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1. วัตถุประสงค์ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้จัดทําข้ึนเพ่ือในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่
ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเง่ือนไข และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/
หรือเง่ือนไขและข้อตกลงอ่ืนใดท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้แจ้งให้ทราบบน เว็บไซต์โดยละเอียด
ก่อนการเข้าใช้บริการ ท้ังนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงท่ีจะปฏิบัติตาม เง่ือนไขและข้อกําหนดการ
ให้บริการท่ีกําหนดไว้นี้  หากผู้ ใช้บริการไม่ประสงค์ท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการให้บริการ              
ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที 

2. เง่ือนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ 

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่นไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืนๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
บริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา” 

2.2 เนื้อหาท่ีน่าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ เจ้าของ
เนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก่ไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา
ดังกล่าวไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับ อนุญาตโดยซัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น 

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาท่ีไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยง
ของตนเอง 

2.4 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย 
เปลี่ยนแปลง แก่ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ท่ีไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซ่ึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ    
กรมปศุสัตว์ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

2.5 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิก
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอ่ืนๆ หรือ
ขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 



2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึง
รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 

2.7 ในกรณีท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่
ผู้ใช้บริการ  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

3. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อท่ีถูกต้อง    
เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการท่ีต่อเนื่อง 

3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของสถาบันสุขภาพ-
สัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติท่ีเป็นท่ี ยอมรับโดยท่ัวไป 

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึงการใช้วิธีการ
อัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่
ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยขัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้ 

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ รวมท้ังเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายท่ีเชื่อมต่อกับบริการ 

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ 
ทางการค้า เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยขัดแจ้งให้         
ทําเช่นนั้นได้ 

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าท่ีในการรักษาความลับของรหัสผ่านท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ท่ีใช้ในการเข้าถึงบริการ 

3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดขอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ     
กรมปศุสัตว์ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด 

4. การเช่ือมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนๆ 

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนเป็นเพียงการให้บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้บริการ เท่านั้น 
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ มิได้มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง      
ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ   



กรมปศุสัตว์ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซต์อ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์-
แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 

4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ผู้ใช้บริการสามารถ
เชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก  
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการท่ีเว็บไซต์อ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์
ของ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะไม่รับผิดขอบต่อเนื้อหาใดๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซต์ท่ีเชื่อมโยงมายัง
เว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หรือต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้เว็บไซต์
เหล่านั้น 

5. การปฏิเสธความรับผิด 

5.1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย 
สูญเสียและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ท่ีเป็นผลหรือสืบเนื่องจากการท่ีผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือ
เว็บไซต์ท่ีเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายท่ี เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน 
ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ฯลฯ ถึงแม้ว่า     
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้ึน นอกจากนี้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ 
ท่ีเกิดข้ึนจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ท่ีเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา
ดังกล่าวชองผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหาย
อ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จะไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการท้ังสิ้น 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

6.1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 
เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่ เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ท้ังหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ท่ี
มีอยู่ในบริการซ่ึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้จัดทําข้ึน ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 

6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กําหนดให้เป็น
ความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 



6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตรา สัญลักษณ์ ชื่อ
โดเมนของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 

7. กฎหมายท่ีใช้บังคับ 

7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการให้บริการฉบับนื้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


