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วัตถุประสงค์
เว็บไซต์จงั หวัดกระบี่ ได้จดั ทำขึ้นเพื่อให้บริ กำรแก่ประชำชนทัว่ ไปและหน่วยงำนจังหวัดกระบี่ ในกำรใช้บริ กำรเว็บไซต์
ของผูใ้ ช้บริ กำรจะอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขและ ข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผูใ้ ช้บริ กำรจึงควรศึกษำเงื่อนไข และข้อกำหนดกำรใช้งำน
เว็บไซต์ และ/หรื อเงื่อนไขและข้อตกลงอื่ นใดที่จงั หวัดกระบี่ได้แจ้งให้ทรำบบน เว็บไซต์โดยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้บริ กำร
ทั้งนี้ ในกำรใช้บริ กำรให้ถือว่ำผูใ้ ช้บริ กำรได้ตกลงที่จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อ กำหนดกำรให้บริ กำรที่กำหนดไว้น้ ี หำก
ผูใ้ ช้บริ กำรไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริ กำร ขอควำมกรุ ณำท่ำนยุติกำรเข้ำชมและใช้งำน
เว็บไซต์น้ ีในทันที
เงื่อนไขและข้ อกาหนดการใช้ งานเว็บไซต์
1. ผูใ้ ช้บริ กำรอำจได้รับ เข้ำถึง สร้ำง ส่ งหรื อแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ขอ้ มูล ข้อควำมลำยลักษณ์อกั ษร ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสี ยง หรื อเสี ยงอื่นๆ ภำพถ่ำย วิดีโอ หรื อรู ปภำพอื่นๆ โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของบริ กำรหรื อ
โดยผ่ำนกำรใช้บริ กำร ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่ำ “เนื้อหำ”
2. เนื้อหำที่นำเสนอต่อผูใ้ ช้บริ กำร อำจได้รับกำรคุม้ ครองโดยสิ ทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเจ้ำของเนื้อหำนั้น
ผูใ้ ช้บริ กำรไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ำยจ่ำยโอนหรื อสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัยเนื้อหำดังกล่ำวไม่วำ่
จะทั้ง หมดหรื อบำงส่ วน เว้นแต่ผใู ้ ช้บริ กำรจะได้รับอนุ ญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น
3. ผูใ้ ช้บริ กำรอำจพบเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม หรื อหยำบคำย อันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ภำยใต้ควำมเสี่ ยงของตนเอง
4. จังหวัดกระบี่ ทรงไว้ซ่ึงสิ ทธิในกำรคัดกรอง ตรวจทำน ทำเครื่ องหมำย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรื อลบเนื้อหำ
ใดๆ ที่ไม่เหมำะสมออกจำกบริ กำร ซึ่งจังหวัดกระบี่อำจจัดเตรี ยมเครื่ องมือในกำรคัดกรองเนื้อหำอย่ำง ชัดเจน
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ ยวข้อง
5. จังหวัดกระบี่ อำจหยุดให้บริ กำรเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร หรื อยกเลิกกำรให้บริ กำรแก่ผใู ้ ช้บริ กำรรำยใดเป็ นกำร
เฉพำะ หำกกำรให้บริ กำรดังกล่ำวส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ กำรอื่นๆ หรื อขัดแย้งต่อกฎหมำย โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ผูใ้ ช้บริ กำรทรำบล่วงหน้ำ
6. กำรหยุดหรื อกำรยกเลิกบริ กำรตำมข้อ 2.5 ผูใ้ ช้บริ กำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริ กำร และเข้ำถึงรำยละเอียดบัญชีของ
ผูใ้ ช้บริ กำร ไฟล์เอกสำรใดๆ หรื อเนื้อหำอื่นๆ ที่อยูใ่ นบัญชีของผูใ้ ช้บริ กำรได้
7. ในกรณีที่จงั หวัดกระบี่ หยุดให้บริ กำรเป็ นกำรถำวร หรื อยกเลิกบริ กำรแก่ผใู ้ ช้บริ กำร จังหวัด กระบี่ มีสิทธิในกำร
ลบข้อมูลต่ำงๆ ที่อยูใ่ นบัญชีของผูใ้ ช้บริ กำรได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู ้ ช้บริ กำรทรำบล่วงหน้ำ
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้ บริการ
1. ผูใ้ ช้บริ กำรจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตวั ตนหรื อรำยละเอียดกำรติดต่อที่ถูกต้อง เป็ นจริ ง และเป็ น
ปัจจุบนั เสมอแก่จงั หวัดกระบี่ อันเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียนใช้บริ กำร หรื อกำรใช้บริ กำรที่
ต่อเนื่อง
2. ผูใ้ ช้บริ กำรจะใช้บริ กำรเว็บไซต์น้ ี เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตตำมข้อกำหนดของ จังหวัดกระบี่ และไม่ขดั
