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 1. วัตถุประสงค 

  เว็บไซตกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดจัดทำขึ้นเพื่อใหบริการในการใชบริการขอมูลขาวสาร 

แกประชาชนทั่วไปและบุคลากรภายในหนวยงาน ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไข              

และขอกำหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว               

ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลง               

ที่จะปฏิบัติตามเงื ่อนไขและขอกำหนดการใหบริการที่กำหนดไวนี ้ หากผูใชบริการไมประสงคที ่จะผูกพันตาม

ขอกำหนดและเง่ือนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที 

 

 2. เง่ือนไขและขอกำหนดการใชงานเว็บไซต 

  2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอ่ืน ๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืน ๆ โดยเปน

สวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา” 

  2.2 เนื ้อหาที ่นำเสนอตอผู ใชบริการ อาจไดรับการคุ มครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ                    

เจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จำหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่อง 

โดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจง

จากเจาของเนื้อหานั้น 

  2.3 ผ ู  ใช บร ิการอาจพบเน ื ้อหาท ี ่ ไม  เหมาะสม หร ือหยาบคาย อ ันก อให เก ิดความไม พอใจ               

ภายใตความเสี่ยงของตนเอง 

  2.4 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย 

เปลี่ยนแปลงแกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอ

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 

  2.5 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิก         

การใหบริการแกผู ใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอ

ผูใชบริการอ่ืน ๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

  2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึง

รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการได 



  2.7 ในกรณีที่เว็บไซตกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิก

บริการแกผูใชบริการ  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีสิทธิในการลบขอมูลตาง ๆ ที่อยูใน

บัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

 

 3. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูใชบริการ 

  3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตอง 

เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อันเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการท่ีตอเนื่อง 

  3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกำหนดของกรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับ

โดยท่ัวไป 

  3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการ

อัตโนมัติ  (การใชสคริปต) นอกจากชองทางท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดเตรียมไวให 

เวนแตผู ใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยชัดแจงใหทำ

เชนนั้นได 

  3.4 ผูใชบริการจะไมทำหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว รวมท้ังเครื่องแมขายและเครือขายท่ีเชื่อมตอกับบริการ 

  3.5 ผูใชบริการจะไมทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพ่ือวัตถุประสงคใด ๆ 

เวนแตผู ใช บริการจะไดร ับอนุญาตจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยชัดแจง                 

ใหทำเชนนั้นได 

  3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใชในการเขาถึง

บริการ 

  3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใด ๆ รวมถึงกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกำหนด 

 

 4. การเช่ือมโยงกับเว็บไซตอ่ืน ๆ 

  4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น        

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมิไดมีสวนเก่ียวของหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง             

ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัวไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขาเยี่ยมชม 

เว็บไซตดังกลาวและเชื่อมโยงมายังเว็บไซตกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 



  4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนา

แรกของเว็บไซตของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการ

เชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวแลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอสงวนสิทธิ        

ที่จะกำหนดเงื่อนไขใด  ๆไวดวยก็ได ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ  ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว หรือตอความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเว็บไซตเหลานั้น  

 

 5. การปฏิเสธความรับผิด 

  กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว จะไมรับผิดตอความเสียหายใด  ๆรวมถึงความเสียหายสูญเสียและคาใชจาย         

ท่ีเกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ 

หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายท่ีเกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก 

ขอบกพรอง ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะไดรับแจงวาอาจจะเกิด

ความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวข้ึน นอกจากนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไมรับผิดชอบตอผูใชเว็บไซต

หรือบุคคลจากการเรียกรองใด  ๆท่ีเกิดข้ึนจาก บนเว็บไซต หรือเนื้อหาใด  ๆซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ท่ีเกิด

จากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม   

รวมถึงความเสียหายอื่นใด ที่อาจเกิดขึ้นได ผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะไม

ตองรับผิดชอบ ตอการกระทำใดของผูใชบริการท้ังสิ้น 

 

 6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

  6.1 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผูใหอนุญาตแกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาใด ๆ ที่มีอยูในบริการ ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผูใหอนุญาตแก             

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปนผูจัดทำขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไว

หรือไมก็ตาม 

  6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนดใหเปนความลับ

โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

  6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ 

ชื่อโดเมนของกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร

จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

 7. กฎหมายท่ีใชบังคับ 

  7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย 


