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Website Policy of Department of Health
1. วมัตถถุประสงคต์
กรมอนามมัยไดด้จมัดททําขขขึ้นเพพพื่อใหด้หนน่วยงานใชด้บรริการ เวว็บไซตต์ของผผด้ใชด้บรริการจะอยผน่ภายใตด้เงพพื่อนไข
และขด้อกทําหนดดมังตน่อไปนนขึ้ ผผใด้ ชด้บรริการจขงควรศขกษาเงพอพื่ นไข และ ขด้อกทําหนดการใชด้งานเวว็บไซตต์ และเงพอพื่ นไข
และขด้อตกลงอพพื่นใดทนพื่ กรมอนามมัย ไดด้แจด้งใหด้ทราบบน เวว็บไซตต์โดยละเอนยดกน่อนการเขด้าใชด้บรริการ ทมัขึ้งนนขึ้ ใน
การใชด้บรริการใหด้ถพอวน่าผผด้ใชด้บรริการ ไดด้ตกลงทนพื่จะปฏริบมัตริตาม เงพพื่อนไขและขด้อกทําหนดการใหด้บรริการทนพื่กทําหนด
ไวด้นนขึ้ หากผผด้ใชด้บรริการไมน่ประสงคต์ทนพื่จะผผกพมันตามขด้อกทําหนดและ เงพพื่อนไขการใหด้บรริการ ขอความกรรุณาทน่าน
ยรุตริการเขด้าชมและใชด้งานเวว็บไซตต์นในขึ้ นทมันทน
2. เงงงื่อนไขและขข้อกกําหนดการใชข้งานเวว็บไซตต์
2.1 ผผด้ใชด้บรริการอาจไดด้รมับ เขด้าถขง สรด้าง สน่งหรพอแสดงขด้อมผล เชน่น ไฟลต์ขด้อมผล ขด้อความลายลมักษณต์
อมักษร ซอฟตต์แวรต์คอมพริวเตอรต์ ดนตรน ไฟลต์เสนยง หรพอเสนยงอพพื่นๆ ภาพถน่าย วริดนโอ หรพอรผปภาพ อพพื่นๆ โดยเปป็น
สน่วนหนขพื่งของบรริการหรพอโดยผน่านการใชด้บรริการ ซขพื่งตน่อไปนนจขึ้ ะเรนยกวน่า “เนพอขึ้ หา”
2.2 เนพขึ้อหาทนพื่นทําเสนอตน่อผผด้ใชด้บรริการ อาจไดด้บการครุด้มครองโดยสริทธริในทรมัพยต์สรินทางปปัญญาของ
เจด้าของเนพขึ้อหานมันขึ้ ผผด้ใชด้บรริการไมน่มนสริทธริเปลนพื่ยนแปลงแกด้ไข จทําหนน่ายจน่ายโอนหรพอสรด้างผลงาน ตน่อเนพพื่องโดย
อาศมัยเนพขึ้อหาดมังกลน่าวไมน่วน่าจะทมัขึ้งหมดหรพอบางสน่วน เวด้นแตน่ผผด้ใชด้บรริการจะไดด้รมับ อนรุญาตโดยชมัดแจด้งจาก
เจด้าของเนพอขึ้ หานมันขึ้
2.3 ผผด้ใชด้บรริการอาจพบเนพขึ้อหาทนพื่ไมน่เหมาะสม หรพอหยาบคาย อมันกน่อใหด้เกริดความไมน่พอใจ ภายใตด้
ความเสนพื่ยงของตนเอง
2.4 กรมอนามมัย ทรงไวด้ซขพื่งสริทธริในการคมัดกรอง ตรวจทาน ททําเครพพื่องหมาย เปลนพื่ยนแปลง แกด้ไข
ปฏริเสธ หรพอลบเนพขึ้อหาใดๆ ทนพื่ไมน่เหมาะสมออกจากบรริการ ซขพื่งกรมอนามมัย อาจจมัดเตรนยมเครพพื่องมพอในการ
