
 
  

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

    
 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (“ส ำนักงำน”) ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของผู้มำติดต่อและใช้บริกำรของส ำนักงำน และบุคลำกรของส ำนักงำน (“ท่ำน”) โดยส ำนักงำน 
จะดูแลและบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัวนี้ 
(“ประกำศ”) จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงวิธีกำรที่ส ำนักงำนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องดูแลข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่ำน  
 ส ำนักงำนขอแนะน ำให้ท่ำนอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจประกำศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับส ำนักงำน  
หำกท่ำนมีข้อกังวล ข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกำศนี้ ตลอดจนประกำศ 
และนโยบำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อส ำนักงำนตำมช่องทำงกำรติดต่อที่ปรำกฏท้ำยประกำศนี้  ทั้งนี้  
ส ำนักงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้ 
1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศ 
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ 
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ 
 โดยทั่วไปส ำนักงำนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรที่ท่ำนเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับส ำนักงำน
โดยตรง เช่น กำรแสดงตนและรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับต ำแหน่ง  กำรสมัครสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน  
กำรท ำแบบส ำรวจหรือช่องทำงให้บริกำรอื่นที่ควบคุมดูแลโดยส ำนักงำน หรือเมื่อท่ำนติดต่อสื่อสำร 
กับส ำนักงำน เว้นแต่บำงกรณีส ำนักงำนอำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลที่สำม โดยส ำนักงำน 
เชื่อโดยสุจริตว่ำบุคคลที่สำมดังกล่ำวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและเปิดเผยกับส ำนักงำน  
และส ำนักงำนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็น และใช้ข้อมูลดั งกล่ำวตำมวัตถุประสงค์ 
ที่ก ำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 
ที่ให้ส ำนักงำนต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว 
 ทั้งนี้  ในกรณีที่ท่ำนมีกำรติดต่อหรือใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่ำง ๆ ที่ส ำนักงำน
จัดให้มีขึ้น ส ำนักงำนมีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยซึ่งก ำหนดให้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำน
จำกกำรเข้ำใช้งำนดังกล่ำว เช่น หมำยเลข IP Address นอกจำกนี้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร 
เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ส ำนักงำนอำจมีกำรใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำน 
ของท่ำน ซึ่งอำจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีกำรติดตำมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกัน 
โดยส ำนักงำนขอเรียกรวมกันว่ำ “คุกกี้ (Cookies)” 

ข้อมูล… 
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 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็น
ทำงกำรเมือง ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ  
ควำมพิกำร ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด  
และกำรเก็บรวบรวมจะท ำได้ต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งรวมถึงอำจต้องได้รับควำมยินยอม
จำกท่ำน ดังนั้น ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเฉพำะในกรณทีีจ่ ำเปน็เทำ่นัน้ 
และส ำนักงำนจะแจ้งให้ท่ำนทรำบอย่ำงชัดแจ้งถึงเหตุผลควำมจ ำเป็น รวมถึงอำจด ำเนินกำร 
ขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่ำวในบำงกรณี 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ กรณีที่
ส ำนักงำนทรำบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมในกำรเก็บรวบรวมเป็นของผู้เยำว์ 
คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนไร้ควำมสำมำรถ ส ำนักงำนจะท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบคุคลนัน้
เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจปกครองที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้เยำว์ หรือผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ์ 
ตำมแต่กรณี  ทั้งนี้ เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด 
       กรณีที่ส ำนักงำนไม่ทรำบมำก่อนว่ำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยำว์ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
หรือคนไร้ควำมสำมำรถ และตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำส ำนักงำนได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลดังกล่ำวโดยยังมิได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจปกครองที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนตำมกฎหมำย  
หำกส ำนักงำนไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยประกำรอื่นในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่ำว ส ำนักงำน
จะด ำเนินกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจปกครอง 
ที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนผู้เยำว์ หรือผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ์ ตำมแต่กรณี   
 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส านักงานอาจมีการเก็บรวบรวมให้รวมถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อท่ำนได้มำติดต่อ เข้ำร่วมกิจกรรม หรือขอรับบริกำรใด ๆ ของส ำนักงำน โดยส ำนักงำน
อำจมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น 
  - ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวประชำชน   
  - ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์    
                      สถำนที่ท ำงำน  
  - ข้อมูลเกี่ยวกับงำนของท่ำน เช่น อำชีพ ต ำแหน่ง หน่วยงำนต้นสังกัด  
  - ข้อมูลด้ำนเทคนิคและกำรใช้ข้อมูล เช่น IP Address ในกรณีที่ท่ำนเข้ำรับบริกำรผ่ำนระบบ 
                      ออนไลน์ของส ำนักงำน 
  - ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ท่ำนให้ส ำนักงำนด้วยควำมสมัครใจ 
 (2) เมื่อท่ำนเข้ำมำในบริเวณพ้ืนที่ของส ำนักงำน โดยส ำนักงำนอำจมีกำรบันทึกภำพของท่ำน
โดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) และส ำนักงำนจะมีกำรเก็บภำพเคลื่อนไหวของท่ำนในขณะที่ท่ำนอยู่ในพ้ืนที่ของ
ส ำนักงำน 
 (3) เมื่อท่ำนเข้ำมำในบริเวณพ้ืนที่ที่ส ำนักงำนมีกำรจัดประชุม สัมมนำ หรือกิจกรรมใด ๆ  
โดยส ำนักงำนอำจมีกำรบันทึกภำพถ่ำยวิดีโอ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลกำรจัดกิจกรรม หรือเพื่อใช้ประกอบ 
กำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำน 
 
  2. ฐานกฎหมาย... 
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2. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนั้น ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็น
และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ก ำหนดหลักกำรและเหตุผลทำงกฎหมำยไว้หลำยประกำรตำมสถำนกำรณ์ 
ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งอนุญำตให้ส ำนักงำนในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยนี้สำมำรถด ำเนินกำร 
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ 
 ทั้งนี้  โดยทั่วไปส ำนักงำนจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เมื่อมีฐำนทำงกฎหมำย
รองรับ ดังนี้  
 (1) เพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย เพื่อให้ส ำนักงำนสำมำรถด ำเนินกำรตำมภำรกิจ หน้ำที่ 
และอ ำนำจตำมที่รัฐธรรมนูญและกฎหมำยก ำหนด 
 (2) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของส ำนักงำนและของบุคคลอื่น 
ซึ่งประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล 
ส่วนบุคคล 
 (3) เพ่ือกำรป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 
 (4) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เพ่ือให้ส ำนักงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ 
หรือด ำเนินกำรอันเป็นควำมจ ำเป็นต่อกำรเข้ำท ำสัญญำระหว่ำงส ำนักงำน กับคู่สัญญำ 
 (5) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือ 
กำรใช้อ ำนำจรัฐที่ส ำนักงำนได้รับ เพ่ือให้ส ำนักงำนสำมำรถใช้อ ำนำจรัฐและด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะตำมพันธกิจของส ำนักงำน ซึ่งก ำหนดไว้ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง  
 (6) เพ่ือกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์ วิจัยหรือสถิติที่ส ำคัญ เพื่อให้ส ำนักงำนสำมำรถจัดท ำ 
หรือสนับสนุนกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์ วิจัยหรือสถิติตำมที่ส ำนักงำนอำจได้รับมอบหมำย 
 (7) ควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลในกรณีที่ส ำนักงำนจ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีกำรแจ้ง
วัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนบุคคลแล้ว 
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส ำนักงำนด ำเนินกำรเก็บรวบรวมหรือได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 (๑) เพ่ือน ำไปใช้งำนภำยใต้ภำรกิจ หน้ำที่และอ ำนำจตำมกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน 
หรือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์สำธำรณะให้ส ำเร็จลุล่วงตำมที่ส ำนักงำนได้รับมอบหมำย 
 (๒) เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำระหว่ำงส ำนักงำน กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) เพ่ือกำรด ำเนินกำรทำงธุรกรรมของส ำนักงำน 
 (๔) ควบคุมดูแล ใช้งำน ติดตำม ตรวจสอบและบริหำรจัดกำรบริกำรต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ตำมควำมมุ่งหมำยของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๕) เพ่ือเก็บรักษำและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสำรที่มีกำรกล่ำวอ้ำง
ถึงเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (6) จัดท ำ... 
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 (๖) จัดท ำบันทึกรำยกำรกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 (๗) วิเครำะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับบริกำรของส ำนักงำน 
 (๘) เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร รวมถึงกำรสรรหำกรรมกำร 
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ กำรประเมินข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
กำรรับสมัครสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน 
 (๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบกำรฉ้อโกง กำรละเมิดควำมปลอดภัย หรือกำรกระท ำ 
ที่ต้องห้ำม หรือผิดกฎหมำย และอำจเกิดควำมเสียหำยต่อทั้งส ำนักงำน และเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๑๐) กำรยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีกำรสมัคร
ใช้บริกำรของส ำนักงำน หรือติดต่อใช้บริกำร หรือใช้สิทธิตำมกฎหมำย 
 (๑๑) ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ทันสมัย 
 (๑๒) กำรประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 (๑๓) ส่งกำรแจ้งเตือน กำรยืนยันกำรท ำค ำสั่ง ติดต่อสื่อสำรและแจ้งข่ำวสำรไปยังเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 (๑๔) เพ่ือจัดท ำและส่งมอบเอกสำรหรือข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องและจ ำเป็น 
 (๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันกำรสแปม หรือกำรกระท ำที่ไม่ได้รับอนุญำต หรือผิดกฎหมำย 
 (๑๖) ตรวจสอบกำรเข้ำถึงและกำรใช้บริกำรของส ำนักงำน ทั้งในภำพรวมและรำยบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ 
ที่เกี่ยวกับกำรค้นคว้ำ และกำรวิเครำะห์ 
 (๑๗) ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ส ำนักงำน มีต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุม 
หน่วยงำนด้ำนภำษี กำรบังคับใช้กฎหมำย หรือภำระผูกพันตำมกฎหมำยของส ำนักงำน 
 (๑๘) ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยของส ำนักงำน หรือของบุคคลอื่น 
หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน  
 (๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลซึ่งรวมถึงกำรเฝ้ำระวัง
โรคระบำด 
 (๒๐) จัดเตรียมเอกสำรทำงประวัติศำสตร์เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ กำรค้นคว้ำหรือจัดท ำสถิติ 
ที่ส ำนักงำนได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร 
 (๒๑) เพ่ือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ค ำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับคดีควำม 
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลตำมหมำยศำล รวมถึงกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
 (22) กำรประชุมและกิจกรรม ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
และกิจกรรมที่จัดโดยส ำนักงำนด้วย 
 (23) ป้องกันกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย โดยส ำนักงำนอำจมีกำรตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
รวมถึงข้อมูลในกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีกำรกระท ำที่ 
ผิดกฎหมำย 
 โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้ำงต้นเป็นเพียงกรอบกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำน 
เป็นกำรทั่วไป ทั้งนี้  เฉพำะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ใช้งำนหรือมีควำมสัมพันธ์ด้วยเท่ำนั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 
 
 

ในกรณี...  
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 ในกรณีที่ส ำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด ท่ำนมีหน้ำที่ต้องให้ข้อมูลที่จ ำเป็นแก่ส ำนักงำนเพ่ือให้ส ำนักงำนสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมกฎหมำยได้ กำรปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลหรือกำรให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน อำจท ำให้ท่ำนมีควำมรับผิด 
หรือไม่สำมำรถใช้สิทธิตำมกฎหมำยในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ร้องเรียนได้ 
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวม 
 ส ำนักงำนอำจเก็บรวบรวมหรือได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับบริกำรหรือบริบท
ควำมสัมพันธ์ที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับส ำนักงำน รวมถึงข้อพิจำรณำอื่นที่มีผลกับกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
 (1) ข้อมูลเฉพำะตัวบุคคล ได้แก่ ข้อมูลระบุชื่อเรียกของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลจำก
เอกสำรรำชกำรที่ระบุข้อมูลเฉพำะตัวของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ลำยมือชื่อ 
เลขประจ ำตัวประชำชน  
 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ได้แก่ ข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ ำหนัก อำย ุสถำนภำพกำรสมรส 
 (3) ข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อ ได้แก่ ข้อมูลเพ่ือกำรติดต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมำยเลขโทรศัพท ์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล ชื่อผู้ใช้งำนในสังคมออนไลน์  
 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำงำนและกำรศึกษำ ได้แก่ รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน รวมถึงประวัติกำรท ำงำน
และประวัติกำรศึกษำ  
 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ได้แก่ ข้อมูลควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น สถำนภำพทำงกำรเมือง กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมำธิกำร และอนุกรรมำธิกำร กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร และอนุกรรมกำร  คณะท ำงำน ควำมสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน  
 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรของส ำนักงำน ได้แก่ รำยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ของส ำนักงำน เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งำน รหัสผ่ำน ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลกำรจรำจร 
ทำงคอมพิวเตอร์ ภำพถ่ำย วิดีโอ ข้อมูลเสียง ข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้งำน รำยละเอียดกำรเชื่อมต่อ
ข้อมูล Browser 
 (7) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง 
ควำมเชื่อในลัทธิ ศำสนำหรือปรัชญำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวัติอำชญำกรรม  ข้อมูลสุขภำพ ควำมพิกำร 
ข้อมูลสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้ำของข้อมูล 
ส่วนบุคคลในท ำนองเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด  
 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้ำงต้นเป็นเพียงกรอบกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ส ำนักงำนเป็นกำรทั่วไป ทั้งนี้ เฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่เจ้ำของข้อมลู
ส่วนบุคคลใช้งำนหรือมีควำมสัมพันธ์ด้วยเท่ำนั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย  

  ภำยใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ส ำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือหน่วยงำน 
ดังต่อไปนี้ 

                       (1) หน่วยงำนของรัฐหรือผู้มีอ ำนำจที่ส ำนักงำนต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยหรือวัตถุประสงค์ส ำคัญอื่น ได้แก่ หน่วยงำนผู้บังคับใช้กฎหมำย หรือมีอ ำนำจควบคุมก ำกับ
ดูแล หรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่มีควำมส ำคัญ เช่น ศำล ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

(2) คณะ…  
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 (2) คณะกรรมำธิกำร คณะอนุกรรมำธิกำร คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนต่ำง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยของส ำนักงำน  

  (3) คู่สัญญำซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรของผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ได้แก่ บุคคลภำยนอก 
ที่ส ำนักงำนจัดซื้อจัดจ้ำงให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำร เช่น โรงพยำบำล บริษัทผู้จัดท ำ ธนำคำร  
ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์  

  (4) พันธมิตรทำงธุรกิจ ส ำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำนแก่บุคคลที่ร่วมงำนกับส ำนักงำน  
เพ่ือประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่เจ้ำของข้อมูล เช่น หน่วยงำนผู้ให้บริกำรที่เจ้ำของข้อมูลติดต่อผ่ำนบริกำร
ของส ำนักงำน ผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริกำรโทรคมนำคม  

  (5) ผู้ให้บริกำร ส ำนักงำนอำจมอบหมำยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริกำรแทน หรือสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน เช่น ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล เช่ น ผู้ให้บริกำรคลำวด์ (Cloud) 
ผู้พัฒนำระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ ผู้ให้บริกำร
ด้ำน Digital ID ผู้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์  

  (6) ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น ส ำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 
เช่น ผู้ติดต่อส ำนักงำน โรงพยำบำล สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
บริกำรของส ำนักงำน กำรฝึกอบรม กำรรับรำงวัล กำรร่วมท ำบุญ บริจำค ฯลฯ 

  (7) กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ ส ำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำนต่อสำธำรณะในกรณี 
ที่จ ำเป็น เช่น กำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนต้องประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ  
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 (๑) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ควำมยินยอม 
แก่ส ำนักงำน ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่ำควำมยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ 
ก่อนหรือหลังพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
มีสิทธิถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลำที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษำโดยส ำนักงำน เว้นแต่ 
มีข้อจ ำกัดสิทธิโดยกฎหมำยให้ส ำนักงำนจ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญำระหว่ำงเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคลกับส ำนักงำนที่ให้ประโยชน์แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ 
 (2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิขอเข้ำถึง รับส ำเนำและขอให้
เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนเก็บรวบรวมไว้โดยปรำศจำกควำมยินยอมของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่ส ำนักงำนมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตำมกฎหมำย
หรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่กำรใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูลจะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิ
และเสรีภำพของบุคคลอื่น 
 (3) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรขอรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจำกส ำนักงำน ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีกำรอัตโนมัติ 
รวมถึงอำจขอให้ส ำนักงำน ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอื่น  ทั้งนี้ 
กำรใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(4) สิทธ…ิ  
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 (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้ำน 
กำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่ส ำนักงำนมีเหตุในกำรปฏิเสธ 
ค ำขอโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น ส ำนักงำนสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของ
ส ำนักงำน) 
 (5)  สิทธิในการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ส ำนักงำน 
ลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่สำมำรถระบุตัวบุคคล 
ที่เป็นเจ้ำของข้อมูลได้ต่อไป  ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 (6)  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับ
กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
       ก)  เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ส ำนักงำนท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
           ข)  ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมำย 
          ค)  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ 
ตำมวัตถุประสงค์ที่ส ำนักงำนได้แจ้งในกำรเก็บรวบรวม แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ส ำนักงำน 
เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพ่ือประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำย 
            ง)  เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ส ำนักงำน ก ำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
           (7)  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หำกเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลพบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้ำของข้อมูล 
ส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ 
   ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิข้ำงต้นตำมเงื่อนไขและข้อยกเว้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
โดยเฉพำะในกรณีที่มีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด ำเนินกำรเพ่ือประโยชน์
สำธำรณะ หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักงำน สิทธิของท่ำนในบำงกรณีอำจมีข้อจ ำกัดตำมกฎหมำย 
 ท่ำนสำมำรถยื่นค ำร้องขอใช้สิทธิต่อส ำนักงำน โดยส ำนักงำนจะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมค ำร้อง 
หรือปฏิเสธค ำร้องของท่ำนและแจ้งผลกลับไปภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ส ำนักงำนได้รับเอกสำรค ำร้อง 
ขอใช้สิทธิครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ส ำนักงำนก ำหนด 
