คำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (สลค.) ตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มำติดต่อและใช้บริกำรของ สลค. และบุคลำกร สลค. (ท่ำน) โดย สลค. จะดูแลและบริหำรจัดกำรข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยประกำศควำมเป็นส่วนตัวนี้ (ประกำศ) จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงวิธีกำรที่ สลค. เก็บรวบรวม ใช้
เปิดเผย และปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
สลค. ขอแนะนำให้ท่ำนอ่ำนและทำควำมเข้ำใจประกำศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ สลค. หำกท่ำน
มีข้อกังวล ข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกำศนี้ตลอดจนถึงประกำศและนโยบำยอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อ สลค. ตำมช่องทำงกำรติดต่อที่ปรำกฏท้ำยประกำศนี้

๑. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว
รูปภำพ หรือวีดีโอที่บันทึกจำกกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงข้อมูลทำงชีวมิติ (Biometric) เช่น ใบหน้ำ ลำยนิ้วมือ
เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
โดยทั่วไป สลค. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรที่ท่ำนเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นกับ สลค. โดยตรง
เช่น กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม กำรให้ข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่ำง ๆ ที่ สลค. จัดให้มีขึ้น
เป็นต้น เว้นแต่บำงกรณี สลค. อำจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลที่สำม โดย สลค. เชื่อโดยสุจริตว่ำ
บุคคลที่สำมดังกล่ำวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและเปิดเผยกับ สลค. และ สลค. จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จำเป็น และใช้ข้อมูลดังกล่ำวตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบ
ด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่ให้ สลค. ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว
ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่ำนมีกำรติดต่อหรือใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ต่ำง ๆ ที่ สลค. จัดให้มีขึ้น
สลค. มีควำมจำเป็นต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยซึ่งกำหนดให้ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนจำกกำรเข้ำใช้งำน
ดังกล่ำว เช่น หมำยเลข IP Address เป็นต้น นอกจำกนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรเว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชัน สลค. อำจมีกำรใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนของท่ำน ซึ่งอำจรวมถึง
คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีกำรติดตำมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ำยกัน โดย สลค. ขอเรียกรวมกันว่ำ
“คุกกี้ (Cookie)”
ข้อมูลอ่อนไหว ...

-๒ข้อมูล อ่อนไหว (Sensitive Data) ด้ว ยกฎหมำยคุ้ ม ครองข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลได้ มี ก ำรก ำหนดข้ อ มู ล
บำงประเภทให้เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมพิกำร
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลสุขภำพ เป็นต้น และกำรเก็บรวบรวมจะทำได้ต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนด ซึ่งรวมถึงอำจต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน ดังนั้น สลค. จะดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว
เฉพำะในกรณีที่จำเป็นเท่ำนั้น และ สลค. จะแจ้งให้ท่ำนทรำบอย่ำงชัดแจ้งถึงเหตุผลควำมจำเป็น รวมถึง
อำจดำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่ำวในบำงกรณี
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และบุคคลไร้ควำมสำมำรถ (“บุคคลที่ถูกจำกัด
ควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรทำธุรกรรม”) สลค. จะทำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจำกัด
ควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรทำธุรกรรมเฉพำะกรณีเท่ำที่จำเป็นและตำมแนวทำงที่กฎหมำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยในกรณีที่ สลค. มีควำมจำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ที่ถูกจำกัดควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรทำธุรกรรมสำหรับกิจกรรมใด สลค. จะดำเนินกำรขอควำมยินยอม
จำกผู้ปกครองหรื อผู้ใช้อำนำจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบำล ที่มีอำนำจกระทำกำรแทนบุคคลดังกล่ ำว
(แล้วแต่กรณี) ด้วย เว้นแต่เป็นกรณีขอควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ที่มีอำยุ
มำกกว่ำ ๑๐ ปี ซึ่งเป็นกำรเฉพำะตัวหรือเป็นกำรสมแก่ฐำนำนุรูปแห่งตนและเป็นกำรอันจำเป็นในกำรดำรงชีพ
อันสมควร ซึ่งผู้เยำว์ดังกล่ำวสำมำรถให้ควำมยินยอมโดยลำพังได้
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สลค. อำจมีกำรเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้
๑.๑ เมื่อท่ำนได้มำติดต่อ เข้ำร่วมกิจกรรม หรือขอรับบริกำรใด ๆ ของ สลค. โดย สลค. อำจมีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำน เช่น
 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประชำชน เป็นต้น
 ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์
สถำนที่ทำงำน เป็นต้น
 ข้อมูลเกี่ยวกับงำนของท่ำน เช่น อำชีพ ตำแหน่ง หน่วยงำนต้นสังกัด เป็นต้น
 ข้อมูลด้ำนเทคนิคและกำรใช้ข้อมูล เช่น IP Address ในกรณีที่ท่ำนเข้ำรับบริกำรผ่ำนระบบ
ออนไลน์ของ สลค. เป็นต้น
 ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่ท่ำนให้ สลค. ด้วยควำมสมัครใจ
๑.๒ เมื่อท่ำนเข้ำมำในบริเวณพื้นที่ของ สลค. โดย สลค. อำจมีกำรบันทึกภำพของท่ำนโดยใช้กล้องวงจรปิด
(CCTV) ทั้งนี้ สลค. จะติดป้ำยแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำมีกำรใช้กล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ของ สลค.
๑.๓ เมื่อท่ำนเข้ำมำในบริเวณพื้นที่ที่ สลค. มีกำรจัดประชุม สัมมนำ หรือกิจกรรมใด ๆ โดย สลค.
อำจมีกำรบั น ทึกภำพถ่ำยหรื อวี ดีโ อ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล กำรจัดกิจกรรม หรือเพื่อใช้ประกอบกำรจัดทำ
สื่อประชำสัมพันธ์ของ สลค. ทั้งนี้ สลค. จะติดป้ำยแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำมีกำรบันทึกภำพถ่ำยหรือวีดีโอในบริเวณ
พื้นที่ดังกล่ำว
๒. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
สลค. อำจมีควำมจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อ
๒.๑ ให้ท่ำนเข้ำใช้บริกำรหรือเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของ สลค. เช่น กำรประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ของ สลค.
๒.๒ ให้ สลค. สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ ตอบข้อซักถำมหรือข้อร้องเรียนของท่ำน
๒.๓ วิเครำะห์ ...

-๓๒.๓ วิเครำะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับ ปรุงกำรดำเนินกิจกรรมหรือกำรให้ บริกำร ตลอดจนสนับสนุน
กำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ท่ำนได้รับควำมสะดวกสบำยและได้รับประสบกำรณ์ที่ดียิ่งขึ้นในกำรเข้ำใช้
บริกำรของ สลค.
๒.๔ รับสมัครงำน
๒.๕ จัดซื้อจัดจ้ำง และบริหำรพัสดุของ สลค.
๒.๖ รับเงิน จ่ำยเงิน หรือกำรดำเนินกำรใด ๆ ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีของ สลค.
๒.๗ ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่ำวสำรของ สลค. ให้กับท่ำนทรำบ ตลอดจนเชิญท่ำนเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ ของ สลค.
๒.๘ ป้องกันกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย โดย สลค. อำจมีกำรตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวม รวมถึง
ข้อมูลในกล้อง CCTV เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
๒.๙ ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนดให้ สลค. ต้องปฏิบัติ
๓. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนั้น สลค. จะดำเนินกำรเท่ำที่จำเป็นและ
เป็นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนด
หลักกำรและเหตุผลทำงกฎหมำยไว้หลำยประกำรตำมสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งอนุญำตให้ สลค. ในฐำนะ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยนี้สำมำรถดำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนได้
ทั้งนี้ โดยทั่วไป สลค. จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เมื่อมีฐำนทำงกฎหมำย
รองรับ ดังนี้
๓.๑ ท่ำน หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำยของท่ำนให้ควำมยินยอม (Consent) (แล้วแต่กรณี)
๓.๒ เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำนได้เข้ำผูกพันกับ สลค. หรือเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำร
ตำมคำขอของท่ำนก่อนเข้ำทำสัญญำกับ สลค. (Contract)
๓.๓ เป็ น กำรจ ำเป็ นในกำรปกป้ องหรื อระงั บอั นตรำยต่ อชี วิ ต ร่ ำงกำย หรื อสุ ขภำพของบุ คคล
(Vital Interest)
๓.๔ เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของ สลค.
หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ สลค. (Public Task / Official Authority)
๓.๕ เป็นกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ สลค. หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมสำคัญน้อยกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (Legitimate Interest)
๓.๖ เป็ น กำรจ ำเป็ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ประสงค์ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรจั ดท ำเอกสำรประวั ติศ ำสตร์ห รือ
จดหมำยเหตุ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้อง
ที่เหมำะสม เพื่อคุ้มครองสิ ทธิและเสรีภ ำพของท่ำน ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล ส่ วนบุคคล
ประกำศกำหนด (Scientific or Research)
๓.๗ เป็นกำรจำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (Legal Obligation)
๔. รำยละเอียด...

