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วัตถุประสงค ์

เว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ข้อมลู ประกาศ เกี่ยวกับองค์กร นโยบาย แผนการ 
และกระบวนการผลติไฟฟ้า รวมถงึเป็นช่องทางในการรับความคิดเหน็และขอเสนอแนะต่างจากประชาชน ในการใช้บริการ
เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยูภ่ายใต้เง่ือนไขและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ จึงควรศึกษาเง่ือนไข และข้อก าหนดการใช้
เว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด ท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แจ้งใหท้ราบบนเว็บไซต์โดย
ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บรกิารไดต้กลงที่จะปฏิบัตติาม เง่ือนไขและข้อก าหนดการ
ให้บริการที่ก าหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพัน ตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรณุาท่านยุติ
การเข้าชมและใช้งาน เว็บไซต์นี้ในทันที 

 

เง่ือนไขและข้อก ำหนดกำรใช้งำนเว็บไซต์ 

1. ผู้ใช้บริการอาจไดร้ับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมลู ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรอืเสียงอ่ืนๆ ภาพถ่าย วดิีโอ หรือรปูภาพอ่ืนๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดย
ผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า“เนื้อหา” 

2. เนื้อหาท่ีน าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจไดร้ับการคุม้ครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนือ้หานั้น 
ผู้ใช้บริการไม่มสีิทธิเปลีย่นแปลงแก้ไข จ าหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่วา่จะ
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะไดร้ับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น 

3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเ่หมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง 

4. การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ท าเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง
แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาจ
จัดเตรียมเครื่องมือในการคดักรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

5. การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาจหยุดให้บริการเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อ
กฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บรกิารทราบล่วงหน้า 

6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของ
ผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ท่ีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 

7. ในกรณีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีสิทธิในการลบข้อมูลตา่งๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไมต่้อง
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

 



 

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ใช้บริกำร 

1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกีย่วกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ท่ีถูกต้อง เป็นจริง และเป็น
ปัจจุบันเสมอ แก่ กฟผ. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบยีนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ตอ่เนื่อง 

2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดของ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) และไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ หลักปฏิบตัิที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3. ผู้ใช้บริการจะไมเ่ข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวธิีอ่ืน รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัต ิ(การใช้
สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ กฟผ. จัดเตรยีมไว้ให้เว้นแตผู่้ใช้บริการจะไดร้ับอนุญาตจาก กฟผ. โดยชัดแจ้งให้ท า
เช่นนั้นได ้

4. ผู้ใช้บริการจะไม่ท าหรือมสี่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เช่ือมต่อกับบริการ 

5. ผู้ใช้บริการจะไม่ท าส าเนา คดัลอก ท าซ้ า ขาย แลกเปลีย่น หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เวน้แต่
ผู้ใช้บริการจะไดร้ับอนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยชัดแจ้งให้ท าเช่นน้ันได ้

6. ผู้ใช้บริการมหีน้าท่ีในการรักษาความลับของรหสัผ่านท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ท่ีใช้ในการเข้าถึงบริการ 

7. ผู้ใช้บริการจะเป็นผูร้ับผดิชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใน
ความเสยีหายอันเกดิจากการละเมดิข้อก าหนด 

 

กำรเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 

1. การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กฟผ. มิได้มสี่วน
เกี่ยวข้องหรือมีอ านาจควบคมุ รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของ
เว็บไซต์นั้นๆ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไมร่ับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นท่ี
เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึ้นจากการ
เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกลา่วการเชือ่มโยงมายังเว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมโยง
มายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ โดยแจ้งความประสงค์เปน็หนังสือแต่
หากต้องการเช่ือมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องไดร้ับความยินยอมเป็นหนังสือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าวการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยกไ็ด้ ในการทีเ่ว็บไซต์อื่นท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกดิขึน้จากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น 

 

กำรปฏิเสธควำมรับผิด 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะไมร่ับผดิต่อความเสยีหายใดๆ รวมถึง ความเสยีหาย สญูเสยีและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม ท่ีเป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเวบ็ไซต์ที่
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สญูเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงกั ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง



 

ประเทศไทย (กฟผ.) จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสยีหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้ึน นอกจากน้ีการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกดิขึ้นจากบนเว็บไซต์ 
หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตดัสนิใจหรือการกระท าใดๆ ท่ีเกดิจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ 
หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสยีหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้
ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดวี่าการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระท า
ใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 

 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1. การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือผู้ให้อนุญาตแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้มี
สิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผูเ้ดียวใน กรรมสิทธ์ิ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่
ในบริการซึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือผู้ให้อนุญาตการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) เป็นผู้จัดท าขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะไดร้ับการจดทะเบยีนไวห้รือไม่กต็าม 

2. ผู้ใช้บริการจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก าหนดให้เป็นความลบั โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ช่ือทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ช่ือโดเมนของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยไม่ได้รับความยินยอมเปน็ลายลักษณ์อักษรจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

 

กฎหมำยที่ใช้บังคับ 

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 


