นโยบายยการคุ้มครรองข้อมูลส่วนบุคคลขของกรมโยธาธิการแลละผังเมือง
Prrivacy Policy of Deppartment of Workss and Tow
wn & Counntry Plannning
จัดทําเมือ่ ววันที่ ๑๐ เมษษายน ๒๕๖๐
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทํานโยยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพือ่ คุ้มครรองข้อมูล
ส่วนบุคคลลของผู้ใช้บริการทุ
ก กท่าน (Peersonal Inforrmation) ที่ตดต่
ิ อเข้ามายังเว็
เ บไซต์ของกรรมโยธาธิการแและผังเมือง
ดังนี้
การเก็บรรวบรวมข้อมูลลส่วนบุคคล
๑. เพื่อความสะดวกในการใหห้บริการแก่ผู้ใชช้บริการทุกท่านที
น ่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ขอองกรมโยธาธิการรและผังเมือง
ทางเว็บไซซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมมูลส่วนบุคคลลของท่านไว้ เชช่น อีเมล์แอดดเดรส (Emaill Address) ชื่อ (Name)
ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Hoome or Worrk Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลลขโทรศัพท์ (TTelephone
Numberr) เป็นต้น
๒. ในกรณีที่ทท่านสมัคร (Siggn up) เพื่อสมัคครสมาชิกหรือเเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึนึ่งกรมโยธาธิการรและผังเมือง
เก็บรวมรรวมข้อมูลส่วนนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ไดด้แก่ เพศ (Seex) อายุ (Gender) สิ่งงที่โปรดปรานน/ความชอบ
(Preferences/Favoriites) ความสนนใจ (Interestts) หรือหมายยเลขบัตรเครดิดิต (Credit Card Number) และที่อยู่
ในการแจ้จ้งค่าใช้จ่าย (BBilling Addreess)
๓. นอกจากนนั้น เพื่อสํารวจจความนิยมในกการใช้บริการ อัอนจะเป็นประะโยชน์ในการนํนําสถิติไปใช้ในกการปรับปรุง
คุณภาพใในการให้บริการของ (หน่วยยงาน/เว็บไซตต์) จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบบรวมข้อมูลของท่านบางอยย่างเพิ่มเติม
ได้แก่ หมมายเลขไอพี (IIP Address) ชนิดของโปรรแกรม ค้นผ่าน
า (Browser Type) โดเมมนเนม (Dom
main Name)
บันทึกหน้น้าเว็บ (Web ppage) ของเว็บไซต์
ไ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม
ม เวลาที่เยี่ยมมชมในเว็บไซต์ต์ (Access Tim
mes) และเว็บไซซต์ที่ผู้บริการ
เข้าถึงก่อนนั้น (Referrring Websitee Addresses))
๔. กรมโยธาธิธิการและผังเมือองขอแนะนําให้ห้ท่านตรวจสอบบนโยบายการคุคุ้มครองข้อมูลสส่วนบุคคล (Privvacy Policy)
ของเว็บไซซต์อื่นที่เชื่อมโโยงจากเว็บไซซต์นี้ เพื่อจะได้ด้ทราบและเข้าาใจว่าเว็บไซต์์ดังกล่าวเก็บรรวบรวมใช้หรืออดําเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กกรมโยธาธิการรและผังเมืองไไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรอง
การดําเนินินการใดๆ ตาามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็ว็บไซต์ดังกล่าาวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์
ไ เหล่านั้น
ไม่ได้ปฏิบับติการหรือดําาเนินการใดๆ ตามนโยบายกการคุ้มครองข้้อมูลส่วนบุคคคลที่เว็บไซต์ดังกล่
ง าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้ออมูลส่วนบุคคคล
๑. กรมโยธาาธิการและผังเมืองจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เเช่น ชื่อ และ ทที่อยู่ เพื่อใช้
ด อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารตต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิคิดเห็นของท่านในกิ
า
จการ
ในการติดต่
หรือกิจกรรรมของกรมโยธาธิการและะผังเมือง เท่านั้น
๒. กรมโยธาาธิการและผังเเมืองขอรับรองงว่าจะไม่นําข้อมู
อ ลส่วนบุคคลของท่
ค
านที่กรมโยธาธิ
ก
การและผังเมือง
ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาายหรือเผยแพพร่ให้กับบุคคลลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแแต่จะได้รับอนุนุญาตจากท่านนเท่านั้น

๓. ในกรณีทีที่กรมโยธาธิกาารและผังเมืองได้
ง ว่าจ้างหน่ววยงานอื่นเพื่อใให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลลส่วนบุคคล
ของท่าน เช่น การส่งพพัสดุไปรษณียย์์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิกิจการหรือกิจจกรรมของกรรมโยธาธิการแและผังเมือง
เป็นต้น กรมโยธาธิการแและผังเมืองจะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้วว่าจ้างให้ดําเนินินงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและ
ความปลออดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลลของท่าน และะกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนนําเสนอข้อมูลลส่วนบุคคลดัังกล่าวไปใช้
นอกเหนือจากกิ
อ จกรรมมหรือกิจการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
สิทธิในกาารควบคุมข้อมู
อ ลส่วนบุคคลลของท่าน
เพื่อประโยชนน์ในการรักษาความเป็นส่วนนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกทีที่จะให้มีการใช้ช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล
อ ลหรือสื่อทาางการตลาดใดดๆ จากกรมโยยธาธิการและะผังเมืองก็ได้ โโดยเพียงแต่
ของท่าน หรืออาจเลือกกที่จะไม่รับข้อมู
ท่านกรอกกความจํานงดัดังกล่าวเพื่อแจ้จ้งให้กรมโยธาาธิการและผังเเมืองทราบในหหน้าเว็บ httpp://www.dptt.go.th
การรักษาาความปลอดภัยสําหรับข้ออมูลส่วนบุคคล
น คคลของท่าน กรมโยธาธิการรและผังเมือง
เพื่อประโยชน์น์ในการรักษาคววามลับและควาามปลอดภัยสําหหรับข้อมูลส่วนบุ
ห
ยบภายในหน่วยงาานเพื่อกําหนดดสิทธิในการเข้ข้าถึงหรือใช้ขอ้อมูลส่วนบุคคลลของท่าน แลละเพื่อรักษา
จึงได้กําหนดระเบี
ความลับและความปล
บ
ลอดภัย ของข้ข้อ มูล บางอย่างที่มีค วามสํสํา คัญ อย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัต รเครดิดิต เป็นต้น
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดใให้มีช่องทางกาารสื่อสารแบบบปลอดภัยสําหหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการรเข้ารหัสลับ
ข้อมูลดังกกล่าว เช่น จัดดให้มีการใช้ Secure Sockeet Layer (SSSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกกี้ (Cookiess)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลทื่กรมโโยธาธิการแลละผังเมืองส่งไไปยังโปรแกรรมค้นผ่านเว็บบไซต์ (Web browser)
ว ในระบบขอองท่านแล้ว หหากมีการใช้ “คุ
“ กกี้” ก็จะทํทําให้เว็บไซต์
ของผู้ใช้บบริการ และเมื่อมีการติดตัง้ ขข้อมูลดังกล่าวไว้
(กรมโยธธาธิการและผัังเมือง) สามาารถบันทึกหรืรือจดจําข้อมูลลของผู้ใช้บริกการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจจะออกจาก
โปรแกรมมค้นผ่านเว็บไไซต์ หรือจนกกว่าผู้ใช้บริกาารจะทําการลลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น
ทํางานอีกกต่อไป
หากท่านเลือกใช้
อ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะไได้รับความสะดวกสบายในกการท่องเว็บไซซต์มากขึ้น เพรราะ “คุกกี้”
จะช่วยจดดจําเว็บไซต์ทท่ที่ านแวะหรือเเยี่ยมชม ทั้งนีน้้ กรมโยธาธิกาารและผังเมืองจะนําข้อมูลทที่ “คุกกี้” ได้ บันทึกหรือ
เก็บรวบรรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เเชิงสถิติ หรือในกิ
ใ จกรรมอื่นของกรมโยธาธิธิการและผังเมืมือง เพื่อปรับปปรุงคุณภาพ
การให้บริการของกรมโโยธาธิการและะผังเมือง ต่อไป
ไ
การปรับปปรุงนโยบายกการคุ้มครองข้ข้อมูลส่วนบุคคคล
กกรมโยธาธิการรและผังเมืองออาจทําการปรัรับปรุงหรือแก้้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโโดยมิได้แจ้ง
ให้ท่านทรราบล่วงหน้า ททั้งนี้ เพื่อความมเหมาะสมและะมีประสิทธิภาาพในการให้บริการ ดังนั้น กกรมโยธาธิการและผังเมือง
จึงขอแนะะนําให้ผู้ใช้บริกการอ่านนโยบาายการคุ้มครองงข้อมูลส่วนบุคคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการรจากเว็บไซต์
ของกรมโโยธาธิการและะผังเมือง

การปฏิบบัตั ิตามนโยบาายคุ้มครองข้ออมูลส่วนบุคคลลและการติดตต่อกับกรมโยธธาธิการและผัผังเมือง
ในนกรณีที่ท่านมีมีข้อสงสัย ข้อเเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบบายการคุ้มครรองข้อมูลส่วนบุ
น คคล หรือ
การปฏิบบััติตามนโยบาายการคุ้มครอองข้อมูลส่วนบบุคคลฉบับนี้ กรมโยธาธิการและผั
า
งเมือองยินดีที่จะตออบข้อสงสัย
รับฟังข้อเเสนอแนะ และะคําติชมทั้งหลาาย อันจะเป็นปประโยชน์ต่อกาารปรับปรุงการรให้บริการของกรมโยธาธิการรและผังเมือง
ต่อไป โดยท่านสามารถถติดต่อกับกรมมโยธาธิการแลละผังเมือง ตาามที่อยู่ที่ปรากกฏข้างล่างนี้
กรมโยธาาธิการและผังเมือง (http:///www.dpt.ggo.th)
(ศูนย์เทคคโนโลยีสารสนนเทศ)
ที่อยู่ : ๒๒๒๔ ถนนพระราม ๙ แขวงหห้วยขวาง เขตตห้วยขวาง กรุรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์์ : ๐๒ ๒๐๑ ๘๘๐๘๐, ๐๒ ๒๒๐๑ ๘๐๙๐
โทรสาร : ๐๒ ๒๔๕ ๙๙๙๖๖
@dpt.mail.go.th
Email : webmaster@