-๔๔. รำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ประกำศนี้เป็นกำรกำหนดหลักกำรและหลั กปฏิบัติกลำง (main notice) โดย สลค. มีกำรดำเนิน
กิจกรรมและกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ทั้งกิจกรรมสำหรับบริกำรภำยนอก และกิจกรรมสำหรับกำรดำเนิน
กิจกำรภำยใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ สลค. โดยแต่ละกิจกรรมและบริกำร
เหล่ำนั้นจำเป็นต้องมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่ำน โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่ำน ดังนี้
๑) กิจกรรมสำหรับบริกำรภำยนอก
 บริกำรเกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนของรัฐ
 บริกำรข้อมูล สื่อสำรประชำสัมพันธ์
หัวข้อ
รำยละเอียด
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงที่
สลค. อำจมีกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบำงส่วนหรือทั้งหมด เช่น
สลค. มีกำรเก็บรวบรวม
- ชื่อ นำมสกุล อำยุ
- หมำยเลขบัตรประชำชน
- ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
- ข้อมูลกำรทำงำน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงำน เป็นต้น
- IP Address (กรณีมีกำรใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน)
๒. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ข้อมูลศำสนำ ข้อมูลสุขภำพ (เฉพำะบริกำรเกี่ยวกับรำชกำรของ
ใดบ้ำงที่ สลค. มีกำรเก็บรวบรวม คณะรัฐมนตรี)
๓. เหตุผลที่ สลค. จำเป็นต้องเก็บ - เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรและบุคคล
ของท่ำน
ประเภทต่ำง ๆ
- เพื่อจัดกำรประชุมคณะรัฐมนตรี
- เพื่อจัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมคณะรัฐมนตรีให้แก่
ผู้เข้ำร่วมประชุม
- เพื่อติดต่อ ประสำนงำน แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
- เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
๔. เหตุผลที่ สลค. ได้รับกำรอนุญำต สลค. ได้รับกำรอนุญำตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่ำน เนื่องจำก
ของท่ำนได้
- เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
- เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
๕. สลค. มีกำรแบ่งปันหรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรเปิดเผยเป็นกำรภำยใน สลค.
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง และเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของ สลค. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
๖. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรจัดเก็บตำมระยะเวลำเท่ำที่
นำนเท่ำใด
จำเป็น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว สลค. จะหยุดใช้ข้อมูล
ของท่ำน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลำกำรทำลำยข้อมูลและ
เอกสำร สลค. จะดำเนินกำรลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้

 บริกำรเกี่ยวกับ ...

