นโยบายเว็บไซต์ของสานักงานกองทุนยุติธรรม
Website Policy of Justice Fund Office
1. วัตถุประสงค์
เว็บ ไซต์ส ำนั กงำนกองทุน ยุ ติธ รรมได้จัด ทำขึ้นเพื่ อ ให้ บริ ก ำรแก่ป ระชำชนทั่ว ไปและบุ คลำกรในสั ง กั ด
ส ำนั กงำนกองทุน ยุติธรรมในกำรใช้บ ริกำรเว็บไซต์ของผู้ใช้บริกำรจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
ผู้ใช้บริกำรจึงควรศึกษำเงื่อนไข และข้อกำหนดกำรใช้งำนเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักงำน
กองทุนยุติธรรมได้แจ้งให้ทรำบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้บริกำร ทั้งนี้ ในกำรใช้บริกำรให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำร
ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้นี้ หำกผู้ใช้บริกำรไม่ประสงค์ที่จะผูกพัน ตำม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริกำร ขอควำมกรุณำท่ำนยุติกำรเข้ำชมและใช้งำนเว็บไซต์นี้ในทันที
2. เงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์
2.1. ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ เข้ำถึง สร้ำง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อควำมลำยลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภำพถ่ำย วิดีโอ หรือรูปภำพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริกำร
หรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “เนื้อหำ”
2.2. เนื้อหำที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร อำจได้รับกำรคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเจ้ำของเนื้อหำนั้น
ผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ำยจ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัยเนื้อหำดังกล่ำวไม่ว่ำ
จะทั้งหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น
2.3. ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม หรือหยำบคำย อันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ภำยใต้ควำมเสี่ยงของตนเอง
2.4. สำนักงำนกองทุนยุติธรรมทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรคัดกรอง ตรวจทำน ทำเครื่องหมำย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ
หรือลบเนื้อหำใดๆ ที่ไม่เหมำะสมออกจำกบริกำร ซึ่งสำนักงำนกองทุนยุติธรรมอำจจัดเตรียมเครื่องมือในกำรคัด
กรองเนื้อหำอย่ำงชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
2.5. ส ำนั ก งำนกองทุ น ยุ ติธ รรมอำจหยุ ดให้ บริ ก ำรเป็น กำรชั่ว ครำวหรื อ ถำวร หรื อ ยกเลิ ก กำรให้ บริ ก ำรแก่
ผู้ใช้บริกำรรำยใดเป็นกำรเฉพำะ หำกกำรให้บริกำรดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อ
กฎหมำย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
2.6. กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ 2.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำร และเข้ำถึงรำยละเอียด
บัญชีของผู้ใช้บริกำร ไฟล์เอกสำรใดๆ หรือเนื้อหำอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้
2.7. ในกรณีที่สำนักงำนกองทุนยุติธรรมหยุดให้บริกำรเป็นกำรถำวร หรือยกเลิกบริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร สำนักงำน
กองทุนยุติธรรมมีสิทธิในกำรลบข้อมูลต่ำงๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ
ล่วงหน้ำ
3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
3.1. ผู้ใช้บริกำรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรำยละเอียดกำรติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง
และเป็นปัจจุบันเสมอแก่สำนักงำนกองทุนยุติธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียนใช้บริกำร
หรือกำรใช้บริกำรที่ต่อเนื่อง
3.2. ผู้ใช้บริกำรจะใช้บริกำรเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตตำมข้อกำหนดของ สำนักงำนกองทุน
ยุติธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3. ผู้ใช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธีอื่น รวมถึงกำรใช้วิธีกำรอัตโนมัติ (กำร
ใช้สคริปต์) นอกจำกช่องทำงที่ สำนักงำนกองทุนยุติธรรมจัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำต
จำกสำนักงำนกองทุนยุติธรรมโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ผู้ใช้บริกำรจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำง
หรือรบกวนบริกำรของสำนักงำนกองทุนยุติธรรมรวมทั้งเครื่องแม่ข่ำยและเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริกำร
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3.4. ผู้ใช้บริกำรจะไม่ทำสำเนำ คัดลอก ทำซ้ำ ขำย แลกเปลี่ยน หรือขำยต่อบริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนกองทุนยุติธรรมโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
3.5. ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงบริกำร
