นโยบายเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิ ตเวชนครสวรรค์ราชนคริ นทร์
Website Policy of (Organization/ Website)
จัดทำเมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2562
1. วัตถุประสงค์
โรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ยินดีต้อ นรับผู้ใ ช้บริกำรทุกท่ำนเข้ำสู่เว็บไซต์
www.nph.go.th ได้จดั ทำเว็บไซต์น้ขี น้ึ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่ำวสำรเกีย่ วกับกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์แก่
ผูส้ นใจในกำรใช้บริกำร เว็บไซต์ของผูใ้ ช้บริกำรจะอยู่ภำยใต้เงือ่ นไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผูใ้ ช้บริกำร
จึง ควรศึก ษำเงื่อ นไข และ ข้อ ก ำหนดกำรใช้ง ำนเว็บ ไซต์ และ/หรือ เงื่อ นไขและข้อ ตกลงอื่น ใดที่
โรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ได้แจ้งให้ทรำบ บนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้
บริกำร ทัง้ นี้ ในกำรใช้บริกำรให้ถอื ว่ำผู้ใช้บริกำรได้ตกลงที่จะปฏิบตั ิ ตำมเงื่อนไขและข้อ กำหนดกำร
ให้บริกำรที่กำหนดไว้น้ี หำกผูใ้ ช้บริกำรไม่ประสงค์ทจ่ี ะผูกพันตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขกำรให้บริกำร
ขอควำมกรุณำท่ำนยุตกิ ำรเข้ำชมและใช้งำนเว็บไซต์น้ใี นทันที
2. เงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์
2.1 ผู้ใช้บริกำรอำจได้รบั เข้ำถึง สร้ำง สิง่ หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล , ข้อควำมลำยลักษณ์
อักษร, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, ดนตรี, ไฟล์เสียง, หรือเสียงอื่น ๆ ภำพถ่ำย วิดโี อ หรือ รูปภำพอื่น ๆ
โดยเป็ นส่วนหนึ่งของบริกำรหรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “เนื้อหำ”
2.2 เนื้อหำที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร อำจได้รบั กำรคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์ส ินทำงปั ญญำของ
เจ้ำของเนื้อหำนัน้ ผูใ้ ช้บริกำรไม่มสี ทิ ธิเปลีย่ นแปลงแก้ไข จำหน่ำยจ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำน ต่อเนื่องโดย
อำศัยเนื้อหำดังกล่ำวไม่ว่ำจะทัง้ หมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รบั อนุ ญำตโดยชัดแจ้งจำก
เจ้ำของเนื้อหำนัน้
2.3 ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม หรือหยำบคำย อันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ภำยใต้
ควำมเสีย่ งของตนเอง
2.4 โรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์ ร ำชนคริน ทร์ ทรงไว้ ซ่ึ ง สิท ธิใ นกำรคัด กรอง ตรวจทำน
ท ำเครื่อ งหมำยเปลี่ย นแปลงแก้ไ ข ปฏิเ สธ หรือ ลบเนื้ อ หำใด ๆ ที่ไ ม่ เ หมำะสมออกจำกบริก ำรซึ่ง
โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ อำจจัดเตรียมเครื่องมือในกำรคัดกรองเนื้อหำอย่ำงชัดเจน
โดยไม่ขดั ต่อกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
2.5 โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์อำจหยุดให้บริกำรเป็ นกำรชัวครำวหรื
่
อถำวร หรือ
ยกเลิกกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรรำยใดเป็ นกำรเฉพำะ หำกกำรให้บริก ำรดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อ
ผูใ้ ช้บริกำรอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมำย โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผใู้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
2.6 กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ 2.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำร และเข้ำถึง
รำยละเอียดบัญชีของผูใ้ ช้บริกำร ไฟล์เอกสำรใด ๆ หรือเนื้อหำอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ในบัญชีของผูใ้ ช้บริกำรได้

2.7 ในกรณีท่โี รงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ หยุดให้บริกำรเป็ นกำรถำวร หรือยกเลิก
บริกำรแก่ผใู้ ช้บริกำร โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ มสี ทิ ธิในกำรลบข้
์
อมูลต่ำง ๆ ทีอ่ ยู่ใน
บัญชีของผูใ้ ช้บริกำรได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
3. สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริ การ
3.1 ผูใ้ ช้บริกำรจะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตวั ตนหรือรำยละเอียดกำรติดต่อที่ถูกต้อง
เป็ นจริง และเป็ นปั จจุบันเสมอแก่ โรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์รำชนคริน ทร์ อ ันเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนกำรลงทะเบียนใช้บริกำรหรือกำรใช้บริกำรทีต่ ่อเนื่อง
3.2 ผู้ใ ช้บ ริก ำรจะใช้บ ริก ำรเว็บ ไซต์ น้ี เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีไ ด้ร ับ อนุ ญ ำตตำมข้อ ก ำหนดของ
โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ และไม่ขดั ต่อกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบตั ทิ ่ี
เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
3.3 ผูใ้ ช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธอี ่นื รวมถึงกำรใช้วธิ กี ำร
อัตโนมัติ (กำรใช้สคริปต์) นอกจำกช่องทำงที่โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์จดั เตรียมไว้ให้
เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รบั อนุ ญำตจำกโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ โดยชัดแจ้งให้ท ำ
เช่นนัน้ ได้
3.4 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ ทำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำงหรือรบกวนกำรบริกำรโรงพยำบำลจิตเวช
นครสวรรค์รำชนครินทร์ รวมทัง้ เครื่องแม่ขำ่ ยและเครือข่ำยทีเ่ ชื่อมต่อกับบริกำร
3.5 ผูใ้ ช้บริกำรจะไม่ทำสำเนำ คัดลอก ทำซ้ำ ขำย แลกเปลีย่ น หรือขำยต่อบริกำรเพือ่ วัตถุประสงค์
ใด ๆ เว้นแต่ผใู้ ช้บริกำรจะได้รบั อนุญำตจำกโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์โดยขัดแจ้งให้ทำ
เช่นนัน้ ได้
3.6 ผู้ใ ช้บริก ำรมีห น้ ำที่ใ นกำรรัก ษำควำมลับของรหัส ผ่ำนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใ ด ๆ ที่ใ ช้ใ นกำร
เข้ำถึงบริกำร
3.7 ผู้ใ ช้บ ริก ำรจะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบแต่ เ พีย งผู้เ ดีย วต่ อ บุ ค คลใด ๆ รวมถึง โรงพยำบำลจิต เวช
นครสวรรค์รำชนครินทร์ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรละเมิดข้อกำหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ
4.1 กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่นื เป็ นเพียงกำรให้บริกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร
เท่ำนัน้ โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ มไิ ด้มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนำจควบคุม รับรอง
ควำม ถู ก ต้อ ง ควำมน่ ำ เชื่อ ถือ ตลอดจนควำมรับ ผิด ชอบในเนื้ อ หำข้อ มูล ของเว็บ ไซต์นัน้ ๆ และ
โรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์ร ำชนคริน ทร์ ไ ม่ ร ับผิดชอบต่ อ เนื้อ หำใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ อ่ืน ที่
เชื่อ มโยงมำยัง เว็บ ไซต์ www.nph.go.th หรือ ต่ อ ควำมเสีย หำยใด ๆ ที่เ กิด ขึ้น จำกกำรเข้ำ เยี่ย มชม
เว็บไซต์ดงั กล่ำวกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ www.nph.go.th
4.2 กรณีตอ้ งกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ผใู้ ช้บริกำร
สำมำรถเชื่อมโยงมำยังหน้ำแรกของเว็บไซต์ของโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ได้ โดยแจ้ง

