ข้ อกำหนดและนโยบำยกำรให้ บริกำรเว็บไซต์ ของ สวทน.
เวอร์ ชนั่ 1.0
วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2559
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ยินดี
ต้อนรับผูใ้ ช้บริ การเข้าสู่ เว็บไซต์ของ สวทน. ซึ่ งจัดทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารการดาเนินงานของ สว
ทน. แก่ผสู ้ นใจ ในการใช้บริ การเว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริ การจะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดดังต่อไปนี้ ผูใ้ ช้บริ การจึง
ควรศึกษาข้อกาหนดฉบับนี้ และ/หรื อ ข้อกาหนดอื่นใดที่ สวทน. ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียด
ก่อนการเข้าใช้บริ การ ทั้งนี้ ในการใช้บริ การให้ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้ตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการ
ให้บริ การที่กาหนดไว้น้ ี หากผูใ้ ช้บริ การไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกาหนดการให้บริ การ ขอความกรุ ณา
ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์น้ ีทนั ที
ข้ อกำหนดกำรให้ บริกำร


๑. สวทน. จัดทาเว็บไซต์น้ ี ข้ ึนเป็ นบริ การสาธารณะแก่ที่ผสู ้ นใจข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของ
สวทน. และอนุญาตให้ใช้ขอ้ มูล ดาวน์โหลด หรื อทาสาเนา โดยต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดการให้บริ การ
ที่กาหนดไว้น้ ี



๒. สวทน. สงวนสิ ทธิ์ ในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งรู ปแบบและลักษณะของบริ การ รวมทั้งการปรับปรุ ง
หรื อแก้ไขเว็บไซต์หรื อเนื้ อหาบนเว็บไซต์น้ ี โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า



๓. ผูใ้ ช้บริ การอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ ง หรื อแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ขอ้ มูล ข้อความ บทความ รู ปภาพ
วีดิทศั น์ เสี ยง กราฟฟิ ค หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรี ยกว่า “เนื้ อหา”) เป็ นต้น โดยเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของบริ การหรื อโดยผ่านการใช้บริ การ



๔. เนื้ อหาที่นาเสนอต่อผูใ้ ช้บริ การ อาจได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของเจ้าของ
เนื้อหานั้น ผูใ้ ช้บริ การไม่มีสิทธิ เปลี่ยนแปลงแก้ไข จาหน่ายจ่ายโอนหรื อสร้างผลงานต่อเนื่ องโดยอาศัย
เนื้อหาดังกล่าวไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่ วน เว้นแต่ผใู ้ ช้บริ การจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของ
เนื้อหานั้น



๕. สวทน. สงวนสิ ทธิ ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทาเครื่ องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรื อลบ
เนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริ การ ซึ่ ง สวทน. อาจจัดเตรี ยมเครื่ องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่าง
ชัดเจน โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง



๖. สวทน. อาจหยุดให้บริ การเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อยกเลิกการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การรายใด
รวมทั้งปฏิเสธหรื อจากัดการเข้าถึงเว็บไซต์น้ ีจากหมายเลขไอพี (IP Address) ใด โดยไม่จาเป็ นต้องบอก

กล่าวหรื อระบุเหตุผลในการดาเนินการนั้น หากการให้บริ การดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ การอื่นๆ
หรื อขัดต่อกฎหมาย


๗. การหยุดหรื อการยกเลิกบริ การตามข้อ ๖ ผูใ้ ช้บริ การจะไม่สามารถเข้าใช้บริ การ และเข้าถึง
รายละเอียดบัญชีของผูใ้ ช้บริ การ ไฟล์เอกสารใดๆ หรื อเนื้ อหาอื่นๆ ที่อยูใ่ นบัญชีของผูใ้ ช้บริ การได้



๘. ในกรณี ที่ สวทน. หยุดให้บริ การเป็ นการถาวร หรื อยกเลิกบริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การ สวทช. มีสิทธิ ใน
การลบข้อมูลต่างๆ ที่อยูใ่ นบัญชีของผูใ้ ช้บริ การได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ การทราบล่วงหน้า

สิ ทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ใช้ บริกำร


๑. ผูใ้ ช้บริ การจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตวั ตนหรื อรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง
เป็ นจริ ง และเป็ นปั จจุบนั เสมอแก่ สวทน. อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริ การ หรื อ
การใช้บริ การที่ต่อเนื่อง



๒. ผูใ้ ช้บริ การจะใช้บริ การเว็บไซต์น้ ี เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุ ญาตตามข้อกาหนดของ สวทน.
และไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อหลักปฏิบตั ิที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป



๓. ผูใ้ ช้บริ การจะไม่เข้าใช้หรื อพยายามเข้าใช้บริ การหนึ่งบริ การใดโดย วิธีอื่น รวมถึงการใช้วธิ ีการ
อัตโนมัติ (การใช้สคริ ปต์) นอกจากช่องทางที่ สวทน. จัดเตรี ยมไว้ให้ เว้นแต่ผใู ้ ช้บริ การจะได้รับอนุญาต
จาก สวทน. โดยชัดแจ้งให้ทาเช่นนั้นได้



๔. ผูใ้ ช้บริ การจะไม่ทาหรื อมีส่วนร่ วมในการขัดขวาง หรื อรบกวนบริ การของ สวทน. รวมทั้งเครื่ องแม่
ข่ายและเครื อข่ายที่เชื่ อมต่อกับบริ การ



๕. ผูใ้ ช้บริ การจะไม่ทาสาเนา คัดลอก ทาซ้ า ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อบริ การ หรื อดาเนินการอื่นใดกับ
เนื้อหาหรื อข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อกาหนดของ
สวทช. เว้นแต่ผใู ้ ช้บริ การจะได้รับอนุญาตจาก สวทน. โดยชัดแจ้งให้ทาเช่นนั้นได้



๖. ผูใ้ ช้บริ การมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึง
บริ การ



๗. ผูใ้ ช้บริ การจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สวทน. ในความเสี ยหายอันเกิด
จากการละเมิดข้อกาหนด

กำรเชื่ อมโยงกับเว็บไซต์ อื่นๆ


๑. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็ นเพียงการให้บริ การเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ
เท่านั้น สวทน. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีอานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจน
ความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์น้ นั ๆ และ สวทน. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบน
เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สวทน. หรื อต่อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริ การ
เว็บไซต์เหล่านั้น



๒. กรณี ตอ้ งการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สวทน. ผูใ้ ช้บริ การสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของ
เว็บไซต์ของ สวทน. ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสื อ แต่หากต้องการเชื่ อมโยงมายังหน้าภายใน
ของเว็บไซต์น้ ี จะต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจาก สวทน. แล้วเท่านั้น และในการให้ความ
ยินยอมดังกล่าว สวทน. ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะกาหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ดว้ ยก็ได้



กำรปฏิเสธควำมรับผิด
๑. สวทน. จะไม่รับผิดต่อความเสี ยหายใดๆ รวมถึงความเสี ยหาย สู ญเสี ยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่วา่
โดยตรงหรื อโดยอ้อม ที่เป็ นผลหรื อสื บเนื่องจากการที่ผใู ้ ช้บริ การเข้าใช้เว็บไซต์น้ ีหรื อเว็บไซต์ที่
เชื่อมโยงกับเว็บไซต์น้ ี หรื อต่อความเสี ยหาย สู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน
ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่ อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ ไวรัส ถึงแม้วา่ สว
ทน. จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสี ยหาย สู ญเสี ยหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น


๒. สวทน. จะไม่รับผิดต่อผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์หรื อบุคคลจากการเรี ยกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์
หรื อเนื้ อหาใดๆ ซึ่ งรวมถึงการตัดสิ นใจหรื อการกระทาใดๆ ที่เกิดจากความเชื่ อถือในเนื้ อหาดังกล่าวของ
ผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ หรื อในความเสี ยหายใดๆ ไม่วา่ ความเสี ยหายทางตรงหรื อทางอ้อม รวมถึงความ
เสี ยหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผูใ้ ช้บริ การยอมรับและตระหนักดีวา่ สวทน. จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการ
กระทาใดของผูใ้ ช้บริ การทั้งสิ้ น



๓. ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์น้ ีเป็ นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งและนาเสนอตามสภาพ ที่ได้รับจาก
แหล่งที่น่าจะเชื่ อถือได้ แต่ สวทน. ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรื อสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์
ใดๆ ผูใ้ ช้บริ การพึงใช้วจิ ารณญาณด้วยตนเอง และโปรดทราบว่าบรรดาบทความ ข้อแนะนา หรื อความ
คิดเห็นใดๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์น้ ียงั คงเป็ นของผูน้ าเสนอข้อมูลดังกล่าว มิได้หมายความว่า สวทน. จะ
เห็นพ้องหรื อยอมรับบทความ คาแนะนา หรื อความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงโดยชัดแจ้งไว้
เป็ นอย่างอื่น

กำรรักษำควำมเป็ นส่ วนตัวและข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริกำร


๑. สวทน. จะปฏิบตั ิตอ่ ข้อมูลส่ วนบุคคลอย่างมัน่ คงปลอดภัยและปิ ดเป็ นความลับ และปกป้องความ
เป็ นส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การ ภายใต้นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ สวทน. (Privacy Policy)



๒. ผูใ้ ช้บริ การโปรดศึกษารายละเอียดได้จากนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลของ สวทน.
(Privacy Policy)

