จัดทำโดย จนท.ทสส.สบน.ทอ. จ.ต.หญิง หงส์ ฟ้ำ เกตุระหงษ์ โทร. 38864

1.
2.

ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2563
ระเบียบนีใ้ ช้บังคับเมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
บรรดำระเบียบและคำสั่ งอืน
่ ใด ในส่ วนทีก
่ ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ
้ ทน

3. ในระเบียบนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ข้ อ มู ล ของผู้ ถึ ง แก่ ก รรม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้มีอำนำจหน้ำที่ตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
ผู้มีหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่ งหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลกำรเก็บรวบรวมใช้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้มีหน้ำที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบกำรดำเนินงำนประสำนงำนให้ควำมร่วมมือรวมถึงรักษำควำมลับของข้อมูลส่ วนบุคคลตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
๘๘๘๘ผู้ควบคุมข้อมูลฯ/ผู้ประมวลผลข้อมูลฯ
บุคคล

กำลังพลกองทัพอำกำศและบุคคลภำยนอกที่กองทัพอำกำศได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล

4. ระเบียบนีไ้ ม่ใช้บังคับกับกำรดำเนินกำรของกองทัพอำกำศในด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงของกำรรักษำควำมปลอดภัยของประชำชน
รวมทั้งหน้ำที่เกี่ยวกับนิติวิทยำศำสตร์หรือกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

5.

ให้เจ้ำกรมกำลังพลทหำรอำกำศ รักษำกำรตำมระเบียบนี้

6.

หมวด 1 บททั่วไป

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคล จะกระทำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯไม่ได้ หำกเจ้ำของข้อมูลไม่ได้ให้

ควำมยินยอมไว้ก่อนหรือขณะนั้น เว้นแต่ ที่ กำ ห น ดไว้ ต ำม ข้ อ 10 และข้อ 11
กำรขอควำมยินยอมทำโดยเป็นหนังสื อหรือทำโดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ฯ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท รำบถึ ง ผลกระทบจำกกำรถอนควำม
ยินยอมแก่เจ้ำของข้อมูลฯ

ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องแจ้ง วัตถุประสงค์กำร เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคล และกำรขอควำมยินยอมต้องแยกส่ วนออกจำกข้อควำม
อื่นอย่ำงชัดเจนและไม่เป็นกำรหลอกลวงหรือทำให้เจ้ำของข้อมูลฯเข้ำใจผิด
ในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว

ในกรณี ที่เจ้ำของข้ อ มูลส่ ว นบุค คลเป็นผู้เยำว์ บุค คลไร้ค วำมสำมำรถ
หรือ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อำนำจ
ปกครอง ผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

กำรขอควำมยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องคำนึงอย่ำงถึงที่สุดในควำม
เป็นอิสระของเจ้ำของข้อมูล ฯในกำรให้ควำมยินยอม ทั้งนี้ กำรทำสั ญญำ
และบริกำรใดๆ ต้องมีควำมจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับกำรทำสั ญญำซึ่ง
รวมถึงกำรให้บริกำรนั้นๆ

กำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำข้อมูลฯที่ ไม่เป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในหมวด
นี้ ไม่มีผลผูกพั น และไม่ทำให้ผู้ควบคุมฯสำมำรถทำกำรเก็บรวบรวม/ใช้/
เปิดเผย ข้อมูลส่ วนบุคคลได้

เจ้ำของข้อมูลฯสำมำรถถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยง่ำย เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิ ทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำยหรือสั ญญำที่ให้ประโยชน์แก่
เจ้ำข้อมูลฯ และกำรถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำร เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ที่เจ้ำของข้อมูลฯ ได้ให้ควำมยินยอมไปแล้ว

7. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตำมวัตถุประสงค์ที่
ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลไว้ก่อนหรือในขณะทีเ่ ก็บรวบรวม

กำรเก็ บ รวบรวม/ใช้ / เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลที่ แ ตกต่ ำ งไปจำก
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ จ ะกระท ำมิ ไ ด้
ให้เจ้ำของข้อมูลฯ ทรำบ

เว้ น แต่

แจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ หม่

ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็น ผู้เยำว์ บุคคล
ไร้ควำมสำมำรถ หรือ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ต้องได้รับควำมยินยอมจำก
ผู้ ใ ช้ อ ำนำจปกครอง ผู้ อ นุ บ ำล หรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ แล้ ว แต่ ก รณี และต้ อ งได้ รั บ ควำม
ยินยอมก่อนทำกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

