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1. วัตถุประสงค์ 
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์สําหรับเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพลังงาน ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนด
ดังต่อไปน้ี ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเง่ือนไข และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเง่ือนไขและขอ้ตกลงอื่น
ใดที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ 
ทั้งน้ี ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดการให้บริการที่กําหนด
ไว้น้ี หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติ 
การเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์น้ีในทันที 

2. เง่ือนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ 
2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลาย

ลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถ่าย วิดีโอ 
หรือรูปภาพอ่ืนๆ โดยเป็นส่วนหน่ึงของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปน้ี
จะเรียกว่า “เน้ือหา”  

2.2 เ น้ือหาที่ นําเสนอต่อผู้ ใ ช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของเจ้าของเน้ือหาน้ัน ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่าย
จ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเน่ืองโดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเน้ือหาน้ัน 

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ 
ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง 

2.4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน 
ทําเคร่ืองหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเน้ือหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม 
ออกจากบริการ ซึ่งสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อาจจัดเตรียม
เครื่องมือในการคัดกรองเน้ือหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของ
ทางราชการท่ีเก่ียวข้อง 

2.5 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อาจหยุดให้บริการเป็นการช่ัวคราวหรือ
ถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอ่ืนๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้ง
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 



2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ 
และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเน้ือหารอ่ืนๆ  
ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 

2.7 ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หยุดให้บริการเป็นการถาวร 
หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ให้บริการ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีสิทธิ
ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
ทราบล่วงหน้า 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 
3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียด 

การติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) อันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้
บริการที่ต่อเน่ือง 

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์น้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหน่ึงบริการใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึง 
การใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางท่ีสํานักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นน้ันได้ 

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รวมท้ังเคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่ายที่เช่ือมต่อกับ
บริการ 

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย และเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นน้ันได้ 

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เช่ือมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ 
ในการเข้าถึงบริการ 

3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด 

 
 
 
 



4. การเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อ่ืน 
4.1 การเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนเป็นเพียงการให้บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้บริการเท่าน้ัน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มิได้มีส่วนเก่ียวข้อง
หรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ตลอดจนความรับผิดชอบ
ในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์น้ันๆ และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไม่
รับผิดชอบต่อเน้ือหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อ่ืนที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้า
เย่ียมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเช่ือมโยงมายังเว็บไซต์สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) 

5. การปฏิเสธความรับผิด 
5.1 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง 

ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือ
สืบเน่ืองจากการท่ีผู้ใข้เข้าใช้เว็บไซต์น้ีหรือเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกับเว็บไซต์น้ี หรือ 
ต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน  
ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์
ไวรัส ถึงแม้ว่าสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะได้รับการแจ้งว่าอาจจะ
เกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากน้ีสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ  
ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเน้ือหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ  
ที่เกิดจากความเช่ือถือในเน้ือหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ  
ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้น 
ได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 

6. กรรมสิทธ์ิและสิทธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 
6.1 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือผู้ให้อนุญาตแก่สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธ์ิ 
ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หรือผู้ให้อนุญาตแก่สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่าน้ันจะได้รับการจดทะเบียน
ไว้หรือไม่ก็ตาม 

6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 



6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ช่ือทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ 
ตราสัญลักษณ์ ช่ือโดเมนของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการให้บริการฉบับน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 

 
 
 
 
 
 


