
 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

กรมการคาภายใน 

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

1. บทนํา 
กรมการคาภายใน (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “คน.” ) ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคล

และขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา คน. มีความโปรงใส
และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ นโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดําเนินการโดย คน. รวมถึง
เจาหนาที่และบุคคลที่เก่ียวของผูดําเนินการแทนหรือในนามของ คน. โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี ้

 
2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธกับ คน. ในปจจุบันและที่อาจมี
ในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย คน. เจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือ
หนวยงานรูปแบบอื่นที่ดําเนินการโดย คน. และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลแทนหรือในนามของ คน. (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน 
เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย คน. (รวมเรียกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ คน. ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
1) ลูกคาบุคคลธรรมดา 
2) เจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง 
3) คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผูรับมอบอํานาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นที่มคีวามสัมพันธใน

รูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธกับ คน. 
5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ คน. 
6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.dit.go.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือชอง

ทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย คน. 
7) บุคคลอ่ืนที ่คน. เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาที ่ผูค้ํา

ประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน 
 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 
นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว คน. อาจกําหนดใหมีคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

(“ประกาศ”) สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการของ คน. เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการได
ทราบถึงขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีใน
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง 



 

ทั้งนี ้ในกรณทีี่มีความขัดแยงกันในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวและ
นโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

 
3. คํานิยาม 

- คน. หมายถึง กรมการคาภายใน 
- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไม

วาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 
หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ
รวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ 
เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย เปนตน 

- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ คน. เก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
ทั้งนี ้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 
4. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่ คน. เก็บรวบรวม 

 คน. เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้  
1) ขอมลูสวนบคุคลที ่คน. เกบ็รวบรวมจากเจาของขอมลูสวนบคุคลโดยตรงในชองทางใหบรกิารตาง ๆ  

เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใชงาน
ผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย คน. หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคล
ติดตอสื่อสารกับ คน. ณ ที่ทําการหรือผานชองทางติดตออื่นท่ีควบคุมดูแลโดย คน. เปนตน 

2) ขอมูลที่ คน. เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ
หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ
หรือบริการของ คน. ดวยการใชคุกกี ้(Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวน
บุคคล เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลที่ คน. เก็บรวบรวมจากแหลงอื่นนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยที่
แหลงขอมูลดังกลาวมีอํานาจหนาที่ มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก คน. เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของ



 

รัฐในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูล
สวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอื่นในฐานะที่ คน. มีหนาที่ตามพันธกิจในการดําเนินการจัดใหมี
ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการ
ประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจําเปนเพื่อใหบริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได   
  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก 
คน. ดังนี้ ทานมีหนาที่รับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ
หรือบริการ ตามแตกรณ ีใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณี
ที่ตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก คน. 
   
 ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลที่มีความจําเปนในการใหบริการของ คน. 

อาจเปนผลให คน. ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 
 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
 คน. พิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสม
และตามบริบทของการใหบริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ คน. ใช 
ประกอบดวย 
 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 
เพื่อการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน
สาธารณะหรือการใชอํานาจรัฐที่ คน.
ไดรับ 

เพื่อให คน. สามารถใชอํานาจรัฐและดําเนินภารกิจเพื่อ
ประโยชนสาธารณะตามพันธกิจ คน. ซึ่งกําหนดไวตาม
กฎหมาย เชน 
- พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ 2542 
- พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. 2558 
-พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ พ.ศ.2495 
-พระราชบัญญัติการคาขาว พุทธศักราช 2489 
รวมถึง กฎ ระเบียบ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 
เปนตน 

เพื่อการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพื่อให คน. สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม รวมถึง 
การดําเนินการตามคําสั่งศาล เปนตน 

เปนการจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 

เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ คน. และของ
บุคคลอื่น ซึ่งประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไปกวา
สิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน
บุคคล เชน เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ 
คน. หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อกิจการ
ภายในของ คน. เปนตน 



 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 
เปนการจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล 

เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝาระวัง
โรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให  คน.  สามารถปฏิบัติหน าที่ตามสัญญา หรือ
ดําเนินการอันเปนความจําเปนตอการเขาทําสัญญาซึ่งทาน
เปนคูสัญญากับ คน. เชน การจางงาน จางทําของ การทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอื่น เปน
ตน 

เพื่อการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร วิจัย
หรือสถิติที่สําคัญ 

เพื่อให คน. สามารถจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําเอกสาร
ประวัติศาสตร  วิจัยหรือสถิติตามที่  คน.  อาจได รับ
มอบหมาย เชน การจัดทําทํา เนียบผูดํ ารงตําแหนง
ผูอํานวยการ หรือคณะกรรมการ การจัดทําสถิติการใช
บริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดําเนินนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพื่อการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน
กรณีที่ คน. จําเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยได
มีการแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช  หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน 
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงค
ที่ ไม เปนไปตามขอยกเวนมาตรา 24 หรือ 26 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
หรือการนําเสนอ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของ
คูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแกทาน เปนตน 

 
ในกรณีที่ คน. มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจําเปนในการเขาทําสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ 
คัดคานการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทําให คน. ไมสามารถดําเนินการ
หรือใหบริการตามที่ทานรองขอไดทั้งหมดหรือบางสวน  

 
6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที ่คน. เก็บรวบรวม 

คน. อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับ คน. รวมถึงขอพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน
บุคคลของ คน. เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี
ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช 

 



 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 
ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ

ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 
ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สําหรับแต
ละอาชีพ) หมายเลขประจําตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม 
เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 
น้ําหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูป
ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล
ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร
ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสําหรับการติดตอ ขอมูล เพื่ อการติดตอท าน  เชน  เบอร โทรศัพทบ าน  เบอร
โทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน 
ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่
พัก เปนตน 

ข อมู ล เ กี่ ย ว กั บการทํ า ง านและ
การศึกษา 

รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติ
การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตําแหนง หนาที่ 
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทํางาน ขอมูลบุคคลอางอิง 
หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษ ีประวัติการดํารงตําแหนง ประวัติการ
ทํางาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน 
ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล
การศึกษา วันที่สําเร็จการศึกษา เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ
ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม 
ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเกี่ยวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธทาง
สังคม 

ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง 
การดํารงตําแหนงทางการเมือง การดํารงตําแหนงกรรมการ 
ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานของ คน. ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจาง
กับ คน. ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่ทํากับ คน. เปนตน 

ขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการของ คน. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ คน. เชน ชื่อบัญชี
ผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID) 
รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด 
ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตที่



 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 
อยูในความดูแลของ คน. เชน www.dga.or.th หรือแอปพลิเคชัน
ตาง ๆ) ประวัติการสืบคน คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน 
หมายเลขอุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการ
เชื่อมตอ ขอมูล Browser ภาษาที่ใชงาน ระบบปฏิบัติการที่ใชงาน 
เปนตน 

ข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม
ละเอียดออน 

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ ขอมูล
ศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจําลองใบหนา) ขอมูล
เกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน 

 
7. คุกกี้ 

คน. เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความดูแล
ของ คน. เชน www.dit.go.th หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งนี้ เพื่อการดําเนินการ
ดานความปลอดภัยในการใหบริการของ คน. และเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและ
ประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของ คน. และขอมูลเหลานี้จะถูกนําไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ คน. ให
ตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการตั้ง
คาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

 
8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีที่ คน. ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ คน. จะไมทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทน
ผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณ ีทั้งนี ้เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

กรณีที่ คน. ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือน
ไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา คน. ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดย
ยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษ
ตามแตกรณี ดังนี้ คน. จะดําเนินการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก คน. ไมมีเหตุอันชอบดวย
กฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 
9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

คน. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับ
ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมที่ทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ 
คน. หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสําคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใชขอมูล
สวนบุคคลของ คน. เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงาน
หรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 



 

1) เพื่อดําเนินการตามที่จําเปนในการดําเนินประโยชนสาธารณะที่ คน. ไดรับมอบหมายให
สําเร็จลุลวง หรือเปนการจําเปนเพื่อใชอํานาจทางกฎหมายที่ คน. มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ตามพันธกิจ และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่งที่เก่ียวของ 

2) เพื่อใหบริการและบริหารจัดการบริการของ คน. ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทาน หรือตาม
พันธกิจของ คน. 

3) เพื่อการดําเนินการทางธุรกรรมของ คน. 
4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเกี่ยวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน 
6) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด 
7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เก่ียวกับบริการของ คน. 
8) เพื่อดําเนินการตามที่จําเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การ

สรรหากรรมการหรือผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัต ิ
9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ

กระทําที่ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้ง คน. และเจาของขอมูลสวน
บุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของ คน. หรือ
ติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 
12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 
14) เพื่อจัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลที่มีความเกี่ยวของและจําเปน 
15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทําที่ไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ คน. อยางไร ทั้งในภาพรวม

และรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคที่เก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 
17) ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่ คน. มีตอหนวยงานที่มีอํานาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษ ีการบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ คน. 
18) ดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของ คน. หรือของบุคคลอื่น หรือ

ของนิติบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการการดําเนินการของ คน. 
19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวัง

โรคระบาด 
20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทําสถิติที่ 

คน. ไดรับมอบหมายใหดําเนินการ 
21) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดําเนินการเกี่ยวกับคดี

ความ การดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน 
 
 



 

10. ประเภทบุคคลที่ คน. เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน คน. อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคล

ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของ คน. เปนการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี
ความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบังคับใช 

 
ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจที่ คน. 
ตองเปดเผยขอมูลเพื่อวัตถุประสงคใน
การดํ า เนิ นการตามกฎหมายหรื อ
วั ตถุประสงค สํ าคัญอื่ น  ( เ ช น  การ
ดําเนินการเพื่อประโยชนสาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล
หรือมีวัตถุประสงคอื่นที่มีความสําคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สํานักงาน
ตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัดสํานักนายก กรมการ
กงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เปนตน  

คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการตามกฎหมายของ คน. 

คน. อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดํารงตําแหนง
กรรมการในคณะตาง ๆ เชน คณะอนุกรรมการ เปนตน 

คูสัญญาซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผูปฏิบัติงานของ คน. 

บุคคลภายนอกที่ คน. จัดซื้อจัดจางใหดําเนินการเกี่ยวกับ
สวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจัดทํา 
Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธุรกิจ คน. อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลที่รวมงานกับ คน. เพื่อ
ประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผูใหบริการที่
ทานติดตอผานบริการของ คน. ผูใหบริการดานการตลาด สื่อ
โฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผูใหบริการ
โทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ คน. อาจมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูใหบริการแทน หรือ
สนับสนุนการดําเนินการของ คน. เชน ผูใหบริการดานการ
จัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ 
ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผู
ใหบริการดานการชําระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ
โทรศัพท ผู ใหบริการดาน Digital ID ผู ใหบริการสื่อสังคม
ออนไลน ผู ใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษา
ภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอื่น คน. อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภท
อื่น เชน ผูติดตอ คน. สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไมแสวงหา
กําไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอื่น ๆ เปนตน 
ทั้งนี้ เพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับบริการของ คน. การฝกอบรม 
การรับรางวัล การรวมทําบุญ บริจาค เปนตน 



 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ คน. อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จําเปน 
เชน การดําเนินการที่กําหนดให คน. ตองประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เปนตน 

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
ในบางกรณ ีคน. อาจจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพื่อดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ที่มี
แพลตฟอรมหรือเครื่องแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) 
เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยูนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริการของ คน. ที่ทานใช
งานหรือมีสวนเกี่ยวของเปนรายกิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทํานโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมี
ประกาศกําหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ คน. 
มีความจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง คน. จะดําเนินการเพ่ือใหขอมูล
สวนบุคคลที่สงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือ
ดําเนินการตามเงื่อนไขเพื่อใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดให คน. ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ  
2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการ
คุมครองสวนบุคคลประกาศกําหนด  

3) เปนการจําเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญากับ คน. หรือเปนการทําตามคําขอ
ของทานกอนการเขาทําสัญญานั้น 

4) เปนการกระทําตามสัญญาของ คน. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชนของทาน 
5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอื่น เมื่อ

ทานไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได  
6) เปนการจําเปนเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่สําคัญ 

 
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

คน. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมีความจําเปนตาม
วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจําเปนตามวัตถุประสงค
ดังกลาวแลว คน. จะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม
สามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะไดประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดี
ความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน คน. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอ
พิพาทนั้นจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
 
 



 

13. การใหบริการโดยบุคคลที่สามหรือผูใหบริการชวง 
คน. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ คน. ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง 
ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud 
computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทําของในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายใหบุคคลที่สามทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลนั้น คน. จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของ คน. ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของ
บุคคลที่ คน. มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูล
สวนบุคคลที่ คน. มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
และขอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาม
ขอบเขตที่ระบุในขอตกลงและตามคําสั่งของ คน. เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทํา
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี้ คน. จะกํากับใหผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง 
ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ํากวาขอตกลงระหวาง คน. กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

คน. มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ
เขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอํานาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจําเปนตองใชขอมูล
ดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ คน. อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของ
ขอมูลสวนบุคคลที่ตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ โดย คน. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ขอมูลทั้งในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลประกาศกําหนด 

 นอกจากนี้ เมื่อ คน. มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพื่อการใหบริการ
ตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอื่น คน. จะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวน
บุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลที่ 
คน. เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 
15. การเชื่อมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 
 บริการของ คน. อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ
ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ คน. 
ขอแนะนําใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบใน
รายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ คน. ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอํานาจควบคุมถึงมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย 
หรือการกระทําอันเกิดจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 

 



 

16. เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 คน. ไดแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ กํากับและใหคําแนะนําใน

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
2562 

 

17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว
หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดย
รายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 

1) สทิธใินการขอเขาถงึขอมลูสวนบคุคล ทานมสีทิธขิอเขาถงึ รบัสาํเนาและขอใหเปดเผยทีม่าของ
ขอมูลสวนบุคคลที่ คน. เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีที่ คน. มี
สิทธิปฏิเสธคําขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่การใชสิทธิของทานจะมี
ผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวา
ขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพื่อใหมี
ความถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3) สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให คน. ลบหรือทําลายขอมูลสวน
บุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได
ตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กําหนด 

4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวน
บุคคลของทาน ทั้งนี ้ในกรณดีังตอไปนี ้

ก) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ คน. ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลให
แกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย 

ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไว
ตามวัตถุประสงคที่ คน. ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงค
ให คน. เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ คน. กําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่



 

เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล 

5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีที่ คน. มีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบ
ดวยกฎหมาย (เชน คน. สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ คน.) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแก คน. ในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอม
เมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย คน. เวนแตมีขอจํากัดสิทธิ
โดยกฎหมายให คน. จําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ คน. ที่ให
ประโยชนแกทานอยู 

7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของ
ทานจาก คน. ในรูปแบบทีส่ามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทํางานได
โดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให 
คน. สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใชสิทธินี้
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด 

 
18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ คน. 
(สําหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของ คน.) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผู
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอ คน. และอาจไดรับโทษตามที่
กําหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ 
คําสั่งที่เก่ียวของ 

 
19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล 

 ในกรณีที่ทานพบวา คน. มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยัง
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลที่ ไดรับการแตงตั้งโดย
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว คน. ขอใหทาน
โปรดติดตอมายัง คน. เพื่อให คน. มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการ
แกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

 
20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

คน. อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจง
ใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.dit.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกํากับอยู 



 

อยางไรก็ดี คน. ขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ ผาน
แอปพลิเคชั่น หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ี คน. ดําเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทําการเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลแก คน. 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ คน. ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการ
รับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั้งนี้  โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับ
รายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดตอมายัง คน. เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 
 

21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของ คน. หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถ
ติดตอสอบถามไดท่ี 

1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 
- ชื่อ: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
- สถานที่ติดตอ: 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
- ชองทางการติดตอ: itdit@dit.go.th 
  Call Center : 02-507-5616 , 02-507-5640 

 
2) เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
- สถานที่ติดตอ: 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
- ชองทางการติดตอ: itdit@dit.go.th 
- Call Center : 02-507-5616 , 02-507-5640 

 


