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ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557
1. วัตถุประสงค
กรมพัฒนาที่ดิน จัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่อใหบริการขอมูลดานวิชาการ (MIS) ขอมูลทางดานแผนที่
(GIS) ผลงานวิจัย ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมงานของหนวยงานสูประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดกรม
พัฒนาที่ดิน ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการ
จึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่ กรมพัฒนาที่ดิน
ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเปน
สวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของ
เนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดย
อาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจง
จากเจาของเนื้อหานั้น
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความ
เสี่ยงของตนเอง
2.4 กรมพั ฒ นาที่ ดิน ทรงไว ซึ่ งสิ ทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ย นแปลงแกไ ข
ปฏิเ สธ หรื อลบเนื้ อหาใด ๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดิน อาจจัดเตรีย ม
เครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวของ
2.5 เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแก
ผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่น ๆ หรือ
ขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบ ริการ และเขาถึง
รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
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2.7 ในกรณีที่ เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ กรม
พัฒนาที่ดิน มีสิทธิในการลบขอมูลตาง ๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหผูใชบริการ
ทราบลวงหนา
3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตอง
เป น จริ ง และเป น ป จ จุ บั น เสมอ แก เว็บ ไซตก รมพัฒ นาที่ดิ น อัน เปน สว นหนึ่ง ของกระบวนการ
ลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของ กรมพัฒนา
ที่ดินและไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบ ริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบ ริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการ
อัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่ กรมพัฒนาที่ดินจัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะ
ไดรับอนุญาตจาก กรมพัฒนาที่ดิน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน
รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงค
ใด ๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก กรมพัฒนาที่ดิน โดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใชในการเขาถึง
บริการ
3.7 ผูใช บริ การจะเปน ผูรั บผิ ดชอบแตเพียงผูเดีย วตอบุคคลใด ๆ รวมถึง กรมพัฒนาที่ดิน ในความ
เสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่น ๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น
กรมพัฒนาที่ดิน มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ
ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และ กรมพัฒนาที่ดิน ไมรับผิดชอบตอ
เนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บ ไซตของ กรมพัฒนาที่ดิน หรือต อความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตกรมพัฒนา
ที่ดิน
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรก
ของเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดินได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือแตหากตองการเชื่อมโยง
มายั ง หน า ภายในของเว็ บ ไซตนี้ จะต องไดรั บ ความยิ น ยอมเป น หนั งสื อ จากกรมพัฒ นาที่ ดิ น
แลวเทานั้น และในการใหความรับผิดชอบดังกลาว กรมพัฒนาที่ดินขอสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนด
เงื่ อนไขใด ๆ ไว ดวยก็ ได ในการที่เว็บไซตอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กรมพัฒ นาที่ดิน
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จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ กรมพัฒนาที่ดิน
หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหลานั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 กรมพัฒ นาที่ดิน จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสีย หาย สูญเสียและคาใชจายที่
เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่
เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความลมเหลวในการใช
งาน ความผิ ดพลาด การละเว น การหยุดชะงัก ขอบกพรองความไมส มบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส
ถึงแมวา กรมพัฒนาที่ดิน จะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น
นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
บนเว็บไซต หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือใน
เนื้อหาดังกลาวของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหาทางตรง หรือทางออม
รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา กรมพัฒนาที่ดิน จะไม
ตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
6.1 กรมพัฒนาที่ดิน หรือผูใหอนุญาตแก เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดินเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียว
ในกรรมสิทธิ์ ผละประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสิน ทางปญญาใด ๆ ที่มีอยูในบริการซึ่ง
(หนวยงาน/เว็บไซต) หรือผูใหอนุญาตแก (หนวยงาน/เว็บไซต) เปนผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะ
ไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ กรมพัฒนาที่ดิน กําหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความ
ยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก กรมพัฒนาที่ดิน
6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อ
โดเมนของเว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก กรมพัฒนา
ที่ดิน
7. กฎหมายที่ใชบังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย
------------------------------------------------
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