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ข้อกำหหนดและนโยบหยกหรให้บรกกหรเว็บบไซต์ขของโครงกหรสหรหนกกรมไทยสำหหรเบเยหว็ชนฯ
วันที่ประกาศ กันยายน ๒๕๖๐
โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใในพระบาทสมเดจจพระเจ้าอย่หหัว ยนนดี
ต้้อนรับผู่้ใช้บรนการเข้้าส่หเวจบไซต้ใข้องโครงการ ซ่่งจัดทำาข้่เนเพอ่อเผูยแพรหความร่้ ข้้อม่ลข้หาวสารการดำาเนนนงานข้อง
โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ แกหผู่้สนใจ ในการใช้บรนการเวจบไซต้ใข้องผู่้ใช้บรนการจะอย่หภายใต้้ข้้อ
กำาหนดดังต้หอไปนีเ ผู่้ใช้บรนการจ่งควรศ่กษาข้้อกำาหนดฉบับนีเ และ/หรออ ข้้อกำาหนดออ่นใดโครงการสารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชนฯ ได้แจ้งให้ทราบบนเวจบไซต้ใโดยละเอียดกหอนการเข้้าใช้บรนการ ทัเงนีเ ในการใช้บรนการให้ถืออวหาผู่้ใช้
บรนการได้ต้กลงที่จะปฏินบัต้นต้ามข้้อกำาหนดการให้บรนการที่กำาหนดไว้นีเ หากผู่้ใช้บรนการไมหประสงคใที่จะผู่กพันต้ามข้้อ
กำาหนดการให้บรนการ ข้อความกรุณายุต้นการเข้้าชมและใช้งานเวจบไซต้ในีเทนั ที

ข้อกำหหนดกหรให้บรกกหร
๑. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จัดทำาเวจบไซต้ในีเข้่เนเปบนบรนการสาธารณะแกหที่ผู่้สนใจ ค้นคว้าหาความร่้
ข้้อม่ลข้หาวสารการดำาเนนนงานข้องโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ และอนุญาต้ให้ใช้ข้้อม่ล ดาวนใโหลด
หรออทำาสำาเนา โดยต้้องเปบนไปต้ามข้้อกำาหนดการให้บรนการที่กำาหนดไว้นีเ
๒. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ สงวนสนทธนใในการพัฒนาหรออปรับปรุงร่ปแบบและลักษณะข้องบรนการ
รวมทัเงการปรับปรุงหรออแก้ไข้เวจบไซต้ใหรออเนอเอหาบนเวจบไซต้ในีเ โดยไมหต้้องแจ้งให้ผู่้ใช้บรนการทราบลหวงหน้า
๓. เนอเอหาที่นำาเสนอต้หอผู่้ใช้บรนการ อาจได้รับการคุ้มครองสนทธนในทรัพยใสนนทางปญญญาข้องเจ้าข้องเนอเอหานัเน ผู่้ใช้
บรนการไมหมีสนทธนเปลี่ยนแปลงแก้ไข้ จำาหนหายจหายโอนหรออสร้างผูลงานต้หอเนอ่องโดยอาศัยเนอเอหาดังกลหาวไมหวหาจะ
ทัเงหมดหรออบางสหวน เว้นแต้หผู่้ใช้บรนการจะได้รับอนุญาต้โดยชัดแจ้งจากเจ้าข้องเนอเอหานัเน
๔. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ สงวนสนทธนในการคัดกรอง ต้รวจทาน ทำาเครอ่องหมาย เปลี่ยนแปลง
แก้ไข้ ปฏินเสธ หรออลบเนอเอหาใด ๆ ที่ไมหเหมาะสมออกจากบรนการ ซ่่งโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ อาจ
จัดเต้รียมเครอ่องมออในการคัดกรองเนอเอหาอยหางชัดเจน โดยไมหข้ัดต้หอกฎหมายหรออกฎระเบียบข้องทางราชการที่
เกี่ยวข้้อง
๕. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ อาจหยุดให้บรนการเปบนการชั่วคราวหรออถืาวร หรออยกเลนกการให้
บรนการแกหผู่้ใช้บรนการรายใด รวมทัเงปฏินเสธหรออจำากัดการเข้้าถื่งเวจบไซต้ในีเจากหมายเลข้ไอพี (IP Address) ใด โดย

หน้า ๒/๕

ไมหจำาเปบนต้้องบอกกลหาวหรออระบุเหตุ้ผูลในการดำาเนนนการนัเน หากการให้บรนการดังกลหาวสหงผูลกระทบต้หอผู่้ใช้บรนการ
ออ่น ๆ หรออข้ัดต้หอกฎหมาย
๖. การหยุดหรออการยกเลนกบรนการต้ามข้้อ ๖ ผู่้ใช้บรนการจะไมหสามารถืเข้้าใช้บรนการ และเข้้าถื่งรายละเอียดบัญชี
ข้องผู่ใ้ ช้บรนการ ไฟลใเอกสารใด ๆ หรออเนอเอหาออ่น ๆ ที่อย่หในบัญชีข้องผู่้ใช้บรนการได้
๗. ในกรณีที่โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ หยุดให้บรนการเปบนการถืาวร หรออยกเลนกบรนการแกหผู่้ใช้
บรนการ โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ มีสนทธนในการลบข้้อม่ลต้หาง ๆ ที่อย่หในบัญชีข้องผู่้ใช้บรนการได้โดย
ไมหต้้องแจ้งให้ผู่้ใช้บรนการทราบลหวงหน้า

สกทธก หน้หที่ และคว็หมรเบผกดชอบของผู้ใช้บรกกหร
๑. ผู่้ใช้บรนการจะใช้บรนการเวจบไซต้ในีเ เพอ่อวัต้ถืุประสงคใต้ามที่ได้รับอนุญาต้ต้ามข้้อกำาหนดข้องโครงฯ และไมหข้ัดต้หอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้้อบังคับ หรออหลักปฏินบัต้นที่เปบนที่ยอมรับโดยทั่วไป
๒. ผู่้ใช้บรนการจะไมหเข้้าใช้หรออพยายามเข้้าใช้บรนการหน่่งบรนการใดโดย วนธีออ่น รวมถื่งการใช้วนธีการอัต้โนมัต้น (การใช้
สครนปต้ใ) นอกจากชหองทางที่โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จัดเต้รียมไว้ให้ เว้นแต้หผู่้ใช้บรนการจะได้รับ
อนุญาต้จากโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ โดยชัดแจ้งให้ทำาเชหนนัเนได้
๓. ผู่้ใช้บรนการจะไมหทำาหรออมีสหวนรหวมในการข้ัดข้วาง หรออรบกวนบรนการข้องโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับ
เยาวชนฯ รวมทัเงเครอ่องแมหข้หายและเครออข้หายทีเ่ ชอ่อมต้หอกับบรนการ
๔. ผู่้ใช้บรนการจะไมหทำาสำาเนา คัดลอก ทำาซเำา ข้าย แลกเปลี่ยน ข้ายต้หอบรนการ หรออดำาเนนนการออ่นใดกับเนอเอหาหรออ
ข้้อม่ลบนเวจบไซต้ใเพอ่อวัต้ถืุประสงคใออ่นนอกเหนออจากที่ได้รับอนุญาต้ต้ามข้้อกำาหนดข้องโครงการสารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชนฯ เว้นแต้หผู่้ใช้บรนการจะได้รับอนุญาต้จากโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ โดยชัดแจ้งให้ทำา
เชหนนัเนได้
๕. ผู่้ใช้บรนการมีหน้าที่ในการรักษาความลับข้องรหัสผูหานที่เชอ่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้้าถื่งบรนการ
๖. ผู่้ใช้บรนการจะเปบนผู่้รับผูนดชอบแต้หเพียงผู่้เดียวต้หอบุคคลใด ๆ รวมถื่งโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ใน
ความเสียหายอันเกนดจากการละเมนดข้้อกำาหนด
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กหรเชื่อมโยงกเบเว็บบไซต์ขอนื่ ๆ
๑. การเชอ่อมโยงไปยังเวจบไซต้ใออ่นเปบนเพียงการให้บรนการเพอ่ออำานวยความสะดวกแกหผู่้ใช้บรนการเทหานัเน โครงการ
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ มนได้มีสหวนเกี่ยวข้้องหรออมีอำานาจควบคุม รับรอง ความถื่กต้้องความนหาเชอ่อถืออ
ต้ลอดจนความรับผูนดชอบในเนอเอหาข้้อม่ลข้องเวจบไซต้ในัเน ๆ และโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ไมหรับผูนด
ชอบต้หอเนอเอหาใด ๆ ที่แสดงบนเวจบไซต้ใออ่นที่เชอ่อมโยงมายังเวจบไซต้ใข้องโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ
หรออต้หอความเสียหายใด ๆ ที่เกนดข้่เนจากการใช้บรนการเวจบไซต้ใเหลหานัเน
๒. กรณีต้้องการเชอ่อมโยงมายังเวจบไซต้ใข้องโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ผู่้ใช้บรนการสามารถืเชอ่อมโยง
มายังหน้าแรกข้องเวจบไซต้ใข้องโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ได้ โดยแจ้งความประสงคใเปบนหนังสออ แต้ห
หากต้้ อ งการเชอ่ อ มโยงมายั ง หน้ า ภายในข้องเวจ บ ไซต้ใ นีเ จะต้้ อ งได้ รั บ ความยน น ยอมเปบ น หนั ง สอ อ จากโครงการ
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ แล้วเทหานัเน และในการให้ความยนนยอมดังกลหาว โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับ
เยาวชนฯ ข้อสงวนสนทธนใทจี่ ะกำาหนดเงอ่อนไข้ใด ๆ ไว้ดว้ ยกจได้

กหรปฏกเสธคว็หมรเบผกด
๑. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จะไมหรับผูนดต้หอความเสียหายใด ๆ รวมถื่งความเสียหาย ส่ญเสียและ
คหาใช้จหายที่เกนดข้่เนไมหวหาโดยต้รงหรออโดยอ้อม ที่เปบนผูลหรออสอบเนอ่องจากการที่ผู่้ใช้บรนการเข้้าใช้เวจบไซต้ใ นีเหรออ
เวจบไซต้ใที่เชอ่อมโยงกับเวจบไซต้ในีเ หรออต้หอความเสียหาย ส่ญเสียหรออคหาใช้จหายที่เกนดจากความล้มเหลวในการใช้งาน
ความผูนดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้้อบกพรหอง ความไมหสมบ่รณใ คอมพนวเต้อรใไวรัส ถื่ง แม้วหาโครงการ
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ได้รับแจ้งวหาอาจจะเกนดความเสียหาย ส่ญเสียหรออคหาใช้จาห ยดังกลหาวข้่เน
๒. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จะไมหรับผูนดต้หอผู่้ใช้บรนการเวจบไซต้ใหรออบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่
เกนดข้่เนจากบนเวจบไซต้ใ หรออเนอเอหาใด ๆ ซ่่งรวมถื่งการต้ัดสนนใจหรออการกระทำาใด ๆ ที่เกนดจากความเชอ่อถืออใน
เนอเอหาดังกลหาวข้องผู่้ใช้บรนการเวจบไซต้ใ หรออในความเสียหายใด ๆ ไมหวหาความเสียหายทางต้รงหรออทางอ้อม รวมถื่ง
ความเสียหายออ่นใดที่อาจเกนดข้่เนได้ ผู่้ใช้บรนการยอมรับและต้ระหนักดีวหาโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ
จะไมหต้้องรับผูนดชอบต้หอการกระทำาใดข้องผู่้ใช้บรนการทัเงสนเน
๓. ข้้อม่ลที่แสดงในเวจบไซต้ในีเเปบนข้้อม่ลที่ได้มาจากหลายแหลหงและนำาเสนอต้ามสภาพ ที่ได้รบั จากแหลหงที่นาห จะเชอ่อ
ถืออได้ แต้หโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ไมหอาจรับรองวหาข้้อม่ล นัเนถื่กต้้องหรออสมบ่ รณใ เพอ่ อการใช้
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ประโยชนใใด ๆ ผู่้ใช้บรนการพ่งใช้วนจารณญาณด้วยต้นเอง และโปรดทราบวหาบรรดาบทความ ข้้อแนะนำา หรออความ
คนดเหจนใด ๆ ที่แสดงไว้ในเวจบไซต้ในีเยังคงเปบนข้องผู่้นำาเสนอข้้อม่ลดังกลหาว มนได้หมายความวหาโครงการสารานุกรม
ไทยสำาหรับเยาวชนฯ จะเหจนพ้องหรออยอมรับบทความ คำาแนะนำา หรออความคนดเหจนนัเน เว้นแต้หจะมีข้้อความแสดง
โดยชัดแจ้งไว้เปบนอยหางออน่

