
 

เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ("เอกสารแจ้งฯ")  
ได้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และวิธีการเก็บ
รวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ รวมถึงสิทธิ
ต่างๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ค านิยาม 
 
 "ส านักงาน" หมายถึง ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 "ส านักงานจังหวัด" หมายถึง ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และให้รวมถึงส านักงานสภาเกษตรกร
กรุงเทพมหานคร 

 “สภาเกษตรกร” หมายถึง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และให้รวมถึงสภาเกษตกรจังหวัด 

 "ข้อมูลส่วนบุคคล" (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคล
นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่วมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

 "ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว" (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเกทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามมาตรา26 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะ
ประกาศก าหนด 

 "การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Processing) หมายถึง การเก็บรวบรวม การใช้หรือการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 "เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง 
ไม่ใช่กรณีท่ีบุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง 
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ขอบเขตการบังคับใช้ 
  
 เอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส านักงานอาจเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย ของกลุ่ม
บุคคลดังต่อไปนี้ 

 1) กลุ่มพนักงานส านักงาน และพนักงานส านักงานจังหวัด รวมถึงพนักงานจ้างเหมา 

 2) กลุ่มผู้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งในรูปแบบ MOU, MOA และนิติกรรมต่างๆ กับ
ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

 3) กลุ่มผู้ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส านักงาน หรือส านักงานจังหวัด เช่น สมาชิกสภาเกษตรกร
จังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรชาติ และเกษตรกร 

 4) กลุ่มบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  

 โดยรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มบุคคลนั้นจะมีการระบุอย่างละเอียด
ในแต่ละหัวข้อต่อไป 
 
การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 
 
 ส านักงานอาจเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่
ตั้งอยู่ใน ต่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงในกรณีที่พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ในบางกรณีประเทศ
ปลายทางซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งหรือโอนออกไปอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่
เทียบเทา่มาตรฐานของประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว ส านักงานจะด าเนินการตามขั้นตอนและใช้มาตรการต่าง 
ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรือโอนไปในระดับที่เพียงพอและบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เหมาะสม หรือการโอนเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด โดยอาศัยความยินยอมจากท่าน หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนด 
 
มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
 
 เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกท าลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้  
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส านักงานใช้มาตรการทางเทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธ ารงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งาน
ของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
และการใช้งานอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานยังได้ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน บริหาร
จัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพ่ือจ ากัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งยังมีการก าหนดหน้าที่ความ
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รับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือ
การลักลอบท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจากนี้ ส านักงานยังได้วางมาตรการส าหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ 
หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ส านักงานท าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

 1) ส านักงานจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่จัดเก็บ
ของส านักงาน เช่น บนแซร์ไดร์ฟ (Shared Drive) ระบบคลาวด์ (Cloud) ของส านักงาน และในห้องเก็บ
เอกสารที่มีการก าหนดสิทธิของผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ด้วย 

 2) ส านักงานจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้ส านักงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ ส านักงานต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไว้นานกว่าที่ก าหนด (เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น) หรือในกรณีที่ส านักงานยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้าง
ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หรือเมื่อกฎหมายก าหนดหรืออนุญาตให้ ส านักงานเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานกว่านั้นได้ 

 3) เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือส านักงานไม่มีความจ าเป็นใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านแล้ว ส านักงานจะด าเนินการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าว 

 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้
ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 
 2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
 3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
 4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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 7) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีตามที่
กฎหมายก าหนด 
 8) สิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นค าร้องขอใช้สิทธิต่อส านักงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางอีเมลตามแบบฟอร์มที่ส านักงานก าหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการร้อง
ขอใช้สิทธิรวมถึงช่องการติดต่อปรากฎอยู่บน "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ซึ่งประกาศอยู่บน
เว็บไซต์ของส านักงาน https://www.nfc.or.th  
 โดยส านักงานจะด าเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องขอของเจ้าของข้อมูลภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องขอดังกล่าว หรือตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ส านักงานอาจปฏิเสธค าขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ส านักงานจะท าการทบทวนเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ทุก ๆ 3 ปี เว้นแต่กฎหมายหรือการด าเนินงานของ
ส านักงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยส านักงานจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญให้ท่านทราบก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และอาจขอความยินยอมอีกครั้ง
ส าหรับกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย 
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กลุ่มบุคคลประเภทที่ 1 

พนักงานส านักงาน และพนักงานส านักงานจังหวัด รวมถึงพนักงานจ้างเหมา 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

 ส านักงานจะท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นพนักงานส านักงาน 
หรือพนักงานส านักงานจังหวัดรวมถึงพนักงานจ้างเหมา ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งงาน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร อีเมล รูปถ่าย การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุม ข้อมูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ไอดี) เป็นต้น และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน
ใดที่ท่านให้กับส านักงาน 

 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพเพ่ือการคัดกรองโรค รวมถึง COVID-19 ส าหรับการ
เข้าพ้ืนที่ส านักงาน/พ้ืนที่ปฏิบัติการ ข้อมูลความพิการ ซึ่งส านักงานได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความ
จ าเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการได้ 

 ข้อมูลการช าระเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส าหรับเข้าระบบ เลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล 
(IPaddress) ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ประวัติจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ (Lggile) ข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลการใช้งานระบบ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ระบบปฏิบัติการและ
แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอ่ืน บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนใดที่
เกีย่วเนื่องกับการใช้งานระบบของส านักงาน 

 หมายเหตุ กรณีมีการขอเอกสารประกอบในการยืนยันตัวบุคคล และมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ท่านสามารถท าการปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่ส านักงานได้ หากท่านไม่ได้ท าการปกปิดข้อความ
ดังกล่าว ส านักงานจะขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับมา โดยจะไม่ถือว่า
ส านักงานได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน 

 

 

 



- ๖ - 

 
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านักงานอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้ 

 1) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านการแลกเปลี่ยนนามบัตร หรือช่องทาง
อีเมล ไลน์ไอดี โทศัพท์ โทรสาร จดหมาย ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนหรือใช้ระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน  

 2) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้กล่าวใน
ข้างต้น 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 
 ส านักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน 
 2) เพ่ือการด าเนินการตามสัญญา กรณีเป็นพนักงานจ้างเหมา รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการช าระ
เงิน 
 3) เพ่ือการบริหารงานราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันภายในส านักงาน รวมถึงส านักงาน
จังหวัด 
 4) เพ่ือความจ าเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
 5) เพ่ือการประเมิน ปรับปรุง วางแผน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดท าโครงสร้างของ
ส านักงาน และส านักงานจังหวัด 
 6) เพ่ือการตรวจสอบภายในของส านักงาน ส านักงานจังหวัด และป้องกันการกระท าผิด ตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระท าผิด 
หรือการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
 
 ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ส านักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ เปีดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1) เพ่ือการคัดกรองโรค รวมถึงประเมินถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมหรือเข้า
พ้ืนที่ส านักงาน/พ้ืนที่ปฏิบัติการ และเพ่ือพิจารณาความพร้อมทางร่างกายในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ผลิตนอก
ชายฝั่ง 
 2) เพ่ือรายงานตามขั้นตอนที่ส านักงานก าหนด หรือตามท่ีหน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงาน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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4. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทั่วไป ส านักงานด าเนินการ
ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของส านักงานหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่
เกินกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 2) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 3) ความยินยอมที่ส านักงานได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ 
 4) ในกรณีอ่ืนใดที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

 เฉพาะในกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ส านักงาน
ด าเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 1 ) ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ที่ส านักงานได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บ รวบรวมใช้ 
และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 2) เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 
 4) กรณีอ่ืนใดที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ส านักงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าที่จ าเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวอาจ
ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของส านักงานส านักงานอาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดท าบัญชี ธนาคาร ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) ส านักงานประกันภัย ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร เป็นต้น 

 2) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและ
หน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของส านักงาน สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของท่านเช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร กรมบังคับ
คดี เป็นต้น 

 3) บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่น ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผู้ตรวจสอบภายนอก) และหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานประสงค์จะประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ
ไว้ข้างต้น 
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กลุ่มบุคคลประเภทที่ 2 

กลุ่มผู้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน ทั้งในรูปแบบ MOU, MOA และสัญญา 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

 ส านักงานจะท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เป็น
ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงาน ทั้งในรูปแบบ MOU, MOA และสัญญา ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งงาน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร อีเมล รูปถ่าย การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุม ข้อมูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ไอดี) เป็นต้น และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน
ใดที่ท่านให้กับส านักงาน 

 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพเพ่ือการคัดกรองโรค รวมถึง COVID-19 ส าหรับการ
เข้าพ้ืนที่ส านักงาน/พ้ืนที่ปฏิบัติการ ข้อมูลความพิการ ซึ่งส านักงานได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความ
จ าเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการได ้