-๕ บริกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
หัวข้อ
รำยละเอียด
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงที่ สลค. สลค. อำจมีกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบำงส่วนหรือทั้งหมด เช่น
มีกำรเก็บรวบรวม
- ชื่อ นำมสกุล
- หมำยเลขบัตรประชำชน
- ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
- ข้อมูลกำรทำงำน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงำน เป็นต้น
- เงินเดือน
- IP Address (กรณีมีกำรใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน)
๒. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive
ข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอขอพระรำชทำนและรับรองคุณสมบัติบุคคล
Data) ใดบ้ำงที่ สลค. มีกำรเก็บ
ประกอบกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
รวบรวม
๓. เหตุผลที่ สลค. จำเป็นต้องเก็บ เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำน
ของท่ำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๔. เหตุผลที่ สลค. ได้รับกำรอนุญำต สลค. ได้รับกำรอนุญำตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วน ของท่ำน เนื่องจำก
บุคคลของท่ำนได้
- เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
- เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
๕. สลค. มีกำรแบ่งปันหรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรเปิดเผยเป็นกำรภำยใน สลค. และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของ สลค. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
๖. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรจัดเก็บตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็น
นำนเท่ำใด
เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว สลค. จะหยุดใช้ข้อมูลของท่ำน
และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลำกำรทำลำยข้อมูลและเอกสำร สลค.
จะดำเนินกำรลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถ
ระบุตัวบุคคลได้
 บริกำรเกี่ยวกับกำรประกำศเรื่องในรำชกิจจำนุเบกษำ
หัวข้อ
รำยละเอียด
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงที่ สลค. สลค. อำจมีกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบำงส่วนหรือทั้งหมด เช่น
มีกำรเก็บรวบรวม
- ชื่อ นำมสกุล
- หมำยเลขบัตรประชำชน
- วัน เดือน ปี เกิด
- ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
- ข้อมูลกำรทำงำน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงำน เป็นต้น
- IP Address (กรณีมีกำรใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน)

๒. ข้อมูลอ่อนไหว …

-๖หัวข้อ
๒. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)
ใดบ้ำงที่ สลค. มีกำรเก็บรวบรวม
๓. เหตุผลที่ สลค. จำเป็นต้องเก็บ
รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน
๔. เหตุผลที่ สลค. ได้รับกำรอนุญำต
ให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนได้

๕. สลค. มีกำรแบ่งปันหรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง
๖. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล
นำนเท่ำใด

รำยละเอียด
ไม่มี
เพื่อดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องประกำศเรื่อง
ในรำชกิจจำนุเบกษำให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป
สลค. ได้รับกำรอนุญำตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน เนื่องจำก
- เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจ
เพื่อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
- เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรเปิดเผยในเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ
เมื่อเรื่องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรจัดเก็บตรำบเท่ำที่ข้อมูลนั้น
ยังจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของกำรรวบรวมข้อมูล

๒) กิจกรรมสำหรับกำรดำเนินกิจกำรภำยใน
 กำรบริหำรงำนบุคคล
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
 กำรเงินและบัญชี
 บริกำรสำรสนเทศ
หัวข้อ
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงที่
สลค. มีกำรเก็บรวบรวม

รำยละเอียด
สลค. อำจมีกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบำงส่วนหรือทั้งหมด เช่น
- ชื่อ นำมสกุล
- รูปถ่ำย
- หมำยเลขบัตรประชำชน
- ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
- ข้อมูลกำรศึกษำ เช่น ผลกำรศึกษำ สำขำ สถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น
- ข้อมูลกำรทำงำน เช่น ตำแหน่ง หน่วยงำน เป็นต้น
- ข้อมูลบัญชีธนำคำร
- IP Address
- ข้อมูลทำงชีวมิติ (Biometric) เช่น ใบหน้ำ ลำยนิ้วมือ
- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่ำนให้ สลค. โดยควำมสมัครใจ

๒. ข้อมูลอ่อนไหว ...

-๗หัวข้อ
รำยละเอียด
๒. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ไม่มี
ใดบ้ำงที่ สลค. มีกำรเก็บรวบรวม (ในกรณีที่ท่ำนจำเป็นต้องใช้สำเนำบัตรประชำชนเป็นหลักฐำน
ประกอบกำรขอรับบริกำร และในสำเนำบัตรประชำชนมีข้อมูล
“ศำสนำ” ทำง สลค. จะไม่จัดเก็บข้อมูลนี้ โดยจะดำเนินกำรลบ
ข้อมูลออก)
๓. เหตุผลที่ สลค. จำเป็นต้องเก็บ - เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติ ทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถ
รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้สมัคร ในกำรรับเข้ำทำงำนที่ สลค. ตลอดจนกำรเข้ำ
ของท่ำน
ทำสัญญำกับ สลค.
- เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรรับ หรือจ่ำยเงิน รวมถึงกำรนำส่ง
ภำษีและชำระภำษี อันเกิดจำกกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของ สลค.
- เพื่อติดต่อประสำนงำน ขอข้อมูลเพิ่มเติม
- เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในกำรลงเวลำปฏิบัติงำน
- เพื่อพิจำรณำในกำรอนุญำตเข้ำใช้งำนบริกำรสำรสนเทศของ สลค.
๔. เหตุผลที่ สลค. ได้รับกำรอนุญำต สลค. ได้รับกำรอนุญำตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน เนื่องจำก
ให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูล
- เป็นกำรจำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนได้
ส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอ
ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำทำสัญญำนั้น
- เป็นกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
- ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมกับ สลค. (Consent) (กรณี สลค.
มีกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนอกเหนือกำรดำเนินงำนนี้)
๕. สลค. มีกำรแบ่งปันหรือเปิดเผย - ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรเปิดเผยเป็นกำรภำยใน สลค.
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง และเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของ สลค. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำน
- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอำจมีกำรเปิดเผยและแบ่งปันให้กับ
หน่วยงำนของรัฐ เช่น กรมบัญชีกลำง ซึ่งเป็นหน่วยงำนเจ้ำของ
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่ สลค. ต้องมีกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่งเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด เป็นต้น
๖. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรจัดเก็บตำมระยะเวลำเท่ำที่
จำเป็น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว สลค. จะหยุดใช้ข้อมูล
นำนเท่ำใด
ของท่ำน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลำกำรทำลำยข้อมูลและ
เอกสำร สลค. จะดำเนินกำรลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้
 กล้องวงจรปิด ...

-๘ กล้องวงจรปิด
หัวข้อ
๑. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้ำงที่ สลค.
มีกำรเก็บรวบรวม
๒. ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)
ใดบ้ำงที่ สลค. มีกำรเก็บรวบรวม
๓. เหตุผลที่ สลค. จำเป็นต้องเก็บ
รวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน
๔. เหตุผลที่ สลค. ได้รับกำรอนุญำต
ให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนได้

รำยละเอียด
สลค. จะมีกำรเก็บภำพเคลื่อนไหวของท่ำนในขณะที่ท่ำนอยู่ใน
พื้นที่ของ สลค.
ไม่มี

เพื่อดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ผู้ใช้บริกำร และ
บุคคลอื่นที่เข้ำมำภำยใน สลค. รวมถึงกำรดูแลทรัพย์สินของ
สลค. และใช้ในกำรสอบสวนเหตุต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นภำยใน สลค.
สลค. ได้รับกำรอนุญำตให้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน เนื่องจำก
- เป็นกำรจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
๕. สลค. มีกำรแบ่งปันหรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรเปิดเผยเป็นกำรภำยใน สลค.
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้ใครบ้ำง เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของ สลค. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
๖. ระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะมีกำรจัดเก็บตำมระยะเวลำเท่ำที่
นำนเท่ำใด
จำเป็น เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว สลค. จะหยุดใช้ข้อมูล
ของท่ำน และเมื่อถึงกำหนดรอบระยะเวลำกำรทำลำยข้อมูลและ
เอกสำร สลค. จะดำเนินกำรลบ ทำลำย หรือทำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้นไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้
๕. สิทธิของท่ำนในข้อมูลส่วนบุคคล
เจ้ ำของข้ อ มูล มี สิ ท ธิต ำมกฎหมำยคุ้ ม ครองข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คล และ สลค. ให้ ควำมส ำคัญ อย่ ำ งยิ่ ง
ในกำรดูแลและอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลในกำรดำเนินกำรตำมสิทธิเหล่ำนั้น ดังนี้
๕.๑ สิทธิในกำรได้รับแจ้ง สลค. จะมีกำรแจ้ง “ประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)”
ที่มีรำยละเอียดวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจน
๕.๒ สิ ทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม ท่ำนสำมำรถขอเพิกถอนควำมยินยอมที่เคยให้ สลค.
ไว้ได้ทุกเมื่อ โดยสิทธิดังกล่ำวรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สลค. ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่กฎหมำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้
๕.๓ สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และขอสำเนำ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสำมำรถขอให้ สลค. เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ ในบำงกรณี สลค.
อำจปฏิ เ สธค ำขอใช้ สิ ท ธิ ข้ ำ งต้ น ได้ หำกมี เ หตุ อั น ชอบธรรมด้ ว ยกฎหมำย หรื อ เป็ น กำรด ำเนิ น กำรใด ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์หรื อเป็น กรณีที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือคำสั่ งศำล หรือเป็นกรณีที่อำจส่ งผลกระทบ
และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิหรือเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลหรือบุคคลอื่น
๕.๔ สิ ทธิในกำรแก้ไขข้ อ มูล ท่ำนสำมำรถขอปรับปรุ งแก้ไ ขข้ อมูล ส่ ว นบุ ค คลที่ ไม่ ถู กต้ อ งได้
เพื่อให้ข้อมูลดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด

๕.๕ สิทธิ …

-๙๕.๕ สิทธิในกำรลบข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอให้ สลค. ลบ หรือทำลำย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลได้
๕.๖ สิทธิในกำรโอนข้อมูล ในกรณีที่ระบบข้อมูลของ สลค. รองรับกำรอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไป
ด้ว ยเครื่ องมือหรื ออุป กรณ์ที่ทำงำนอัตโนมัติ และสำมำรถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่ว นบุคคลได้ด้วยวิธีกำร
อัตโนมัติ ท่ำนสำมำรถขอรับสำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ รวมถึงขอให้มีกำรโอนถ่ำยข้อมูลดังกล่ำวไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นโดยอัตโนมัติได้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรส่งหรือโอนดังกล่ำวได้
๕.๗ สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอให้ สลค. ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
๕.๘ สิ ทธิ ในกำรคั ดค้ ำนกำรประมวลผลข้ อมู ล ท่ ำนสำมำรถขอคั ดค้ ำนกำรประมวลผลข้ อมู ล
ส่วนบุคคลได้
๕.๙ สิทธิในกำรร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
รวมทั้งลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยหรือประกำศที่ออกตำมกฎหมำยนี้
๖. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
สลค. ตระหนักถึงควำมไว้วำงใจของท่ำนที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับ สลค. และโดยกฎหมำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ สลค. ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมำตรกำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัย เพื่อให้ มั่น ใจว่ำ ข้อมูล เหล่ ำนั้ นจะได้รับกำรปกป้องดูแล และพร้อมให้ เจ้ำของข้อมูล เข้ำถึงและ
ตรวจสอบ
โดยตัวอย่ำงมำตรกำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ สลค. มีกำรนำมำใช้ เช่น
๖.๑ กำหนดมำตรกำรป้ องกั นทำงกำยภำพ และกำรจำกั ด กำรเข้ ำถึ ง ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลไว้ เ ฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่ของ สลค. ที่มีควำมจำเป็นต้องเข้ำถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to Know Basis)
๖.๒ ก ำหนดมำตรกำรป้ อ งกั น กำรเข้ ำ ถึ ง ระบบและข้ อ มู ล เช่ น กำรใช้ ร หั ส ผ่ ำ นเพื่ อ เข้ ำ สู่ ร ะบบ
กำรให้บริกำร เป็นต้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
๖.๓ กำหนดกระบวนกำรทำงำนในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรับมือกับปัญหำหรื อเหตุ
อันน่ำสงสัยว่ำจะมีกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยหำกเกิดเหตุดังกล่ำว สลค. จะรีบแจ้งท่ำนทรำบโดยเร็ว
รวมถึงแจ้งเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องแจ้ง
๖.๔ มี ก ำรอบรมเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข อง สลค. เพื่ อ สร้ ำ งควำมตระหนั ก และควำมเข้ ำ ใจในขั้ น ตอน
กำรปฏิบัติงำนในกำรดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรับมือกับปัญหำหรือเหตุอันน่ำสงสัยว่ำจะมีกำรละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
๖.๕ ทบทวนกระบวนกำรทำงำนในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำ
กระบวนกำรทำงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
๖.๖ ตรวจสอบ ทดสอบระบบที่มีกำรจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบ
หรือเทคโนโลยีที่ใช้มีควำมมั่นคงปลอดภัย และมีกำรปรับปรุงและติดตั้งซอฟต์แวร์กำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยเวอร์ชันล่ำสุดแล้ว (Update Patches)
อย่ำงไรก็ตำม โปรดตระหนักว่ำ กำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยสำธำรณะหรือกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สำธำรณะหรือแม้แต่กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสำรส่วนตัวของท่ำนซึ่งติดมัลแวร์ มีควำมเสี่ยง
และ สลค. ไม่สำมำรถรับประกันควำมปลอดภัยในข้อมูลของท่ำน ซึ่งอำจถูกลักลอบเข้ำถึง หรือถูกเปิดเผย
หรือถูกโอนถ่ำยออกไป และทำให้ท่ำนเกิดควำมเสียหำยได้

