นโยบายเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์
จัดทาเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560
1. วัตถุประสงค์
องค์การสวนสัตว์ได้จดั ทาขึน้ เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลและข่าวสารในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์
และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดทีอ่ งค์การสวนสัตว์ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้
บริการ ทังนี
้ ้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อกาหนดการให้บริการ
ทีก่ าหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ทจี่ ะผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณา
ท่านยุติการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ในทันที
2. เงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้งานเว็บไซต์
2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รบั เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ขอ้ มูล ข้อความลายลักษณ์อกั ษร
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดโี อ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็ น
ส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึง่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาทีน่ าเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รบั การคุม้ ครองโดยสิทธิ ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของเจ้าของ
เนื้อหานัน้ ผู้ใช้บริการไม่มสี ทิ ธิเปลีย่ นแปลงแก้ไขจาหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดย
อาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทังหมดหรื
้
อบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รบั อนุญาตโดยแจ้งจาก
เจ้าของเนื้อหานัน้
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาทีไ่ ม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความ
เสีย่ งของตนเอง
2.4 องค์การสวนสัตว์ทรงไว้ซงึ่ สิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทาเครื่องหมาย เปลีย่ นแปลง แก้ไข
ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ทีไ่ ม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึง่ องค์การสวนสัตว์อาจจัดเตรียม
เครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขดั ต่อกฏหมาย กฏระเบียบของทางราชการที่
เกีย่ วข้อง
2.5 องค์การสวนสัตว์อาจหยุดให้บริการเป็ นการชั ่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการรายใดเป็ นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือ
ขัดแย้งต่อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึง
รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ เนื้อหาอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
2.7 ในกรณีทอี่ งค์การสวนสัตว์มสี ทิ ธิในการลบข้อมูลต่างๆ ทีอ่ ยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ใช้บริการล่วงหน้า
3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตวั ตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ทีถ่ ูกต้อง
เป็ นจริง และเป็ นปั จจุบนั เสมอ แก่ องค์การสวนสัตว์อนั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้
บริการ หรือการใช้บริการทีต่ ่อเนื่อง
3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทไี่ ด้รบั อนุญาตตามข้อกาหนด ขององค์การสวน
สัตว์และไม่ขดั ต่อกฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบตั ิทเี่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทั ่วไป
3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอ่นื รวมถึงการใช้วธิ ีการ
อัตโนมัติ (การใช้สคลิปต์) นอกจากช่องทางที่ องค์การสวนสัตว์จดั เตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะ
ได้รบั การอนุญาต จาก องค์การสวนสัตว์โดยชัดแจ้งให้ทาเช่นนัน้ ได้
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทาและมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการขององค์การสวนสัตว์รวมทัง้
เครื่องแม่ข่ายและเครื่อข่ายทีเ่ ชื่อมต่อกับบริการ
3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทาสาเนา คัดลอก ทาซา้ ขาย แลกเปลีย่ น หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รบั อนุญาตจากองค์การสวนสัตว์โดยชัดแจ้งให้ทาเช่นนัน้ ได้
3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าทีใ่ นการรักษาความลับของรหัสผ่านทีเ่ ชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ทีใ่ ช้ในการเข้าถึง
บริการ
3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง องค์การสวนสัตว์ในความ
เสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกาหนด
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่นื ๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่นื เป็ นเพียงการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านัน้
องค์การสวนสัตว์มไิ ด้มสี ่วนกีย่ วข้องหรือมีอานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นนั ้ ๆ และองค์การสวนสัตว์ไม่รบั ผิดชอบต่อ
เนื้อหาใดๆ ทีแ่ สดงเว็บไซต์อ่นื ทีเ่ ชื่อมโยงมายัง องค์การสวนสัตว์หรือต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้
จากการเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ดงั กล่าวการเชื่อมโยงมายัง องค์การสวนสัตว์
4.2 กรณีต้องการการเชื่อมโยงมายังองค์การสวนสัตว์ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของ
องค์การสวนสัตว์ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือแต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายใน
ของเว็บไซต์นี้ จะต้องแจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือ หนังสือจากองค์การสวนสัตว์ แล้วเท่านัน้ จะไม่
รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ทีเ่ กิดจากเว็บไซต์เหล่านัน้
5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 องค์การสวนสัตว์จะไม่รบั ผิดต่อความเสียหายใดๆรวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทีเ่ ป็ นผลหรือสืบเนื่องจากการทีผ่ ู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์
ทีเ่ ชื่อมโยงกับเว็บไซต์นนั ้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากความล้มเหลวใน
การใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์
ไวรัส ถึงแม้ว่า องค์การสวนสัตว์จะได้รบั แจ้งว่า อาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่าย

ดังกล่าวขึน้ นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ไม่รบั ผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่
เกิดขึน้ จากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆซึง่ รวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทาใดๆ ทีเ่ กิดจากความ
เชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง
หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า
องค์การสวนสัตว์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาใดๆของผู้ใช้บริการทังสิ
้ น้
6. กรรมสิทธิ ์และสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
6.1 องค์การสวนสัตว์หรือผู้ให้อนุญาตแก่องค์การสวนสัตว์เป็ นผู้มสี ทิ ธิตามกฏหมายแต่เพียงผู้เดียวใน
กรรมสิทธิ ์ ผลประโยชน์ทงหมด
ั้
รวมถึงสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ ทีม่ อี ยู่ในบริการซึง่ องค์การ
สวนสัตว์หรือผู้ให้อนุญาตแก่ องค์การสวนสัตว์เป็ นผู้จดั การทาขึน้ ไม่ว่าสิทธิเหล่านัน้ จะได้รบั การจด
ทะเบียนไว้หรือไม่กต็ าม
6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ องค์การสวนสัตว์กาหนดให้เป็ นความลับ โดยไม่ได้รบั ความ
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจากองค์การสวนสัตว์
7. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช่ช่อื ทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ
องค์การสวนสัตว์โดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากองค์การสวนสัตว์
8. กฏหมายทีใ่ ช้บงั คับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็ นไปกฏหมาย ไทย

