
 

 

 

ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 

ของระบบ“แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” พอรทลักลางสำหรับใหบริการประชาชน 

ประกาศความเปนสวนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหทานไดทราบและเขาใจในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ่งตอไปในประกาศน้ี เรียกวา “สพร.” ไดเก็บรวบรวม ใช 
และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยเปนไปตามอำนาจหนาที่และวัตถุประสงค ในการ
ใชระบบ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” พอรทัลกลางเพื่อประชาชนของ สพร. ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “แอป
พลิเคชัน ทางรัฐ” 

 
สพร. ไดทำการพัฒนา “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” พอรทัลกลางเพื่อประชาชน สำหรับอำนวยความ

สะดวกในการทำธุรกรรมออนไลนภาครัฐผานชองทางเดียวดวยบัญชีเขาใชงานเดียว รองรับการตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลของทาน และการขอรับบริการตาง ๆ ของรัฐ บนมาตรฐานความปลอดภัยข้ันสูง พรอมติดตาม
สถานะการขอใชบริการภาครัฐไดอยางสะดวก เชน การแสดงขอมูลบคุคล การตรวจสอบสิทธ ิเปนตน 

1. สพร. เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคอะไร 
สพร.จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อความจำเปนในการปฏิบัติหนาที่

ของ สพร. ในการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรอืความจำเปนในการใชอำนาจรัฐตามที่ สพร. ไดรับ
มอบ 

ทั้งนี้ การพัฒนาและใหบริการ “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” พอรทัลกลางเพื่อประชาชน เปนการดำเนิน
ภารกิจสาธารณะและการใชอำนาจรัฐที่ สพร. ไดรับมอบตามกฎหมายและกฎระเบียบ ดังตอไปนี้ 

1.1 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 มาตรา 6  
1.2 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 10 

11 12 13 14 16  17 และ 18 
 

2. ขอมูลสวนบุคคลที่ สพร. เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย 

ประเภทของขอมลูสวนบคุคลที ่สพร. เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับขอบเขต
ของบริการที่ทานอาจเคยใชหรือสนใจ โดยมีทั้งขอมูลสวนบุคคลทั่วไปและขอมูลสวนบุคคลออนไหว ซ่ึงรวมถึง
ขอมูลดังตอไปนี ้

 
 
 
 

 



 

 

2.1 ขอมูลสวนบุคคลที่ สพร. เก็บรวมรวม เพื่อใชในการพิสูจนตัวตน 
ประเภทขอมูล ขอมูลสวนบุคคล 

รายละเอียดที่ใชในการระบุตัวตนและ
การยืนยันตัวตน 

- เลขประจำตัวประชาชน 
 ชื่อ ชื่อกลาง(ถามี) นามสกุล

- วันเดือนปเกิด 

ขอมูลสวนบุคคลออนไหว - ขอมูลชีวภาพ (biometric data) ไดแก การจดจำใบหนา (face 
recognition)  

- ศาสนา 

 
 

2.2 ขอมูลสวนบุคคลท่ี สพร. เก็บรวมรวม เพื่อใชในการเขาถึงขอมูล และขอรับบริการตาง ๆ จาก    
ผูใหบริการรายอ่ืน 

ประเภทขอมูล ขอมูลสวนบุคคล 

รายละเอียดการติดตอ - ที่อยู 
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
- หมายเลขโทรศัพท 

ขอมูลทางภูมิศาสตรและขอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณและซอฟตแวรของทาน 

 ตำแหนงจีพีเอสของทานสำหรับใช “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” กรณี
ที่บริการของรัฐที่ทานตองการเขาถึงจำเปนตองใชขอมูลตำแหนงจี
พีเอส เชน การตรวจสอบขอมูลโฉนดที่ดินของตำแหนงปจจุบัน
ของทาน หรือการคนหาจุดใหบริการของรัฐที ่ใกลเคียงกับทาน 
เปนตน

 
2.3 ขอมูลสวนบคุคลที่เก็บรวมรวม ใช และเปดเผย เพ่ือใชในการสนับสนุนการใหบริการของ สพร. 

ตลอดจนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ประเภทขอมูล ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลทางภูมิศาสตรและขอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณและซอฟตแวรของทาน 

- หมายเลขประจำเคร่ืองคอมพิวเตอร (IP address) 
- ขอกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและขอมูลเฉพาะที่ใชระบุตัวตน 

ขอมูลการเขาใช และการขอใชบริการ - ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) และการเขาใชความสามารถ
ตาง ๆ ในแอปพลิเคชนั ทางรัฐ 

- ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Log) และการเขาใชความสามารถ
ตาง ๆ ในบริการผูใหบริการรายอื่นผานแอปพลิเคชันของทางรัฐ
ของ สพร. 