คมัดกรองเนพอขึ้ หาอยน่างชมัดเจน โดยไมน่ขมัดตน่อกฎหมาย กฎ ระเบนยบของทางราชการ ทนพื่เกนพื่ยวขด้อง
2.5 กรมอนามมั ย อาจหยรุ ด ใหด้ บ รริ ก ารเปป็ น การชมัพื่ ว คราวหรพ อ ถาวร หรพ อ ยกเลริ ก การใหด้ บ รริ ก าร
แกน่ผผด้ใชด้บรริการรายใดเปป็นการเฉพาะ หากการใหด้บรริการดมังกลน่าวสน่งผลกระทบตน่อผผด้ใชด้บรริการ อพพื่นๆ หรพอขมัด
แยด้งตน่อกฎหมาย โดยไมน่ตด้องแจด้งใหด้ผใผด้ ชด้บรริการทราบลน่วงหนด้า
2.6 การหยรุดหรพอการยกเลริกบรริการตามขด้อ 2.5 ผผด้ใชด้บรริการจะไมน่สามารถเขด้าใชด้บรริการ และเขด้าถขง
รายละเอนยดบมัญชนของผผใด้ ชด้บรริการ ไฟลต์เอกสารใดๆ หรพอเนพอขึ้ หาอพพื่นๆ ทนพื่อยผน่ในบมัญชนของ ผผใด้ ชด้บรริการไดด้
2.7 ในกรณน ทนพื่ กรมอนามมั ย หยรุ ดใหด้ บ รริ ก ารเปป็ น การถาวร หรพ อ ยกเลริ ก บรริ ก ารแกน่ ผผ ด้ ใ ชด้ บ รริ การ
กรมอนามมัย มนสริทธริในการลบขด้อมผลตน่างๆ ทนพื่อยผน่ในบมัญชนของผผด้ใชด้บรริการไดด้ โดยไมน่ตด้องแจด้งใหด้ผผด้ใชด้บรริการ
ทราบลน่วงหนด้า
3. สสิทธสิหนข้าททงื่ และความรมับผสิดชอบของผผข้ใชข้บรสิการ
3.1 ผผด้ใชด้บรริการจะใหด้ขด้อมผลเกนพื่ยวกมับตนเอง เชน่น ขด้อมผลระบรุตมัวตนหรพอรายละเอนยดการ ตริดตน่อทนพื่ถผก

ตด้อง เปป็นจรริง และเปป็นปปัจจรุบมันเสมอ แกกรมอนามมัย อมันเปป็นสน่วนหนขพื่งของ กระบวนการลงทะเบนยน
ใชด้บรริการ หรพอการใชด้บรริการทนพื่ตน่อเนพอพื่ ง
3.2 ผผด้ใชด้บ รริ การจะใชด้ บรริ การเวว็บ ไซตต์ นนขึ้ เพพพื่อ วมั ต ถรุ ป ระสงคต์ ทนพื่ ไ ดด้ รมั บ อนรุญ าตตามขด้ อ กทํ า หนดของ
กรมอนามมัย และไมน่ขมัดตน่อกฎหมาย กฎ ระเบนยบ ขด้อบมังคมับ หลมักปฏริบมัตริทเนพื่ ปป็นทนพื่ ยอมรมับโดยทมัพื่วไป
3.3 ผผด้ใชด้บรริการจะไมน่เขด้าใชด้หรพอพยายามเขด้าใชด้บรริการหนขพื่งบรริการใดโดยวริธนอพพื่น รวมถขงการใชด้
วริธนการอมัตโนมมัตริ (การใชด้สครริปตต์) นอกจากชน่องทางทนพื่กรมอนามมัย จมัดเตรนยมไวด้ใหด้ เวด้นแตน่ผผด้ใชด้บรริการจะ
ไดด้รมับอนรุญาตจากกรมอนามมัย โดยชมัดแจด้งใหด้ททําเชน่นนมันขึ้ ไดด้
3.4 ผผด้ใชด้บรริการจะไมน่ททําหรพอมนสน่วนรน่วมในการขมัดขวางหรพอรบกวนบรริการกรมอนามมัย รวมทมัขึ้ง
เครพอพื่ งแมน่ขาน่ ยและเครพอขน่ายทนเพื่ ชพอพื่ มตน่อกมับบรริการ
3.5 ผผ ด้ ใ ชด้ บ รริ ก ารจะไมน่ ททํ า สทํ า เนา คมั ด ลอก ททํ า ซขึ้ทํ า ขาย แลกเปลนพื่ ย น หรพ อ ขายตน่ อ บรริ ก ารเพพพื่ อ
วมัตถรุประสงคต์ใดๆ เวด้นแตน่ผด้ใผ ชด้บรริการจะไดด้รมับอนรุญาตจากกรมอนามมัย โดยชมัดแจด้งใหด้ ททําเชน่นนมันขึ้ ไดด้
3.6 ผผด้ใชด้บรริการมนหนด้าทนพื่ในการรมักษาความลมับของรหมัสผน่านทนพื่เชพพื่อมโยงกมับบมัญชนใดๆ ทนพื่ใชด้ในการ
เขด้าถขงบรริการ
3.7 ผผด้ใชด้บรริการจะเปป็นผผด้รมับผริดชอบแตน่เพนยงผผด้เดนยวตน่อบรุคคลใดๆ รวมถขงกรมอนามมัย ในความ
เสนยหายอมันเกริดจากการละเมริดขด้อกทําหนด
4. การเชงงื่อมโยงกมับเวว็บไซตต์องงื่นๆ
4.1 การเชพพื่อมโยงไปยมังเวว็บไซตต์อพพื่นเปป็นเพนยงการใหด้บรริการเพพพื่ออทํานวยความสะดวกแกน่ผผด้ใชด้บรริการ
เทน่านมันขึ้ กรมอนามมัย มริไดด้มสน น่วนเกนพื่ยวขด้องหรพอมนอทํานาจควบครุม รมับรอง ความถผกตด้อง ความนน่าเชพอพื่ ถพอ ตลอด
จนความรมับผริดชอบในเนพขึ้อหาขด้อมผลของเวว็บไซตต์นมัขึ้น ๆ และกรมอนามมัย ไมน่รมับผริดชอบตน่อเนพขึ้อหาใด ๆ ทนพื่
แสดงบนเวว็บไซตต์อพพื่นทนพื่เชพพื่อมโยงมายมัง เวว็บไซตต์ของกรมอนามมัย หรพอตน่อความเสนยหายใด ๆ ทนพื่เกริดขขขึ้นจาก
การเขด้าเยนพื่ยมชม เวว็บไซตต์ดมังกลน่าวการเชพพื่อมโยงมายมัง เวว็บไซตกรมอนามมัย
4.2 กรณนตด้องการเชพพื่อมโยงมายมังเวว็บไซตต์ของกรมอนามมัย ผผด้ใชด้บรริการสามารถเชพพื่อมโยง มายมังหนด้า
แรกของเวว็บไซตต์ของกรมอนามมัย ไดด้โดยแจด้งความประสงคต์เปป็นหนมังสพอ แตน่หากตด้องการเชพอพื่ มโยงมายมังหนด้า
ภายในของเวว็บไซตต์นนขึ้จะตด้องไดด้รมับความยรินยอมเปป็นหนมังสพอจากกรมอนามมัยแลด้วเทน่านมัขึ้น และในการ
ใหด้ความยรินยอมดมังกลน่าวกรมอนามมัย ขอสงวนสริทธริทนพื่จะกทําหนดเงพพื่อนไขใดๆ ไวด้ดด้วยกว็ไดด้ในการทนพื่เวว็บไซตต์อพพื่น
ทนพื่เชพพื่อมโยงมายมังเวว็บไซตต์ของกรมอนามมัย จะไมน่รมับผริดชอบตน่อเนพขึ้อหาใดๆ ทนพื่แสดง บนเวว็บไซตต์ทนพื่เชพพื่อมโยง
มายมังเวว็บไซตต์ของกรมอนามมัย หรพอตน่อความเสนยหายใด ๆ ทนพื่เกริดขขขึ้นจากการใชด้เวว็บไซตต์เหลน่านมันขึ้
5. การปฏสิเสธความรมับผสิด
5.1 กรมอนามมัย จะไมน่รมับผริดตน่อความเสนยหายใด ๆ รวมถขง ความเสนยหายสผญเสนยและ คน่าใชด้จน่ายทนพื่
