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1. วัตถุประสงค
เว็บไซตกรมธนารักษไดจัดทําขึ้นเพื่อใหบริการแกประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัดกรมธนารักษ
ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษา
เงื่อนไขขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงที่กรมธนารักษไดแจงใหทราบบนเว็บไซต
โดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ใหบริการ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทาน
ยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตในทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร
ซอฟแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง ภาพถาย วีดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเปนสวนหนึ่งของ
บริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปจะเรียกวา “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่ผูนําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสิน ทางปญญาของ
เจาของ ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดย
อาศัย เนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจง
จากเจาของเนื้อหา นั้น
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความ
เสี่ยงของตนเอง
2.4 กรมธนารักษทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ
หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมธนารักษอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการ
คัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
2.5 กรมธนารั ก ษ อ าจหยุ ด ให บ ริ ก ารเป น การชั่ ว คราวหรื อ ถาวร หรื อ ยกเลิ ก การให บ ริ ก ารแก
ผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่น ๆ
หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึง
รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการ
ได

2.7 ในกรณีที่กรมธนารักษหยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ กรมธนารักษ
มีสิ ทธิ ในการลบข อมู ล ตา งๆ ที่อยูในบัญ ชีของผูใชบ ริการโดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบ
ลวงหนา
3. สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตอง
เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แกกรมธนารักษอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช
บริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
3.2 ผูใชบริการการใชบริการเว็บไซตนั้น เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของกรม
ธนารักษและไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และหลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการ
อัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่กรมธนารักษจัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะ
ไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษใหทําเชนนั่นได
3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมธนารักษรวมทั้ง
เครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงค
ใด ๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกรมธนารักษใหทําเชนนั้นได
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใชในการเขาถึง
บริการ
3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใด ๆ รวมถึงกรมธนารักษในความเสียหาย
อันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่น ๆ
4.1 การเชื่ อมโยงไปยั งเว็ บ ไซต อื่น เปน เพีย งการใหบ ริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบ ริการ
เท า นั้ น กรมธนารั กษ มิไ ด มีส ว นเกี่ย วข องหรือ มีอํ านาจควบคุ ม รับ รอง ความถูก ตอง ความ
นา เชื่ อถื อ ตลอดจนความรับ ผิดชอบในเนื้อหาขอมูล ของเว็บ ไซตนั้น ๆ และกรมธนารักษไม
รับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมธนารักษ หรือ
ตอความเสี ย หายใด ๆ ที่เ กิ ดขึ้น จากการเขาเยี่ยมชมเว็บ ไซตดังกลาว ที่มีการเชื่อมโยงมายัง
เว็บไซตกรมธนารักษ
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมธนารักษ ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรก
ของเว็บไซตของกรมธนารักษได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการเชื่อมโยง
มายังหนา ภายในของเว็บ ไซต นี้ จะตองไดรับ ความยิน ยอมเปนหนังสือจากกรมธนารักษแลว
เทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว กรมธนารักษขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ
ไวดวยก็ได ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมธนารักษ โดยกรมธนารักษจะไม

รับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมธนารักษหรือตอ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น
5. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
5.1 กรมธนารักษจะไม รับผิดตอความเสีย หายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญ เสียและคาใชจายที่
เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซต
ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความลมเหลวใน
การใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอร
ไวรั ส ถึ งแม ว า กรมธนารั ก ษ จ ะได รับ แจง วา อาจจะเกิ ดความเสีย หาย สูญ เสีย หรื อคา ใช จา ย
ดังกลาวขึ้น นอกจากนี้กรมธนารักษไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจาก
ความเชื่ อถือในเนื้ อหาดั งกล า วของผูใชเว็บ ไซต หรือความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสีย หาย
ทางตรง หรื อทางอ อ ม รวมถึ ง ความเสีย หายอื่ น ใดที่อ าจเกิ ด ขึ้ น ได ผู ใ ช บ ริ ก ารยอมรั บ และ
ตระหนักดีวากรมธนารักษจะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดๆ ของผูใชบริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
6.1 กรมธนารั กษ ห รื อผู ให อนุ ญ าตแก กรมธนารัก ษ เป น ผู มีสิ ทธิ ตามกฎหมายแต เพี ย งผูเ ดีย วใน
กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใด ๆ ที่มีอยูในบริการ ซึ่ง
กรมธนารักษหรือผูใหอนุญาตแกกรมธนารักษเปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจด
ทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่กรมธนารักษกําหนดให เปนความลับ โดยไมไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากกรมธนารักษ
6.3 ผูใช บ ริ การจะต องไม ใช ชื่ อทางการคา เครื่องหมายทางการคา เครื่องหมายการบริการ ตรา
สัญ ลั ก ษณ ชื่ อ โดเมนของกรมธนารั ก ษ โ ดยไมไ ด รั บ ความยิ น ยอมเปน ลายลั ก ษณ อั ก ษรจาก
กรมธนารักษ
7. กฎหมายที่ใชบังคับ
การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมายไทย

