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1. วัตถุประสงค ์

ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย  ได้จัดท ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร  
ในกำรใช้บริกำร เว็บไซต์ของผู้ใช้บริกำรจะอยู่ภำยใต้เงื่อนไขและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริกำรจึงควรศึกษำ
เงื่อนไข และข้อก ำหนดกำรใช้งำนเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดท่ีส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคำย ได้แจ้งให้ทรำบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้บริกำร ท้ังนี้ ในกำรใช้บริกำรให้ถือว่ำ
ผู้ใช้บริกำรได้ตกลงท่ีจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดกำรให้บริกำรท่ีก ำหนดไว้นี้ หำกผู้ใช้บริกำร 
ไม่ประสงค์ท่ีจะผูกพันตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริกำร ขอควำมกรุณำท่ำนยุติกำรเข้ำชมและ 
ใช้เว็บไซต์นี้ในทันที  

 
2. เง่ือนไขและข้อก าหนดการใช้งานเว็บไซต์ 

2.1 ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ เข้ำถึง สร้ำง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อควำม ลำยลักษณ์อักษร 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภำพถ่ำย วิดีโอ หรือรูปภำพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริกำรหรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “เนื้อหำ”  

2.2 เนื้อหำท่ีน ำเสนอต่อผู้ใช้บริกำร อำจได้รับกำรคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำของเจ้ำของ
เนื้อหำนั้น ผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิเปล่ียนแปลงแก้ไข จ ำหน่ำย จ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัยเนื้อหำ
ดังกล่ำวไม่ว่ำจะท้ังหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น  

2.3 ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำท่ีไม่เหมำะสม หรือหยำบคำย อันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ภำยใต้ 
ควำมเส่ียงของตนเอง  

2.4 ส ำนั กง ำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ทรงไ ว้ ซึ่ ง สิทธิ ในกำร คัดกรอง  ตรวจทำน  
ท ำเครื่องหมำยเปล่ียนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหำใด ๆ ท่ีไม่เหมำะสมออกจำกบริกำร ซึ่งส ำนักงำน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย อำจจัดเตรียมเครื่องมือในกำรคัดกรองเนื้อหำอย่ำง ชัดเจน โดยไม่ขัด 
ต่อกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง  

2.5 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย อำจหยุดให้บริกำรเป็นกำรช่ัวครำวหรือถำวร หรือยกเลิก
กำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรรำยใดเป็นกำรเฉพำะ หำกกำรให้บริกำร ดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำรอื่น ๆ 
หรือขัดแย้งต่อกฎหมำย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ  

2.6 กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ 2.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำร และเข้ำถึง
รำยละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริกำร ไฟล์เอกสำรใด ๆ หรือเนื้อหำอื่น ๆ ท่ีอยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้  

2.7 ในกรณีท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หยุดให้บริกำรเป็นกำรถำวร หรือยกเลิกบริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร 
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย มีสิทธิในกำรลบข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีอยู่ ในบัญชี ของผู้ใช้บริกำรได้ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ 

 
 
 
 



3 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ 
3.1 ผู้ใช้บริกำรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรำยละเอียดกำรติดต่อท่ีถูกต้อง 

เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
ลงทะเบียนใช้บริกำร หรือกำรใช้บริกำรท่ีต่อเนื่อง  

3.2 ผู้ใช้บริกำรจะใช้บริกำรเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญำตตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย และไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติท่ีเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป  

3.3 ผู้ใช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธีอื่น รวมถึงกำรใช้วิธีกำร
อัตโนมัติ (กำรใช้สคริปต์) นอกจำกช่องทำงท่ีส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับกำรอนุญำตจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย โดยชัดแจ้งใหท้ ำเช่นนั้นได้  

3.4 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ท ำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำงหรือรบกวนบริกำรของส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณห์นองคำย รวมทั้งเครื่องแม่ข่ำยและเครือข่ำยท่ีเช่ือมต่อกับบริกำร  

3.5 ผู้ ใ ช้ บริ กำร จะ ไม่ ท ำส ำ เน ำ  คัดลอก  ท ำซ้ ำ  ข ำย  แลก เป ล่ียน  หรื อ ขำย ต่อบริ กำ ร 
เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำก ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย  
โดยชัดแจ้งให้ท ำเช่นนั้นได้  

3.6 ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำท่ีในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนท่ีเช่ือมโยงกับบัญชีใด ๆ  ท่ีใช้ในกำรเข้ำถึง
บริกำร  

3.7 ผู้ใช้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคำย ในควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรละเมิดข้อก ำหนด  

 
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ 

4.1 กำรเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงกำรให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเท่ำนั้น 
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอ ำนำจ ควบคุม รับรอง ควำมถูกต้อง ควำม
น่ำเช่ือถือ ตลอดจนควำมรับผิดชอบใน เนื้อหำข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคำย  ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซต์อื่นท่ีเช่ือมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจ
บัญชีสหกรณ์หนองคำย หรือต่อควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังกล่ำว 
กำรเช่ือมโยงมำยังเว็บไซต์ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย   

 
4.2 กรณีต้องกำรเช่ือมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ผู้ใช้บริกำร

สำมำรถ เ ช่ือมโยงมำยั งหน้ ำแรกของ เ ว็ บ ไซ ต์ของ ส ำนั ก ง ำนตรวจบัญ ชีสหกรณ์หนองคำย ไ ด้ 
โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือ แต่หำกต้องกำรเช่ือมโยงมำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับ 
ควำมยินยอมเป็นหนัง สือจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำยแล้ว เท่ำนั้น และในกำรให้ 
ควำมยินยอมดังกล่ำวส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ขอสงวนสิทธิที่จะก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
ในก ำ ร ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์ อื่ น ท่ี เ ช่ื อม โ ย งมำ ยั ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ขอ ง ส ำ นั ก ง ำน ตร วจบั ญ ชีสหกร ณ์ หนอ งคำ ย  
จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใด ๆ ท่ีแสดงบนเว็บไซต์ท่ีเช่ือมโยงมำยังเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคำย หรือต่อควำมเสียหำยใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้เว็บไซต์เหล่ำนั้น 

 
 



5. การปฏิเสธความรับผิด 
5.1 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย จะไม่รับผิดต่อควำมเสียหำยใด ๆ รวมถึงควำมเสียหำย 

สูญเสีย และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ท่ีเป็นผลหรือสืบเนื่อง จำกกำรท่ีผู้ใช้เข้ำใช้เว็บไซต์นี้
หรือเว็บไซต์ท่ีเช่ือมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อควำม เสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกควำมล้มเหลว 
ในกำรใช้งำน ควำม ผิดพลำด กำรละเว้น กำรหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ควำมไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ ไวรัส 
ถึงแม้ว่ำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้รับแจ้งว่ำอำจจะเกิดควำมเสียหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้น
นอกจำกนี้ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจำกกำรเรียกร้องใด ๆ ท่ี
เกิดขึ้นจำกเว็บไซต์ หรือเนื้อหำใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจหรือกำรกระท ำใด ๆ ท่ีเกิดจำกควำมเช่ือถือ 
ในเนื้อหำดังกล่ำวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในควำมเสียหำยใด ๆ ไม่ว่ำควำมเสียหำยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
รวมถึงควำมเสียหำยอื่นใดท่ีอำจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริกำรยอมรับและตระหนักดีว่ำ ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคำย จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท ำใด ๆ ของผู้ใช้บริกำรท้ังส้ิน  
 
6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

6.1 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย หรือผู้ให้อนุญำตแก่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคำย เป็นผู้มีสิทธิตำมกฎหมำยแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์  ผลประโยชน์ท้ังหมด รวมถึงสิทธิ 
ในทรัพย์สินทำงปัญญำใด ๆ ท่ีมีอยู่ในบริกำรซึ่งส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย หรือผู้ให้อนุญำต 
แกส่ ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย เป็นผู้จัดท ำขึ้นไม่ว่ำสิทธิเหล่ำนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็
ตำม  

6.2 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ก ำหนดให้เป็น
ควำมลับ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณห์นองคำย   

6.3 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่ใช้ช่ือทำงกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรค้ำ เครื่องหมำยกำรบริกำรตรำสัญลักษณ์ 
ช่ือโดเมนของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษร 
จำกส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ 
7.1 กำรตีควำม และกำรบังคับตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทย 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 :  
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย  
บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดหนองคำย ต.หนองกอมเกำะ อ.เมือง จ.หนองคำย 43000 
โทรศัพท์/โทรสำร 042-412360, 042-412897  
อีเมล : cadnk@cad.go.th เว็บไซต์ : http://nongkhai.cad.go.th 


