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1. วัตถุประสงค
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 จัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่อใหบริการ ขอมูลข(าวสารแก(ประชาชนทั่วไป และ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยู(
ภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังต(อไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียด
ก(อนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือว(าผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนด
การใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไม(ประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอ
ความกรุณาท(านยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง ส(งหรือแสดงขอมูล เช(น ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษร
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ(าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป<นส(วนหนึ่งของ
บริการหรือโดยผ(านการใชบริการ ซึ่งต(อไปนี้จะเรียกว(า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอต(อผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางป?ญญาของเจาของ
เนื้อหานั้น ผูใชบริการไม(มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหน(ายจ(ายโอนหรือสรางผลงานต(อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกล(าวไม(ว(าจะทั้งหมดหรือบางส(วน เวนแต(ผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไม(เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก(อใหเกิดความไม(พอใจ ภายใตความ
เสี่ยงของตนเอง
2.4 สํ า นั กงานสิ่ งแวดลอมภาคที่ 3 ทรงไวซึ่ งสิ ทธิ ในการคั ด กรอง ตรวจทาน ทํ า เครื่ องหมาย
เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม(เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3
อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย(างชัดเจน โดยไม(ขัดต(อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวของ
2.5 เว็บไซตนี้อาจหยุดใหบริการเป<นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแก(ผูใชบริการ
รายใดเป<นการเฉพาะ หากการใหบริการดังกล(าวส(งผลกระทบต(อผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงต(อกฎหมาย โดย
ไม(ตองแจงใหผูใชบริการทราบล(วงหนา
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไม(สามารถเขาใชบริการ และเขาถึง
รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู(ในบัญชีของผูใชบริการได
2.7 ในกรณี ที่เ ว็ บไซตนี้ ห ยุ ดใหบริ การเป< น การถาวร หรื อยกเลิ กบริ การแก( ผู ใชบริ การ สํ า นั กงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 3 มีสิทธิในการลบขอมูลต(างๆ ที่อยู(ในบัญชีของผูใชบริการไดโดยไม(ตองแจงใหผูใชบริการ
ทราบล(วงหนา
3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เช(น ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต(อ ที่ถูกตอง
เป<นจริง และเป<นป?จจุบันเสมอ แก(เว็บไซตอันเป<นส(วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใช
บริการที่ต(อเนื่อง

3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 3 และไม(ขัดต(อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เป<นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบริการจะไม(เขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช วิธีการ
อัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากช(องทางที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 จัดเตรียมไวให เวนแต(ผูใชบริการ
จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 โดยชัดแจงใหทําเช(นนั้นได
3.4 ผูใชบริการจะไม(ทําหรือมีส(วนร(วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต รวมทั้งเครื่องแม(
ข(ายและเครือข(ายที่เชื่อมต(อกับบริการ
3.5 ผูใชบริการจะไม(ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต(อบริการเพื่อวัตถุประสงค
ใดๆ เวนแต(ผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 โดยชัดแจงใหทําเช(นนั้นได
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผ(านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึง
บริการ
3.7 ผูใชบริการจะเป<นผูรับผิดชอบแต(เพียงผูเดียวต(อบุคคลใดๆ รวมถึงสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3
ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเป<นเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก(ผูใชบริการเท(านั้น
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 มิไดมีส(วนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความน(าเชื่อถือ
ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้นๆ และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ไม(รับผิดชอบต(อ
เนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 หรือต(อความ
เสี ย หายใดๆ ที่ เ กิด ขึ้ น จากการเขาเยี่ ย มชมเว็ บไซตดังกล( า วและการเชื่อมโยงมายั งเว็ บไซตของสํ า นั กงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 3
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํ านักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ผูใชบริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตไดโดยแจงความประสงคเป<นหนังสือ แต(หากตองการเชื่อมโยงมายังหนา
ภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเป<นหนังสือจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 แลวเท(านั้น และ
ในการใหความยินยอมดังกล(าวสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได
ในการที่เว็บไซตอื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 จะไม(รับผิดชอบต(อเนื้อหาใดๆ
ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 หรือต(อความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นจากการใชเว็บไซตเหล(านั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 จะไม(รับผิดต(อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสีย
และค(าใชจ(ายที่เกิดขึ้นไม(ว(าโดยตรงหรือโดยออม ที่เป<นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือ
เว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือต(อความเสียหาย สูญเสีย หรือค(าใชจ(ายที่เกิดจากความลมเหลวในการใช
งาน ความผิด พลาด การละเวน การหยุด ชะงัก ขอบกพร(อง ความไม( สมบูรณ คอมพิ วเตอรไวรัส ถึงแมว( า
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 จะไดรับแจงว(าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค(าใชจ(ายดังกล(าวขึ้น
นอกจากนี้สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 ไม(รับผิดต(อผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก
บนเว็บไซต หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล(าว
ของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใดๆ ไม(ว(าความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่นใด

ที่อาจเกิดขึ้นได ผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีว(าสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 จะไม(ตองรับผิดชอบต(อการ
กระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปTญญา
6.1 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 หรือผูใหอนุญาตแก(เว็บไซต เป<นผูมีสิทธิตามกฎหมายแต(เพียงผู
เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางป?ญญาใดๆ ที่มีอยู(ในบริการ ซึ่งสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 3 หรือผูใหอนุญาตแก(เว็บไซตเป<นผูจัดทําขึ้น ไม(ว(าสิทธิเหล(านั้นจะไดรับการจดทะเบียนไว
หรือไม(ก็ตาม
6.2 ผูใชบริการจะตองไม(เปJดเผยขอมูลที่สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 กําหนดใหเป<นความลับ โดย
ไม(ไดรับความยินยอมเป<นลายลักษณอักษรล(วงหนาจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3
6.3 ผูใชบริการจะตองไม(ใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ
ชื่อโดเมนของ เว็บไซตโดยไม(ไดรับความยินยอมเป<นลายลักษณอักษรจากสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3
7. กฎหมายที่ใชบังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเป<นไปตามกฎหมายไทย

