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เอกสารแนบท้ายประกาศ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

๒
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของ สคร. มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน จึงกาหนดมาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
1. กำหนดให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ที่เป็นเจ้ำของข้อมูลต้องจัดทำข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องให้สมบูรณ์
ก่อนเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. รายละเอียดข้อมูลและผู้รับผิดชอบ
ลาดับที่

ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน
1
โครงสร้างหน่วยงาน

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อานาจหน้าที่

4

แผนการขับเคลื่อน
หน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูล

โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมี
รายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายใน
ของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล
อานาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกาหนด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
ครบถ้วน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กพร.

-

สล.

-

กพร.

-

สนผ.

-

สล.

-

สกม.

-

/ตาราง (ต่อ)...

๓

ลาดับที่

ข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8
Q&A

9

Social Network

รายละเอียดข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่างๆ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สนผ.

-

Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ
สานัก/กอง/
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์/กลุ่ม
สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น
กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
Social Network จะต้องเป็นช่องทาง
สนผ.
การเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook
Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริม
ช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และสาธารณชน

ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละเรื่อง
สามารถเข้า
ไปตอบ
คาถามได้
-

แผนดาเนินงาน
10 แผนดาเนินงานประจาปี

11

แผนดาเนินงานประจาปี จะต้องมี
สนผ.
รายละเอียดแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม
ที่หน่วยงานจะดาเนินการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีที่ประเมิน
รายงานการกากับติดตาม รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน สานัก/กอง/ กพร.
การดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการ
ศูนย์/กลุ่ม เป็นผูร้ วบรวม
รอบ 6 เดือน
ดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน
และเผยแพร่
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
/ตาราง (ต่อ)...

๔

ลาดับที่
12

ข้อมูล
รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

รายละเอียดข้อมูล
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
จะต้องมีสรุปผลการดาเนินงาน
ของหน่วยงานในรอบ 12 เดือน
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
สานัก/กอง/ กพร.
ศูนย์/กลุ่ม เป็นผูร้ วบรวม
และเผยแพร่

การปฏิบัติงาน
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมี
สานัก/กอง/
เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์/กลุ่ม
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน (สาหรับหน่วยงาน
ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป็นจานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสาคัญ
ต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
การให้บริการ
14 มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหา
เกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับ
บริการจะต้องรับทราบ (สาหรับ
หน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการ
เป็นจานวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะ
มาตรฐานการให้บริการที่มีความสาคัญ
ต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
15 ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็น
ศทส.
การให้บริการ
สรุปจานวนผู้มารับบริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีที่ประเมิน

-

สคร.
เป็นหน่วยงาน
ด้านกาหนด
นโยบาย

นับจานวน
การเข้าใช้
งานผ่าน
Google
Anlytics

/ตาราง (ต่อ)...

๕

ลาดับที่

ข้อมูล

16

รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ

17

E - Service

รายละเอียดข้อมูล
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผล
ที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
E - Service จะต้องเป็นส่วนที่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจ
ของหน่วยงานในรูปแบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
18 แผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณประจาปี
จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงิน
งบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
19 รายงานการกากับติดตาม รายงานการกากับติดตามการใช้จ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ รอบ 6 เดือน จะต้องมี
รอบ 6 เดือน
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
20 รายงานผลการใช้จ่าย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณประจาปี
ประจาปี จะต้องมีสรุปการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน
ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

สคร.
เป็นหน่วยงาน
ด้านกาหนด
นโยบาย

-

สคร.
เป็นหน่วยงาน
ด้านกาหนด
นโยบาย

สล.
สล.
-

สล.

-

/ตาราง (ต่อ)...

๖

ลาดับที่

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
หรือแผนการจัดหาพัสดุ จัดหาพัสดุ จะต้องเป็นแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จะต้องมี
จัดหาพัสดุ
ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
หรือการจัดหาพัสดุ
พัสดุรายเดือน จะต้องเป็นสรุปผล
รายเดือน
การจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
24 รายงานผลการจัดซื้อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หรือการจัดหาพัสดุประจาปี จะต้องมีสรุป
ประจาปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สล.

-

สล.

-

สล.

-

สล.

-

/ตาราง (ต่อ)...

๗

ลาดับที่

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
จะต้องเป็นนโยบายหรือทิศทาง
ของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจ
ของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ
26 การดาเนินการตามนโยบาย การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นการดาเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น
การวางแผนกาลังคน การเตรียมอัตรา
กาลังทดแทนเพื่อรองรับการเกษียณ
อายุราชการ การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

สล.

-

สล.

-

/ตาราง (ต่อ)...

๘

ลาดับที่

ข้อมูล

27

หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

28

รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

30

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียดข้อมูล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ที่หน่วยงานจัดทาขึ้น
ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กาลังใจ
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี จะต้องมีสรุป
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน
และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
สล.

-

สล.

-

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
กคจ.
การทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
รายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สานัก/กอง/
จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ศูนย์/กลุ่ม
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

-

ศทส.
เป็นผู้รับเรื่อง
ผ่านทาง
เว็บไซต์
และส่งต่อ
ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
/ตาราง (ต่อ)...

๙

ลาดับที่
31

ข้อมูล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประจาปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

33

รายละเอียดข้อมูล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจาปี จะต้องมีสรุปจานวน
และประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในรอบ
12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูล
ของปีที่ผ่านมา

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ
หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
การเปิดโอกาสให้เกิดการ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วม
จะต้องเป็นการดาเนินการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
กคจ.

-

สานัก/กอง/ ศทส.
ศูนย์/กลุ่ม เป็นผูร้ ับเรื่อง
ผ่านทาง
เว็บไซต์
และส่งต่อ
ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
สานัก/กอง/ กพร.
ศูนย์/กลุ่ม เป็นผูร้ วบรวม
และเผยแพร่

/3. การกากับ...
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3. การกากับและติดตาม
3.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น หากพบว่ า ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่เป็นปัจจุบันให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
3.2 หากผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในด้านเทคนิค ให้แจ้ง ศทส. เพื่อดาเนินการแก้ไข
3.3 มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๑

ภาคผนวก
นโยบายเว็บไซต์ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๑๒
1. นโยบายเว็บไซต์
1.1 วัตถุประสงค์
สคร. ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร และระบบสำหรับกำรให้บริกำรประชำชน
และบุ ค ลำกรของ สคร. รวมถึ ง ขั้ น ตอนกำรติ ด ต่ อ รำชกำร และเพื่ อ ให้ ป ระชำชนและบุ ค ลำกรของ สคร.
เข้ำใจเกี่ยวกับ เงื่อนไข สิ ทธิ ควำมรับ ผิดชอบและในกำรใช้บริกำรเว็บไซต์ของผู้ใช้บริกำร จึงได้จัดทำนโยบำย
เว็บไซต์ของ สคร. ดังนั้น ผู้ใช้บริกำรจึงควรศึกษำเงื่อนไข และข้อกำหนดกำรใช้งำนเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไข
และข้อตกลงอื่นใดที่ สคร. ได้แจ้งให้ทรำบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้บริกำร ทั้งนี้ ในกำรใช้บริกำร
ให้ถือว่ำผู้ใช้บริกำรได้ตกลงที่ จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้นี้ หำกผู้ใช้บริกำร
ไม่ประสงค์ที่จะผู กพันตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรให้บริกำร ขอควำมกรุณำท่ำนยุติกำรเข้ำชมและใช้งำน
เว็บไซต์นี้ในทันที
1.2 เงื่อนไขและข้อกำหนดกำรใช้งำนเว็บไซต์
1.2.1 ผู้ใช้บริกำรอำจได้รับ เข้ำถึง สร้ำง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อควำมลำยลักษณ์อักษร
ซอฟต์แวร์คอมพิว เตอร์ ดนตรี ไฟล์ เสี ยง หรือเสียงอื่นๆ ภำพถ่ำย วิดีโ อ หรือรูปภำพอื่นๆ โดยเป็นส่ ว นหนึ่ง
ของบริกำรหรือโดยผ่ำนกำรใช้บริกำร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “เนื้อหำ”
1.2.2 เนื้ อ หำที่ น ำเสนอต่ อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร อำจได้ รั บ กำรคุ้ ม ครองโดยสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ
ของเจ้ำของเนื้อหำนั้น ผู้ใช้บริกำรไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ำยจ่ำยโอนหรือสร้ำงผลงำนต่อเนื่องโดยอำศัย
เนื้อหำดังกล่ำวไม่ว่ำจะทั้งหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตโดยชัดแจ้งจำกเจ้ำของเนื้อหำนั้น
1.2.3 ผู้ใช้บริกำรอำจพบเนื้อหำที่ไม่เหมำะสม หรือหยำบคำย อันก่อให้เกิดควำมไม่พอใจ ภำยใต้ควำม
เสี่ยงของตนเอง
1.2.4 สคร. ทรงไว้ซึ่ ง สิ ท ธิใ นกำรคั ดกรอง ตรวจทำน ท ำเครื่ องหมำย เปลี่ ยนแปลงแก้ไ ข ปฏิ เ สธ
หรื อ ลบเนื้ อ หำใดๆ ที่ ไ ม่เ หมำะสมออกจำกบริ ก ำร ซึ่ ง สคร. อำจจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมือ ในกำรคั ดกรองเนื้ อ หำ
อย่ำงชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
1.2.5 สคร. อำจหยุ ดให้บ ริกำรเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร หรือยกเลิกกำรให้บริกำร แก่ผู้ ใช้บริ กำร
รำยใดเป็ น กำรเฉพำะ หำกกำรให้ บ ริ กำรดังกล่ ำวส่ ง ผลกระทบต่อผู้ ใ ช้บริกำรอื่นๆ หรือขัดแย้ง ต่อ กฎหมำย
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ
1.2.6 กำรหยุดหรือกำรยกเลิกบริกำรตำมข้อ 1.2.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำร และเข้ำถึง
รำยละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริกำรไฟล์เอกสำรใดๆ หรือเนื้อหำอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้
1.2.7 ในกรณีที่ สคร. หยุดให้บริกำรเป็นกำรถำวร หรือยกเลิกบริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร สคร. มีสิทธิในกำรลบ
ข้อมูลต่ำงๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริกำรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ

/1.3 สิทธิ...
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1.3 สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ใช้บริกำร
1.3.1 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรจะให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตนเอง เช่ น ข้ อ มู ล ระบุ ตั ว ตนหรื อ รำยละเอี ย ดกำรติ ด ต่ อ
ที่ถู กต้ อ ง เป็ น จริ ง และเป็ น ปั จ จุ บั น เสมอ แก่ สคร. อั น เป็ นส่ ว นหนึ่ง ของกระบวนกำรลงทะเบี ยนใช้บ ริก ำร
หรือกำรใช้บริกำรที่ต่อเนื่อง
1.3.2 ผู้ใช้บริ กำรจะใช้บริ กำรเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญำตตำมข้อกำหนดของ สคร.
และไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
1.3.3 ผู้ใช้บริกำรจะไม่เข้ำใช้หรือพยำยำมเข้ำใช้บริกำรหนึ่งบริกำรใดโดยวิธีอื่น รวมถึงกำรใช้วิธีกำร
อัตโนมัติ (กำรใช้สคริปต์) นอกจำกช่องทำงที่ สคร. จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำก สคร.
โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
1.3.4 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในกำรขัดขวำงหรือรบกวนบริกำรของ สคร. รวมทั้งเครื่องแม่ข่ำย
และเครือข่ำยที่เชื่อมต่อกับบริกำร
1.3.5 ผู้ใช้บริกำรจะไม่ทำสำเนำ คัดลอก ทำซ้ำ ขำย แลกเปลี่ยน หรือขำยต่อบริกำรเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
เว้นแต่ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอนุญำตจำก สคร. โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
1.3.6 ผู้ใช้บริกำรมีหน้ำที่ในกำรรักษำควำมลับของรหัสผ่ำนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงบริกำร
1.3.7 ผู้ ใช้ บ ริ ก ำรจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่เ พีย งผู้ เ ดีย วต่อ บุค คลใดๆ รวมถึง สคร. ในควำมเสี ย หำย
อันเกิดจำกกำรละเมิดข้อกำหนด
1.4 กำรเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
1.4.1 กำรเชื่อมโยงไปยั งเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงกำรให้ บริกำรเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ ใช้บริกำร
เท่ ำ นั้ น สคร. มิ ไ ด้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี อ ำนำจควบคุ ม รั บ รอง ควำมถู ก ต้ อ งควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ตลอดจน
ควำมรับผิดชอบในเนื้อหำข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และ สคร. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหำใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น
ที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของ สคร. หรือต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่ำว
1.4.2 กรณี ต้อ งกำรเชื่ อมโยงมำยั งเว็บ ไซต์ข อง สคร. ผู้ ใ ช้บ ริก ำรสำมำรถเชื่ อมโยงมำยั งหน้ำ แรก
ของเว็บไซต์ของ สคร. ได้ โดยแจ้งควำมประสงค์เป็นหนังสือ แต่หำกต้องกำรเชื่อมโยงมำยังหน้ำภำยในของเว็บไซต์นี้
จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก สคร. แล้วเท่ำนั้น และในกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำว สคร. ขอสงวนสิทธิ
ที่จ ะกำหนดเงื่อ นไขใดๆ ไว้ด้ว ยก็ ได้ ใ นกำรที่ เว็บ ไซต์ อื่น ที่เชื่ อมโยงมำยั งเว็ บไซต์ข อง สคร. จะไม่รั บผิ ด ชอบ
ต่อเนื้อหำใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมำยังเว็บไซต์ของ สคร. หรือต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้
เว็บไซต์เหล่ำนั้น
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1.5 กำรปฏิเสธควำมรับผิด
สคร. จะไม่ รั บ ผิ ด ต่ อ ควำมเสี ย หำยใดๆ รวมถึ ง ควำมเสี ย หำย สู ญ เสี ย และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น
ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจำกกำรที่ผู้ใช้เข้ำใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้
หรือต่อควำมเสี ยหำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกควำมล้ มเหลวในกำรใช้งำน ควำมผิ ดพลำด กำรละเว้น
กำรหยุ ด ชะงั ก ข้ อ บกพร่ อ งควำมไม่ ส มบู ร ณ์ คอมพิ ว เตอร์ ไ วรั ส ถึ ง แม้ ว่ ำ สคร. จะได้ รั บ แจ้ ง ว่ ำ อำจจะเกิ ด
ควำมเสีย หำย สูญเสียหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึ้ น นอกจำกนี้ สคร. ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจำกกำร
เรีย กร้ องใดๆ ที่เกิด ขึ้นจำกบนเว็บ ไซต์ หรือเนื้อหำใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรตัดสิ นใจหรือกำรกระทำใดๆ ที่เกิดจำก
