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1. บทนํา 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “กสร.” หรือ “กรม”) ตระหนักถึง

ความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถ

เชื่อมั่นได้ว่า กสร. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ “นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่าน

ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งดําเนินการโดย กสร. รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดําเนินการแทนหรือในนามของ กสร. โดยมี

เน้ือหาสาระดังต่อไปน้ี 

2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายน้ีใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธ์กับ กสร. ในปัจจุบัน และท่ีอาจมี

ในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย กสร. เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจ หรือ

หน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดําเนินการโดย กสร. รวมถึงคู่สัญญา หรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน 

หรือในนามของ กสร. (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ 

แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย กสร. (รวมเรียกว่า “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธ์กับ กสร. ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) ลูกจ้างบุคคลธรรมดา 

2) เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง 

3) คู่ค้าและผู้ให้บริการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 

4) กรรมการ ผู้รับมอบอํานาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์

ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับ กสร. 

5) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กสร. 

6) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซท์ labour.go.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทาง 

การส่ือสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย กสร. 

7) บุคคลอื่นที่ กสร. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ 

ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย ท่ีปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ท่ีปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นต้น 

ข้อ 1) ถึง 7) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” 

นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว กสร. อาจกําหนดให้มีคําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) 

สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กสร. เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลา
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ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์ 

หรือบริการน้ันเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสําคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

และนโยบายน้ี ให้ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการน้ัน 

3. คํานิยาม 

กสร. หมายถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซ่ึงทําให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ สหภาพ

แรงงาน พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ี

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ

รวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม 

ลบ ทําลาย เป็นต้น 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กสร. เก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ

นิติบุคคลซ่ึงดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ี กสร. เก็บรวบรวม 

กสร. เก็บรวบรวมหรือได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปน้ี  

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กสร. เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการ

ต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ 

บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย กสร. หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ 

กสร. ณ ท่ีทําการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย กสร. เป็นต้น 
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2) ข้อมูลท่ี กสร. เก็บรวบรวมจากการท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 

กสร. ด้วยการใช้คุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กสร. เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่ี

แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ กสร.  

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ กสร. 

ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี 

ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการ

เปิดเผยข้อมูลแก่ กสร. 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจําเป็นในการให้บริการของ 

กสร. อาจเป็นผลให้ กสร. ไม่สามารถให้บริการน้ันแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ท้ังหมดหรือบางส่วน 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กสร. พิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและ

ตามบริบทของการให้บริการ ท้ังน้ี ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ี กสร. ใช้ ประกอบด้วย 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 

เพื ่อการดําเนินภารกิจเพื ่อประโยชน์

สาธารณะ หรือการใช้อํานาจรัฐที่ กสร. 

ได้รับ 

เพ่ือให้ กสร. สามารถใช้อํานาจรัฐและดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะตามพันธกิจกรม ซึ่งกําหนดไว้ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

พ.ศ. 2559 รวมถึงกฎ ระเบียบ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย เพ่ือให้ กสร. สามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ได้แก่  

- พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

- พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน พ.ศ. 2554 

- พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 

- พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

- พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 

- พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 

- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้รับงานไปทําท่ีบ้าน พ.ศ. 2553 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด 

รวมถึงกฎหมายลูกบท ประกาศ ระเบียบ คําสั ่ง ที ่ออกตาม

กฎหมายข้างต้น 

เป็นการจําเป็นเพื ่อประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ กสร. และของบุคคลอ่ืน 

ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการ

รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ กสร. หรือการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือกิจการภายในของ กสร. เป็นต้น 

เป็นการจําเป็นเพ่ือการป้องกัน หรือระงับ

อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ 

ของบุคคล 

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ

บุคคล 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้ กสร. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดําเนินการ

อันเป็นความจําเป็นต่อการเข้าทําสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา

กับ กสร. เช่น การจ้างงาน จ้างทําของ การทําบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน เป็นต้น 

เพ่ือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัย 

หรือสถิติท่ีสําคัญ 

เพื ่อให้ กสร. สามารถจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําเอกสาร

ประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ กสร. อาจได้รับมอบหมาย 

เช่น การจัดทําทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ 

การจัดทําสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น  

ความยินยอมของท่าน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณี

ที่ กสร. จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยได้มีการแจ้ง

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที ่ไม่เป็นไปตาม

ข้อยกเว้นมาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

ในกรณีที่ กสร. มีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา 

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจําเป็นในการเข้าทําสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

หรือ คัดค้านการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทําให้ กสร. ไม่สามารถดําเนินการ

หรือให้บริการตามท่ีท่านร้องขอได้ท้ังหมดหรือบางส่วน  
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6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี กสร. เก็บรวบรวม 

กสร. อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งน้ี 

ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ กสร. รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่วนบุคคลของ กสร. เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งาน 

หรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่าน้ันท่ีจะมีผลบังคับใช้ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่าน หรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ

ข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 

ชื ่อกลาง ชื ่อเล่น ลายมือชื ่อ เลขที ่บัตรประจําตัวประชาชน 

สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน 

หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบ

วิชาชีพ (สําหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจําตัวผู้ประกันตน 

เลขทะเบียนเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน เป็นต้น 

ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะบุคคล ข้อมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ 

ส่วนสูง นํ้าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์

ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูล

การเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือ

คนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 

ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ 

ชื ่อผู ้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, FaceBook Account) 

แผนท่ีต้ังของท่ีพัก เป็นต้น 

ข้อมูลเก่ียวกับการทํางานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติ

การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตําแหน่ง หน้าท่ี 

ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทํางาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 

หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดํารงตําแหน่ง ประวัติ

การทํางาน เงินเดือน วันเริ ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน 

ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา 

ผลการศึกษา วันท่ีสําเร็จการศึกษา เป็นต้น 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง 

ข้อมูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ผู้รับประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ ประเภท

กรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเก่ียวกับการเคลม เป็นต้น 

ข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทาง

การเมือง การดํารงตําแหน่งทางการเมือง การดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของ กสร. ข้อมูลการเป็นผู้

มีสัญญาจ้างกับ กสร. ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการท่ี

ทํากับ กสร. เป็นต้น 

ข้อมูลเก่ียวกับการใช้บริการของ กสร. รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กสร. เช่น ช่ือบัญชี

ผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-On (SSO 

ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด 

ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์

ที่อยู่ในความดูแลของ กสร. หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการ

สืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ 

(Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล 

Browser ภาษาท่ีใช้งาน ระบบปฏิบัติการท่ีใช้งาน เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ 

ศาสนา ความพิการ ความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม 

ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า ลายนิ ้วมือ) ข้อมูล

เก่ียวกับสุขภาพ เป็นต้น 

7. คุกก้ี 

กสร. เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้

ความดูแลของ กสร. เช่น www.labour.go.th หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ 

เพื่อการดําเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ กสร. และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความ

สะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ กสร. และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปเพื่อปรับปรุง

เว็บไซต์ของ กสร. ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้

ได้ด้วยตนเองจากการต้ังค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ 

กรณีที่ กสร. ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กสร. จะไม่ทําการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทน

ผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ท้ังน้ี เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

กรณีที่ กสร. ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน

ไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า กสร. ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์

ตามแต่กรณี ดังนั้น กสร. จะดําเนินการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก กสร. ไม่มีเหตุอันชอบ

ด้วยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

9. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

กสร. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่าน

กับ กสร. หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสําคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของ กสร. เป็นการท่ัวไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ท่ีท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่าน้ันท่ีจะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน 

1) เพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการดําเนินประโยชน์สาธารณะที่ กสร. ได้รับมอบหมาย

ให้สําเร็จลุล่วง หรือเป็นการจําเป็นเพื่อใช้อํานาจทางกฎหมายที่ กสร. มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการตาม

พันธกิจดังปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 

รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําส่ังท่ีเก่ียวข้อง 

2) เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของ กสร. ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตาม

พันธกิจของ กสร. 

3) เพ่ือการดําเนินการทางธุรกรรมของ กสร. 

4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออํานวยความสะดวก

และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน 

5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเก่ียวกับท่าน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกล่าวอ้างถึงท่าน 

6) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด 

7) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ กสร. 

8) เพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 

9) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทํา 

ท่ีต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อท้ัง กสร. และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของ กสร. 

หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 
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11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 

12) การประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง 

13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทําคําส่ัง ติดต่อส่ือสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน 

14) เพ่ือจัดทําและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องและจําเป็น 

15) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทําท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

16) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของ กสร. อย่างไร ท้ังในภาพรวม และ

รายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับการค้นคว้า การวิเคราะห์ 

17) ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที ่ กสร. มีต่อหน่วยงานที่มีอํานาจควบคุม 

หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ กสร. 

18) ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ กสร. หรือของบุคคลอื่น หรือ

ของนิติบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการการดําเนินการของ กสร. 

19) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง

โรคระบาด 

20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทําสถิติ

ท่ี กสร. ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ 

21) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับ

คดีความ การดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเก่ียวกับข้อมูลของท่าน 

10. ประเภทบุคคลท่ี กสร. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น กสร. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่

บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลของ กสร. เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านใช้งาน

หรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่าน้ันท่ีจะมีผลบังคับใช้ 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 

หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอํานาจที่ กสร. 

ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ดําเนินการตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์

สําคัญอื่น (เช่น การดําเนินการเพื่อประโยชน์

สาธารณะ) 

หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอํานาจควบคุมกํากับดูแลหรือ

มีวัตถุประสงค์อื่นที่มีความสําคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ผู้รักษาการ สํานักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กรมการ

ปกครอง กรมสรรพากร สํานักงานตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดําเนินการตามกฎหมายของ กสร. 

กสร. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลผู ้ด ํารงตําแหน่ง

กรรมการในคณะต่าง ๆ  
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ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด 

คู่สัญญาซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

ของผู้ปฏิบัติงานของ กสร. 

บุคคลภายนอกที่ กสร. ให้ดําเนินการเกี ่ยวกับสวัสดิการ เช่น 

ธนาคาร ประกันภัย เป็นต้น 

พันธมิตรทางธุรกิจ กสร. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับ กสร. เพ่ือ

ประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้ให้บริการท่ี

ท่านติดต่อผ่านบริการของ กสร. ผู้ให้บริการด้านการตลาด ส่ือ

โฆษณา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการ

โทรคมนาคม เป็นต้น 

ผู้ให้บริการ กสร. อาจมอบหมายให้บุคคลอื ่นเป็นผู ้ให้บริการแทน หรือ

สนับสนุนการดําเนินการของ กสร. เช่น ผู ้ให้บริการด้านการ

จัดเก็บข้อมูล (เช ่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู ้พ ัฒนาระบบ 

ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร 

ผู้ให้บริการด้านการชําระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการส่ือสังคมออนไลน์ 

ผู ้ให้บริการด้านการบริหารความเสี ่ยง ที ่ปรึกษาภายนอก ผู้

ให้บริการขนส่ง เป็นต้น 

ผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน กสร. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน 

เช่น ผู้ติดต่อ กสร. สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไม่แสวงหากําไร 

วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งน้ี 

เพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับบริการของ กสร. การฝึกอบรม 

การรับรางวัล การร่วมทําบุญ บริจาค เป็นต้น 

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ กสร. อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที่จําเป็น 

เช่น การดําเนินการท่ีกําหนดให้ กสร. ต้องประกาศลงในราชกิจจา

นุเบกษา หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในบางกรณี กสร. อาจจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ 

(Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของ 

กสร. ท่ีท่านใช้งานหรือมีส่วนเก่ียวข้องเป็นรายกิจกรรม 
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อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทํานโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มี

ประกาศกําหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้น เม่ือ 

กสร. มีความจําเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง กสร. จะดําเนินการเพื่อให้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือ

ดําเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลน้ันได้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดให้ กสร. ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคล

ประกาศกําหนด  

3) เป็นการจําเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ กสร. หรือเป็นการทําตามคําขอ

ของท่านก่อนการเข้าทําสัญญาน้ัน 

4) เป็นการกระทําตามสัญญาของ กสร. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของท่าน 

5) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอ่ืน เม่ือท่าน

ไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะน้ันได้  

6) เป็นการจําเป็นเพ่ือดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะท่ีสําคัญ 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

กสร. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจําเป็นตาม

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กําหนดไว้ในนโยบาย ประกาศ หรือตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจําเป็นตามวัตถุประสงค์

ดังกล่าวแล้ว กสร. จะทําการลบ ทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถ

ระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมาย

จะได้ประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความ

อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กสร. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทน้ัน

จะได้มีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

13. การให้บริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผู้ให้บริการช่วง 

กสร. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) 

ให้ทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ กสร. ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการ

ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ 

(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทําของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคลนั้น กสร. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ กสร. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
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และของบุคคลที่ กสร. มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ กสร. มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

และข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ตามขอบเขตท่ีระบุในข้อตกลงและตามคําส่ังของ สพร. เท่าน้ันโดยไม่สามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) 

เพื่อทําการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ กสร. จะกํากับ

ให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง 

ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไม่ต่ํากว่าข้อตกลงระหว่าง กสร. กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

14. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

กสร. มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจํากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถ

เข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าท่ีเฉพาะราย หรือบุคคลท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หรือได้รับมอบหมายท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูล

ดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องยึดมั่น และ

ปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ กสร. อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอํานาจหน้าที่ โดย กสร. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลประกาศกําหนด 

นอกจากนี้ เมื่อ กสร. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการ

ให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น กสร. จะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ี กสร. เก็บรวบรวมจะมีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

15. การเช่ือมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 

บริการของ กสร. อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์ หรือ

บริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายน้ี 

กสร. ขอแนะนําให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบ

ในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ กสร. ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอํานาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย 

หรือการกระทําอันเกิดจากเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

16. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กสร. ได้แต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื ่อทําหน้าที ่ตรวจสอบ กํากับ และให้

คําแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
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สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กําหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ 

โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสําเนาและขอให้เปิดเผยที่มา

ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กสร. เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่ กสร. มีสิทธิ

ปฏิเสธคําขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมาย หรือคําสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง 

เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

3) สิทธิในการลบ หรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ กสร. ลบ หรือทําลายข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป 

ท้ังน้ี การใช้สิทธิลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลน้ีจะต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่าน ท้ังน้ี ในกรณีดังต่อไปน้ี 

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ กสร. ทําการตรวจสอบตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ กสร. ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้ กสร. เก็บรักษาข้อมูล

น้ันต่อไปเพ่ือประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ กสร. กําลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้าน

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี ่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ กสร. มีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบด้วย
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กฎหมาย (เช่น กสร. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุ

อันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ กสร.) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ กสร. ในการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย กสร. เว้นแต่มีข้อจํากัดสิทธิโดยกฎหมายให้ กสร. จําเป็นต้องเก็บรักษา

ข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับ กสร. ท่ีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 

7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านจาก กสร. ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้

โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้ กสร. ส่ง หรือ

โอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข

ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

18. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิด และถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ กสร. 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ปฏิบัติงานของ กสร.) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สําหรับ

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ กสร. และอาจได้รับโทษ

ตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลําดับรอง กฎ ระเบียบ 

คําส่ังท่ีเก่ียวข้อง 

19. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจกํากับดูแล 

ในกรณีที่ท่านพบว่า กสร. มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียน

ไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลที่ได้รับการแต่งตั ้งโดย

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังน้ี ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว กสร. ขอให้ท่านโปรด

ติดต่อมายัง กสร. เพื่อให้ กสร. มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไข

ข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

20. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กสร. อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทําการแจ้ง

ให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ labour.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกํากับอยู่ อย่างไรก็ดี 

กสร. ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสมํ่าเสมอ ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางเฉพาะ

กิจกรรมท่ี กสร. ดําเนินการ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะทําการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ กสร. 
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การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กสร. ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการ

รับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียด

ในนโยบายฉบับน้ีและโปรดติดต่อมายัง กสร. เพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อไป 

21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ 

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลของ กสร. หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่าน

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี 

1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ช่ือ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

สถานท่ีติดต่อ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ช่องทางการติดต่อ: support@labour.mail.go.th 

Call Center : 1546 

2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

สถานท่ีติดต่อ: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ช่องทางการติดต่อ: dlpw_dpo@labour.mail.go.th 

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2660 2000 


