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เงือ่นไขการใชง้านและนโยบายความเปน็สว่นตวั 

ยินดีต้อนรบัสู ่SpeedNetworking.com ซึ่งเป็นแผนกของ Speed Networking Solutions LLC 

การลงทะเบียนเข้ารว่มกิจกรรมของ SpeedNetworking.com หรือเขา้ใช้บริการตา่งๆของ 

SpeedNetworking.com คณุตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดในการใหบ้ริการของข้อตกลงฉบับนี้ 

และคณุยอมรับว่าข้อก าหนดเหล่านี้อาจได้รับการปรบัปรงุเป็นครั้งคราว 

เราจะแจ้งให้คณุทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงที่ส าคัญใดๆ โดยแจ้งเตือนถึงการเปล่ียนแปลงนั้น เจ้าหน้าที่ 

Speed NetworkingWorks.com 
พยายามสร้างประสบการณส์ูงสุดของการสร้างเครือขา่ยของสมาชกิและผู้เขา้ร่วมกจิกรรมของเรา 

แต่ในกรณทีี่ไม่พึงพอใจกับส่วนใดสว่นหนึ่งของบริการ องค์กร หรือผู้แทนของเราโปรดแจ้งเราที ่

info@SpeedNetworking.com 

 

ขอ้ตกลงระหวา่ง SPEEDNETWORKING.COM กบัลกูคา้ของเรา 

เว็บไซต์ SpeedNetworking.com 

ขอเสนอแก่คณุซึ่งลูกค้าของเราเกี่ยวกับเงื่อนไขการยอมรับของคณุโดยไม่มีการแก้ไขข้อก าหนดการใช้งานเ

หล่านี้ การใช้งานเวบ็ไซต์นีถ้ือเป็นการยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของคุณ SpeedNetworking.com 

ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ โดยไม่มีข้อจ ากัด อนัเป็นผลมาจากการใชเ้ว็บไซต ์

SpeedNetworking.com หากคุณมีปญัหาทางเทคนิคเมื่อใช้ไซต์นี ้โปรดติดตอ่ info@SpeedNetworking.com 

ความพึงพอใจในบรกิาร SpeedNetworking.com 

มุ่งม่ันที่จะให้บริการผู้ใช้ด้วยวิธีที่รวดเรว็และง่ายดายในการพบกบับุคคลที่มีลักษณะความคิดแบบเดียวกันใน

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและม่ันคง อยา่งไรกต็าม SpeedNetworking.com 

ไม่รับประกันว่าการมีสว่นรว่มในกิจกรรมของเราวา่จ าเปน็ที่จะสามารถสรา้งการติดตอ่ทางธุรกิจที่มีคา่ 

 

สมาชิกภาพ SpeedNetworking.com เป็นเว็บไซต ์"เฉพาะสมาชกิเทา่นั้น" 

ซึ่งก าหนดให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อสรา้งการเปน็สมาชกิ การเข้าถึงและการใช้งาน SpeedNetworking.com 

คือผลรวมของรหสัผู้ใชแ้ละรหัสผ่าน 

สมาชิกทุกคนต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านของตนไวเ้ปน็ความลับอย่างเข้มงวด 

ไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสมาชกิภาพไปยังบุคคลหรือนิติบคุคลอ่ืนได ้

 

บัญชีสมาชกิ รหัสผ่านและความปลอดภัย 

ผู้ใช้จะได้รับรหสัผ่านและการก าหนดบัญชีเม่ือเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนของบริการนี ้

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของรหสัผา่นและบัญชี 

และมีความรับผดิชอบอย่างเต็มที่ส าหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหสัผา่นหรอืบัญชีของคณุ 

ผู้ใชต้กลงที่จะ (a) ส่งอีเมลมาที่ info@SpeedNetworking.com ทันทีเพื่อรายงานการสญูหาย การโจรกรรม 

หรือการเปิดเผย หรอืการใช้รหัสผ่านหรือบัญชขีองคณุหรือการละเมิดความปลอดภยัอื่น ๆ 

โดยไม่ได้รับอนุญาตและ (b) ให้แน่ใจวา่คณุออกจากบัญชีของคณุเมื่อสิ้นสุดการใช้แต่ละครั้ง  
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ความไม่มลีักษณะเฉพาะ SpeedNetworking.com 

จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นสว่นตวั 

อย่างไรก็ตาม SpeedNetworking.com ไม่ได้รับประกันวา่คุณจะได้รับการปกป้องข้อมูลที่ไม่เปิดเผย 

แม้ว่าจะได้รับการ้องขอ ในการใช้บรกิารใด ๆก็ตาม Speed Networking Solutions LLC 

ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสียหรือความเสียหายที่เกดิขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์โ

ดยได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี ้บริษัท Speed Networking Solutions LLC 

ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆทีเ่กิดจากการเขา้ถึงหรือกระจายข้อมูลใด 

ๆที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

  

 

 

ให้ข้อมูลทีถู่กต้อง คณุตกลงที่จะให้ข้อมูลทีเ่ป็นจรงิ ถูกต้อง 

เป็นปัจจุบนัและครบถ้วนตามที่ร้องขอในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของ SpeedNetWorks.com 

(เราเรียกข้อมูลนี้วา่ "ขอ้มูลการลงทะเบียน") 

การอา้งสิทธิ์หรือโพสต์ภาพที่คุณไม่ได้เปน็เจา้ของหรือคุณไม่มีสิทธิท์ี่จะใช ้

โดยอ้างวา่เปน็ภาพของคณุในเมื่อไม่ใช ่

การโพสต์ในทางที่มิชอบต่อชื่อหรือความคล้ายคลึงกันของบุคคลอื่นหรือการบุกรุกสทิธิหรือความเป็นสว่นตวั

ของบุคคลอืน่ หรือการโพสต์เนื้อหาที่หยาบคายหรือหม่ินประมาท 

อาจผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดความผิดทางอาญาและความรับผิดทางแพ่ง 

การกระจายและการใช้เนื้อหา 

คุณไม่สามารถส่งเอกสารที่มีเครื่องหมายการคา้หรือลิขสทิธิ์โดยบุคคลอื่นใดนอกจากตัวคณุเอง 

โดยการส่งเนื้อหา คุณตกลงโดยอัตโนมัติหรือใหส้ัญญาว่าเจา้ของเนื้อหาดังกล่าวเหน็ด้วยอยา่งชัดแจ้ง 

โดยไม่จ ากัดเวลาและโดยไม่จ าเป็นต้องจ่ายคา่ธรรมเนยีมใด ๆ Speed Networking Solutions LLC 

และบคุคลที่ได้รับอนุญาตให้ท าซ้ า แสดง แจกจา่ย และสร้างผลงานใหม่จากการประพันธแ์ละรวมถึงเนื้อหา 

 

การเขา้ถึงบัญช ีเพื่อใหแ้น่ใจวา่ Speed Networking Solutions LLC 

สามารถให้บริการที่มีคณุภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชกิคุณยอมรับว่าพนกังาน Speed 

NetworkingWorks 
สามารถเข้าถึงบัญชแีละบันทึกของคุณไดต้ามต้องการเพื่อตรวจสอบการร้องเรียนหรือเหตุผลอืน่ที่เหน็เปน็กา

รเหมาะสมโดย Speed Networking Solutions LLC คุณยอมรับอีกวา่คณุจะไม่ถือว่า Speed Networking 

Solutions LLC หรือหุ้นส่วน หรือ หนว่ยงานรว่มใด ๆมีความรับผิดต่อความเสียหายใด 

ๆที่อาจเกดิจากการเข้าถึงหรือแจกจา่ยข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

การคดักรองเนื้อหา คุณรับทราบว่า Speed Networking Solutions LLC 

ไม่ได้ท าหน้าที่ตรวจสอบเบือ้งต้นผู้ใช้ใด ๆทีป่้อนเนื้อหาในเว็บไซตข์องตน แต่ Speed Networking Solutions 

LLC และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีสิทธิ ์(แต่ไม่จ าเปน็ต้อง) ตามทีเ่ห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ 



แก้ไข ยา้ย หรอืลบเนื้อหาใด ๆที่เผยแพรต่่อสาธารณชนผ่านบริการนี ้

 

การสิ้นสุด สมาชิกภาพของ SpeedNetworking.com อาจถกูยกเลกิได้ตลอดเวลาและโดยไม่มีสาเหตุ 

โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่วา่จะเป็น  SpeedNetworking.com 

หรือสมาชิกเมื่อได้รับแจ้งทางไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์หรอืทางไปรษณียท์ั่วไป 

เมื่อสมาชิกรอ้งขอการสิน้สุดสมาชิกภาพ สมาชกิจะต้องรบัผิดต่อค่าใช้จา่ยใด 

ๆที่อาจเกดิขึ้นจนกว่าจะหมดอายุการเป็นสมาชิก 

สมาชิกภาพอาจสิ้นสุดลงตามค าขอขององค์กรที่สนบัสนนุกิจกรรมทีส่มาชกิลงชื่อสมัครใช้ 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว SpeedNetworking.com 

เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและได้พฒันานโยบายความเปน็ส่วนตัวโดยละเอียดซึ่งรวมอยู่ในขอ้ตกลงนี้ 

โปรดสละเวลาอ่านนโยบายความเป็นสว่นตวัของเรา โดยการเห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว 

เท่ากับคณุยอมรับข้อก าหนดในนโยบายส่วนบุคคลของเราดว้ย 

 

ข้อจ ากัดการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช้งานเชิงพาณิชย์ การเขา้ถงึเว็บไซต์ 

SpeedNetworking.com และบริการต่างๆของคุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใชง้านเชิงพาณิชย์ 

เว้นแต่คณุจะเปน็ผู้จัดงานประชุมของ SpeedNetworking.com หรือตัวแทนผู้มีอ านาจของ Speed 

Networking.com คุณไม่สามารถคัดลอก ปรบัเปล่ียน แจกจ่าย แสดงผล ด าเนินการ สร้างงานลอกเลียนจาก 

การโอนหรือขายข้อมูล ซอฟตแ์วร ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการใด ๆที่ได้รับจาก SpeedNetworking.com 

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ ์ภาพ เสยีง วิทย ุอีเมลส่งต่อทางอิเลก็ทรอนกิส ์ทีว ีดาวเทียม การส่งผ่านระบบดิจิตอล 

สแกน การส่งเว็บไซต์ไซด์ใหม่ หรือรูปแบบอืน่ใดของวตัถ ุ

เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งวา่วัตถุนั้นมีไวเ้พื่อความประสงค์ดังกล่าวหรอืได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจา

กผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจที่ Speed Networking Solutions LLC 

 

ไม่มีการยกเลิกการให้บริการ คุณตกลงที่จะไม่ท าซ้ า คดัลอก ท าส าเนา ขาย ขายต่อ 

หรือใช้ประโยชน์เพื่อจดุประสงค์เชิงพาณิชยส์่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การใช้บริการ 

หรือการเขา้ถึงบรกิารโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Speed Networking Solutions LLC 

 

ห้ามใช้หรือใช้อยา่งผดิกฎหมาย เป็นเงื่อนไขในการใชเ้ว็บไซต์นี ้คณุรับรองต่อ 

SpeedNetworking.com 
ว่าคณุจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพือ่จุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อก าหนดการใช้งานนี้ 

 

การใช้บรกิารส่งข่าวสารหรือการสื่อสาร เว็บไซต์ SpeedNetworking.com 

ประกอบด้วยรายชื่อบุคคลพร้อมด้วยข้อมูลตดิต่อของพวกเขา ข้อมูลนี้เป็นกรรมสทิธิข์อง Speed Networking 

Solutions LLC และในบางกรณีกับคู่ค้าและ บรษิัทในเครอืที่เกี่ยวขอ้งกับกลุ่มข้อมูลลูกค้าบางกลุ่ม 

สมาชิกสามารถตดิต่อบคุคลเพื่อเลือกสร้างความสัมพันธท์างธุรกิจ 

อย่างไรก็ตามไม่อนุญาตให้ส่งอีเมลโฆษณาที่ไม่พึงประสงค ์(SPAM) 

ไปยังสมาชิกโดยใช้เครื่องมือหรือฟอรัมการส่งขอ้ความของ SpeedNetworking.com 

หรือส่งโดยตรงไปยังที่อยู่อีเมลของสมาชิก การจัดเก็บทีอ่ยู่อีเมลของสมาชิก SpeedNetworking.com 



จากหนา้โปรไฟล์หรอืจากฐานข้อมูลส าหรับการใช้งานใด 

ๆโดยไม่ได้รับการอนุญาตเปน็ลายลักษณ์อกัษรจาก Speed Networking.com 

ถือเป็นความผิดทางอาญาและผู้กระท าผิดจะถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

ไม่มีการตรวจสอบความเป็นมาของผู้ใช้ คุณเข้าใจว่า Speed System Solutions LLC หรือหุ้นสว่น 

บริษัทรว่ม หรือบริษทัย่อยใด ๆ 

จะไม่ตรวจสอบรายละเอยีดส่วนบคุคลหรือภูมิหลังของผูท้ี่เขา้ร่วมกิจกรรมของเรา 

ความรับผิดชอบอยูท่ี่ผู้ใชข้องเราในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ม่ันใจวา่ผู้ใช้ทุกคนมีความตั้งใจที่

จะพบและ/หรือจัดการเพื่อพบ เมื่อท าการติดต่อกับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใด ๆของเรา 

เราขอแนะน าให้ผู้ใช้ใช้ความระมัดระวังอยา่งเดียวกันกบัที่คณุพบกับคนที่คณุไม่รู้จัก 

 

การเปลี่ยนแปลงกฎหรือบรกิาร เว็บไซต์ SpeedNetworking.com แสดงข้อมูลส่วนบุคคล 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงเนื้อหา รูปแบบ หรอืกฎที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลทีป่รากฏ นอกจากนี้ บริษทั 

Speed Networking Solutions LLC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกบริการ 

เป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงว่า 

SpeedNetworking.com จะไม่รับผิดชอบต่อคณุหรือบุคคลที่สามส าหรับการแก้ไขหรอืยุติการให้บริการ 

 

การแก้ไขข้อก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้SpeedNetworking.com 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไขและค าบอกกล่าวภายใตเ้วบ็ไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหนา้ 

 

 ขอ้จ ากดัความรบัผดิ 

A. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC พนักงาน ตัวแทน ผูแ้ทนและบรษิัทร่วม 

มิได้เป็นตัวแทนหรือแสดงนยัระดับปฏิบัติงานใด ๆหรือการรับประกนัใด ๆที่เกี่ยวกับระบบ 

SPEEDNETWORKING.COM หรือเว็บไซต ์SPEEDNETWORKING.COM 

นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสญูเสียหรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ 

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตามมาจากการใชเ้ว็บไซต ์SPEEDNETWORKING.COM 

หรือการเชื่อมต่อหรอืกการใช้เว็บไซต์นีข้องทา่น หรือขอ้มูลใด ๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี ้

 

B. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC และพนกังาน ผูแ้ทนและบรษิัทร่วม 

ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบรูณข์องข้อมูลหรือการวิเคราะห์ใด ๆบนเว็บไซต์ของ 

SPEEDNETWORKING.COM ไม่แสดงโดยชัดแจ้ง โดยนัย 

หรือโดยกฎหมายหรือการรบัประกันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี ้ 

 
C. ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC จะไม่รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใด 

ๆรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเฉพาะความเสียหายทางตรง ทางออ้ม เฉพาะด้าน จากการลงโทษ จากเหตบุังเอิญ 

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมถึง 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสยีผลก าไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ 



การสญูหายของโปรแกรมหรือข้อมูล หรือการสูญเสียเงินออม) หรือความเสียหายอืน่ ๆที่เกิดขึน้ – 

ไม่ว่าจะในรูปหรือรูปแบบใด ๆ การไม่มี  การใช้ การพึ่งพิง หรือการไม่สามารถใช้เวบ็ไซต์นี้ได ้แม้ว่า SPEED 

NETWORKING SOLUTIONS, LLC จะได้รับค าแนะน าถึงความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดความเสยีหายดังกลา่ว 

และไม่วา่จะเป็นรูปแบบของการด าเนนิการ ไม่วา่จะในสญัญา การละเมิดหรืออืน่ ๆ 

เนื่องจากเขตอ านาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจ ากัดความเสียหายที่เกิดขึ้นดว้ยความบังเอิ

ญหรือความเสียหายทีเ่กิดขึน้ตามมา 

ข้อยกเว้นดังกล่าวขา้งต้นของเหตุบังเอญิหรือความเสยีหายที่เกิดขึ้นตามมาอาจไม่สามารถใช้กับคุณได ้

แต่จะใช้ในกรณีใด ๆในขอบเขตสูงสุดเทา่ที่จะเปน็ไปได้ 

 
D. อาจมีข้อบกพร่องหรือความไม่ถูกต้องบนไซตน์ี้ ในขอบเขตสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมาย SPEED 

NETWORKING SOLUTIONS, LLC 
สงวนสทิธิ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการรับรองหรือรับประกนัทั้งหมดตามความถูกต้อง ความสมบูรณ ์

ความเหมาะสมด้านเวลา 

ความสามารถในการท าธุรกจิและความเหมาะสมส าหรบัวัตถปุระสงค์เฉพาะของเว็บไซต์นี ้SPEED 

NETWORKING SOLUTIONS, LLC 
ไม่ได้รับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ในหรอืผา่นทางเว็บไซตน์ี้ส าหรับวตัถุประสงค์ใด 

ๆหรือเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย ความสมเหตุสมผล ความเทีย่งตรง ความถูกต้อง ความนา่เชื่อถือ คุณภาพ 

เสถียรภาพ ความสมบูรณ์หรอืความเป็นปัจจุบนั ไม่วา่ในกรณีใด ๆ SPEED NETWORKING SOLUTIONS 