 ข้อมูลการช าระเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

 หมายเหตุ กรณีมีการขอเอกสารประกอบในการยืนยันตัวบุคคล และมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ท่านสามารถท าการปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่ส านักงานได้ หากท่านไม่ได้ท าการปกปิดข้อความ
ดังกล่าว ส านักงานจะขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับมา โดยจะไม่ถือว่า
ส านักงานได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านักงานอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้ 

 1) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านการแลกเปลี่ยนนามบัตร หรือช่องทาง
อีเมล ไลน์ไอดี โทศัพท์ โทรสาร จดหมาย ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนหรือใช้ระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน 

 2) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอ่ืน เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์สาธารณะ 
หรือบุคคลอื่นใด 
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3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 
 ส านักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1) เพ่ือติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานตามบันทึก
ความร่วมมือกับส านักงาน ทั้งในรูปแบบ MOU, MOA และสัญญา 
 2) เพ่ือการด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือ MOU และ MOA 
 3) เพ่ือการประเมิน ปรับปรุง วางแผน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนแม่บท 
 4) เพ่ือน าไปเป็นข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตของ
เกษตรกร 
  

4. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทั่วไป ส านักงานด าเนินการ
ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของส านักงานหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่
เกินกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 
 2) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 3) ความยินยอมที่ส านักงานได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ 
 4) ในกรณีอ่ืนใดที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

 

5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ส านักงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าที่จ าเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวอาจ
ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและ
หน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของส านักงาน สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของท่านเช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร กรมบังคับ
คดี เป็นต้น 

 2) บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่น ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผู้ตรวจสอบภายนอก) และหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานประสงค์จะประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ
ไว้ข้างต้น 
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กลุ่มบุคคลประเภทที่ 3 

กลุ่มผู้ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส านักงาน หรือส านักงานจังหวัด เช่น สมาชิกสภาเกษตรกรชาติ  
สมาชิกสภาเกษตรกรชาติ และเกษตรกร 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

 ส านักงานจะท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่เป็น
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับส านักงาน หรือส านักงานจังหวัด เช่น สมาชิกสภาเกษตรกรชาติ สมาชิกสภา
เกษตรกรชาติ และเกษตรกร ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งงาน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร อีเมล รูปถ่าย การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุม ข้อมูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ไอดี) เป็นต้น และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน
ใดที่ท่านให้กับส านักงาน 

 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพเพ่ือการคัดกรองโรค รวมถึง COVID-19 ส าหรับการ
เข้าพ้ืนที่ส านักงาน/พ้ืนที่ปฏิบัติการ ข้อมูลความพิการ ซึ่งส านักงานได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความ
จ าเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการได้ 

 ข้อมูลการช าระเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

 หมายเหตุ กรณีมีการขอเอกสารประกอบในการยืนยันตัวบุคคล และมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ท่านสามารถท าการปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่ส านักงานได้ หากท่านไม่ได้ท าการปกปิดข้อความ
ดังกล่าว ส านักงานจะขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับมา โดยจะไม่ถือว่า
ส านักงานได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านักงานอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้ 

 1) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านการแลกเปลี่ยนนามบัตร หรือช่องทาง
อีเมล ไลน์ไอดี โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนหรือใช้ระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน  

 2) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้กล่าวใน
ข้างต้น 
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3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 
 ส านักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน 
 2) เพ่ือการด าเนินการภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการช าระเงิน 
 3) เพ่ือการบริหารงานราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันภายในส านักงาน รวมถึงส านักงาน
จังหวัด 
 4) เพ่ือความจ าเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
 5) เพ่ือการประเมิน ปรับปรุง วางแผน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดท าโครงสร้างของสภา
เกษตรกร 
 6) เพ่ือการตรวจสอบภายในของส านักงาน ส านักงานจังหวัด และป้องกันการกระท าผิด ตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระท าผิด 
หรือการกระท าท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 
 
 ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ส านักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1) เพ่ือการคัดกรองโรค รวมถึงประเมินถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมหรือเข้า
พ้ืนที่ส านักงาน/พ้ืนที่ปฏิบัติการ และเพ่ือพิจารณาความพร้อมทางร่างกายในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ผลิตนอก
ชายฝั่ง 
 2) เพ่ือรายงานตามขั้นตอนที่ส านักงานก าหนด หรือตามท่ีหน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงาน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
4. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทั่วไป ส านักงานด าเนินการ
ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของส านักงานหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่
เกินกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่น 
 2) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 3) ความยินยอมที่ส านักงานได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ 
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 4) ในกรณีอ่ืนใดที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

 เฉพาะในกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่ าน ส านักงาน
ด าเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 1) ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ที่ส านักงานได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บ รวบรวมใช้ 
และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 2) เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 
 4) กรณีอ่ืนใดที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ส านักงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าที่จ าเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวอาจ
ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของส านักงาน ส านักงานอาจ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดท าบัญชี ธนาคาร ผู้ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) ส านักงานประกันภัย ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร เป็นต้น 

 2) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและ
หน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของส านักงาน สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของท่านเช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร กรมบังคับ
คดี เป็นต้น 

 3) บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่น ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผู้ตรวจสอบภายนอก) และหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานประสงค์จะประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ
ไว้ข้างต้น 
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กลุ่มบุคคลประเภทที่ 4 

กลุ่มบุคคลภายนอก เช่น หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ 

 ส านักงานจะท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก เช่น 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งงาน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร อีเมล รูปถ่าย การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุม ข้อมูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ไอดี) เป็นต้น และข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน
ใดที่ท่านให้กับส านักงาน 

 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพเพ่ือการคัดกรองโรค รวมถึง COVID-19 ส าหรับการ
เข้าพ้ืนที่ส านักงาน/พ้ืนที่ปฏิบัติการ ข้อมูลความพิการ ซึ่งส านักงานได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความ
จ าเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ด าเนินการได้ 

 ข้อมูลการช าระเงิน เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น 

 หมายเหตุ กรณีมีการขอเอกสารประกอบในการยืนยันตัวบุคคล และมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ท่านสามารถท าการปกปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนน าส่งเอกสารให้แก่ส านักงานได้ หากท่านไม่ได้ท าการปกปิดข้อความ
ดังกล่าว ส านักงานจะขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับมา โดยจะไม่ถือว่า
ส านักงานได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจากท่าน 

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านักงานอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้ 

 1) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านการแลกเปลี่ยนนามบัตร หรือช่องทาง
อีเมล ไลน์ไอดี โทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนหรือใช้ระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน  

 2) ส านักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากที่ได้กล่าวใน
ข้างต้น 
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3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
 
 ส านักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน 
 2) เพ่ือการด าเนินการตามสัญญา รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการช าระเงิน 
 3) เพ่ือการบริหารงานราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันภายในส านักงาน รวมถึงส านักงาน
จังหวัด 
 4) เพ่ือความจ าเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามค าสั่งของศาลหรือตามค าสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอ านาจตาม
กฎหมาย 
 5) เพ่ือการประเมิน ปรับปรุง วางแผน รวมถึงการวิเคราะห์ 
 
 ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ส านักงานจะเก็บรวบรวม ใช้ เปีดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 1) เพ่ือการคัดกรองโรค รวมถึงประเมินถึงความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อก่อนที่จะเข้าเยี่ยมชมหรือเข้า
พ้ืนที่ส านักงาน/พ้ืนที่ปฏิบัติการ และเพ่ือพิจารณาความพร้อมทางร่างกายในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ผลิตนอก
ชายฝั่ง 
 2) เพ่ือรายงานตามขั้นตอนที่ส านักงานก าหนด หรือตามท่ีหน่วยงานก ากับดูแล หรือหน่วยงาน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
 
4. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทั่วไป ส านักงานด าเนินการ
ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของส านักงานหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่
เกินกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่น 
 2) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 3) ความยินยอมที่ส านักงานได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ 
 4) ในกรณีอ่ืนใดที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

 เฉพาะในกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน ส านักงาน
ด าเนินการภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
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 1 ) ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ที่ส านักงานได้รับจากท่านในหนังสือขอความยินยอมให้เก็บ รวบรวมใช้ 
และเปิดเผยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 2) เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 3) เป็นการจ าเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 
 4) กรณีอ่ืนใดที่สามารถท าได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
 
5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่ส านักงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
 ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เฉพาะเท่าที่จ าเป็น) ให้กับบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแจ้งฯ ฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวอาจ
ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 1) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของส านักงานส านักงานอาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดท าบัญชี ธนาคาร ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) ส านักงานประกันภัย ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร เป็นต้น 

 2) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและ
หน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปกป้องสิทธิของส านักงาน สิทธิของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือ
ประโยชน์ของท่านเช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร กรมบังคับ
คดี เป็นต้น 

 3) บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ส านักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่น ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย  
ผู้ตรวจสอบภายนอก) และหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานประสงค์จะประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ
ไว้ข้างต้น 


