
 

 

 

 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ของผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้  เรียกว่ำ “ส ำนักงำน”) ตระหนัก 
และให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริกำรและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดในเรื่องกำรเคำรพ
สิทธิควำมเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริกำรเป็นส ำคัญ 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกำศ”) นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้ใช้บริกำรของ
ส ำนักงำนได้ทรำบรำยละเอียดของวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “ประมวลผล”) 
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนที่ส ำนักงำนด ำเนินกำรในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Controller) ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทัง้นี้ ส ำนักงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้ 

๑. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๑.๑ ส ำนักงำนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ภำยใต้ฐำนกฎหมำยดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ ควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำหรือเพ่ือใช้ 
ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเข้ำท ำสัญญำนั้น ซึ่งหำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นส ำนักงำนอำจ 
ไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑.๑.๒ ควำมจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจสำธำรณะหรือกำรใช้อ ำนำจรัฐ 
ที่ได้มอบให้แกส่ ำนักงำน ทั้งนี้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑.๑.๓ ควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของส ำนักงำน หรือของบุคคลอ่ืน 
โดยประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทั้งนี้ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๑.๔ ได้รับควำมยินยอมที่สมบูรณ์จำกท่ำน ในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมของท่ำน  
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๒. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ส ำนักงำนด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ เพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรยืนยันตัวบุคคลส ำหรับกำรให้บริกำรด้ำนงำนเรื่องร้องเรียน 
กำรเข้ำท ำสัญญำ หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับส ำนักงำน 

๒.๒ เพ่ือประกอบกำรแสวงหำข้อเท็จจริงในกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนของท่ำนหรือบุคคล 
ที่เก่ียวข้อง  

๒.๓ เพ่ือติดต่อประสำนงำนกับท่ำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรของท่ำน เช่น กำรขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม กำรแจ้งควำมคืบหน้ำ กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ เป็นต้น 

๒.๔ เพ่ือให้ส ำนักงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือด ำเนินกำรอันเป็นควำมจ ำเป็นต่อ 
กำรเข้ำท ำสัญญำซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำกับส ำนักงำน เช่น กำรจ้ำงงำน จ้ำงท ำของ กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือหรือสัญญำในรูปแบบอื่น เป็นต้น 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ำนักงำน เก็บรวบรวม 

เพ่ือวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ ๒. ส ำนักงำน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

๓.๑ แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคล 

๑ . ข้อมูลที่ เก็บโดยตรงผ่ำนกำรกรอกข้อมูล 
ในเว็บไซต์ของส ำนักงำน แอปพลิเคชัน กำรกรอก
แบบสอบถำม กำรกรอกใบสมัคร กำรสัมภำษณ์ 
หรือกำรที่ท่ำนส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่
ส ำนักงำนโดยตรง 

ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล ชื่อกลำง ชื่อเล่น ลำยมือชื่อ 
วัน/เดือน/ปีเกิด อำยุ เพศ รูปถ่ำย สัญชำติ ข้อมูล
ทะเบียนบ้ำน ต ำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ที่ติดต่อได้ หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ อีเมล ไอดีไลน์ เลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน อำยุรำชกำรคงเหลือ ประวัติกำรศึกษำ 
ประวัติกำรท ำงำน ประวัติกำรฝึกอบรม ประวัติกำร
สอนและควำมเชี่ยวชำญ เลขที่บัญชีธนำคำรของบุคคล
หรือหน่วยงำน ข้อมูลผู้ประสำนงำน ผลส ำรวจควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำร เป็นต้น  

๒. ข้อมูลที่เก็บโดยกำรใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือ
ติดตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
ของท่ำน 

เว็บไซต์คุกก้ี ข้อมูลกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ข้อมูล
กำรใช้ Application, Device ID, Browsing history 
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๓.๒ จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 

จุดประสงค์ในกำรใช้ข้อมูล รำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้  

๑.  เ พ่ือกำรยืนยันตัวตน พิสูจน์ตั วตนและ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่ำนสมัครใช้บริกำรของ
ส ำนักงำน หรือติดต่อใช้บริกำร หรือใช้สิทธิตำม
กฎหมำย  

ชื่อ-นำมสกุล อำยุ  เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 
ที่อยู่ ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล 

๒. เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์ โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ 
ของส ำนักงำน 

ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ 
อีเมล ข้อมูลผู้ประสำนงำน 

๓. เพ่ือติดต่อประสำนงำนและแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำง ๆ  

ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ ต ำแหน่ง สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ 
อีเมล ข้อมูลผู้ประสำนงำน 

๔. กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ส ำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 

๔.๑ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  หน่วยงำนที่มี อ ำนำจหน้ำที่  หรือบุคคลอ่ืนเ พ่ือกำรด ำเนินกำร 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ค ำสั่งของผู้มีอ ำนำจ ค ำสั่งหรือหมำยศำล เป็นต้น 

