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นโยบายเว็บไซต์ขององคก์ารตลาด 
(Website Policy) 

 
1. ค านิยาม  
 
    ผู้ให้บริการ หมายถึง องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
   ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ใช้บริการใดๆ ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
   บริการ      หมายถึง การใช้เนื้อหาท่ีอยู่บนเว็บไซต์ ของ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย  
   เน้ือหา      หมายถึง ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ไฟลเ์สียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืนๆ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 
  เว็บไซต์ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและให้บริการที่
เกี่ยวเนื่องกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเง่ือนไข และข้อตกลงอื่นใดที่องค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ท้ังนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลง
ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดการให้บริการที่ก าหนดไว้นี้  
 
3. เงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ 
 
  3.1 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืนๆ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของบริการ  
 3.2 เนื้อหาที่น าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของข้อมูลนั้น 
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือจ าหน่ายจ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับ
อนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลนั้น 
  3.3 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อาจหยุดให้บริการเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
  3.4 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของ
ผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ท่ีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 
  3.5 ในกรณีที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ องค์การ
ตลาด กระทรวงมหาดไทยมีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  
 
4. สิทธิหน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 
 
  4.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็น
ปัจจุบันเสมอ แก่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่
ต่อเนื่อง 
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  4 .2 ผู้ ใ ช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้  เพื่อวัตถุประสงค์ที่ ได้ รับอนุญาตตามข้อก าหนดขององค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  4.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ  นอกจาก
ช่องทางที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ ใ ช้บริการจะได้รับอนุญาตจากองค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย โดยชัดแจ้งให้ท าเช่นน้ันได้ 
  4.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ง
เครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เช่ือมต่อกับบริการ 
  4.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าส าเนา คัดลอก ท าซ้ า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยชัดแจ้งให้ท าเช่นน้ันได้ 
  4 .6 ผู้ ใช้บริการมีหน้าที่ ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่ เ ช่ือมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ ใช้ในการเข้าถึงบริการ 
  4.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ในความ
เสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อก าหนด 
 
5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนๆ 
 
  5.1 การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น องค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ านาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ตลอดจนความรับผิดชอบใน
เนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด  ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่
เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ดังกล่าวการเช่ือมโยงมายังเว็บไซต์องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
  5.2 กรณีต้องการเช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมโยงมายังหน้า
แรกของเว็บไซต์ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเช่ือมโยงมายังหน้า
ภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น และในการให้ความ
ยินยอมดังกล่าว องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่
เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงมายัง
เว็บไซต์ขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น 
 
6. การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer) 
 
  องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือต่อค วาม
เสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่
สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระท าใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้
เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการ
ยอมรับและตระหนักดีว่า องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท าใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 
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7. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 
  7.1 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย หรือผู้ให้อนุญาตแก่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
แต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งองค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทยหรือผู้ให้อนุญาตแก่ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดท าขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจด
ทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 
  7.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
  7.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ช่ือทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์  ช่ือโดเมนของ
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
 
8. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
 
  การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 
 
9. ประกาศ ณ วันที่  12   กุมภาพันธ์   2562 
 

------------------------------------------------------- 
 
 


