นโยบายกราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
Privacy Policy of Sukhothai Provincial Cooperative Auditing Office
จัดทาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ไดจัดทํานโยบายการคุ มครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น
เพื่อคุ มครองขอมูลสวนบุคคล ของผู ใชบริการทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอ
เขามายังเว็บไซต์ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานที่เขามาใชบริการเว็บไซต์ของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัยทางเว็บไซต ์ จึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว
เชน อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู หรือที่ทางาน ( Home or Work
Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เปนตน
2. ในกรณีที่ทานสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติม ไดแก เพศ
(Sex) อายุ ( Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ( Preferences/Favorites) ความสนใจ
(Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยูในการแจงคาใชจาย
(Billing Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชน์ในการนําสถิติไปใช
ในการปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการขอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์สุโขทัย จึงจําเป นตอง
จัดเก็บรวบรวมขอมูลของทานบางอยางเพิ่มเติม ไดแก หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของ
โปรแกรม คนผาน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web
page) ของเว็บไซต์ที่ผูใชเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต ์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผูใช
บริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses)
4. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์สุโขทัย ขอแนะนําให ทานตรวจสอบนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวน บุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะไดทราบ
และเขาใจวาเว็บไซต์ดังกลาว เก็บรวบรวมใช หรือดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยางไร ทั้งนี้ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ไมสามารถรับรองขอความ หรือรับรองการ
ดําเนินการใด ๆ ตามที่ไดมีการประกาศไวในเว็บไซต์
ดังกลาวได และไมขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรือดําเนินการใด ๆ
ตามนโยบายการ คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกลาวไดประกาศไว
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จําเปน เชน
ชื่อ และ ที่อยู เพื่อใชในการติดตอ ใหบริการ ประชําสัมพันธ์ หรือใหขอมูลข าวสารตาง ๆ รวมทั้ง
สํารวจความ คิด เห็นของทานในกิจการหรือกิจกรรมของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
เทานั้น
2. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัยขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคล ของทานที่
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ไดเก็บรวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอก
โดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญ าต โดยมีเอกสารหรือกรํารับรอบอื่นๆที่เกี่ยวของจากทาน หรือ
เจาของขอมูล หรือผูใหขอมูลเทานั้น
3. ในกรณีที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัยไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดําเนินการ
เกี่ยวกับ ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ
หรือกิจกรรมของ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เปนตน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุโขทัย จะกําหนดใหหนวยงาน ที่ไดวาจางใหดําเนินการดังกลาว เก็บรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน และ กําหนดขอห ามมิใหมีการนําขอมูลสวนบุคคล
ดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรม หรือกิจการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพือ่ ประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกําหนดสิทธิใน
การเขาถึงหรือ ใชขอมูลสวนบุคคล ของทาน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของ
ขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลขบัตร เครดิต เปนตน สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สุโขทัย จึงไดจัดใหมีชอง ท างการสื่อส ารแบบปลอดภัยสําหรับ ขอมูลดังกลาวดวยการ
เขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้ ” คือ ขอมูลที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต์
(Web browser) ของผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของทานแลว
หากมี การใช “คุกกี้” ก็ จะทําใหเว็บไซต์ (ของหนวยงาน) สามารถบันทึกหรือจดจําขอมูลของ
ผูใชบริการไว จนกวาผูใชบริการจะออกจาก โปรแกรมคนผานเว็บไซต์ หรือจนกวาผู ใชบริการจะ
ทําการลบ “คุกกี้ ” นั้นเสีย หรือไมอนุญ าตให “คุกกี้” นั้นทํา งานอีกตอไป หากทานเลือกใช
“คุกกี้” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะ
ชวยจดจําเว็บไซต์ที่ทานแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จะนํา
ขอมูลที่ “คุกกี้ ” ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไปใชในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น
ของ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์สุโขทัยตอไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครอง
ขอมูล สวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ ดังนั้น สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย จึงขอแนะนําใหผูใชบริการอ าน
นโยบายการคุมครองขอมูลสวน บุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใชบริการจากเว็บไซต์ของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สหกรณ์สุโขทัย

และการติดต่อกับสานักงานตรวจบัญชี

ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ที่ บัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ สุโขทัย ยินดีที่จะตอบขอสงสัย รับฟงขอเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเปน
ประโยชน์ ตอการปรับปรุงการใหบริการของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัยตอไป โดยทาน
สามารถติดตอกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ตามที่อยูที่ปรากฎในสวนทายนี้
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
ที่ตั้ง
:
169 ถนนสิงห์วัฒน์ ตําบลธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ :
055-612407
โทรสาร :
055-621783
Email :
cadsty@cad.go.th

