
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 
Privacy Policy of Chiangrai Provincial Cooperative Auditing Office 

จัดท าเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
   
  ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ได้จัดท ำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ขึ้นเพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ำมำยังเว็บไซต์
ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ดังนี้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพ่ือควำมสะดวกในกำรบริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนที่เข้ำมำใช้บริกำรเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ทำงเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เช่น อีเมล์
แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ท ำงำน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP 
Code) หรือหมำยเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 
  2. ในกรณีที่ท่ำนสมัคร (Sign UP) เพ่ือสมำชิกหรือเพ่ือใช้บริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งส ำนักงำน
ตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงรำย จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ิมเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อำยุ (Gender) 
สิ่งที่โปรดปรำน/ควำมชอบ (Preferences/Favorites) ควำมสนใจ (Interests) หรือหมำยเลขบัตรเครดิต 
(Credit Card Number) และท่ีอยู่ในกำรแจ้งค่ำใช้จ่ำย (Billing Address) 
  3. นอกจำกนั้น เพื่อส ำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำร อันจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำสถิติไปใช้
ในกำรปรับปรุงคุณภำพในกำรใช้บริกำรของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จึงจ ำเป็นต้องจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลของท่ำนบำงอย่ำงเพ่ิมเติม ได้แก่ หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่ำน 
(Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้ำเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลำที่
เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงก่อนหน้ำนั้น (Referring Website 
Addresses ) 
  4. ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ขอแนะน ำให้ท่ำนตรวจสอบนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อ่ืนที่เชื่อมโยงจำกเว็บไซต์นี้ เพ่ือจะได้ทรำบและเข้ำใจว่ำ
เว็บไซต์ดังกล่ำวเก็บรวบรวม ใช้หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ทั้งนี้ ส ำนักงำนตรวจ
บัญชีสหกรณ์เชียงรำย ไม่สำมำรถรับรองข้อควำมหรือรับรองกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ได้มีกำรประกำศไว้ใน
เว็บไซต์ดังกล่ำวได้และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่ได้ปฏิบัติกำรหรือด ำเนินกำรใด ๆ ตำม
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่ำวได้ประกำศไว้ 
 
 
 
 
 



การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  1. ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำที่จ ำเป็น 
เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพ่ือใช้ในกำรติดต่อให้บริกำร ประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมทั้งส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรมของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย เท่ำนั้น  
  2. ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ขอรับรองว่ำจะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด 
เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกท่ำนเท่ำนั้น 
  3. ในกรณีที่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอ่ืนเพ่ือให้ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิติในกิจกำรหรือกิจกรรม
ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย เป็นต้น ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จะก ำหนดให้
หน่วยงำนที่ได้ว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
และก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้ นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของ
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย 
 
การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
  เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จึงได้ก ำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำนเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงหรือ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และเพ่ือรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลบำงอย่ำงที่มีควำมส ำคัญ   
อย่ำงยิ่ง เช่น หมำยเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จึงได้จัดให้มีช่องทำงกำร
สื่อสำรแบบปลอดภัยส ำหรับข้อมูลดังกล่ำวด้วยกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลดังกล่ำว เช่น จัดให้มีกำรใช้ Secure 
Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น 
 
การใช้คุกกี้ (Cookies) 
  “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ 
(Web browser) ของผู้ใช้บริกำร และเมื่อมีกำรติดตั้งข้อมูลดังกล่ำวไว้ในระบบของท่ำนแล้ว หำกมีกำรใช้ 
“คุกกี”้ ก็จะท ำให้เว็บไซต์ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย สำมำรถบันทึกหรือจดจ ำข้อมูลของผู้ใช้บริกำร
ไว้จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะออกจำกโปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ หรือจนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะท ำกำรลบ “คุกกี้” นั้นเสีย
หรือไม่อนุญำตให้ “คุกกี”้ นั้นท ำงำนอีกต่อไป 
 
  หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่ำนจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึ้น 
เพรำะ “คุกกี้” จะช่วยจดจ ำเว็บไซต์ที่ท่ำนแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จะน ำ
ข้อมูล “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนของส ำนักงำน
ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย เพ่ือปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย 
ต่อไป  



 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย อำจท ำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ เพ่ือควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร ดังนั้นส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย จึงขอแนะน ำให้ผู้ใช้บริกำรอ่ำนนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีกำรใช้บริกำรจำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย 
 
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้งครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย 
  ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย 
ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและค ำติชมทั้งหลำย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับส ำนักงำนตรวจบัญชี
สหกรณเ์ชียงรำย ตำมท่ีอยู่ปรำกฏข้ำงล่ำงนี้  
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงรำย  
https://chiangrai.cad.go.th 
1107/42 ถนนไกรสรสิทธิ์ ต ำบลรอบเวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
โทรศัพท์ 053-744 698  
โทรสำร  053 744 278   
E-mail  cadcr@cad.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 : ส ำนักงำนตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงรำย 1107/42 ถนนไกรสรสิทธิ์ ต ำบลรอบเวยีง อ ำเภอเมือง จงัหวัดเชียงรำย 
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