
นโยบายเว็บไซต์ของส านกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 
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จัดท าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  

1. วัตถุประสงค์  

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4  ได้จัดท ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรขององค์กรในกำรใช้บริกำรเว็บไซต์

ของ ผู้ใช้บริกำรจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดดังต่อไปน้ีผู้ใช้บริกำรจึงควรศึกษำเงื่อนไขและข้อก ำหนดกำรใช้ 

งำนเว็บไซต์และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดท่ีส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4  ได้แจ้งให้ทรำบบนเว็บไซต์ โดย

ละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้บริกำรท้ังนี้ในกำรใช้บริกำรให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้ตกลงท่ีจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและ  

ข้อก ำหนดกำรให้บริกำรท่ีก ำหนดไว้น้ีหำกผู้ใช้บริกำรไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำร 

ให้บริกำรขอควำมกรุณำท่ำนยุติกำรเข้ำชมและใช้เว็บไซต์นี้ในทันที  

2. เงื่อนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์  

2.1  ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับเข้ำถึงสร้ำงส่งหรือแสดงข้อมูลเช่นไฟล์ข้อมูลข้อควำมลำยลักษณ์อกัษร 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดนตรีไฟล์เสียงหรือเสียงอื่นๆภำพถ่ำยวิดีโอหรือรูปภำพอื่นๆโดยเป็นส่วนหน่ึงของ 

บริกำรหรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำรซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่ำ “เนื้อหำ”   

2.2  เนื้อหำท่ีน ำเสนอต่อผู้ใช้บริกำรอำจได้รับกำรคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเจ้ำของ 

เนื้อหำนั้นผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัยเน้ือหำ ดังกล่ำว

ไม่ว่ำจะท้ังหมดหรือบำงส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น  

2.3  ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำท่ีไม่เหมำะสมหรือหยำบคำยอันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจภำยใต้ควำมเสี่ยง ของ

ตนเอง  

2.4  ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 ทรงไว้ซึ่งสิทธิในกำรคัดกรองตรวจทำนท ำเครื่องหมำย เปลี่ยนแปลง

แก้ไขปฏิเสธหรือลบเนื้อหำใดๆท่ีไม่เหมำะสมออกจำกบริกำรซึ่งส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4  อำจจัดเตรียม

เครื่องมือในกำรคัดกรองเนื้อหำอย่ำงชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมำยกฎระเบียบของทำงรำชกำรท่ี เกี่ยวข้อง 

2.5  ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4  อำจหยุดให้บริกำรเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรหรือยกเลิกกำร 



ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรรำยใดเป็นกำรเฉพำะหำกกำรให้บริกำรดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรอื่นๆหรือ 

ขัดแย้งต่อกฎหมำยโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ  

2.6  กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ  

2.5  ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำรและเข้ำถึงรำยละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริกำรไฟล์เอกสำรใดๆ หรือ

เนื้อหำอื่นๆที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้  

2.7  ในกรณีท่ีส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 หยุดให้บริกำรเป็นกำรถำวรหรือยกเลิกบรกิำรแก่ 

ผู้ใช้บริกำรส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4  มีสิทธิในกำรลบข้อมูลต่ำงๆท่ีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้โดยไม่ 

ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ  

3.สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ  

3.1  ผู้ใช้บริกำรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเช่นข้อมูลระบุตัวตนหรือรำยละเอียดกำรติดต่อท่ีถูกต้องเป็น จริง

และเป็นปัจจุบันเสมอแก่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 อันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรลงทะเบียนใช้ บริกำร

หรือกำรใช้บริกำรท่ีต่อเนื่อง  

3.2  ผู้ใช้บริกำรจะใช้บริกำรเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน 

ตรวจบัญชสีหกรณ์ท่ี 4 และไม่ขัดต่อกฎหมำยกฎระเบียบข้อบังคับหลักปฏิบัติท่ีเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

3.3  ผู้ใช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธีอื่นรวมถึงกำรใช้วิธีกำร อัตโนมัติ

(กำรใช้สคลิปต์) นอกจำกช่องทำงที่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริกำร จะได้รับกำร

อนุญำตจำกกรมตรวจ-บัญชีสหกรณ์โดยชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได้  

3.4  ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำงหรือรบกวนบริกำรของส ำนักงำนตรวจบัญชี 

