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1. วัตถุประสงค  

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดจัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพร 

ขอมูลขาวสารขององคกร ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเง่ือนไขและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

ผู ใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกำหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใด 

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแจงใหทราบบนเว็บไซต 

โดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข

และขอกำหนดการใหบริการที่กำหนดไว นี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกำหนดและเงื ่อนไข

การใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขา ชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที  

2. เง่ือนไขและขอกาหนดการใชงานเว็บไซต  

2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล, ขอความลายลักษณอักษร, 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร, ดนตรี, ไฟลเสียง, หรือเสียงอ่ืน ๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอ่ืน ๆ โดยเปนสวนหนึ่ง 

ของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซ่ึงตอไปนี้จะเรยีกวา “เนื้อหา”  

2.2 เนื้อหาท่ีนำเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเจาของ 

เนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จำหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา 

ดังกลาวไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น  

2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความเสี่ยง

ของตนเอง  

2.4 สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ทรงไวซ่ึงสิทธิในการคัดกรอง 

ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ  ท่ีไมเหมาะสมออกจากบริการ สำนักสงเสรมิ

พัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหา 

อยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ  

2.5 สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ อาจหยุดใหบริการ

เปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการแกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาว 

สงผลกระทบตอผูใชบริการอ่ืน ๆ หรือขัดแยงตอกฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา  

2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และเขาถึง 

รายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการได  

2.7 ในกรณีท่ี สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ หยุดใหบริการ

เปนการ ถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบญัชี

สหกรณ มีสิทธิ ในการลบขอมูลตาง ๆ ท่ีอยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา  
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3. สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูใชบริการ  

3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเก่ียวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ท่ีถูกตอง เปนจริง 

และเปนปจจุบันเสมอ แกสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ อันเปน 

สวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชบริการ หรอืการใชบริการท่ีตอเนื่อง  

3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกำหนดสำนักสงเสริม

พัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หลักปฏิบัติท่ีเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชวิธีการอัตโนมตัิ 

(การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี 

กรมตรวจบัญชี สหกรณ โดยชัดแจงใหทำเชนนั้นได  

3.4 ผูใชบริการจะไมทำหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชี

และถายทอดเทคโนโลย ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมท้ังเครื่องแมขายและเครือขายท่ีเชื่อมตอกับบริการ  

3.5 ผูใชบริการจะไมทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงค ใด ๆ 

เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชี

สหกรณ โดยชัดแจงใหทำเชนนั้นได  

3.6 ผูใชบริการมีหนาท่ีในการรกัษาความลับของรหสัผานท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ท่ีใชในการเขาถึง บริการ  

3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใด ๆ รวมสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลย ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกำหนด  

4. การเช่ือมโยงกับเว็บไซตอ่ืน ๆ  

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนเปนเพียงการใหบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น 

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอำนาจ

ควบคุม รับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และ

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ  

ท่ีแสดงบนเว็บไซต อ่ืนท่ีเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาว การเชื่อมโยง

มายังเว็บไซตสำนักสงเสรมิพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชี

และถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แตหากตองการเชื่อมโยง

มายังหนาภายในของ เว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ แลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาวสำนักสงเสริมพัฒนา 

การบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจ บัญชีสหกรณ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได 

ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบน เว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนัก

สงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือตอ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึน

จากการใชเว็บไซตเหลานั้น  
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5. การปฏิเสธความรับผิด  

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะไมรับผิดตอ 

ความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือ 

สืบเนื่องจากการท่ี ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือ 

คาใชจายท่ีเกิดจาก ความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบูรณ 

คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวาสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะได

รับแจงวา อาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวข้ึน นอกจากนี้สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชี

และถายทอดเทคโนโลย ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน

จากบนเว็บไซต หรือ เนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหา

ดังกลาวของผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหาย

อื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได ผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลย ี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะไมตองรับผิดชอบตอการกระทำใดของผูใชบริการท้ังสิ้น  

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

6.1 สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือผูใหอนุญาต

แกสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแตเพียง

ผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใด ๆ  ที่มีอยูในบริการซึ่งสำนักสงเสริม

พัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือผูใหอนุญาตแกสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชี

และถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนผูจัดทำขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไว

หรือไมก็ตาม  

6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลท่ีสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชี 

สหกรณ กำหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาสำนักสงเสริมพัฒนา 

การบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ 

ชื่อโดเมนของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยไมไดรับความยินยอม

เปนลายลักษณอักษรจากสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

7. กฎหมายท่ีใชบังคับ  

7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย  
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