ควำมเชื่อถือในเนื้อหำดังกล่ำวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในควำมเสียหำยใดๆ ไม่ว่ำควำมเสียหำยทำงตรง หรือทำงอ้อม
รวมถึง ควำมเสี ย หำยอื่น ใดที่ อำจเกิ ดขึ้ นได้ ผู้ ใช้ บริก ำรยอมรับ และตระหนักดี ว่ำ สคร. จะไม่ ต้อ งรับ ผิ ด ชอบ
ต่อกำรกระทำใดของผู้ใช้บริกำรทั้งสิ้น
1.6 กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
1.6.1 สคร. หรื อ ผู้ ใ ห้ อ นุ ญ ำตแก่ สคร. เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ต ำมกฎหมำยแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วในกรรมสิ ท ธิ์
ผลประโยชน์ ทั้ ง หมด รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำใดๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นบริ ก ำร ซึ่ ง สคร. หรื อ ผู้ ใ ห้ อ นุ ญ ำต
แก่ สคร. เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่ำสิทธิเหล่ำนั้นจะได้รับกำรจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตำม
1.6.2 ผู้ใช้บริกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สคร. กำหนดให้เป็นควำมลับ โดยไม่ได้รับควำมยินยอม
เป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำจำก สคร.
1.6.3 ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรจะต้ อ งไม่ ใ ช้ ชื่ อ ทำงกำรค้ ำ เครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ เครื่ อ งหมำยกำรบริ ก ำร
ตรำสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ สคร. โดยไม่ได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก สคร.
1.7 กฎหมำยที่ใช้บังคับ
1.7.1 กำรตีควำม และกำรบังคับตำมเงื่อนไขกำรให้บริกำรฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยไทย
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2. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
มำตรกำร และวิ ธี ก ำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย เว็ บ ไซต์ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ ในกำรรั ก ษำ
ควำมมั่ น คงปลอดภัย เว็บ ไซต์ เพื่อปกป้ องข้อ มูล ของผู้ ใช้บ ริกำรจำกกำรถูกท ำลำย หรือ บุกรุกจำกผู้ ไ ม่ห วัง ดี
หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มำตรฐำน
กำรรั กษำควำมปลอดภัย ของข้ อ มูล ขั้น สู ง ด้ว ยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่ งเป็น เทคโนโลยี
ในกำรเข้ำสู่ข้อมูลผ่ำนรหัสที่ระดับ 128 bits (128 - bits Encryption) เพื่อเข้ำรหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่ำนเครือข่ำย
อิน เทอร์ เ น็ ต ในทุ กครั้ ง หำกจะมี กำรท ำธุร กรรมผ่ ำ นเครื อ ข่ำ ยอิ น เทอร์เ น็ต ของ สคร. ทำให้ ผู้ ที่ดั กจั บ ข้อ มู ล
ระหว่ำงทำงไม่สำมำรถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้
เทคโนโลยี เ สริ ม ที่ น ำมำใช้ ใ นกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย นอกจำกมำตรกำร และวิ ธี ก ำรรั ก ษำ
ควำมมั่ น คงปลอดภั ย โดยทั่ ว ไปที่ ก ล่ ำ วข้ ำ งต้ น แล้ ว เว็ บ ไซต์ ข อง สคร. ยั ง ใช้ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง ดั ง ต่ อ ไปนี้
เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่ำน
- Firewall เป็ น ระบบรั ก ษำควำมปลอดภั ย คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง มี ทั้ ง อุ ป กรณ์ ฮ ำร์ ด แวร์ และซอฟท์ แ วร์
ที่จะอนุญำตให้เฉพำะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่เว็บไซต์อนุมัติเท่ำนั้นจึงจะผ่ำน Fire Wall เพื่อเข้ำถึงข้อมูลได้
- Scan Virus นอกจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริกำรจะมีกำรติดตั้ง Software ป้องกัน Virus
ที่มี ประสิ ทธิ ภำพสู งและ Update อย่ ำงสม่ ำเสมอแล้ ว สคร. ยั งได้ ติ ดตั้ ง Scan Virus Software บนครื่ อง Server
โดยเฉพำะอีกด้วย
- Cookies เป็ น ไฟล์ คอมพิ ว เตอร์ เล็ กๆ ที่ จะท ำกำรเก็ บข้ อมู ล ชั่ ว ครำวที่ จ ำเป็ นลงในเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
ของผู้ขอใช้บริกำร เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อสื่อสำร อย่ำงไรก็ตำม สคร. ตระหนักถึงควำมเป็นส่วนตัว
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรเป็ น อย่ ำ งดี จึ ง หลี ก เลี่ ย งกำรใช้ Cookies แต่ ถ้ ำ หำกมี ค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งใช้ Cookies สคร.
จะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ตระหนักถึงควำมปลอดภัย และควำมเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริกำรเป็นหลัก
- Auto Log Off ในกำรใช้บริกำรของเว็บไซต์นี้ หลังจำกเลิกกำรใช้งำนควร Log Off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริกำร
ลื ม Log Off ระบบจะท ำกำร Log Off ให้ โ ดยอั ต โนมั ติ ภ ำยในเวลำที่ เ หมำะสมของแต่ ล ะบริ ก ำร ทั้ ง นี้
เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ใช้บริกำรเอง
ข้ อ แนะน ำเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย แม้ ว่ ำ เว็ บ ไซต์ ข อง สคร. จะมี ม ำตรฐำนเทคโนโลยี
และวิ ธี ก ำรทำงด้ ำ นกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย อย่ ำ งสู ง เพื่ อ ช่ ว ยมิ ใ ห้ มี ก ำรเข้ ำ สู่ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว หรื อ ข้ อ มู ล
ที่เป็นควำมลับของท่ำนโดยปรำศจำกอำนำจตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้วก็ตำม แต่ก็เป็นที่ทรำบกันอยู่โดยทั่วไปว่ำ
ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษำควำมปลอดภัยใดๆ ที่จะสำมำรถปกป้องข้อมูลของท่ำนได้อย่ำงเด็ดขำด จำกกำร
ถูกทำลำยหรือถูกเข้ำถึงโดยบุคคลที่ปรำศจำกอำนำจได้ ดังนั้นท่ำนจึงควรปฏิบัติตำมข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย คือ
- ระมัดระวังในกำร Download Program จำก Internet มำใช้งำน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์
ให้ถูกต้องก่อน Login เข้ำใช้บริกำรเพื่อป้องกันกรณีที่มีกำรปลอมแปลงเว็บไซต์
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- ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และพยำยำมปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัส
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่ำนมีควำมทันสมัยอยู่เสมอ
- ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จำกกำรจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี
เช่น Cracker หรือ Hacker
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สคร. ได้จัดทำนโยบำยกำรคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริ กำร
ทุกท่ำน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ำมำยังเว็บไซต์ของ สคร. ดังนี้
3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3.1.1 เพื่อควำมสะดวกในกำรให้ บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำนที่เข้ำมำใช้บริกำรเว็บไซต์ของ สคร.
ทำงเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name)
ที่อยู่หรือที่ทำงำน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมำยเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
เป็นต้น
3.1.2 ในกรณีที่ท่ำนสมัคร (Sign Up) เพื่อเป็นสมำชิกหรือเพื่อใช้บริกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เว็บไซต์
อำจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อำยุ (Gender) สิ่งที่โปรดปรำน/ควำมชอบ
(Preferences/Favorites) ควำมสนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)
3.1.3 นอกจำกนั้น เพื่อสำรวจควำมนิยมในกำรใช้บริกำร อันจะเป็นประโยชน์ในกำรนำสถิติไปใช้
ในกำรปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องจัดเก็ บรวบรวมข้อมูลของท่ำนบำงอย่ำงเพิ่มเติม
ได้แก่ หมำยเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name)
บันทึกหน้ำเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลำที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์
ที่ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงก่อนหน้ำนั้น (Referring Website Addresses)
3.1.4 สคร. ขอแนะน ำให้ท่ำนตรวจสอบนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุคคล (Privacy Policy)
ของเว็ บ ไซต์ อื่ น ที่ เ ชื่อ มโยงจำกเว็บ ไซต์ นี้ เพื่อ จะได้ ทรำบและเข้ำ ใจว่ ำเว็ บไซต์ ดั งกล่ ำวเก็ บ รวบรวม ใช้ห รื อ
ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นอย่ ำ งไร ทั้ ง นี้ สคร. ไม่ ส ำมำรถรั บ รองข้ อ ควำม หรื อ รั บ รอง
กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ได้มีกำรประกำศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่ำวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หำกเว็บไซต์เหล่ำนั้น
ไม่ได้ปฏิบัติกำรหรือดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่ำวได้ประกำศไว้
3.2 กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
3.2.1 สคร. จะใช้ข้อมูลส่ว นบุคคลของท่ำนเพียงเท่ำที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในกำรติดต่อ
ให้บริกำรประชำสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้งสำรวจควำมคิดเห็นของท่ำนในกิจกำรหรือกิจกรรม
ของเว็บไซต์เท่ำนั้น

/3.2.2 สคร. ...

๑๗
3.2.2 สคร. ขอรั บ รองว่ ำ จะไม่ น ำข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นที่ เ ว็ บ ไซต์ ไ ด้ เ ก็ บ รวบรวมไว้ ไ ปขำย
หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกท่ำนเท่ำนั้น
3.3.3 ในกรณีที่ สคร. ได้ว่ำ จ้ำงหน่ว ยงำนอื่นเพื่อให้ ดำเนินกำรเกี่ยวกับข้ อมูล ส่ ว นบุค คลของท่ำ น
เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิงสถิติ ในกิจกำรหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น สคร. จะกำหนด
ให้หน่วยงำนที่ได้ว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับ และควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
และกำหนดข้อห้ ำมมิให้ มีกำรน ำข้อมูล ส่ ว นบุคคลดังกล่ ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของ สคร.
กำรรักษำควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน สคร. จึงได้
กำหนดระเบียบภำยในหน่วยงำน เพื่อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และเพื่อรักษำ
ควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลบำงอย่ำงที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร
แบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่ำวด้วยกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลดังกล่ำว เช่น จัดให้มีกำรใช้ Secure Socket Layer
(SSL) protocol เป็นต้น กำรใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุ ก กี้ ” คื อ ไฟล์ ข้ อ มู ล ขนำดเล็ ก ที่ จ ะถู ก ส่ ง ไปเก็ บ ไว้ ยั ง โปรแกรมค้ น ดู เ ว็ บ (Web Browser)
ของผู้ใช้บริกำร เพื่อทำกำรเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริกำรเข้ำเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริกำรมีกำรเข้ำไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่ำงๆ
อีกครั้งในภำยหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจำได้ ว่ำผู้ใช้บริกำรเคยเข้ำเยี่ยมชมแล้ว จนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะออกจำก
โปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่ำผู้ใช้บริกำรจะทำกำรลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญำตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงำน
อีกต่อไป หำกท่ำนเลือกใช้ “คุกกี”้ แล้ว ท่ำนจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรท่องเว็บไซต์มำกขึ้น เพรำะ “คุกกี”้
จะช่วยจดจำ เว็บไซต์ที่ท่ำนแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ สคร. จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้
ในกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ ห รื อในกิจ กรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรของเว็บไซต์ต่อไป
กำรปรับปรุงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สคร. อำจทำกำรปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้ แจ้งให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ ทั้งนี้ เพื่อควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร ดังนั้น สคร. จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริกำร
อ่ำนนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีกำรใช้บริกำรจำกเว็บไซต์ของ สคร. กำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรติดต่อกับ สคร. ในกรณีที่ท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม
ใดๆ เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล หรือกำรปฏิบัติ ตำมนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ฉบับนี้ สคร. ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟัง ข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลำย อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุง
กำรให้บริกำรของเว็บไซต์ต่อไป