สหกรณ์ท่ี 4 รวมทั้งเครื่องแม่ขำ่ยและเครือข่ำยท่ีเชื่อมต่อกับบริกำร  

3.5  ผู้ใชบ้ริกำรจะไม่ท ำส ำเนำคัดลอกท ำซ้ ำขำยแลกเปล่ียนหรือขำยต่อบริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆเว้น แต่

ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 โดยชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได้  

3.6  ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนท่ีเชื่อมโยงกับบัญชีใดๆท่ีใช้ในกำรเข้ำถึง 

บริกำร 



3.7  ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆรวมถึงส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4  ใน

ควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรละเมิดข้อก ำหนด  

4.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ  

4.1  กำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงกำรให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น 

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ ำนำจควบคุมรับรองควำมถูกต้องควำมน่ำเชื่อถือ 

ตลอดจนควำมรับผิดชอบในเนื้อหำข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆและส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4  ไม่รับผิดชอบ ต่อ

เนื้อหำใดๆท่ีแสดงบนเว็บไซต์อื่นท่ีเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 หรือต่อควำม เสียหำย

ใดๆท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่ำวกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ส ำนักงำนตรวจบัญชี สหกรณ์ท่ี 4   

4.2  กรณีต้องกำรเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ เชื่อมโยง

มำยังหน้ำแรกของเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 ได้โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือ แต่หำกต้องกำร

เชื่อมโยงมำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกส ำนักงำน ตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 

แล้วเท่ำนั้นและในกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำวส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 ขอสงวน สิทธิท่ีจะก ำหนดเงื่อนไขใดๆ

ไว้ด้วยก็ได้ในกำรท่ีเว็บไซต์อื่นท่ีเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชี สหกรณ์ท่ี 4 จะไม่รับผิดชอบต่อ

เนื้อหำใดๆท่ีแสดงบนเว็บไซต์ท่ีเชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 หรือต่อควำมเสียหำยใดๆท่ี

เกิดขึ้นจำก กำรใช้เว็บไซต์เหล่ำนั้น  

 

5.การปฏิเสธความรับผิด  

5.1  ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 จะไม่รับผิดต่อควำมเสียหำยใดๆรวมถึงควำมเสียหำยสูญเสียและ 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจำกกำรท่ีผู้ใช้เข้ำใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ท่ี 

เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือต่อควำมเสียหำยสูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกควำมล้มเหลวในกำรใช้งำนควำม ผิดพลำด

กำรละเว้นกำรหยุดชะงักข้อบกพร่องควำมไม่สมบูรณ์คอมพวิเตอร์ไวรัสถึงแม้ว่ำส ำนักงำนตรวจบัญชี สหกรณ์ท่ี  4 จะ

ได้รับแจ้งว่ำอำจจะเกิดควำมเสียหำยสูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้นนอกจำกนี้ส ำนักงำนตรวจ บัญชีสหกรณ์ท่ี 4 ไม่

รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจำกกำรเรียกร้องใดๆท่ีเกิดขึ้นจำกเว็บไซต์หรือเนื้อหำใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจหรือ

กำรกระท ำใดๆท่ีเกิดจำกควำมเชื่อถือในเนื้อหำดังกล่ำวของผู้ใช้เว็บไซต์หรือในควำม เสียหำยใดๆไม่ว่ำควำมเสียหำย

ทำงตรงหรือทำงอ้อมรวมถึงควำมเสียหำยอื่นใดท่ีอำจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริกำรยอมรับและตระหนักดีว่ำส ำนักงำนตรวจ

บัญชสีหกรณ์ท่ี  4  จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำใดๆของ ผู้ใช้บริกำรท้ังสิ้น  



6.กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  

6.1  ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4  หรือผู้ให้อนุญำตแก่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4 เป็นผู้มีสิทธิ 

ตำมกฎหมำยแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ท้ังหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำใดๆที่มีอยู่ใน บริกำร

ซึ่งส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4  หรือผู้ให้อนุญำตแก่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 4  เป็นผู้จัดท ำขึ้น ไม่ว่ำสิทธิ

เหล่ำนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตำม  

6.2  ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4  ก ำหนดให้เป็นควำมลับโดย 

ไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4   

6.3  ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ชื่อทำงกำรค้ำเครื่องหมำยกำรคำ้เครื่องหมำยกำรบรกิำรตรำสญัลักษณ์ชื่อ 

โดเมนของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  4  โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกส ำนักงำนตรวจ

บัญชสีหกรณ์ท่ี  4   

7.กฎหมายที่ใช้บังคับ  

7.1  กำรตีควำมและกำรบังคับตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรฉบับนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทย  
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