หมวด 2

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล

8. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่ำทีจ่ ำเป็น
9. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งให้เจ้ำของฯ ทรำบ ก่อนหรือขณะเก็บ ดังต่อไปนี้
9.1 วัตถุประสงค์ ( ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ม.10 )
9.2 ระยะเวลำทีอ
่ ำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม
9.3 ผลกระทบจำกกำรไม่ให้ข้อมูลฯ
9.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนทีข่ ้อมูลฯ อำจจะถูกเปิดเผย
9.5 ข้อมูลเกีย
่ วกับผู้ควบคุมข้อมูลฯ สถำนทีต
่ ิดต่อ และวิธีกำรติดต่อ
9.6 เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิในกำรทีจ
่ ะได้รับรู้ผลกระทบทีเ่ กิดจำกกำรให้จัดเก็บ/ไม่ให้จัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล

10. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล เว้นแต่
10.1 เพื่ อจัดทำเอกสำรประวัติศำสตร์/จดหมำยเหตุ
10.2 เพื่ อประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรศึ กษำวิจัย หรือ สถิติของกองทัพอำกำศ
10.3 เพื่ อป้ องกันระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุ ขภำพของบุคคล

10.4 เพื่ อจำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสั ญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลฯเป็นคู่สัญญำ / เพื่ อใช้ในกำรดำเนินกำรตำมคำขอของเจ้ำของ
ข้อมูลก่อนเข้ำทำสั ญญำนั้น
10.5 เพื่ อกำรจำเป็นเพื่ อกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดำเนินภำรกิจเพื่ อประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลฯ / ปฏิบัติหน้ำที่ใน
กำรใช้อำนำจรัฐทีไ่ ด้รับมอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลฯ
10.6 เพื่ อเป็นกำรจำเป็นเพื่ อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุมฯ เว้นแต่ ประโยชน์น้ันมีควำมสำคัญน้อยกว่ำสิ ทธิ
ขั้นพื้ นฐำนในข้อมูลส่ วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลฯ

11. ห้ำมมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลฯ เว้นแต่ เป็นข้อมูลฯที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับ
กำรยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมข้อ 10

หมวด 3

กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล

12. กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ ยู่ในทอ. ต้องได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนีไ้ ม่จำเป็นต้องขอควำมยินยอม

12.1 เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับกำรวำงแผน หรือกำรทำสถิติหรือสำมะโนต่ำงๆของทอ.

12.2 เพื่อป้ องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุ ขภำพของบุคคล
12.3 เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะโดยชอบด้วยกฎหมำย
12.4 เพื่อประโยชน์แก่กำรสื บสวนสอบสวนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย
12.5 เป็นกำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือตำมคำสั่ งศำล

13. ในกรณีทผี่ คู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งข้อมูลหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือประเทศ
ปลำยทำงทีไ่ ด้รบ
ั ข้อมูลฯ ต้องมีมำตรฐำนกำรคุม
้ ครองข้อมูลฯ ไม่ต่ำกว่ำทีก
่ องทัพอำกำศกำหนดไว้ เว้นแต่
1. เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

2. ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลฯ โดยแจ้งให้ทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลฯที่ไม่เพียงพอ
ของประเทศปลำยทำงหรือองค์กรระหว่ำงประเทศที่ได้รับข้อมูลฯ
3. เป็นกำรจำเป็นเพื่อปฏิบัติตำมสั ญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลเป็นคู่สัญญำ
4. เป็นกำรกระทำตำมสั ญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลฯกับบุคคลเพื่อประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลฯ
5. เพื่อป้ องกันระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุ ขภำพของบุคคล

หมวด 4

กำรขอใช้สิทธิของเจ้ำข้อมูลส่ วนบุคคล

14. ในกรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินกำร ดังต่อไปนี้ เว้นแต่
14.1 เพิกถอนควำมยินยอม

14.6 โอนย้ำยข้อมูลส่ วนบุคคล

14.2 ขอเข้ำถึงและขอรับสำเนำข้อมูลส่ วนบุคคล

14.7 คัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

14.3 แก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคล
14.4 ลบข้อมูลส่ วนบุคคล
14.5 ระงับกำรใช้ข้อมูลส่ วนบุคคล
ให้เจ้าขอข้อมูลยื่นคาขอโดยทาเป็นหนังสื อ หรือทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

15.

ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลดำเนินกำรคำขอในข้อ 14 โดยไม่ชักช้ำ ภำยใน

16.

ในกรณีทผ
ี่ ู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลปฏิเสธคำขอในข้อ 14 ให้แจ้งเจ้ำของข้อมูลฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ

30 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับคำขอ

หมวด 5 กำรรักษำควำม
ปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคล

17. กองทัพอำกำศ ต้องจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
17.1 กำหนดสิ ทธิในกำรเข้ำถึง/ใช้/เปิดเผย กำรประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล
รวมถึงกำรแสดงหรือยืนยันตัวบุคคลผู้เข้ำถึงหรือใช้ข้อมูลฯ

17.2 กำรส่ งหรือโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงกำรนำข้อมูลฯไป
เก็บบนฐำนข้อมูลในระบบอืน
่ ใดซึ่งผู้บริกำรรับโอนข้อมูลหรือบริกำรเก็บรักษำข้อมูล
อยู่ต่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือประเทศปลำยทำงทีไ่ ด้รับข้อมูลฯ ต้อง
มำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลฯที่ เท่ำเทียม หรือดีกว่ำ มำตรกำรตำมระเบียบนี้

18.ในกรณีทมี่ ีกำรฝ่ำฝืนมำตรกำรตำมข้อ 17 จนเป็นเหตุให้ข้อมูลส่ วนบุคคลรั่วไหลสู่

สำธำรณะ อันอำจมีควำมเสี่ ยงสู งทีจ
่ ะมีผลกระทบต่อสิ ทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลฯ

ให้ดำเนินกำรดังนี้

18.1

ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินกำรแจ้งเจ้ำข้อมูลทรำบ

18.2 ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล

19. ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลมีหน้ำทีด
่ ังต่อไปนี้
19.1 จัดให้มีเจ้ำหน้ำทีค
่ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
19.2 จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ที่เหมำะสมเพื่ อป้ องกันกำรสู ญหำยเข้ำถึงใช้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปรำศจำกอำนำจหรือโดยมิ ชอบและต้องทบทวนมำตรกำรดังกล่ำว
เมือ
่ มีควำมจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่ อให้มีประสิ ทธิภำพในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ทีเ่ หมำะสม

19.3 ในกรณีทต
ี่ ้องให้ข้อมูลส่ วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลฯ ต้องดำเนินกำรเพื่ อ ป้ องกันมิให้ผู้น้ันใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดย
ปรำศจำกอำนำจหรือโดยมิชอบ

19.4 จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพื่ อดำเนินกำรลบหรือทำลำยข้อมูล ส่ วนบุคคลเมื่อพ้ นกำหนดระยะเวลำ
กำรเก็บรักษำหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล
นั้นหรือตำมทีเ่ จ้ำของข้อมูลส่ วนบุคคลร้องขอหรือทีเ่ จ้ำของข้อมูลได้ถอนควำมยินยอมเว้นแต่ เก็บรักษำไว้
เพื่ อวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น

20.

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลมี

หน้ำทีด่ ังต่อไปนี้

20.1 จัดให้มีเจ้ำหน้ำทีค
่ ุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
20.2 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่ วนบุคคลตำมคำสั่ งที่ได้รับจำกผู้ควบคุมข้อมูลฯ เท่ำนั้น

เว้นแต่ คำสั่งนั้นขัดต่อกฎหมำยหรือขัดกับระเบียบนี้

20.3 จั ด ให้ มี ม ำตรกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงปลอดภั ย ที่
เหมำะสมเพื่ อ ป้ อ งกั น กำรสู ญ หำยเข้ ำ ถึ ง ใช้ เ ปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขหรื อ
เปิ ดเผยข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คลอโดยมิ ช อบ รวมทั้ งแจ้ ง ให้ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล
ส่ วนบุคคลทรำบถึงเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลที่เกิดขึ้น

20.4 จัดทำและเก็บรักษำบันทึกรำยกำรของกิจกรรมกำร
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล

21.

เจ้ำหน้ำทีค
่ ุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลมีหน้ำทีด
่ ังต่อไปนี้

21.1 ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ค วบคุ มข้อ มูลส่ วนบุค คลหรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลรวมทั้งผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบนี้
21.2 ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของผู้ควบคุมข้อมูลส่ วน
บุ ค คลหรื อ ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลรวมทั้ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บกำรปฏิ บัติ ต ำมระเบี ย บนี้ เกี่ ย วกั บกำรเก็ บรวบรวมใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลเพื่ อให้เป็นไปตำมระเบียบนี้
21.3 ประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือในกรณีที่มีปัญหำ
เกี่ ย วกั บ กำรเก็ บ รวบรวมใช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลรวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้

21.4 รักษำควำมลับของข้อมูลส่ วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือ
ได้มำเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

22. หำกมีกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนีใ้ ห้ผู้บังคับบัญชำ

ดำเนินกำรตำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้องต่อไปข้อ

23. ให้ผู้รักษำกำรตำมระเบียบนีม้ ีอำนำจกำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เกีย
่ วกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลให้เป็นไปตำมระเบียบนี้

