
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย รวมถีง การบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงออก 
ประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญ้ตแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑ ประกาศนี้เร ืยกว่า “ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรือง นโยบายและแนว 
ปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายและแนวปฏิบ ัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้บ ังคับกับข้อมูล 

ส่วนบุคคลของบุคคลซี่งมีความสัมพันธ์กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปัจจุบันและที่อาจจะมีในอนาคต 
ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้าราขการ เจ้าหน้าที่และรวมถึงคู่สัญญา 
หรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลแทนหรือในนามสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง  ๆ
เซ่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

บุคคลซ่ึงมีความสัมพันธ์กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามวรรคแรก ให้หมายรวมถึง 
(๑) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน 
(๒) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง  ๆ
(๓) ผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
(๔) ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล และผู้ได้รับทุนรัฐบาล 
(๕) ผู้ใช้งานบริการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๖) ผู้เข้าซมหรือใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือซ่องทางการสื่อสารอื่น  ๆ

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(๗) บ ุคคลอื่นที่สำน ักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เซ่น 

ผู้เป็นตัวอย่างของการสำรวจข้อมูล ครอบครัวของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ข้อ ๓ บทนิยาม...
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ข้อ ๓ บทนิยาม
ในประกาศนี้ ให้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้ลามารถระบุ 

ตัวบุคคลนั้นไดไม่ว่าทางตรงหรีอทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ 

ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใด  ๆ กับข้อมูล 
ส่วนบุคคล เซ่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย 
ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

“เจ ้าของข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซี,งเป ็นเจ ้าของข ้อม ูล 
ส่วนบุคคลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

“ผ ูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บุคคล 
หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บุคคล 
หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๔ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเสรษฐกิจการเกษตร เก็บรวบรวม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง  ๆ

จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปน้ี
(๑) เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในซ่องทางต่าง  ๆ เซ่น ขั้นตอน 

การสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ 
ซ่องทางให้บริการอี'นทีควบคุมดูแลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ติดต่อสื่อสารกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ที่ทำการ หรือผ่านซ่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดย 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

(๒) เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือ 
บริการอื่น  ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เซ่น การติดตามพฤติกรรม 
การใช้งานเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ 
จากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

(๓) เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูล 
ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 
ในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เซ่น การสำรวจข้อมูล การเชื่อม'โยงบริการดิจิทัล

ของหน่วยงาน...
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ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก,เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง 
การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอืนในฐานะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าที่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง 
เพ ี่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประซาซนผ่านระบบดิจิท ัล รวมถึง 
ความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบุคคลภายนอกแก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในกรณีนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดซอบ 
ในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หริอบริการนั้น  ๆ ตามแต่กรณีให้บุคคลดังกล่าว 
ทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการ 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจเป็นผลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ ๕ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและบริบทการให้บริการ โดยใข้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ดังน้ี

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถดำเนินการตาม 

ภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามที่มีกฎหมายกำหนด เซ่น กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราซการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยการกระทำ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ 
ราซการ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม กฎหมายว่าด้วย 
การบริหารราซการแผ่นด ิน รวมถีง กฎ ระเบ ียบ ดำสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง และการดำเนินการตามคำส่ังศาล เป็นต้น

เป็นการจำเป็นเพี่อประโยขน์โดยขอบ 
ด้วยกฎหมาย

เพี่อประโยซน์โดยซอบด้วยกฎหมายของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร และของบุคคลอื่น ซี่งประโยซน์ดังกล่าวมีความสำคัญ 
ไม่น้อยไปกว่าสิทธิฃั้นพี้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ 
ข้อมูลส่วนบุคคล เซ่น การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลเพี่อกิจการภายในของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เป็นต้น

เป็นการ...
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด
เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับ เพ ื่อป ้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีว ิต ร ่างกาย หรือสุขภาพ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคลเข่น การให้บริการแอปพลิเคขันเพื่อเฝัาระวังโรคระบาด
ของบุคคล ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพ ื่อให ้สำน ักงาบเศรษฐกิจการเกษตร สามารถปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ 

ตามสัญญา หรือดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการเข้าทำ 
สัญญาระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับคู่สัญญา เข่น 
สัญญาเพื่อรับทุนรัฐบาล การจ้างงานจ้างทำของ การทำบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืนเป็นต้น

เพ ื่อการดำเน ินภารก ิจเพ ื่อประโยชน ์ เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถใช้อำนาจรัฐและ
ส าธารณ ะ ห ร ือ ก าร ใช ้อ ัาน าจ ร ัฐ ท ี่ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไต้รับ

ดำเนินภารกิจเพื่อประโยขน์สาธารณะตามพันธกิจของสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร ซี่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คำส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัย เพ ื่อให ้ส ำน ักงาน เศรษฐก ิจการเกษตร สามารถจ ัดทำหรือ
หรือสถิติที่สำคัญ สนับสนุนการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจไต้รับมอบหมาย เข่น การจัดทำ 
ท ำเน ียบ ผ ู้ดำรงตำแห น ่งผ ู้'อำน วยการ หรือคณ ะกรรมการ 
การจัดทำสถิต ิการเกษตร การจัดทำสถิต ิการใช้บริการดิจ ิท ัล 
ภาครัฐ งานติดตาม การดำเนินนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น

ค ว า ม ย ิน ย อ ม ข อ ง เช ้า ข อ ง ช ้อ ม ูล  
ส่วนบุคคล

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำเป็นต้องได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยไต้มืการแจ้งวัตถุประสงค์ของ 
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอ 
ความยินยอมแล้ว เข่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
ด้วยวัตถุประสงค์ ท่ีไม'เป็นไปตามข้อยกเว้น มาตรา ๒๔ หรือ ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒ หรือ 
การนำเสนอประขาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่ส ัญญา 
หร ือพ ันธม ิตรทางธ ุรก ิจของสำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตร 
แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้น

ในกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไมให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือคัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้สำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอใต้ทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ ๖ ประเภท...
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ข้อ ๖ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก็บรวบรวม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซี่งข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

โดยขี้นอยู,กับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลระบุขื่อเรียกของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลจาก 

เอกสารราขการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เซ่น คำนำหน้าขื่อ ขื่อ นามสกุล ขื่อกลาง ขื่อเล่น ลายมีอขื่อเลข 
ประจำตัวประขาขน สัญฃาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง 
ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาต 
การประกอบวิขาชีพ (สำหรับแต่ละอาชีพ) เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ข ้อ ม ูล ร าย ล ะ เอ ีย ด เก ีย ว ก ับ เจ ้าข อ ง ข ้อ ม ูล ส 1วนบุคคล เซ่น 
วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง นํ้าหนัก อายุ สถานภาพการสมรส 
สถานภาพ การเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาที,ใช้ ข้อมูลพฤติกรรม 
ความขื่นขอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคน 
ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข ้อม ูลเพ ื่อการต ิดต ่อเจ ้าของข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล เซ่น หมายเลข 
โทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล 
ที,อยู่ทางไปรษณีย์ (บ้าน ที่ทำงาน) ขื่อผู้ใข้งานในสังคมออนไลนั 
(Line เอ, MS Team s) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น

ข ้อ ม ูล เก ี ย ว ก ับ ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ รายละเอ ียดการจ ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ
การศึกษา การศึกษา เซ่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ 

ความเขี่ยวฃาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
หมายเลขประจำตัวผู้เส ียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติ 
การทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริมงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 
สวัสดิการและสิทธิประโยซน่ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน 
ผลงาน หมายเลข'บัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา ว ุฒ ิการศึกษา 
ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผู้ปฏิบ ัติงาน เซ่น ผู้รับ 
ประกับภัย ผ ู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยขน์ หมายเลขกรมธรรม์ 
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็นต้น

