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ทางอ้อม รว
ละผังเมืองจะไ

นทางปัญญา 

ผังเมืองหรือผู้อ
ระโยชน์ทั้งห
ผู้อนุญาตแก่ก
ตาม 
งไม่เปิดเผยข้
ักษณ์อักษรลว่
ม่ใช้ช่ือทางกา

ผังเมือง โดยไม

รบังคับตามเง่ื

มถึงความเสี
ไม่ต้องรับผิดช

 

อนุญาตแก่กร
มด รวมถึงสิ
กรมโยธาธิกา

ข้อมูลที่กรมโ
วงหน้าจากกร
ารค้า เครื่องห
ม่ได้รับความยิ

อนไขการใหบ้

ยหายอื่นใดที
ชอบต่อการกร

รมโยธาธิการแ
ทธิในทรัพย์สิ
ารและผังเมือง

ยธาธิการแล
รมโยธาธิการแ
หมายการค้า 
ยินยอมเป็นล

บริการฉบับน้ี 

ที่อาจเกิดขึ้นไ
ระทําใดของผู้ใ

และผังเมืองเป็
สินทางปัญญา
งเป็นผู้จัดทําขึ

ะผังเมืองกํา
และผังเมือง 
 เครื่องหมายบ
ายลักษณ์อัก

 ให้เป็นไปตาม

ได้ผู้ใช้บริกา
ใช้บริการทั้งสิ้

ปนผู้มีสิทธิตาม
าใดๆ ที่มีอยู่ใ
ขึ้น ไม่ว่าสิทธิ

าหนดให้เป็น

บริการ ตราสั
กษรจากกรมโ

มกฎหมายไทย

รยอมรับ
สิน้ 

มกฎหมาย
ในบริการ
ธิเหล่านั้น

ความลับ 

สัญลักษณ์ 
ยธาธิการ

ย 


