ข อกํา หนดและนโยบายการให บริก าร
สํานัก งานคณะกรรมการการแข งขัน ทางการคา
----------------------------------------------------------------------------คํานิยาม
“สขค.” หรือ “ผู ให บริ การ” หมายความถึ ง สํานั กงานคณะกรรมการการแขงขัน ทางการค า
“ผูใช บริ การ” หมายความถึ ง บุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใชบริการใดๆ ของ สขค.
“บริ การ” หมายความรวมถึ ง การใชผลิ ตภัณฑ ซอฟต แวร และเว็ บ ไซตของ สขค.
ข อกํา หนดในการให บริการของ สขค.
1. ขอกําหนด
1.1 สขค. จะใหบ ริ ก ารแกผู ใช บ ริ ก ารภายใตขอ กํา หนดและนโยบายการใหบ ริก าร ที่กําหนดไว
ในเอกสารฉบับ นี้ ซึ่ง ตอ ไปจะเรีย กว า “ขอ กํา หนดทั่ว ไป” และภายใตขอ ตกลงการใชบ ริก ารที่ กํา หนด
เพิ่มเติมไว สําหรับบริการหนึ่ง บริการใดโดยเฉพาะ ซึ่งตอไปจะเรี ยกว า “ขอกําหนดเฉพาะ”
1.2 ผู ใ ช บ ริ ก ารสามารถรั บ ทราบข อ กํา หนดทั่ ว ไป และข อ กํา หนดเฉพาะได โ ดยการเข า ใช
งานผ า นบริการของ สขค.
1.3 ขอ กํ า หนดทั ่ ว ไปและข อ กํ า หนดเฉพาะซึ ่ง ตอ ไปจะเรีย กรวมวา “ขอ กํ า หนด” ถือ เป น
สาระสําคัญในการใหบ ริการของสขค. โดยผูใชบ ริการมีห นาที่จ ะตองอานขอกําหนดเหลานี้ใหเ ขา ใจโดย
ละเอียด และใหมีผลผูกพัน ทางกฎหมายระหวางผูใช บริ การและ สขค.
1.4 ในกรณีที่ขอ กํา หนดทั่ว ไปมีขอ ความขัด แยง กับ ขอ กํา หนดเฉพาะ ใหขอ ความในขอ กํา หนด
เฉพาะบังคับ มีผลบังคับ ใชสําหรับ บริ การนั้น แทนข อกําหนดทั่ว ไป
1.5 สขค. คงไวซึ่ง สิ ท ธิ ใ นการแก ไ ขเพิ่ม เติ ม ข อ กํา หนด โดยไมตอ งแจง ใหแ กผูใ ชบ ริก ารทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณ อักษร
2. การยอมรับข อกําหนด
2.1 ผูใชบริการจะตองรับทราบและยอมรับขอกําหนด มิฉะนั้น ผูใชบริการจะไมสามารถใชบริการได
2.2 ผูใชบริการสามารถรั บทราบและยอมรั บข อกําหนดไดโดย:
(1) ลงลายมือ ชื ่ อ เพื ่ อ รั บ ทราบและยอมรับ กั บ ข อ กํ า หนด โดย สขค. จะจัด เตรี ย ม
เอกสารนี้ไวใหผู ใชบริ การในแบบขอใชบริ การ
(2) โดยการใชบ ริ ก ารของ สขค. ในกรณีนี้ ใหถือ วา ผูใ ชบ ริ ก ารรั บ ทราบและยอมรั บ
ขอกําหนดโดยปริย ายนับจากเวลาที่เริ่มใชบริการเปนตน ไป
2.3 ผูใชบริการควรบันทึกหรื อทําสําเนาข อกําหนดทั่ว ไปไวเ พื่ อเปนหลั กฐาน

3. การใหบริการโดย สขค.
3.1 สขค. อาจมีการพัฒ นาหรือปรับ ปรุงรูป แบบและลั ก ษณะของบริก ารเพื่อ มอบประสบการณ
ที่ดีที่สุดเทาที่จ ะเปน ไปไดแกผู ใชบริ การ โดยไมตองแจ งใหผูใช บริ การทราบลว งหน า
3.2 สขค. อาจหยุดให บริ การเปน การชั่ว คราวหรือถาวร หรือยกเลิก การใหบริการแกผูใชบริ ก าร
รายใดเปน การเฉพาะหากการใหบ ริ ก ารดัง กล า วสง ผลกระทบต อ ผูใ ช บ ริ ก ารอื่น ๆ หรือ ขัด แยง ต อ ข อ
กฏหมาย โดยไมตอ งแจง ใหผูใ ชบ ริก ารทราบลว งหนา และจะทํา การแจง ใหผูใ ชบ ริก ารทราบหลัง จาก
ดําเนินการภายใน 7 วัน
3.3 การหยุด หรือ การยกเลิ ก บริ ก ารตามข อ 3.2 ผูใ ชบ ริก ารจะไม ส ามารถเข า ใชบ ริ ก าร และ
เขาถึงรายละเอี ยดบัญชี ของผู ใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยูในบัญชีของผูใช บริ การได
**ใน กรณีที่ สขค. หยุด ใหบ ริก ารเปน การถาวร หรือ ยกเลิก บริก ารแกผูใ ช บ ริ ก าร สขค. มีสิท ธิ ใ น
การลบขอมูลตา งๆ ที่อยูในบัญชี ของผูใชบริ การได โดยไมตองแจงใหผูใช บริ การทราบล วงหน า
3.4 สขค. อาจกําหนดขอบเขตสู งสุดของปริมาณขอมูล ที่ผูใชบริการอาจสงหรือไดรับผานบริการ
หรื อ จํา นวนพื้ น ที่ จั ด เก็ บ ที่ ใ ช สาํ หรั บ การให บ ริ ก ารใดๆ เมื่ อ ใดก็ ไ ด โดยขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของ
สขค. ยกเว น กรณี ท่ี มี ก ารตกลงเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรไว กั บ ทาง สขค.
4. การใช บริการโดยผู ใช บริการ
4.1 ผูใชบ ริการจะให ข อ มูล เกี่ย วกั บ ตนเอง เชน ขอมูล ระบุตัว ตนหรื อ รายละเอี ย ดการติด ต อ ที่
ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก สขค. อันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบี ยนใชบริ ก าร
หรือการใชบริการที่ ตอเนื่ อง
4.2 ผู ใ ชบ ริก ารจะใชบ ริ ก ารนี ้ เ พื ่อ วัต ถุป ระสงคที ่ไ ดร ับ อนุญ าตตามขอ ตกลงที ่ไ ดทํ า กั บ
สขค. และไมขัดตอกฎหมายกฎระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.3 ผูใ ชบ ริก ารจะไม เ ข า ใช หรือ พยายามเขา ใชบ ริก ารหนึ่ง บริ ก ารใดโดยวิธีอื่น รวมถึง การใช
วิธีก ารอัต โนมัติ (การใชส คริป ต) นอกจากชอ งทางที่ สขค. จัด เตรีย มไวใ ห เวน แตผูใ ชบ ริก ารจะได รั บ
อนุญาตจาก สขค. โดยชัดแจงใหทําเชนนั้ น ได
4.4 ผูใ ชบ ริก ารจะไมทํา หรื อ มีสว นรว มในการขัด ขวางหรื อ รบกวนบริ ก ารของ สขค. รวมทั้ง
เครื่องแมขายและเครื อข ายที่เชื่ อมต อกับ บริ การ
4.5 ผู ใ ชบ ริก ารจะไมทํ า สํ า เนา คัด ลอก ทํ า ซ้ํ า ขาย แลกเปลี ่ย น หรือ ขายตอ บริก ารเพื ่ อ
วัตถุประสงคใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรั บ อนุ ญาตจาก สขค. โดยชัดแจงใหทําเชนนั้น ได
4.6 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิ ดชอบแต เ พีย งผูเ ดียวต อบุ คคลใดๆ ในความเสียหายอั นเกิ ดจากการ
ละเมิดขอกําหนด

5. รหัสผานและการรัก ษาความปลอดภัยของบั ญชี
5.1 ผูใ ชบ ริก ารมีห นา ที่ ใ นการรั ก ษาความลับ ของรหัส ผ า นที่ เ ชื่ อ มโยงกับ บั ญ ชีใ ดๆ ที่ใ ชใ นการ
เขาถึงบริการ
5.2 ผูใชบ ริการจะเปน ผูรั บ ผิ ด ชอบแตเ พี ย งผูเ ดีย วต อ สขค. สําหรับ การใชง านทั้งหมดที่เ กิ ด ขึ้น
ภายใตบัญชีของผู ใชบริ การ
6. การรักษาความเปนส วนตั วและข อมูลส วนบุคคลของผูใ ช บริการ
6.1 สขค. จะปฏิบัติตอ ขอ มูล สว นบุค คลและปกปอ งความเปน สว นตัว ของผูใ ชบ ริก าร ภายใต
นโยบายสวนบุคคลของ สขค.