 ในกรณีที่ส ำนักงำนมีควำมจ ำเป็นอันมิอำจก้ำวล่วงได้ ท ำให้ส ำนักงำนต้องใช้ระยะเวลำพิจำรณำ 
ค ำร้องขอใช้สิทธิของท่ำนเกิน 30 วัน ส ำนักงำนจะแจ้งสำเหตุของควำมล่ำช้ำดังกล่ำวให้ท่ำนทรำบ  
โดยไม่ชักช้ำ ในกรณีที่ส ำนักงำนจะปฏิเสธค ำร้องขอใช้สิทธิของท่ำน ส ำนักงำนจะแจ้งผลกำรปฏิเสธ 
พร้อมเหตุผล และหำกท่ำนมีข้อสงสัยในกำรปฏิเสธ ท่ำนสำมำรถสอบถำมมำยังส ำนักงำนได้ 

หำกท่ำน...  
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 หำกท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่ำ ส ำนักงำนปฏิบัติต่อสิทธิของท่ำนไม่ถูกต้อง 
ตำมเงื่อนไขของกฎหมำย ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนส ำนักงำนต่อคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญได้ 
7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 ในบำงกรณีส ำนักงำนอำจจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศเพ่ือด ำเนินกำร 
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรแก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพ่ือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบ
คลำวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่ำย (Server) อยู่ต่ำงประเทศ เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริกำรของส ำนักงำนที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ใช้งำนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรำยกิจกรรม 
         อย่ำงไรก็ตำม ในขณะที่จัดท ำประกำศฉบับนี้ คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยังมิได้ 
มีประกำศก ำหนดรำยกำรประเทศปลำยทำงที่มีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้น  
เมื่อส ำนักงำนมีควำมจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ
ปลำยทำง ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรเพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนสำกล หรือด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขเพ่ือให้สำมำรถส่งหรือโอนข้อมูลนั้น
ได้ตำมกฎหมำย ได้แก่ 
 (๑)  เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้ส ำนกังำน ต้องส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบคุคลไปต่ำงประเทศ 
         (๒)  ได้แจ้งให้เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลทรำบและได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว  
ในกรณีที่ประเทศปลำยทำงมีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ  ทั้งนี้ ตำมประกำศรำยชื่อ
ประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 
           (๓)  เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมสัญญำที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำกับส ำนักงำน  
หรือเป็นกำรท ำตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำรเข้ำท ำสัญญำนั้น 
      (๔)  เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำของส ำนักงำน กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ของเจ้ำของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
         (๕)  เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของเจ้ำของข้อมูล หรือของบุคคลอื่น 
เมื่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้ 
          (๖)  เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 
8. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส ำนักงำนจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลำ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในตำรำงก ำหนดอำยุกำรเก็บเอกสำรของส ำนักงำน 
 (2) ตำมระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เท่ำนั้น ตำมรำยละเอียดที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกำศหรือตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้  เมื่อพ้นระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นควำมจ ำเป็น 
ตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว ส ำนักงำนจะท ำกำรลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป ตำมรูปแบบและมำตรฐำนกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมกำร 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมำยจะได้ประกำศก ำหนดหรือตำมมำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณี 
ที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิ หรือคดีควำมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ส ำนกังำน
ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้น จะได้มีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึงที่สุด 

9. การรักษา... 
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9. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส ำนักงำนจะจัดให้มีมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำรจ ำกัดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล ให้สำมำรถเข้ำถึงได้โดยเจ้ำหน้ำที่เฉพำะรำยหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือได้รับมอบหมำย 
ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่ำว ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่ำนั้น  
ซึ่งบุคคลดังกล่ำวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตำมมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนอย่ำงเครง่ครดั 
ตลอดจนมีหน้ำที่รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จำกกำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
โดยส ำนักงำนจะจัดให้มีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิค 
ที่ได้มำตรฐำนสำกล และเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 
 นอกจำกนี้ เมื่อส ำนักงำนมีกำรส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สำมไม่ว่ำเพ่ือกำรให้บริกำร
ตำมพันธกิจ ตำมสัญญำ หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น ส ำนักงำนจะก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลและกำรรักษำควำมลับที่เหมำะสมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือยนืยนัวำ่ขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่ส ำนักงำนเก็บรวบรวมจะมีควำมมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 
10. การเชื่อมโยงไปยังบริการของบุคคลภายนอก 
 บำงบริกำรของส ำนักงำน อำจมีกำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม 
ซึ่งเว็บไซต์หรือบริกำรดังกล่ำวอำจมีกำรประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหำสำระ
แตกต่ำงจำกประกำศนี้ ส ำนักงำนขอแนะน ำให้เจ้ำของข้อมูลศึกษำนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเว็บไซต์หรือบริกำรนั้น ๆ เพ่ือทรำบในรำยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้งำน ทั้งนี้ ส ำนักงำนไม่มีควำมเกี่ยวข้อง 
และไม่มีอ ำนำจควบคุมถึงมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริกำรดังกล่ำวและไม่สำมำรถ
รับผิดชอบต่อเนื้อหำ นโยบำย ควำมเสียหำย หรือกำรกระท ำอันเกิดจำกเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม 
11. การทบทวนและปรับปรุงประกาศ 
 ประกำศฉบับนี้อยู่ภำยใต้กำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนั้น จึงอำจมีกำรปรับปรุงแก้ไขได้  
เพ่ือให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม 
และโปร่งใสต่อเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ ส ำนักงำนอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่
เห็นสมควร โดยส ำนักงำนจะประกำศตำมช่องทำงกำรสื่อสำรของส ำนักงำน อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนขอแนะน ำ 
ให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ส ำนักงำน 
 โดยในกำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรของส ำนักงำนของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบ 
ตำมข้อตกลงในประกำศนี้  ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ 
หำกท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแลว้ 
จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 
 
 
 
 
 
 

12. การติดต่อ... 
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 12. การติดต่อสอบถาม 
 หำกท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของส ำนักงำน หรือเกี่ยวกับประกำศนี้หรือต้องกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ 

 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 ๑๑๑1 อำคำรรัฐสภำ  
 ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
 กรุงเทพมหำนคร 10300 
 โทร. ๐ ๒831 ๙๔๙๓  
 เว็บไซต์ : www.senate.go.th 
 อีเมล : pdpa@senate.go.th  
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