นโยบายการคุ มครองข อมูลสวนบุคคล
สํานัก งานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
จัดทําเมื่ อป พ.ศ. 2559
--------------------------------------------------------------------------------

สํานั กงาน ป.ป.ส. ไดจั ดทํานโยบายการคุมครองข อมูลสว นบุคคลฉบับนี้ ขึ้นเพื่ อคุ มครองข อมูลสวน
บุคคลของผู ใชบริการทุ กท าน (Personal Information) ที่ติดต อเขามายังเว็บ ไซตของ สํานั กงาน ป.ป.ส.
ดังนี้
การเก็ บรวบรวมข อมู ลส วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให บริ ก ารแกผูใชบริการทุกทานที่เขามาใชบ ริการเว็บ ไซตของ สํานักงาน
ป.ป.ส. ทางเว็บ ไซตจ ึง ไดจ ัด เก็บ รวบรวมขอ มูล สว นบุค คลของทา นไว เชน อีเ มลแ อดเดรส (Email
Address) ชื่อ (Name) ที่อ ยู หรือ ที่ทํา งาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย (ZIP Code) หรือ
หมายเลขโทรศั พท (Telephone Number) เปนตน
2. ในกรณี ที ่ ท  า นสมั ค ร (Sign Up) เพื ่อ สมัค รสมาชิก หรือ เพื ่อ ใชบ ริก ารอยา งใดอยา งหนึ ่ ง
สํานักงาน ป.ป.ส. จะเก็บ รวบรวมขอ มูล สว นบุค คลของทานเพิ่ม เติม ไดแ ก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่
โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือ หมายเลขบัต รเครดิ ต
(Credit Card Number) และที่อยูในการแจงคาใชจ าย (Billing Address)
3. นอกจากนั้นเพื่ อสํารวจความนิย มในการใช บริ การ อันจะเปนประโยชนในการนําสถิติ ไปใชในการ
ปรับ ปรุง คุณ ภาพในการให บ ริ ก ารของ สํา นัก งาน ป.ป.ส. จึง จํา เปน ตอ งจัด เก็บ รวบรวมขอ มูล ของท า น
บางอยา งเพิ ่ม เติ ม ได แ ก หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิด ของโปรแกรมคน ผา น (Browser Type)
โดเมนเนม (Domain Name) บัน ทึก หนา เว็บ (web page) ของเว็บ ไซตที่ผู ใ ชเ ยี ่ย มชม เวลาที ่เ ยี ่ย มชม
เว็บไซต (Access Times) และเว็บไซตที่ผู ใชบริ การเขาถึ งก อนหน านั้น (Referring Website Addresses)
4. สํานักงาน ป.ป.ส. ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูล สว นบุคคล (Privacy
Policy) ของเว็บ ไซตอื ่ น ที ่ เ ชื ่อ มโยงจากเว็ บ ไซตนี ้ เพื ่อ จะไดท ราบและเข า ใจวา เว็ บ ไซตด ัง กลา ว เก็บ
รวบรวมใช หรือ ดํ า เนิน การเกี ่ย วกับ ข อ มูล สว นบุ ค คลของทา นอยา งไร ทั ้ง นี ้ สํ า นัก งาน ป.ป.ส.
ไมส ามารถรับ รองขอ ความ หรือ รับ รองการดํ า เนิน การใดๆ ตามที ่ไ ดม ีก าร ประกาศไวใ นเว็บ ไซต
ดังกลาวได และไมขอรับผิ ดชอบใดๆ หากเว็บไซตเหลานั้ น ไม ไดปฏิบั ติ การ หรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบาย
การคุมครองข อมูลสวนบุ คคลที่เว็ บ ไซตดั งกลาวไดประกาศไว
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การใชขอมู ลสวนบุคคล
1. สํานักงาน ป.ป.ส.จะใชขอมูล สว นบุคคลของทา นเพีย งเทาที่จําเปน เชน ชื่อและที่อยู เพื่อใช ใ น
การติด ตอ ใหบ ริก าร ประชาสัม พัน ธ หรือ ใหขอ มูล ขา วสารตา งๆ รวมทั้ง สํา รวจความคิด เห็น ของท า นใน
กิจการหรือกิจ กรรมของ สํานักงาน ป.ป.ส. เทานั้น
2. สํา นัก งาน ป.ป.ส. ขอรับ รองวา จะไมนํา ขอ มูล สว นบุค คลของทา นที่ สํา นัก งาน ป.ป.ส. ไดเ ก็บ
รวบรวมไวไปขาย หรือเผยแพรให กับบุ คคลภายนอกโดยเด็ด ขาด เวนแตจะไดรับ อนุ ญาตจากท านเทานั้น
3. ในกรณี สํานักงาน ป.ป.ส. ไดวาจา งหนว ยงานอื่น เพื่อใหดําเนิน การเกี่ย วกับ ขอ มูล สว นบุ ค คล
ของทา น เชน การจัดส งพัส ดุ ไ ปรษณีย ก ารวิเ คราะหเชิงสถิติใ นกิจ การหรือ กิจ กรรมของ สํานักงาน ป.ป.ส.