 

 

ขอมูลอ่ืนๆ - บันทึกการโตตอบและการสื่อสารระหวางทานกับ สพร. ไมวาจะ
ผานชองทางใด ก็ตาม รวมถึงแตไมจำกัดเพียง  โทรศัพท อีเมล 
ขอความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน (social 
media) 

- ขอมูลที่ทานใหไวกับ สพร. ไมวาผานชองทางใดๆ 

 

3. แหลงท่ีมาของขอมลูสวนบุคคลของทาน 

โดยทั่วไปแลว สพร.จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรงในข้ันตอนการลงทะเบียน แตใน
บางกรณี สพร.อาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากแหลงอื่นเมื่อทานไดทำการขอใชบริการตาง ๆ ใน
แอปพลิเคชัน ทางรัฐ ไดแก ผูใหบริการรายตาง ๆ ซึ่งเชื่อมตอกับแอปพลิเคชัน ทางรัฐ ทั้งนี้ วัตถุประสงคใน
การเปดเผยแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปเพื่อการเชื่อมตอบริการของผูใหบริการรายนั้น ๆ และแสดงผลแกทาน
เทานั้น ซ่ึง สพร.จะดำเนินการใหเปนไปตามทีพ่ระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

ขอมูลสวนบุคคลที่ สพร.เก็บรวบรวมจากแหลงอื่น อาจรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะขอมูลที่ สพร.ไดรับ
จากหนวยงานราชการ หนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแล สพร. และ/หรือ ผูใหบริการภายนอก (เชน ขอมูลที่
เปดเผยตอสาธารณะ หรือขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไดถูกเก็บรวบรวมไวแลวโดยหนวยงานผูใหบริการอ่ืน)

4. สทิธติาม พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถปุระสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน
อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถเริ่มใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดงัตอไปนี้ 

4.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาและเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ี สพร. เก็บรวบรวม
อยู เวนแตกรณีที่ สพร. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำ
ขอของทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

4.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง 
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

4.3 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหน่ึงกรณีใดดังตอไปนี้ 

4.3.1 เมื่อ สพร. อยูระหวางการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล
ของทานใหถูกตอง สมบรูณและเปนปจจุบัน 

4.3.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

4.3.3 เมื่อขอมูลสวนบคุคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคที่ 
สพร. ไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคให สพร. เก็บรักษาขอมูลนั้น
ตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 



 

 

4.3.4 เมื่อ สพร. อยู ระหวางการพิสูจนใหเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมลูสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อนัเนื่องมาจากการที่
ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบคุคลของทาน 

4.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่ 
สพร. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน สพร. สามารถแสดงใหเห็น
วาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา 
หรือเพื ่อการกอตั ้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทาง
กฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ สพร.) 

 

5. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

สพร. อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือองคกรดังตอไปนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการ
เชื่อมโยงบูรณาการขอมูลในการใหบริการแอปพลิเคชัน ทางรัฐแกทาน ภายใตหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. 2562 

5.1 หนวยงานของรัฐ และ/หรือ หนวยงานท่ีมีหนาที่กำกับดูแล สพร. 
5.2 บุคคลภายนอกที่เชื่อมตอการใหบริการตาง ๆ กับแอปพลิเคชัน ทางรัฐ (เชน การวิเคราะหและ

การยืนยันตัวบุคคล (eKYC)) 
5.3 ผูรับมอบอำนาจ ผูรับมอบอำนาจชวง ตัวแทน หรือผูแทนโดยชอบธรรมของทานที่มีอำนาจตาม

กฎหมายโดยชอบ 
 

6. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี สพร. อาจมีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมลูสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ โดย 
สพร. จะใชความพยายามอยางดีที่สุดในการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังหนวยงานหรือประเทศที่
มีมาตรฐานความปลอดภัยในการรักษาขอมูลสวนบุคคลเพียงพอ ทั้งนี้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑการให
ความคุ มครองขอมูลสวนบุคคลที่สงหรือโอนไปยังตางประเทศที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ประกาศกำหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี ้

6.1 เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให สพร. ตองสงหรือโอนขอมลูสวนบุคคลไปตางประเทศ  
6.2 ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งน้ีตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุมครอง
สวนบุคคลประกาศกำหนด  

6.3 เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอืน่ เมื่อทาน
ไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได หรือ ดำเนินภารกจิเพื่อประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ 



 

 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

สพร. จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานที่ถูกเก็บรวบรวมภายใตแอปพลิเคชัน ทางรัฐ เปน
ระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทานสิ้นสุดความสัมพันธกับแอปพลิเคชัน ทางรัฐ เชน หลังจากที่ทานปดบัญชี 
หรือกรณี สพร.ปฏิเสธคำขอใชบริการของทาน หรือทานขอยกเลิกการใชบริการแอปพลิเคชัน ทางรัฐ เปนตน  

