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-------------------------------------------------------------------------------- 

         สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ข้ึนเพ่ือคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ท่ีติดตอเขามายังเว็บไซตของ สาํนักงาน ป.ป.ส. 

ดังนี้ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  

1. เพ่ือความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานท่ีเขามาใชบริการเว็บไซตของ สํานักงาน    

ป.ป.ส.  ทางเว ็บไซตจ ึงไดจ ัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไว  เช น อีเมลแอดเดรส (Email 

Address) ชื่อ (Name) ที่อยู หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือ

หมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน 

2.  ในกรณีที ่ท านสมัคร (Sign Up) เ พื ่อสมัครสมาชิก หรือเพื ่อใช บร ิการอยางใดอยางหนึ ่ง 

สํานักงาน ป.ป.ส. จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพิ่มเติมไดแก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งท่ี

โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites)  ความสนใจ (Interests) หรือ หมายเลขบัตรเครดิต 

(Credit Card Number) และท่ีอยูในการแจงคาใชจาย (Billing Address) 

3. นอกจากนั้นเพ่ือสํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนําสถิติไปใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของ สํานักงาน ป.ป.ส. จึงจําเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลของทาน

บางอยางเพิ ่ม เติมไดแก หมายเลขไอพี ( IP Address)  ชนิดของโปรแกรมคนผ าน (Browser Type)  

โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเว็บไซตที่ผู ใชเยี ่ยมชม เวลาที่เยี ่ยมชม

เว็บไซต (Access Times) และเว็บไซตท่ีผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses) 

4. สํานักงาน ป.ป.ส. ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy 

Policy) ของเว็บไซตอื ่นที ่เชื ่อมโยงจากเว็บไซตนี ้ เ พื ่อจะไดทราบและเขาใจวาเว็บไซตด ังกลาว เก็บ 

รวบรวมใช  หร ือ ดํา เน ินการ เ กี ่ยวก ับข อม ูลส วนบ ุคคลของท านอย า ง ไร  ทั ้งนี ้ สําน ักงาน ป .ป .ส .  

ไม สามารถร ับรองขอความ หร ือร ับรองการดํา เน ินการใดๆ ตามที ่ได ม ีการ ประกาศไว ในเว ็บไซต 

ดังกลาวได และไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการ หรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบาย

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว  
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การใชขอมูลสวนบุคคล   

1. สํานักงาน ป.ป.ส.จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จําเปน เชน ชื่อและที่อยู เพื่อใชใน

การติดตอใหบริการ ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของทานใน

กิจการหรือกิจกรรมของ สํานักงาน ป.ป.ส. เทานั้น 

2.  สํานักงาน ป.ป.ส. ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานที่ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดเก็บ

รวบรวมไวไปขาย หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น 

3. ในกรณี สํานักงาน ป.ป.ส. ไดวาจางหนวยงานอื่น เพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล

ของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณียการวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

เปนตน สํานักงาน ป.ป.ส. จะกําหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดําเนินการดังกลาวเก็บรักษาความลับ และ

ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน และกําหนดขอหามมิใหมีการนําขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไป

ใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

 

สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

  เพ่ือประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทาน ทานมีสิทธิเลือกที่จะใหมีการใชหรือแชร

ขอมูลสวนบุคคลของทาน หรืออาจเลือกที่จะไมรับขอมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สาํนักงาน ป.ป.ส. 

ก็ได โดยเพียงแตทานกรอกความจํานงดังกลาวเพ่ือแจงใหสาํนักงาน ป.ป.ส. ทราบในหนาเว็บไซต  

( https://www.oncb.go.th ) 

 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล 

  เพ่ือประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน สํานักงาน 

ป.ป.ส. จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาถึง หรือใชขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน และเพ่ือรักษาความลับ และความปลอดภัยของขอมูลบางอยาง ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลข

บัตรเครดิต เปนตน สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สําหรับขอมูลดังกลาว

ดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน 

 

การใชคุกกี้ (Cookies) 

“คุกกี้” คือ ขอมูลที่ สํานักงาน ป.ป.ส. สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต (Web browser) ของ

ผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของทานแลว หากมีการใช “คุกกี้” ก็จะทําให

เว็บไซตของ สํานักงาน ป.ป.ส. สามารถบันทึกหรือจดจําขอมูลของผูใชบริการไวจนกวาผูใชบริการจะออก

จากโปรแกรมคนผานเว็บไซต หรือจนกวาผู ใชบริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให 
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“คุกกี้” นั้นทํางานอีกตอไป หากทานเลือกใช “คุกกี้” แลวทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทอง

เว็บไซตมากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะชวยจดจําเว็บไซตที่ทานแวะหรือเยี ่ยมชมทั้งนี ้ สํานักงาน ป.ป.ส.              

จะนําขอมูลที่ “คุกกี้”  ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไปใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ 

สํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของ สํานักงาน ป.ป.ส. ตอไป 

 

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

1. สํานักงาน ป.ป.ส. อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยมิได

แจงใหทานทราบลวงหนา ท้ังนี้เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น สํานักงาน 

ป.ป.ส. จึงขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งท่ีเยี่ยมชมหรือมีการใช

บริการจากเว็บไซตของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

2. ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. ยินดีที่จะ

ตอบขอสงสัยรับฟงขอเสนอแนะและคําติชมทั้งหลายอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับ สํานักงาน ป.ป.ส. ตามท่ีอยูท่ีปรากฏขางลางนี้ 

 


