นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดทําเมื่อปี พ.ศ. 2558
สสช. ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้ึน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ สสช. ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สสช. จะเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นเพิ่ม เติม ได้แ ก่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ เลขบัต รประชาชน อีเมล์ วัน เกิด
ที่อยู่ โทรศัพท์ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน เพศ (Sex) อายุ (Gender)
2. นอกจากนั้น เพื่อ สํา รวจความนิย มในการใช้บ ริก าร อัน จะเป็น ประโยชน์ใ นการนํา สถิติไ ปใช้ใ นการ
ปรับ ปรุง คุณ ภาพในการให้บ ริก ารของ สสช. จึง จํา เป็น ต้อ งจัด เก็บ รวบรวมข้อ มูล ของท่า นบางอย่า ง
เพิ่ม เติม ได้แ ก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิด ของโปรแกรมค้น ผ่า น (Browser Type) โดเมน
เนม (Domain Name) บัน ทึก หน้า เว็บ (web page) ของเว็บ ไซต์ที่ผู้ใ ช้เ ยี่ย มชม เวลาที่เ ยี่ย มชม
เว็บ ไซต์ (Access Times) และเว็บ ไซต์ที ่ผู ้ใ ช้บ ริก ารเข้า ถึง ก่อ นหน้า นั ้น (Referring Website
Addresses)
3. สสช. ขอแนะนํา ให้ท่า นตรวจสอบนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Privacy Policy) ของ
เว็บ ไซต์อื่น ที่เ ชื่อ มโยงจากเว็บ ไซต์นี้ เพื่อ จะได้ท ราบและเข้า ใจว่า เว็บ ไซต์ดัง กล่า ว เก็บ รวบรวมใช้
หรือ ดํา เนิน การเกี่ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นอย่า งไร ทั้ง นี้ สสช. ไม่ส ามารถรับ รองข้อ ความ
หรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบ
ใดๆ หากเว็บ ไซต์เหล่า นั้น ไม่ไ ด้ป ฏิบัติก าร หรือ ดํา เนิน การใดๆ ตามนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว น
บุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สสช. จะใช้ข ้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นเพีย งเท่า ที ่จํา เป็น เช่น ชื ่อ และที ่อ ยู ่ เพื ่อ ใช้ใ นการติด ต่อ
ให้บ ริก าร ประชาสัมพัน ธ์ หรือให้ข้อ มูล ข่า วสารต่า งๆ รวมทั้งสํา รวจความคิดเห็นของท่านในกิจ การ
หรือกิจกรรมของ สสช. เท่านั้น
2. สสช. ขอรับ รองว่า จะไม่นํา ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า นที่ สสช. ได้เก็บ รวบรวมไว้ไปขาย หรือ เผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณี สสช. ได้ว่า จ้า งหน่ว ยงานอื่น เพื่อ ให้ดําเนิน การเกี่ย วกับ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า น เช่น การ
วิเ คราะห์เชิง สถิติในกิจ การหรือ กิจกรรมของ สสช. เป็น ต้น สสช. จะกํา หนดให้ห น่วยงานที่ไ ด้ว่า จ้าง
ให้ดํา เนิน การดัง กล่า วเก็บ รัก ษาความลับ และความปลอดภัย ของข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า น และ

กํา หนดข้อ ห้า มมิใ ห้มีก ารนํา ข้อ มูล ส่ว นบุค คลดัง กล่า วไปใช้น อกเหนือ จากกิจ กรรมหรือ กิจ การของ
สสช.
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
1. เพื่อประโยชน์ใ นการรัก ษาความเป็นส่วนตัวของท่า น ท่านมีสิท ธิเลือกที่จ ะให้มีก ารใช้ห รือแชร์ข้อมูล
ส่ว นบุค คลของท่า น หรือ อาจเลือ กที่จ ะไม่รับ ข้อ มูล หรือ สื่อ ทางการตลาดใดๆ จาก สสช. ก็ไ ด้ โดย
เพียงแต่ท่านกรอกความจํานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สสช. ทราบในหน้าเว็บ http://www.nso.go.th
การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสํา หรับข้อ มูล ส่วนบุคคลของท่าน สสช. จึง ได้
กํา หนดระเบีย บภายในหน่ว ยงานเพื่อ กํา หนดสิท ธิใ นการเข้า ถึง หรือ ใช้ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของท่า น
และเพื่อ รัก ษาความลับ และความปลอดภัย ของข้อ มูล บางอย่า งที่มีค วามสํา คัญ สสช. จึง ได้จัด ให้มี
ช่อ งทางการสื่อ สารแบบปลอดภัย สํา หรับ ข้อ มูล ดัง กล่า วด้ว ยการเข้า รหัส ลับ ข้อ มูล ดังกล่า ว เช่น จัด
ให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูล ที่ สสช. ส่ง ไปยัง โปรแกรมค้น ผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใ ช้บ ริการ
และเมื่อมีก ารติดตั้ง ข้อ มูลดัง กล่าวไว้ใ นระบบของท่านแล้ว หากมีก ารใช้ “คุก กี้” ก็จ ะทําให้เว็บไซต์ข อง
สสช. สามารถบัน ทึก หรือ จดจํา ข้อ มูล ของผู้ใ ช้บ ริก ารไว้จ นกว่า ผู้ใ ช้บ ริก ารจะออกจากโปรแกรมค้น ผ่า น
เว็บ ไซต์ หรือ จนกว่า ผู้ใ ช้บ ริก ารจะทํา การลบ “คุก กี้” นั้น เสีย หรือ ไม่อ นุญ าตให้ “คุก กี้” นั้น ทํา งานอีก
ต่อ ไป หากท่านเลือ กใช้ “คุก กี้” แล้ว ท่า นจะได้รับความสะดวกสบายในการท่อ งเว็บ ไซต์ม ากขึ้น เพราะ
“คุก กี้” จะช่ว ยจดจํา เว็บ ไซต์ที่ท่า นแวะหรือ เยี่ย มชมทั้ง นี้ สสช. จะนํา ข้อ มูล ที่ “คุก กี้” ได้บัน ทึก หรือ
เก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ สสช. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการของ สสช. ต่อไป

