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     1. วัตถุประสงค ์
         กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ในการใช้บริการ
เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเง่ือนไข 
และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเง่ือนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้ง
ให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งน้ี ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตก
ลงที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนดการให้บริการท่ีกําหนดไว้น้ี หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่    
จะผูกพันตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้เว็บไซต์น้ี
ในทันที 
     2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ 

2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความ       
ลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอ่ืน ๆ 
ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืน ๆ โดยเป็นส่วนหน่ึงของบริการหรือโดยผ่านการ
ใช้บริการ ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “เน้ือหา” 

2.2 เน้ือหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของเจ้าของเน้ือหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่าย
จ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเน่ืองโดยอาศัยเน้ือหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเน้ือหาน้ัน 

2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเน้ือหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่
พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง 

2.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเน้ือหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเน้ือหาอย่าง
ชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

2.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาจหยุดให้บริการเป็นการช่ัวคราวหรือถาวร หรือ
ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอ่ืน ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้
บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือ
เน้ือหาอ่ืน ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 

2.7 ในกรณีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการ
แก่ผู้ใช้บริการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชี
ของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 
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3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผดิชอบของผู้ใช้บริการ 

3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียด
การติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการท่ี
ต่อเน่ือง 

3.2 ผู้ใ ช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์น้ี เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ ได้รับอนุญาตตาม
ข้อกําหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหน่ึงบริการใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึง
การใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคลิปต์) นอกจากช่องทางที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับการอนุญาตจากกรมตรวจ-
บัญชีสหกรณ์ โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นน้ันได้ 

3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งเคร่ืองแม่ข่ายและเครือข่ายที่เช่ือมต่อกับบริการ 

3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ํา ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการ
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นน้ันได้ 

3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เช่ือมโยงกับบัญชีใด ๆ  
ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ 

3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืน ๆ  
4.1 การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนเป็นเพียงการให้บริการเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้บริการเท่าน้ัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มิได้มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีอํานาจ
ควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ ตลอดจนความรับผิดชอบใน
เน้ือหาข้อมูลของเว็บไซต์น้ัน ๆ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่รับผิดชอบต่อ
เน้ือหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อ่ืนที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเย่ียมชมเว็บไซต์
ดังกล่าวการเช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4.2 กรณีต้องการเช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ใช้บริการ
สามารถเช่ือมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ โดย
แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเช่ือมโยงมายังหน้าภายในของ
เว็บไซต์น้ี จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว
เท่าน้ัน และในการให้ความยินยอมดังกล่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ
ที่จะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อ่ืนที่เช่ือมโยงมายัง
เว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะไม่รับผิดชอบต่อเน้ือหาใด ๆ ที่แสดงบน
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เว็บไซต์ที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือต่อความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่าน้ัน 

5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสีย หาย 

สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเน่ือง
จากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์น้ีหรือเว็บไซต์ที่เช่ือมโยงกับเว็บไซต์น้ี หรือต่อความ
เสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้ม เหลวในการใช้งาน ความ
ผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์
ไวรัส ถึงแม้ว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้ รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย 
สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นนอกจากน้ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่รับผิดต่อ
ผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากเว็บไซต์ หรือเน้ือหา
ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเช่ือถือใน
เน้ือหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหาย
ทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการ
ยอมรับและตระหนักดีว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการ
กระทําใด ๆ ของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้มีสิทธิ

ตาม กฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธ์ิ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือผู้ให้
อนุญาตแก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้จัดทําขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่าน้ันจะได้รับการ
จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม  

6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดให้เป็น
ความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ช่ือทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการ
บริการตราสัญลักษณ์ ช่ือโดเมนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการให้บริการฉบับน้ี ให้เป็นไปตาม

กฎหมายไทย
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