3.6. ผู้ ใช้บ ริ กำรจะเป็ น ผู้รั บ ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง ส ำนักงำนกองทุนยุติธรรม ในควำม
เสียหำยอันเกิดจำกกำรละเมิดข้อกำหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
4.1. กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงกำรให้บริกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น สำนักงำน
กองทุนยุติธรรมมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนำจควบคุม รับรอง ควำมถูกต้องควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนควำม
รับผิดชอบในเนื้อหำข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงำนกองทุนยุติธรรมไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใดๆ ที่
แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรมหรือต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่
เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่ำวกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์สำนักงำนกองทุนยุติธรรม
4.2. กรณีต้องกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรมผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมโยงมำยังหน้ำแรก
ของเว็บไซต์ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรมได้ โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือ แต่หำกต้องกำรเชื่อมโยง
มำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกสำนักงำนกองทุนยุติธรรมแล้ว
เท่ำนั้น และในกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำว สำนักงำนกองทุนยุติธรรมขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ
ไว้ด้วยก็ได้ ในกำรที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรมจะไม่รับผิดชอบต่อ
เนื้อหำใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรมหรือต่อควำมเสียหำย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เว็บไซต์เหล่ำนั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
สำนักงำนกองทุนยุติธรรมจะไม่รับผิดต่อควำมเสียหำยใด ๆ รวมถึง ควำมเสียหำย สูญเสียและค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจำกกำรที่ผู้ใช้เข้ำใช้เว็บไซต์นี้ห รือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์นี้ หรือต่อควำมเสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกควำมล้มเหลวในกำรใช้งำน ควำมผิดพลำด กำรละเว้น
กำรหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ควำมไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ำ สำนักงำนกองทุนยุติธรรมจะได้รับแจ้งว่ำ
อำจจะเกิดควำมเสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้น นอกจำกนี้ สำนักงำนกองทุนยุติธรรม ไม่รับผิดต่อผู้ใช้
เว็บไซต์หรือบุคคลจำกกำรเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหำใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจหรือกำร
กระทำใด ๆ ที่เกิดจำกควำมเชื่อถือในเนื้อหำดังกล่ำวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในควำมเสียหำยใด ๆ ไม่ว่ำควำมเสียหำย
ทำงตรง หรือทำงอ้อม รวมถึง ควำมเสียหำยอื่นใดที่อำจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริกำรยอมรับและตระหนักดีว่ำ สำนักงำน
กองทุนยุติธรรมจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระทำใดของผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6.1. สำนักงำนกองทุนยุติธรรมหรือผู้ให้อนุญำตแก่สำนักงำนกองทุนยุติธรรมเป็นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำย แต่เพียง
ผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำใดๆ ที่มีอยู่ ในบริกำร ซึ่ง
สำนักงำนกองทุนยุติธรรมหรือผู้ให้อนุญำตแก่สำนักงำนกองทุนยุติธรรมเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่ำสิทธิเหล่ำนั้น
จะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตำม
6.2. ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงำนกองทุนยุติธรรมกำหนดให้เป็นควำมลับ โดยไม่ได้ รับควำม
ยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำกสำนักงำนกองทุนยุติธรรม
6.3. ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ชื่อทำงกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรบริกำร ตรำสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน
ของสำนักงำนกองทุนยุติธรรมโดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสำนักงำนกองทุนยุติธรรม
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
กำรตีควำม และกำรบังคับตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทย
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงำนกองทุนยุติธรรม
99/42 ชั้น 22 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี
โทรศัพท์ 02-502-6740 02-502-6734 โทรสำร 02-502-6741
e-Mail: justicefund@hotmail.com
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