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1. วัตถุประสงค์ 
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือ ให้ผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์ได้ทรำบถึง
วัตถุประสงค์ และข้อก ำหนดต่ำงๆ ในกำรใช้งำนเว็บไซต์ www.dpo.go.th ในกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ของ
ผู้ใช้บริกำรจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริกำรจึงควรศึกษำเงื่อนไข และข้อก ำหนดกำรใช้
งำนเว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอ่ืนใดที ่อ.ส.ค. ได้แจ้งให้ทรำบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนกำรเข้ำ
ใช้บริกำร ทั้งนี ้ในกำรใช้บริกำรให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้ตกลงที่จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดกำรให้บริกำร
ที่ก ำหนดไว้นี้ หำกผู้ใช้บริกำรไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริกำร  ขอควำมกรุณำ
ท่ำนยุติกำรเข้ำชมและใช้งำนเว็บไซต์นี้ในทันท ี
 
2. เงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ 
2.1 ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ เข้ำถึง สร้ำง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อควำมลำยลักษณ์ อักษร
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภำพถ่ำย วิดีโอ หรือรูปภำพอ่ืนๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
บริกำรหรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “เนื้อหำ” 
2.2 เนื้อหำที่น ำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร อำจได้รับกำรคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเจ้ำของเนื้อหำ
นั้น ผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัยเนื้อหำดังกล่ำว
ไม่ว่ำจะทั้งหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น 
2.3 ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม หรือหยำบคำย อันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ภำยใต้ควำมเสี่ยงของ
ตนเอง 
2.4  อ.ส.ค. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรคัดกรอง ตรวจทำน ท ำเครื่องหมำย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหำ
ใดๆ ที่ไม่เหมำะสมออกจำกบริกำร ซึ่ง อ.ส.ค. อำจจัดเตรียมเครื่องมือในกำรคัดกรองเนื้อหำอย่ำงชัดเจน โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
2.5  อ.ส.ค. อำจหยุดให้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร หรือยกเลิกกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรรำยใดเป็น
กำรเฉพำะ หำกกำรให้บริกำรดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรอ่ืนๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมำย โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 
2.6 กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ 2.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำร และเข้ำถึงรำยละเอียด
บัญชีของผู้ใช้บริกำร ไฟล์เอกสำรใดๆ หรือเนื้อหำอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้ 
2.7 ในกรณีที่ อ.ส.ค. หยุดให้บริกำรเป็นกำรถำวร หรือยกเลิกบริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร อ.ส.ค. มีสิทธิในกำรลบ
ข้อมูลต่ำงๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 
 
3. สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 
3.1 ผู้ใช้บริกำรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรำยละเอียดกำรติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง 
และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ อ.ส.ค. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียนใช้บริกำร หรือกำรใช้บริกำรที่
ต่อเนื่อง 
3.2 ผู้ใช้บริกำรจะใช้บริกำรเว็บไซต์นี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตตำมข้อก ำหนดของ อ.ส.ค. และไม่ขัดต่อ
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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3.3 ผู้ใช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธีอ่ืน  รวมถึงกำรใช้วิธีกำรอัตโนมัติ 
(กำรใช้สคริปต์) นอกจำกช่องทำงที่ อ.ส.ค. จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำก อ.ส.ค. โดย
ชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได ้
3.4 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำงหรือรบกวนบริกำรของ อ.ส.ค. รวมทั้งเครื่องแม่ข่ำยและ
เครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริกำร 
3.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำส ำเนำ คัดลอก ท ำซ้ ำ ขำย แลกเปลี่ยน หรือขำยต่อบริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำก อ.ส.ค. โดยชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได้ 
3.6 ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงบริกำร 
3.7 ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง อ.ส.ค. ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำร
ละเมิดข้อก ำหนด 
 
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืนๆ 
4.1 กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนเป็นเพียงกำรให้บริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น  อ.ส.ค. 
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ ำนำจควบคุม รับรอง ควำมถูกต้องควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนควำมรับผิดชอบใน
เนื้อหำข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ อ.ส.ค. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงมำยัง 
เว็บไซต์ของ อ.ส.ค. หรือต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่ำวกำรเชื่อมโยงมำยัง
เว็บไซต์  อ.ส.ค.  
4.2 กรณีต้องกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมโยงมำยังหน้ำแรกของเว็บไซต์ของ 
อ.ส.ค. ได้ โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือแต่หำกต้องกำรเชื่อมโยงมำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์นี้ จะต้อง
ได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก อ.ส.ค. แล้วเท่ำนั้น และในกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำว อ.ส.ค. ขอสงวน
สิทธิที่จะก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกำรที่เว็บไซต์อ่ืน ที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. จะไม่
รับผิดชอบต่อเนื้อหำใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. หรือต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่
เกิดข้ึนจำกกำรใช้เว็บไซต์เหล่ำนั้น 
 
5. การปฏิเสธความรับผิด 
5.1 อ.ส.ค. จะไม่รับผิดต่อควำมเสียหำยใด ๆ รวมถึง ควำมเสียหำย สูญเสียและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจำกกำรที่ผู้ใช้เข้ำใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้  
หรือต่อควำมเสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกควำมล้มเหลวในกำรใช้งำน ควำมผิดพลำด กำรละเว้น 
กำรหยุดชะงัก ข้อบกพร่องควำมไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ำ อ.ส.ค. จะได้รับแจ้งว่ำอำจจะเกิด
ควำมเสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้น นอกจำกนี้ อ.ส.ค. ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจำกกำร
เรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหำใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจหรือกำรกระท ำใด ๆ ที่เกิดจำก
ควำมเชื่อถือในเนื้อหำดังกล่ำวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในควำมเสียหำยใด ๆ ไม่ว่ำควำมเสียหำยทำงตรง หรือ
ทำงอ้อม รวมถึง ควำมเสียหำยอ่ืนใดที่อำจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริกำรยอมรับและตระหนักดีว่ำ  อ.ส.ค. จะไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อกำรกระท ำใดของผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น 
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
6.1 อ.ส.ค. หรือผู้ให้อนุญำตแก่ อ.ส.ค. เป็นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์
ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆ ที่มีอยู่ในบริกำรซึ่ง อ.ส.ค. หรือผู้ให้อนุญำตแก่ อ.ส.ค. เป็น
ผู้จัดท ำข้ึน ไม่ว่ำสิทธิเหล่ำนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตำม 
6.2 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ อ.ส.ค. ก ำหนดให้เป็นควำมลับ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก  อ.ส.ค.  



6.3 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ชื่อทำงกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรบริกำร ตรำสัญลักษณ์ ชื่อ
โดเมนของ อ.ส.ค. โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก  อ.ส.ค.  
 
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
7.1 กำรตีควำม และกำรบังคับตำมเง่ือนไขกำรให้บริกำรฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทย 


