
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ลำพูน 

Privacy Policy of Cooperative Auditing Department 

จัดทําเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น 

เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ดังนี้  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล  

 1. เพื ่อความสะดวกในการบริการแก่ผู ้ใช้บริการทุกท่านที ่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น 

อีเมล์ แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ 

(ZIP Code) หรอืหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นตน้  

 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign UP) เพื่อสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งสํานักงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเตมิ ไดแ้ก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) 

สิ่งที ่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต 

(Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจง้ค่าใช้จ่าย (Billing Address)  

 3. นอกจากนัน้ เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บรกิาร อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ 

ในการปรับปรุงคุณภาพในการใช้บริการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จึงจําเป็นต้องจัดเก็บ

รวบรวม ข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน 

(Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่

เย ี ่ยมชม เว ็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที ่ผ ู ้ใช ้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั ้น (Referring Website 

Addresses )  

 4. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า 

เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สํานักงาน

ตรวจ บัญชีสหกรณ์ลำพูน ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดําเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการ

ประกาศไว้ใน เว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือ

ดําเนนิการใด ๆ ตาม นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวไดป้ระกาศไว ้ 

 

 



การใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล  

 1. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น 

ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสํารวจ

ความ คดิเห็นของท่านในกจิการหรอืกจิกรรมของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เท่านัน้  

 2. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ไดเ้ก็บรวบรวมไว ้ไปขายหรอืเผยแพร่ใหก้ับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 

เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากท่านเท่านัน้  

 3. ในกรณีที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการ 

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือ

กจิกรรม ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เป็นตน้ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จะกําหนดให้

หน่วยงานที่ ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน และ กําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้ นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ

กจิการของสํานักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน  

 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอ้มูลส่วนบุคคล  

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึง

หรือใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มี

ความสําคัญ อย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จึงได้จัดให้มี

ช่องทางการ สื่อสารแบบปลอดภัยสําหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มี

การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นตน้  

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)  

 “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ 

(Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ 

“คุกกี้” ก็จะทําให้เว็บไซต์สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของ

ผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ 

“คุกกี้” นัน้เสยี หรอืไม่อนุญาตให ้“คุกกี้” นัน้ทํางานอกีต่อไป  

 หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น 

เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จะนํา 



ขอ้มูล “คุกกี้” ไดบ้ันทกึหรอืเก็บรวบรวมไว ้ไปใช้ในการวเิคราะห์เชิงสถติ ิหรอืในกจิกรรมอื่นของสํานักงาน 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน 

ต่อไป  

 

การปรับปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน อาจทําการปรับปรุงหรอืแกไ้ขนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บรกิาร 

ดังนั้นสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล ทุกครัง้ที่เยี่ยมชม หรอืมกีารใช้บรกิารจากเว็บไซต์ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน  

 

การปฏบิัตติามนโยบายคุง้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและการตดิต่อกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน  

 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน 

บุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ลำพูน ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

การ ให้บริการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสํานักงานตรวจ

บัญชี สหกรณ์ลำพูน ตามที่อยู่ปรากฏขา้งล่างนี้  

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน  

https://lampang.cad.go.th  

ที่อยู่  

164 หมู่ 2 ถนนลำพูน - ดอยศรวีชัิย ตำบลเวยีงยอง อำเภอเมอืง จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณยี์ 51000  

โทรศัพท์ : (053) 537610  

โทรสาร : (053) 537611  

E-mail Cadlpn@cad.go.th 

 

 

 

 
สงวนลขิสทิธิ์ 2559 : สาํนกังานตรวจบัญชสีหกรณ์ลำพูน 164 หมู่ 2 ถนนลำพนู - ดอยศรีวชิัย ตำบลเวยีงยอง อำเภอเมอืง จังหวัดลำพนู 

รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ : (053) 537610 โทรสาร : (053) 537611 e-mail : Cadlpn@cad.go.th 

https://lampang.cad.go.th/

