นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบัญชีกลาง
Privacy Policy of The Comptroller General’s Department
จัดทาเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
กรมบั ญ ชีกลางได้ จั ดทานโยบายการคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ วนบุค คลฉบับ นี้ขึ้น เพื่ อคุ้มครองข้อมู ล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่ อ ความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารทุ ก ท่ า นที่ เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์ ข อง
กรมบั ญชีกลาง ทางเว็บไซต์ จึ งได้จั ดเก็ บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุ คคลของท่ านไว้ เช่น ที่ อยู่ อีเมล์ (E-mail address)
ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทางาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์
(Telephone Number) เป็นต้น
2. ในกรณี ที่ ท่ า นสมั ค ร (Sign Up) เพื่ อ เป็ น สมาชิ ก หรื อ เพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
กรมบัญชีกลางจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/
ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number)
และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
3. เพื่อสารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาสถิติไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการของกรมบัญชีกลาง จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่
หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ
(Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง
ก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4. กรมบัญชีกลางขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ของเว็บ ไซต์อื่ น ที่ เชื่ อ มโยงจากเว็บ ไซต์ นี้ เพื่ อ จะได้ ท ราบและเข้ าใจว่าเว็บ ไซต์ ดั งกล่ าวเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ
ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรอง
การดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น
ไม่ได้ปฏิบัติการหรือดาเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. กรมบัญชีกลางจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการ
ติดต่อให้ บริ การ ประชาสั มพันธ์ หรื อให้ ข้อมูลข่าวสารต่ าง ๆ รวมทั้ งส ารวจความคิดเห็ นของท่ านในกิจการหรือ
กิจกรรมของกรมบัญชีกลางเท่านั้น
2. กรมบัญชีกลางขอรับรองว่าจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรมบัญชีกลางได้เก็บรวบรวมไว้
ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

-23. ในกรณีที่กรมบัญชี กลางได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
กรมบัญชีกลางจะกาหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดาเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกาหนดข้อห้ามการนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ
กิจการของกรมบัญชีกลาง
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากกรมบัญชีกลางก็ได้ โดยเพียงแต่ท่าน
กรอกความจานงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบในหน้าเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่ อ ประโยชน์ ในการรั ก ษาความลั บ และความปลอดภั ย ส าหรั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น
กรมบัญชีกลางจึงได้กาหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
กรมบัญชีกลางจึงได้จัดให้มี ช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสาหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัส ข้อมูลดังกล่าว
เช่ น จั ดให้ มี ก ารใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ กรมบั ญ ชี กลางจะไม่ รั บ ผิ ด ต่ อ ความ
เสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อบุคคล
ที่สาม หรือเกิดจากการที่ท่านละเลยที่จะ Logout ออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุ ก กี้ ” คื อ ข้ อ มู ล ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางส่ ง ไปยั ง โปรแกรมค้ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ (Web browser)
ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทาให้เว็บไซต์
กรมบัญชีกลางสามารถบันทึกหรือจดจาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่าน
เว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทาการลบ “คุกกี”้ นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี”้ นั้นทางานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี”้ แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้”
จะช่วยจดจาเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนาข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้
ไปใช้ ในการวิ เคราะห์ เชิ งสถิ ติ หรื อในกิ จกรรมอื่ นของกรมบั ญ ชี กลางเพื่ อปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพการให้ บริ การของ
กรมบัญชีกลางต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมบัญชีกลางอาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมบัญชีกลาง

-3จึ งขอแนะน าให้ ผู้ ใช้บ ริ การอ่านนโยบายการคุ้ม ครองข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คลทุ กครั้งที่เยี่ยมชม หรือมี การใช้บ ริการ
จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรมบัญชีกลาง
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมบัญชีกลางยินดีที่จะตอบข้อสงสัย
รับฟังข้อเสนอแนะ และคาติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกรมบัญชีกลางต่อไป
โดยท่านสามารถติดต่อกับกรมบัญชีกลางตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-127-7000
Email : webmaster@cgd.go.th

