นโยบาย
เว็บไซซต์กรมโยธาธิการและะผังเมือง แและเว็บไซต์อื่นสังกัดกรมโยธาธิธิการและผัผังเมือง
Weebsite Policy
of
Departtment of Works annd Town & Countryy Plannin g (DPT)
and DPPT Adminiistration
จัดทําเมื่อวันที่ ๑๐ เมษาายน ๒๕๖๐
๑. วัตถุปประสงค์
ได้จัดทําขึ้นเพื
น ่อเผยแพร่รข้อมูลข่าวสารและให้บริการข้
า อมูลและสสารสนเทศ ในนการใช้บริการเว็
า บไซต์
ภ เงื่อนไขขและข้อกําหหนดดังต่อไปนีนี้ ผู้ใช้บริการจึจึงควรศึกษาเเงื่อนไขและข้ข้อกําหนด
ของผู้ใช้บบริการจะอยู่ภายใต้
การใช้เว็บบไซต์ และ/หหรือเงื่อนไขแลละข้อตกลงอื่นนใดที่กรมโยธาธิการและผังเมื
ง องได้แจ้งใให้ทราบบนเว็บไซต์โดย
ละเอี ยด ก่อ นเข้ า ใช้ บริ
บ การ ทั้ง นี้ในการใช้ บริ กการให้ ถือว่าผู้ใ ช้ บริก ารได้้ต กลงที่จะป ฏิบัติต ามเงื่อนไขและ
อ
ป
ที่จะผูกพันตามข้ ้อกําหนดและเงื่อนไข
ข้อกําหนนดการให้บริการที่กําหนดดไว้นี้ หากผู้ใใช้บริการไม่ประสงค์
การให้บริการ ขอความมกรุณาท่านยุติการเข้าชมแและใช้งานในเเว็บไซต์นี้ในทัันที
๒. เงื่อนไไขและข้อกําหนดการใช้
ห
งานเว็
า บไซต์
2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รบั เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงงข้อมูล เช่น ไฟล์
ไ ข้อมูล ข้ออความลายลักษณ์อักษร
ซอฟต์แววร์คอมพิวเตออร์ ดนตรี ไฟลล์เสียง หรือเสีสียงอื่นๆ ภาพพถ่าย วิดีโอ หรื
ห อรูปภาพ อื ่นๆ โดยเป็นส่
น วนหนึ่ง
ของการบบริการหรือโดยผ่านการใช้บริ
บ การ ซึ่งต่อไไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
ม้
ทธิ
ท ในทรัพย์สินนทางปัญญาขอองเจ้าของ
2.2 เนื้อหาาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาาจได้รับการคุมครองโดยสิ
เนื้อหานั้ัน ผู้ใช้บริการรไม่มีสิทธิเปลียนแปลงแก้
่
ไไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสรร้างผลงานต่ออเนื่องโดยอาศศัยเนื้อหา
ดังกล่าวไไม่ว่าจะทั้งหมมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้้บริการจะได้รัรบั อนุญาตโดยยชัดแจ้งจากเจจ้าของเนื้อหาานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจะพบเนนื้อหาที่ไม่เหมมาะสมหรือหยาาบคาย อันก่อให้
ใ เกิดความไมม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยง
ของตนเออง
2.4 กรมโยยธาธิการและผัผังเมืองทรงไว้้ซึ่งสิทธิในการรคัดกรอง ตรววจทาน ทําเครืรื่องหมาย เปลีลี่ยนแปลง
ม ่องมือ
แก้ไข ปฏิฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมอออกจากบริการ ซึ่งกรมโยธาธิธิการและเมืองงอาจจัดเตรียมเครื
ในการคัดดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่
โ ขัดต่อกกฎหมาย กฎรระเบียบของททางราชการที่เเกี่ยวข้อง
า ่วคราวหรืรือถาวร หรืออยกเลิกการใให้บริการ
2.5 กรมโยยธาธิการและะผังเมืองอาจจหยุดให้บริการชั
แก่ผู้ใช้บริการรายใดเเป็นการเฉพาะ หากการให้ห้บริการดังกลล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริ การอื่นๆ หรืรือขัดแย้ง
อ งให้ผู้ใช้บริ
บ การทราบลล่วงหน้า
ต่อกฎหมมาย โดยไม่ต้องแจ้
2.6 การหยยุดหรือการยกกเลิกบริการตตามข้อ 2.5 ผูผ้ใช้บริการจะะไม่สามารถเข้ข้าใช้บริการแและเข้าถึง
รายละเอีอียดบัญชีของผผู้ใช้บริการ ไฟฟล์เอกสารใดๆๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบบัญชีของผู้ใช้บ้ ริการได้
2.7 ในกรณี
ณี กรมโยธาธิการและผั
ก
งเมือองหยุดให้บริการเป็
ก นการถาาวร หรือยกเลิลิกบริการแก่ผูผ้ใู ช้บริการ
บ การได้โดยไม
ไม่ต้องแจ้งให้ผูผใู้ ช้บริการ
กรมโยธาาธิการและผังเมมืองมีสิทธิในกการลบข้อมูลตต่างๆ ที่อยู่ในบบัญชีของผู้ใช้บริ
ทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ หน้าที่ และคความรับผิดชออบของผู้ใช้บริิการ
3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูมลเกี่ยวกับตนนเอง เช่น ข้อมูมลระบุตัวตนหหรือรายละเอีอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง
เป็นจริง และเป็นปัจจุจบันเสมอ แกก่กรมโยธาธิกการและผังเมืองอันเป็นส่วนหนึ่งของกรระบวนการลงงทะเบียน
ใช้บริการร หรือการใช้บริ
บ การที่ต่อเนืนอง
่
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็
ก บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตตกลงของกรมโโยธาธิการ
และผังเมืมือง และไม่ขัดข้
ด องต่อกฎหมมาย กฎ ระเบีบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัตทีิท่เป็นที่ยอมรับั โดยทั่วไป
3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้
า หรือพยายยามเข้าใช้บริการหนึ
ก
่งบริการใดโดยวิ
า
ธีอื่น รวมถึงการรใช้วิธีการ
อัตโนมัตติิ (การใช้สคริริปต์) นอกจาากช่องทางที่กกรมโยธาธิการและผั
า
งเมืองจั
อ ดเตรียมไวว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้
ใ บริการ
จะได้รับออนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองโดดยชัดแจ้งให้ทํทาเช่นนั้นได้
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรื
ห อมีส่วนร่วมมในการขัดขวาางหรือรบกวนบบริการของกรมมโยธาธิการแลละผังเมือง
รวมทั้งเคครื่องแม่ข่ายแและเครือข่ายทีที่เชื่อมต่อกับบบริการ
3.5 ผู้ใช้บรการจะไม่
ริ
ทําสําเนา
า คัดลอก ททําซ้ํา ขาย แลกกเปลี่ยน หรือขายต่
ข อเพื่อบริกการเพื่อวัตถุประสงค์
ร ใดๆ
เว้นแต่ผใู้ใช้บริการจะไดด้รับอนุญาตจจากกรมโยธาธิธิการและผังเมืมืองโดยชัดแจ้้งให้ทําเช่นนัน้
3.6 ผูใ้ ช้บริการมีหน้าทีใ่ นการรั
น กษาควาามลับของรหัสผ่ผานที่เชื่อมโยงงกับบัญชีใดๆ ที ใ่ ช้ในการเข้าถึงบริการ
3.7 ผูใ้ ช้บริการจะเป็นผูรัร้ บผิดชอบแต่ต่เพียงผู้เดียว ต่ตอบุคคลใดๆ รวมถึงกรมโยยธาธิการและผังเมือง
ในความเเสียหายอันเกิดจากการละเเมิดข้อกําหนดด
4. การเชืชื่อมโยงกับเว็ว็บไซต์อื่นๆ
4.1 การเชือมโยงกั
อ่
บเว็บไซต์
บ อื่นเป็นเพีพียงการให้บริการเพื่ออํานววยความสะดววกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
ง อง มิได้มีส่สวนเกี่ยวข้องงหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง
บ ความถูกกต้อง ความนน่าเชื่อถือ
กรมโยธาาธิการและผังเมื
ตลอดจนนความรับผิดชอบในเนื
ด
้อหาข้
ห อมูลของ เว็บไซต์นั้นๆ และกรมโยธาธิการและะผังเมืองไม่รับผิ
บ ดชอบ
ต่อเนื้อหาาใดๆ ที่แสดงบบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัยังเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการรและผังเมืองหหรือต่อความเสีสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยียี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการรเชื่อมโยงมายัยังเว็บไซต์กรมมโยธาธิการแลละผังเมือง
4.2 กรณีต้ต้องการเชื่อมโโยงมายังเว็บไไซต์กรมโยธาาธิการและผังเมื
ง อง ผู้ใช้บริ การสามารถถเชื่อมโยง
บ ของกรมโโยธาธิการและะผังเมืองได้โดยแจ้
ด งความปประสงค์เป็นหหนังสือ แต่หากต้องการ
มายังหน้้าแรกของเว็บไซต์
เชื่อมโยงงมายังหน้าภาายในของเว็บไซต์
ไ นี้ จะต้องไได้รับความยินยอมเป็
น
นหนันังสือจากกรมโโยธาธิการแลละผังเมือง
แล้วเท่านั้น และในการรให้ความยินยอมดั
ย งกล่าว กกรมโยธาธิการรและผังเมืองขขอสงวนสิทธิททีี ่จะกําหนดเงือนไขใดๆ
่
ไว้ด้วยก็ไได้ ในการที่เว็บไซต์
บ อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บบไซต์ของกรมโโยธาธิการและผังเมืองจะไม่รรัั บผิดชอบต่อเนื
เ ้อหาใดๆ
ที่แสดงบบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกกรมโยธาธิการรและผังเมือง หรือต่อความมเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
จากการใใช้เว็บไซต์เหลล่านั้น
5. การปปฏิเสธความรัรับผิด
5.1 กรมโยยธาธิการและผผังเมืองจะไม่รรัับผิดชอบต่อความเสี
อ
ยหายยใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย
น้ ไ ว่าโดยตรงหหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากกการที่ผู้ใช้เข้าใชช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์
และค่าใช้ช้จ่ายที่เกิดขึนไม่
ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเเสียหาย สูญเสียยหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากควาามล้มเหลวในกการใช้งาน ความมผิดพลาด
การละเว้ว้น การหยุดชะะงัก ข้อบกพรร่อง ความไม่สสมบูรณ์ คอมพพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากรมมโยธาธิการแลละผังเมือง
จะได้รับแแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย
ห สูญเสียหหรือค่าใช้จ่ายดดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ กรมมโยธาธิการแลละผังเมือง
ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซซต์หรือบุคลากกรจากการเรียยกร้องใดๆ ที่เกิ
เ ดขึ้นจากบนนเว็บไซต์ หรืออเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึง
การตัดสินนใจหรือการกรระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชืชื่อถือในเนื้อหาาดังกล่าวของผผู้ใช้เว็บไซต์ หหรือในความเสีสยหายใดๆ

ไม่ว่าคว ามเสียหายททางตรง หรือทางอ้อม รว มถึงความเสียหายอื่นใดทีที่อ าจเกิดขึ้น ไได้ผู้ใ ช้บริการยอมรับ
ช อการกรระทําใดของผู้ใใช้บริการทั้งสิน้
และตระหหนักดีว่า กรมมโยธาธิการแลละผังเมืองจะไไม่ต้องรับผิดชอบต่
6. กรรมมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สนทางปั
ิน
ญญา
6.1 กรมโยยธาธิการและผัผังเมืองหรือผู้ออนุญาตแก่กรมโยธาธิ
ร
การแและผังเมืองเป็ปนผู้มีสิทธิตามมกฎหมาย
แต่เพียงผู้เดียวในกรรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งห มด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สิสนิ ทางปัญญาาใดๆ ที่มีอยูในบริ
่ใ การ
ซึ่งกรมโยยธาธิการและะผังเมืองหรือผู้อนุญาตแก่กกรมโยธาธิการและผั
า
งเมืองเป็
ง นผู้จัดทําขึ ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้น
จะได้รับกการจดทะเบียนไว้
ย หรือไม่กตาม
ต็
6.2 ผู้ใ ช้บ ริิก ารจะต้องไม่
ง เ ปิด เผยข้ข้อ มูล ที่ก รมโยธาธิก ารและผัง เมือ งกําาหนดให้เ ป็นความลับ
โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็
ย นลายลัักษณ์อักษรล่ววงหน้าจากกรรมโยธาธิการแและผังเมือง
6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางกาารค้า เครื่องหหมายการค้า เครื่องหมายบบริการ ตราสัสัญลักษณ์
ชื่อโดเมนนของกรมโยธธาธิการและผัผังเมือง โดยไมม่ได้รับความยิยินยอมเป็นลายลักษณ์อักกษรจากกรมโยธาธิการ
และผังเมืมือง
7. กฎหมมายที่บังคบใใช้
7.1 การตีความ
ค และการรบังคับตามเงื่อนไขการให้บริ
บ การฉบับนี้ ให้เป็นไปตามมกฎหมายไทยย

