
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
Privacy Policy of the National Institute of Animal Health 

จัดทําเมื่อวันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2556 
_______________________ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้ึน 
เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ท่ีติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์  ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพ่ือความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านท่ีเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์
แอดเดรส (Email Address)  ชื่อ (Name)  ท่ีอยู่หรือท่ีทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ 
(ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 

2.  ในกรณีท่ีท่านสมัคร (Sign Up) เพ่ือสมัครสมาชิกหรือเพ่ือใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ิมเติม ได้แก่ เพศ (Sex)  อายุ 
(Gender)  สิ่งท่ีโปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites)  ความสนใจ (Interests) ฯลฯ  

3. นอกจากนั้น เพ่ือสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ใน
การ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จึงจําเป็นต้องจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพ่ิมเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address)  ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน 
(Browser Type)  โดเมนเนม (Domain Name)  บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้เยี่ยมชม 
เวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้บริการเช้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website 
Addresses) 

4. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อ่ืนท่ีเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพ่ือจะได้ทราบและเช้าใจว่า
เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ท้ังนี้สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามท่ีได้มีการประกาศ
ไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดําเนินการใดๆ ตาม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเว็บไซต์ดังกล่าวประกาศไว้เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 
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การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าท่ีจําเป็น เช่น 

ซ่ือ และท่ีอยู่ เพ่ือใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมท้ังสํารวจความ
คิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เท่านั้น 
 

2.  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ขอรับรองว่าจะไม่น่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ี 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดย
เด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 
 

3.  ในกรณีท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ดําเนินการ
เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรม
ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เป็นต้น  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะ
กําหนดให้หน่วยงานท่ีได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความสับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการน่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ
กิจการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกท่ีจะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกท่ีจะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ     
กรมปศุสัตว์ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพ่ือแจ้งให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 
ทราบในหน้าเว็บ http://www.dld.go.th/niah  

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลชองท่าน สถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพ่ือกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลชองท่าน และเพ่ือรักษาความสับและความปลอดภัยชองข้อมูลบางอย่างท่ีมีความสําคัญ
อย่างยิ่ง เข่น หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน เป็นต้น  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จึงได้จัด
ให้มีซ่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูล ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสสับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มี
การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็น ต้น 

การใช้คุกก้ี (Cookies) 
“คุกก้ี” คือ ข้อมูลท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ 

(Web browser) ของ ผู้ใช้'บริการ และเม่ือมีการติดต้ังข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ 
“คุกก้ี” ก็จะทําให้เว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจาก โปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ 
“คุกก้ี” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกก้ี” นั้น ทํางานอีกต่อไป 

หากท่านเลือกใช้ “คุกก้ี” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากข้ึน เพราะ“คุกก้ี” 
จะช่วยจดจําเว็บไซต์ท่ีท่านแวะหรือเยี่ยมซม ท้ังนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะนําข้อมูลท่ี “คุกก้ี” 
ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เซิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนของ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ต่อไป 

2 / 3 



การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท้ังนี้เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ดังนั้น สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 

 
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 

ในกรณีท่ีท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เก่ียวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล 
หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ยินดี
ท่ีจะตอบข้อสงสัย รับฟ้งข้อเสนอแนะ และคําติชมท้ังหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ
ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  
กรมปศุสัตว์ ตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏข้างล่างนี้ 

 
  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
  เกษตรกลาง เลขท่ี 50/2 ถนนพหลโยธิน ซอย 45 แขวงลาดยาว 
  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทรศัพท์ 0-2579-8908 ถึง 14 
  โทรสาร  0-2579-8918 ถึง 19 
  Email  niah@dld.go.th 
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