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จัดทําเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
1. วัตถุประสงค
กระทรวงวัฒนธรรม ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัด
กระทรวงวัฒ นธรรม ในการใช บ ริ การเว็ บ ไซต ของผูใชบ ริการจะอยูภ ายใต เงื่อ นไขและขอกํา หนดดังต อไปนี้
ผู ใ ช บ ริ การจึ ง ควรศึ ก ษาเงื่ อ นไข และข อ กํ าหนดการใช ง านเว็ บ ไซต และ/หรื อเงื่ อ นไขและขอ ตกลงอื่ น ใดที่
กระทรวงวัฒนธรรม ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวา
ผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่
จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผู ใ ช บ ริ ก ารอาจได รั บ เข า ถึ ง สร า ง ส ง หรื อ แสดงข อ มู ล เช น ไฟล ข อมู ล ข อ ความลายลั ก ษณ อั ก ษร
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนสวน
หนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา“เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของเนื้อหา
นั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความเสี่ยงของ
ตนเอง
2.4 กระทรวงวัฒนธรรม ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแกไข ปฏิเสธ
หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง กระทรวงวัฒนธรรมอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการ
คัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
2.5 กระทรวงวัฒนธรรม อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแกผูใชบริการ
รายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย
โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึงรายละเอียด
บัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
2.7 ในกรณีที่ กระทรวงวัฒนธรรม หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ กระทรวง
วัฒนธรรม มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบ
ลวงหนา

3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตอง เปนจริง
และเปนปจจุบันเสมอ แก กระทรวงวัฒนธรรม อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ
หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของกระทรวงวัฒนธรรม
และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมัติ
(การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดเตรียมไวใหเวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาต
จาก กระทรวงวัฒนธรรมโดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้ ง
เครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆ เวน
แตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึงบริการ
3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึง กระทรวงวัฒนธรรม ในความเสียหาย
อันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
4.1 การเชื่ อมโยงไปยั งเว็ บ ไซต อื่น เป น เพีย งการใหบ ริการเพื่ออํา นวยความสะดวกแกผูใชบ ริการเทานั้ น
กระทรวงวัฒ นธรรม มิได มีส ว นเกี่ย วของหรือมีอํานาจควบคุม รับ รอง ความถูกตองความนาเชื่อถือ
ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และกระทรวงวัฒนธรรม ไมรับผิดชอบตอ
เนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กระทรวงวัฒนธรรม หรือตอความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต กระทรวงวัฒนธรรม
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กระทรวงวัฒนธรรม ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรก
ของเว็บไซตของ กระทรวงวัฒนธรรม ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือแตหากตองการเชื่อมโยงมายัง
หนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก กระทรวงวัฒนธรรม แลวเทานั้น
และในการใหความยินยอมดังกลาวกระทรวงวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได
ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กระทรวงวัฒนธรรม จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่
แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กระทรวงวัฒนธรรม หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการใชเว็บไซตเหลานั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 กระทรวงวัฒนธรรม จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายที่
เกิด ขึ้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่
เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน
ความผิ ดพลาด การละเว น การหยุดชะงัก ขอบกพรองความไมส มบูร ณ คอมพิว เตอรไวรัส ถึงแมวา
กระทรวงวัฒนธรรม จะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้
กระทรวงวัฒนธรรม ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต
หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของ
ผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่น
ใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา กระทรวงวัฒนธรรม จะไมตองรับผิดชอบตอการ
กระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
6.1 กระทรวงวัฒนธรรม หรือผูใหอนุญาตแก กระทรวงวัฒนธรรม เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน
กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการซึ่ง กระทรวง
วัฒนธรรม หรือผูใหอนุญาตแก กระทรวงวัฒนธรรม เปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจด
ทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก กระทรวงวัฒนธรรม
6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อ
โดเมนของ กระทรวงวัฒนธรรม โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก กระทรวงวัฒนธรรม
7. กฎหมายที่ใชบังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย

