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1. วัตถุประสงค์ 

เว็บไซต์ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นช่องทางกลางในการสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด ทั้งข้อมูลเชิง
นโยบาย ระเบียบกฎหมาย ประกาศ ข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ตามภารกิจของส านักพัฒนาและส่งเสริม  
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและยกระดับงานบริการ
ประชาชนให้ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลมากขึ้น และผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pad.moi.go.th ผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดที่จะกล่าว
ต่อไปนี้ โดยผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลง 
อื่นใดที่ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทราบ
บนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อก าหนดการให้บริการที่ก าหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อก าหนด 
และเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์น้ีในทันที 

 
2. เง่ือนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ 

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล, ข้อความลายลักษณ์อักษร, 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ดนตรี, ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนือ้หา” 

2.2 เนื้อหาที่น าเสนอต่อผู้ใช้บรกิาร อาจได้รับการคุ้มครองโดยสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ
เนื้อหาน้ัน ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จ าหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาน้ัน 

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ 
ความเสี่ยงของตนเอง 

2.4 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทรงไว้ 
ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ท าเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ออกจากบริการ ซึ่งส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  



อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจหยุด
ให้บริการเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใ ช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ 
หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึง
รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 

2.7 ในกรณีที่ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการ
จังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

 
3. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง 
เป็นจริง และเป็นปัจจุบนัเสมอแก่ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง 

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์น้ี เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อก าหนดของส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการ
อัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากส านักพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยชัดแจ้งให้ท าเช่นน้ันได ้

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของส านักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เช่ือมต่อ 
กับบริการ 

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ท าส าเนา คัดลอก ท าซ้ า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์
ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยชัดแจ้งให้ท าเช่นน้ันได ้

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เช่ือมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึง
บริการ 



3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงส านักพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด
ข้อก าหนด 
 
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนๆ 

4.1 การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น 
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีอ านาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูล  
ของเว็บไซต์น้ันๆ และส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ของส านักพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจาก 
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4.2 กรณีต้องการเช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้บริการสามารถเช่ือมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของส านักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ โดยแจ้งความประสงค์ 
เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเช่ือมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ 
จากส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วเท่านั้น  
และในการให้ความยินยอมดังกล่าว ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เช่ือมโยงมายัง
เว็บไซต์ของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ของส านักพัฒนาและส่งเสริม 
การบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนจากการใช้
เว็บไซต์เหล่าน้ัน 
 
5. การปฏิเสธความรับผิด 

ส านักพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะไม่รับผิดต่อ
ความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผล  
หรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์น้ีหรือเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกับเว็บไซต์นี้  หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย
หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง 
ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้ึน นอกจากนี้ 
ส านักพัฒนาและส่งเสรมิการบรหิารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์



หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดข้ึนจากบนเว็บไซต์หรอืเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรอืการกระท า
ใดๆ ที่เกิดจากความเช่ือถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหาย
ทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดข้ึนได้ผู้ใช้บริการยอมรั บและตระหนักดีว่า  
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะไม่ต้องรับผิดชอบ 
ต่อการกระท าใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 
 
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

6.1 ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ให้
อนุญาตแก่ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธ์ิ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่
ในบริการซึ่งส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ให้
อนุญาตแก่ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้จัดท า
ข้ึน ไม่ว่าสิทธิเหล่าน้ันจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 

6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก าหนดให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าจากส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ช่ือทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ 
ช่ือโดเมนของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
7. กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 
 
 
 
 
 

นโยบายเว็บไซต์ของส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  Website Policy of  The  Office 
of Provincial Administration Development and Promotion. 
Office of The Permanent Secretary Ministry of Interior. 
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