ควำมประสงค์ เป็ นหนังสือ แต่หำกต้องกำรเชื่อมโยงมำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์น้ี จะต้องได้รบั ควำม
ยินยอมเป็ นหนังสือ จำกโรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ แล้ว เท่ำนัน้ และในกำรให้ค วำม
ยินยอม ดังกล่ำวโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้
ด้วยก็ได้ ในกำรที่ เว็บไซต์อ่นื ทีเ่ ชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์
จะไม่รบั ผิดชอบต่อเนื้อหำใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ท่เี ชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของโรงพยำบำลจิต เวช
นครสวรรค์รำชนครินทร์หรือต่อควำมเสียหำยใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรใช้เว็บไซต์เหล่ำนัน้
5. การปฏิ เสธความรับผิด
โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์จะไม่รบั ผิดต่อควำมเสียหำยใด ๆ รวมถึง ควำมเสียหำย
สูญ เสียและค่ำใช้จ่ำยที่เ กิดขึ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็ นผลหรือสืบเนื่องจำกกำรที่ผู้ใ ช้เข้ำใช้
เว็บไซต์น้ีหรือเว็บไซต์ท่เี ชื่อมโยงกับเว็บไซต์น้ี หรือต่อควำมเสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำก
ควำมล้มเหลวในกำรใช้งำน ควำมผิดพลำด กำรละเว้น กำรหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ควำมไม่สมบูรณ์
คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ำโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ จะได้รบั แจ้งว่ำอำจจะเกิดควำม
เสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึน้ นอกจำกนี้ โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์ ไม่รบั
ผิดต่อผูใ้ ช้เว็บไซต์หรือบุคคลจำกกำรเรียกร้องใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จำกบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหำใด ๆ ซึง่ รวมถึง
กำรตัดสินใจหรือกำรกระทำใด ๆ ทีเ่ กิดจำกควำมเชื่อถือในเนื้อหำดังกล่ำวของผูใ้ ช้เว็บไซต์ หรือในควำม
เสียหำยใด ๆ ไม่ว่ำควำมเสียหำยทำงตรง หรือทำงอ้อม รวมถึงควำมเสียหำยอื่นใดที่อำจเกิดขึ้นได้
ผูใ้ ช้บริกำร ยอมรับและตระหนักดีว่ำโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
กำรกระทำใดของผูใ้ ช้บริกำรทัง้ สิน้
6. กรรมสิ ทธิ์ และสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา
6.1 โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์หรือผูใ้ ห้อนุญำตแก่โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์
รำชนครินทร์เป็ นผูม้ สี ทิ ธิตำมกฎหมำยแต่เพียงผูเ้ ดียวใน กรรมสิทธิ ์ ผลประโยชน์ทงั ้ หมด รวมถึงสิทธิใน
ทรัพ ย์ส ินทำงปั ญ ญำใด ๆ ที่มีอ ยู่ใ นบริกำรซึ่ง โรงพยำบำลจิต เวชนครสวรรค์ร ำชนครินทร์ หรือ ผู้ใ ห้
อนุญำตแก่โรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์เป็ นผูจ้ ดั ทำขึน้ ไม่ว่ำสิทธิเหล่ำนัน้ จะได้รบั กำรจด
ทะเบียนไว้หรือไม่กต็ ำม
6.2 ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ (ชื่อหน่วยงำน/เว็บไซต์) กำหนดให้เป็ นควำมลับโดยไม่ได้
รับควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ำจำกโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์
6.3 ผูใ้ ช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ช่อื ทำงกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรบริกำรตรำสัญลักษณ์
ชื่อโดเมนของโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์โดยไม่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
จำกโรงพยำบำลจิตเวชนครสวรรค์รำชนครินทร์
7. กฎหมายที่ใช้บงั คับ
7.1 กำรตีควำม และกำรบังคับตำมเงือ่ นไขกำรให้บริกำรฉบับนี้ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยไทย

