นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Privacy Policy of Ministry of Social Development and Human Security
จัดทาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อมายังเว็บไซต์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์
แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP
Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (Taxpayer Identification
Number) เป็นต้น
๒. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex)
อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลข
บัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
๓. นอกจากนั้น เพื่อสารวจความนิยมในการใช้ บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาสถิติไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจาเป็นต้องจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser
Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม
เว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
๔. กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ขอแนะน าให้ ท่า นตรวจสอบนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่า
เว็บ ไซต์ดั งกล่ า วเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ ข้อมู ล ส่ ว นบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้มี
การประกาศไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า วได้ และไม่ ขอรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ หากเว็ บ ไซต์ เ หล่ า นั้ น ไม่ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ
ดาเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาเป็น
เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสารวจความ
คิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เท่านั้น
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรับรองว่าจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก
โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
๓. ในกรณี ที่ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ได้ ว่ า จ้ า งหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ให้
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือ
กิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จะกาหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดาเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกาหนดข้อห้ามมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจาก
กิจกรรมหรือกิจการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับ ข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ทราบในหน้าเว็บไซต์ http://www.m-society.go.th
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กาหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าถึง
หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมู ลบางอย่างที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสาหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้
Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลของท่าน ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่ท่านละเลยที่จะ Logout
ออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่าน
เว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้
“คุกกี้” ก็จะทาให้เว็บไซต์ http://www.m-society.go.th สามารถบันทึกหรือจดจาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้
จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทาการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย
หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี”้ นั้น ทางานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี”้ แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้”
จะช่วยจดจาเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะนา
ข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ดังนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอแนะนาให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ http://www.m-society.go.th
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคง
ของมนุษย์
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรื อการปฏิบั ติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคลฉบับนี้ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคาติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
การให้บริการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๐๒-๙๐๐๖
โทรสาร : ๐๒-๒๐๒-๙๐๑๐
e-Mail : society@m-society.go.th

