
 

 

นโยบายเว็บไซตก์รมส่งเสริมสหกรณ์ 
จัดท าเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2566 

ค ำนิยำม 
“กสส.”หรือ “ผู้ให้บริกำร” หมำยควำมถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
“ผู้ใช้บริกำร” หมำยควำมถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ใช้บริกำรใดๆ ของ กสส. 
“บริกำร” หมำยควำมรวมถึง กำรใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ กสส. 

ข้อก าหนดในการให้บริการของ กสส. 

1. ข้อก าหนด 
1.1 กสส. จะให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรภำยใต้ข้อก ำหนดและนโยบำยกำรให้บริกำร ที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรฉบับ

นี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ข้อก ำหนดทั่วไป” และภำยใต้ข้อตกลงกำรใช้บริกำรที่ก ำหนดเพ่ิมเติมไว้ ส ำหรับบริกำรหนึ่ง 
บริกำรใดโดยเฉพำะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ข้อก ำหนดเฉพำะ” 

1.2 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับทรำบข้อก ำหนดทั่วไป และข้อก ำหนดเฉพำะได้โดยกำรเข้ำใช้งำนผ่ำนบริกำรของ กสส. 
1.3 ข้อก ำหนดทั่วไปและข้อก ำหนดเฉพำะซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่ำ “ข้อก ำหนด” ถือเป็นสำระส ำคัญในกำร

ให้บริกำรของกสส. โดยผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่จะต้องอ่ำนข้อก ำหนดเหล่ำนี้ให้เข้ำใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทำง
กฎหมำยระหว่ำงผู้ใช้บริกำรและ กสส. 

1.4 ในกรณีที่ข้อก ำหนดทั่วไปมีข้อควำมขัดแย้งกับข้อก ำหนดเฉพำะ ให้ข้อควำมในข้อก ำหนดเฉพำะบังคับ 
มีผลบังคับใช้ส ำหรับบริกำรนั้นแทนข้อก ำหนดทั่วไป 

1.5 กสส. คงไว้ซึ่งสิทธิในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลักษณ์อักษร 

2. การยอมรับข้อก าหนด 
2.1 ผู้ใช้บริกำรจะต้องรับทรำบและยอมรับข้อก ำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถใช้บริกำรได้ 
2.2 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถรับทรำบและยอมรับข้อก ำหนดได้โดย: 
     (1) ลงลำยมือชื่อเพ่ือรับทรำบและยอมรับกับข้อก ำหนด โดย กสส. จะจัดเตรียมเอกสำรนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริกำร

ในแบบขอใช้บริกำร 
               (2) โดยกำรใช้บริกำรของ กสส. ในกรณีนี้ ให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรรับทรำบและยอมรับข้อก ำหนดโดยปริยำย
นับจำกเวลำที่เริ่มใช้บริกำรเป็นต้นไป 

2.3 ผู้ใช้บริกำรควรบันทึกหรือท ำส ำเนำข้อก ำหนดทั่วไปไว้เพ่ือเป็นหลักฐำน 

 

 



3. การให้บริการโดย กสส. 
3.1 กสส. อำจมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริกำรเพ่ือมอบประสบกำรณ์ที่ดีที่สุดเท่ำที่

จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 
3.2 กสส. อำจหยุดให้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรหรือยกเลิกกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรรำยใดเป็นกำร

เฉพำะหำกกำรให้บริกำรดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรอ่ืน ๆหรือขัดแย้งต่อข้อกฏหมำยโดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ และจะท ำกำรแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบหลังจำกด ำเนินกำรภำยใน 7 วัน 

3.3 กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ 3.2 ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำร และเข้ำถึง
รำยละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริกำร ไฟล์เอกสำรใด ๆหรือเนื้อหำอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้ 

** ในกรณีที่ กสส. หยุดให้บริกำรเป็นกำรถำวรหรือยกเลิกบริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร กสส. มีสิทธิในกำรลบข้อมูล
ต่ำง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 

3.4 กสส. อำจก ำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมำณข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรอำจส่งหรือได้รับผ่ำนบริกำรหรือจ ำนวน
พ้ืนที่จัดเก็บที่ใช้ส ำหรับกำรให้บริกำรใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของ กสส. ยกเว้นกรณีที่มีกำรตกลง
เป็นลำยลักษณ์อักษรไว้กับทำง กสส. 

4. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ 
4.1 ผู้ใช้บริกำรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรำยละเอียดกำรติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง 

และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ กสส. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียนใช้บริกำรหรือกำรใช้บริกำรที่ต่อเนื่อง 
4.2 ผู้ใช้บริกำรจะใช้บริกำรนี้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตตำมข้อตกลงที่ได้ท ำกับ กสส. และไม่ขัดต่อ

กฎหมำยกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
4.3 ผู้ใช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึงกำรใช้วิธี กำรอัตโนมัติ 

(กำรใช้สคริปต์) นอกจำกช่องทำงที่ กสส. จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำก กสส. โดยชัดแจ้งให้
ท ำเช่นนั้นได ้

4.4 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำงหรือรบกวนบริกำรของ กสส. รวมทั้งเครื่องแม่ข่ำยและ
เครือข่ำยที่เชื่อมต่อกบับริกำร 

4.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำส ำเนำ คัดลอก ท ำซ้ ำ ขำย แลกเปลี่ยนหรือขำยต่อบริกำรเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้น
แต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำก กสส. โดยชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได้ 

4.6 ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรละเมิด
ข้อก ำหนด 

5. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี 
5.1 ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงบริกำร 
5.2 ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ กสส. ส ำหรับกำรใช้ งำนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภำยใต้บัญชี

ของผู้ใช้บริกำร 

 



6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
6.1 กสส. จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริกำร ภำยใต้นโยบำยส่วน

บุคคลของ กสส. 
6.2 ผู้ใช้บริกำรตกลงว่ำจะปฏิบัติตำมนโยบำยส่วนบุคคลของ กสส. 

7. เนื้อหาในบริการ 
7.1 ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ เข้ำถึง สร้ำง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อควำมลำยลักษณ์อักษร 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียงหรือเสียงอ่ืน ๆ ภำพถ่ำย วิดีโอหรือรูปภำพอ่ืน ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริกำร
หรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “เนื้อหำ” 

7.2 เนื้อหำที่น ำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร อำจได้รับกำรคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเจ้ำของเนื้อหำ
นั้นผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัยเนื้อหำดังกล่ำวไม่ว่ำจะ
ทั้งหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น 

7.3 ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำที่ไม่เหมำะสมหรือหยำบคำยอันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจภำยใต้ควำมเสี่ยงของ
ตนเอง 

7.4 กสส. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรคัดกรอง ตรวจทำน ท ำเครื่องหมำย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธหรือลบเนื้อหำ 
ใด ๆ ที่ไม่เหมำะสมออกจำกบริกำร ซึ่ง กสส. อำจจัดเตรียมเครื่องมือในกำรคัดกรองเนื้อหำอย่ำงชัดเจนโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

7.5 กสส. จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ในควำมสูญเสียหรือเสียหำย อันเกิดจำกเนื้อหำที่ กสส. มิได้
เป็นผู้สร้ำงข้ึน โดยผู้ที่เนื้อหำดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

** หำกผู้ใช้บริกำรได้สร้ำง ส่งหรือแสดงเนื้อหำใด ๆ ในบริกำร ผู้ใช้บริกำรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง 
ผู้เดียวต่อควำมสูญเสียหรือเสียหำยใด ๆ อันเกิดจำกเนื้อหำดังกล่ำวนั้นต่อบุคคลใด ๆ รวมถึง กสส. ด้วย 

8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
8.1 กสส.หรือผู้ให้อนุญำตแก่ กสส. เป็นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์

ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำใด ๆ ที่มีอยู่ในบริกำรซึ่ง กสส.หรือผู้ให้อนุญำตแก่ กสส. เป็นผู้จัดท ำขึ้น 
ไม่ว่ำสิทธิเหล่ำนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตำม 

8.2 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ กสส. ก ำหนดให้เป็นควำมลับ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำย
ลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก กสส. 

8.3 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ชื่อทำงกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรบริกำร ตรำสัญลักษณ์  
ชื่อโดเมนของ กสส. โดยไม่ได้รับควำมยินยอม เป็นลำยลักษณ์อักษรจำก กสส. 
 