กหรรเกษหคว็หมเป็นส่ว็นต์เว็และข้อมูลส่ว็นบกคคลของผู้ใช้บรกกหร
๑. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จะปฏินบัต้นต้หอข้้อม่ลสหวนบุคคลอยหางมั่นคงปลอดภัยและปดดเปบนความ
ลับ และปกป้องความเปบนสหวนต้ัวข้องผู่้ใช้บรนการ ภายใต้้นโยบายการคุ้มครองข้้อม่ลสหวนบุคคลข้อง โครงการ
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ (Privacy Policy)
๒. ผู่้ใช้บรนการโปรดศ่กษารายละเอียดได้จากนโยบายการคุ้มครองข้้อม่ลสหวนบุคคลข้อง โครงการสารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชนฯ (Privacy Policy)

กรรมสกทธก์และสกทธกในทรเพยขสกนทหงปัญญห
๑. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ หรออผู่้ที่อนุญาต้แกหโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ เปบนผู่้มี
สนทธนต้ามกฎหมาย แต้หเพียงผู่้เดียวในกรรมสนทธนใ สนทธนในทรัพยใสนนทางปญญญาใด รวมทัเงผูลประโยชนใทัเงหมดที่มีอย่ให น
บรนการ ซ่่งโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ หรออผู่้ที่อนุญาต้แกหโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ
เปบนผู่้จัดทำาข้่เน ไมหวหาสนทธนเหลหานัเนจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรออไมหกต้จ าม
๒. โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ เปบนเจ้าข้องลนข้สนทธนใ หรออสนทธนในทรัพยใสนนทางปญญญาในเนอเอหาต้หาง ๆ
ที่แสดงบนเวจบไซต้ในีเ ซ่่งครอบคลุมถื่งไฟลใข้้อม่ล ข้้อความ บทความ ร่ปภาพ วีดทน ัศนใ เสียง กราฟฟดค หรออโปรแกรม
คอมพนวเต้อรใ (รวมเรียกวหา “เนอเอหา”) เว้นแต้หจะระบุโดยชัดแจ้งไว้เปบนอยหางออ่น โดยโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับ
เยาวชนฯ มีสนทธนหรออมีอำานาจควบคุมการใช้เนอเอหานัเนห้ามมนให้ทำาซเำา ดัดแปลง จัดเกจบ ถืหายโอน ลอกเลียนแบบ
เผูยแพรหต้หอสาธารณชน หรออกระทำาการใด ๆ อันเปบนการละเมนดลนข้สนทธนใหรออสนทธนในทรัพยใสนนทางปญญญาโดยไมหได้รบั
ความยนนยอมลหวงหน้าเปบนลายลักษณใอักษรจากโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ เว้นแต้หการใช้จัดพนมพใ
หรออดาวนใโหลดเนอเอหาที่แสดงบนเวจบไซต้ใเพอ่อใช้เปบนการสหวนบุคคล โดยผู่้ใช้ต้อ้ งไมหลบข้้อความเกีย่ วกับลนข้สนทธนใหรออ
สนทธนในทรัพยใสนนทางปญญญาออกจากเนอเอหานัเน

หน้า ๕/๕

๓. ผู่้ใช้บรนการจะต้้องไมหใช้ชอ่อทางการค้า เครอ่องหมายการค้า เครอ่องหมายบรนการ ต้ราสัญลักษณใ ชอ่อโดเมนข้อง
โครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ โดยไมหได้รับความยนนยอมลหวงหน้าเปบนลายลักษณใอักษรจากโครงการ
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ

กฎหมหยที่ใช้บเงคเบและกหรชดใช้คห่ เสียหหย
๑. การต้ีความ และการบังคับต้ามข้้อกำาหนดการให้บรนการฉบับนีเ ให้เปบนไปต้ามกฎหมายไทย
๒. กรณีที่เกนดความเสียหายแกหโครงการสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ อันเนอ่องมาจากการดำาเนนนคดี การบังคับ
ใช้สนทธนเรียกร้อง การชดใช้คหาเสียหายจากความรับผูนดหรออคหาใช้จหายใด ๆ (รวมถื่งคหาทนายความ) ที่เกนดข้่เนสอบ
เนอ่องจากการใช้เวจบไซต้ใข้องผู่้ใช้บรนการ ผู่้ใช้บรนการรับจะชดใช้ความเสียหายดังกลหาวให้แกห โครงการสารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชนฯ ทัเงสนเน ไมหวหากรณีดังกลหาวจะเกนดจากการที่ผู่้ใช้บรนการไมหปฏินบัต้ต้น ามข้้อกำาหนดการให้บรนการนีเหรออ
ไมห

ต์กดต์่อผู้ดูแลเว็บบไซต์ข : webmaster@saranukromthai.or.th

