เอกสารแนบทายประกาศ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
แนวปฏิบัติในการคุม ครองขอมูลสวนบุคคล ของ รฟม.
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) จัดทําประกาศนโยบายฉบับนี้ เพื่อคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการทุกทาน (Personal Information) ที่ติดตอเขามายังเว็บไซตของ รฟม. โดย
รฟม. มีภารกิจหนาที่ดําเนินกิจการรถไฟฟา ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2543 มาตรา 7 และมาตรา 9
1. ขอมูลเบื้องตน
(ก) แนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุ คคล จั ดทํ าขึ้ นเพื่อบั งคับใชตามนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
(ข) รฟม. มีการรวบรวม จัดเก็ บ และใชขอมูลสวนบุ คคล เพื่อวั ตถุประสงคในการติดตอเรื่อง
รองเรียน การแสดงความคิดเห็น แนะนํา ติชม ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ รฟม. ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 และเพื่อการคนควาขอมูลองคความรู
ดานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (km.mrta.co.th)
(ค) รฟม. จะแจงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคหรือนโยบายการคุมครองข อมู ลสวนบุ คคลให
เจาของขอมูลทราบกอนลวงหนา 30 วัน โดยการสงทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือประกาศไวในหนาแรก
ของเว็บไซตของ รฟม. (https://www.mrta.co.th) เวนแตกฎหมายจะกําหนดใหเปนอยางอื่น
2. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใชขอมูลสวนบุคคล
รฟม. มีการใหบริการ e-Service ผานทางเว็บไซต รฟม. (https://www.mrta.co.th) ซึ่งประกอบ
ไปดวย การรับเรื่องรองเรียนบริการ การรองเรียนทุจริต การรองเรียนอาชีวอนามัย การแสดงความคิดเห็น
การใหขอมู ลผานโปรแกรม Live Chat การติดตามการดําเนินการเรื่องรองเรียน และผานทางเว็บไซต
ศูนย กลางองคความรูดานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (km.mrta.co.th) ซึ่งประกอบไปดวย การใชงาน
กระดานสนทนา และ Personal Blog โดยเก็ บ ข อ มู ล เท า ที่ จํ าเป น ได แ ก ชื่ อ นามสกุ ล อี เมล เบอร
โทรศัพท เพศ วันเดือนปเกิด ทั้งนี้ รฟม. จะรักษาขอมูลขางตนไวเปนความลับ เวนแตกรณีที่กฎหมาย
และ/หรือ ในกรณีอื่น ตามที ่กําหนดไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และไมจัดเก็บ ขอมูล
เลขที ่บัตรเครดิต เลขที่ บัตรประชาชน เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง สุขภาพ และ
พฤติกรรมทางเพศ
ทั้งนี้ การเก็บรักษาความปลอดภัยของขอมูลเป นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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(ก) การติดตอระหวางหนวยงานของรัฐ
รฟม. อาจติ ด ต อ ไปยั งผู ใช บ ริ ก ารทางโทรศั พ ท หรื อ ทางจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ กส ทั้ ง นี้
ผูใชบริการสามารถเลือกติดตอกับ รฟม. ผานทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท หรือติดตอ
ดวยตนเอง ณ ที่ทําการ รฟม. ก็ได
(ข) การใชคกุ กี้ (Cookies)
เว็บไซตให บริ การของ รฟม. ไมมีการเก็บคุกกี้ (Cookies) ที่ เชื่ อมโยงไปถึงขอมูลสวนบุคคล
ของผูใชบริการ ทั้งนี้ ผูใชบริการสามารถเลือกใชงานคุกกี้หรือไมก็ได หากผูใชบริการเลือกใชงาน “คุกกี้”
จะทําใหผูใชบริการไดรับความสะดวกสบายในการเขาชมเว็บไซตของ รฟม. มากยิ่งขึ้น
(ค) การเก็บขอมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)
เว็ บ ไซต ข องรฟม. (https://www.mrta.co.th) ไม มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล ทางสถิ ติ เกี่ ย วกั บ
ประชากรที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลบุคคคลได
(ง) บันทึกผูเขาชมเว็บ (Log Files)
การใหบริการเว็บไซตของ รฟม. ตองมีการเก็บบันทึ กการเข าออก และระหวางการเขาใช
บริ ก ารของผู ใช บ ริก ารโดยอั ต โนมัติ ที่ส ามารถเชื่อ มโยงข อ มู ล ดั งกล าวกั บ ข อ มู ลที่ ระบุ ตั วบุ คคล เช น
หมายเลขไอพี (IP Address) ซึ่งใชเปนขอมูลที่เชื่อมโยงกลับไปที่ขอมูลการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ซึ่งอาจ
ระบุถึงแหลงที่มาการโพสตหรือบุคคลที่โพสตได รวมถึงเว็บไซตที่เขาออกกอนและหลัง และประเภทของ
โปรแกรมเบราวเซอร (Browser) ทั้งนี้เป นไปตามพระราชบั ญ ญัติ วาดวยการกระทํ าความผิดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560
(จ) การระบุขอมูลที่มีการจัดเก็บผานทางเว็บไซตวาเปนขอมูลที่ประชาชนมี สิทธิเลือกวา “จะให
หรือไมให” ก็ได และการจัดเตรียมชองทางอื่นในการติดตอสื่อสารสําหรับผูใชบริการที่ไมประสงคจะ
ใหขอมูลผานทางเว็บไซต
รฟม. มีการใหบริการผานทางเว็บไซต ซึ่งแบ งการใหขอมูลของผู ใช บริการเป น 2 ส วน คื อ
สวนที่ผูใชบริการตองใหขอมูล (Mandatory Field) ซึ่งจําเปนตอการประมวลผล เพื่อใชบริการ e-Service
หากไมใหขอมูล ผูใชบริการจะไมสามารถใชบริการ e-Service ของ รฟม. ได โดยขอมูลที่จําเปนตองให
จะถูกระบุดวยอักษรเขมหรืออักษรสีแดง หรือกํากับดวยเครื่องหมาย (*) เปนตน และสวนที่ผูใชบริการ
มีสิทธิเลื อกวาจะให ขอมูลหรือไมใหขอมู ลก็ได (Optional Field) กรณี ที่ ผูใชบริการไมพึงประสงคให
ข อมู ล ทั้ งหมดผ านทางเว็บ ไซต ผู ใชบ ริ ก ารสามารถให ขอมู ลทางช องทางอื่ น ๆ ได แ ก ทางจดหมาย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส โทรศัพท ที่ทําการของ รฟม. หรือติดต อกับ เจาหน าที่ของ รฟม. ที่เกี่ย วของ
โดยตรงได
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3. การแสดงระบุความเชื่อมโยงใหขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานหรือองคกรอืน่
เว็บไซตของ รฟม. ไมมีการเชื่อมโยงใหขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานหรือองคกรอื่น
4. การรวมขอมูลจากที่มาหลาย ๆ แหง
รฟม. ไมมีการนําขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดรับมาจากผูใชบริการผานทางเว็บไซตไปรวมเขากับขอมูล
ของบุคคลที่ไดรับจากที่มาแหงอื่น
5. การใหบุคคลอื่นใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
รฟม. ไมมีการใหบุคคลอื่นเขาถึงหรือใชขอมูลสวนบุคคลที่ไดเก็บรวบรวมมา
6. การรวบรวม จัดเก็บ ใช และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการ
รฟม. ไม มี ก ารรวบรวม จั ด เก็ บ ใช และการเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู ใช บ ริ ก ารนอกเหนื อ
วัตถุประสงคที่ไดระบุไว
7. การเขาถึง การแกไขใหถูกตอง และการปรับปรุงใหเปนปจจุบนั
ผูใช บริ การสามารถเขาถึ งและแก ไขหรือปรับปรุงขอมู ลส วนบุ คคลของผู ใชบริการที่ เป นเจ าของ
ขอมูลนั้น ผานทางเว็บไซต km.mrta.co.th หรือที่ทําการของ รฟม.
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
รฟม. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลเปนไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. ที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสแลว
(ก) รฟม. มีการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบดานความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ใหแกผูใชงานซึ่งเปนบุคลากร พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน ดวยการเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหความรู
จัดฝกอบรม เพื่อเพิ ่มพูนความรูและสรางความตระหนักในการรักษาความมั่น คงปลอดภัย ของขอมูล
สวนบุคคลอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(ข) รฟม. มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย และกํ าหนดสิ ท ธิ ในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
บุคลากร พนักงานหรือลูกจางในแตละลําดับชั้นชัดเจน
(ค) รฟม. มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประจําทุกป
(ง) รฟม. ไมมีการจัดเก็บขอมูลที่อาจกระทบตอความรูสึก ความเชื่อ ความสงบเรียบรอย และ
ศีลธรรมอัน ดีของประชาชนซึ่ งเป น ผูใช บริการของหนวยงานของรัฐ หรืออาจก อใหเกิ ดความเสี ยหาย
หรื อ มีผ ลกระทบตอ สิท ธิเสรีภ าพของผู เปน เจา ของขอ มูล อยา งชัด เจน เชน หมายเลขบัต รเดบิต
หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขประจําตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา
ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง สุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ เปนตน
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(จ) รฟม. อนุญาตใหผูใชบริการที่ยังไมบรรลุนิติภาวะเขาใชงานบริการ e-Service จากเว็บไซต
รฟม. และเว็บไซตศูนยกลางองคความรูดานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน เนื่ องจากเป นบริการที่ไม จําแนก
อายุผูใชงาน จึงมีการเก็บรักษาขอมูลดวยมาตรฐานเดียวกัน
9. การติดตอกับเว็บไซต รฟม. (https://www.mrta.co.th)
(ก) ชื่อและที่อยู: การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 175 ถ.พระราม 9 หวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
(ข) หมายเลขโทรศัพท: 02-716-4000
(ค) หมายเลขโทรสาร: 02-716-4019
(ง) หมายเลข Call Center: 02-716-4044
(จ) ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส: PR@mrta.co.th
10. การติดตอกับเว็บไซตศูนยกลางองคความรูดานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (km.mrta.co.th)
(ก) ชื่อและที่อยู: การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 175 ถ.พระราม 9 หวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
(ข) หมายเลขโทรศัพท: 02-716-4000 ตอ 1272 1253 1293 1294
(ค) ที่อยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส: kmadmin@mrta.co.th

