นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จัดทาขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2559
สศช. ได้ จั ด ท ำนโยบำยกำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ำมำยังเว็บไซต์ของ สศช. ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. สศช. มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรเฉพำะ กำรลงทะเบียนออนไลน์ของท่ำน ในกรณีที่
สศช. มีกำรจัดประชุม เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำร เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name)
ที่อยู่หรือที่ทำงำน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมำยเลขโทรศัพท์ (Telephone
Number) เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมนั้น ๆ เท่ำนั้น
2. นอกจำกนั้ น เพื่ อส ำรวจควำมนิ ย มในกำรใช้ บ ริกำร อันจะเป็ นประโยชน์ ในกำรนำสถิติไปใช้ในกำร
ปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของ สศช. จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนบำงอย่ำงเพิ่มเติม ได้แก่
หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่ำน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึก
หน้ ำ เว็ บ (Web page) ของเว็ บ ไซต์ ที่ ผู้ ใช้ เยี่ ย มชม เวลำที่ เยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ (Access Times) และเว็ บ ไซต์ ที่
ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงก่อนหน้ำนั้น (Referring Website Addresses)
3. สศช. ขอแนะนำให้ท่ำนตรวจสอบนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์
อื่นที่เชื่อมโยงจำกเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทรำบและเข้ำใจว่ำเว็บไซต์ดังกล่ำวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินกำรเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงไร ทั้งนี้ สศช. ไม่สำมำรถรับรองข้อควำม หรือรับรองกำรดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่ได้มี
กำรประกำศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่ำวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้นไม่ได้ปฏิบัติกำรหรือดำเนินกำร
ใด ๆ ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่ำวได้ประกำศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. สศช. จะใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นเพี ย งเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น เช่ น ชื่ อ และ ที่ อ ยู่ เพื่ อ ใช้ ในกำรติ ด ต่ อ
ให้บริกำร ประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้ อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ รวมทั้งสำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรม
ของ สศช. เท่ำนั้น
2. สศช. ขอรับรองว่ ำจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สศช. ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขำยหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกท่ำนเท่ำนั้น
3. ในกรณีที่ สศช. ได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนอื่นเพื่อให้ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำร
จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิติในกิจกำรหรือกิจกรรมของ สศช. เป็นต้น สศช. จะกำหนดให้หน่วยงำนที่
ได้ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภั ยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และกำหนดข้อ
ห้ำมมิให้มีกำรนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของ สศช.
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน ท่ำนมีสิทธิเลือกที่จะให้มีกำรใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน หรืออำจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทำงกำรตลำดใด ๆ จำก สศช. ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่ำนกรอก
ควำมจำนงดังกล่ำวเพื่อแจ้งให้ สศช. ทรำบในหน้ำเว็บ http://www.nesdb.go.th
การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ สศช. ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริกำร และเมื่อมี
กำรติดตั้งข้อมูลดังกล่ำวไว้ในระบบของท่ำนแล้ว หำกมีกำรใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ ของ สศช. สำมำรถบันทึก
หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริกำรไว้ จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะออกจำกโปรแกรมค้นผ่ำนเว็บไซต์ หรือจนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะ
ทำกำรลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญำตให้ “คุกกี้” นั้นทำงำนอีกต่อไปหำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่ำนจะ
ได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึ้น เพรำะ“คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่ำนแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้
สศช. จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ
สศช. เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของ สศช. ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สศช. อำจท ำกำรปรับ ปรุ งหรือ แก้ ไขนโยบำยกำรคุ้ มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลโดยมิ ได้แ จ้งให้ ท่ ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ ทั้งนี้ เพื่อควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ดังนั้น สศช. จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรอ่ำน
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีกำรใช้บริกำรจำกเว็บไซต์ของ สศช.
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ สศช.
ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สศช. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ
และคำติชมทั้งหลำย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ สศช. ต่อไป โดยท่ำนสำมำรถติดต่อกับ
สศช. ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏข้ำงล่ำงนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085
โทรสำร : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
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