นโยบายเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดทาขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2559
เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือต่อไปนี้
เรีย กว่า “สศช.” เป็ น ไปอย่ างเหมาะสม มีป ระสิ ทธิภ าพ และผู้ ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และ
ข้อกาหนดต่าง ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ จึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายเว็บไซต์ของ สศช. ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 คานิยาม
“สศช.” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายถึง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใด ๆ ของ สศช.
“บริการ” หมายถึง การใช้เนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ ของ สศช.
“เนื้อหา” หมายถึง ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือ
รูปภาพอื่น ๆ
ข้อ 2 วัตถุประสงค์
สศช. ได้จัดทาเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึง รายละเอียดในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ ใช้บริการ จะอยู่ภายใต้
เงื่อนไข และข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์ ก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่
จะปฏิ บั ติ ต ามเงื่อนไข และข้อ ก าหนดการให้ บ ริก ารที่ ก าหนดไว้นี้ หากผู้ ใช้ บ ริก ารไม่ ป ระสงค์ ที่ จะผู ก พั น ตาม
ข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที
ข้อ 3 เงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์
3.1 ข้อมูลที่นาเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของข้อมูล
ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลนั้น
3.2 สศช. อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็น
การเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.3 ในกรณีที่ สศช. หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สศช. มีสิทธิในการลบ
ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3.4 การใช้บริการของ สศช. ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกาหนดโดยปริยายนับ
จากเวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
ข้อ 4 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
4.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้องเป็น
จริง และเป็นปัจจุบันเสมอ หรือข้อมูลที่จาเป็น แก่ สศช. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้งาน
4.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ กาหนดของ สศช. และไม่ขัด
ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้ วิธีการอัตโนมัติ
(การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สศช. จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สศช. ให้ทาเช่นนั้นได้
4.4 ผู้ ใช้ บ ริ ก ารจะไม่ ท า หรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการขั ด ขวางหรือ รบกวนบริก ารของ สศช. รวมทั้ งเครื่ อ ง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
4.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทาสาเนาคัดลอก ทาซ้า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้น
แต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สศช. โดยให้ทาเช่นนั้นได้
4.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
4.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด
ข้อกาหนด
ข้อ 5 การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
5.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่ น เป็นเพียงการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น
สศช. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี อานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบใน
เนื้ อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้ น ๆ และ สศช. ไม่รับผิ ดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์ของ สศช. หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
5.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สศช. ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์
ของ สศช. ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์ นี้ จะต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สศช. แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สศช. ขอสงวนสิทธิที่จะ
กาหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สศช. จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ
ที่แสดงบนเว็บ ไซต์ที่ เชื่อมโยงมายั งเว็บ ไซต์ ของ สศช. หรือต่อ ความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิดขึ้ นจากการใช้เว็บ ไซต์
เหล่านั้น
ข้อ 6 การปฏิเสธความรับผิด
6.1 สศช. จะไม่รับ ผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือ
ต่อความเสี ย หาย สู ญ เสี ย หรือค่าใช้จ่ ายที่ เกิดจากความล้ มเหลวในการใช้งาน ความผิ ดพลาด การละเว้น การ
หยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สศช. จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย
สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สศช. ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่ งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทาใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา
ดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใด
ที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สศช. จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
ข้อ 7 กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7.1 สศช. หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สศช. เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์
ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง สศช. หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สศช. เป็นผู้จัดทาขึ้น
ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
7.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สศช. กาหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก สศช.
7.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อ
โดเมนของ สศช. โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สศช.
------------------------------------------------------------

