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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
Privacy Policy of Department of Marine and Coastal Resources
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝง จั ด ทํ า นโยบายการคุ มครองขอมู ล ส วนบุ ค คลฉบั บ นี้ ขึ้ น
เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ (Personal Information) ที่ติดตอเขามายังเว็บไซต>ของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
1.1 เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริ การทุกทานที่เขามาใชบริการเว็บไซต> ของกรม
ทรั พยากรทางทะเลและชายฝง ทางเว็ บไซต> จึ งไดจั ดเก็ บ รวบรวมขอมู ล ส วนบุ คคลของทานไว เช น อี เ มล>
แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย> (ZIP
Code) หรือหมายเลขโทรศัพท> (Telephone Number) เปTนตน
1.2 ในกรณีที่ทานสมัคร (Sign Up) เพื่อเปTนสมาชิกหรือเพื่อใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง เว็บไซต>
อาจจะเก็บรวบรวมขอมูล สวนบุคคลของทานเพิ่มเติม ไดแก เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/
ความชอบ (Preferences/Favorites) ความ สนใจ (Interests) และที่อยู (Address)
1.3 เพื่อสํารวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปTนประโยชน>ในการนําสถิติไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพใน การใหบริการของเว็บไซต>จึงจําเปTนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูลของทานบางอยางเพิ่มเติม ไดแก
หมายเลขไอพี ( IP Address) ชนิดของโปรแกรมคนดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name)
บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเว็บไซต>ที่ผูใชเยี่ยม ชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต> (Access Times) และเว็บไซต>
ที่ผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses)
1.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ขอแนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต>อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต>นี้ เพื่อจะไดทราบและเขาใจวาเว็บไซต>ดังกลาว
เก็บรวบรวม ใช หรือดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงไมสามารถรับรองขอความหรือรับรองการดําเนินการใดๆ ตามที่ไดมีการประกาศไวในเว็บไซต>ดังกลาวได
และไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต>เหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่เว็บไซต>ดังกลาวไดประกาศไว
2. การใชขอมูลสวนบุคคล
2.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาที่จําเปTน เชน ชื่อ
และ ที่อยู เพื่อ ใชในการติดตอ ใหบริการประชาสัมพันธ> หรือใหขอมูลขาวสารตางๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็น
ของทานในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต>เทานั้น
2.2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานที่เว็บไซต>ได
เก็บรวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตจะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น
2.3 ในกรณีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดําเนินการเกี่ยวกับ
ขอมู ลส วนบุ คคลของทาน เชน การจั ดส งพัส ดุ ไปรษณีย> การวิ เคราะห> เชิ งสถิติในกิ จ การหรือกิ จกรรมของ
เว็บไซต> เปTนตน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะกําหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางใหดําเนินการดังกลาว
เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย ของขอมูลสวนบุคคลของทาน และกําหนดขอหามมิใหมีการนําขอมูล
สวนบุคคลดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั& ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั& ง
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3. การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล
เพื่ อ ประโยชน> ใ นการรั ก ษาความลั บ และความปลอดภั ย สํ า หรั บ ขอมู ล ส วนบุ ค คลของท าน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใช
ขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสําคัญยิ่ง
เว็บไซต>จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สําหรับขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว
เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) protocol เปTนตน
4. การใชคุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ไฟล>ขอมูลขนาดเล็กที่จะถูกสงไปเก็บไวยังโปรแกรมคนดูเว็บ (Web browser) ของ
ผูใชบริการ เพื่อทําการเก็บ ขอมูลที่ผูใชบริการเขาเยี่ยมชมไว เมื่อผูใชบริการมีการเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซต>ตางๆ
อีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมคนดูเว็บจะจดจําไดวาผูใชบริการเคยเขาเยี่ยมชมแลว จนกวาผูใชบริการจะออก
จากโปรแกรมคนดูเว็บไซต> หรือจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมอนุญาตให “คุกกี้” นั้น
ทํางานอีกตอไป หากทานเลือกใช “คุกกี้” แลว ทานจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซต>มากขึ้น
เพราะ “คุกกี้” จะชวยจดจํา เว็บไซต>ที่ทานแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจะนํา
ขอมูลที่ “คุกกี้” ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวม ไว ไปใชในการวิเคราะห>เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต>
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของเว็บไซต>ตอไป
5. การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลโดยมิไดแจงใหทานทราบลวงหนา ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงจึงขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้ง
ที่เยี่ยมชม หรือมีการใชบริการจากเว็บไซต>ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
6. การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงยินดีที่จะ
ตอบขอสงสัย รับฟง ขอเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเปTนประโยชน>ตอการปรับปรุงการใหบริการของ
เว็บไซต>ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตามที่อยูที่ปรากฏขางลางนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ศูนย>สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝง)
ที่อยู : เลขที่ 120 หมูที่ 3 ชั้นที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย>ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท>: 0 2141 1314
โทรสาร : 0 2143 9253
Email : it@dmcr.mail.go.th
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