ข้ อตกลงการให้ บริการ
จาหน่ ายงานวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่ำง
บุคคล หรื อ นิติบุคคล ผูต้ กลงเข้ำรับบริ กำรวำงจำหน่ำยสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของ บริ ษทั อมริ นทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่ง
ต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรี ยกว่ำ “ ผู้รับบริการ” ฝ่ ำยหนึ่ง กับ
บริ ษทั อมริ นทร์ บุค๊ เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบำงกรวย-จงถนอม ตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอ
บำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105536122664 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรี ยกว่ำ “ผู้ให้ บริการ” อีก
ฝ่ ำยหนึ่ง
โดยที่ผรู ้ ับบริ กำรเป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ มีควำมประสงค์นำ
งำนวรรณกรรมดังกล่ำวมำจัดทำในรู ปสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์แล้วมอบให้ผูใ้ ห้บริ กำรนำไปให้บริ กำรดำวน์โหลด ซึ่ งต่อไปใน
ข้อตกลงนี้จะรวมเรี ยกว่ำ “ E-Contents”
ผูใ้ ห้บริ กำรตกลงให้บริ กำรดำวน์โหลด / จำหน่ำย E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร รำยละเอียดปรำกฏตำม ผ่ำนช่องทำงผู ้
ให้บริ กำร หรื อ ช่องทำงให้บริ กำรอื่นที่ดูแลจัดกำรโดยผูใ้ ห้บริ กำร ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรี ยกว่ำ “ บริการ Naiin ” และคู่สญ
ั ญำ
ทั้งสองฝ่ ำยตกลงให้เอกสำรแนบท้ำย เป็ นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ดว้ ย
1.ข้ อตกลงการให้ บริการ
ผูร้ ั บ บริ ก ำรตกลงน ำ E-Contents มำรั บ บริ ก ำรจำกผู ้ใ ห้ บ ริ ก ำร เพื่ อ กำรจ ำหน่ ำ ย จ่ ำ ยแจก / เผยแพร่ / โฆษณำ /
ประชำสัมพันธ์ / ส่ งเสริ มกำรขำย สิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ของผูร้ ับบริ กำร โดยกำรดำวน์โหลด บนระบบปฎิ บตั ิกำร Apple iOS,
Google Android, Windows Mobile, และ/หรื อบนระบบปฎิบตั ิกำรอื่นที่ให้บริ กำรในลักษณะเดียวกัน
ทั้งนี้ผรู ้ ับบริ กำรตกลงให้ผใู ้ ห้บริ กำรหักค่ำใช้จ่ำย และบริ กำรของผูใ้ ห้บริ กำรจำกรำยได้ที่เกิดขึ้น คงเหลือเป็ นเงินเท่ำใดให้
นำส่งผูร้ ับบริ กำรตำมที่ระบุในข้อตกลงนี้
2 หน้ าทีข่ องผู้รับบริการ
2.1 ส่งมอบแฟ้มข้อมูล E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร ที่จะนำมำให้บริ กำรผ่ำน บริ กำร Naiin ให้แก่ผใู ้ ห้บริ กำร
2.2 ผูร้ ับบริ กำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อเนื้อหำแฟ้มข้อมูล E-Contents , ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตัวอักษรทำงภำษำที่
ใช้ในกำรผลิต/จัดทำขึ้น มิให้ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่นตำมลักษณะงำนอันมีลิขสิ ทธิ์ที่ได้รับควำมคุม้ ครองตำมกฏหมำย
3. คารับรองของผู้รับบริการ
3.1 ผูร้ ับบริ กำรขอรับรองว่ำ ผูร้ ับบริ กำรเป็ นผูส้ ร้ำงสรรค์ และเป็ นเจ้ำของลิขสิ ทธิ์ และ/หรื อเป็ นผูไ้ ด้รับอนุ ญำตจำก
เจ้ำของลิขสิ ทธิ์ ตำมกฎหมำยในงำนวรรณกรรมตำมข้อตกลงนี้ และตกลงนำงำนวรรณกรรมดังกล่ำวมำรับบริ กำรจำกผูใ้ ห้บริ กำร
ตำมข้อตกลงนี้
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3.2 กำรสร้ำงสรรค์ใด ๆ ที่ทำขึ้นร่ วมกันและ/หรื อโดยผูใ้ ห้บริ กำร เพื่อนำไปประกอบกับงำนวรรณกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
