
นโยบายเว็บไซต์ของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 
Website Policy of Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office chiangrai.cad.go.th 

จัดท าเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 

 
1.วัตถุประสงค์ 

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร ในกำรใช้
บริกำรเว็บไซต์ของผู้ใช้บริกำรจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ผู้ใช้บริกำรจึงควรศึกษำเงื่อนไขและ
ข้อก ำหนดกำรใช้งำนเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอ่ืนใดที่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำยได้
แจ้งให้ทรำบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้บริกำร ทั้งนี้ ในกำรใช้บริกำรให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้ตกลงที่
จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและเงื่อนไขกำรให้บริกำร ขอควำมกรุณำท่ำนยุติกำรเข้ำชมและใช้เว็บไซต์นี้ในทันที 
 
2. เงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ 
 2.1 ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ เข้ำถึง สร้ำง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อควำมลำยลักษณ์อักษร 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอ่ืน ๆ ภำพถ่ำย วิดีโอ หรือรูปภำพอ่ืน ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริกำรหรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “เนื้อหำ” 
 2.2 เนื้อหำที่น ำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร อำจได้รับกำรคุ้งครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเจ้ำของ
เนื้อหำนั้น ผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัยเนื้อหำ
ดังกล่ำวไม่ว่ำจะทั้งหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น 
 2.3 ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม หรือหยำบคำย อันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ภำยใต้ควำม
เสี่ยงของตนเอง 
 2.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรคัดกรอง ตรวจทำน ท ำเครื่องหมำยเปลี่ยนแปลง แก้ไข 
ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหำใด ๆ ที่ไม่เหมำะสมออกจำกบริกำรซึ่ งส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำยอำจ
จัดเตรียมเครื่องมือในกำรคัดกรองเนื้อหำอย่ำงชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมำยกฎระเบียบของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 
 2.5 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย อำจหยุดให้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรหรือยกเลิก
กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรรำยใดเป็นกำรเฉพำะ หำกกำรให้บริกำรดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรอ่ืน ๆ 
หรือขัดแย้งต่อกฎหมำย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 
 2.6 กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ 2.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำร และเข้ำถึง
รำยละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริกำรไฟล์เอกสำรใด ๆ หรือเนื้อหำอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้ 
 2.7 ในกรณีทีส่ ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำยหยุดให้บริกำรเป็นกำรถำวร หรือยกเลิกบริกำรแก่
ผู้ใช้บริกำร ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำยมีสิทธิในกำรลบข้อมูลต่ำง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 
 



3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 
3.1 ผู้ใช้บริกำรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรำยละเอียดกำรติดต่อที่ถูกต้อง 

เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรลงทะเบียนใช้
บริกำรหรือกำรใช้บริกำรที่ต่อเนื่อง 
 3.2 ผู้ใช้บริกำรจะใช้บริกำรเว็บไซต์นี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตตำมข้อก ำหนดของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 3.3 ผู้ใช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธีอ่ืน รวมถึงกำรใช้วิธีกำร
อัตโนมัติ (กำรใช้สคลิปต์) นอกจำกช่องทำงที่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำยจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรอนุญำตจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย โดยชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได้ 
 3.4 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำงหรือรบกวนบริกำรของส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณเ์ชียงรำย รวมทั้งเครื่องแม่ข่ำยและเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริกำร 
 3.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำส ำเนำ คัดลอก ท ำซ้ ำ ขำย แลกเปลี่ยน หรือขำยต่อบริกำรเพ่ือวัตถุประสงค์   
ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย โดยชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได้ 
 3.6 ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึง
บริกำร 
 3.7 ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงรำย ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรละเมิดข้อก ำหนด 
 
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อ่ืน ๆ 
 4.1 กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนเป็นเพียงกำรให้บริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น 
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ ำนำจควบคุม รับรอง ควำมถูกต้อง  
ควำมน่ำเชื่อถือ ตลอดจนควำมรับผิดชอบในเนื้อหำข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
เชียงรำย ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อ่ืนที่ เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณ์เชียงรำย หรือต่อควำมเสียดำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่ำวกำรเชื่อมโยงมำยัง
เว็บไซต์ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงรำย 
 4.2 กรณีต้องกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
เชื่อมโยงมำยังหน้ำแรกของเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำยได้ โดยแจ้งควำมประสงค์เป็น
หนังสือ แต่หำกต้องกำรเชื่อมโยงมำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ขอสงวนสิทธิที่จะก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในกำรที่เว็บไซต์
เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใด ๆ ที่แสดงบน
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย หรือต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จำกกำรใช้เว็บไซต์เหล่ำนั้น 
 



5. การปฏิเสธความรับผิด  
 5.1 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จะไม่รับผิดต่อควำมเสียหำยใด ๆ รวมถึงควำมเสียหำย 
สูญเสีย และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจำกกำรที่ผู้ใช้เข้ำใช้เว็บไซต์นี้
หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อควำมเสียดำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกควำมล้ม เหลวในกำร
ใช้งำน ควำมผิดพลำด กำรละเว้น กรหยุดซะงัก ข้อบกพร่อง  ควำมไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ำ
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จะได้รับแจ้งว่ำอำจจะเกิดควำมเสียหำยสูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้น
นอกจำกนี้ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจำกกำรเรียกร้องใด ๆ ที่
เกิดจำกควำมเชื่อถือในเนื้อหำดังกล่ำวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในควำมเสียหำยใด ๆ ไม่ว่ำควำมเสียหำยทำงตรง
หรือทำงอ้อมรวมถึงควำมเสียหำยอ่ืนใดที่อำจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริกำรยอมรับและตระหนักดีว่ำ ส ำนักงำนตรวจ
บัญชีสหกรณเ์ชียงรำย จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำใด ๆ ของผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น 
 
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 6.1 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย หรือผู้ให้อนุญำตแก่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย
 เป็นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำใด ๆ ที่มีอยู่ในบริกำร ซ่ึงส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย หรือผู้ให้อนุญำตแก่ส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณเ์ชียงรำยเป็นผู้จัดท ำขึ้นไม่ว่ำสิทธิเหล่ำนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตำม 
 6.2 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ก ำหนดให้เป็นควำมลับ 
โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย 
 6.3 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ชื่อทำงกรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรบริกำรตรำสัญลักษณ์ ชื่อ
โดเมนของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำน
ตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงรำย 
 
7. กฎหมายที่ใช้บังคับ  
 7.1 กำรตีควำม และกำรบังคับตำมเง่ือนไขกำรให้บริกำรฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทย 
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