จะไม่รับผิดชอบต่อบคุคลใดในทุกความล่าชา้ ความไม่ถูกต้อง 

ความผิดพลาดหรือการละเลยที่เกี่ยวกบับริการหรือข้อมูลหรือการส่งหรอืการจัดส่งทั้งหมดหรือส่วนใดสว่นห

นึ่งของประเด็นเหล่านั้น หรอืส าหรับความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้นจากการกระท าดังกล่าว 

หรือส าหรบัผลลัพธท์ี่ได้รับจากการใช้ขอ้มูลที่มีอยู่บนหรอืผ่านเว็บไซต ์SPEEDNETWORKING.COM 

E. ความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์นี ้

โดยเป็นครั้งคราวอาจจะล่าช้าและ/หรอืหยุดชะงักเนื่องจากเหตุผลทีก่ าหนดไวแ้ละ /หรือเหตุขัดข้อง 

เว็บไซต์นี้จัดท าขึ้น “ตามทีเ่ป็น" และ "ตามที่ม"ี โดยปราศจากการรับประกนัใดๆ 

ไม่มีการรับประกันใดๆทีท่ าให้ฟังก์ชันหรือบริการที่กระท าโดยผู้ใชท้ี่เชื่อมตอ่กับบริการนี ้

ว่าจะไม่มีการหยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด 

หรือความบกพร่องในการบริการนีจ้ะได้รับการแก้ไขใหถู้กตอ้ง 

ผู้ใชเ้ห็นด้วยอย่างชัดเจนวา่การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตนเอง 

 

F.SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC 
ไม่รับรองหรือรับประกันวา่ขอ้มูลใดๆที่มีอยู่ในหรือผา่นทางเว็บไซต์นี้จะไม่มีการติดเชื้อจาก VIRUSES, 

WORMS, TROJAN HORSES หรือสิ่งอื่นใดที่ประจักษ์วา่เจอืปนหรือมีคณุสมบัตทิ าลายล้าง 

เป็นความรับผดิชอบเฉพาะของผู้ใช้ในการแยกซอฟทแ์วรแ์ละข้อมูล ใชซ้อฟตแ์วรป์้องกันการตดิเชื้อ 

หรือด าเนินขัน้ตอนเพื่อใหแ้น่ใจว่าซอฟตแ์วร์หรือข้อมูลดังกล่าว 

หากถกูเจือปนหรือติดเชื้อจะไม่สร้างความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบของผู้ใช ้

 

G. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC 
ไม่มีความสามารถในการคัดกรองผู้ลงทะเบียนส าหรบักิจกรรมของเรา เมื่อพบกบับุคคลในงานกิจกรรมของ 

SPEEDNETWORKING.COM โปรดใช้ความระมัดระวังอยา่งที่คณุจะมีเม่ือพบกับบุคคลอื่นที่คณุไม่รู้จัก 



เราไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเชิงวิชาชีพเกีย่วกับผูร้่วมงานของเราได้

: ขึ้นอยูก่ับคณุในการสรา้งความชัดเจนต่อประเด็นเหล่านี้ตามระดับความพึงพอใจของคุณ 

 

H. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC ไม่ใช่ บริษัทจัดหารายชื่อผู้มุ่งหวังฯ 

เป้าหมายของเราคือการช่วยมืออาชีพทางธุรกิจในการพบกับบุคคลทางธุรกิจรายอืน่ในชุมชนของตนได้อย่า

งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC 

ไม่รับประกันว่าผู้เข้ารว่มจะประสบความส าเร็จในการจบัคู่ทางธุรกิจกับผูเ้ขา้ร่วมรายอื่น 

 
I. SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC ไม่ได้ท าการคดักรองสมาชกิที่ลงทะเบยีนส าหรับบรกิารที่เสนอโดย 

SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC ในรูปแบบใด ๆ ดังนั้น SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC 

จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ  โดยทางตรง โดยทางอ้อม 

จากเหตบุังเอญิและ/หรือเป็นผลที่ตามมาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ 

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารและ/ หรือการพบกับสมาชิกคนอื่น 

ๆของบรกิารนี ้หรอืแนะน าให้คุณทราบผ่านบริการนี้ 

ความเสียหายดังกล่าวรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะความเสยีหายจากการบาดเจ็บของรา่งกายและความเศร้าเสีย

ใจทางอารมณ์ และความไม่สะดวก SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC 

ไม่ได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนเข้ารว่มกิจกรรม SPEEDNETWORKING.COM EVENTS เราสอบถามชื่อบริษทั 

ผูป้ระกอบวชิาชีพได้รบัการจ้างงานอยา่งไร แต่เราไม่รบัรองความถูกต้องของข้อมูลนี้ ด้วยเหตุนี ้SPEED 

