
 

ประกาศส านักงานกองทนุยุติธรรม 
เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของส านักงานกองทุนยุตธิรรม พ.ศ. 256๖ 
.............................................. 

 
 โดยที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของรัฐ พ.ศ. 2553 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังหน่วยงานของรัฐ และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานกองทุนยุติธรรมจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานกองทุนยุติธรรม เรื่อง แนวนโยบายและปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของส านักงานกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 256๖ 
 

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ 3 แนวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่เกี่ยวกับ

งานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพ่ือรับค าขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  การขอ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึงความ
ยุติธรรมตามกฎหมาย โดยส านักงานกองทุนยุติธรรมจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มาติดต่อ และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จ าเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ภารกิจของส านักงานกองทุนยุติธรรม โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนหรือในขณะเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด และหรือในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้  
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ทั้งนี้  ส านักงานกองทุนยุติธรรม ได้ก าหนดแนวทางในการส ารองข้อมูลไว้ในแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ อันอาจมีผลกระทบต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ (IT Contingency Plan) และได้
ก าหนดการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลไว้ในแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ พ.ศ. 256๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
(2) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคล 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจของกองทุนยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนด โดยข้อมูลที่ได้ท าการจัดเก็บนั้น ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะค านึ งถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 

(3) วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล 
ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคล เพ่ือประโยชน์ในการ

ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ และการก าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรมที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวง โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีกฎหมาย
ก าหนด และหรือในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากภายหลังส านักงานกองทุนยุติธรรม
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานกองทุนยุติธรรม จะแจ้งให้ผู้มาติดต่อ
ทราบ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของส านักงานกองทุนยุติธรรม (https://jfo.moj.go.th/page/home.php) พร้อม
กันในส านักงานกองทุนยุติธรรมได้ก าหนดให้มีบันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย เว้นแต่กฎหมายจะ
ก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 
 

(4) ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับ

บุคคลอ่ืน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยท าหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือขอความยินยอมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรณีตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในกรณีมีการว่าจ้างหน่วยงานอ่ืน (Outsource) ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะก าหนดให้ผู้รับจ้างเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยห้ามผู้รับจ้างน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการ หรือกิจกรรมตามท่ีมอบหมายให้ด าเนินการ 
 

(5) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
5.1 ส านักงานกองทุนยุติธรรม มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วน

บุคคล ตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 256๖ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานกองทุนยุติธรรมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและ
ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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5.2 ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการตรวจสอบและประเมินความเสียงด้านความมั่นคง

ปลอดภัยของเว็บไซต์หรือระบบงานสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์หรือ
ระบบงานสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
(6) การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือใช้ใน
การติดต่อการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรืออ่ืน ๆ ตามภารกิจของส านักงานกองทุนยุติธรรมเท่านั้น โดยส านักงาน
กองทุนยุติธรรมจะเปิดเผยแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากมีการปรับปรุง
แก้ไข ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะด าเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานกองทุนยุติธรรม 
(https://jfo.moj.go.th/page/home.php) ซึ่งหากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยในรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมตามที่อยู่ที่ปรากฎในข้างท้ายประกาศนี้ 
 

(7) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 
ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับค าร้องขอจาก

เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยผู้ขอต้องกรอกแบบค าร้องขอ
และวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ ณ ที่ท าการส านักงานกองทุนยุติธรรม โดยส านักงานกองทุนยุติธรรมจะ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และส านักงานกองทุนยุติธรรม จะมีการบันทึกหลักฐานการ
ด าเนินการดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย และในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้
พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เช่นการแจ้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะด าเนินการบันทึกหลั กฐานการคัดค้าน
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 

(8) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ส านักงานกองทุนยุติธรรมก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ

ระบบงานบริการ ซึ่งแตกต่างกันตามความรับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลส านักงานกองทุนยุติธรรมที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด 
 

 ข้อ 4 แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
(1) ข้อมูลเบื้องต้น 

ก. แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือบังคับใช้แนวนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 256๖ 
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ข. ส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าหน้าที่

เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพ่ือรับค าขอรับความช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินคดี  การ
ขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึงความ
ยุติธรรมตามกฎหมาย  

ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้บริการของส านักงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชัน รวมถึง
บริการผ่านแบบฟอร์มทางกระดาษแล้วน ามาแปลงข้อความเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการส านักงานกองทุนยุติธรรมจะใช้วิธีการที่
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จ าเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของส านักงานกองทุนยุติธรรม ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น และส านักงานกองทุน
ยุติธรรม จะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนท าการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด และหรือ 
ในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

ค. ในกรณีที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบและขอความยินยอมทุกครั้ง โดยจะแจ้งให้ผู้
ติดต่อทราบ หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ของส านักงานกองทุนยุติธรรม (https://jfo.moj.go.th/page/home.php) 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมนี้ส านักงานกองทุนยุติธรรมได้ก าหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้หลักฐาน
ด้วย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดให้เป็นอย่างอ่ืน 
 

(2) การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของส านักงานกองทุนยุติธรรมผ่านการลงทะเบียนหรือการ

กรอกแบบฟอร์มซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องน าข้อมูลจากแบบฟอร์มนั้นมาลงระบบเพ่ือให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น 
ข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอกลงไป เช่น ชื่อ – นามสกุล อีเมล (E-mail) หมายเลขโทรศัพท์เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จ าเป็นต่อการประมวนผลและการด าเนินงานตามภารกิจการให้บริการของส านักงาน
กองทุนยุติธรรม ส่วนข้อมูลอ่ืน ๆ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ ส านักงาน
กองทุนยุติธรรมจะใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้นต่อไปหรือใช้ตามวัตถุประสงค์เท่าท่ีจะเป็นต่อการให้บริการ 
      ผู้ใช้บริการอาจได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใด ๆ ที่ติดต่อกับส านักงาน
กองทุนยุติธรรม และส านักงานกองทุนยุติธรรมอาจมีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในหน่วยงานโดยจะใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

ก. การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม จะติดต่อไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ ทั้งนี้  

ผู้ให้บริการจะเลือกช่องทางท่ีสะดวกและรวดเร็วที่สุดเพื่อติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการ 
 

https://www.moj.go.th/hone-pos
https://www.moj.go.th/home-ops)%20ล่วงหน้า
https://www.moj.go.th/home-ops)%20ล่วงหน้า
https://www.moj.go.th/home-ops)%20ล่วงหน้า


-๕- 
ข. การใช้คุกกี้ (Cookies) 
“คุกกี้” คือ ข้อมูลทีส านักงานกองทุนยุติธรรมส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์  (Web 

browser) ของผู้ใช้บริการ และเม่ือมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี”้ ก็จะท า
ให้เว็บไซต์ ส านักงานกองทุนยุติธรรมสามารถบันทึก หรือจดจ าข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออก
จากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนใช้บริการจะท าการลบ “คุกกี้” หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ท างานอีก
ต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี”้ แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากข้ึน เพราะ “คุกกี”้ จะ
ช่วยจดจ าเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะน าข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บ
รวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์ หรือใช้ในกิจกรรมอ่ืน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักงานกองทุน
ยุติธรรมต่อไป อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้บริการไม่ต้องการที่จะยอมรับคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้  
ผู้ใช้บริการก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของส านักงานกองทุนยุติธรรมได้  แต่การท างานบางอย่างบน
เว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง หรือไมด่ีเท่าท่ีควร  

ค. การเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)  
        ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการ 

โดยข้อมูลที่จะจัดเก็บที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เลขที่ค าร้อง และข้อมูลติดต่อ เพ่ือความสะดวกใน
การแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ภายในการปฏิบัติงาน เช่น วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล  ปรับปรุง
ระบบการให้บริการและติดต่อกับผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และแจ้งประกาศที่ส าคัญแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เงื่อนไข และนโยบายต่าง ๆ ของส านักงานกองทุนยุติธรรม เป็นต้น 

ง. บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files) 
Log Files หมายถึง ไฟล์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

ของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิด    
ของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ 