๗. ระยะเวลำ …

- ๑๐ ๗. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
สลค. จะจั ดเก็บ ข้อมูล ส่ ว นบุ คคลของท่ำนตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็น เพื่อกำรปฏิบัติห น้ำที่และ
กำรให้บริกำรภำยใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ สลค. โดยระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
อำจมีควำมแตกต่ำงกันตำมประเภทของกิจกรรมและบริกำร
อย่ำงไรก็ดี สลค. อำจจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเกินระยะเวลำที่กำหนดข้ ำงต้น
หำกมีเหตุที่ สลค. ได้รับแจ้งหรือเชื่อโดยสุจริตได้ว่ำอำจมีกำรกระทำละเมิดข้อตกลงกำรใช้บริกำรของ สลค.
หรือมีกำรกระทำฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือเกิดข้อพิพำท และจำเป็นต้องมีกำรสืบสวน สอบสวน ตลอดจนรวบรวม
หลักฐำนเพื่อดำเนินคดีตำมกฎหมำย โดย สลค. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำเท่ำที่จำเป็น
จนกว่ำกระบวนกำรจะเสร็จสิ้น หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นกำหนด
๘. กำรเชื่อมโยงไปยังบริกำรของบุคคลภำยนอก
บำงบริกำรของ สลค. อำจมีกำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริกำรอื่นที่เป็นของบุคคล
ที่สำม ซึ่ง สลค. มีไว้เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนเท่ำนั้น หำกท่ำนใช้กำรเชื่อมโยงดังกล่ำว ท่ำนจะออกจำก
บริกำรของ สลค. โดย สลค. ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสำมำรถตรวจสอบ หรือควบคุมควำมถูกต้อ งและ
ควำมน่ำเชื่อถือในเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือบริกำรเหล่ำนั้น
และโดยประกำศนี้ ใช้เฉพำะสำหรับกำรให้บริกำรของ สลค. เท่ำนั้น หำกท่ำนใช้กำรเชื่อมโยงดังกล่ำว
เพื่อออกไปยังบริกำรของบุคคลที่สำม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของประกำศนี้ สลค. ขอแนะนำให้ท่ำนได้อ่ำน
และทำควำมเข้ำใจนโยบำยหรือประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริกำรเหล่ำนั้นก่อนกำรใช้บริกำร
๙. กำรทบทวนและปรับปรุงประกำศ
สลค. อำจมีปรับปรุงประกำศนี้เป็นครั้งครำว เพื่อให้แน่ใจว่ำเนื้อหำจะมีควำมเหมำะสม เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำก สลค. มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ประกำศนี้ สลค. จะแสดงประกำศฉบับล่ำสุดไว้บนเว็บไซต์ สลค. และอำจจะแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
ตำมควำมเหมำะสม สลค. ขอแนะนำให้ท่ำนเข้ำมำอ่ำนและตรวจสอบประกำศนี้อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะ
ก่อนที่ท่ำนจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนบริกำรของ สลค.
ทั้งนี้ หำกท่ำนยังคงใช้บริ กำรของ สลค. ภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรปรับปรุงแก้ ไขและได้มี
กำรแสดงประกำศไว้ที่นี่แล้ว ถือว่ำท่ำนเห็นชอบและยอมรับในประกำศฉบับที่ปรับปรุงแล้ว
๑๐. กำรติดต่อสอบถำม
หำกท่ ำ นมี ข้ อ สงสั ย หรื อ เสนอแนะข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ต้ อ งกำรสอบถำมข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
รำยละเอียดในประกำศนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อได้ที่
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบำล เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐
อีเมล pdpa@soc.go.th

