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ประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เร่ือง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

เว็บไซตระบบบญัชีขอมูลภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

สํานักงานสถิติแหงชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของขอมลูสวนบุคคลและขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน  
จึงไดมีประกาศสํานักงานสถิติแหงชาติ เร่ือง นโยบายและแนวปฏบัิติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของสํานักงาน
สถิติแหงชาตพิ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศสํานักงานสถิติแหงชาต ิเรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดมาตรการในเรื่องการเขาถึงหรือควบคุมการใชงานขอมูลสวนบุคคล เพ่ือให
ทานสามารถเชื่อมั่นไดวา ขอมูลสวนบุคคลจะไดรับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรการสากล รวมถึงมี
ความโปรงใสและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ นโยบายการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลน้ีจึงไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือชี้แจงแกทานถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือการเขาถึง
ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติรวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่เก่ียวของ ผูดําเนินการแทน 
หรือในนามของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปน้ี

๑. คํานิยาม 
“ขอมลูสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ัน

ไดไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล

ท่ีสาํนักงานสถิติแหงชาติ เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ในระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูลหนวยงาน 
“การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน 

เก็บรวบรวม บันทกึ สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน 
รวม ลบ ทําลาย เปนตน

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจ
เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

“ความมั่นคง...
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“ความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การธํารงไวซ่ึงความลับ (confidentiality) 
ความถูกตองครบถวน (integrity) และสภาพพรอมใชงาน (availability) ของขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือปองกัน
การสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ 

“สทิธิ์การเขาถึง” หมายความวา กระบวนการตรวจสอบตัวตนโดยใชบริการระบบพิสูจนและยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เพื่อตรวจสอบสิทธิผูใชงานในการเขาใชงานเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐนี้ 

๒. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 
นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคล ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

เจาหนาที่ รวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ สํานักงานสถิติ
แหงชาติภายใตเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐนี้  

๓. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคลท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวม
สํานักงานสถิติแหงชาติ เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคล จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 
1) ขอมูลสวนบุคคลที่สํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง

เพ่ือสรางบัญชีผูใชงานในการบริหารจดัการเว็บไซตระบบบัญชขีอมูลภาครัฐนี้ 
2) ขอมูลสวนบุคคลที่สํานักงานสถิติแหงชาติไดมีการเรียกใชจากระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูล

หนวยงาน (https://register.gdcatalog.go.th) เพ่ือสําหรับเขาใชงานเว็บไซตระบบบัญชีขอมูลภาครัฐนี้ 

๔. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน
สํานักงานสถิติแหงชาติ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้น

ยังมีความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ท้ังนี้ เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคล
ของทานสิ้นความจําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว  สํานักงานสถิติแหงชาติจะทําการลบ ทําลายขอมูลสวน
บุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการ
ลบทําลายขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาทการใชสิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวน
บุคคลของทาน สํานักงานสถิติแหงชาติขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมี
คําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด

๕. รายการ... 
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๕. รายการขอมูลสวนบุคคลทีสํ่านักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวม 
สํานักงานสถิติแหงชาติ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลหรอืไดมาจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง

ในรูปแบบกระดาษ ไดแก  แบบลงทะเบียนเขาใชงานระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูลภาครัฐ (
 และจากระบบลงทะเบียนบัญชีขอมูลหนวยงาน ( ) ซึ่งมีขอมูล

ดังตอไปนี้ ไดแก
ชื่อ นามสกุล
เบอรโทร
อีเมล
ชื่อบัญชีผูใช 

๖. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวตัถุประสงค ดังตอไปน้ี

เพ่ือการยนืยันตัวตน พิสูจนตัวตน และตรวจสอบสิทธ์ิ เม่ือทานเขาใชบริการเว็บไซตระบบบัญชี
ขอมูลภาครัฐแหงนี้

เพ่ือการควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบสิทธ์ิและการบริหารจัดการเว็บไซตระบบบัญชีขอมูล
ภาครัฐแหงนี้

๗. การใชขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติมีการใชขอมูลสวนบุคคล ดวยเหตุผลดังตอไปนี้

ใชเพ่ือกําหนดสิทธิ์ใหกับบัญชีผูใชงานท่ีเขาใชบริการเว็บไซตระบบบัญชขีอมูลภาครัฐแหงนี้
ใชเพื่อควบคุมดูแล ติดตาม ตรวจสอบสิทธ์ิ และการบริหารจัดการเว็บไซตระบบบัญชีขอมูล

ภาครัฐแหงนี้

๘. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติหามมิใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยไมได

รับความยินยอม เวนแตเปนขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมไดโดยไดรบัการยกเวน โดยไมตองขอความยินยอม
ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. การรักษา...
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๙. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติ มีมาตรการในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ดงัตอไปน้ี

การกําหนดหรือจํากัดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาที่เฉพาะราย
หรือบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือไดรับมอบหมายที่มีความจําเปนตองใชขอมูลดังกลาว ตามวัตถุประสงคท่ีไดแจง
เจาของขอมลูสวนบุคคลไวแลวเทาน้ัน

บุคคลผูมีสิทธิ์เขาถึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตามขอ ๑ ถือปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูล
สวนบุคคลของสํานักงานสถิติแหงชาติอยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล
ท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ี

๑๐. ปองกันการสูญหายของขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิติแหงชาติไดเลือกใชบริการระบบคลาวดกลางภาครัฐ ซึ่งผูใหบริการระบบคลาวดกลาง

ภาครัฐไดมีแนวทางการสํารองขอมูลเปนประจําทุกวัน ๆ ละ 1 คร้ัง โดยเกบ็ไวบนระบบสํารองขอมูลเฉพาะและ
ในสถานที่เกบ็ที่เปนหองมั่นคงปลอดภัย

๑๑. การตรวจสอบยอนหลัง
การตรวจสอบยอนหลังของการแกไข เปล่ียนแปลง การลบขอมูลสวนบุคคลสามารตรวจสอบไดจาก

ระบบลงทะเบียนบัญชีขอมลูหนวยงาน ( ในสวนของรายงาน การใชงาน 
ระบบ ซึ่งจะแสดงขอมูลวันท่ีและเวลา ผูดําเนินการ การดาํเนินการ

๑๒. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกาํหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว

หลายประการ ท้ังนี้ สิทธิดังกลาวจะเร่ิมมผีลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสทิธิน้ีมีผลใชบังคับ โดยรายละเอียด
ของสิทธติาง ๆ ประกอบดวย

สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของ
ขอมูลสวนบุคคลที่สํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน  เวนแตกรณีท่ี
สํานักงานสถิติแหงชาติมีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของ
ทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสทิธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูล
สวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพื่อใหมคีวามถูกตอง เปน
ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได

สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติลบหรือ
ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูล
ไดตอไป ท้ังนี ้การใชสิทธิลบหรือทําลายขอมลูสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด

๔) สิทธิใน...
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สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของ
ทาน ท้ังนี้ ในกรณีดังตอไปนี้

ก) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติทําการตรวจสอบตามคํารองขอของเจาของขอมูล
สวนบุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวย
กฎหมาย

ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตาม
วัตถุประสงคท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคล
ประสงคใหสํานักงานสถิติแหงชาติเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตาม
กฎหมาย

ง) เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีสํานักงานสถิติแหงชาตกิําลังพิสจูนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเกบ็รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธคัิดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีท่ีสํานักงานสถติิแหงชาติมีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบดวย
กฎหมาย (สํานักงานสถิติแหงชาติสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
ทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา)

สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแกสํานกังานสถิติแหงชาติ
ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลา ท่ี
ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เวนแตมีขอจํากัดสิทธโิดยกฎหมายใหสํานักงาน
สถิติแหงชาติจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับสํานักงานสถิติแหงชาติท่ีให
ประโยชนแกทานอยู

สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมสิีทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทาน
จากสํานักงานสถิติแหงชาติในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเคร่ืองมือหรอือุปกรณท่ีทํางานได
โดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ  รวมถึงอาจขอใหสํานักงานสถิติ
แหงชาติสงหรือโอนขอมลูในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังนี้ การใชสิทธินี้จะตองอยู
ภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมายกําหนด

๑๓. การรองขอ...
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๑๓. การรองขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวนบคุคล
ทานสามารถแจงใหสํานักงานสถิติแหงชาติลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน  รวมถึงสิทธิ

ในการขอถอนความยินยอม เม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ เวนแตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายใหสํานักงานสถติิแหงชาติจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไป

๑๔. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล
ในกรณีที่ทานพบวาสํานักงานสถิติแหงชาติมิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมี

สิทธิรองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลท่ีไดรับการแตงต้ัง
โดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังนี้  กอนการรองเรียนดังกลาวสํานักงานสถิติ
แหงชาติขอใหทานโปรดติดตอมายัง สํานักงานสถิติแหงชาติเพ่ือใหสํานักงานสถิติแหงชาติมีโอกาสไดรับทราบ
ขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก

๑๕. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
การไมปฏิบัตติามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของสํานักงาน

สถิติแหงชาติ (สําหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของ สํานักงานสถิติแหงชาติ) หรือตามขอตกลงการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธที่ทานมีตอสาํนกังาน
สถิติแหงชาติและอาจไดรับโทษตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้ง
กฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ คําสั่งที่เก่ียวของ

๑๖. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
สํานักงานสถิตแิหงชาติ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร 

โดยมีวันที่มผีลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกํากับอยู  อยางไรก็ดีสํานักงานสถิติแหงชาติขอแนะนําใหทานโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
แกสํานักงานสถิติแหงชาติ

๑๗. การติดตอสอบถามหรอืใชสิทธิ
หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของสํานักงานสถิติแหงชาตหิรือเกี่ยวกับนโยบายน้ี หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดที่

ชื่อ สํานัก...
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ชื่อ : สํานักงานสถิติแหงชาติ
สถานที่ติดตอ : ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

  อาคารรฐัประศาสนภักดี ชั้น ๒ ทิศใต เลขที่ ๑๒๐ หมู ๓ ถนนแจงวัฒนะ
        แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐

ชองทางการติดตอ : โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๗๕๐๐ ถึง ๓
 โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๓๓
 อเีมล 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี        สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ)
 ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ

๒๗


