
ค ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวั 

โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 

โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรเีคารพสทิธคิวามเป็นสว่นตวัของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล และเพือ่ใหเ้กดิความ
มัน่ใจว่าเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 จงึไดจ้ดัท าค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวันี้เพือ่ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
ไดท้ราบและเขา้ใจรปูแบบการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลที่โรงเรยีนด าเนินการในฐานะผู้
ควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลในขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่กบ็รวบรวมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่การด าเนินการ
ภายใตก้จิกรรมการประมวลผลตามขอบเขตและวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน 

ค าประกาศความเป็นสว่นตวัต่อไปนี้ใหข้อ้มลูรายละเอยีดส าหรบัแต่ละกลุ่มของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
ตามทีร่ะบุ โปรดทราบว่านอกเหนือจากประกาศเหล่านี้ เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลอาจไดร้บัค าประกาศความ
เป็นสว่นตวัเพิม่เตมิในบางครัง้ เพือ่แจง้ใหท้ราบเกีย่วกบัขอ้มลูรายละเอยีดเพิ่มเตมิทีอ่าจไม่ครอบคลุมอยู่
ในประกาศเหล่านี้ 

1. ขอ้บงัคบัโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีว่าดว้ย การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2563 
2. ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ดา้นขอ้มลูผูส้มคัรเขา้ศกึษา 
3. ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ดา้นขอ้มลูนกัเรยีน 
4. ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ดา้นขอ้มลูบุคลากร 
5. ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั ดา้นขอ้มลูนกัเรยีนเก่า 
6. ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัในการใชก้ลอ้งวงจรปิด 

ในการปรบัปรุงหรอืเปลีย่นแปลงค าประกาศนี้ โรงเรยีนอาจพจิารณาแกไ้ขเปลีย่นแปลงตามทีเ่หน็สมควร 
และจะท าการแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางเวบ็ไซตห์รอืช่องทางสือ่สารทีเ่หมาะสม โดยมวีนัทีป่รบัปรุงล่าสุด
ก ากบัอยู่ตอนทา้ย อย่างไรกด็โีรงเรยีนขอแนะน าใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลโปรดตรวจสอบเพือ่รบัทราบ
ประกาศฉบบัใหม่อย่างสม ่าเสมอ 

นโยบำยกำรใช้คกุก้ี 

1. คกุก้ีคืออะไร 

คุกกี ้คอื ไฟลข์อ้ความขนาดเลก็ทีถู่กดาวน์โหลดไปยงัอุปกรณ์คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์มอืถอืของ
ผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่ท าหน้าทีบ่นัทกึขอ้มลูและการตัง้ค่าต่าง ๆ เช่น บนัทกึขอ้มลูการตัง้ค่าภาษาในเบราวเ์ซอร์
บนอุปกรณ์ของผูใ้ชบ้รกิาร บนัทกึสถานะการเขา้ใชง้านในปัจจุบนัของผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามารถเขา้ใชง้านเวบ็ไซตไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถงึมกีารรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัประวตักิารเขา้ชมเวบ็ไซต์
ทีผู่ใ้ชบ้รกิารชื่นชอบในรูปแบบไฟล ์โดยคุกกีไ้ม่ไดท้ าใหเ้กดิอนัตรายต่ออุปกรณ์ของผูใ้ชบ้รกิาร และเนื้อหา
ในคุกกีจ้ะถูกเรยีกออกมาดูหรอือ่านไดโ้ดยเวบ็ไซตท์ีส่รา้งคุกกีด้งักล่าวเท่านัน้ 

2. ประโยชน์ของคกุก้ี 



คุกกีจ้ะบอกใหโ้รงเรยีนทราบว่าผูใ้ชบ้รกิารเขา้ชมสว่นใดในเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน เพือ่ทีโ่รงเรยีนจะสามารถ
มอบประสบการณ์การใชง้านเวบ็ไซตท์ีด่ขีึน้และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้นอกจากนี้ การ
บนัทกึการตัง้ค่าแรกของเวบ็ไซตด์ว้ยคุกกีจ้ะช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารเขา้ถงึเวบ็ไซตด์ว้ยค่าทีต่ ัง้ไวทุ้กครัง้ทีใ่ช้
งาน ยกเวน้ในกรณีทีคุ่กกีถู้กลบซึง่จะท าใหก้ารตัง้ค่าทุกอย่างจะกลบัไปทีค่่าเริม่ตน้ 

3. กำรใช้งำนคกุก้ี 

โรงเรยีนใชคุ้กกีเ้พือ่รวบรวมสถติผิูใ้ชบ้รกิารและบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัการก าหนดลกัษณะของผูใ้ชบ้รกิาร
ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารใชง้านผ่านเวบ็ไซต ์จุดประสงคข์องโรงเรยีนในการใชคุ้กกี ้คอื เพือ่ปรบัปรุงการใชง้าน
เวบ็ไซตใ์หก้บัผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นผูเ้ยีย่มชม ประเภทของคุกกีท้ี่โรงเรยีนใชแ้ละในการใชคุ้กกีด้งักล่าว 
ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี้ 

คกุก้ีท่ีจ ำเป็นอย่ำงย่ิง คุกกีป้ระเภทนี้มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในเวบ็ไซต ์ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูและใชง้านในเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนไดทุ้กสว่น คุกกีป้ระเภทนี้จะถูกจดัเกบ็และลบออกหลงัจาก
การเขา้ใชง้านเวบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้รกิาร 

คกุก้ีเพื่อประสิทธิภำพ คุกกีป้ระเภทนี้ใชเ้พือ่รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน
รวมถงึการเยีย่มชมและการใชง้านเวบ็ไซตจ์ากผูใ้ชบ้รกิาร เช่น จ านวนผูเ้ขา้ชมทีใ่ชเ้วบ็ไซตข์องโรงเรยีน 
และหน้าเวบ็ยอดนิยมในหมู่ผูใ้ชบ้รกิารของโรงเรยีน แมว้่าคุกกีเ้หล่านี้อาจรวบรวมทีอ่ยู่ IP ของอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการเขา้ถงึเวบ็ไซต ์แต่กไ็ม่ไดร้วบรวมขอ้มลูทีร่ะบุถงึผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง ขอ้มูลดงักล่าวใชเ้พือ่
จุดประสงคใ์นการปรบัปรุงเวบ็ไซตแ์ละประสบการณ์การใชง้านของผูใ้ชท้ัว่ไป หากไม่มคีุกกี้ประสทิธภิาพ 
โรงเรยีนจะไม่สามารถปรบัปรุงเวบ็ไซตแ์ละฟังก์ชนัการท างานของโรงเรยีน เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บั
ประสบการณ์การท่องเวบ็ทีด่ทีีสุ่ด หากผูใ้ชบ้รกิารไม่อนุญาตใหใ้ชคุ้กกีเ้หล่านี้ โรงเรยีนจะไม่นบัการเยีย่ม
ชมของผูใ้ชบ้รกิารในเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน ซึง่จะสง่ผลเสยีต่อการพยายามปรบัปรุงเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน 

คกุก้ีเพื่อกลุ่มผู้ใช้ คุกกีป้ระเภทนี้จะช่วยใหโ้รงเรยีนสามารถวดัผลการท างาน โดยประมวลจ านวนหน้าที่
ผูใ้ชบ้รกิารเขา้เยีย่มชม ตลอดจนจ านวนลกัษณะเฉพาะของกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารนัน้ ๆ โดยขอ้มลูดงักล่าวจะ
น ามาใชใ้นการวเิคราะหร์ูปแบบพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร และโรงเรยีนจะน าผลลพัธ์ดงักล่าวไปใชใ้นการ
ปรบัปรุงเวบ็ไซตใ์หต้อบสนองความตอ้งการ และการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิารดยีิง่ขึน้ อย่างไรกต็ามขอ้มลูที่
ไดแ้ละใชป้ระมวลผลนัน้ไม่มกีารระบุชื่อ หรอืบ่งบอกความเป็นตวัตนของผูใ้ชบ้รกิารได ้อกีทัง้ไม่มกีารเกบ็
ขอ้มลูจ าเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อเีมล เป็นตน้ และใชเ้ป็นขอ้มลูทางสถติเิท่านัน้ 