NETWORKING SOLUTIONS, LLC 
จึงไม่รับผิดชอบต่อความครบถ้วนของถ้อยแถลงที่ท าโดยสมาชิกที่เกีย่วกบัอัตลักษณ์ อาชีพและภูมิหลังทัว่ไป 

เป็นความรับผดิชอบและค าแนะน าแกผู่้ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ 

แต่ไม่จ ากัดเฉพาะเรื่องนี ้ขอแนะน าใหต้รวจสอบขอ้มูลอ้างอิงของสมาชิกใด ๆกต็าม 

 

J. SPEED NETWORKING SOLUTIONS 
จะไม่เกี่ยวข้องกบัผู้จัดหาซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้บริการของเราในการด าเนินกิจกรรมต่าง 

ๆของตนโดยใชซ้อฟต์แวรข์องเรา SPEED NETWORKING SOLUTIONS, LLC 

ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวรแ์ละไม่รับผิดชอบตอ่การกระท าใด ๆที่ด าเนนิการโดยบคุคลที่สาม 

และจะไม่รับผิดใด ๆในนามของผู้จัดหาที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด: สถานที่ ผู้จดักิจกรรม ฯลฯ ... 

 

การชดเชยความเสียหาย 

หากคณุได้รับมอบอ านาจเปน็ลายลักษณ์อกัษรเพื่อขายต่อซอฟตแ์วร์หรอืกิจกรรมของ 

Speednetworking.com คุณตกลงที่จะปกป้องและชดเชยอย่างเต็มที่แก่ Speed Networking Solutions, LLC 

และ บรษิัทร่วมของพวกเขาจากการเรยีกร้องสนิไหม ความรับผิด ความเสียหาย 

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของบุคคลที่สามทั้งหมด (รวมถึงแตไ่ม่ 

จ ากัดเฉพาะคา่ธรรมเนียมทนายความทีส่มเหตผุล) ที่เกดิขึ้นจากการใช้บรกิารนี้ การละเมิดเงื่อนไขนี้ 

หรือการละเมิดของคุณ หรือการละเมิดโดยผู้ใช้อืน่ใดของบัญชีของคณุ 

หรือต่อทรพัย์สินทางปญัญาหรือสิทธิอ์ื่นใดของผู้อื่น 



 

ทั่วไป ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรฐัอิลลินอยส ์สหรัฐอเมริกา 

คุณยินยอมให้เขตอ านาจศาลเฉพาะและสถานที่ของศาลใน Cook County, Illinois 

ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึน้จากหรือเกี่ยวกับการใชซ้อฟตแ์วร์หรือเว็บไซต ์

ไม่อนุญาตใหใ้ช้ซอฟตแ์วร์/เว็บไซต์นี้ในเขตอ านาจศาลใด 

ๆที่ไม่มีผลต่อข้อก าหนดทั้งหมดของข้อก าหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งแต่ไม่จ ากัดเฉพาะวรรคนี้ 

คุณยอมรับว่าไม่มีกิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วน การจา้งงาน 

หรือความสัมพันธท์างเอเจนซีด ารงอยู่ระหวา่งคณุกับ SpeedNetworking.com 

อันเป็นผลมาจากข้อตกลงนีห้รือการใชเ้ว็บไซต์นี้ 

 
ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่และไม่มีสิ่งใดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ทีท่ าให ้

Speed Networking Solutions LLC 
เสื่อมสิทธิ์ในการปฏิบตัติามค าขอการบังคับใช้กฎหมายหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้งานของคณุในเว็บไซ

ต์นี้ หรอืข้อมูลที่จัดเตรยีมไว้ให้หรือรวบรวมโดย Speed Networking Solutions, LLC 

เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว 

หากสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อตกลงนี้ถกูก าหนดว่าไม่ถูกตอ้งหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งร

วมถึง แต่ไม่จ ากัดต่อข้อจ ากดัความรับผิดชอบในการรับประกนัและข้อจ ากดัความรบัผิดทีก่ าหนดขา้งต้น 

ดังนั้น 

บทบัญญตัิที่ไม่ถกูต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้จะถือว่าถูกแทนที่โดยบทบญัญัตทิี่มีผลบงัคับใช้และบังคับใช้ได้ 

ซึ่งตรงกับเจตนาของบทบัญญัติเดิมมากที่สดุและส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะมีผลต่อไป 

 

สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชดัแจ้งในที่นี ้จะถูกสงวนไว ้

 

สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า 

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซตน์ี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Speed Networking Solutions LLC 

และยกเวน้ชื่อผลิตภัณฑแ์ละบริษทัอื่น ทีก่ล่าวถึงในที่นีซ้ึ่งอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 

