
นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

           ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ไดจัดทํานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ข้ึนเพ่ือ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ท่ีติดตอเขามายังเว็บไซตของ  

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ดังนี้ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

           1. เพ่ือความสะดวก  ในการใหบริการ   แกผูใชบริการทุกทาน  ท่ีเขามาใชบริการเว็บไซตของ   

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ทาง เว็บไซต จึงไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ของทานไว เชน 

อีเมลแอดเดรส  (Email   Address)  ชื่อ  (Name)  ท่ีอยู หรือท่ีทํางาน  (Home or  Work Address) เขต

ไปรษณีย (ZIP Code)  หรือหมายเลขโทรศัพท (Telephone Number) เปนตน 

           2. ในกรณีท่ีทานสมัคร  (Sign Up) เพ่ือสมัครสมาชิก หรือเพ่ือใชบริการอยางใดอยางหนึ่ง ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ท่ีจะเก็บ รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ิมเติมไดแก เพศ  (Sex) อายุ 

(Gender)   สิ่งท่ีโปรดปราน / ความชอบ  (Preferences / Favorites) ความสนใจ  (Interests)   

           3. นอกจากนั้น  เพ่ือสํารวจความนิยม  ในการใชบริการ อันจะเปนประโยชนในการนําสถิติไปใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง  จึงจําเปนตองจัดเก็บ รวบรวม

ขอมูลของทานบางอยางเพ่ิมเติม ไดแก หมายเลขไอพี  (IP Address)  ชนิดของโปรแกรมคนผาน (Browser 

Type) โดเมนเนม   (Domain Name) บันทึกหนาเว็บ (web page) ของเว็บไซตท่ีผูใชเยี่ยมชม เวลาท่ีเยี่ยมชม

เว็บไซต (Access Times) และเว็บไซต ท่ีผูใชบริการเขาถึงกอนหนานั้น (Referring Website Addresses) 

           4. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง  ขอแนะนํา   ใหทานตรวจสอบนโยบายการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล  (Privacy  Policy)  ของเว็บไซตอ่ืนท่ีเชื่อมโยงจากเว็บไซตนี้ เพ่ือจะไดทราบ  และเขาใจวาเว็บไซต

ดังกลาว เก็บ  รวบรวมใช  หรือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทานอยางไร  ท้ังนี้ ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 12/1 ตรัง ไมสามารถรับรองขอความ หรือรับรองการดําเนินการใด  ๆ ตามท่ีไดมีการ ประกาศไวใน

เว็บไซตดังกลาวได  และไมขอรับผิดชอบใด  ๆ หากเว็บไซตเหลานั้นไมไดปฏิบัติการ หรือดําเนินการใด   ๆ   ตาม

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเว็บไซตดังกลาวไดประกาศไว  

 

การใชขอมูลสวนบุคคล 

           1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จะใชขอมูลสวนบุคคลของทานเพียงเทาท่ีจําเปนเชน ชื่อและ

ท่ีอยู เพ่ือใชในการติดตอใหบริการ ประชาสัมพันธ หรือใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมท้ังสํารวจความคิดเห็นของ

ทานในกิจการหรือกิจกรรมของ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง เทานั้น 

           2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง  ขอรับรองวาจะไมนําขอมูลสวนบุคคลของทานท่ี  ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ไดเก็บรวบรวมไวไปขาย หรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเวนแต

จะไดรับอนุญาตจากทานเทานั้น 



           3. ในกรณี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ไดวาจางหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหดําเนินการเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การจัดสงพัสดุไปรษณียการวิเคราะห เชิงสถิติ  ในกิจการหรือกิจกรรมของศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง เปนตนศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จะกําหนดใหหนวยงาน ท่ีได

วาจางใหดําเนินการดังกลาวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทานและกําหนดขอ

หามมิใหมีการนําขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปใชนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

 

สิทธิในการควบคุมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

           เพ่ือประโยชนในการรักษาความเปนสวนตัวของทาน ๆ มีสิทธิเลือก ท่ีจะใหมีการใชหรือแชรขอมูลสวน

บุคคลของ ทาน หรืออาจเลือกท่ีจะไมรับขอมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 

12/1 ตรัง ก็ไดโดยเพียงแตทานกรอกความจํานงดังกลาวเพ่ือแจงให ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

ทราบ  

 

การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล 

           เพ่ือประโยชนในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคลของทาน ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จึงไดกําหนดระเบียบภายในหนวยงานเพ่ือกําหนดสิทธิ ในการ    เขาถึง หรือ 

ใชขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพ่ือรักษาความลับ และความปลอดภัยของขอมูลบางอยาง ท่ีมีความสําคัญอยาง

ยิ่ง  เชน  หมายเลขบัตรเครดิต เปนตน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จึงไดจัดใหมีชองทางการสื่อสาร

แบบปลอดภัย สําหรับขอมูลดังกลาวดวยการเขารหัสลับขอมูลดังกลาว เชน จัดใหมีการใช  Secure Socket 

Layer (SSL) protocol เปนตน 

 

การใชคุกกี้ (Cookies) 

           “คุกก้ี” คือ ขอมูลท่ี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง สงไปยังโปรแกรมคนผานเว็บไซต (Web 

browser) ของผูใชบริการ และเม่ือมีการติดตั้งขอมูลดังกลาวไวในระบบของทานแลว หากมีการใช “คุกก้ี” ก็จะ

ทําใหเว็บไซตของ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง สามารถบันทึกหรือจดจํา ขอมูลของผูใชบริการไว

จนกวาผูใชบริการจะออกจากโปรแกรมคนผานเว็บไซต หรือจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ  “คุกก้ี” นั้นเสีย 

หรือไมอนุญาตให “คุกก้ี” นั้นทํางานอีกตอไป หากทานเลือกใช “คุกก้ี” แลวทานจะไดรับความสะดวกสบายใน

การทองเว็บไซตมากข้ึน เพราะ “คุกก้ี” จะชวยจดจําเว็บไซตท่ีทานแวะหรือเยี่ยมชมท้ังนี้ ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 12/1 ตรัง จะนําขอมูลท่ี “คุกก้ี”  ไดบันทึกหรือเก็บรวบรวมไว ไปใช ในการวิเคราะหเชิงสถิติ หรือใน

กิจกรรมอ่ืนของ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ  ใหบริการของ ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ตอไป 

 



 

การปรับปรุงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

           1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรังอาจทําการปรับปรุงหรือแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลโดยมิไดแจงใหทานทราบลวงหนาท้ังนี้เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนั้น ศูนย

วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จึงขอแนะนําใหผูใชบริการอานนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทุกครั้งท่ี

เยี่ยมชมหรือมีการใชบริการจากเว็บไซตของ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง การปฏิบัติตามนโยบาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลและการติดตอกับ  

           2. ในกรณีท่ี ทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะ หรือขอติชมใดๆ เก่ียวกับนโยบายการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง 

ยินดีท่ีจะตอบขอสงสัยรับฟงขอเสนอแนะ และคําติชมท้ังหลายอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการใหบริการ

ของ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง ตอไป โดยทานสามารถติดตอกับ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 

12/1 ตรัง ตามท่ีอยูท่ีปรากฏขางลางนี้ 

 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง เลขท่ี 153 หมูท่ี 4 ตําบลบานควน อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 

 