เกริดขขขึ้นไมน่วน่าโดยตรงหรพอโดยอด้อมทนพื่เปป็นผลหรพอสพบเนพพื่องจากการทนพื่ผผด้ใชด้เขด้าใชด้เวว็บไซตต์นนขึ้ หรพอเวว็บไซตต์ทนพื่เชพพื่อม
โยงกมับเวว็บไซตต์นนขึ้หรพอตน่อความเสนยหาย สผญเสนยหรพอคน่าใชด้จน่ายทนพื่เกริดจากความลด้มเหลวในการใชด้งาน ความ
ผริ ด พลาด การละเวด้ น การหยรุ ด ชะงมั ก ขด้ อ บกพรน่ อ ง ความไมน่ ส มบผ ร ณต์ คอมพริ ว เตอรต์ ไ วรมั ส ถข ง แมด้ ว น่ า
กรมอนามมัย จะไดด้รมับแจด้งวน่าอาจจะ เกริดความเสนยหายสผญเสนยหรพอคน่าใชด้จน่ายดมังกลน่าวขขขึ้น นอกจากนนขึ้กรม
อนามมัย ไมน่รมับผริดตน่อผผด้ใชด้เวว็บไซตต์หรพอบรุคคลจากการเรนยกรด้องใดๆ ทนพื่เกริดขขขึ้นจากบนเวว็บไซตต์หรพอเนพขึ้อหาใดๆ

ซขพื่งรวมถขงการตมัดสรินใจหรพอการกระททําใด ๆ ทนพื่เกริดจากความเชพพื่อถพอในเนพขึ้อหาดมังกลน่าวของ ผผด้ใชด้เวว็บไซตต์
หรพอในความเสนยหายใดๆ ไมน่วน่าความเสนยหายทางตรง หรพอทางอด้อม รวมถขงความเสนยหายอพพื่นใดทนพื่อาจเกริด
ขขขึ้น ไดด้ผผ ด้ใชด้บ รริก ารยอมรมับและตระหนมั กดน ว น่า กรมอนามมัย จะไมน่ต ด้องรมับ ผริดชอบตน่ อ การกระททํ า ใดของ
ผผใด้ ชด้บรริการทมัขึ้งสรินขึ้
6. กรรมสสิทธสิธิ์และสสิทธสิในทรมัพยต์สสินทางปญญา
6.1 กรมอนามมัย หรพอผผด้ใหด้อนรุญาตแกน่กรมอนามมัย เปป็นผผด้มนสริทธริตามกฎหมายแตน่ เพนยงผผด้เดนยวใน
กรรมสริทธริธิ์ ผลประโยชนต์ทมัขึ้งหมด รวมถขงสริทธริในทรมัพยต์สรินทางปปัญญาใดๆ ทนพื่มนอยผน่ในบรริการ กรมอนามมัย
หรพอผผด้ใหด้อนรุญาตแกน่ หนน่วยงานเปป็นผผด้จมัดททําขขนขึ้ ไมน่วน่าสริทธริเหลน่านมันขึ้ จะไดด้รมับการ จดทะเบนยนไวด้หรพอไมน่กว็ตาม
6.2 ผผใด้ ชด้บรริการจะตด้องไมน่เปดเผยขด้อมผลทนพื่กรมอนามมัย กทําหนดใหด้เปป็นความลมับ โดยไมน่ไดด้
รมับความยรินยอมเปป็นลายลมักษณต์อมักษรลน่วงหนด้าจากกรมอนามมัย
6.3 ผผ ด้ ใ ชด้ บ รริ ก ารจะตด้ อ งไมน่ ใ ชด้ ชพพื่ อ ทางการคด้ า เครพพื่ อ งหมายการคด้ า เครพพื่ อ งหมายการบรริ ก าร
ตราสมัญลมักษณต์ ชพพื่อโดเมนของกรมอนามมัย โดยไมน่ไดด้รมับความยรินยอมเปป็นลายลมักษณต์อมักษร กรมอนามมัย
7. กฎหมายททงื่ใชข้บมังคมับ
7.1 การตนความ และการบมังคมับตามเงพพื่อนไขการใหด้บรริการฉบมับนนขึ้ใหด้เปป็นไปตามกฎหมายไทย

