ และตกลงจะปฏิบตั ติ ามข้อความสงวนลิขสิทธิใด
์ ๆ ทัง้ ปวงทีอ่ ยู่บน
เว็บไซต์ของเรา
ห้ามท่านแยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบ ทาวิศวกรรมย้อนกลับ หรือพยายามกระทาการอื่นเพื่อให้ทราบรหัสต้น
ทางของเว็บไซต์ของเรา โดยไม่เป็ นการจากัดความข้างต้น ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ทาซ้า ทาสาเนา คัดลอก ขาย
ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ของเรา
แม้พริงเกิลส์จะไม่ได้อ้างสิทธิความเป็ นเจ้าของในเนื้อหาทีโ่ พสต์โดยผูใ้ ช้งาน อย่างไรก็ดี เมื่อท่านโพสต์เนื้อหาไว้
บนส่วนใดของเว็บไซต์ข องเราที่ผู้ใช้งานรายอื่นทุกรายสามารถเข้าถึงได้ จะถือว่าท่านให้สทิ ธิโดยอัตโนมัติ และ
ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสทิ ธิในการให้สทิ ธินัน้ แก่พริงเกิลส์ตลอดไปอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ ทีไ่ ม่ใช่
สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ชาระเงินครบถ้วนแล้ว และมีผลในทัวโลก
่
ในการใช้ คัดลอก จัดแสดง แสดง และเผยแพร่
เนื้อหานัน้ และสร้างสรรค์งานรวบรวมและงานสืบเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว ไว้เป็ นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราหรือ
โดยประการอื่น
ควำมเป็ นส่วนตัวของท่ำน
เราเคารพสิทธิในความเป็ นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ราอาจเก็บรวบรวมทางเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้บงั คับของ
นโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา ซึง่ สามารถเข้าถึงได้ทน่ี ่ี
กำรกระทำของท่ำน
เท่าที่เว็บไซต์ของเราอนุ ญาตให้ท่านโพสต์ ส่งอีเมล หรือจัดให้มเี นื้อหาโดยประการอื่น ท่านตกลงว่าท่านจะไม่
โพสต์ ส่งอีเมล หรือจัดให้มเี นื้อหาโดยประการอื่นทีเ่ ป็ นเนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
•
•
•

•

•
•

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีขอ้ มูลส่วนตัวหรือข้อมูลทีท่ าให้สามารถระบุตวั บุคคลของผูอ้ ่นื และท่านไม่ได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากบุคคลนัน้
แสดงตนว่าท่านเป็ นบุคคลหรือนิตบิ ุคคลใด ๆ รวมถึงพนักงานของพริงเกิลส์ ซึง่ ไม่ใช่ความจริง หรือกล่าว
อ้างข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ความจริงหรือทาให้เกิดความเข้าใจผิดโดยประการอื่น ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องกับบุคคล
หรือนิตบิ ุคคลหนึ่ง ๆ
ละเมิดสิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ ์ หรือสิทธิ อ่นื ทีส่ ามารถถือกรรมสิทธิไ์ ด้
ของผูอ้ ่นื หรือเนื้อหาที่ท่านไม่มสี ทิ ธิจดั ให้มขี ้นึ ตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือตามความสัมพันธ์ท่ีอาศัย
ความไว้เนื้อเชื่อใจแก่กนั
ก่อให้เกิดความเสียหาย เป็ นการข่มขู่ รังแก คุกคาม ทาให้เสียชื่อเสียง หรือลามกอนาจาร
เป็ นการคุกคาม ทาให้ด้อยค่า ทาให้เกิดความอับอาย หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใดเนื่องจากศาสนา เพศ เพศวิถี เชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ อายุ หรือความพิการ

•
•
•
•
•

เป็ นการโฆษณาหรือมีเนื้อหาชักจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใด หรือ มีลงิ ก์ไปยังบริการหรือเว็บไซต์ทด่ี าเนินการ
ในทางการค้า
มีไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดทีส่ ร้างขึน้ เพื่อรบกวน ทาลาย หรือจากัดการทางาน
ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ
รบกวนการใช้งานเว็บไซต์ของเราตามปกติดว้ ยการส่งเนื้อหาปริมาณมาก หรือดาเนินการโดยประการอื่น
อันส่งผลในทางลบต่อความสามารถของผูใ้ ช้งานรายอื่นในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
ใช้ทอ่ี ยู่อเี มลทีก่ ่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ ใช้หวั จดหมายปลอม หรือปลอมแปลงข้อมูลระบุโดยประการ
อื่นอันเป็ นการหลอกลวงทีม่ าของเนื้อหาทีส่ ง่ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือ
เป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อ บังคับที่ใช้บงั คับ หรือ ถือเป็ นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน

ท่านมีความรับผิดชอบและความรับผิดแต่เพียงผูเ้ ดียวสาหรับการสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมใด ๆ
ทัง้ ปวงทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อท่าน พริงเกิลส์ หรือบุคคลอื่นใด จากการทีท่ ่านส่งข้อมูลใด ๆ ไว้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์น้ี
พริงเกิลส์สงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่โพสต์หรือลบเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนซึ่งพริงเกิลส์มคี วามเห็น
ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่า ไม่สามารถยอมรับได้ ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้
โดยทีพ่ ริงเกิลส์ไม่ตอ้ งรับผิดแต่อย่างใด
กำรร้องเรียนกรณี ละเมิ ด
หากเนื้อหาใด ๆ ทีโ่ พสต์บนเว็บไซต์ของพริงเกิลส์ละเมิดลิขสิทธิของท่
์ าน กรุณาแจ้งตัวแทนของเราทางอีเมล โดย
ใช้ระบบการส่งอีเมลในหน้า “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ของเรา
เมื่อได้รบั แจ้งกรณีท่ีท่านร้องเรียนว่าเป็ นการละเมิด พริงเกิลส์จะทาการตรวจสอบและดาเนินการตามกฎหมาย
ต่อไปตามความเหมาะสม
การร้องเรียนกรณีละเมิดต้องมีรายละเอียดดังนี้ (ก) ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิหรื
์ อ
ตัวแทนซึ่งได้รบั มอบอานาจ (ข) งานอันมีลขิ สิทธิที์ ่ท่านเชื่อว่าถูกละเมิด (ค) วัสดุท่ที ่านเชื่อว่าละเมิดงานนัน้ และ
ควรลบออกจากเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลทีเ่ พียงพอตามสมควรเพื่อให้เราทราบว่าวัสดุนัน้ อยู่ส่วนใดของเว็บไซต์ (ง)
ข้อมูลทีเ่ พียงพอตามสมควรเพื่อให้เราสามารถติดต่อเจ้าของลิขสิทธิได้
์ เช่น ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ (หากมี)
ที่อยู่อเี มล (จ) ข้อความว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้วสั ดุ ในลักษณะตามที่ท่านร้องเรียนนี้ไม่ ได้รบั อนุ ญาตจาก
เจ้าของลิขสิทธิหรื
์ อตัวแทน หรือไม่เป็ นไปตามกฎหมาย และ (ฉ) ข้อความว่าข้อมูลที่ท่านร้องเรียนนี้ถูกต้องและ
ท่านทราบว่า การแจ้งข้อความเท็จมีโ ทษตามกฎหมาย และข้อความว่า ท่านมีอานาจในการกระทาการในนาม
เจ้าของลิขสิทธิ ์ ผูร้ อ้ งเรียนซึ่งแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิอาจต้
์
องรับผิดสาหรับค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ จากการลบหรือปิ ดกัน้ วัสดุนัน้ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความ
บัญชีสมำชิ ก
บางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจสามารถเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ลงทะเบียนบัญชีเว็บไซต์แล้วเท่านัน้ เมื่อท่าน
ลงทะเบียน จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันต่อ พริงเกิลส์ว่า (ก) ข้อมูลทัง้ หมดทีท่ ่านให้แก่พริงเกิลส์ในขัน้ ตอน
การลงทะเบียนเป็ นข้อมูลทีเ่ ป็ นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และ (ข) ท่านจะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการใช้งาน
ฉบับนี้

ท่านตกลงว่า ในกรณีท่ที ่านเป็ นผู้ใช้งานลงทะเบียน ท่านจะคงให้มไี ว้และปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน
ทันทีเมื่อจาเป็ นเพื่อให้ขอ้ มูลนัน้ เป็ นความจริง ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้วนอยู่เสมอ
ท่านจะรับผิดชอบสาหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมใด ๆ ทัง้ ปวงที่ อาจเกิดขึ้นแก่เราและ/
หรือผูใ้ ห้บริการของเราหรือผูอ้ ่นื เนื่องจากการทีท่ ่านให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เป็ นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่
ปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนของท่านหรือข้อมูลอื่นทีท่ ่านส่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
ท่านรับทราบว่าท่านมีความรับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในการรักษารหัสผ่านบัญชีของท่านไว้เป็ นความลับ และท่าน
(ไม่ใช่เรา) ต้องรับผิดชอบสาหรับความเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดจากการใช้บญ
ั ชีหรือเข้าถึงเนื้อหาของท่านโดยไม่ได้รบั
อนุญาต ท่านตกลงว่าจะแจ้งให้เราทราบทันทีหากบัญชีของท่านถูกใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ข้อจำกัดควำมรับผิดเกี่ยวกับข้อมูลทำงวิ ชำชีพ
เว็บไซต์น้ีอาจมีขอ้ มูล หรืออาจมีการอ้างถึงหรือแสดงลิงก์ไปยังข้อมูล ทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ เช่น การแพทย์
และเรื่องสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้จดั ให้มขี น้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้
และความบันเทิงเท่านัน้ และไม่ควรถือเป็ นคาแนะนาแผนการรักษา ผลิตภัณฑ์ หรือการดาเนินการใด ๆ การใช้
ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนคาปรึกษาของบุคลากรทางการแพทย์หรือวิชาชีพอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้อมูล
ทางวิชาชีพมีความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจเป็ นข้อมูลเก่า
ท่านตกลงว่าท่านมีความเสี่ยงทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออาศัย ข้อมูลทางวิชาชีพใด ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้
ท่านตกลงว่า พริงเกิลส์ รวมถึงซัพพลายเออร์ของพริงเกิลส์ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางตรงหรือ
ทางอ้อมสาหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าประเภทใดทีเ่ กิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือ อาศัยข้อมูล
ทางวิชาชีพเหล่านี้
ข้อจำกัดควำมรับผิดเกี่ยวกับเนื้ อหำของบุคคลภำยนอก
เว็บไซต์น้ีอาจจัดให้มกี ารเข้าถึงไปยังเว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอกทีม่ อี ยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยทัวไป
่ พริง
เกิลส์ไม่ได้ควบคุม เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านตกลงว่า ท่านมีความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและประเมินเนื้อหาดังกล่าว และท่านมีความเสีย่ งทัง้ ปวงทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้หรืออาศัยเนื้อหาเหล่านัน้
ท่านมีความรับผิดชอบในการอ่าน ยอมรับ และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการใช้งานและนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ
เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การจัดให้มลี งิ ก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอกไม่ได้แสดงว่าพริงเกิลส์ให้การรับรอง
เนื้อหานัน้ นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าพริงเกิลส์ไม่ต้องรับผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับ การสูญเสียหรือ
ความเสีย หายไม่ ว่ า ประเภทใดที่เ กิด จากหรือ เกี่ย วเนื่ อ งกับ การใช้ห รือ อาศัย เว็บ ไซต์ ห รือ เนื้ อ หาใด ๆ ของ
บุคคลภายนอก
ข้อจำกัดกำรรับประกันและควำมรับผิด
เว็บ ไซต์ นี้ (รวมถึ ง เนื้ อ หำบนเว็บ ไซต์ ) จัด ให้ ต ำมสภำพที่ เ ป็ นและเท่ ำ ที่ มี พ ร้ อ ม โดยไม่ มี ก ำร ให้ ก ำร
รับประกันหรือ เป็ นกำรสร้ำ งเงื่ อนไขใด ๆ ไม่ ว่ ำ โดยชัด แจ้ ง หรือโดยนั ย รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ำกัด เพี ยงกำร
รับประกันหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำนทั ่วไป ควำมเหมำะสมสำหรับกำรใช้งำน
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะอย่ำง หรือกำรไม่ละเมิ ด

พริงเกิลส์ไม่รบั ประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา พริงเกิลส์และบริษทั ในเครือ ตลอดจน
กรรมการบริษทั เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษทั สาขา บริษทั ในเครือ ผูส้ บื สิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ ตัวแทน หรือผูใ้ ห้บริการ
ไม่ต้องรับผิดสาหรับ (i) ความเสียหายทางตรงทีม่ มี ูลค่าเกินไปกว่า USD100 หรือจานวนทีเ่ ทียบเท่ากันในสกุลเงิน
บาทไทย หรือ (ii) ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายตามสัญญา หรือค่าเสียหายสาหรับความ
เสียหายทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงค่าขาดรายได้หรือค่าขาดกาไร ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการใช้
เนื้อหาหรือเว็บไซต์ พริงเกิลส์อาจทาการเปลีย่ นแปลงเว็บไซต์น้ี หรือผลิตภัณฑ์ทก่ี ล่าวถึงไว้บนเว็บไซต์ ได้ทุกเมื่อ
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า พริงเกิลส์ไม่มหี น้าทีต่ อ้ งปรับปรุงข้อมูลทีใ่ ห้ไว้บนเว็บไซต์
กำรชดใช้ควำมเสียหำย
ท่านตกลงจะชดใช้ความเสียหายและดาเนินการให้พริงเกิลส์และบริษทั ในเครือ ตลอดจนกรรมการบริษทั เจ้าหน้าที่
พนักงาน บริษทั สาขา บริษทั ในเครือ ผูส้ บื สิทธิ ผูร้ บั โอนสิทธิ ตัวแทน หรือผูใ้ ห้บริการ ไม่ต้องได้รบั ความเสียหาย
จากสิท ธิเ รีย กร้ อ งหรื อ การเรี ย กร้ อ งใด ๆ รวมถึ ง ค่ า ทนายความตามสมควรและค่ า ธรรมเนี ย มศาล ของ
บุคคลภายนอกทีเ่ กิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาทีท่ ่านส่ง โพสต์ หรือจัดให้มี ขน้ึ ผ่านทางเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์
ของเราโดยท่าน การทาผิดข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้โดยท่าน การทาผิดคารับรองและคารับประกันใด ๆ ทีร่ ะบุ
ไว้ในหนังสือฉบับนี้โดยท่าน หรือการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดโดยท่าน
ข้อเสนอ
ข้อเสนอทัง้ ปวงบนเว็บไซต์ข องเราอยู่ภายใต้บ ังคับของหลักเกณฑ์ท่โี พสต์ไว้บนเว็บ ไซต์ซ่ึงเกี่ยวกับข้อ เสนอ
ดังกล่าว หากข้อเสนอใดเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ ข้อเสนอนัน้ จะตกเป็ นโมฆะ
กำรส่งข้อมูลให้โดยที่เรำไม่ได้ร้องขอ
หากท่านส่งแนวคิด รูปเขียน สูตรอาหาร ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นในทานองเดียวกันให้แก่ พริง
เกิลส์ ไม่ว่าทางเว็บไซต์หรือโดยประการอื่น ท่านทาการส่งข้อมูล นัน้ โดยไม่คาดหวังให้เรารักษาข้อมูลนัน้ ไว้เป็ น
ความลับ และไม่คาดหวังว่าท่านจะมีสว่ นได้เสียในฐานะเจ้าของเนื้อหาทีท่ ่านส่ง ท่านตกลงว่าเนื้อหาทีท่ ่านส่งให้เรา
จะตกเป็ นทรัพย์สนิ ของพริงเกิลส์ทนั ที นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่าเนื้อหาที่ท่านส่งมาอาจถูกใช้หรือพัฒนาโดยหรือ
ในนามของพริงเกิลส์หรือบริษทั ในเครือโดยทีเ่ ราไม่มหี น้าทีใ่ ด ๆ ต่อท่าน
เรื่องทั ่วไป
ข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้เป็ นข้อตกลงทัง้ หมดระหว่างท่านกับ พริงเกิลส์เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดย
ท่าน และมีผลลบล้างข้อตกลงใด ๆ ที่มมี าก่อนหน้านี้ระหว่างท่านกับ พริงเกิลส์ ข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้และ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพริงเกิลส์อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายสิงคโปร์ โดยไม่คานึงถึงข้อกฎหมายในเรื่อง
การขัดกันแห่งกฎหมาย ท่านและพริงเกิลส์ตกลงว่าศาลแห่งสิงคโปร์เป็ นศาลที่มเี ขตอานาจ แต่ไม่ใช่ศาลที่มเี ขต
อานาจแต่เพียงผูเ้ ดียว การทีพ่ ริงเกิลส์ไม่ใช้หรือบังคับสิทธิหรือข้อกาหนดใด ๆ ในหนังสือฉบับนี้จะไม่ถอื เป็ นการ
สละสิทธิหรือข้อกาหนดดังกล่าว หากศาลทีม่ เี ขตอานาจตัดสินให้ขอ้ กาหนดใด ๆ ในข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้ไม่
สมบูรณ์ คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงให้ศาลดาเนินการให้ขอ้ กาหนดนัน้ มีผลตามเจตนารมณ์ของคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
ตามทีแ่ สดงอยู่ในข้อกาหนดนัน้ และให้ถอื ว่าข้อกาหนดข้ออื่น ๆ ของข้อกาหนดการใช้งานฉบับนี้ มผี ลบังคับต่อไป
โดยสมบูรณ์

