
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 

เรื่อง  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy) 
............................... 

นโยบายคุกกี้ 
 เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด (https://www.cmcoop.or.th)  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้  (Cookies) โดยนโยบายคุกกี้นี้
จะอธิบายถึงความหมาย การท างาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพ่ือความเป็น
ส่วนตัวของท่าน สหกรณ์ฯ ใช้คุกกี้ เพ่ือบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยท าให้ 
สหกรณ์ฯ สามารถจดจ าการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น อีกท้ังเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีสหกรณ์ฯ จ าเป็นต้องให้บุคคลที่สาม
ช่วยด าเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกก้ีเพ่ือวิเคราะห์
ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่า
ท่านได้อนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สหกรณ์ฯ”) ใช้คุกก้ี ตามนโยบาย
คุกกี้ท่ีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว 
 สหกรณ์เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://www.cmcoop.or.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์
ของสหกรณ์ต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียด
ก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพัน
ทางกฎหมายระหว่างสหกรณ์กับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์สหกรณ์ กรุณ าอย่าเข้าใช้
บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นสหกรณ์ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับส าหรับข้อมูลของสมาชิก หรือ
บุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ ดังนี้  

• การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ 
       เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์สหกรณ์แล้ว ท่านสามารถค้นหาข้อมูล บริการ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ตรวจสอบอัตราต่างๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ตัวท่านให้แก่สหกรณ์ หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมเติม หรือขอรับการติดต่อกลับจากสหกรณ์ เป็นต้น 

       สหกรณ์สามารถด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ เช่น จ านวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งาน
ในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอ่ืน ๆ โดยสหกรณ์จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของสหกรณ์ ให้ตรงกับต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น 

• นโยบายคุกก้ี 
       คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา 
ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ 
เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่
ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

https://www.cmcoop.or.th/
https://www.cmcoop.or.th/
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และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพ่ือใช้ปรับปรุง 
หรือเพ่ิมประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจ าเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้
งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึง
บริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพ่ือวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยน
เนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมของสหกรณ์ 

สหกรณ์ใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่มีการติดตามการใช้งาน
ของท่านบนเว็บไซต์สหกรณ์ เพ่ือช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์สหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ การออกแบบ
ขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยคุกกี้สามารถแบ่งออกตาม
ลักษณะของการใช้งาน ดังนี้  

1. คุกกี้ท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) 
คุกกี้ประเภทนี้มีความจ าเป็นต่อการท างานของเว็บไซต์ เพ่ือให้เว็บไซต์สามารถท างานได้เป็นปกติ มี

ความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ท าให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย 
ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้ ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ โดยเป็นคุกกี้ที่จ าเป็นในการเข้ าใช้บริการ
เว็บไซต์ของสหกรณ ์

2. คุกกี้เพ่ือการวิเคราะห์/วัดผลการท างานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) 
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจ าและนับจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมใน

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพ่ือการปรับปรุงการท างานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น 
ช่วยเพิ่มประสบการณ์ท่ีดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน 

3. คุกกี้เพ่ือการท างานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) 
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจ าตัวท่านโดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้ งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ซึ่ง

จะช่วยให้ใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก ตรงตามความต้องการใช้งานและเหมาะสมกับท่านยิ่งขึ้น เช่น ภาษา ขนาด
ของตัวอักษร เป็นต้น 

4. คุกกี้เพ่ือปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) 
คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ท่ีท่านเยี่ยมชม 

เพ่ือให้สหกรณ์สามารถวิเคราะห์และน าเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับ
ความสนใจของท่านได้ และสหกรณ์ยังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

5. คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social Media Cookies) 
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ส าหรับฟังก์ชั่นการกดไลค์ แชร์ ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะมี

การเปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพ่ือน าเสนอ แนะน า ติดต่อ 
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ รวมถึง สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความสนใจของ
ท่านมากที่สุด และวิเคราะห์ค้นหากลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับท่านเพ่ือให้สหกรณ์สามารถติดต่อกับ
บุคคลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดต่อไป 

 

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) 
       เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการท างานต่างๆ เช่น คลิป
วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น ซึ่งคุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพ่ือการวิเคราะห์/วัดผลการท างาน หรือคุกกี้
เพ่ือปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกก้ีในข้อ 2 โดยท่านจะไม่
สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกก้ีโดยบุคคลที่สามได้ในเว็บไซต์นี้ ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้
และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจน าข้อมูลของท่านไปใช้ 
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การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้ 

       ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการท างานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าในเว็บ
บราวเซอร์ (Web Browser) หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพ่ือระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้
ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเว็บบราวเซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการ
ท างานของคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่ นบางอย่างหรือ
ทั้งหมดบนเว็บไซต์สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ข้อมูลที่สหกรณ์รวบรวมและเก็บรักษา 

       สหกรณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็น เท่าที่จะท าให้การให้บริการของ
สหกรณ์มีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ
สหกรณ์ รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ท่านได้รับบริการที่ตรง
ตามความต้องการ มีโอกาสทางการเงินที่ดีจากสหกรณ์ สร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ มีนวัตกรรมในการให้บริการ
ทางการเงินที่ตรงใจ และอบอุ่นจากการให้บริการ  ทั้งนี้สหกรณ์จะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ 
หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (IP address) ที่อยู่ Media Access Control 
(MAC) หมายเลขรหัสที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและเครือข่าย (MAC address) ล็อก (Log) 
รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูลการเชื่อมต่อผ่านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน (API) คุกกี้ (Cookies) 
ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอิน เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์เน็ตหรือ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการตั้ งค่าในอุปกรณ์ และข้อมูลทางเทคนิค
อ่ืน ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการของสหกรณ์ 

       ทั้งนี้สหกรณ์ไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสประจ าตัว (User 
ID/Name) รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code กับสมาชิกของสหกรณ์ผ่านทางโทรศัพท์ SMS 
E-mail หรือช่องทางใด ๆ ตลอดจนการส่งลิงก์ (Link) เพ่ือยืนยันตัวตน หากท่านพบการกระท าดังกล่าว กรุณา
แจ้งสหกรณ์ทันที 

 
การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม 

       สหกรณ์ตระหนักและให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ สหกรณ์จะไม่น าข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาผล
ก าไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้
เป็นความลับ 

สหกรณ์อาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้  
• ปฏิบัติตามค าสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพ่ือน าไป

ประกอบการพิจารณาคดี หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ตามที่ท่านร้องขอและให้อ านาจกับสหกรณ์ในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ท่านสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมทางการเงิน 
วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป 

• เทคโนโลยี Transport Layer Security (TLS) สหกรณ์ได้ใช้ Transport Layer Security (TLS) ซึ่ง
เป็น Internet Protocol ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของรับ-ส่งข้อมูล โดยเข้ารหัสด้วย Encryption  
Algorithm ที่มีความปลอดภัยสูง เพ่ือเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ที่ดักจับข้อมูล
ระหว่างทาง ไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยสหกรณ์ได้ใช้ระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออก
หนังสือรับรอง (Digital Certificate) ที่ออกโดยบริษัทที่มีมาตรฐานด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระดับสากล 
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• Data Encryption ข้อมูลที่ มี ความส าคัญมาก เช่น  รหั สผ่ านส่ วนตั ว (Password) จะผ่ าน

กระบวนการเข้ารหัส โดยใช้ Algorithm ที่ซับซ้อนก่อนเก็บข้อมูลในระบบ 
• Firewall สหกรณ์ติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพ่ือป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ ได้รับอนุญาต ไม่ให้

สามารถเข้าถึงระบบ หรือเข้าถึงข้อมูลได้ 
• Intrusion Detection เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เพ่ือตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติ

เกิดข้ึนในระบบ เช่น มีผู้พยายามบุกรุก หรือเข้าสู่ระบบของสหกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
• Anti-virus เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของสหกรณ์ ได้มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน Virus ที่มี

ประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ าเสมอ 
 

ค าสงวนสิทธิ 
       สหกรณ์ได้จัดท าเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล ด้าน

ต่าง ๆ ของสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้งานบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการ
แก้ไขปรับปรุงข้อก าหนดและเง่ือนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
ตราสัญลักษณ์สหกรณ์และลิขสิทธิ์ 

       สหกรณ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตราสัญลักษณ์ (Logo) รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์
ของสหกรณ์ อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ กราฟฟิก อินโฟกราฟิก โมชั่น
กราฟิก สื่อโฆษณา และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ท าซ้ า 
คัดลอก ถ่ายส าเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระท าการอ่ืนใด เพ่ือการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับ
หนังสือยินยอมจากสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร 

 
ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของสหกรณ์ 

       สหกรณ์ได้ด าเนินการจัดท าและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครอง
และบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอ่ืน ๆ และท่าน
มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ
ในการน าเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดท าขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้
ค าแนะน าหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านบริการของสหกรณ์บางชนิด อาจถูกจ ากัดการขอใช้
บริการ และสามารถให้บริการได้เฉพาะกลุ่ม 

 
การจัดการคุกกี้โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 โดยทั่วไปบราวเซอร์จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่าน
สามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านท าการ
ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ฯ ได้  
 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อ่ืน 
 เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก 
รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
ให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯได ้ซึ่งเว็บไซต์ 
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หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลอ่ืน ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับ
สหกรณ์ อีกทั้งสหกรณย์ังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกท่ีมีการเชื่อมต่อ และ
ท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางสหกรณ์แต่อย่างใด ทั้งนี้
สหกรณ์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่น าเสนอ การ
ช ารุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของสหกรณ์ 
ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อก าหนดและเง่ือนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ  
 
การจ ากัดความรับผิดชอบ 

       สหกรณ์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นย าของข้อมูล ความล่าช้าใน
การถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดใน
การแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของสหกรณ์ อีกทั้งการเชื่อม
ต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอ่ืนโดยผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์นั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้อง
แม่นย าของเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดง
ความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากสหกรณ์แต่อย่างใด 

 

กฎหมายที่บังคับใช ้
ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย 
 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ 
 ประกาศนี้อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
และตามการให้บริการต่อไปภายหน้า โดยสหกรณ์ฯ จะมีการแจ้งประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการ
ปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้  ดังนั้น สหกรณ์ฯ ขอแนะน าให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงตามข้อก าหนดดังกล่าว 
 

รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ 
 กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้
ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่ 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครเูชียงใหม่ จ ากัด 
เลขที่  175 หมู่ 2 ต าบลท่าศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 851889, 053 - 851890 
อีเมล์ : pr@cmcoop.or.th  Website : www.cmoop.or.th 
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด 
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