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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

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

1. บทนำ 

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “สคบ.”) ตระหนักถึง

ความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถ

เชื่อม่ันไดวา สคบ. มีความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายวาดวยคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึง

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้ จึงไดถูกจัดทำข้ึนเพ่ือชี้แจงแก

ทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซ่ึง

ดำเนินการโดย สคบ. รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ สคบ. โดยมี

เนื้อหาสาระดังตอไปนี้ 

 

2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับ สคบ. ในปจจุบัน

และท่ีอาจมีในอนาคต ซ่ึงถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย สคบ . ขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจางประจำ เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

แทนหรือในนามของ สคบ. (“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ  

แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย สคบ. (รวมเรียกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ สคบ. ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1. ผูบริโภค 

2. ผูประกอบธุรกิจ 

3. คูสัญญาตามสัญญาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  

4. ผูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรางกฎหมาย 

5. ผูยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง 

6. ผูยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

7. ผูยื่นคำขอรับการรับรองเปนสมาคมท่ีมีสิทธิและอำนาจฟองคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ

ผูบริโภค 

8. ผูยื่นคำขอรับการรับรองเปนมูลนิธิท่ีมีสิทธิและอำนาจฟองคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของ

ผูบริโภค 
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9. ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจำ เจาหนาท่ีจางเหมาบริการ ของ สคบ. 

10. ผูใชงานบริการของ สคบ.  

11. ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต www.ocpb.go.th รวมท้ังระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ  

หรือชองทางการสื่อสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย สคบ. 

12. บุคคลอ่ืนท่ี สคบ . เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของ

เจาหนาท่ี เปนตน 

บุคคลใน 1 ถึง 12 เรียกรวมกันวา “ทาน” 

นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว สคบ. อาจกำหนดใหมีคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

(“ประกาศ”) สำหรับบริการของ สคบ. เพ่ือชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูล

สวนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการ

เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในบริการนั้นเปนการ

เฉพาะเจาะจง 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปน

สวนตัวและนโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

 

3. คำนิยาม 

- สคบ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได

ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 26  

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ 

ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูล

สวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน 

เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน 

รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. 

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

- ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับ

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ บุคคลหรือ

นิติบุคคลซ่ึงดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 



-3- 

 

 
1 มิถุนายน 2565 

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวม 

สคบ. เก็บรวบรวมหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปนี้  

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง

ใหบริการตาง ๆ เชน ข้ันตอนการรับเรื่องราวรองทุกข การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรางกฎหมาย การยื่น 

คำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง การยื่นคำขอรับการรับรองเปน

สมาคมหรือมูลนิธิท่ี มีสิทธิและอำนาจฟองคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ข้ันตอนการสมัคร  

การลงทะเบียน การสมัครงาน การลงนามในสัญญา การลงนามในเอกสาร การทำแบบสำรวจหรือใชงาน

บริการ หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย สคบ. หรือเม่ือเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ 

สคบ. ณ ท่ีทำการหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย สคบ. เปนตน  

2) ขอมูลท่ี สคบ. เก็บรวบรวมจากการท่ี เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต  

หรือบริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามภารกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต หรือบริการของ 

สคบ. ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

โดยท่ีแหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก สคบ. เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการ

ใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจาก

หนวยงานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะท่ี สคบ. มีหนาท่ีตามภารกิจในการดำเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล

กลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึง 

จากความจำเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได   

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก  

สคบ. ดังนี้ ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของบริการ ตามแตกรณี 

ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมในการ

เปดเผยขอมูลแก สคบ.  

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมีความจำเปนในการใหบริการหรือ

ในการดำเนินการตามกฎหมายของ สคบ . อาจเปนผลให สคบ. ไมสามารถใหบริการหรือดำเนินการตาม

กฎหมายนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 
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5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความ

เหมาะสมและตามบริบทของการใหบริการ ท้ังนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. ใช 

ประกอบดวย 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน

สาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐท่ี สคบ. 