ข้อมูล
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ประ๓ ทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข่น 

สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรง 
ตำแหน่งกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลการเป็นผู้ม ีส ัญญาจ้างกับสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น

ข ้อ ม ูล เก ี้ย ว ก ับ ก าร ใช ้บ ร ิก าร ข อ ง  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร เซ ่น ซี อน ัญ ซ ีผ ู่'ใช ้งาน  รหัสผ,านหมายเลข PIN 
ข ้อม ูล Single Sign-on (SSO เอ) รหัส OTP ข ้อ ม ูลก ารจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์ ข ้อมูลระบุพ ิก ัด ภาพถ่าย วีดี'โอ บันทึกเสียง 
ข ้อม ูลพฤต ิกรรมการใช ้งาน (เว ็บไซต ์ท ีอย ู่ในความด ูแลของ 
ส ำน ัก งาน เศ รษ ฐ ก ิจก าร เก ษ ต ร  เซ ่น  www.oae.go.th หรือ 
แอปพลิเคข ันต ่าง )ๆ ประวัต ิการส ืบค ้น คุกกี้หรือเทคโนโลยี 
ในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประ๓ ทอุปกรณ์ 
ร า ย ล ะ เอ ีย ด ก า ร เข ื อมต,อ ข ้อ ม ูล  Browserภ า ษ าท ีใ ฃ ้ง าน  
ระบบปฏิบัติการที่ใข้งาน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ข้อม ูลส,วน บ ุค ค ล ท ีม ีค วาม ล ะเอ ียด อ ่อ น ข อ งเจ ้าข อ งข ้อ ม ูล  
ส่วนบุคคล เซ่น ข ้อม ูล เก ี้ยวก ับ เข ี้อซ าต ิ ศาสนา ความพิการ 
ความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ภาพจำลอง 
ใบหน้า, ลายนิ้วมือ) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นการทั่วไป ทั่งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เก ี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไข้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับไข้ 

ข้อ ๗ คุกกี้ (Cookies)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะเก็บรวบรวมและไข้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะ 

เดียวกันในเว็บไซต์ที'อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เซ่น www.oae.go.th หรือบน 
อุปกรณ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไข้งาน ทั่งนี้ เพื่อการดำเนินการต้านความปลอดภัยในการให้บริการ 
ของสำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร และเพื่อให้ผู้ใข้งาบไต้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการไซ้งาน 
บริการของสำนักงาน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกน่าไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ตรง 
กับความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการทั่งค่า 
ในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ๘ ข้อมูล ...

http://www.oae.go.th
http://www.oae.go.th
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ข้อ ๘ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
กรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความ 

ยินยอมในการเก็บรวบรวม เป็นของบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใข้อำนาจ 
ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่กฎหมายกำหนด

กรณีท่ีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม,ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ 
คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และตรวจสอบพบในภายหลังว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใข้อำนาจปกครองที่มือำนาจ 
กระทำการแทนตามกฎหมาย หากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม,มีเหตุอันขอบด้วยกฎหมายประการอื่น 
ในการเก ็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการลบทำลายข้อมูล 
ส่วนบุคคลน้ันโดยเร็ว เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใข้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวต่อไป

ข้อ ๙ วัตถุประสงค์ไนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ให้บริการ ตลอดจน 
บริบทความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมืกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(๑) เพ ื่อนำไปใข ้งานภายใต ้ภารก ิจ หน ้าท ี่และอำนาจตามกฎหมายท ี่อย ู่ในความ 
รับผิดขอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินประโยชน์สาธารณะ 
ให้สำเร็จลุล่วงตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมาย

(๒) เพ ื่อการดำเนินการตามสัญญาระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

(๓) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(๔) ควบคุมดูแล ใข้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการต่าง  ๆ เพื่ออำนวย 

ความสะดวกตามความมุ่งหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๔) เพ ื่อเก ็บรักษาและปรับปรุงข ้อม ูลอันเก ี่ยวก ับเจ ้าของข้อมูลส ่วนบุคคล รวมทั้ง 

เอกสารที่มืการกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๖) จัดทำบันทีกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 
(๗) ว ิเคราะห ์ข ้อม ูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก ี่ยวกับบริการของสำน ักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร
(๘) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัคร 

งาน การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง  ๆ การประเมินคุณสมบัติ

(๙) ฟ้องกัน...



(๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจลอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย 
หรือการกระทำที,ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อมีการสมัครใฃ้บริการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือติดต่อใข้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย

(๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย
(๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยัง 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
(๑๔) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำท่ีไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
(๑๖) ตรวจสอบการเข ้าถ ึงและการใฃ ้บร ิการของสำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตร 

ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
(๑๗) ดำเนินการตามที'จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ท ี่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มีต่อหน่วยงานที,มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมาย 
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(๑๘) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที'เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร

(๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยงอันตรายต่อฃีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซี่งรวมถึง 
การเฝ็าระวังโรคระบาด

(๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพ ื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้าหรือ 
จัดทำสถิติที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

(๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการ 
เกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของ 
ข้อมูลส่วนบุคคล

โดยวัตถุประสงค์ท ี่ระบ ุไว้ช ้างตันเป ็นเพ ียงกรอบการเป ิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ทีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานหรือมิความสัมพันธ์ด้วยเท่าบั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๑๐ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ภายใต้ว ัตถุประสงค์ท ี'ได ้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข ้างด ้น สำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตร 

อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

-๘-

หน่วยงาน...



-๙-

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด
ห น ่ว ย ง าน ข อ งร ัฐ ห ร ือ ผ ู้,มี 
อำนาจท ี่สำน ักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร ต้องเปิดเผยข้อมูล 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ 
ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ 
สำคัญอื่น (เซ่น การดำเนินการ 
เพื่อประโยขน์สาธารณะ)

หน่วยงานผู้บ ังคับใช้กฎหมาย หรือม ีอำนาจควบคุมกำกับดูแล หรือมี 
วัตถุประสงค์อื่นที่มีความสำคัญ เซ่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง ศาล 
สำนักงานอัยการสูงสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิพัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สังคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนินต้น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ต ,าง  ๆ ท่ี 
เก ี่ยวข ้องก ับ การดำเน ิน การ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจเป ิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลแก่ 
บุคคลผู้ดำรงดำแหปงกรรมการในคณะต่าง  ๆ เซ่น คณะกรรมการข้าราชการ

ตามกฎหมายของสำน ักงาน พลเรือน (ก.พ.) เนินต้น
เศรษฐกิจการเกษตร
คู,สัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ 
สวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บ ุคคลภายน อกท ี่ส ำน ักงาน เศรษฐก ิจการเกษตร จ ัล ซ ื้อ จ ัด จ ้าง  ให้ 
ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ ธนาคาร 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เนินต้น

พันธมิตรทางธุรกิจ สำน ักงานเศรษฐก ิจการเกษตร อาจเป ิดเผยข ้อม ูลของเจ ้าของข ้อม ูล  
แก,บุคคลที'ร ่วมงานกับสำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อประโยซบ์ 
ในการให้บริการแก1เจ้าของข้อมูล เซ่น หน่วยงานผู้ให้บริการที'เจ้าของ 
ข้อมูลติดต่อผ่านบริการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้ให้บริการ 
ด ้านการตลาด สี'อโฆษณา สถาบันการเงิน ผ ู้ให ้บริการแพลตฟอร์ม 
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เนินต้น

ผู้ให้บริการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเนินผู้ให้บริการ 
แทน หรือสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เซ่น 
ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล เซ่น คลาวด์ ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 
แอปพลืเคขัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารผู้ให้บริการด้านการขำระ 
เงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการต้าน Digital 
ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน่ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสียง 
ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เนินต้น

