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1. วัตถุประสงค
เว็บไซตกระทรวงแรงงาน ไดจัดทําขึ้นเพื่อ ใหบริการแกประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้
ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่
กระทรวงแรงงานไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวา
ผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไม
ประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงาน
เว็บไซตนี้ในทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ
อักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพ
อื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ
เจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงาน
ตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับ
อนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใต
ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 กระทรวงแรงงาน ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง
แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกระทรวงแรงงาน อาจ
จัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวของ
2.5 กระทรวงแรงงาน อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแก
ผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ
หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และ
เขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของ
ผูใชบริการได
2.7 ในกรณีที่ กระทรวงแรงงาน หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ
กระทรวงแรงงาน มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจง
ใหผูใชบริการทราบลวงหนา
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3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอที่
ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอแก กระทรวงแรงงาน อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของ กระทรวง
แรงงาน และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการ
อัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางทีก่ ระทรวงแรงงานจัดเตรียมไวใหเวนแตผูใชบริการ
จะไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นไดผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวน
รวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขาย
ที่เชื่อมตอกับบริการ
3.4 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงค
ใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.5 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึง
บริการ
3.6 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึงกระทรวงแรงงานในความ
เสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
เทานั้น กระทรวงแรงงาน มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง
ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และกระทรวง
แรงงาน ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ
กระทรวงแรงงาน หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาว
การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต กระทรวงแรงงาน
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กระทรวงแรงงาน ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายัง
หนาแรกของเว็บไซตของ กระทรวงแรงงาน ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหาก
ตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
กระทรวงแรงงาน แลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว กระทรวงแรงงาน ขอ
สงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต
ของกระทรวงแรงงาน จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายัง
เว็บไซตของกระทรวงแรงงาน หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 กระทรวงแรงงาน จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใช
เว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่
เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง
ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา กระทรวงแรงงาน จะไดรับแจงวาอาจจะเกิด
ความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ไมรับผิดตอ
ผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่ง
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รวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใช
เว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความ
เสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา กระทรวงแรงงาน จะไม
ตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
6.1 กระทรวงแรงงาน หรือผูใหอนุญาตแก กระทรวงแรงงาน เปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย แตเพียงผู
เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูใน
บริการ ซึ่ง กระทรวงแรงงาน หรือผูใหอนุญาตแก กระทรวงแรงงาน เปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิ
เหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ กระทรวงแรงงาน กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก กระทรวงแรงงาน
6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ
ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของ กระทรวงแรงงาน โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากกระทรวงแรงงาน
7. กฎหมายที่ใชบังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย

