
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสำนกัสงเสริมพัฒนาการบญัชีและถายทอดเทคโนโลยี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

Privacy Policy of Office of Accounting Transferring Technology 

จัดทำเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทำนโยบายการคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information)  

ที่ติดตอ เขามายังเว็บไซตของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ดังนี้  

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  

1. เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานที่เขามาใชบริการเว็บไซตสำนักสงเสริมพัฒนา 

การบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณทางเว็บไซตจึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

ของทานไว เชน อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ท่ีอยูหรือท่ีทางาน (Home or Work Address) 

เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน  

2. ในกรณีที่ทานสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง สำนักสงเสริม

พัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติม 

ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) 

หรือหมายเลข บัตรเครดิต (Credit Card Number) และท่ีอยูในการแจงคาใชจาย (Billing Address)  

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนำสถิติไปใชในการ 

ปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชี

สหกรณ จึงจำเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลของทานบางอยางเพิ่มเติม ไดแก หมายเลขไอพี (IP Address) 

ชนิดของ โปรแกรม คนผาน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web page)  

ของเว็บไซตท่ี ผูใชเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต (Access Times) และเว็บไซตที่ผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น 

(Referring Website Addresses)  

4. สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ขอแนะนำใหทาน

ตรวจสอบ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซตนี้ 

เพื่อจะได ทราบและเขาใจวาเว็บไซตดังกลาวเก็บรวบรวม ใช หรือดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน 

อยางไร ทั้งนี้ สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไมสามารถรับรอง 

ขอความ หรือรับรอง การดำเนินการใด ๆ ตามท่ีไดมีการประกาศไวในเว็บไซตดังกลาวได และไมขอรับผิดชอบ

ใด ๆ หากเว็บไซต เหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ท่ีเว็บไซตดังกลาวได ประกาศไว  

การใชขอมูลสวนบุคคล  

1. สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณจะใชขอมูลสวนบุคคล

ของทาน เพียงเทาที่จำเปน เชน ชื่อ และ ที่อยู เพื่อใชในการติดตอ ใหบริการ ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูล 

ขาวสารตาง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของทานในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชี

และถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ เทานั้น  
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2. สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณขอรับรองวาจะไม

นำขอมูลสวน บุคคลของทานท่ีสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ไดเก็บรวบรวมไว ไปขาย หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น  

3. ในกรณีท่ีสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณไดวาจาง 

หนวยงานอื่น เพื่อใหดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะห

เชิงสถิติใน กิจการหรือกิจกรรมของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชี

สหกรณ เปนตน สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณจะกำหนดให

หนวยงานที่ไดวาจางใหดำเนินการ ดังกลาว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน 

และกำหนดขอหามมิใหมีการนำ ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักสงเสริม

พัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลย ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

การรักษาความปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคล  

เพื่อประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน สำนักสงเสริม

พัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงไดกำหนดระเบียบภายในหนวยงานเพ่ือ

กำหนดสิทธิใน การเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล

บางอยางที่มีความสำคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอด

เทคโนโลยี กรมตรวจ บัญชีสหกรณ จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับขอมูลดังกลาวดวย

การเขารหัสลับขอมูล ดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน  

การใชคุกกี้ (Cookies)  

“คุกกี้” คือ ขอมูลท่ีสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

สงไปยังโปรแกรม คนผานเว็บไซต (Web browser) ของผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวใน

ระบบของทานแลว หากมีการใช “คุกกี้” ก็จะทำใหเว็บไซตสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอด

เทคโนโลย ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ สามารถบันทึกหรือจดจำขอมูลของผูใชบริการไว จนกวาผูใชบริการจะออก

จากโปรแกรมคนผานเว็บไซต หรือ จนกวาผูใชบริการจะทำการลบ “คุกก้ี” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให “คุกก้ี” 

นั้นทำงานอีกตอไป  

หากทานเลือกใช “คุกกี้” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซตมากขึ้น เพราะ 

“คุกกี้” จะชวยจดจำเว็บไซตที ่ทานแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี ้ สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอด

เทคโนโลยี กรมตรวจบัญชี สหกรณ จะนำขอมูลที่ “คุกกี้” ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไปใชในการวิเคราะห

เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืน ของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชี

สหกรณ ตอไป  

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณอาจทำการปรับปรุงหรือ

แกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมิไดแจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชี
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สหกรณ จึงขอแนะนำใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช

บริการ จากเว็บไซตของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและ

ถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอด

เทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณยินดีที่จะตอบขอสงสัย รับฟงขอเสนอแนะ และคำติชมท้ังหลาย อันจะเปน 

ประโยชนตอการ ปรับปรุงการใหบริการของสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลย ีกรมตรวจบัญชี

สหกรณ ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับสำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ ตามท่ีอยูท่ีปรากฏขางลางนี้  

สำนักสงเสริมพัฒนาการบัญชีและถายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ https://auditing-school.cad.go.th/ 

ท่ีอยู 12 อาคาร 4 ชั้น 3 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครท กรุงเทพฯ 10200  

โทร. 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889 E-mail : ado@cad.go.th 
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