ของผูร้ ับบริ กำร อำทิเช่น กำรออกแบบปก ภำพปก ภำพประกอบ เป็ นต้น ผูร้ ับบริ กำรทรำบดีกว่ำงำนดังกล่ำวถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ ที่
ต้องได้รับกำรยินยอมร่ วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หำกต้องกำรนำไปใช้งำนนอกเหนือ บริ กำร Naiin
3.3 ผูร้ ับบริ กำรรับทรำบว่ำผูใ้ ห้บริ กำรไม่ได้ทรำบถึงเนื้ อหำของ E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร และไม่สำมำรถแก้ไข หรื อ
ดัดแปลงเนื้ อหำใน E-Contents ของผูร้ ับบริ กำรได้ ทุก ๆ ส่ วนของ E-Contents เป็ นควำมรับผิดชอบของผูร้ ับบริ กำรแต่เพียงฝ่ ำย
เดี ยวที่ จะรั บผิด ตำมกฎหมำยทรั พย์สินทำงปั ญญำ และ/หรื อกฎหมำยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ผูร้ ั บบริ กำรจะต้องต่อสู ้คดี และ/หรื อ
ดำเนินกำรอย่ำงใด เพื่อปกป้ องผูใ้ ห้บริ กำรในทุกกรณี ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผูร้ ับบริ กำรเอง
3.4 ผูบ้ ริ กำรทรำบถึงข้อจำกัดในระบบโครงข่ำยอินเตอร์ เน็ต และเงื่ อนไขของเจ้ำของระบบปฎิ บตั ิกำรที่อยู่นอกเหนื อ
บริ กำร Naiin ซึ่งหำกสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของผูร้ ับบริ กำร ถูกปฎิเสธในกำรให้จดั จำหน่ำยบนระบบปฎิบตั ิกำร หรื อมีกำรสูญหำย,
เสี ยหำยในกำรดำว์นโหลดทำงระบบเครื อข่ำย รวมถึงกำรทำงำนบนระบบ บริ กำร Naiin ไม่วำ่ ทั้งหมด,บำงส่ วน และ/หรื อเกิดจำก
เหตุใดๆ ก็ตำม ผูร้ ับบริ กำรตกลงไม่อำจกล่ำวโทษ เรี ยกร้ อง หรื อฟ้องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยที่เกิ ดขึ้นกับผูใ้ ห้บริ กำรไม่ว่ำกรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้น
4. หน้ าทีข่ องผู้ให้ บริการ
4.1 จัดทำระบบจัดกำร/ ดัดแปลงไฟล์แฟ้ มข้อมูลสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิ กส์ให้สอดคล้องกับกำรทำงำนของบริ กำร Naiin
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ กำรสำมำรถดำวน์โหลดบนระบบปฎิ บตั ิกำร Apple iOS, Google Android, Windows Mobile, และระบบปฎิบตั ิกำร
อื่น ที่ให้บริ กำรในลักษณะเดียวกัน
4.2 จัดเตรี ยมและดูแลระบบป้ องกันกำรลักลอบโจรกรรมดูขอ้ มูล (Firewall) กำร hack ข้อมูล กำรดำวน์โหลด กำรโอนถ่ำย
กำรคัดลอกข้อมูลเพื่อป้ องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์
4.3 จัดสรร และดูแลระบบ Server ในกำรจัดเก็บ E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร
4.4 จัดหำช่องทำงกำรจำหน่ำย E-Content เพื่อเพิ่มควำมสะดวกให้กบั ลูกค้ำในกำรชำระเงินเพื่อสั่งซื้ อ E-Contents ผ่ำน
บริ กำร Naiin ของผูใ้ ห้บริ กำร
4.5 จัดทำกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ รวมถึงรำยกำรส่งเสริ มกำรตลำดต่ำง ๆ ของ บริ กำร Naiin โดยจัดทำผ่ำนสื่ อต่ำง ๆ
ของผูร้ ับบริ กำร รวมไปถึงสื่ ออื่นๆ ที่เหมำะสม เพื่อกำรประชำสัมพันธ์ บริ กำร Naiin รวมถึงเผยแพร่ เนื้อหำทดลองอ่ำน (Get
Sample) ไปยังลูกค้ำเป้ ำหมำยใหม่ๆ ให้เข้ำมำทดลองใช้บริ กำร เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงกำรรู ้จกั และสร้ำงโอกำสในกำรขำย
ซึ่งผูร้ ับบริ กำรตกลงให้ผใู ้ ห้บริ กำรดำเนินกำรได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ และไม่ตอ้ งชำระค่ำตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผรู ้ ับบริ กำร
4.6 จัดทำระบบกำรชำระเงินผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ , จัดเก็บเงินจำกลูกค้ำที่ซ้ือ E-Contents ของ บริ กำร Naiin , รับผิดชอบ
ทวงถำมหนี้คำ้ งชำระจำกลูกค้ำ ตลอดจนจัดแบ่งส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรจำหน่ำย E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร ตำมอัตรำที่กำหนดใน
สัญญำนี้ โดยจะส่งให้ผรู ้ ับบริ กำรตำมที่ตกลงกัน
4.7 ผูใ้ ห้บริ กำรจะให้สิทธิ ในกำรเข้ำระบบ โดยใช้ Username Password ส่ งรหัส (password ) สำหรับกำรเข้ำถึงรำยงำน
แบบทันที (Real Time) สำหรับตรวจสอบเบื้องต้น ของยอดกำรดำวน์โหลด / กำรใช้บริ กำร / จำหน่ำย จำกบริ กำร Naiin ให้แก่
ผูร้ ับบริ กำร
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4.8 เมื่อข้อตกลงกำรให้บริ กำรสิ้นสุด ผูใ้ ห้บริ กำรจะนำงำนวรรณกรรมออกจำกกำรบริ กำร Naiin หรื อดำเนินกำรตำม
สมควรตำมคำสัง่ ของผูร้ ับบริ กำร กรณี มีผใู ้ ช้บริ กำรได้ชำระค่ำดำวน์โหลดก่อนข้อตกลงสิ้นสุด ผูร้ ับบริ กำรตกลงให้ผใู ้ ห้บริ กำรเก็บ
งำนวรรณกรรมไว้เพียงเพื่อให้บริ กำรแก่ผใู ้ ช้บริ กำรในกำรอ่ำนหรื อดำวน์โหลดเท่ำนั้น
5. คารับรองของผู้ให้ บริการ
5.1 ผูใ้ ห้บริ กำรจะรักษำผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ กำร โดยจะแสวงหำช่องทำง รู ปแบบ และวิธีกำร ที่สำมำรถส่งเสริ ม
ผลักดันให้เกิดควำมเติบโตของยอดกำรจำหน่ำย E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร
5.2 ผูใ้ ห้บริ กำรจะร่ วมให้คำปรึ กษำและ/หรื อส่งเสริ มผูร้ ับบริ กำร ให้เข้ำถึงควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเนื้อหำ ที่มีจุดขำย
และสอดคล้องกับตลำด เพิ่มอัตตำลักษณ์ที่ตอบสนองกำรดำว์นโหลด E-Contents ผ่ำน บริ กำร Naiin
5.3 ผูใ้ ห้บริ กำรจะพัฒนำระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย ข้อมูลสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้มำตรฐำนในกำรป้ องกัน กำร
ถูกละเมิดลิขสิ ทธิ์ เพื่อป้ องกันกำรไม่ให้บุคคลเข้ำไปลักลอบโจรกรรมข้อมูล E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร
6 .ข้ อจากัดความรับผิด
ผูใ้ ห้บริ กำรได้จดั ทำระบบกำรลักลอบใช้ขอ้ มูลหรื อกำรโจรกรรมข้อมูล E-Contents ที่จดั จำหน่ำยผ่ำน บริ กำร Naiin ซึ่ง
ผูร้ ับบริ กำรรับทรำบ และเข้ำใจว่ำกำรจู่โจมของไวรัส สิ่ งรบกวนระบบ กำรบุกรุ กจำกภำยนอก ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ วของเทคโนโลยี หรื อเหตุอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของผูใ้ ห้บริ กำร ไม่ถือเป็ นควำมผิดของผูใ้ ห้บริ กำร และให้ถือ
เป็ นปั ญหำร่ วมกันในกำรช่วยกันแก้ไข
7. การกาหนดราคา และการชาระรายได้
7.1 กำรกำหนดรำคำขำย E-Contents และกำรเปลี่ยนแปลงรำคำใดๆ ของผูร้ ับบริ กำรให้เป็ นควำมเห็นร่ วมกันระหว่ำง
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำย
7.2 กำรชำระรำยได้ ผูใ้ ห้บริ กำรจะชำระรำยได้ที่ได้จำกกำรให้บริ กำรดำวน์โหลด / จำหน่ำย E-Contents ตำมข้อตกลงนี้
ให้แก่ทำงผูร้ ับบริ กำร โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้
คู่สัญญำตกลงว่ำรำยได้ภำยใต้ขอ้ ตกลงนี้ คำนวณจำก รำยได้จำกกำรขำยของรำคำสิ่ งพิมพ์ขำ้ งต้นเฉพำะที่ ได้ให้บริ กำร
ดำวน์โหลด / จำหน่ำยแล้วเสร็ จ และได้รับชำระเงินเรี ยบร้อยแล้ว หัก ด้วยค่ำบริ กำรระบบกำรชำระเงินภำยในระบบปฎิบตั ิกำร
และ/หรื อ ค่ำธรรมเนียมกำรชำระเงิน / ตัวแทนขำย /ช่องทำง/ตัวกลำงรับชำระเงิน จนได้ผลลัพธ์เป็ นรำยได้สุทธิ แล้วจึงนำมำคำนวณ
เป็ นรำยได้และค่ำบริ กำรตำมที่ ระบุไว้ใน เอกสำรแนบท้ำยข้อตกลง และจะทำกำรชำระรำยได้ดงั กล่ำวสำหรับรำยได้ของเดื อน
ปั จจุบนั ให้กบั ผูร้ ับบริ กำรภำยใน 45 (สี่ สิบห้ำ)วัน นับแต่วนั ที่ผูใ้ ห้บริ กำรได้รับใบสรุ ปยอดรำยได้ของผูร้ ับบริ กำร จำก เจ้ำของ
ระบบปฎิ บตั ิกำร Apple iOS, Google Android, Windows Mobile, และระบบปฎิ บตั ิกำรอื่นที่ ให้บริ กำรในลักษณะเดี ยวกัน
ทั้งนี้ ผใู ้ ห้บริ กำรจะจัดทำระบบรำยงำนจำนวนครั้งของกำรดำวน์โหลด / จัดจำหน่ ำย E-Contents ของผูร้ ับบริ กำร เป็ น
เอกสำรรำยงำนสรุ ปกำรดำวน์โหลด / ขำย E-Contents ของ ผูร้ ับบริ กำร ในเดือนนั้นๆ ส่งให้กบั ผูร้ ับบริ กำรพร้อมกำรชำระรำยได้
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8 .ภาษีอากร
คู่สญ
ั ญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงรับภำระค่ำภำษีอำกรตำมที่กฎหมำยกำหนด หำกกำรชำระรำยได้ หรื อเงินใด ๆ ตำมสัญญำนี้ตอ้ ง
หักภำษี ณ ที่จ่ำย ผูใ้ ห้บริ กำรจะหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนดก่อนนำส่งรำยได้ หรื อเงินใด ๆ ให้ผรู ้ ับบริ กำร
9. การโอนสิทธิ
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งจะโอนสิทธิ และ/หรื อ หน้ำที่ ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อแต่บำงส่วน ตำมข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่องค์กร
หรื อบุคคลอื่นไม่ได้ท้ งั สิ้น เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งก่อนเท่ำนั้น
10.การบอกกล่ าว
หนังสื อบอกกล่ำว หนังสื อ หรื อกำรติดต่อใด ๆ ที่ทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ให้ส่งไปยัง
ผูร้ ับบริ กำรตำมชื่อ ไปยังที่อยู่ ไปยังโทรศัพท์ ไปยังโทรสำร ไปยัง E-mail ของผูร้ ับบริ กำร ตำมที่ได้ให้ขอ้ มูล และหลักฐำนในขัน่
ตอนกำรลงทะเบียน
สำหรับผูใ้ ห้บริ กำร ติดต่อได้ที่
บริ ษทั อมริ นทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ถนนบำงกรวย-จงถนอม
ตำบลมหำสวัสดิ์ อำเภอบำงกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ , โทรสำร 02-423-9999 ต่อ 6512,6513
E-mail naiinpann-writer@amarin.co.th
หำกผูร้ ับบริ กำรมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ , ข้อมูลส่วนตัว , รำยละเอียดบัญชีที่ใช้รับรำยได้ ผูร้ ับบริ กำรจะต้องแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงให้ผใู ้ ห้บริ กำรทรำบ พร้อมกับส่งมอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องภำยในเวลำที่ผใู ้ ห้บริ กำรกำหนด
11. การสิ้นสุ ดข้ อตกลง
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งมีควำมประสงค์จะขอยกเลิกข้อตกลงสัญญำนี้ ให้คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยนั้นทำหนังสื อบอกกล่ำวแจ้งไปยัง
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60(หกสิ บ)วัน ทั้งนี้กำรใช้สิทธิยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ไม่กระทบถึงสิ ทธิหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำที่มีต่อกันก่อนวันที่ขอ้ ตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง

ผู้รับบริการได้ อ่านเงื่อนไขในข้ อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ ายข้ อตกลงหมายเลข 1. โดยตลอดแล้ ว เห็นว่ าถูกต้ องตรงตาม
ความประสงค์ ทุกประการ จึงขอแสดงเจตนาเข้ าผูกพันตนตามข้ อตกลงนี้ และขอรั บรองว่ าข้ อมูลที่ใช้ ลงทะเบียนเพื่ อยื นยันตน
รวมทั้งไฟล์ หรื อเอกสารหลักฐานทีม่ อบไว้ ในการลงทะเบียนนั้นถูกต้ องเป็ นจริงทุกประการ
********************
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