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Privacy Policy of Department of Alternative Energy Development and Efficiency

จัดทาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทานโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลฉบั บ นี้ ขึ้ น เพื่ อ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก ท่ า น (Personal
Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ดังนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ทางเว็ บ ไซต์ จึ ง ได้ จั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทางาน
(Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone
Number) เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เว็บไซต์อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender)
สิ่ ง ที่ โ ปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่ อ ยู่
(Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนา
สถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ
(Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้
เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น
(Referring Website Addresses)
4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะ
ได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้หรือดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านอย่างไร ทั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไม่สามารถรับรองข้อความ
หรื อ รั บ รองการด าเนิ น การใดๆ ตามที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า วได้ และไม่ ขอ
รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่ านั้นไม่ได้ ปฏิบั ติก ารหรือด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
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การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียง
เท่าที่จาเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอรับรองว่าจะไม่นาข้อมู ลส่ วน
บุคคลของท่านที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่กรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น
เพื่อให้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์
เชิงสถิติ ในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จะกาหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดาเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความ
ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า น และก าหนดข้ อ ห้ า มมิใ ห้ มี ก ารน าข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคล
ดังกล่าวไปใช้นอกเหนื อจากกิจกรรมหรือกิจการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้กาหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อ
กาหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความ
ปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
แบบปลอดภัย สาหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้
Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุ ก กี้ ” คื อ ไฟล์ ข้ อ มู ล ขนาดเล็ ก ที่ จ ะถู ก ส่ ง ไปเก็ บ ไว้ ยั ง โปรแกรมค้ น ดู เ ว็ บ (Web
browser) ของผู้ใช้บริการ เพื่อทาการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการ
เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ อีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจาได้ว่าผู้ใช้บริการเคย
เข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะ
ทาการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้
“คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วย
จดจาเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนีก้ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะนา
ข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น
ของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป
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การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้ แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน
จึงขอแนะนาให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมี
การใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ว นบุคคลและการติ ดต่อ กับ กรมพัฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟัง ข้อเสนอแนะ และคาติชม
ทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยท่านสามารถ
ติดต่อกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่อยู่ : 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ : 0 2223 6223
โทรสาร : 0 2225 6461
Email : webmaster@dede.go.th

