นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy)
สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Permanent Secretary Office of Ministry of Digital Economy and Society)
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน (Personal Data) ที่ติดต่อเข้ำมำยังเว็บไซต์
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนที่เข้ำมำใช้บริกำรเว็บไซต์ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำงเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เช่น
อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงำน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์
(ZIP Code) หรื อหมำยโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตำมแบบฟอร์มในกำรเก็ บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีที่ท่ำนสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมำชิกหรือเพื่อใช้บริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง สำนักงำน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเก็บรวบรวมข้อมูล่วนบุคคลของท่ำนเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นำมสกุล
อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตำมแบบฟอร์มในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3. นอกจำกนั้น เพื่อสำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำร อันจะเป็นประโยชน์ในกำรนำสถิติไปใช้ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้อง
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนบำงอย่ำงเพิ่มเติม เช่น หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นหำ
(Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) เวลำที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) เป็นต้น
4. สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอแนะนำให้ท่ำนตรวจสอบนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจำกเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทรำบและเข้ำใจ
ว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ทั้งนี้สำนักงำน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่สำมำรถรับรองข้อควำมหรือรับรองกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมที่
ได้มีกำรประกำศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่ำวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่ได้ปฏิบัติกำรหรือ
ดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่ำวได้ประกำศไว้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1. ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีกำรเก็บรวบรวมตำมกิจกรรมหรือบริกำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ จะมีระยะเวลำกำรเก็บ
รักษำตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำที่
จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใช้ในกำรติดต่อ ให้บริกำร ประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง
สำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรมของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เท่ำนั้น
2. สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอรับรองว่ำจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนที่สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกท่ำนเท่ำนั้น
3. ในกรณีที่สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอื่นเพื่ อให้
ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิติในกิจกำรหรือ
กิจกรรมของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมจะกำหนดให้หน่วยงำนที่ได้ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำม
ปลอดภัย ของข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของท่ ำน และกำหนดข้อห้ ำมมิ ให้ มี กำรน ำข้ อ มูล ส่ ว นบุค คลดั งกล่ ำวไปใช้
นอกเหนือจำกกิจกรรมและกิจกำรของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตระหนักถึงสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลที่
กำหนดไว้ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่
- สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (ม. 19 วรรคห้ำ)
- สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 30 วรรคหนึ่ง)
- สิทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน (ม. 31 วรรคหนึ่ง)
- สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 32 วรรคหนึ่ง)
- สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 33 วรรคหนึ่ง)
- สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ม. 34 วรรคหนึ่ง)
- สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (ม. 36 วรรคหนึ่ง)
- สิทธิในกำรร้องเรียน (ม. 73 วรรคหนึ่ง)

เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน ท่ำนมีสิทธิเลือกที่จะให้มีกำรใช้หรือกำรแชร์
ข้อมูลส่วนบุคลของท่ำน หรืออำจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล กำรประชำสัมพันธ์ จำกสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้ โดยเพียงท่ำนกรอกควำมจำนงดังกล่ำวเพื่อแจ้งให้ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทรำบในหน้ำเว็บ https://www.mdes.go.th/
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมปลอดภัย สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน สำนักงำนปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำนเพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงหรือใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนและเพื่อรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูล ตำมแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ของ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้อง
ให้ผู้ใช้งำนเว็บไซต์กรอกข้อมูล ได้มีกำรจัดให้มี กำรใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เพื่อรักษำ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนเว็บไซต์
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่ำน
เว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริกำร และเมื่อมีกำรติดตั้งข้อมูลดังกล่ำวไว้ในระบบของท่ำนแล้ว หำกมี
กำรใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำมำรถบันทึกหรือ
จดจำข้อมูลของผู้ใช้บริกำรไว้ จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะออกจำกโปรแกรมค้นผ่ำนเว็ บไซต์ หรือจนกว่ำผู้ใช้บริกำร
จะทำกำรลบ “คุกกี”้ นั้นเสีย หรือไม่อนุญำตให้ “คุกกี”้ นั้นทำงำนอีกต่อไป
หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่ำนจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึ้น เพรำะ
“คุกกี”้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่ำนแวะชมหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมจะนำข้อมูลที่ “คุกกี”้ ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ
ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอำจทำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ เพื่อควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำร ดังนั้น สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรอ่ำน
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งมีกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลำย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง

กำรให้บริกำรของส ำนั กงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมต่อไปโดยท่ำนสำมำรถติด ต่ อกับ
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