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จัดทําเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
1. วัตถุประสงค
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยไดจัดทําขึ้น ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไข
และขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือ
เงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขา
ใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการ
ใหบริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใ ชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอ
ความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนใี้ นทันที
2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ
อักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพ
อื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
“เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ
เจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงาน
ตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับ
อนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานัน้
2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใต
ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 เทศบาลตําบลทะเลทรัพยทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง
แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
2.5 เทศบาลตําบลทะเลทรัพยอาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการ
แกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการ
อื่นๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และ
เขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของ
ผูใชบริการได

2.7 ในกรณีที่ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยหยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแก
ผูใชบริการ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา
3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกีย่ วกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่
ถูกตอง เปนจริง และเปนปจจุบันเสมอ แก เทศบาลตําบลทะเลทรัพยอันเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของ
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยและไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช
วิธีการอัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจัดเตรียมไวให
เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจาก เทศบาลตําบลทะเลทรัพยโดยชัดแจงใหทําเชนนัน้ ได
3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ เทศบาล
ตําบลทะเลทรัพย รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อ
วัตถุประสงคใดๆ เวนแตผใู ชบริการจะไดรับอนุญาตจาก เทศบาลตําบลทะเลทรัพยโดยชัดแจงให
ทําเชนนั้นได
3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการ
เขาถึงบริการ
3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึง เทศบาลตําบลทะเลทรัพยใน
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
เทานั้น เทศบาลตําบลทะเลทรัพยมิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง
ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และ
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายัง
เว็บไซตของ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยหรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชม
เว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยผูใชบริการสามารถเชื่อมโยง
มายังหนาแรกของเว็บไซตของ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ

แตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจาก เทศบาลตําบลทะเลทรัพยแลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว
เทศบาลตําบลทะเลทรัพยขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได ในการที่เว็บไซตอื่น
ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดง
บนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยหรือตอความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึน้ จากการใชเว็บไซตเหลานั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและ
คาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผใู ชเขาใช
เว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่
เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง
ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา เทศบาลตําบลทะเลทรัพยจะไดรับแจงวาอาจจะ
เกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึน้ นอกจากนี้ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยไมรับ
ผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึน้ จากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใด
ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของ
ผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึง
ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
6.1 เทศบาลตําบลทะเลทรัพยหรือผูใหอนุญาตแก เทศบาลตําบลทะเลทรัพยเปนผูมีสิทธิตามกฎหมาย
แตเพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มี
อยูในบริการซึ่ง เทศบาลตําบลทะเลทรัพยหรือผูใหอนุญาตแกเทศบาลตําบลทะเลทรัพยเปน
ผูจัดทําขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมกต็ าม
6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยกําหนดใหเปนความลับ โดยไมได
รับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตรา
สัญลักษณ ชื่อโดเมนของ เทศบาลตําบลทะเลทรัพยโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจาก เทศบาลตําบลทะเลทรัพย
7. กฎหมายที่ใชบังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย

