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ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ
เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)
เว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๔
-------------------------------------สํ านั กงานสถิติแหงชาติ ตระหนักถึ งความสําคัญ ของขอมูลสวนบุคคลและข อมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน
จึงไดมีประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสํานักงาน
สถิติแหงชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ กํ าหนดมาตรการในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานขอมูลสว นบุคคล เพื่อให
ทานสามารถเชื่อมั่น ได วา ข อมู ลสวนบุ คคลจะได รับการรัก ษาความมั่น คงปลอดภั ยตามมาตรการสากล รวมถึง มี
ความโปร ง ใสและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเก็ บ รวบรวม ใช หรื อ เป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ คคลของท า นตาม
พระราชบั ญญั ตคิ ุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของ นโยบายการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลนี้จึงไดถูกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือการเข าถึง
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติรวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของ ผู ดําเนินการแทน
หรือในนามของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปนี้
๑. คํานิยาม
“ข อมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่ งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้น
ไดไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“เจ า ของข อมู ล ส ว นบุ ค คล” หมายความว า บุค คลธรรมดา ซึ่ งเปน เจ าของขอ มูล ส วนบุ ค คล
ที่สาํ นักงานสถิติแหงชาติ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ในระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูลหนวยงาน
“การประมวลผลขอมูลส วนบุคคล” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลส วนบุคคล เชน
เก็ บรวบรวม บัน ทึก สํ าเนา จัดระเบียบ เก็ บรั กษา ปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลง ใช กู คนื เปดเผย ส งต อ เผยแพร โอน
รวม ลบ ทําลาย เปนตน
“ผู ค วบคุม ข อ มู ลส วนบุ คคล” หมายความว า บุ คคลหรือ นิติบุ คคล ซึ่ ง มี อํ า นาจหน า ที่ ตัด สิ น ใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

“ความมั่นคง...

2“ความมั่ นคงปลอดภัยของข อมู ลสวนบุ คคล” หมายความวา การธํารงไว ซึ่งความลับ (confidentiality)
ความถู กตอ งครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability) ของขอมูล ส ว นบุคคล ทั้ งนี้ เพื่อปองกั น
การสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ
“สิทธิ์การเขาถึง” หมายความวา กระบวนการตรวจสอบตัวตนโดยใชบริการระบบพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เพื่อตรวจสอบสิทธิผูใชงานในการเขาใชงานเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐนี้
๒. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย
นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคล ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุ คคลโดยสํ านักงานสถิติแหงชาติ
เจาหนาที่ รวมถึงคูสัญ ญาหรื อบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูล ส วนบุคคลแทนหรือ ในนามของสํ านัก งานสถิ ติ
แหงชาติภายใตเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐนี้
๓. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลที่สํานักงานสถิติแหงชาติ เก็บรวบรวม
สํานักงานสถิติแหงชาติ เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้
1) ข อมู ล ส ว นบุ คคลที่ สํา นัก งานสถิ ติแ ห ง ชาติ เก็บ รวบรวมจากเจ าของข อมู ลส วนบุ คคลโดยตรง
เพื่อสรางบัญชีผใู ชงานในการบริหารจัดการเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐนี้
2) ข อมู ล ส ว นบุ คคลที่ สํา นัก งานสถิ ติแห งชาติ ได มีการเรี ย กใช จ ากระบบลงทะเบี ยนบั ญ ชี ข อมู ล
หนวยงาน (https://register.gdcatalog.go.th) เพื่อสําหรับเขาใชงานเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐนี้
๔. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
สํ านั ก งานสถิ ติแ หง ชาติ จะเก็บ รั กษาข อ มู ล ส วนบุ คคลของท า นไว ใ นระยะเวลาเท า ที่ ขอ มูล นั้ น
ยั งมีความจําเป นตามวัตถุ ประสงคในการเก็บรวบรวมขอ มู ลเทานั้ น ทั้ง นี้ เมื่อพ นระยะเวลาและขอมูลสวนบุ คคล
ของท านสิ้นความจํ าเป นตามวัตถุประสงคดังกล าวแลว สํ านักงานสถิ ติแห งชาติ จะทําการลบ ทําลายข อมูล ส ว น
บุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสว นบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอ ไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการ
ลบทํ าลายขอมูลส วนบุคคล อย างไรก็ ดี ในกรณีที่มีขอพิ พาทการใชสิ ทธิหรือ คดีความอัน เกี่ยวขอ งกับข อมู ลส วน
บุคคลของทาน สํานัก งานสถิติแหงชาติ ขอสงวนสิทธิในการเก็ บรั กษาข อมูลนั้ น ต อไปจนกวาข อ พิพาทนั้น จะไดมี
คําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด

๕. รายการ...

3๕. รายการขอมู ลสวนบุคคลทีส่ ํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวม
สํ านั กงานสถิติแหงชาติ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลหรือไดมาจากเจ าของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง
ในรู ป แบบกระดาษ ได แ ก แบบลงทะเบี ย นเข า ใช ง านระบบลงทะเบี ย นบั ญ ชี ข อมู ล ภาครัฐ (
และจากระบบลงทะเบียนบั ญชี ขอ มู ลหน วยงาน (
) ซึ่งมีข อมูล
ดังตอไปนี้ ไดแก
ชื่อ นามสกุล
เบอรโทร
อีเมล
ชื่อบัญชีผูใช
๖. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนิน การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
เพื่อการยืน ยันตัวตน พิ สูจนตัวตน และตรวจสอบสิ ทธิ์ เมื่ อทานเขาใชบริ การเว็บไซต ระบบบั ญชี
ขอมูลภาครัฐแหงนี้
เพื่อ การควบคุม ดูแ ล ติดตาม ตรวจสอบสิ ทธิ์และการบริ หารจัดการเว็ บไซต ระบบบัญ ชี ขอ มู ล
ภาครัฐแหงนี้
๗. การใชขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติมีการใชขอมูลสวนบุคคล ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
ใชเพื่อกําหนดสิทธิ์ใหกับบัญชีผูใชงานที่เขาใชบริการเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐแหงนี้
ใชเ พื่อ ควบคุม ดู แล ติดตาม ตรวจสอบสิ ทธิ์ และการบริหารจั ดการเว็ บ ไซต ร ะบบบัญชี ข อมูล
ภาครัฐแหงนี้
๘. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
สํ านั กงานสถิติแหงชาติ หา มมิให ผูควบคุมข อมูลสว นบุคคลใชหรือเปดเผยข อมูลสวนบุคคล โดยไมได
รั บความยินยอม เว นแตเป นข อมูลส วนบุ คคลที่เ ก็บรวบรวมได โดยไดรบั การยกเวน โดยไมตองขอความยิ นยอม
ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. การรักษา...

4๙. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีมาตรการในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้
การกํ าหนดหรือจํากัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลส วนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดยเจ าหน าที่เฉพาะราย
หรือบุคคลที่มีอํานาจหน าที่ หรือไดรับมอบหมายที่มีความจํ าเปนตองใชขอมูลดั งกลาว ตามวัตถุประสงค ที่ไดแจง
เจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น
บุคคลผูมีสิทธิ์ เข าถึ งขอ มูล สว นบุ คคลดัง กลาวตามข อ ๑ ถื อปฏิบัติตามมาตรการปกป องข อมูล
ส ว นบุ คคลของสํ า นัก งานสถิ ติแ หงชาติอ ย า งเคร ง ครั ด ตลอดจนมี ห นาที่ รัก ษาความลั บ ของข อมูล ส วนบุ คคล
ที่ตนเองรับรูจ ากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่

๑๐. ปองกันการสูญหายของขอมูลสวนบุคคล
สํ านั กงานสถิติแหงชาติ ไดเลือกใชบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ ซึ่ งผูใหบริก ารระบบคลาวดกลาง
ภาครัฐไดมีแนวทางการสํารองขอมู ลเปนประจําทุกวั น ๆ ละ 1 ครั้ ง โดยเก็บไวบนระบบสํารองขอมูลเฉพาะและ
ในสถานที่เก็บที่เปนหองมั่นคงปลอดภัย
๑๑. การตรวจสอบยอนหลัง
การตรวจสอบยอนหลั งของการแกไข เปลี่ยนแปลง การลบขอ มูลสวนบุ คคลสามารตรวจสอบไดจาก
ระบบลงทะเบี ยนบัญชีขอมูลหนว ยงาน (
ในสวนของรายงาน การใชงาน
ระบบ ซึ่งจะแสดงขอมูลวันที่และเวลา ผูดําเนินการ การดําเนินการ
๑๒. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกาํ หนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว
หลายประการ ทั้งนี้ สิ ทธิดังกล าวจะเริ่มมีผลบังคับใช เมื่ อกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดยรายละเอียด
ของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย
สิ ทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุ คคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเป ดเผยที่มาของ
ข อ มู ล ส ว นบุ คคลที่สํา นัก งานสถิ ติแห งชาติ เก็ บรวบรวมไว โดยปราศจากความยิ นยอมของท าน เว นแต กรณี ที่
สํ านั กงานสถิติแห งชาติมีสิทธิปฏิเสธคํ าขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรื อคําสั่งศาล หรือกรณีท่กี ารใชสิทธิของ
ทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุ คคลอื่น
สิ ทธิใ นการขอแกไขขอ มูลสว นบุคคลให ถูกต อง สมบูรณ และเป นป จจุบัน หากท านพบวาขอมู ล
ส วนบุ คคลของทานไม ถูกต อง ไมครบถ วนหรื อ ไมเป นป จจุบัน ท านมี สิทธิข อให แก ไขเพื่ อให มคี วามถูกตอ ง เป น
ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได
สิ ท ธิ ในการลบหรื อ ทําลายข อ มู ล สว นบุ คคล ท านมี สิทธิ ขอให สํ า นัก งานสถิติแห งชาติ ล บหรือ
ทําลายขอมู ลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสว นบุคคลของทานไมสามารถระบุตัว บุคคลที่เปนเจาของขอมูล
ไดตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด
๔) สิทธิใน...

5สิ ทธิในการขอให ระงับการใชขอ มูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสว นบุคคลของ
ทาน ทั้งนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
ก) เมื่ ออยูในชวงเวลาที่สํานักงานสถิติแห งชาติทําการตรวจสอบตามคํารองขอของเจาของข อมูล
สวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน
ข) ขอมู ลสวนบุ คคลของเจ าของขอ มูลส วนบุ คคลถู กเก็บรวบรวม ใช หรื อเปดเผยโดยมิชอบดวย
กฎหมาย
ค) เมื่อข อมู ลส วนบุคคลของเจ าของข อมูลส ว นบุคคลหมดความจํ าเปน ในการเก็ บรั กษาไวตาม
วัตถุประสงคที่สํานั กงานสถิติแหงชาติได แจงในการเก็บรวบรวม แต เจ าของขอมูลส วนบุ คคล
ประสงค ใ ห สํ านั กงานสถิติแ หง ชาติ เก็ บ รั กษาข อมู ล นั้นตอ ไปเพื่อ ประกอบการใช สิทธิตาม
กฎหมาย
ง) เมื่ออยูในชวงเวลาทีส่ ํ านักงานสถิติแหงชาติกําลั งพิสจู นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลส วนบุคคลของเจ าของขอ มูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บ
รวบรวม ใช หรื อเป ดเผยข อมู ลส วนบุ คคลเพื่ อ ประโยชนส าธารณะ อั น เนื่ อ งมาจากการที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
สิ ทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีที่สํานักงานสถิติแหงชาติมีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบดวย
กฎหมาย (สํ านักงานสถิ ติแหงชาติ สามารถแสดงใหเห็นว าการเก็บรวบรวม ใช หรื อเป ดเผยขอ มู ลสวนบุคคลของ
ทานมีเหตุอัน ชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา)
สิ ทธิ ใ นการขอถอนความยิน ยอม ในกรณี ท่ที านได ใ หความยิน ยอมแก สํา นัก งานสถิติแหง ชาติ
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบั งคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลา ที่
ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยสํ านักงานสถิ ติแหงชาติ เวนแตมขี อจํ ากัดสิ ทธิโดยกฎหมายใหสํ านักงาน
สถิ ติแ ห ง ชาติ จําเป นต องเก็ บรัก ษาขอ มูลต อไปหรื อยั ง คงมี สั ญญาระหวางท านกั บ สํา นั กงานสถิติแ หงชาติที่ให
ประโยชนแกทานอยู
สิ ทธิในการขอรับ ส งหรือโอนขอมู ลส วนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสว นบุคคลของทาน
จากสํ านั กงานสถิติแหงชาติ ในรู ปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่ องมือ หรืออุปกรณท่ีทํางานได
โดยอัตโนมัติและสามารถใช หรื อเปดเผยขอ มูลสว นบุคคลไดโดยวิธี การอัตโนมั ติ รวมถึงอาจขอให สํ านักงานสถิ ติ
แหงชาติส งหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยั งผู ควบคุมข อมูลส วนบุคคลรายอื่ น ทั้งนี้ การใชสิทธินี้จะต อ งอยู
ภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด

๑๓. การรองขอ...

6๑๓. การรองขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล
ทานสามารถแจ งให สํานัก งานสถิติแห งชาติ ลบหรื อ ทํ าลายขอ มูลสว นบุ คคลของทา น รวมถึง สิ ทธิ
ในการขอถอนความยิ นยอม เมื่ อใดก็ได ตลอดระยะเวลาที่ขอมูล สว นบุคคลของทานถูก เก็ บรัก ษาโดยสํานั กงาน
สถิติแหงชาติ เวนแตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายใหสํานักงานสถิติแหงชาติจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไป
๑๔. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล
ในกรณีที่ทานพบวาสํ านั กงานสถิติแหงชาติมิไดปฏิ บัติตามกฎหมายคุ มครองขอมูลส วนบุคคล ทานมี
สิ ทธิรอ งเรี ยนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนว ยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลที่ไดรับการแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการคุมครองข อมูลส วนบุ คคลหรื อตามกฎหมาย ทั้ งนี้ กอ นการร อ งเรียนดั งกล าวสํานั กงานสถิติ
แห งชาติ ขอให ทานโปรดติ ดตอมายัง สํ านั ก งานสถิ ติแหงชาติ เพื่ อให สํ านั ก งานสถิติแห งชาติ มีโอกาสไดรับ ทราบ
ขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก
๑๕. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุ คคล
การไมปฏิบัตติ ามนโยบายอาจมี ผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวิ นัยตามกฎเกณฑของสํานั กงาน
สถิ ติแหงชาติ (สํ าหรั บเจ าหน าที่หรือผู ปฏิบัติงานของ สํ านักงานสถิ ติแหงชาติ) หรื อตามขอตกลงการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล (สํ าหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแตกรณี และความสัมพันธที่ทานมีตอสํานักงาน
สถิ ติแหงชาติและอาจไดรับโทษตามที่กํ าหนดโดยพระราชบัญญั ติคุมครองขอมูลสวนบุ คคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง
กฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของ
๑๖. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สํ านักงานสถิตแิ หงชาติ อาจพิ จารณาปรับปรุง แก ไขหรือ เปลี่ ยนแปลงนโยบายนี้ ตามที่เห็นสมควร
โดยมีวั นที่มผี ลบังคับใช ของแตละฉบั บแกไ ขกํากับอยู อย างไรก็ดีสํานั กงานสถิติแหงชาติขอแนะนํ าให ทานโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอย างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ ทานจะทําการเปดเผยขอ มูลสวนบุ คคล
แกสํานักงานสถิติแหงชาติ
๑๗. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ
หากทานมีขอสงสั ย ข อเสนอแนะหรื อขอกั งวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเป ดเผยข อมู ลสวน
บุคคลของสํานักงานสถิติแห งชาติหรื อเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดที่

ชื่อ สํานัก...
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