คกุก้ีช่วยในกำรใช้งำน คุกกีเ้หล่านี้อนุญาตใหเ้วบ็ไซต์ของโรงเรยีนจดจ าการตัง้ค่าของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น 
ชื่อผูใ้ช ้การตัง้ค่าภาษา และ/หรอืภูมภิาคทีผู่ใ้ชบ้รกิารอยู่ คุกกีเ้หล่านี้ช่วยมอบคุณลกัษณะทีเ่หมาะกบั
บุคคลและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ คุกกีเ้หล่านี้ยงัสามารถใชเ้พือ่จดจ าการเปลีย่นแปลงทีคุ่ณท าต่อขนาด
ตวัอกัษร แบบอกัษรและสว่นอื่นๆ ของหน้าเวบ็ทีผู่ใ้ชบ้รกิารสามารถปรบัแต่งได ้หรอืเพือ่ใหบ้รกิารทีข่อ 
เช่น ดวูดิโีอ ใชฟั้งกช์นัการแชทหรอืแสดงความคดิเหน็ในบลอ็ก คุกกีเ้หล่านี้ไม่ไดต้ดิตามกจิกรรมการท่อง
เวบ็ของผูใ้ชบ้รกิารในเวบ็ไซตอ์ื่นๆ 



คกุก้ีท่ีไม่ได้จดัประเภท คุกกีท้ีไ่ม่ไดจ้ดัประเภทคอืคุกกีท้ีไ่ม่ไดอ้ยู่ในหมวดหมู่อื่นใดหรอือยู่ระหว่างการจดั
หมวดหมู่โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเวบ็ไซตน์ี้จดัการโดยบุคคลทีส่าม เช่น ลกัษณะการท างานต่าง 
ๆ อาท ิวดิโีอ แผนที ่และโซเชยีลมเีดยี และผูใ้หบ้รกิารเวบ็ไซตภ์ายนอกอื่น ๆ เช่น บรกิารวเิคราะหก์าร
เขา้เยีย่มชมเวบ็ไซต ์เป็นตน้ คุกกีเ้หล่านี้มกัจะเป็นคุกกีเ้พือ่การวเิคราะห/์วดัผลการท างาน หรอืคุกกีเ้พือ่
ปรบัเนื้อหาเขา้กบักลุ่มเป้าหมาย ผูใ้ชบ้รกิารควรตอ้งศกึษานโยบายการใชคุ้กกีแ้ละนโยบายสว่นบุคคลใน
เวบ็ไซตข์องบุคคลทีส่าม เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีบุ่คคลทีส่ามอาจน าขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารไปใช้ 

4. วิธีปิดกำรท ำงำนของคกุก้ี 

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถปิดการท างานของคุกกีไ้ด ้โดยการตัง้ค่าเบราวเ์ซอรข์องผูใ้ชบ้รกิาร และตัง้ค่าความเป็น
สว่นตวัเพือ่ระงบัการรวบรวมขอ้มลูของคุกกีใ้นอนาคตอย่างไรกต็าม บรกิารบางอย่างบนเวบ็ไซตข์อง
โรงเรยีนจ าเป็นตอ้งมกีารใชคุ้กกี ้หากผูใ้ชบ้รกิารปิดการท างานคุกกีอ้าจท าใหผู้้ใชบ้รกิารใชง้านฟังก์ชนั
บางอย่างหรอืทัง้หมดของบรกิารดงักล่าวไดอ้ย่างไม่ราบรื่นหากตอ้งการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัคุกกี ้
รวมถงึวธิกีารดวู่ามกีารวางคุกกีใ้ดบา้งและวธิกีารจดัการและลบคุกกี ้โปรดไป
ที ่www.allaboutcookies.org หรอื www.aboutcookies.org 

 

นโยบำยเวบ็ไซต์ 

นโยบำยเวบ็ไซต์รบัสมคัรและมอบตวัของโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 
นโยบำยเวบ็ไซต์ นโยบายเวบ็ไซต ์ 
จดัท าเมื่อวนัที ่9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2566 

1. วตัถปุระสงค ์

เวบ็ไซต์สมคัรและมอบตวัของโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 

ไดจ้ดัท าขึน้เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารและบรกิารผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตแก่ประชาชนทัว่ไป 
และบุคลากรในสงักดัโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีในการใชบ้รกิารเวบ็ไซตข์องผูใ้ชบ้รกิารจะอยู่ภายใตเ้งือ่นไข
และขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ ผูใ้ชบ้รกิารจงึควรศกึษาเงือ่นไขและขอ้ก าหนดการใชง้านเวบ็ไซต ์และ/หรอื
เงือ่นไขและขอ้ตกลงอื่นใดทีโ่รงเรยีนเฉลมิขวญัสตรไีดแ้จง้ใหท้ราบบนเวบ็ไซตโ์ดยละเอยีดก่อนการเขา้ใช้
บรกิาร ทัง้นี้ ในการใชบ้รกิารใหถ้อืว่าผูใ้ชบ้รกิารไดต้กลงทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดการ
ใหบ้รกิารทีก่ าหนดไวน้ี้ หากผูใ้ชบ้รกิารไม่ประสงคท์ีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขการใหบ้รกิาร ขอ
ความกรุณาท่านยุตกิารเขา้ชม และใชง้านเวบ็ไซต์นี้ในทนัที 
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2. เงื่อนไขและข้อก ำหนดกำรใช้งำนเวบ็ไซต์ 

1. ผูใ้ชบ้รกิารอาจไดร้บั เขา้ถงึ สรา้ง สง่หรอืแสดงขอ้มลู เช่น ไฟลข์อ้มลู ขอ้ความลายลกัษณ์อกัษร 
ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ดนตร ีไฟลเ์สยีง หรอืเสยีงอื่น ๆ ภาพถ่าย วดิโีอ หรอื รปูภาพอื่น ๆ โดย
เป็นสว่นหนึ่งของบรกิารหรอืโดยผ่านการใชบ้รกิาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรยีกว่า “เนื้อหา” 

2. เนื้อหาทีน่ าเสนอต่อผูใ้ชบ้รกิาร อาจไดร้บัการคุม้ครองโดยสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของเจา้ของ
เนื้อหานัน้ ผูใ้ชบ้รกิารไม่มสีทิธเิปลีย่นแปลงแกไ้ข จ าหน่ายจ่ายโอนหรอืสรา้งผลงานต่อเนื่องโดย
อาศยัเนื้อหาดงักล่าวไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น เวน้แต่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัอนุญาตโดยชดัแจง้
จากเจา้ของเนื้อหานัน้ 

3. ผูใ้ชบ้รกิารอาจพบเนื้อหาทีไ่ม่เหมาะสมหรอืหยาบคาย อนัก่อใหเ้กดิความไม่พอใจ ภายใตค้วาม
เสีย่งของตนเอง 

4. โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ีทรงไวซ้ึง่สทิธใินการคดักรอง ตรวจทาน ท าเครื่องหมายเปลีย่นแปลง
แกไ้ข ปฏเิสธ หรอืลบเนื้อหาใด ๆ ทีไ่ม่เหมาะสมออกจากบรกิาร ซึง่โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรอีาจ
จดัเตรยีมเครื่องมอืในการคดักรองเนื้อหาอย่างชดัเจน โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบยีบของทาง
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรอีาจหยุดใหบ้รกิารเป็นการชัว่คราวหรอืถาวร หรอืยกเลกิการใหบ้รกิารแก่
ผูใ้ชบ้รกิารรายใดเป็นการเฉพาะ หากการใหบ้รกิารดงักล่าวสง่ผลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิารอื่น ๆ หรอื
ขดัแยง้ต่อกฎหมาย โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 

6. การหยุดหรอืการยกเลกิบรกิารตามขอ้ 2.5 ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่สามารถเขา้ใชบ้รกิาร และเขา้ถงึ
รายละเอยีดบญัชขีองผูใ้ชบ้รกิาร ไฟลเ์อกสารใด ๆ หรอืเนื้อหาอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในบญัชขีองผูใ้ชบ้รกิาร
ได ้

7. ในกรณีทีโ่รงเรยีนเฉลมิขวญัสตรหียุดใหบ้รกิารเป็นการถาวร หรอืยกเลกิบรกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรมีสีทิธิใ์นการลบขอ้มลูต่าง ๆ ทีอ่ยู่ในบญัชขีองผูใ้ชบ้รกิารได ้โดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบล่วงหน้า 

3. สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของผู้ใช้บริกำร 

1. ผูใ้ชบ้รกิารจะใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัตนเอง เช่น ขอ้มลูระบุตวัตนหรอืรายละเอยีดการตดิต่อทีถู่กตอ้ง 
เป็นจรงิ และเป็นปัจจุบนัเสมอ แก่โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรอีนัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
ลงทะเบยีนใชบ้รกิาร หรอืการใชบ้รกิารทีต่่อเนื่อง 

2. ผูใ้ชบ้รกิารจะใชบ้รกิารเวบ็ไซตน์ี้ เพือ่วตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัอนุญาตตามขอ้ก าหนดของโรงเรยีน
เฉลมิขวญัสตรแีละไม่ขดัต่อกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

3. ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่เขา้ใชห้รอืพยายามเขา้ใชบ้รกิารหนึ่งบรกิารโดโดยวธิอีื่น รวมถงึการใชว้ธิกีาร
อตัโนมตั ิ(การใชส้ครปิต)์ นอกจากช่องทางทีโ่รงเรยีนเฉลมิขวญัสตรจีดัเตรยีมไวใ้หเ้วน้แต่
ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัอนุญาตจากโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรโีดยชดัแจง้ใหท้ าเช่นนัน้ได้ 

4. ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่ท าหรอืมสีว่นร่วมในการขดัขวางหรอืรบกวนบรกิารของโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรี
รวมทัง้เครื่องแม่ข่ายและเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมต่อกบับรกิาร 



5. ผูใ้ชบ้รกิารจะไม่ท าส าเนา คดัลอก ท าซ ้า ขาย แลกเปลีย่น หรอืขายต่อบรกิารเพือ่วตัถุประสงคใ์ด 
ๆ เวน้แต่ผูใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัอนุญาตจากโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรโีดยชดัแจง้ใหท้ าเช่นนัน้ได้ 

6. ผูใ้ชบ้รกิารมหีน้าทีใ่นการรกัษาความลบัของรหสัผ่านทีเ่ชื่อมโยงกบับญัชใีด ๆ ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึ
บรกิาร 

7. ผูใ้ชบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อบุคคลใด ๆ รวมถงึโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรใีน
ความเสยีหายอนัเกดิจากการละเมดิขอ้ก าหนด 

4. กำรเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ 

1. การเชื่อมโยงไปยงัเวบ็ไซตอ์ื่นเป็นเพยีงการใหบ้รกิารเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร
เท่านัน้ โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรมีไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืมอี านาจควบคุม รบัรอง ความถูกตอ้ง 
ความน่าเชื่อถอื ตลอดจนความรบัผดิชอบในเน้ือหาขอ้มูลของเวบ็ไซตน์ัน้ ๆ และ โรงเรยีนเฉลมิ
ขวญัสตรไีม่รบัผดิชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ทีแ่สดงบนเวบ็ไซตอ์ื่นทีเ่ชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน
เฉลมิขวญัสตรหีรอืต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตด์งักล่าวและการ
เชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

2. กรณีตอ้งการเชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรผีูใ้ชบ้รกิารสามารถเชื่อมโยงมายงั
หน้าแรกของเวบ็ไซตข์องโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรไีด ้โดยแจง้ความประสงคเ์ป็นหนังสอื แต่หาก
ตอ้งการเชื่อมโยงมายงัหน้าภายในของเวบ็ไซต์นี้ จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจาก
โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรแีลว้เท่านัน้ และในการใหค้วามยนิยอมดงักล่าว โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรขีอ
สงวนสทิธทิีจ่ะก าหนดเงือ่นไขใด ๆ ไวด้ว้ยกไ็ด ้ในการที่เวบ็ไซตอ์ื่นทีเ่ชื่อมโยงมายงัเวบ็ไซตข์อง
โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรจีะไม่รบัผดิชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ทีแ่สดงบนเวบ็ไซตท์ีเ่ชื่อมโยงมายงั
เวบ็ไซตข์อง โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรหีรอืต่อความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชเ้วบ็ไซต์
เหล่านัน้ 

5. กำรปฏิเสธควำมรบัผิด 

โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรจีะไม่รบัผดิต่อความเสยีหายใด ๆ รวมถงึความเสยีหาย สญูเสยีและค่าใชจ่้ายที่
เกดิขึน้ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ทีเ่ป็นผลหรอืสบืเนื่องจากการทีผู่ใ้ชเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต์นี้หรอืเวบ็ไซตท์ี่
เชื่อมโยงกบัเวบ็ไซตน์ี้ หรอืต่อความเสยีหาย สญูเสยีหรอืค่าใชจ่้ายทีเ่กดิจากความลม้เหลวในการใชง้าน 
ความผดิพลาด การละเวน้ การหยุดชะงกั ขอ้บกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพวิเตอรไ์วรสั ถงึแมว้่า 
โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรจีะไดร้บัแจง้ว่าอาจจะเกดิความเสยีหาย สญูเสยีหรอืค่าใชจ่้ายดงักล่าวขึน้ 
นอกจากนี้ โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรไีม่รบัผดิต่อผูใ้ชเ้วบ็ไซตห์รอืบุคคลจากการเรยีกรอ้งใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
บนเวบ็ไซต ์หรอืเนื้อหาใด ๆ ซึง่รวมถงึการตดัสนิใจหรอืการกระท าใด ๆ ทีเ่กดิจากความเชื่อถอืในเนื้อหา
ดงักล่าวของผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์หรอืในความเสยีหายใด ๆ ไม่ว่าความเสยีหายทางตรง หรอืทางออ้ม รวมถงึ
ความเสยีหายอื่นใดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและตระหนกัดวี่า โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรจีะไม่ตอ้ง
รบัผดิชอบต่อการกระท าใดของผูใ้ชบ้รกิารทัง้สิน้ 

 



6. กรรมสิทธ์ิและสิทธ์ิในทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 

1. โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรหีรอืผูใ้หอ้นุญาตแก่โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรเีป็นผูม้สีทิธติามกฎหมายแต่
เพยีงผูเ้ดยีวในกรรมสทิธิ ์ผลประโยชน์ทัง้หมด รวมถงึสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาใด ๆ ทีม่อียู่ใน
บรกิารซึง่โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรหีรอืผูใ้หอ้นุญาตแก่โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรเีป็นผูจ้ดัท าขึน้ ไม่ว่า
สทิธิเ์หล่านัน้จะไดร้บัการจดทะเบยีนไวห้รอืไม่กต็าม 

2. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูที่โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรกี าหนดใหเ้ป็นความลบั โดยไม่ไดร้บั
ความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้าจากโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ี

3. ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งไม่ใชช้ื่อทางการคา้ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายการบรกิาร ตราสญัลกัษณ์ 
ชื่อโดเมนของโรงเรยีนเฉลมิขวญัสตรโีดยไม่ไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก               
โรงเรยีนเฉลมิขวญัสตร ี

7. กฎหมำยท่ีใช้บงัคบั 

การตคีวาม และการบงัคบัตามเงือ่นไขการใหบ้รกิารฉบบัน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายไทย 

 


