
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(Privacy Policy of Department of Women's Affairs and Family Development) 

จัดทำเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดจ ัดทำนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี ้ ข้ึน            

เพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอเขามายังเว็บไซตของ                   

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดังนี้ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

 1. เพื่อความสะดวกในการใหบริการแกผูใชบริการทุกทานที่เขามาใชบริการเว็บไซตของกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว ทางเว็บไซตจึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการไว เชน อีเมลแอดเดรส 

(Email Address) ชื ่อ (Name) ที ่อย ู หร ือที ่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย  (ZIP Code)        

หรือหมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน 

 2. ในกรณีท่ีผ ู ใช บร ิการสมัคร (Sign Up) เพื ่อสมัครสมาชิกหรือเพื ่อใชบร ิการอยางใดอยางหนึ่ง           

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการเพิ่มเติม ไดแก เพศ (Sex)                

อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และหมายเลขบัตร

ประชาชน (ID Card Number) เปนตน 

 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนำสถิติไปใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงจำเปนตองจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

ของผูใชบริการบางอยางเพ่ิมเติม ไดแก หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม คนผาน (Browser Type)   

โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (Web Page) ของเว็บไซตที่ผูใชเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไชต 

(Access Times) และเว็บไซตท่ีผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses) 

 4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอแนะนำใหผูใชบริการตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูล               

สวนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงจากเว็บไซตนี้ เพ่ือจะไดทราบและเขาใจวาเว็บไซตดังกลาว            

เก็บรวบรวม ใช หรือดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการอยางไร ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบนั

ครอบครัวไมสามารถรับรองขอความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ไดมีการประกาศไวในเว็บไซตดังกลาว

และไมขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุมครองขอมูล   

สวนบุคคลท่ีเว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว 

 

 

 



การใชขอมูลสวนบุคคล 

 1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะใชขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการเพียงเทาที่จำเปน เชน ชื่อ 

ท่ีอยู เพื่อใชในการติดตอ ใหบริการ ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของ

ผูใชบริการในกิจการหรือกิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเทานั้น 

 2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอรับรองวาจะไมนำขอมูลสวนบุคคลของผู ใช บร ิการ              

ท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดเก็บรวบรวมไว ไปขายหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด    

เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูใชบริการเทานั้น 

 3. ในกรณีท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดวาจางหนวยงานอื่นเพื่อใหดำเนินการเกี่ยวกับขอมูล

สวนบุคคลของผูใชบริการ เชน การจัดสงพัสดุไปรษณีย การวิเคราะหเชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว เปนตน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะกำหนดใหหนวยงานที่ไดวาจางให

ดำเนินการดังกลาว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ และกำหนดขอหาม

มิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 

 

สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 

เพ่ือประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของผูใชบริการ ผูใชบริการมีสิทธิเลือกท่ีจะใหมีการใชหรือแชร

ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ หรืออาจเลือกท่ีจะไมรับขอมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวก็ได โดยเพียงแตผูใชบริการกรอกความจำนงดังกลาว เพื่อแจงใหกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวทราบในหนาเว็บไซต http://www.dwf.go.th 

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคล 

เพ่ือประโยชนในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ กรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว จึงไดกำหนดระเบียบภายในหนวยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเขาถึงหรือใชขอมูลสวน

บุคคลของผูใชบริการ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลบางอยางที่มีความสำคัญอยางยิ่ง      

เชน หมายเลขบัตรประชาชน เปนตน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสารแบบ

ปลอดภัยสำหรับขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช Secure Socket Layer (SSL) 

protocol เปนตน 

 

การใชคุกกี้ (Cookies) 

"คุกก้ี" คือ ข อม ูลท่ีกรมก ิจการสตร ีและสถาบ ันครอบคร ัวส งไปย ังโปรแกรมค นผ านเว ็บไซต                 

(Web browser) ของผูใชบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของผูใชบริการแลว หากมีการใช 

"คุกก้ี" ก็จะทำใหเว็บไซตกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สามารถบันทึกหรือจดจำขอมูลของผูใชบริการไว



จนกวาผูใชบริการจะออกจากโปรแกรมคนผานเว็บไซต หรือจนกวาผูใชบริการจะทำการลบ "คุกก้ี" นั้นเสีย หรือไม

อนุญาตให "คุกก้ี" นั้นทำงานอีกตอไป 

หากผูใชบริการเลือกใช "คุกก้ี" แลว ผูใชบริการจะไดรับความสะดวกสบายในการทองเว็บไซตมากข้ึน 

เพราะ "คุกก้ี" จะชวยจดจำเว็บไซตท่ีผู ใชบริการแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว      

จะนำขอมูลท่ี "คุกก้ี" ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไปใชในการวิเคราะหเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอ่ืนของกรมกิจการ

สตรีและสถาบันครอบครัว เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตอไป 

 

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอาจทำการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

โดยมิไดแจงใหผ ู ใช บร ิการทราบลวงหนา ทั ้งน ี ้  เพื ่อความเหมาะสมและมีประสิทธ ิภาพในการใหบร ิการ                

ดังนั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอแนะนำใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ทุกครั้งท่ีเยี่ยมชม หรือมีการใชบริการจากเว็บไซตของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 

การปฏิบัติตามนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ในกรณีท่ีผูใชบริการมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยินดี

ที่จะตอบขอสงสัย รับฟงขอเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการ                    

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตอไป โดยผูใชบริการสามารถติดตอกับกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวตามท่ีอยูท่ีปรากฏขางลางนี ้

 

กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

ท่ีอยู  ชั ้น 12-14 (อาคารใหม) 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย

 กรุงเทพมหานคร 10100 

โทรศัพท  0 2659 6762 

โทรสาร  0 2659 6763 

Email  sarabant@dwf.go.th 

 