ต่อกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบตั ิที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
3. ผูใ้ ช้บริ กำรจะไม่เข้ำใช้หรื อพยำยำมเข้ำใช้บริ กำรหนึ่งบริ กำรใดโดย วิธีอื่น รวมถึงกำรใช้วิธีกำรอัตโนมัติ (กำรใช้
สคริ ปต์) นอกจำกช่องทำงที่จงั หวัดกระบี่จดั เตรี ยมไว้ให้เว้นแต่ผใู ้ ช้บริ กำรจะ ได้รับอนุญำตจำกจังหวัดกระบี่ โดย

ชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ผใู ้ ช้บริ กำรจะไม่ทำหรื อมีส่วนร่ วมในกำรขัดขวำง หรื อรบกวนบริ กำรของจังหวัดกระบี่
รวมทั้งเครื่ องแม่ข่ำยและเครื อข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริ กำร
4. ผูใ้ ช้บริ กำรจะไม่ทำสำเนำ คัดลอก ทำซ้ ำ ขำย แลกเปลี่ยน หรื อขำยต่อบริ กำรเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
ผูใ้ ช้บริ กำรจะได้รับอนุญำตจำกจังหวัดกระบี่ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
5. ผูใ้ ช้บริ กำรมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงบริ กำร
6. ผูใ้ ช้บริ กำรจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงจังหวัด กระบี่ในควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกกำร
ละเมิดข้อกำหนด
การเชื่ อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
1. กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็ นเพียงกำรให้บริ กำรเพื่ออำนวยควำม สะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ กำรเท่ำนั้น จังหวัดกระบี่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีอำนำจควบคุม รับรอง ควำมถูกต้องควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนควำมรับผิดชอบในเนื้อหำ
ข้อมูลของเว็บไซต์น้ นั ๆ และจังหวัดกระบี่ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมำยัง
เว็บไซต์ของจังหวัดกระบี่หรื อต่อควำมเสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำเยีย่ มชมเว็บไซต์ดงั กล่ำวกำรเชื่อมโยง
มำยังเว็บไซต์จงั หวัดกระบี่
2. กรณีตอ้ งกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของจังหวัดกระบี่ ผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถเชื่อมโยงมำยังหน้ำแรกของเว็บไซต์ของ
จังหวัดกระบี่ ได้ โดยแจ้งควำมประสงค์เป็ นหนังสื อ แต่หำกต้องกำรเชื่อมโยงมำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์น้ ี
จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็ นหนังสื อจำกจังหวัดกระบีแ่ ล้วเท่ำนั้น และในกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำว จังหวัด
กระบี่ขอสงวนสิ ทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ดว้ ยก็ได้ ในกำรที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของจังหวัด
กระบี่ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของจังหวัดกระบี่ หรื อต่อควำม
เสี ยหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้เว็บไซต์เหล่ำนั้น
กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1. จังหวัดกระบี่หรื อผูใ้ ห้อนุญำตแก่จงั หวัดกระบี่ เป็ นผูม้ ีสิทธิตำมกฎหมำย แต่เพียงผูเ้ ดียวในกรรมสิ ทธิ์
ผลประโยชน์ท้งั หมด รวมถึงสิ ทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ ที่มีอยูใ่ นบริ กำร ซึ่งจังหวัดกระบี่หรื อผูใ้ ห้อนุญำต
แก่จงั หวัดกระบี่เป็ นผูจ้ ดั ทำขึ้น ไม่ว่ำสิ ทธิเหล่ำนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรื อไม่ก็ตำม
2. ผูใ้ ช้บริ กำรจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่จงั หวัดกระบี่กำหนดให้ เป็ นควำมลับ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำกจังหวัดกระบี่
3. ผูใ้ ช้บริ กำรจะต้องไม่ใช้ชื่อทำงกำรค้ำ เครื่ องหมำยกำรค้ำ เครื่ องหมำยกำรบริ กำร ตรำสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ
จังหวัดกระบี่ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกจังหวัดกระบี่
กฎหมายทีใ่ ช้ บังคับ
1. กำรตีควำม และกำรบังคับตำมเงื่อนไขกำรให้บริ กำรฉบับนี้ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยไทย

