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1. วัตถุประสงค 

เว็บไซตสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร ไดจัดทำขึ้นเพื่อใหบริการ ในการใชบริการขอมูลขาวสารแก

ประชาชนทั่วไป ในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยู ภายใตเงื ่อนไขและขอกำหนดดังตอไปนี้ 

ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และ ขอกำหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่ 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร ไดแจงใหทราบบนเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ ในการ

ใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและขอกำหนดการใหบริการที่กำหนดไวนี้ หาก

ผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกำหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาทานยุติการเขาชม

และใชงานเว็บไซตนี้ในทันท ี

2. เงื่อนไขและขอกำหนดการใชงานเว็บไซต 

2.1 ผู ใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ อักษร 

ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพ อื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่ง

ของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา” 

2.2 เนื้อหาที่นำเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุมครองโดยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของ เจาของเนื้อหา

นั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกไข จำหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาว

ไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น 

2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกอใหเกิดความไมพอใจ ภายใตความเสี่ยงของ

ตนเอง 

2.4 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร ทรงไวซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง 

แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร อาจ

จัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่

เกี่ยวของ 

2.5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร อาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการ 

แกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกลาวสงผลกระทบตอผูใชบริการ อื่นๆ หรือขัดแยงตอ

กฎหมาย โดยไมตองแจงใหผูใชบริการทราบลวงหนา 



2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไมสามารถเขาใชบริการ และ เขาถึงรายละเอียด

บัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอ่ืนๆ ที่อยูในบัญชีของ ผูใชบริการได 

2.7 ในกรณีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร หยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแก ผูใชบรกิาร 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร มีสิทธิในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจง

ใหผูใชบริการทราบลวงหนา 

3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ 

3.1 ผูใชบริการจะใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอ ที่ถูกตอง เปนจริง 

และเปนปจจุบันเสมอ แกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร อันเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการลงทะเบียนใช

บริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง 

3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกำหนดของ สำนักงานตรวจบัญชี

สหกรณพิจิตร และไมขัดตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ ยอมรับโดยทั่วไป 

3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช วิธีการอัตโนมัติ 

(การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะ

ไดรับอนุญาตจากกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยชัดแจงใหทำเชนนั้นได 

3.4 ผูใชบริการจะไมทำหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ

พิจิตร รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ 

3.5 ผูใชบริการจะไมทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆ เวนแต

ผูใชบริการจะไดรับอนญุาตจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร โดยชัดแจงใหทำเชนนั้นได 

3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเขาถึงบริการ 

3.7 ผูใชบริการจะเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร ใน

ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกำหนด 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอ่ืนๆ 

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื ่นเปนเพียงการใหบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแกผู ใชบริการ เทานั้น 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร มิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความ

นาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมูลของเว็บไซตนั้น ๆ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร 

ไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซตของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ



พิจิตร หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเขาเยี่ยมชม เว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร 

4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร ผูใชบริการสามารถเชื่อมโยง

มายังหนาแรกของเว็บไซตของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร ได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือ แต

หากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้ จะตองไดรับความยินยอมเปน หนังสือจากสำนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร แลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจติร 

ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไวดวยก็ได ในการที่เว็บไซตอื่น ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ สำนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร จะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซตที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร หรือตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนจากการใชเว็บไซตเหลานั้น 

5. การปฏิเสธความรับผิด 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร จะไมรับผิดตอความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและ

คาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาโดยตรงหรือโดยออม ที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูใชเขาใชเว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่

เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่ เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความ

ผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบูรณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวา สำนักงานตรวจ

บัญชีสหกรณพิจิตร จะไดรับแจงวาอาจจะ เกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวขึ้น นอกจากนี้ 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบน

เว็บไซต หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาว

ของ ผูใชเว็บไซต หรือในความเสียหายใด ๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่น

ใดที่อาจเกิดขึ้นไดผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร จะไมตองรับผิดชอบ

ตอการกระทำใดของผูใชบริการทั้งสิ้น 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

6.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร เปนผูมีสิทธิตามกฎหมายแต เพียงผูเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน

ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใดๆ ที่มี อยูในบริการซึ่ง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร หรือ

ผูใหอนุญาตแกสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร เปนผูจัดทำขึ้น ไมวาสิทธิเหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไว

หรือไมก็ตาม 

6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร กำหนดใหเปนความลับ โดยไมไดรับ

ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร 



6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมน

ของ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณพิจิตร โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสำนักงานตรวจ

บัญชีสหกรณพิจิตร 

7. กฎหมายท่ีใชบังคับ 

การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบับนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย 

 

  