เปน ตน สํานักงาน ป.ป.ส. จะกําหนดใหห นว ยงานที่ไดวาจางใหดําเนิน การดังกลาวเก็บ รักษาความลับ และ
ความปลอดภัย ของข อ มู ล สว นบุ ค คลของทาน และกําหนดขอหา มมิใหมีก ารนํา ขอ มูล สว นบุคคลดัง กลา วไป
ใชนอกเหนือจากกิจ กรรมหรื อกิ จการของ สํานักงาน ป.ป.ส.
สิทธิ ในการควบคุ มข อมูลส วนบุคคลของทา น
เพื่ อประโยชน ในการรั กษาความเปนสว นตัว ของท าน ทานมีสิ ทธิเลือกที่จ ะใหมีการใชหรื อแชร
ข อมูลสวนบุ คคลของทา น หรืออาจเลื อกที่จ ะไมรับ ขอมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สํานั กงาน ป.ป.ส.
ก็ ได โดยเพี ยงแต ทา นกรอกความจํา นงดังกลาวเพื่อแจงใหสํานั กงาน ป.ป.ส. ทราบในหนา เว็บ ไซต
( https://www.oncb.go.th )
การรัก ษาความปลอดภั ยสําหรั บข อมู ลส วนบุคคล
เพื่ อประโยชน ในการรักษาความลั บและความปลอดภัยสําหรับ ขอมูลสวนบุคคลของทาน สํานั กงาน
ป.ป.ส. จึ งได กํา หนดระเบี ยบภายในหนวยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาถึง หรือใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน และเพื่ อรั กษาความลั บ และความปลอดภัย ของขอมูลบางอยาง ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เชน หมายเลข
บัตรเครดิต เปนตน สํานั กงาน ป.ป.ส. จึ งไดจั ดใหมีช องทางการสื่ อสารแบบปลอดภัย สําหรับ ข อมูลดั งกลาว
ดวยการเข ารหั สลับ ข อมูลดั งกล าว เช น จั ดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปนตน
การใชคุกกี้ (Cookies)
“คุก กี้” คือ ขอ มูล ที่ สํา นัก งาน ป.ป.ส. สง ไปยัง โปรแกรมคน ผา นเว็ บ ไซต (Web browser) ของ
ผูใ ชบ ริก าร และเมื่อ มีก ารติด ตั้ง ขอ มูล ดัง กลา วไวใ นระบบของทา นแลว หากมีก ารใช “คุก กี้” ก็จ ะทํา ให
เว็บ ไซตของ สํานักงาน ป.ป.ส. สามารถบัน ทึก หรือจดจํา ขอ มูล ของผูใชบ ริการไวจ นกวาผูใชบ ริการจะออก
จากโปรแกรมคน ผา นเว็บ ไซต หรือ จนกวา ผูใ ชบ ริก ารจะทํ า การลบ “คุก กี ้” นั้น เสีย หรือ ไมอ นุญ าตให
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“คุก กี้” นั้น ทํา งานอี ก ต อ ไป หากทา นเลือ กใช “คุก กี้” แลว ทา นจะไดรั บ ความสะดวกสบายในการท อ ง
เว็บ ไซต ม ากขึ ้น เพราะ “คุก กี้” จะชว ยจดจํ า เว็บ ไซตที่ท า นแวะหรือ เยี่ย มชมทั ้ง นี้ สํ า นัก งาน ป.ป.ส.
จะนําขอมูล ที่ “คุกกี้” ไดบัน ทึกหรือเก็ บ รวบรวมไว ไปใชในการวิเ คราะห เ ชิงสถิติ หรือในกิจ กรรมอื่ น ของ
สํานักงาน ป.ป.ส. เพื่อปรับปรุงคุ ณภาพการให บริ การของ สํานักงาน ป.ป.ส. ตอไป
การปรับปรุ งนโยบายการคุ มครองข อมู ลสวนบุคคล
1. สํานักงาน ป.ป.ส. อาจทํา การปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสว นบุคคลโดยมิได
แจงให ทานทราบลวงหนา ทั้งนี้เ พื่อความเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพในการใหบ ริการ ดั งนั้น สํานักงาน
ป.ป.ส. จึงขอแนะนํา ใหผู ใชบริการอ านนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ย มชมหรือมีการใช
บริการจากเว็ บไซต ของ สํานักงาน ป.ป.ส.
2. ในกรณีที่ ท า นมีข อ สงสัย ขอ เสนอแนะ หรือ ขอ ติช มใดๆ เกี่ย วกับ นโยบายการคุม ครองข อ มู ล
สว นบุค คล หรือ การปฏิบัติต ามนโยบายการคุ ม ครองข อ มูล สว นบุค คลฉบับ นี้ สํา นัก งาน ป.ป.ส. ยิน ดีที่จ ะ
ตอบขอสงสัย รับ ฟงขอเสนอแนะและคําติช มทั้งหลายอัน จะเปน ประโยชนตอการปรับ ปรุง การใหบ ริก ารของ
สํานักงาน ป.ป.ส. ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับ สํานักงาน ป.ป.ส. ตามที่อยูที่ปรากฏขางลางนี้

