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นโยบายเว็บไซตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
Website Policy of Department of Marine and Coastal Resources
(www.dmcr.go.th)
1.วัตถุประสงค
เว็บไซตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จัดทําขึ้นเพื่อให&บริการแก(ประชาชนทั่วไปและบุคลากรใน
สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในการใช&บริการข&อมูล และระบบงานบนเว็บไซตของผู&ใช&บริการจะอยู(
ภายใต&เ งื่ อนไขและข&อกํ าหนดดั งต( อไปนี้ ดังนั้ น ผู&ใช& บริ การจึ งควรศึ กษาเงื่ อนไขและข& อกํ า หนดการใช&งาน
เว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและข&อตกลงอื่นใดที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได&แจ&งให&ทราบบนเว็บไซต
โดยละเอียดก(อนการเข&าใช&บริการ ทั้งนี้ ในการใช&บริการให&ถือว(าผู&ใช&บริการได&ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข&อกําหนดการให&บริการที่กําหนดไว&นี้ หากผู&ใช&บริการไม(ประสงคที่จะผูกพันตามข&อกําหนดและเงื่อนไขการ
ให&บริการ ขอความกรุณาท(านยุติการเข&าชมและใช&งานเว็บไซตนี้ในทันที
2. เงื่อนไขและขDอกําหนดการใชDงานเว็บไซต
2.1 ผู&ใช&บริการอาจได&รับ การเข&าถึง การสร&าง การส(งหรือแสดงข&อมูล เช(น ไฟลข&อมูล ข&อความ ลาย
ลักษณอักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ(าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป=น
ส(วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ(านการใช&บริการ ซึ่งต(อไปนี้จะเรียกว(า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอต(อผู&ใช&บริการ อาจได&รับการคุ&มครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจ&าของ
เนื้อหานั้น ผู&ใช&บริการไม(มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก&ไข จําหน(ายจ(ายโอนหรือสร&างผลงานต(อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกล(าวไม(ว(าจะทั้งหมดหรือบางส(วน เว&นแต(ผู&ใช&บริการจะได&รับอนุญาตโดยชัดแจ&งจากเจ&าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู&ใช&บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม(เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก(อให&เกิดความไม(พอใจ ภายใต&ความ
เสี่ยงของตนเอง
2.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทรงไว&ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย
เปลี่ยนแปลงแก&ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม(เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงอาจจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ในการคั ด กรองเนื้ อ หาอย( า งชั ด เจน โดยไม( ขั ด ต( อ กฎหมาย
กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข&อง
2.5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาจหยุดให&บริการเป=นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการ
ให&บริการแก(ผู&ใช&บริการรายใดรายหนึ่งเป=นการเฉพาะ หากการให&บริการดังกล(าวส(งผลกระทบต(อผู&ใช&บริการ
อื่นๆ หรือขัดแย&งต(อกฎหมาย โดยไม(ต&องแจ&งให&ผู&ใช&บริการทราบล(วงหน&า
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข&อ 2.5 ผู&ใช&บริการจะไม(สามารถเข&าใช&บริการ และเข&าถึง
รายละเอียดบัญชีของผู&ใช&บริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู(ในบัญชีของผู&ใช&บริการได&
2.7 ในกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หยุดให&บริการเป=นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก(
ผู&ใช&บริการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีสิทธิในการลบข&อมูลต(างๆ ที่อยู(ในบัญชีของผู&ใช&บริการได&โดย
ไม(ต&องแจ&งให&ผู&ใช&บริการทราบล(วงหน&า
3. สิทธิ หนDาที่ และความรับผิดชอบของผูDใชDบริการ
3.1 ผู&ใช&บริการ สามารถให&ข&อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช(น ข&อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต(อที่
ถูกต&อง เป=นจริง และเป=นปจจุบันเสมอแก(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อันเป=นส(วนหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบียนใช&บริการ หรือเพื่อรับข&อมลข(าวสารและการใช&บริการที่ต(อเนื่อง
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3.2 ผู&ใช&บริการ จะใช&บริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคตามที่ได&รับอนุญาตตามข&อกําหนดของกรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝง และไม(ขัดต( อกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข&อบังคั บ หลั กปฏิบั ติ ที่เ ป=น ที่ย อมรั บ
โดยทั่วไป
3.3 ผู&ใช&บริการ จะไม(เข&าใช&หรือพยายามเข&าใช&บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช&วิธีการ
อั ตโนมั ติ (การใช& ส คริ ป ต) นอกจากช( องทางที่ กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝงจั ด เตรี ย มไว& ให& เว& น แต(
ผู&ใช&บริการจะได&รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยชัดแจ&งให&ทําเช(นนั้นได&
3.4 ผู&ใช&บริการ จะไม(ทําหรือมีส(วนร(วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง รวมทั้งเครื่องแม(ข(ายและเครือข(ายที่เชื่อมต(อกับบริการ
3.5 ผู&ใช&บริการ จะไม(ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต(อบริการเพื่อวัตถุประสงค
ใดๆ เว&นแต(ผู&ใช&บริการจะได&รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยชัดแจ&งให&ทําเช(นนั้นได&
3.6 ผู&ใช&บริการ มีหน&าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ(านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช&ในการเข&าถึง
บริการ
3.7 ผู&ใช&บริการ จะเป=นผู&รับผิดชอบแต(เพียงผู&เดียวต(อบุคคลใดๆ รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข&อกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเป=นเพียงการให&บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก(ผู&ใช&บริการเท(านั้น
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝงมิ ได& มี ส( ว นเกี่ ย วข& อ งหรื อมี อํ า นาจควบคุ ม รั บ รอง ความถู ก ต& องความ
น(าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข&อมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ไม(รับผิดชอบต(อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงหรือต(อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข&าเยี่ยมชมเว็บไซตดังกล(าวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
4.2 กรณีต&องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ผู&ใช&บริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหน&าแรกของเว็บไซตของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงได& โดยแจ&งความประสงคเป= น
หนังสือ แต(หากต&องการเชื่อมโยงมายังหน&าภายในของเว็บไซตนี้ จะต&องได&รับความยินยอมเป=นหนังสือจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงแล&วเท(านั้น และในการให&ความยินยอมดังกล(าว กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว&ด&วยก็ได& ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จะไม(รับผิดชอบต(อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง หรือต(อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช&เว็บไซตเหล(านั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะไม(รับผิดต(อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย
และค(าใช&จ(ายที่ เกิดขึ้นไม(ว(าโดยตรงหรือโดยอ& อม ที่เ ป=นผลหรือสืบเนื่ องจากการที่ผู& ใช&เข&าใช&เว็บไซตนี้หรื อ
เว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือต(อความเสียหาย สูญเสีย หรือค(าใช&จ(ายที่เกิดจากความล&มเหลวในการเข&า
ใช&งาน ความผิดพลาด การละเว&น การหยุดชะงัก ข&อบกพร(อง ความไม(สมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแม&ว(า
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จะได&รับแจ&งว(าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค(าใช&จ(ายดังกล(าวขึ้น
นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไม(รับผิดต(อผู&ใช&เว็บไซตหรือบุคคล จากการเรียกร&องใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือใน
เนื้อหาดังกล(าวของผู&ใช&เว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไม(ว(าความเสียหายทางตรง หรือทางอ&อม รวมถึง
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง
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ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได& ผู&ใช&บริการยอมรับและตระหนักดีว(า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะ
ไม(ต&องรับผิดชอบต(อการกระทําใดของผู&ใช&บริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
6.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือผู&ให&อนุญาตแก(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เป=นผู&
มีสิทธิตามกฎหมาย แต(เพียงผู&เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่
มีอยู(ในบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือผู&ให&อนุญาตแก(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
เป=นผู&จัดทําขึ้น ไม(ว(าสิทธิเหล(านั้นจะได&รับการจดทะเบียนไว&หรือไม(ก็ตาม
6.2 ผู&ใช&บริการจะต&องไม(เปLดเผยข&อมูลที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกําหนดให&เป=นความลับ
โดยไม(ได&รับความยินยอมเป=นลายลักษณอักษรล(วงหน&าจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
6.3 ผู&ใช&บริการจะต&องไม(ใช&ชื่อทางการค&า เครื่องหมายการค&า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ
ชื่อโดเมนของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝง โดยไม(ได&รั บความยินยอมเป=นลายลักษณอักษรจากกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
7. กฎหมายที่ใชDบังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให&บริการฉบับนี้ ให&เป=นไปตามกฎหมายไทย

(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลปM)
ผู&บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ง

สิงหาคม ๒๕๕๙