6.2 ผูใชบริการตกลงว าจะปฏิบัติต ามนโยบายสวนบุ คคลของ สขค.
7. เนื้อหาในบริการ
7.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สง หรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลั ก ษณ
อัก ษร ซอฟตแ วรค อมพิว เตอร ดนตรี ไฟลเ สีย ง หรือ เสีย งอื่น ๆ ภาพถา ย วิดีโ อ หรือ รูป ภาพอื่น ๆ โดย
เปนสวนหนึ่งของบริการหรื อโดยผ านการใช บริ การ ซึ่งตอไปนี้จะเรีย กวา “เนื้อหา”
7.2 เนื้อหาที่นํา เสนอตอผูใชบ ริ การ อาจไดรับ การคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสิ น ทางปญ ญาของ
เจาของเนื้อหานั้น ผูใชบ ริการไมมีสิทธิเ ปลี่ย นแปลงแกไขจําหนายจายโอน หรือสรางผลงานตอเนื่องโดย
อาศัย เนื้อ หาดั ง กล า วไมวา จะทั้ง หมดหรื อ บางสว น เวน แตผูใ ชบ ริ ก ารจะไดรับ อนุญ าตโดยชัด แจ ง จาก
เจาของเนื้อหานั้น
7.3 ผูใ ชบ ริก ารอาจพบเนื้ อ หาที่ ไ มเ หมาะสมหรื อ หยาบคายอัน ก อ ใหเ กิด ความไมพ อใจภายใต
ความเสี่ยงของตนเอง
7.4 สขค. ทรงไวซึ่งสิ ทธิ ในการคัด กรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ย นแปลงแกไ ข ปฏิเสธ
หรือ ลบเนื้อ หาใดๆ ที่ไ มเ หมาะสมออกจากบริ ก าร ซึ่ง สขค. อาจจัด เตรีย มเครื่อ งมื อ ในการคั ด กรอง
เนื้อหาอยางชัด เจนโดยไม ขัดต อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เ กี่ ยวข อง
7.5 สขค. จะไมมีสว นรับ ผิดชอบตอบุคคลใดๆ ในความสูญ เสีย หรือเสีย หาย อัน เกิดจากเนื้อ หา
ที ่ สขค. มิไ ดเ ปน ผู ส ร า งขึ ้ น โดยผู ที ่เ นื ้อ หาดั ง กล า วจะต อ งเปน ผู ร ับ ผิ ด ช อบแต เ พีย งผู  เ ดี ย ว
** หากผูใ ชบริการไดสรา ง สง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริก าร ผูใ ชบริก ารจะตองเปน ผูรั บผิ ด ชอบ
แตเพียงผูเดียวต อความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดั งกลา วนั้นต อบุคคลใดๆ รวมถึ ง
สขค. ดวย

8. กรรมสิทธิ์และสิ ทธิในทรั พยสิน ทางปญญา
8.1 สขค. หรือ ผูใ ห อ นุ ญ าตแก สขค. เปน ผูมีสิท ธิต ามกฎหมายแตเ พีย งผูเ ดีย วในกรรมสิ ท ธิ์
ผลประโยชนทั้งหมดรวมถึงสิทธิ ในทรั พยสิน ทางปญ ญาใดๆ ที่มีอยูในบริ การซึ่ ง สขค. หรือผูใหอนุ ญ าต
แก สขค. เปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับ การจดทะเบียนไว หรื อไม ก็ต าม
8.2 ผู ใ ชบ ริก ารจะตอ งไมเ ปด เผยขอ มูล ที ่ สขค. กํ า หนดใหเ ปน ความลับ โดยไมไ ดร ับ ความ
ยินยอมเปนลายลั กษณ อักษรลวงหนาจาก สขค.
8.3 ผูใ ชบ ริก ารจะตอ งไม ใ ชชื่อ ทางการคา เครื่อ งหมายการคา เครื่อ งหมายการบริก าร ตรา
สัญลักษณ ชื่อโดเมนของ สขค. โดยไมไดรับความยิ นยอม เปนลายลักษณอักษรจาก สขค.

