
นโยบายเว็บไซต 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

 

วัตถุประสงคเว็บไซต 

ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารกิจกรรมของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ในการใชบริการ

เว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเง่ือนไข และ

ขอกําหนดการใชงานเว็บไซตและ/หรือเง่ือนไขและขอตกลงอ่ืนใดท่ีเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 

ตรัง ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการท้ังนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการได

ตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนดการใหบริการท่ีกําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคท่ีจะผูกพัน

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที 

เง่ือนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต 

2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณอักษรซอฟตแวร

คอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอ่ืนๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืนๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการ

หรือโดยผานการใชบริการ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา” 

2.2 เนื้อหาท่ีนําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของเนื้อหา

นั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาว

ไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น 

2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาท่ีไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความเสี่ยงของ

ตนเอง 

2.4 เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังทรงไวซ่ึงสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย 

เปลี่ยนแปลงแกไขปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ท่ีไมเหมาะสมออกจากบริการ ซ่ึงเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 12/1 ตรังอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 

2.5 เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังอาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิก

การใหบริการแกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการอ่ืนๆ 

หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึงรายละเอียด

บัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการได 

2.7 ในกรณีท่ีเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการ

แกผูใชบริการ เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังมีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ท่ีอยูในบัญชีของ

ผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

 

 

 

  



สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูใชบริการ 

3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ท่ีถูกตอง เปนจริง

และเปนปจจุบันเสมอ แกเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

ลงทะเบียนใชบริการหรือการใชบริการท่ีตอเนื่อง 

3.2 ผูใชบรกิารจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพ่ือวัตถุประสงคท่ีไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของเว็บไซตศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังและไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับ

โดยท่ัวไป 

3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมัติ(การ

ใชสคริปต) นอกจากชองทางท่ีเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังจัดเตรียมไวให เวนแต

ผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังโดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

3.4 ผูใชบรกิารจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 12/1 ตรัง รวมท้ังเครื่องแมขายและเครือขายท่ีเชื่อมตอกับบริการ 

3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซํ้า ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพ่ือวัตถุประสงคใดๆ เวนแต

ผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังโดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได 

3.6 ผูใชบริการมีหนาท่ีในการรักษาความลับของรหัสผานท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ท่ีใชในการเขาถึงบริการ 

3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึงเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 

12/1 ตรังในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด 

  

การเช่ือมโยงกับเว็บไซตอ่ืนๆ 

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนเปนเพียงการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้นเว็บไซต

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังมิไดมีสวนเก่ียวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความ

นาเชื่อถือตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ท่ี 12/1 ตรังไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของเว็บไซตศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังหรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาว

การเชื่อมโยงมายังเว็บไซตเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังผูใชบริการ

สามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตของเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังได โดยแจง

ความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอม

เปนหนังสือจากเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังแลวเทานั้น และในการใหความยินยอม

ดังกลาว เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไวดวยก็ได ใน

การท่ีเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังจะไมรับผิดชอบตอ

เนื้อหาใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังหรือตอ

ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชเว็บไซตเหลานั้น 

  

 



การปฏิเสธความรับผิด 

5.1 เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังจะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย 

สูญเสียและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนไมวาโดยตรงหรือโดยออม ท่ีเปนผลหรือสืบเนื่องจากการท่ีผูใชเขาใชเว็บไซตนี้

หรือเว็บไซตท่ีเชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายท่ีเกิดจากความลมเหลวในการ

ใชงานความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา

เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังจะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจาย

ดังกลาวข้ึน นอกจากนี้เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจาก

การเรียกรองใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากบนเว็บไซต หรือเนื้อหาใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ท่ีเกิด

จากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือ

ทางออม รวมถึงความเสียหายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวาเว็บไซตศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังจะไมตองรับผิดชอบตอการกระทําใดของผูใชบริการท้ังสิ้น 

  

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

6.1 เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังหรือผูใหอนุญาตแก เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 

12/1 ตรังเปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนท้ังหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญาใดๆ ท่ีมีอยูในบริการซ่ึงเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง หรือผูใหอนุญาตแก

เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง เปนผูจัดทําข้ึน ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไว

หรือไมก็ตาม 

6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังกําหนดใหเปน

ความลับ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 

12/1 ตรัง 

6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมน

ของเว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก

เว็บไซตศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

กฎหมายท่ีใชบังคับ 

7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย 

 

 

 