ทั้งน้ี เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว สพร. จะทำการ 
- ลบขอมูลสวนบุคคลของทาน เมื่อขอมูลนั้นหมดความจำเปนในการใชตามวัตถุประสงคที่ 

สพร. แจงตอทาน 
- ทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดดวยวิธีการที่เหมาะสมและเปนไป

ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 
 

8. การใชคุกก้ี 

สพร. จำเปนตองเก็บรวบรวมและใชคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อทานใชแอปพลิเคชัน 
ทางรัฐ เพ่ือเพ่ิมมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัย (การระบุตัวตนของผูใชบรกิาร)

นอกจากนี้การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกลาวจะชวยให สพร. สามารถ
จดจำทาน ทราบถึงความชื่นชอบของทาน และปรับปรุงวิธีการที ่สพร. จะเสนอบริการใหแกทาน 

 

9. การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

เพื่อเปนการปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทานใหมีความมั่นคงปลอดภัย และปองกันไมให
ผูอื ่นที่ไมมีสิทธิเขาถึงขอมูล รวมถึงรักษาความถูกตองของขอมูล ทานจะตองไมเปดเผยรหัสผานใหกับ
บุคคลภายนอกทราบ หากทานไดมีการแบงปนหรือเปดเผยรหัสผานหรือขอมูลสวนบุคคลของทานใหกับบุคคล
อื่น หรือแมวาในกรณีใด ๆ ที่ทานไมสามารถรักษาความลับในรหัสผานสวนตัวหรือไมสามารถควบคุมการใช
งานของรหัสผานของผูใชงานระบบได ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตชื่อ
หรือบัญชีของทาน โดยถอืวาเปนการกระทำโดยทานเองและตองรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ทานเปนเจาของ
บัญช ี

ทั้งนี้ สพร. มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม เพื่อปองกัน
มิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับ
อนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Policy) ของ สพร. 

 

10. การมีสวนรวมของเจาของขอมูล 

สพร. จะเปดเผยรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลก็ตอเมื่อไดรับคำรองขอจากเจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ 
ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคำรองขอผาน DGA Contact Center ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส 



 

 

ในกรณีที่เจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผู พิทักษตามกฎหมายมีการ
คัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล  
ฯลฯ สพร. จะดำเนินการบันทกึหลักฐานคำคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งนี้ สพร. อาจปฏิเสธสิทธิ์ตามวรรคสองไดตามกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของ
ผูใชงานระบบถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผูใชงานระบบนั้นได 

 

11. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงทำหนาท่ีควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

สพร. กำหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที ่มีหนาที่เกี ่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของผูใชงานแอปพลิเคชัน ทางรัฐ เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดย สพร. 
ขอรับรองวาจะดำเนนิการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 

 
12.  การเปล่ียนแปลงแกไขประกาศความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศความเปนสวนตัวน้ี สพร. อาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง
ตามท่ี สพร. เห็นสมควร และ สพร. จะทำการแจงใหทานทราบผานทางอีเมลหรือชองทางอื ่นใดที่ สพร. 
เห็นสมควร หรือผานทางผูดูแลระบบของหนวยงานของผูใชงานระบบ โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกำกับอยู
ตอนทาย และขอใหทานโปรดตรวจสอบเปนระยะ เพื่อรับทราบประกาศความเปนสวนตัวฉบับใหมอยูเสมอ 
โดยเฉพาะกอนทีท่านจะสงขอมูลสวนบุคคลมาที่ระบบแอปพลิเคชัน ทางรัฐ 

โดยในการเขาใชระบบแอปพลิเคชัน ทางรัฐ ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศ
ความเปนสวนตัวนี้ หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศความเปนสวนตัวนี้ โปรดหยุดการใชระบบแอป
พลิเคชัน ทางรัฐ หากทานยังคงใชระบบแอปพลิเคชัน ทางรัฐ นี้ ภายหลังจากที่ขอตกลงนี้มีการแกไขและนำข้ึน
ประกาศในเว็บไซตหรือระบบแอปพลิเคชัน ทางรัฐ แลว ใหถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

 

13.  การติดตอสอบถาม  

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานระบบหรือ
เกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวนี้ ทานสามารถสอบถามไดที่ผูดูแลระบบของหนวยงานของผูใชงานระบบ 
หรือหากเปนขอสงสยัที่ผูดูแลระบบของหนวยงานของผูใชงานระบบไมสามารถตอบได ผูดูแลระบบนั้นสามารถ
ต ิดต อมาย ัง  DGA Contact Center ผ  านทางหมายเลขโทรศ ัพท  02 612 6060 หร ือทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส contact@dga.or.th โดย สพร. จะพยายามอยางเต็มที่ในการแกไขขอกังวลและปญหาตาง ๆ 

 
 
 

 