๔.๒ หน่วยงำนเครือข่ำย คู่สัญญำ ผู้ ให้บริกำรหรือบุคคลผู้ เกี่ยวข้องหรือมีควำมจ ำเป็น 
ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำน ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่ำน เช่น ผู้ให้บริกำรระบบฐำนข้อมูล ผู้จัดส่ง
เอกสำรหรือผู้พัฒนำเว็บไซต์ เป็นต้น 

๔.๓ ประกำศต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน สื่อ Social Media เช่น Facebook ของ
ส ำนักงำน หรือสื่ออ่ืน ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ในกรณีเช่น กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครบุคคล 
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 

๕. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่ำน 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำนอยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนที่ส ำนักงำน เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน เว้นแต่กรณีที่ ส ำนักงำน 
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มีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำลและกรณีที่กำรขอเข้ำถึงและรับส ำเนำของท่ำน จะส่ง 
ผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

๕.๒ สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มี  
ควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

๕.๓ สิทธิในกำรขอให้องค์กรระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ส ำนักงำน ท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 

๕.๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์ 
ที่ส ำนักงำน ได้แจ้งแก่ท่ำนในกำรเก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้ ส ำนักงำน เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไป 
เพ่ือประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน 

๕.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ส ำนักงำนก ำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำย 
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้  
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

๕.๔ สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เว้นแต่กรณีท่ี
ส ำนักงำนมีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น ส ำนักงำนสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ 
ตำมภำรกิจของส ำนักงำน) 

๖. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศ  

ส ำนักงำนส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศเพ่ือกำรส่งข้อมูลที่จ ำเป็นให้
องค์กรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมกฎหมำย โดยเรำได้ด ำเนินกำร ตำมหลักเกณฑ์กำรให้ควำมคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่ำงประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกำศก ำหนด เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
ไปต่ำงประเทศ  



๕ 
 

๖.๒ ส ำนักงำนได้แจ้งให้ท่ำนทรำบและได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีที่ประเทศปลำยทำง 
มีมำตรฐำนกำร คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตำมรำยชื่อประเทศที่คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ส่วนบุคคลประกำศก ำหนด  

๖.๓ เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือของบุคคลอ่ืน 
เมื่อท่ำนไมส่ำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้ หรือเพ่ือด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 

๗. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

๗.๑ ส ำนักงำนเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้น
เข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์  

๗.๒ ข้อมูลของท่ำนจะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ท ำ
กำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  

เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว ส ำนักงำนจะท ำกำรลบ ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
เมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่ำน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ส ำนักงำน
มีควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำข้อมูลบำงส่วนเพ่ือประโยชน์ของท่ำน หรือในกรณีที่ท่ำนได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพำท
หรือคดีควำมเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรของท่ำน ส ำนักงำนขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำภำรกิจ
ดังกล่ำวจะมีข้อก ำหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพำทนั้นจะได้มีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแล้ว 

๘. กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

ส ำนักงำนมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม 
ทั้งในเชิงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) ของส ำนักงำน 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้น
โดยประกำศให้ทรำบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำว
รวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมท่ีเหมำะสม 

๙. กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน 

ส ำนักงำนอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกท่ำน ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท 
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้ พิทักษ์ตำมกฎหมำยของท่ำน โดยส่งค ำร้องขอผ่ำน อีเมล : 
info@ombudsman.go.th 
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ในกรณีที่ท่ำน ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย  
มีกำรคัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
ส ำนักงำนจะด ำเนินกำรบันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

ทั้งนี้ ส ำนักงำนอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้ 

๑๐. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ส ำนักงำนได้ก ำหนดให้ผู้ปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่และบุคคลเฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ โดยส ำนักงำนจะด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคคลดังกล่ำวปฏิบัติตำมประกำศนี้ 
อย่ำงเคร่งครัด 

๑๑. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว 

ส ำนักงำนอำจพิจำรณำปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ตำมที่เห็นสมควร และจะท ำ
กำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่ำสุดก ำกับไว้ อย่ำงไรก็ดี 
ส ำนักงำนขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ 
ท่ำนจะท ำกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

กำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน ถือเป็น  
กำรรับทรำบตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศฉบับนี้ 
หำกท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกท่ีประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว ถือว่ำท่ำน
ได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

๑๒. กำรติดต่อสอบถำม  

ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

ชื่อ : ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  

สถำนที่ติดต่อ : ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี 
ชั้น ๕ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๑๐ 

ช่องทำงกำรติดต่อ : info@ombudsman.go.th 

       โทร ๐๒-๑๔๑-๙๑๐๐ หรือ โทร ๑๖๗๖ (โทรฟรีทั่วประเทศ) 


