
 

 

     

คำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว (Privacy Notice) 

ของ ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนยJ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป3นส6วนตัว (“ประกาศ”) นี ้จัดทำขึ้นเพื ่อใหGผูGใชGบริการซึ่งเป3นผูGใชGงาน 

ระบบการสื ่อสารแบบรวมศูนยJ (workD Platform) (ซึ ่งต6อไปในประกาศน้ี เรียกว6า “กิจกรรมการ

ประมวลผล”) ไดGทราบและเขGาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใชG และเปRดเผย (“ประมวลผล”) ขGอมูลส6วนบุคคลที ่

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคVการมหาชน) (ซึ่งต6อไปในประกาศนี ้เรียกว6า “ผูGใหGบริการ”) ดำเนินการ ใน

ฐานะ ผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคล ในขGอมูลส6วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผูGใชGบริการเพื่อการดำเนินการภายใตG

กิจกรรมการประมวลผลน้ี 

 สพร. ไดGใหGบริการ ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนยJ (workD Platform) ที่มีความปลอดภัยสูงตาม

มาตรฐานสากล มีการจัดการเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ และช6วยประหยัดงบประมาณแก6หน6วยงานภาครัฐ

โดยมีหนGาที่เป3นผูGพัฒนา ดูแลและจัดสรรการใชGงานใหGแก6หน6วยงานราชการ 

ทั้งนี้ ผูGใหGบริการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชG หรือเปRดเผยขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการ 

ดังน้ี 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขYอมูลส5วนบุคคล  

ผูGใหGบริการ ดำเนินการเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของ ผูGใชGบริการ ภายใตGฐาน ดังต6อไปน้ี 

1.1. ความจำเป3นเพื่อการปฏิบัติหนGาที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) โดยผูGใหGบริการจำเป3นตGอง

ประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลตามหนGาที ่ที ่ตGองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวขGอง ซึ ่งรวมถึงการ

ประมวลผลขGอมูลเพื่อการติดตาม การตรวจสอบ หรือเพื่อการส6งขGอมูลตามกฎหมายของหน6วยงาน

กำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวขGอง พระราชบัญญัติว6าดGวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรV 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

1.2. ความจำเป3นในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใชGอำนาจรัฐ (Public tasks) โดยผูG

ใหGบริการ จำเป3นตGองประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลเพื่อใชGอำนาจอย6างเป3นทางการ ซึ่งครอบคลุมถงึ

หนGาที่และอำนาจที ่กำหนดไวGในกฎหมายที่เกี ่ยวขGอง หรือเพื ่อปฏิบัติงานเฉพาะเพื ่อสาธารณะ

ประโยชนVตามที่กำหนดไวGในกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหGบริการภาครฐั

ผ6านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐ และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคVการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘ 



 

 

2. ผูYใหYบริการเก็บรวบรวมขYอมูลส5วนบุคคลของผูYใชYบริการเพ่ือวัตถุประสงคJใด 

2.1. เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และการควบคุมการป|องกันขGอมูลใหGมีความมั่นคง

ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

2.2. เพื ่อการปรับปรุงประสบการณVการไดGรับบริการของผู GใชGบริการ ผู GใหGบริการจะทำความเขGาใจ

พฤติกรรมและวิธีการใชGงานของผู GใชGบริการ เพื ่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการใหGบริการ การ

บำรุงรักษา และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชGงานของระบบศูนยVรวมขGอมูลเพื่อติดต6อราชการ 

 

วัตถุประสงคJ ฐานกฎหมาย 

2.1  เพื ่อการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบ และการ

ควบคุมการป|องกันขGอมูลใหGมีความมั่นคงปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

ฐานความจำเป3นในการดำเนินงานตาม

ภารกิจสาธารณะหรือการใชGอำนาจรัฐ 

2.2 เพื ่อการปรับปรุงประสบการณVการไดGร ับบร ิการของ

ผูGใชGบริการ ผูGใหGบริการจะทำความเขGาใจพฤติกรรมและวิธีการใชG

งานของผูGใชGบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการใหGบริการ 

การบำรุงรักษา และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชGงานของระบบ

ศูนยVรวมขGอมูลเพื่อติดต6อราชการ 

ฐานความยินยอม 

 

3. ขYอมูลส5วนบุคคลท่ีผูYใหYบริการเก็บรวบรวมและใชY 

ตามวัตถุประสงคV ดังรายละเอียดในขGอ 2 ผู GใหGบริการจะเก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการ  

