นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
Website Policy of the National Institute of Animal Health
จัดทําเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
_______________________
1. วัตถุประสงค์
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําขึ้นเพื่อในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/
หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้ทราบบน เว็บไซต์โดยละเอียด
ก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกําหนดการ
ให้ บ ริ การที่ กํ า หนดไว้ นี้ หากผู้ ใช้ บ ริ การไม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะผู กพั น ตามข้ อกํ าหนดและเงื่ อนไขการให้ บ ริ การ
ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที
2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์
2.1 ผู้ใช้ บริ การอาจได้ รับ เข้ าถึ ง สร้าง ส่ งหรือแสดงข้ อมูล เช่ นไฟล์ ข้อมู ล ข้ อความลายลั กษณ์ อักษร
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่น่าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของ
เนื้ อหานั้ น ผู้ใช้บริการไม่ มีสิ ทธิ เปลี่ยนแปลงแก่ ไข จํ าหน่ายจ่ ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่ องโดยอาศั ยเนื้อหา
ดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับ อนุญาตโดยซัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยง
ของตนเอง
2.4 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย
เปลี่ยนแปลง แก่ ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ งสถาบันสุขภาพสั ตว์ แห่ งชาติ
กรมปศุสัตว์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้อง
2.5 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิก
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือ
ขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2.6 การหยุ ดหรื อการยกเลิ กบริ การตามข้ อ 2.5 ผู้ ใช้ บริ การจะไม่ สามารถเข้ าใช้ บริ การ และเข้ าถึ ง
รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
2.7 ในกรณีที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่
ผู้ใช้บริการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
3.1 ผู้ ใช้ บริ การจะให้ข้อมู ลเกี่ยวกั บตนเอง เช่น ข้ อมู ลระบุ ตัวตนหรื อรายละเอี ยดการติ ดต่ อที่ ถูกต้อง
เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป
3.3 ผู้ ใช้ บริ การจะไม่ เข้ าใช้ หรื อพยายามเข้ าใช้ บริ การหนึ่ งบริ การใดโดยวิ ธี อื่ น รวมถึ งการใช้ วิ ธี การ
อัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สถาบันสุ ขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จัดเตรี ยมไว้ให้ เว้นแต่
ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยขัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรมปศุสัตว์ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซํ้า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
ทางการค้ า เว้ นแต่ ผู้ ใช้ บริ การจะได้ รั บอนุ ญาตจากสถาบั นสุ ขภาพสั ตว์ แห่ งชาติ กรมปศุ สั ตว์ โดยขั ดแจ้ งให้
ทําเช่นนั้นได้
3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
3.7 ผู้ ใช้ บริ การจะเป็ นผู้ รั บผิ ดขอบแต่ เพี ยงผู้ เดี ยวต่ อบุ คคลใดๆ รวมถึ งสถาบั นสุ ขภาพสั ตว์ แห่ งชาติ
กรมปศุสัตว์ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้บริการ เท่านั้น
สถาบั น สุ ข ภาพสั ต ว์ แ ห่ ง ชาติ กรมปศุ สั ต ว์ มิ ได้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องหรื อมี อํ านาจควบคุ ม รั บรอง ความถู กต้ อง
ความน่ าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้ อหาข้ อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสถาบัน สุขภาพสัต ว์แห่งชาติ

กรมปศุสัตว์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ผู้ใช้บริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็น
หนั งสื อ แต่ หากต้ องการเชื่ อมโยงมายั งหน้ าภายในของเว็ บไซต์ นี้ จะต้ องได้ รั บความยิ นยอมเป็ นหนั งสื อจาก
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
ของ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะไม่รับผิดขอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสั ตว์ หรือต่ อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็ บไซต์
เหล่านั้น
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย
สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือ
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน
ความผิ ดพลาด การละเว้ น การหยุ ดชะงั ก ข้ อบกพร่ อง ความไม่ สมบู รณ์ คอมพิ วเตอร์ ไวรั ส ฯลฯ ถึ งแม้ ว่ า
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ขึ้น นอกจากนี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา
ดังกล่าวชองผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหาย
อื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6.1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่
มีอยู่ในบริการซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
6.2 ผู้ ใช้ บริ การจะต้ องไม่ เปิ ดเผยข้ อมู ลที่ ส ถาบั น สุ ขภาพสั ต ว์ แห่ งชาติ กรมปศุ สั ต ว์ กํ าหนดให้ เป็ น
ความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตรา สัญลักษณ์ ชื่อ
โดเมนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนื้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