ไดรับ 

เพ่ือให  สคบ . สามารถใชอำนาจรัฐและดำเนินภารกิจเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะตามภารกิจ สคบ. ซ่ึงกำหนดไวตามกฎหมาย 

เชน 

- พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

- พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา

ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551  

- พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  

เปนตน 

- กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 

เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เพ่ือให สคบ. สามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ี

และอำนาจของ สคบ. เชน  

1. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

1.1 การรับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ี

เก่ียวของ  

- การสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- การมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกคูกรณีหรือบุคคลท่ี

เก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง  

- การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน) 

- การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย

เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคเฉพาะดาน) 

- การเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราว

รองทุกขจากผูบริโภคเฉพาะดาน เพ่ือพิจารณาเรื่องราวรองทุกข

จากผูบริโภค 
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- การเสนอเรื่องตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพ่ือมีมติ

ดำเนินคดี 

1.2 การตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

 - การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ี

เก่ียวของ  

- การสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- การมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจหรือบุคคล

ท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง 

- การเสนอเรื่องตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณา

ตามหนาท่ี 

- การด ำ เนิ น ค ดี อ าญ าและการ เป รี ย บ เที ยบ ป รับ ต าม

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

1.3 การดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค  

- การทำหนังสือบอกกลาวทวงถาม 

- การสงเรื่องใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคดำเนินคดี (พนักงาน

อัยการ)  

- การพิจารณาคดีของศาล 

- การบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล 

(ทำหนังสือถึงสำนักงานท่ีดินเพ่ือตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสราง/ทำหนั งสือ ถึงกรมการขนส งเพ่ือขอตรวจสอบ

กรรมสิทธิ์ ในยานพาหนะ /ทำหนั งสือ ถึงธนาคารเพ่ือขอ

ตรวจสอบการถือครองเงินในบัญชี/การตั้ งเรื่องยึด  อายัด 

ทรัพยสินของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษากับกรมบังคับคดี/

การดำเนินคดีในชั้นการบังคับคดีตอศาล) 

1.4 การรับรองสมาคมหรือมูลนิธิ  

1.5 การออกมาตรการบังคับทางปกครอง เชน การออกคำสั่ง

ทางปกครอง การออกกฎ การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการและ

อนุกรรมการพิจารณา 

1.6 การพัฒนาทางกฎหมาย ระดับพระราชบัญญัติ พระราช

กฤษฎีกา กฎกระทรวง 
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2. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

2.1 การรับและพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ

ขายตรงหรือการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง 

2.2 การรับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ี

เก่ียวของ  

- การสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- การมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกคูกรณีหรือบุคคลท่ี

เก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง  

- การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน) 

- การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย

เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค) 

- การเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราว

รองทุกขจากผูบริโภค เพ่ือพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจาก

ผูบริโภค 

- การเสนอเรื่องตอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

2.3 การตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

 - การสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ี

เก่ียวของ  

- การสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- การมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจหรือบุคคล

ท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง 

- การเสนอเรื่องตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณา

ตามหนาท่ี 

- การด ำ เนิ น ค ดี อ าญ าและการ เป รี ย บ เที ยบ ป รับ ต าม

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

3. พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

- การรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย 

4. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เปนตน 
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เปนการจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ สคบ. และของบุคคล

อ่ืน ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน 

การใหบริการแอปพลิเคชันเพ่ือแจงหรือโฆษณาขาวสารเก่ียวกับ

สินคาหรือบริการท่ีอาจกระทบสิทธิของผูบริโภค เปนตน 

เปนการจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล เชน เพ่ือการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีของ 

สคบ. หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือกิจการภายใน

ของ สคบ. เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให สคบ. สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือดำเนินการ

อันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซ่ึงทานเปนคูสัญญากับ 

สคบ. เชน การจัดซ้ือจัดจาง การทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ

หรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เปนตน 

เพ่ือการจัดทำเอกสารวิจัยหรือสถิติท่ี

สำคัญ 

เพ่ือให สคบ. สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารวิจัย

หรือสถิติตามภารกิจของ สคบ. เชน การจัดทำสถิติการใชบริการ

จาก สคบ. เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ี 

สคบ. จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมีการแจง

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน การเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงคท่ีไมเปนไปตามขอยกเวน

มาตรา 24 หรือ 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562  
 

ในกรณีท่ี สคบ. มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ี

ตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามสัญญาเพ่ือความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวน

บุคคลหรือ คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให สคบ. ไมสามารถ

ดำเนินการตามกฎหมายหรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน 
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6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวม 

สคบ. อาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริการท่ีทานใชหรือบริบท

ความสัมพันธท่ีทานมีกับ สคบ. รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภท

ของขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ สคบ. เปนการท่ัวไป  

ท้ังนี้ เฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 
 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการท่ีระบุขอมูล

เฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ  

เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ เชื้อชาติ เลขใบอนุญาตขับรถ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบประกอบการ 

หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแตละอาชีพ) 

หมายเลขประกันสังคม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลกัษณะของบคุคล ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูปถาย ขอมูลการ

เปนบุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคน

เสมือนไรความสามารถ เปนตน 

 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ข อ มู ล เพ่ื อการติ ดต อท าน  เช น  เบ อร โท ร ศัพ ท บ าน  เบ อร

โทรศัพทเคลื่อนท่ี หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยู ชื่อผูใชงานในสังคม

ออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนท่ีตั้งของท่ีพัก เปนตน 

 

ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ก ารท ำ ง าน แ ล ะ

การศึกษา 

ประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เชน ลักษณะงาน อาชีพ ยศ 

ตำแหนง หนาท่ี ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูล

บุคคลอางอิง หมายเลขประจำตัวผู เสียภาษี ประวัติการดำรง

ตำแหนง ประวัติการทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจาก

งาน  ผลการประเมิน  สวัส ดิการและสิทธิประโยชน  พัสดุ ใน

ครอบครองของผูปฏิบั ติงาน  ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร 

สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันท่ีสำเร็จการศึกษา 

เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ

ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม 

ประเภทกรมธรรม วงเงินคุมครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 
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ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของ สคบ.  รายละเอียดเก่ียวกับบริการของ สคบ . เชน  ชื่อบัญชีผู ใชงาน 

รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส 

OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด ภาพถาย 

วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตท่ีอยูในความ

ดูแลของ สคบ. เชน www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชันตาง ๆ) 

ประวัติการสืบคน คุกก้ีหรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลข

อุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียดการเชื่อมตอ 

ขอมูล Browser ภาษาท่ีใชงาน ระบบปฏิบัติการท่ีใชงาน เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ ขอมูล

ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ขอมูลเก่ียวกับสขุภาพ เปนตน 

 

7. คุกกี้  

สคบ. เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใต

ความดูแลของ สคบ. เชน www.ocpb.go.th หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการท่ีทานใชงาน ท้ังนี้  

เพ่ือการดำเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของ สคบ. และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความ

สะดวก ประสบการณท่ีดีในการใชงานบริการของ สคบ. และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ 

สคบ. ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเอง

จากการตั้งคาในเว็บเบราวเซอร  (Web Browser) ของทาน 

 

8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีท่ี สคบ. ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม 

เปนของเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ สคบ. จะไม

ทำการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำ

การแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ท้ังนี้ เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด 

กรณีท่ี สคบ. ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือ

คนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา สคบ. ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองท่ีมีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล 

หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ สคบ. จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก สคบ. ไมมีเหตุ

อันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 
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9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ  

ซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ สคบ. 

หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวน

บุคคลของ สคบ. เปนการท่ัวไป ท้ังนี้ เฉพาะวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธ

ดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพ่ือดำเนินการตามท่ีจำเปนในการดำเนินประโยชนสาธารณะท่ี สคบ. ไดรับมอบหมายให

สำเร็จลุลวง เชน การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติขายตรงและ

ตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคาไมปลอดภัย  

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำราง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีเก่ียวของ เปนตน 

2) เพ่ือใชอำนาจทางกฎหมายท่ี สคบ. มีอำนาจหนาท่ีในการดำเนินการตามภารกิจดังปรากฏใน

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  

และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 การใชอำนาจตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 

2.1.1 เพ่ือรับและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกคูกรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง  

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน) 

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจาก

ผูบริโภคเฉพาะดาน) 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค

เฉพาะดาน เพ่ือพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคเพ่ือมีมติดำเนินคดี 

2.1.2 เพ่ือตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

- เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจง

ขอเท็จจริง 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาตามหนาท่ี 
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- เพ่ือดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522 

2.1.3 เพ่ือดำเนินคดีละเมิดสิทธิผูบริโภค  

- เพ่ือทำหนังสือบอกกลาวทวงถาม 

- เพ่ือสงเรื่องใหเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคดำเนินคดี (พนักงานอัยการ)  

- เพ่ือการพิจารณาคดีของศาล 

- เพ่ือบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล 

(ทำหนังสือถึงสำนักงานท่ีดินเพ่ือตรวจสอบกรรมสิทธิ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง/ทำหนังสือ

ถึงกรมการขนสงเพ่ือขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ /ทำหนังสือถึงธนาคารเพ่ือขอตรวจสอบการ 

ถือครองเงินในบัญชี/การต้ังเรื่องยึด อายัด ทรัพยสินของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษากับกรมบังคับคดี/ 

การดำเนินคดีในชั้นการบังคับคดีตอศาล) 

2.1.4 เพ่ือรับรองสมาคมหรือมูลนิธิ  

2.1.5 การออกมาตรการบังคับทางปกครอง เชน การออกคำสั่งทางปกครอง การออกกฎ 

การเสนอเรื่องใหคณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณา 

2.1.6 การพัฒนาทางกฎหมาย ระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

2.2 การใชอำนาจตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 

2.2.1 เพ่ือรับและพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือการประกอบ

ธุรกิจตลาดแบบตรง 

2.2.2 เพ่ือรับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกคูกรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง  

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน) 

- เพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท (โดยคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราวรองทุกขจาก

ผูบริโภค) 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

เพ่ือพิจารณาเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภค 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

2.2.3 เพ่ือตรวจสอบผูประกอบธุรกิจ 

 - เพ่ือสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ  

- เพ่ือสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณา  

- เพ่ือมีหนังสือเชิญหรือมีหนังสือเรียกผูประกอบธุรกิจหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมาชี้แจง

ขอเท็จจริง 

- เพ่ือเสนอเรื่องตอคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการพิจารณาตามหนาท่ี 
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- เพ่ือดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด

แบบตรง พ.ศ. 2545 

2.3 การใชอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ในการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางกฎหมาย 

3) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของ สคบ. ท้ังบริการภายใตสัญญาท่ีมีตอทาน หรือ

ตามภารกิจของ สคบ. ตามกฎหมาย 

4) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของ สคบ.  

5) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกกับ

ความตองการของทาน 

6) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 

7) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกำหนด 

8) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ สคบ.  

9) เพ่ือดำเนินการตามท่ีจำเปนในการบริหารจัดการภายในของ สคบ. รวมถึงการรับสมัครงาน 

การสรรหากรรมการหรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

10) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ

กระทำท่ีตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอท้ัง สคบ. และเจาของขอมูลสวนบุคคล 

11) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเม่ือทานสมัครใชบริการของ สคบ. หรือ

ติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

12) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการใหทันสมัย 

13) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 

14) สงการแจงเตือน ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 

15) เพ่ือจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจำเปน 

16) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

17) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ สคบ. อยางไร ท้ังในภาพรวม

และรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 

18) ดำเนินการตามท่ีจำเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี สคบ. มีตอหนวยงานท่ีมีอำนาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ สคบ. 

19) ดำเนินการตามท่ีจำเปนเพ่ือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของ สคบ. หรือของบุคคลอ่ืน หรือ

ของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของ สคบ. 

20) จัดเตรียมเอกสารเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติ ท่ี สคบ. ไดรับ

มอบหมายใหดำเนินการ 

21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่งท่ีมีผลบังคับใช หรือการดำเนินการ

เก่ียวกับคดีความ การดำเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 
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10. ประเภทบุคคลท่ี สคบ. เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน  

ภายใตวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวในขอ 9 ขางตน สคบ. อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน

ใหแกบุคคลดังตอไปนี้ ท้ังนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของ สคบ. เปนการท่ัวไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีทานใชงานหรือมี

ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรือผูมีอำนาจท่ี สคบ. 

ตองเปดเผยขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคใน

การดำเนิ นการตามกฎหมายหรือ

วัต ถุประสงคสำ คัญ อ่ืน  (เชน  การ

ดำเนินการเพ่ือประโยชนสาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลหรือ

มี วั ต ถุป ระส งค อ่ื น ท่ี มี ค วามสำ คัญ  เช น  น ายกรั ฐมน ตรี

คณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรีผู รักษาการ  สำนักงานปลัดสำนั ก

นายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมการ

ปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ กรมบังคับคดี กรมท่ีดิน ธนาคาร 

กรมการขนสง กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา กรมสรรพากร 

เปนตน  

 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการ

ตามกฎหมายของ สคบ. 

สคบ. อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนง

กรรมการและคณะอนุกรรมการในคณะตาง ๆ เชน คณะกรรมการ

คุมครองผูบริโภค คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยเรื่องราว

รองทุกขจากผูบริโภค คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

เรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคเฉพาะดาน คณะอนุกรรมการฝาย

กฎหมาย เปนตน  

 

คูสัญญาซ่ึงดำเนินการเก่ียวกับการ

ดำเนินงานของ สคบ.  

บุคคลภายนอกท่ี สคบ. จัดซ้ือจัดจางใหดำเนินการเก่ียวกับการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

 

ผูใหบริการ  สคบ. อาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผู ใหบริการแทน หรือ

สนับสนุนการดำเนินการของ สคบ. เชน ผูใหบริการดานการ

จัด เก็บขอมูล  (เชน  คลาวด  โกดังเอกสาร ) ผู พัฒนาระบบ 

ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผู ใหบริการจัดสงเอกสาร  

ผูใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ

โทรศัพท ผูใหบริการดาน Digital ID ผูใหบริการสื่อสังคมออนไลน 

ท่ีปรึกษาภายนอก เปนตน 
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ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน สคบ. อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภท

อ่ืน เชน สมาชิกในครอบครัว หนวยงานอ่ืน ๆ เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือ

การดำเนินการเก่ียวกับบริการของ สคบ. การฝกอบรม การรบั

รางวัล เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ สคบ. อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีท่ีจำเปน 

เชน  การดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนดให  สคบ. เปน

ผูดำเนินการ หรือการกำหนดให สคบ.ตองประกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตร ีเปนตน 

 

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี สคบ. อาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือ

ดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน การสงเรื่องราวรองทุกขของผูบริโภคไปยังหนวยงาน

คุมครองผูบริโภคตางประเทศ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริการของ สคบ. ท่ีทานใชงานหรือมีสวนเก่ียวของเปนราย

กิจกรรม 

อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมี

ประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ ดังนี้  

เม่ือ สคบ. มีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง สคบ. จะดำเนินการ

เพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล 

หรือดำเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 

1. เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำหนดให สคบ. ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไป

ตางประเทศ 

2. ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐาน

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังนี้ ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุมครองสวน

บุคคลประกาศกำหนด  

 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สคบ. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลนั้นยังมีความจำเปน

ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดท่ีไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศ  

กฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือจนกวาการดำเนินการจะแลวเสร็จ ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของ

ทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว สคบ. จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน  

หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลาย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกำหนด อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใช

สิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน สคบ. ขอสงวนสทิธิในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไป

จนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด 
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13. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

สคบ. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล)  

ใหทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ สคบ. ซ่ึงบุคคลท่ีสามดังกลาวอาจเสนอบริการใน

ลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด 

(Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลท่ีสามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลนั้น สคบ. จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของ สคบ. ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและ

ของบุคคลท่ี สคบ. มอบหมายในฐานะผูประมวลขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูล

สวนบุคคลท่ี สคบ. มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

และขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาม

ขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตามคำสั่งของ สคบ. เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) 

เพ่ือทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนั้น สคบ. 

จะกำกับใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับ 

ผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง สคบ. กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 

14. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. มีมาตรการปองกันขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลให

สามารถเขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอำนาจหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายท่ีมีความจำเปนตอง

ใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตอง 

ยึดม่ันและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ สคบ. อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษา

ความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาท่ี โดย สคบ. มีมาตรฐานการ

รักษาความปลอดภัยขอมูลท้ังในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคท่ีไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

นอกจากนี้ เม่ือ สคบ. มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลท่ีสาม ไมวาเพ่ือการ

ใหดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน สคบ. จะกำหนดมาตรการรักษา

ความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด  

เพ่ือยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 
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15. การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก  

บริการของ สคบ. อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลท่ีสาม ซ่ึงเว็บไซตหรือ

บริการดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเนื้อหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ 

สคบ. ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพ่ือทราบใน

รายละเอียดกอนการเขาใชงาน ท้ังนี้ สคบ. ไมมีความเก่ียวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย 

หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลท่ีสาม 
 

16. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

สคบ. ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบ กำกับและให

คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับ

สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 

17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวน

บุคคลไวหลายประการ ท้ังนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ  

โดยรายละเอียดของสิทธติาง ๆ ประกอบดวย 

1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสำเนา และขอใหเปดเผย

ท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี สคบ. เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ี สคบ.  

มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบ

ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทาน

พบวาขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความ

ถูกตอง เปนปจจุบนั สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให สคบ. ลบหรือทำลายขอมูล

สวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลไดตอไป 

ท้ังนี ้การใชสิทธิลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกำหนด 

4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวน

บุคคลของทาน ท้ังนี้ ในกรณีดังตอไปนี้ 

ก) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี สคบ. ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวน

บุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดย 

มิชอบดวยกฎหมาย 
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ค) เม่ือขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษา

ไวตามวัตถุประสงคท่ี สคบ. ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคให สคบ. เก็บรักษา

ขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี สคบ. กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม 

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ี สคบ. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบดวย

กฎหมาย (เชน สคบ. สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุ

อันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ สคบ.) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก สคบ. ในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั้นจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ี

ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย สคบ. เวนแตมีขอจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให สคบ. จำเปนตองเก็บ

รักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ สคบ. ท่ีใหประโยชนแกทานอยู 

7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคล

ของทานจาก สคบ. ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดย

อัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให สคบ. สงหรอืโอน

ขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังนี้ การใชสิทธินี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไข

ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (สำหรับขาราชการของ สคบ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (สำหรับพนักงานราชการของ สคบ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ. 2537 (สำหรับลูกจางประจำของ สคบ.) ตามบันทึกจางเหมาปฏิบัติงาน 

(สำหรับเจาหนาท่ีจางเหมาบริการของ สคบ.) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับ 

ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังนี้ ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ีทานมีตอ สคบ. และอาจไดรับโทษตามท่ี

กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมท้ังกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่ง

ท่ีเก่ียวของ 
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19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

ในกรณีท่ีทานพบวา สคบ. มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิ

รองเรียนไปยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจกำกับดูแลท่ีไดรับการแตงตั้ง

โดยคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว สคบ. ขอให

ทานโปรดติดตอมายัง สคบ. เพ่ือให สคบ. มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไข

ขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 
 

20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สคบ. อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามท่ีเห็นสมควร และจะทำการ

แจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.ocpb.go.th โดยมีวันท่ีมีผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกำกับอยู 

อยางไรก็ดี  สคบ. ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ  

ผานแอปพลิเคชัน หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมท่ี สคบ. ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะทำการเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลแก สคบ.  

การเขาใชงานบริการของ สคบ. ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบตาม

ขอตกลงในนโยบายใหมแลว ท้ังนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบาย 

ฉบับนีแ้ละโปรดติดตอมายัง สคบ. เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 
 

21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของ สคบ. เก่ียวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

1) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ( Data Controller) 

- ชื่อ : สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

- สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี 120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

- ชองทางการติดตอ :  consumer@ocpb.mail.go.th  , Call Center : 1166 

2) เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer :DPO) 

- ชื่อ : สำนักแผนและการพัฒนาการคุมครองผูบริโภค สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ , 

      กองกฎหมายและคดี สวนกฎหมาย 

- สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี  120 หมู 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

- ชองทางการติดตอ :  0 2143 0430 , 0 2141 3418 
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	2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
	3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ สคบ. ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตา...
	4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
	ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สคบ. ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
	ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดย มิชอบด้วยกฎหมาย
	ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ สคบ. ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ สคบ. เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
	ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สคบ. กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคค...
	5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ สคบ. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สคบ. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่...
	6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ สคบ. ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใด...
	7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก สคบ. ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รว...
	21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