และเนื้อหาดังกล่าวไม่สามารถถูกคัดลอกหรือถอดความด้วยเหตุใด 

ๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ Speed Networking Solutions ,LLC 

นโยบายความเป็นส่วนตัว เนื่องจากความเปน็ส่วนตัวของคณุเปน็สิ่งส าคัญส าหรับเรา Speed 

Networking Solutions, LLC 
จึงไม่เคยขายแบ่งปนัหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคณุไปยังบุคคลทีส่ามโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากคณุ 

ยกเวน้กรณีที่บคุคลทีส่ามซึ่งได้รับการเลื่อนขึน้มาเป็นผู้สนับสนุนรว่ม คูค่้า 

หรือผู้จัดหาเงินทุนแกก่ิจกรรมเฉพาะงานซึ่งมีการรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียดทั้งหมดจะถูกเกบ็ไว้ในฐานข้อมูล SpeedNetworking.com และเมื่อลงทะเบียนกับ 

SpeedNetworking.com คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอืน่ ๆของคุณ เราแบ่งแยกข้อมูลลูกคา้ 

ณ เวลาที่ลงทะเบียนเป็นสี่ประเภทดังต่อไปนี ้

1. ชื่อ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศัพท์เป็นความลับและจะไม่ถูกเปดิเผยต่อบคุคลที่สามใด ๆ 

อย่างไรก็ตามเราอาจติดตอ่ลูกค้าเพื่อวตัถุประสงค์ในการดูแลเกี่ยวกบับัญชขีองคณุและเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่



อปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะดา้นของคุณกับ SpeedNetworking.com เช่น 

เพื่อให้เข้าใจที่ดขีึ้นถึงความต้องการของคณุในการเป็นสมาชิกและเพื่อแจ้งให้ทราบถึงคุณลักษณะของบรกิา

รและผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ขอ้มูลที่เป็นความลับของคณุจะไม่ถูกขายหรือเปิดเผยหรือใหบุ้คคลอื่นเข้าถึงได้ 

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคณุเฉพาะในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดเทา่นั้น 

 

2. ที่อยู่อีเมล: เราไม่เปดิเผยที่อยู่อีเมลของคณุหรือท าการขายหรือให้บริการแก่บุคคลที่สามใดๆ 

ยกเวน้ที่เป็นสมาชิกของ SpeedNetworking.com หรือผูร้่วมสนับสนุนกิจกรรมที่คณุได้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม 

คุณคาดหวังไดว้่าจะได้รับจดหมายขา่ว ข้อเสนอ และจดหมายติดต่ออื่น ๆจากเราในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

3. ข้อมูลโปรไฟล์: โปรไฟล์ของคุณอาจถูกใชใ้นทีซ่ึ่งเราเชื่อว่าเราสามารถเสริมประสบการณก์ารเป็นสมาชิก 

SpeedNetworking.com ของคุณ เช่น 

เพื่อแจ้งให้คณุทราบถึงกิจกรรมที่เราคิดวา่คณุน่าจะสนใจและ/หรือแสดงเนือ้หาตามความตอ้งการของคณุ 

 

4. “ติดตอ่เรา”: เมื่อคณุติดตอ่ SpeedNetworking.com ผา่นช่องทาง "ติดต่อเรา" 

เราจะใชท้ี่อยู่อีเมลและข้อมูลที่ป้อนไว้เพื่อตอบค าถามหรือปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของ 

SpeedNetworking.com นอกจากนี้ข้อมูลบางประเภท เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ เบราว์เซอร ์

ประเภทของคอมพิวเตอรแ์ละระบบปฏิบตัิการอาจถกูเรียกเก็บข้อมูลโดยอตัโนมัติ 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ส าหรบัเราในการตอบค าถามของคุณโดยเฉพาะปัญหาเหล่านัน้ที่เกีย่วข้องกับความยุ่ง

ยากทางเทคนิค เราอาจจัดท าเอกสารที่อยู ่IP ประเภทของเบราวเ์ซอร์ และข้อมูลทางเทคนิคอืน่ๆ 

เพื่อใช้ในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอรข์องเรา การจัดการความปลอดภัย 

และการอา้งอิงข้อมูลประชากร นอกจากนี ้บางครั้งเรายงัรวบรวมขอ้มูลนี้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจภายใน 

แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับบุคคลอื่นนอกองค์กรของ SpeedNetworking.com 

เราจะเปิดเผยข้อมูลนี้เฉพาะเมื่อกฎหมายก าหนดเทา่นั้น 

 
นอกเหนอืจากขา้งต้นแล้วเรายังปฏิบตัิตามหลักการดังตอ่ไปนี้: 

