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นโยบายเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
DMCR Website Policy (www.dmcr.go.th)
1. บทนา
เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทาขึ้นเพื่อ เป็นช่องทางในการเผยแพร่และให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ตามภารกิ จ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ของประเทศ โดยเน้ น การใช้ ง าน
และการเข้าถึงที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถอานวยความสะดวกให้ แก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยระบบงานบนเว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใช้ บ ริก ารจะอยู่ ภ ายใต้ เงื่อ นไขและ
ข้อกาหนดตามที่กรมกาหนด ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อ กาหนดการให้ บ ริ การที่ ก าหนดไว้นี้ หากผู้ ใช้ บ ริการไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะผู กพั น ตามข้อ ก าหนดและเงื่อ นไข
การให้บริการขอความกรุณาให้ยุติการเข้าชมและออกจากการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ใช้บริการศึกษาเงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด
ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ
3. เงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์
3.1 ผู้ ใช้บ ริการอาจได้รับ การเข้าถึง การสร้าง การส่ งหรือแสดงข้อมู ล เช่น ไฟล์ ข้อมูล ข้อ ความ
ลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
3.2 เนื้อหาที่นาเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ
เนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จาหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่ อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
3.3 ผู้ ใช้ บ ริก ารอาจพบเนื้ อหาที่ ไม่ เหมาะสม หรือหยาบคาย อัน ก่ อให้ เกิ ดความไม่ พ อใจ ภายใต้
ความเสี่ยงของตนเอง
3.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ทรงไว้ซึ่งสิ ทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทาเครื่องหมาย
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบของ
ทางราชการที่เกีย่ วข้อง
3.5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิก
การให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารรายใดรายหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะ หากการให้ บ ริก ารดั งกล่ าวส่ งผลกระทบต่ อ
ผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึง
รายละเอี ย ดบั ญ ชี ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ไฟล์ เอกสารใด ๆ หรื อ เนื้ อ หาอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ในบั ญ ชี ข องผู้ ใช้ บ ริ ก ารได้
โดยไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้
3.7 ในกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการ
แก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจากประเมิ น แล้ ว ว่าอาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ การให้ บ ริก ารในภาพรวม หรื อ กระทบต่ อ
การใช้งานของผู้ใช้บริการรายอื่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชี
ของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
สิท ธิ หน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของผู้ ใช้บริการ ที่มีต่อเว็บ ไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง มีดังต่อไปนี้ คือ
4.1 สามารถให้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกับ ตนเอง เช่ น ข้อ มู ล ระบุ ตั ว ตนหรือรายละเอี ยดการติด ต่ อ ที่ ถูก ต้ อ ง
เป็ น จริง และเป็ น ปั จ จุ บั น เสมอแก่ก รมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อั นเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการ
ลงทะเบียนใช้บริการ หรือเพื่อรับข้อมลข่าวสารและการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
4.2 สามารถใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อที่กาหนดไว้ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.3 จะไม่เข้าใช้ห รือพยายามเข้าใช้บ ริการหนึ่ งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมั ติ
(การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทาเช่นนั้นได้
4.4 จะไม่ทาหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
4.5 จะไม่ทาสาเนา คัดลอก ทาซ้า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยชัดแจ้งให้ทาเช่นนั้นได้
4.6 มีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ในการเข้าถึงบริการ
4.7 จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกาหนด
5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
5.1 การเชื่อมโยงไปยั งเว็บ ไซต์อื่น เป็นเพี ยงการให้ บริการเพื่ ออานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บริการ
เท่านั้ น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้ น ๆ และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งหรือต่อความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ใช้บริการสามารถ
เชื่อมโยงมายั งหน้ าแรกของเว็บ ไซต์ของกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็ น
หนังสือ แต่หากต้องการเชื่อ มโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ขอสงวนสิทธิที่จะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะไม่รับผิ ดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
6. การปฏิเสธความรับผิด
6.1 กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง จะไม่ รับผิ ดต่อความเสี ยหายใด ๆ รวมถึงความเสี ยหาย
สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้
หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวใน
การเข้าใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่ส มบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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ถึงแม้ว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวขึ้น
6.2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคล จากการเรียกร้องใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทาใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือใน
เนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะ
ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
7. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 กรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งหรือ ผู้ ให้ อนุ ญ าตแก่ก รมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเป็นผู้จัดทาขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
7.2 ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกาหนดให้เป็นความลับ
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7.3 ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์
ชื่ อ โดเมนของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง โดยไม่ ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรจาก
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สิงหาคม ๒๕๖๔

