
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
Privacy Policy of Nongkhai Provincial Cooperative Auditing Office 

จัดท าเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 

 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย  ได้จัดท ำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน (Personal Information) ท่ีติดต่อเข้ำมำยังเว็บไซต์  
ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ดังนี้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 1. เพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนท่ีเข้ำมำใช้บริกำรเว็บไซต์ของ  
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย  ทำงเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้  
เช่น  อี เม ล์ แอดเดรส (Email Address) ช่ือ  (Name) ท่ีอยู่หรือ ท่ีท ำงำน (Home or work Address)  
เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมำยเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น 
 2. ในกรณีท่ีท่ำนสมัคร (Sign Up) เพื่อเป็นสมำชิกหรือเพื่อใช้บริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เว็บไซต์ 
อำจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อำยุ (Gender) ส่ิงท่ีโปรดปรำน 
ควำมชอบ (Preferences/Favorites) ควำมสนใจ (Interests) และท่ีอยู่ (Address) 
 3. นอกจำกนั้น เพื่อส ำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำร อันจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำสถิติไปใช้ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของเว็บไซต์  จึงจ ำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนบำงอย่ำงเพิ่มเติม 
ได้แก่ หมำยเลขไอพี ( IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain 
Name) บันทึกหน้ำเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้เยี่ยมชม เวลำท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)  
และเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงก่อนหน้ำนั้น (Referring website Addresses) 
 4. ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ขอแนะน ำให้ท่ำนตรวจสอบนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นท่ีเช่ือมโยงจำกเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทรำบและเข้ำใจว่ำเว็บไซต์ 
ดังกล่ำวเก็บรวบรวม ใช้หรือด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ท้ังนี้ส ำนักงำนตรวจบัญชี 
สหกรณ์หนองคำย  ไม่สำมำรถรับรองข้อควำม หรือรับรองกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมท่ีได้มีกำรประกำศไว้  
ในเว็บไซต์ดังกล่ำวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่ได้ปฏิบัติกำรหรือด ำเนินกำรใดๆ  
ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเว็บไซต์ดังกล่ำวได้ประกำศไว้  
 
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 1. ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็น  
เช่น ช่ือ และ ท่ีอยู่ เพื่อใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำรประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมท้ังส ำรวจ 
ควำมคิดเห็นของท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่ำนั้น 
 2. ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ขอรับรองว่ำจะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  
ท่ีเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับอนุญำต  
จำกท่ำนเท่ำนั้น 
 3. ในกรณีท่ีส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอื่นเพื่อให้ด ำเนินกำร เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิติในกิจกำรหรือกิจกรรม ของ
เว็ บไซต์  เป็น ต้น ส ำนั กง ำนตรวจบัญชีสหกรณ์ หนองคำย  จะก ำหนดให้หน่ วยงำน ท่ีไ ด้ว่ ำ จ้ ำง 
ให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับ และควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และก ำหนด 
ข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรม  หรือกิจกำรของส ำนักงำน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย   



การรักษาความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
 เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  
ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย จึงได้ก ำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำนเพื่อก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง
หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และเพื่อรักษำควำม ลับ และควำมปลอดภัยของข้อมูลบำงอย่ำง 
ท่ีมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรแบบปลอดภัย ส ำหรับข้อมูลดังกล่ำวด้วยกำร
เข้ำรหัสลับข้อมูลดังกล่ำว เช่น จัดให้มีกำรใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น  
 
การใช้คุกก้ี (Cookies) 
 “คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนำดเล็กท่ีจะถูกส่งไปเก็บไ ว้ยัง โปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser)  
ของผู้ใช้บริกำรเพื่อท ำกำรเก็บข้อมูลท่ีผู้ใช้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริกำรมีกำรเข้ำไปเยี่ยมชม  
เว็บไซต์ต่ำงๆ อีกครั้งในภำยหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจ ำได้ ว่ำผู้ใช้บริกำรเคยเข้ำเยี่ยมชมแล้ว  
จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะออกจำกโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะท ำกำรลบ  “คุกกี้” นั้นเสีย 
หรือไม่ อนุญำตให้ “คุกกี้” นั้น ท ำงำนอีกต่อไป หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่ำนจะได้รับควำมสะดวกสบำย 
ในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึ้น เพรำะ “คุกกี้” จะช่วยจดจ ำ เว็บไซต์ท่ีท่ำนแวะหรือเยี่ยมชม ท้ังนี้ส ำนักงำน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย  จะน ำข้อมูลท่ี “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในกำรวิเครำะห์  
เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของ เว็บไซต์ต่อไป  
 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย  อำจท ำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ ท้ังนี้ เพื่อควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร 
ดังนั้น  ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย จึงขอแนะน ำให้ผู้ใช้บริกำรอ่ำนนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทุกครั้งท่ีเย่ียมชม หรือมีกำรใช้บริกำรจำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคำย 
 
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย 
 ในกรณีท่ีท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล หรือกำรปฏิบัติ ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หนองคำย  ยินดี ท่ีจะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และค ำติชมท้ังหลำย อันจะเป็นประโ ยชน์ 
ต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์
หนองคำย ตำมท่ีอยู่ท่ีปรำกฏข้ำงล่ำงนี้  
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 


