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จัดทําเมื่อวันที่ ............................................
1. วัตถุประสงค
กรมธุรกิจพลังงาน ไดจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บไซตสําหรับเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลพลังงาน ในการใช
บริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนด ดังตอไปนี้ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ
ขอกําหนดการใชงานเว็บไซตและ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่น ใดที่กรมธุรกิจพลังงาน ไดแจงใหทราบบนเว็บไซต
โดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ในการใช บริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข อกํ าหนดการใหบ ริ ก ารที่กําหนด ไวนี้ ห ากผู ใช บ ริ การไม ป ระสงค ที่จ ะผู กพั น ตามข อกํ าหนดและเงื่ อนไขการ
ใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผูใชบริการอาจได รับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงข อมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลาย ลักษณอักษร
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรดนตรีไฟล เสียง หรือเสี ยงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโ อ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนส วนหนึ่ง ของ
บริการหรือโดยผานการใชบริการซึง่ ตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการอาจไดรับ การคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสิน ทางปญญาของเจ า ของ
เนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จํ าหน าย จายโอนหรื อสรางผลงานต อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสมหรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจภายใตความเสี่ยง
ของตนเอง
2.4 กรมธุรกิจพลังงาน ไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ
หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสม ออกจากบริการ ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน อาจจัดเตรียม เครื่องมือในการคัดกรอง
เนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของ ทางราชการที่เกี่ยวของ
2.5 กรมธุรกิจพลั งงาน อาจหยุ ดให บ ริ การเป น การชั่ วคราวหรื อ ถาวร หรือยกเลิ ก การให บ ริ ก ารแก
ผูใช บริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการให บริการ ดั งกล าวส ง ผลกระทบต อผู ใช บริการอื่ น ๆ หรือขัดแยง ต อ
กฎหมาย โดยไมตองแจง ผูใชบริการทราบลวงหนา
2.6 การหยุ ดหรือ การยกเลิ ก บริ ก ารตามข อ 2.5 ผู ใ ช บ ริ ก ารจะไม สามารถเข า ใช บ ริ ก าร และเข า ถึ ง
รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหารอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได

2.7 ในกรณีที่กรมธุรกิจพลังงาน หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใหบริการ กรมธุรกิจ
พลังงาน มีสทิ ธิ ในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหผูใชบริการ ทราบลวงหนา
3. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอที่ถูกตองเปน
จริง และเปนปจจุบันเสมอแกกรมธุรกิจพลังงาน อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการหรือการใช
บริการที่ตอเนื่อง
3.2 ผูใชบ ริ การจะใช บ ริก ารเว็ บ ไซต นี้เ พื่ อวั ตถุ ป ระสงค ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตตามข อกํ า หนดของกรมธุ ร กิ จ
พลังงาน และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมัติ
(การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่จัดเตรียมไวใหเวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานโดยชั ด
แจงใหทําเชนนั้นได
3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้ง
เครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย และเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อ วัตถุประสงคใดๆ
เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช ในการเขาถึงบริการ
3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึงกรมธุรกิจพลังงาน ในความเสียหาย
อันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่น
4.1 การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก ผูใชบริการเทานั้น กรม
ธุ รกิ จ พลั งงาน มิไดมีสวนเกี่ยวข อ งหรื อมี อํา นาจควบคุ ม รั บ รองความถู ก ต อง ความน าเชื่ อถื อ ตลอดจนความ
รับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้นๆ และกรมธุรกิจพลังงาน ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต
อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมธุรกิจพลังงาน หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขา เยี่ยมชมเว็บไซต
ดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตกรมธุรกิจพลังงาน

5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 กรมธุรกิจพลังงาน จะไมรับ ผิดต อความเสี ยหายใดๆ รวมถึ งความเสี ยหายสูญเสี ยและคาใช จา ยที่
เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยอ อมที่เปนผลหรื อสืบเนื่องจากการที่ผูใขเ ขาใชเว็บไซต นี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับ
เว็ บ ไซตนี้ ห รื อ ตอ ความเสียหาย สู ญ เสี ยหรื อค า ใช จ า ยที่ เ กิ ดจากความล ม เหลวในการใช งาน ความผิด พลาด
การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบูรณคอมพิวเตอร ไวรัส ถึงแมวากรมธุรกิจพลังงาน จะไดรับ
การแจงวาอาจจะ เกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้สํกรมธุรกิจพลังงาน ไมรับผิดตอ
ผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซตหรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือ
การกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดัง กลา วของผูใช เว็บไซตห รือในความเสี ยหายใดๆ ไมวาความ
เสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น ไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวากรม
ธุรกิจพลังงาน จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
6.1 กรมธุรกิจพลังงาน หรือผูใหอนุญาตแกกรมธุรกิจพลังงานเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน
กรรมสิทธิ์ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการซึ่งกรมธุรกิจพลังงานหรือ
ผูใหอนุญาตแกกรมธุรกิจพลังงานเปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
6.2 ผูใชบริการจะตองไม เปดเผยข อมูลที่กรมธุรกิจพลังงาน กําหนดให เปนความลั บ โดยไมได รับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากกรมธุรกิจพลังงาน
6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณชื่อ
โดเมนของกรมธุรกิจพลังงาน โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกรมธุรกิจพลังงาน
7. กฎหมายที่ใชบังคับ
7.1 การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมายไทย

