
จัดท ำโดย จนท.ทสส.สบน.ทอ. จ.ต.หญิง หงส์ฟ้ำ เกตุระหงษ์ โทร. 38864



1.   ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563

2.   ระเบียบนีใ้ช้บังคับเมื่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

บรรดำระเบียบและค ำส่ังอืน่ใด ในส่วนทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ในระเบียบนี ้หรือซึ่งขดัแยง้กบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน

3. ในระเบียบนี้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล ซึ่งท ำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังหรือในนำมของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำรเก็บรวบรวมใช้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนประสำนงำนให้ควำมร่วมมือรวมถึงรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก

๘๘๘๘ผู้ควบคุมข้อมูลฯ/ผู้ประมวลผลข้อมูลฯ

บุคคล    ก ำลังพลกองทัพอำกำศและบุคคลภำยนอกที่กองทัพอำกำศได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4. ระเบียบนีไ้ม่ใช้บังคับกับกำรด ำเนินกำรของกองทัพอำกำศในด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงของกำรรักษำควำมปลอดภัยของประชำชน

รวมท้ังหน้ำท่ีเกี่ยวกับนิติวิทยำศำสตร์หรือกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย

5.  ให้เจ้ำกรมก ำลังพลทหำรอำกำศ รักษำกำรตำมระเบียบนี้



หมวด 1 บททั่วไป
6. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล  จะกระท ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลฯไม่ได้ หำกเจ้ำของข้อมูลไมไ่ด้ให้

ควำมยินยอมไว้ก่อนหรือขณะน้ัน เว้นแต ่ที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 10 และข้อ 11

กำรขอควำมยินยอมท ำโดยเปน็หนังสือหรือท ำโดยผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์กำร เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย 

ข้อมูลส่วนบุคคล และกำรขอควำมยินยอมต้องแยกส่วนออกจำกข้อควำม

อื่นอย่ำงชัดเจนและไม่เปน็กำรหลอกลวงหรือท ำให้เจ้ำของข้อมูลฯเข้ำใจผิด

ในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว

กำรขอควำมยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องค ำนึงอย่ำงถึงที่สุดในควำม

เป็นอิสระของเจ้ำของข้อมูลฯในกำรให้ควำมยินยอม ท้ังนี้ กำรท ำสัญญำ

และบริกำรใดๆ ต้องมีควำมจ ำเป็นหรือเกี่ยวข้องส ำหรับกำรท ำสัญญำซึ่ง

รวมถึงกำรให้บริกำรนั้นๆ

เจ้ำของข้อมูลฯสำมำรถถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยง่ำย เว้นแต่ มีข้อจ ำกัดสิทธิในกำรถอนควำมยินยอมโดยกฎหมำยหรือสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่

เจ้ำข้อมูลฯ และกำรถอนควำมยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกำร เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ที่เจ้ำของข้อมูลฯ ได้ให้ควำมยินยอมไปแล้ว

ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยำว์ บุคคลไร้ควำมสำมำรถ 

หรือ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้อ ำนำจ

ปกครอง ผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

ผู้ควบคุมข้อมูลฯ ต้องแจ้งให้ทรำบถึงผลกระทบจำกกำรถอนควำม

ยินยอมแก่เจ้ำของข้อมูลฯ

กำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำข้อมูลฯที่ไม่เปน็ไปตำมที่ก ำหนดไว้ในหมวด

นี้ ไม่มีผลผูกพัน และไม่ท ำให้ผู้ควบคุมฯสำมำรถท ำกำรเก็บรวบรวม/ใช้/

เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้



7. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องท ำกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตำมวัตถุประสงค์ที่

ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลไว้ก่อนหรือในขณะทีเ่ก็บรวบรวม 

ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเปน็ผู้เยำว์ บุคคล
ไร้ควำมสำมำรถ หรือ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ต้องได้รับควำมยินยอมจำก

ผู้ใช้อ ำนำจปกครอง ผู้อนุบำล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับควำม

ยินยอมก่อนท ำกำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กำรเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่ำงไปจำก

วัตถุประสงค์ที่ ได้แจ้งไว้จะกระท ำมิ ได้  เว้นแต่ แจ้งวัตถุประสงค์ ใหม่               
ให้เจ้ำของข้อมูลฯ ทรำบ 



9.1 วัตถุประสงค์ (  ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ม.10 )

9.2 ระยะเวลำทีอ่ำจคำดหมำยได้ตำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม

9.3 ผลกระทบจำกกำรไม่ให้ข้อมูลฯ

9.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงำนทีข่้อมูลฯ อำจจะถูกเปิดเผย

9.5 ข้อมูลเกีย่วกับผู้ควบคุมข้อมูลฯ สถำนทีต่ิดต่อ และวิธีกำรติดต่อ

9.6 เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิในกำรทีจ่ะได้รับรู้ผลกระทบทีเ่กิดจำกกำรให้จัดเก็บ/ไม่ให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หมวด 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

8. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่ำทีจ่ ำเปน็

9. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งให้เจ้ำของฯ ทรำบ ก่อนหรือขณะเก็บ ดังต่อไปนี้



10. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล เว้นแต่
10.1 เพ่ือจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์/จดหมำยเหตุ 

10.2 เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือกำรศึกษำวิจัย หรือ สถิติของกองทัพอำกำศ

10.3 เพ่ือป้องกันระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล

10.4 เพ่ือจ ำเป็นในกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลฯเป็นคู่สัญญำ / เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของเจ้ำของ
ข้อมูลก่อนเข้ำท ำสัญญำน้ัน

10.5 เพ่ือกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของผู้ควบคุมข้อมูลฯ / ปฏิบัติหน้ำที่ใน
กำรใช้อ ำนำจรัฐทีไ่ด้รับมอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลฯ

10.6 เพ่ือเปน็กำรจ ำเปน็เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้ควบคุมฯ เว้นแต่ ประโยชน์น้ันมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำสิทธิ
ข้ันพ้ืนฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลฯ

11. ห้ำมมใิห้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ใช้/เปิดเผยข้อมูลฯ โดยไม่ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลฯ เว้นแต ่เปน็ข้อมูลฯท่ีเก็บรวบรวมได้โดยได้รับ

กำรยกเว้นไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมข้อ 10



หมวด 3 กำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

12. กำรใช้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลทีอ่ยู่ในทอ. ต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกเจำ้ขอ้มลูส่วนบคุคล

เว้นแต ่ในกรณดีังตอ่ไปนีไ้มจ่ ำเปน็ตอ้งขอควำมยนิยอม

12.1 เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับกำรวำงแผน หรือกำรท ำสถิติหรือส ำมะโนต่ำงๆของทอ.

12.2 เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล

12.3 เปน็ข้อมูลที่เปดิเผยต่อสำธำรณะโดยชอบด้วยกฎหมำย

12.4 เพ่ือประโยชน์แก่กำรสืบสวนสอบสวนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย

12.5 เปน็กำรปฏิบัติตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมค ำส่ังศำล

13. ในกรณทีีผู่ค้วบคมุขอ้มูลส่วนบคุคลส่งขอ้มูลหรอืโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยังตำ่งประเทศ องค์กำรระหวำ่งประเทศหรอืประเทศ

ปลำยทำงทีไ่ดร้บัขอ้มลูฯ ต้องมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองขอ้มูลฯ ไม่ต ่ำกวำ่ทีก่องทพัอำกำศก ำหนดไว้ เว้นแต ่
1. เปน็กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

2. ได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลฯ โดยแจ้งให้ทรำบถึงมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลฯที่ไม่เพียงพอ

ของประเทศปลำยทำงหรือองค์กรระหว่ำงประเทศที่ได้รับข้อมูลฯ

3. เปน็กำรจ ำเปน็เพ่ือปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเปน็คู่สัญญำ

4. เปน็กำรกระท ำตำมสัญญำระหว่ำงผู้ควบคุมข้อมูลฯกับบุคคลเพ่ือประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลฯ

5. เพ่ือป้องกันระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล



หมวด 4 กำรขอใช้สิทธิของเจ้ำข้อมูลส่วนบุคคล

14. ในกรณีเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำร ดังต่อไปนี ้เว้นแต่ 

14.1 เพิกถอนควำมยินยอม

14.2 ขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล

14.3 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

14.4 ลบข้อมูลส่วนบุคคล

14.5 ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

14.6 โอนย้ำยข้อมูลส่วนบุคคล

14.7 คัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

15. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรค ำขอในข้อ 14 โดยไม่ชักช้ำ ภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ด้รับค ำขอ

ให้เจ้าขอข้อมูลยื่นค าขอโดยท าเป็นหนังสือ หรือท าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

16. ในกรณีทีผู่้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธค ำขอในข้อ 14 ให้แจ้งเจ้ำของข้อมูลฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ



หมวด 5 กำรรักษำควำม

ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

17. กองทัพอำกำศ ต้องจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

17.1 ก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึง/ใช้/เปิดเผย กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมถึงกำรแสดงหรือยืนยันตัวบุคคลผู้เข้ำถึงหรือใช้ข้อมูลฯ

17.2 กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ รวมถึงกำรน ำข้อมูลฯไป
เก็บบนฐำนข้อมูลในระบบอืน่ใดซึ่งผู้บริกำรรับโอนข้อมูลหรือบริกำรเก็บรักษำข้อมูล
อยู่ต่ำงประเทศ องค์กำรระหว่ำงประเทศหรือประเทศปลำยทำงทีไ่ด้รับข้อมูลฯ ต้อง

มำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลฯที ่เท่ำเทยีม หรือดีกว่ำ มำตรกำรตำมระเบียบนี้



18.ในกรณีทีมี่กำรฝ่ำฝืนมำตรกำรตำมข้อ 17 จนเปน็เหตุให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่
สำธำรณะ อันอำจมีควำมเส่ียงสูงทีจ่ะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลฯ 

ให้ด ำเนินกำรดังนี ้

18.1 ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรแจ้งเจ้ำข้อมูลทรำบ

18.2 ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติให้เปน็ไปตำมมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล



19. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำทีดั่งต่อไปนี้

19.1 จัดให้มีเจ้ำหน้ำทีคุ่ม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล

19.2 จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันกำรสูญหำยเข้ำถึงใช้เปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบและต้องทบทวนมำตรกำรดังกล่ำว
เมือ่มีควำมจ ำเปน็หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้มีประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ทีเ่หมำะสม

19.3 ในกรณีทีต่้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอืน่ทีไ่ม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลฯ ต้องด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันมิให้ผู้น้ันใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมชิอบ

19.4 จัดให้มีระบบกำรตรวจสอบเพ่ือด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำ
กำรเก็บรักษำหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

น้ันหรือตำมทีเ่จ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอหรือทีเ่จ้ำของข้อมูลได้ถอนควำมยินยอมเว้นแต่ เก็บรักษำไว้
เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรใช้เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น



20. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำทีดั่งต่อไปนี้

20.1 จัดให้มีเจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

20.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมค ำส่ังที่ได้รับจำกผู้ควบคุมข้อมูลฯ เท่ำนั้น 

เว้นแต่ ค ำส่ังนั้นขัดต่อกฎหมำยหรือขัดกับระเบียบนี ้

20.3 จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่
เหมำะสมเพ่ือป้องกันกำรสูญหำยเข้ำถึงใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอโดยมิชอบ รวมท้ังแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลทรำบถึงเหตุกำรณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกิดขึ้น 

20.4 จัดท ำและเก็บรักษำบันทึกรำยกำรของกิจกรรมกำร
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

21. เจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำทีดั่งต่อไปนี้

21.1 ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมท้ังผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมระเบียบนี ้

21.2 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมท้ังผู้ปฏิบัติงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวมใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เปน็ไปตำมระเบียบนี ้

21.3 ประสำนงำนและให้ควำมรว่มมอืในกรณีที่มีปัญหำ
เกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรวมท้ัง
ผู้ปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้

21.4 รักษำควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนล่วงรู้หรือ
ได้มำเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่



22. หำกมีกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนีใ้ห้ผู้บังคับบัญชำ

ด ำเนินกำรตำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำรทีเ่กี่ยวข้องต่อไปข้อ 

23. ให้ผู้รักษำกำรตำมระเบียบนีมี้อ ำนำจก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ
เกีย่วกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เปน็ไปตำมระเบียบนี้


