คำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ของ งำนประชุม/อบรม/สัมมนำ
กรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภำยนอก สป.ดศ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกำศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมประชุม /
อบรม/สัมมนำ ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “กิจกรรมกำรประมวลผล”) ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“กำรประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล ทีส่ ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “สป.ดศ.” หรือ “เรำ”) ดำเนินกำร ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำนเพื่อกำรดำเนินกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้
ทั้งนี้ เรำดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้
1. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เรำดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ดังต่อไปนี้
 ควำมจำเป็นในกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจสำธำรณะหรือกำรใช้อำนำจรัฐทีเ่ รำได้รับได้แก่
- พระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงกำรคลัง
- พระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- กฎหมำย ระเบียบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของเรำหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่ำวมี
ควำมสำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล ได้แก่
- กำรประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ
หมำยเหตุ: กรณีที่ สป.ดศ. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยหรือสัญญำ หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูล อำจทำให้ไม่
สำมำรถรับบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นได้

2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เรำดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
2.1. เพื่อควำมจำเป็นในกำรยืนยันตัวบุคคลในกำรเข้ำร่วมประชุม
2.2. เพื่อควำมจำเป็นในกำรส่งมอบงำนตำมสัญญำ
2.3. เพื่อควำมจำเป็นต่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยตำมข้อ 1

3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ รำเก็บรวบรวมและใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ 2. เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังรำยกำรต่อไปนี้
3.1. แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล

1. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำนกำร - ชื่อ นำมสกุล ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ ภำพถ่ำย เลข
ลงทะเบี ย นเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม กำรเข้ ำ บัตรประจำตัวประชำชน ที่อยู่ วิดีโอ อีเมล
ร่วมประชุม กำรกรอกใบสมัคร
2. เก็บโดยกำรใช้เทคโนโลยี ตรวจจับ - Cookie data, IP address, Application Logging, Device
หรือติดตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนของ ID, Browsing history
ท่ ำ น (กรณี ล งทะเบี ย นผ่ ำ นระบบ
ออนไลน์)
3. เก็ บ ข้ อ มู ล จำกแหล่ ง อื่ น เช่ น - ชื่อ นำมสกุล ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ ภำพถ่ำย เลข
หน่วยงำนอื่นรวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วม บัตรประจำตัวประชำชน ที่อยู่ วิดีโอ อีเมล
ประชุมและส่งให้ สป.ดศ.
3.2. จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในกำรใช้ข้อมูล

รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

1. เพื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
กำรยืนยันตัวตนเข้ำร่วมประชุม กำร
เบิกจ่ำยเบี้ยประชุม
2. เพื่อกำรประชำสัมพันธ์กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจ

- ชื่อ นำมสกุล ลำยมือชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์ ภำพถ่ำย เลข
บัตรประจำตัวประชำชน ที่อยู่ วิดีโอ อีเมล
- ชื่อ นำมสกุล ภำพถ่ำย วิดีโอ

4. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
4.1. เรำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
4.1.1. คู่สัญญำ: เพื่อประกอบกำรตรวจรับงำนจ้ำง
4.1.2. กรมบัญชีกลำง: เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำเบี้ยประชุม
4.1.3. สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน : เพื่อประกอบกำรตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจ่ำย

4.2. เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ ำ นต่ อ สำธำรณะ ผ่ ำ นช่ อ งทำง Facebook กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม บอร์ดประชำสัมพันธ์หรือช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์อื่น เฉพำะที่เป็นไปตำม
เงื่อนไขของสั ญญำ/ระเบี ยบ และ เฉพำะข้อมูล ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเท่ำนั้น เช่น ภำพถ่ำย ชื่อ
นำมสกุล หน่วยงำน เป็นต้น
5. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
อยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 (เมื่อมำตรำที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 ท่ำนมีสิ ทธิเพิกถอนควำมยิ น ยอม (Right to withdraw Consent) ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำนที่ให้ควำมยินยอมกับ สป.ดศ. ได้ตลอดระยะเวลำที่ สป.ดศ. เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน (ม.19 วรรคห้ำ)
5.2 ท่ำนมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (Right of Access) และขอให้ สป.ดศ. ทำสำเนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้แก่ท่ำน (ม.30 วรรคหนึ่ง)
5.3 ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (Right to Object) ทั้งนี้ ภำยใต้เงื่อนไข
ที่กำหนดในกฎหมำย (ม.32 วรรคหนึ่ง)
5.4 ท่ำนมีสิ ทธิในกำรขอให้ สป.ดศ. ทำกำรลบข้อมูล ส่ ว นบุคคลของท่ำน (Right to Erasure) ทั้งนี้
ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมำย (ม.33 วรรคหนึ่ง)
5.5 ท่ำนมีสิทธิขอให้ สป.ดศ. ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (Right to Restriction of Processing)
ทั้งนี้ ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมำย (ม.34 วรรคหนึ่ง)
5.6 ท่ำนมีสิทธิให้ สป.ดศ. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to
Rectification) (ม.36 วรรคหนึ่ง)
5.7 ท่ำนมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ สป.ดศ. ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหรือประกำศที่ออก
ตำมประรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กระบวนกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลประกำศกำหนด (ม.73 วรรคหนึ่ง วรรคสอง)
6 ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีกำรเก็บรวบรวมตำมกิจกรรมหรือบริกำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วน
บุคคลตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ หรือที่เกี่ยวข้อง

6.2 ในกรณีเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในลักษณะข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ จะมีระยะเวลำกำรเก็บ
รักษำตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ เมือ่ พ้นระยะเวลำดังกล่ำวเรำจะทำกำรลบ ทำลำยเมื่อหมดควำมจำเป็นในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
7 กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เรำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ทำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ ของ สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นอกจำกนี้ เรำได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้นโดยประกำศให้ทรำบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำม
มั่ น คงปลอดภั ย ในกำรเก็ บ รวบรวม ใช้ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล โดยธ ำรงไว้ ซึ่ ง ควำมเป็ น ควำมลั บ
(Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยเรำได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมที่เหมำะสม
8 กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูล ส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยสำมำรถส่งคำร้องขอผ่ำนกอง/กลุ่มงำน ที่ได้
มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยมีกำรคัดค้ำน
กำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระทำใด ๆ เช่น กำรแจ้งดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เรำจะ
ดำเนินกำรบันทึกหลักฐำนคำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย
ทั้งนี้ เรำอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีที่มีกฎหมำยกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนถูกทำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้ (Anonymization)

9 กำรกำหนดหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของบุคลำกร
เรำได้กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้ เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยเรำจะ
ดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด
10 กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว
ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ เรำอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่เห็นสมควร และจะ
ทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ หรืออีเมลตำมที่ท่ำนได้แจ้งไว้ อย่ำงไรก็ดี เรำขอแนะนำให้ท่ำน

โปรดตรวจสอบเพื่อรับทรำบประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ ท่ำนจะเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลแก่เรำ
โดยในกำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน ถือเป็นกำรรับทรำบ
ตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในประกำศฉบับนี้ หำกท่ำน
ยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและนำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้
รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว
11 กำรติดต่อสอบถำม
ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
- ชื่อ: สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- สถำนที่ติดต่อ: 120 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
- ช่องทำงกำรติดต่อ: โทร. 02-141-6747 อีเมล pr@mdes.go.th