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น สำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร อาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูล 
ประเภทอื่น  เซ่น ผู้ต ิดต ่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโรงพยาบาล 
สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น  ๆ เนินต้น ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับ



-๑๐-

ประ๓ ทบุคคลผู้รับข้อมูล รายละเอียด
บริการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการฝิ กอบรม การร ับรางว ัล  
การร่วมทำบุญ บริจาค เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ สำน ักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจเป ิดเผยข ้อม ูลของเจ ้าของข ้อม ูล  
ส่วนบุคคลต่อสาธารณะในกรณีที'จำเป็น เข่น การดำเนินการที'กำหนดให้ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือ 
มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ประเภทของบ ุคคลผ ู้ร ับข ้อม ูลท ี'ระบ ุไว ้ข ้างต ้น เป ็น เพ ียงกรอบการเป ิดเผยข ้อม ูล 
ส่วนบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นการทั่วไป ทั่งนี้ เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที,เกี่ยวข้องกับ 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เจ้าของข้อมูลไซ้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๑๑ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

ไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก1เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข่น เพื่อส่ง 
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวดํ (Cloud) ที่ม ีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต ่างประเทศ 
เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที'ทั่งอยู่นอกประเทศไทย ท ั่งน ี้ ข ึ้นอยู่ก ับบริการของสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใข้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม

อย่างไรก็ตาม ในขณะที'จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ยังมีได้มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที'มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที'เพ ียงพอ 
ดังนั้น เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ทีส ่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการ 
ตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่

(๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ต้องส่งหรือ 
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

(๒) ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยีนยอมจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลแล้ว ในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่เพียงพอ ทั่งนี้ ตามประกาศ 
รายขื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

(๓) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู'สัญญากับ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือเป็นการทำตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าทำสัญญานั้น 

(๔) เป ็นการกระทำตามสัญญาของสำน ักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับบุคคลหรือ 
นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยฃน์ฃองเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(๕) เพ่ือป้องกัน...



~ (9)G )~

(๕) เพื่อฟ้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูล หรือ 
ของบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้

(๖) เป็นการจำเฟ้นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 
ข้อ ๑๒ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมและทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไวิในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูล 
นั้นยังมีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ใน 
นโยบาย ประกาศ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะทำการลบ ทำลาย 
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบ 
ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไร 
ก ็ด ี ในกรณีท ี' ม ขี ้อพิพาท การใช้สิทธิ หรือคด ีความอันเก ี่ยวข้องกับข้อม ูลส ่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้น 
จะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถีงที่สุด

ข้อ ๑๓ การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
ส ำน ักงาน เศรษ ฐก ิจการเกษ ตร อาจม อบ ห ม ายห ร ือว ัด น ี้อว ัด จ ้างบ ุคค ลท ีส าม  

(ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง  ๆ เซ่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงาน 
บริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให ้บริการคลาวดี (Cloud com puting service/provider) หรือเป็น 
งานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคล น้ัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ระหว่างสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงรวมถึงการกำหนด 
รายละเอียดประเภท ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึง 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร เท่านั้น โดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผล 
ช่วง) ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วงในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ตากว่าข้อตกลงระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ๑๔ การรักษา...



ข้อ ๑๔ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะจัดให้มีมาตรการปกฟ้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัด 

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้สามารถเข้าถึงไดโดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่ม ีอำนาจหน้าที่ 
หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยืดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกฟ้องข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน 
เศรษฐกิจการเกษตร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่ร ักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้ 
จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 
ทั้งในเซิงองค์กรหรือเซิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เมื่อสำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน สำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและ 
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัย 
อยู่เสมอ

ข้อ ๑๔ การเขื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
บริการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการ 

ของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มี 
เนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลศึกษานโยบาย 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น  ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใข้งาน ทั้งนี้ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดขอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำ 
อันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได ้แต ่งต ั้งเจ ้าหน ้าท ี่ค ุ้มครองข้อม ูลส ่วนบ ุคคลเพ ื่อ 

ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ และให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง 
การประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พระราขบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒

ข้อ ๑๗ ส ิทธิของเจ ้าของข ้อม ูลส,วนบุคคลตามพระราซบัญญ ัต ิค ุ้มครองข้อม ูลส ่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๔๖๒

พระราขบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลไว้หลายประการ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง  ๆ ประกอบด้วย

(๑) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีส ิทธิขอเข ้าถึง รับสำเนา 
และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจาก 
ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีสิทธิปฏิเสธคำขอ

ของเจ้าของ...



-๑๓-

ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที'การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
จะมีผลกระทบที่อาจส่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

(๒) สิทธิในการขอแกิไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากเจ้าของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
มีสิทธิขอให้แกไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ส่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

(๓) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง 
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลไต้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้อง 
อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) สิทธิในการขอให้ระงับการใข้ข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ 
ระงับการใข้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำการตรวจสอบตามคำร้อง 
ขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แกไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
โดยมิขอบด้วยกฎหมาย

ค) เม ื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการ 
เก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เก็บรักษาข้อมูลนี้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิ 
ตามกฎหมาย

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันขอบ 
ด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็น 
ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(๔) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ 
คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง เว้นแต่กรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยขอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถแสดง 
ให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันขอบด้วยกฎหมาย 
ยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใข้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น)

(๖) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม 
แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้น 
จะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราขบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒ มีผลใช้บังคับ) เจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรักษาโดยสำนักงาน

เศรษฐกิจ ...



เศรษฐกิจการเกษตร เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำเป็นต้องเก็บรักษา 
ข้อมูลต่อไป หรือยังคงมีสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท่ีให้ประโยชน์ 
แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่

(๗) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ 
ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในรูปแบบที'สามารถอ่านหรือใช้งาน 
โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปีดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถีงอาจขอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าว 
ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อ ๑๘ โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาบเศรษฐกิจการเกษตร) 
หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณี 
และความสัมพันธ์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และอาจได้รับโทษตามท่ี 
กำหนดโดยพระราชบัญฟัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมท้ัง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวช้อง 

ข้อ ๑๙ การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล
ในกรณีที'เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีได้ปฏิบัติตาม 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โปรดติดต่อมายังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีโอกาสได้รับทราบ 
ข้อเท็จจริงและได้ข ี้แจงในประเด็นต่าง  ๆ รวมถีงจัดการแก่ไขข้อกังวลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน 
ใบโอกาสแรก

ข้อ ๒๐ การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจพิจารณาปรับปรุง แก่ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

และแนวปฏิบัติน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร รวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนเริ่มดำเนินการหรืออาจส่งประกาศ 
แจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ภายหลังการบังคับใช้นโยบายฉบับนี๋ให้ถือเป็นการรับทราบข้อตกลงในนโยบายและแนวปฏิบัตินี้แล้ว

ทั้งน้ี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นบีจจุบัน 
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อ ๒๑ การติดต่อ...



ข้อ ๒๑ การติดต่อกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ 
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

(๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๔๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๙๐๐๐ 
โทร. ๐ ๒๑๔๙ ๓๘๐๐-๒๙ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๐ 
เว็บไซต์ : www.oae.go.th 
อีเมล : saraban@ oae.go.th

(๒) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection O fficer: DPO)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๔๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๙๐๐๐ 
โทร. ๐ ๒๑๔๙ ๓๘๐๐-๒๙ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๐ 
เว็บไซต์ : www.oae.go.th 
อีเมล : dpo@ oae.go.th

ประกาศ ณ วันท่ี 9๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายฉันทาน'นVโ ว?รณเรจร)
1*จาธํการสำนักงานเศรษฐกิจพรนพ•พ
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