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1. วัตถุประสงค 

พม. ไดจัดทําเว็บไซต www.m-society.go.th เพ่ือประชาสัมพันธภารกิจของสวนราชการในสังกัด

กระทรวง ในการใชบริการเว็บไซตของ พม. จะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควร

ศึกษาเง่ือนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเง่ือนไขและขอตกลงอ่ืนใดท่ี พม. ไดแจงใหทราบ         

บนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ท้ังนี้ ในการใชบริการไดตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

ขอกําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดและเง่ือนไขการใหบริการ ขอความกรุณา

ทานยุติการเขาใชงานเว็บไซตทันที 

2. เง่ือนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต 

2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ

อักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือ      

รูปภาพอ่ืนๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา 

“เนื้อหา” 

2.2 เนื้อหาท่ีนําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ

เจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงาน

ตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับ

อนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น 

2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม หรือหยาบคาบ อันกอใหเกิดความไมพอใจ         

ภายใตความเสี่ยงของตนเอง 

2.4 พม. ทรงไวซ่ึงสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ 

หรือลบเนื้อหาใดๆ ท่ีไมเหมาะสม ออกจากบริการ ซ่ึง พม. อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการ 

คัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการท่ีเก่ียวของ 

2.5 พม. อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแกผูใชบริการ

รายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอ่ืนๆ หรือ

ขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 



2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการและเขาถึง

รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีอยูในบัญชีของ

ผูใชบริการได 

2.7 ในกรณีท่ี พม. หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ พม. มีสิทธิใน

การลบขอมูลตางๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบ

ลวงหนา 

3. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูใชบริการ 

3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ท่ี

ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก พม. อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการท่ีตอเนื่อง 

3.2 ผูใชบริการจะบริการเว็บไซตนี้ เพ่ือวัตถุประสงคท่ีไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของ พม. 

และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึงการใช 

วิธีการอัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางท่ี พม. จัดเตรียมไวใหเวนแตผูใชบริการ 

จะไดรับอนุญาตจาก พม. โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ พม. รวมท้ังเครื่อง

แมขายและเครือขายท่ีเชื่อมตอกับบริการ 

3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซํ้า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพ่ือ

วัตถุประสงคใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก พม. โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

3.6 ผูใชบริการมีหนาท่ีในการรักษาความลับของรหัสผานท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ท่ีใชในการ

เขาถึงบริการ 

3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึง พม. ในความเสียหาย 

อันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอ่ืนๆ 

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนเปนเพียงการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ

เทานั้น พม. มิไดมีสวนเก่ียวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตองความนาเชื่อถือ 

ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้นๆ และ พม. ไมรับผิดชอบตอเนื้อหา

ใดๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ พม. หรือตอความเสียหายใดๆ ท่ี

เกิดข้ึนจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาว การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต พม. 



4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต พม. ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรกของ

เว็บไซตของ พม. ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือแตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนา

ภายในเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก พม. แลวเทานั้น และในการให

ความยินยอมดังกลาว พม. ขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ไวดวยก็ได ในการท่ี

เว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซต   พม. จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซต

ท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ พม. หรือตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเว็บไซต

เหลานั้น 

5. การปฏิเสธความรับผิด 

5.1 พม. จะไมรับผิดตอความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ท่ีเปนผลหรือสืบเนื่องจากการท่ีผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซต 

ท่ีเชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายท่ีเกิดจากความลมเหลว

ในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรองความไมสมบูรณ 

คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา  พม. จะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือ

คาใชจาย ดังกลาวข้ึน นอกจากนี้  พม . ไมรับผิดตอผู ใชงานเว็บไซตหรือบุคคลจาก                   

การเรียกรองใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใดๆ ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจหรือ                

การกระทําใดๆ ท่ี เ กิดจากความเชื่อ ถือในเนื้อหาดังกล าวของผู ใช เว็บไซต  หรือ                       

ในความเสียหายใดๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอ่ืนใด          

ท่ีอาจเกิดข้ึนไดผู ใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา พม .  จะไมตองรับผิดชอบตอ                   

การกระทําใดของผูใชบริการท้ังสิ้น 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

6.1 พม. หรือผูใหอนุญาต พม. เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ผลประโยชน

ท้ังหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ท่ีมีอยูในบริการซ่ึง พม. หรือผูใหอนุญาตแก 

พม.เปนผูจัดทําข้ึน ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม 

6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ี พม.กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความยินยอม

เปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก พม. 

6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ                   

ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของ พม. โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก พม. 

7. กฎหมายท่ีใชบังคับ 

7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย 