 

1. ในการเข้ารว่มเว็บไซต ์SpeedNetworking.com และ/หรือเขา้ร่วมกิจกรรมของ SpeedNetworking.com 

ผู้ใชต้้องมีอาย ุ18 ปีขึ้นไปหรือเขา้ร่วมกิจกรรมที่คณุได้รับอนุญาตให้ใช ้

โดยผู้ใหญ่ที่มีอ านาจในใหก้ารยินยอมต่อเงื่อนไขในนามของผู้เยาว ์

 

2. SpeedNetworking.com 
จะไม่เลือกบรษิัทอืน่ในการสง่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์หรือบริการของตนให้กับลกูคา้ 

ยกเวน้บริษทัที่รว่มสนับสนุนหรือกิจกรรมใด ๆทีคุ่ณได้ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม 

 



3. เพื่อให้แน่ใจวา่ข้อมูลส่วนบุคคลที่คณุใหแ้ก่ SpeedNetworking.com ถูกต้องและเปน็ปัจจุบัน 

คุณสามารถตรวจสอบและอพัเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคณุได้ตลอดเวลา 

 
4. ข้อมูลส่วนบคุคลที่คณุเลือกให้กับเว็บไซต์อื่นจะอยู่ภายใต้นโยบายความเปน็ส่วนตัวของเวบ็ไซตน์ั้น 

ตัวอยา่งเช่น หากคณุท าตามการเชื่อมโยงหลายมิติจาก SpeedNetworking.com ไปยังไซต์อื่น 

(เช่นผู้ลงโฆษณาหรือผู้ขาย) 

ข้อมูลที่คณุให้อยู่จะขึ้นอยูก่บันโยบายส่วนบุคคลของเวบ็ไซต์นัน้มากกวา่นโยบายสว่นบุคคลของเรา 

5. โดยธรรมชาติและวตัถุประสงค ์เวบ็ไซต ์SpeedNetworking.com 

เป็นสื่อที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางธุรกิจต้องการติดต่อกันและกัน ด้วยความยินยอมเปน็การเฉพาะของเรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คณุป้อนลงในเว็บไซต์ SpeedNetworking.com จะสามารถดูได้โดยสมาชิกคนอื่นๆ 

หรือผู้เขา้ชมที่ไม่เปน็ทางการใดๆ ที่มายังไซต์นี ้

 

6. ค ารับรองโดยลายลักษณอ์ักษรหรือค าพูดใด 

ๆที่เราได้รับจากสมาชิกอาจถูกน ามาใช้ในการตลาดและแคมเปญส่งเสริมการขายในอนาคต 

และจะถือว่าเป็นไปได้เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นอย่างอืน่ 

 

7. SpeedNetworking.com มีสมาชิกระดับโลกและเมื่อเปน็เช่นนั้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจดูได้ในประเทศตา่ง 

ๆซึ่งอาจไม่มีการป้องกันทางกฎหมายส าหรับข้อมูลส่วนบคุคลอย่างที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

 

8. SpeedNetworking.com อาจเปิดเผยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชกิของตน 

(จ าแนกรวมตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์ต าแหน่งงาน ฯลฯ) 

แต่ไม่ใช่ข้อมูลสว่นบุคคลแกบุ่คคลที่สามโดยไม่ได้รับอนญุาตจากสมาชิก 

 

9. SpeedNetworking.com 
ใช้คุกกี้หรือซอฟต์แวร์อื่นทีค่ล้ายคลึงกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ใช้เพื่อติดตามการเคล่ือนไหวของพวกเ

ขาในเว็บไซตข์องตนและเพือ่ช่วยผู้ใช้เหล่านั้นในการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษทัในภายหลังโดยอตัโนมัตแิล

ะง่ายดาย 

 

10. คุณอาจออกจาก SpeedNetworking.com ได้ตลอดเวลา 

และเมื่อจากไปคุณอาจตอ้งการลบข้อมูลสว่นบคุคลทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งกับคณุออก 

 



11. เมื่อใดก็ตามที่คณุเชือ่ว่า SpeedNetworking.com 

ไม่ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้โปรดแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ info@SpeedNetworking.com 

และเราจะใช้ความพยายามทั้งหมดอย่างเหมาะสมในเชงิพาณิชย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยทนัท ี

 
ติดต่อเราไดท้ี:่  

 

Speed Networking Solutions LLC  

 

P.O. Box 577578  

 

Chicago,IL 60657-7578  

 

info@speednetworking.com 

 

www.speednetworking.com 

 

mailto:info@speednetworking.com
http://www.speednetworking.com/