ดังรายการต6อไปน้ี 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขYอมูลส5วนบุคคล จุดประสงคJในการใชYขYอมูล 

จัดเก็บขGอมูลส6วนบุคคลโดย

ผูGใชGบริการกรอกขGอมูลในใบคำ

ขอใชGบริการ  

ช่ือ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, 

ตำแหน6ง, ช่ือหน6วยงาน, หมายเลข

โทรศัพทV, อีเมล 

ลงทะเบียนขGอมูลผูGดูแลระบบของ

หน6วยงานที่ขอใชGบริการและติดต6อ

ประสานงานสำหรับการเปRดใชG

บริการหรือติดต6อช6วยเหลือพรGอม

สน ับสน ุนบร ิการกรณ ีระบบมี

ป~ญหา 

จัดเก็บขGอมูลส6วนบุคคลและ

ขGอมูลหน6วยงานโดยผูGดูแลระบบ

ของหน6วยงานเป3นผูGใหGขGอมูล

โดยตรงต6อผูGใหGบริการ 

ช่ือ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, 

ตำแหน6ง, ช่ือหน6วยงาน, หมายเลข

โทรศัพทV, อีเมล 

เพ่ือสรGางบัญชีผูGใชGบริการในระบบ

สำหรับสรGางบัญชีผูGใชGงานและเพ่ือ

การพิสูจนVและยืนยันตัวตน 



 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขYอมูลส5วนบุคคล จุดประสงคJในการใชYขYอมูล 

จัดเก็บพฤติกรรมการใชGงานโดย

การใชGเทคโนโลยีตรวจจับหรือ

ติดตามพฤติกรรมการใชGงาน 

ข G อม ู ล เก ี ่ ยวก ับการใช G งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูGใหGบริการ 

ประกอบดGวย 

- IP Address แ ล ะ

ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง เ ว็ บ

เบราวVเซอรV 

- ขGอมูลเกี ่ยวกับการใชGงาน

เว็บไซตV โดยใชGคุกก้ี 

- ข G อ ม ู ล จ ร า จ ร ท า ง

คอมพิวเตอรVตามกฎหมาย

ว6าดGวยการกระทำความผิด

ทางคอมพิวเตอรV 

- ขGอมูลเก่ียวกับวิธีการใชGงาน

ระบบ เพื่อการประมวลผล

และวิเคราะหVขGอมูล โดย 

Google Analytics  

- เพ่ือการปรับปรุงประสบการณV

การไดGรับบริการ 

- เพ่ือการวิเคราะหVขGอมูล 

- เพ่ือการรักษาความปลอดภัย  

- เพ่ือการควบคุมการป|องกัน

ขGอมูล 

จัดเก็บรักษาขGอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรV  

(ตามหลักเกณฑVการเก็บรักษา

ขGอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรV

ของผูGใหGบริการ พ.ศ.๒๕๖๔) 

- ขGอมูลบันทึกเหตุการณVการเขGาใชG

งานในระบบคอมพิวเตอรV (Event 

Logging) และมาตรการตรวจสอบ

กำก ั บ ด ู แ ล  (Control) ข G อ มู ล

จราจรทางคอมพิวเตอรVดังน้ีเป3น

ตGน 

- ขGอมูลท่ีสามารถระบุตัวตน

ของผูGใชGบริการ (ID of 

Users) 

- รายละเอียดของการใชGขGอมูล

ของผูGใชGบริการในระบบ

คอมพิวเตอรV (Activities of 

the system) 

- เพ่ือการเก็บรักษาขGอมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรVเพ่ือ

ประโยชนVของบุคคล 



 

 

แหล5ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขYอมูลส5วนบุคคล จุดประสงคJในการใชYขYอมูล 

- วัน เวลา และรายละเอียดท่ี

เก่ียวขGองกับกิจกรรมของ

ผูGใชGบริการ (Log-on and 

Log off) 

- รายละเอียดบันทึกการเขGาถึง

และการพยายามเขGาถึงระบบ

คอมพิวเตอรV ท้ังในส6วนท่ี

เขGาถึงระบบคอมพิวเตอรVไดG

และส6วนท่ีระบบคอมพิวเตอรV

ปฏิเสธการเขGาถึง (Records 

of attempts to access 

the system) 

- ตำแหน6งท่ีอยู6ของระบบ

เครือข6ายคอมพิวเตอรV 

(Network Addresses) และ

โปรโตคอลหลักท่ีใชG 

(Protocols) 

 

4. สิทธิตาม พรบ. คุYมครองขYอมูลส5วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงคVเพื่อใหGขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการ

อยู6ในความควบคุมของผูGใชGไดGมากขึ้น โดยผูGใชGบริการสามารถใชGสิทธิตามพระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วน

บุคคล พ.ศ. 2562 เมื ่อบทบัญญัติในส6วนที่เกี ่ยวกับสิทธิของเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลมีผลใชGบังคับ ซึ ่งมี

รายละเอียดดังต6อไปน้ี 

4.1. สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) 

- เมื่อผูGใชGบริการใหGความยินยอมกับผูGใหGบริการเพื่อวัตถุประสงคVอย6างหนึ่งอย6างใด โดยเฉพาะ 

ผูGใชGบริการมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดG เวGนแต6เป3นกรณีที่มีขGอจำกัดสิทธิตามกฎหมาย 

หรือการทีผู่GใชGบริการใหGความยินยอมเกี่ยวขGองกับสัญญาที่ใหGประโยชนVแก6ผูGใชG  

- ผูGใชGบริการมีสิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคล ที่ไดGใหGความยินยอมกบั

ผูGใหGบริการไดGตลอดระยะเวลาที่ขGอมูลส6วนบุคคลอยู6กับผูGใหGบริการ โดยสามารถติดต6อหรือแจGง

ความประสงคVไปยังผูGใหGบริการไดG 



 

 

- หากการถอนความยินยอมของผูGใชGบริการ อาจทำใหGผูGใหGบริการไม6สามารถมอบผลิตภัณฑVหรอื

บริการบางอย6างใหGแก6ผูGใชGบริการไดG โดยผูGใหGบริการจะแจGงใหGทราบถึงรายละเอียดดังกล6าว 

4.2. สิทธิในการขอเขGาถึงและขอรับสำเนาขGอมูลส6วนบุคคล (Right to Access) 

- ผูGใชGบริการมีสิทธิในการขอเขGาถึงขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการ และขอใหGผู GใหGบริการทำ

สำเนาขGอมูลส6วนบุคคลดังกล6าวใหGแก6ผูGใชGบริการ 

4.3. สิทธิในการโอนขGอมูลส6วนบุคคล (Right to Data Portability) 

- ในกรณีท่ีทางผูGใหGบริการ ไดGจัดทำขGอมูลส6วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ6านหรือใชGงานโดยทั่วไป 

ดGวยเครื่องมือหรืออุปกรณVที่ทำงานไดGโดยอัตโนมัต ิและสามารถใชGหรือเปRดเผยขGอมูลส6วนบุคคล

ไดGดGวยวิธีการอัตโนมัติ ผูGใชGบริการมีสิทธิดังน้ี   

- ขอใหGผูGใหGบริการส6งหรือโอนขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในรูปแบบดังกล6าว ไปยังผูGควบคุม

ขGอมูลส6วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำไดGดGวยวิธีการอัตโนมัติ 

- ขอรับขGอมูลส6วนบุคคลที่ผูGใหGบริการส6งหรือโอนขGอมูลส6วนบุคคลของท6านในรูปแบบดังกล6าว 

ไปยังผูGควบคุมขGอมูลส6วนบุคคลอื่นโดยตรง เวGนแต6โดยสภาพทางเทคนิคไม6สามารถทำไดG 

4.4. สิทธิในการคัดคGานการประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคล (Right to Object) 

- ผูGใชGบริการมีสิทธิในการคัดคGานการประมวลผลขGอมูลส6วนบุคคลของท6านดGวยเหตุบางประการไดG 

4.5. สิทธิในการขอใหGลบขGอมูลส6วนบุคคล (Right to Erasure) 

- ผูGใชGบริการมีสิทธิในการขอใหGผูGใหGบริการลบ หรือทำลาย หรือทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลของท6าน

เป3นขGอมูลที่ไม6สามารถระบุตัวบุคคล ที่เป3นเจGาของขGอมูลส6วนบุคคลดGวยเหตุบางประการไดG 

4.6. สิทธิในการขอใหGระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

- ผูGใชGบริการมีสิทธิในการขอใหGผูGใหGบริการระงับการใชGขGอมูลส6วนบุคคลของท6านดGวยเหตุบาง

ประการไดG 

4.7. สิทธิในการแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลใหGถูกตGอง (Right to Rectification) 

- ผูGใชGบริการมีสิทธิในการขอใหGผูGใหGบริการแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลของท6านใหGถูกตGอง เป3นป~จจุบนั 

และสมบูรณVไดG โดยผูGใหGบริการจะดำเนินการตรวจสอบและแกGไขใหGถูกตGอง  

- ในกรณีท่ีผูGใชGบริการขอแกGไขขGอมูลส6วนบุคคลบางอย6างที่ผูGใหGบริการพิจารณาแลGวว6ามีความ

จำเป3นตGองยืนยันตัวตนท6านเพิ่มเติม ผูGใหGบริการจะขอเอกสารและ/หรือขGอมูลเพิ่มเติม  

อย6างไรก็ดี ในบางกรณีการใชGสิทธิของผูGใชGบริการอาจถูกจำกัด หรืออาจถูกปฏิเสธการใชGสิทธิไดG ท้ังน้ีเท6าท่ี

เป3นไปตามบทบัญญัติใน พระราชบัญญัติคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคล พ.ศ.2562 

 

5. การส5งหรือโอนขYอมูลส5วนบุคคลไปยังต5างประเทศ  

ไม6มีการส6งหรือโอนขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการไปยังต6างประเทศไม6ว6าในกรณีใดๆ 

 



 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขYอมูลส5วนบุคคล 

ผูGใหGบริการเก็บรักษาขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการ ในระยะเวลาเท6าที่จำเป3นตามวัตถุประสงคVในการ

เก็บรวบรวมขGอมูลส6วนบุคคลน้ัน ทั้งน้ี เมือ่พGนระยะเวลาดังกล6าว ผูGใหGบริการจะทำการ   

- ลบ ทำลายเม่ือหมดความจำเป3นในการใชGขGอมูลส6วนบุคคลน้ัน หรือ 

- ทำใหGขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการไม6สามารถระบุตัวตนไดGเพื่อการใชGประโยชนVดGานอื่น เช6น การ

วิเคราะหVทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชนVสาธารณะที่สำคัญ  

 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขYอมูลส5วนบุคคล 

เพื่อเป3นการปกป|องคุGมครองขGอมูลส6วนบุคคลของผูGใชGบริการระบบใหGมีความมั่นคงปลอดภัย และป|องกนั

ไม6ใหGผูGอื่นที่ไม6มีสิทธิเขGาถึงขGอมูล รวมถึงรักษาความถูกตGองของขGอมูล ผูGใชGบริการจะตGองไม6เปRดเผยรหัสผ6าน

ใหGกับบุคคลภายนอกทราบ หากผูGใชGบริการไดGมีการแบ6งป~น หรือเปRดเผยรหัสผ6าน หรือขGอมูลส6วนบุคคลของ

ผูGใชGงานใหGกับบุคคลอื่น หรือแมGว6าในกรณีใด ๆ ที่ท6านไม6สามารถรักษาความลับในรหัสผ6านส6วนตัว หรือไม6

สามารถควบคุมการใชGงานของรหัสผ6านของผูGใชGงานระบบไดG ท6านจะตGองเป3นผูGรับผิดชอบสำหรับการกระทำใด 

ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตGช่ือหรือบัญชีของท6าน โดยถือว6าเป3นการกระทำโดยท6านเองและตGองรับผิดตามกฎหมายใน

ฐานะท่ีท6านเป3นเจGาของบัญชี 

ทั้งนี ้ผูGใหGบริการ ขอใหGขGอมูลกับผูGใชGบริการระบบว6า ป~จจุบันยังไม6มีวิธีการรับส6งขGอมูลทางอิเล็กทรอนิกสV

หรือวิธีการจัดเก็บขGอมูลที ่สมบูรณVแบบหรือไม6มีช6องโหว6ที ่ไม6สามารถผ6านเขGาไปไดG ประกอบกับอาจมี

บุคคลภายนอกที่พยายามดักขGอมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเขGาถึงขGอมูลระหว6างการส6งขGอมูลหรือเขGามาในระบบ

ของผูGใชGงานระบบหรือของ ผูGใหGบริการ อย6างไม6มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล6าวอาจนำขGอมลูส6วนบุคคล

ของผูGใชGงานระบบไปใชGอย6างไม6ถูกตGอง  

อย6างไรก็ด ีผูGใหGบริการมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขGอมูลส6วนบุคคลอย6างเหมาะสม เพือ่

ป|องกันมิใหGขGอมูลสูญหาย หรือมีการเขGาถึง ทำลาย ใชG เปลี่ยนแปลง แกGไข หรือเปRดเผยขGอมูลส6วนบุคคลโดย

ไม6ไดGรับอนุญาต ซึ่งสอดคลGองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดGานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

Security Policy) ของผูGใหGบริการ 

 

8. การมีส5วนร5วมของเจYาของขYอมลูส5วนบุคคล 

ผูGใหGบริการจะเปRดเผยรายละเอียดขGอมูลส6วนบุคคลก็ต6อเมื่อไดGรับคำรGองขอจากเจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ 

ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษVตามกฎหมาย โดยส6งคำรGองขอผ6าน DGA Contact Center  ทาง

หมายเลขโทรศัพทV 02-612-6060 หรือไปรษณียVอิเล็กทรอนิกสV contact@dga.or.th 

ในกรณีที่เจGาของขGอมูล ผูGสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูGแทนโดยชอบธรรม หรือผูGพิทักษVตามกฎหมายมีการคัดคGาน

การจัดเก็บ ความถูกตGอง หรือการกระทำใด ๆ เช6น การแจGงดำเนินการปรับปรุงแกGไขขGอมูลส6วนบุคคล  ผูG

ใหGบริการจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคGานดังกล6าวไวGเป3นหลักฐานดGวย 



 

 

ทั้งน้ี ผูGใหGบริการอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดGตามกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขGอมูลส6วน

บุคคลของผูGใชGงานระบบถูกทำใหGไม6ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผูGใชGงานระบบน้ันไดG 

 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ประมวลผลขYอมูลส5วนบุคคล 

ผูGใหGบริการกำหนดใหGเจGาหนGาที่เฉพาะผูGที่มีหนGาท่ีเกี่ยวขGองในการจัดเก็บรวบรวม ใชG และเปRดเผยขGอมูล

ส6วนบุคคลของ ระบบศูนยVรวมขGอมูลเพื่อติดต6อราชการ ทางกฎหมายเท6านั้น ที่จะสามารถเขGาถึงขGอมูลส6วน

บุคคลของผูGใชGบริการไดG โดยผูGใหGบริการขอรับรองว6าจะดำเนินการใหGเจGาหนGาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย6าง

เคร6งครัด 

 

10. การเปลี่ยนแปลงแกYไขคำประกาศเก่ียวกับความเป2นส5วนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี ้ผูGใหGบริการอาจพิจารณาแกGไขเปลี่ยนแปลงตามทีผู่GใหGบริการ

เห็นสมควร และจะทำการแจGงใหGผูGใชGบริการทราบผ6านทางหนGาเว็บไซตV หรือ ระบบศูนยVรวมขGอมูลเพื่อติดต6อ

ราชการ หรือช6องทางอื่นท่ีผูGใหGบริการเห็นสมควร หรือผ6านทางผูGดูแลระบบของหน6วยงานของผูGใชGงานระบบ 

โดยมีวันที ่ของเวอรVชันล6าสุดกำกับอยู6ตอนทGาย ผูGใหGบริการ ขอแนะนำใหGผูGใชGบริการโปรดตรวจสอบเพื่อ

รับทราบประกาศฉบับใหม6อย6างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก6อนทีผู่ GใชGบริการจะเปRดเผยขGอมูลส6วนบุคคลแก6ผู GใหG

บริการ   

โดยในการเขGาใชG ระบบศูนยVรวมขGอมูลเพ่ือติดต6อราชการ ของผูGใชGบริการ ถือเป3นการรับทราบตามขGอตกลง

ในประกาศน้ี หากผูGใชGบริการระบบไม6เห็นดGวยกับขGอตกลงในประกาศน้ี โปรดหยุดการใชGงาน ระบบศูนยVรวม

ขGอมูลเพื่อติดต6อราชการ หากท6านยังคงใชGงานระบบศูนยVรวมขGอมูลเพื่อติดต6อราชการ ภายหลังจากทีป่ระกาศนี้

มีการแกGไขและนำขึ้นประกาศในเว็บไซตV หรือ ระบบศูนยVรวมขGอมูลเพื่อติดต6อราชการแลGว ใหGถือว6าท6านไดG

รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล6าวเรียบรGอยแลGว   

 

11. การติดต5อสอบถาม  

 ท6านสามารถติดต6อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับน้ีไดGที่ 

 ผูYควบคุมขYอมูลส5วนบุคคล (Data Controller) 

 ช่ือ: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคVการมหาชน) 

สถานท่ีติดต6อ : ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอรV 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 

      ช6องทางการติดต6อ: โทรศัพทV 0-2612-6060, e-mail : contact@dga.or.th  

 

เจYาหนYาท่ีคุYมครองขYอมูลส5วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

สถานท่ีติดต6อ : เลขท่ี ๑๐๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอรV ช้ัน ๑๗ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 



 

 

ช6องทางการติดต6อ : DGA_pdpa@dga.or.th และ contact@dga.or.th  

โทรศัพทV : 02-612-6000 

 