    การให้บริการเว็บไซต์ของส านักงานกองทุนยุติธรรม กรณีการเข้า-ออกโดยอัตโนมัติหรือกรณี
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน ก าหนดให้มีการเก็บบันทึกการเข้า-ออก และระหว่างการเข้าใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล เช่น เลขหมายไอพี        (IP 
Address) วันที่ และเวลา ของผู้ใช้บริการ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกลับไปที่ข้อมูลการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต   
เป็นต้น ซึ่งอาจระบุถึงแหล่งที่มาของการโพสต์ หรือบุคคลที่โพสต์ได้ รวมถึงเว็บไซต์ที่เข้า-ออกก่อนและหลังและ
ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ทั้งนี้ส านักงานกองทุนยุติธรรมต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ  มาตรา ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ที่ก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องเก็บข้อมูล
จราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้น เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่ในกรณีจ าเป็น พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกิน ๙๐ วันแต่ไม่เกิน ๒ ปี เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ทั้งนี้อาจจะมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการขออนุญาตเข้าใช้ระบบไว้ด้วย 

 
 
 
 



-๖- 
 
จ. สิทธิในการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะระบุสิทธิในการให้ข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการประมวลผลและการ
ด าเนินการของการใช้บริการนั้น โดยจะระบุด้วยตัวอักษรสีแดง หรือท าเครื่องหมาย (*) และส่วนที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิ
เลือกว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ หากในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์หรือ
ระบบสารสนเทศ สามารถติดต่อกับส านักงานกองทุนยุติธรรม โดยช่องทางอ่ืน ๆ ได้แก่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรสาร ไปรษณีย์ หรือยื่นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโดยตรงก็ได้  

 
 (๓) การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมผ่านการ
เชื่อมโยงในรูปแบบ Web Service  โดยผ่านการเชื่อมโยงในรูปแบบ Username Password ได้แก่ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โดยการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการรับและส่งจะท าผ่านระบบศูนย์
ให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม (MSC)  เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส 
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ฯลฯ โดยให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลระหว่างกัน เช่น ข้อมูลชื่อ - สกุล , ข้อมูลเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน,ที่อยู่ เป็นต้น รวมถึงมีการสืบค้นข้อมูลของกรมปกครองผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center : DXC) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้รับการเก็บรักษาเป็น
ความลับ ทั้งในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน จะอนุญาต
ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หรือผู้มีสิทธิเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการได้  การเก็บรวบรวมและ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวที่เชื่อมโยงกันนั้น ส านักงานกองทุนยุติธรรมปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้  และเนื่องจากนโยบายและแนวทางปฏิบัติของ
หน่วยงานอ่ืน อาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นส านักงานกองทุนยุติธรรมขอแนะน าให้ผู้ใช้บริการศึกษานโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานเหล่านั้นด้วย 

ส านักงานกองทุนยุติธรรมต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเพ่ือให้ความยินยอมล่วงหน้า  ก่อนท าการ
เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น  

 

(๔) การรวมข้อมูลที่มาจากหลาย ๆ แห่ง 
ส านักงานกองทุนยุติธรรมไม่มีการเก็บข้อมูลจากแหล่งอ่ืน 

 

(๕) การให้บุคคลอ่ืนใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ส านักงานกองทุนยุติธรรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับ

บุคคลอ่ืน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยท าหนังสือให้ความยินยอมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือขอความยินยอมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือกรณีตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ ๒๕๔๐ 

 
 
 
 



-๗- 
 

(๖) การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 
ส านักงานกองทุนยุติธรรม จะไม่น าเอาข้อมูลที่จัดเก็บไปด าเนินการอ่ืน นอกเหนือไปจาก

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้  ทั้งนี้ ส านักงานกองทุนยุติธรรม มีแนวทางให้
ผู้ใช้บริการเลือกว่า จะให้รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้น ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ 
ข้อมูลก่อน โดยส านักงานกองทุนยุติธรรม จะจัดเก็บข้อมูลตามที่ปรากฏในค าขอเท่านั้น และจะไม่จัดเก็บข้อมูล
นอกเหนือจากค าขอ 

 
(๗) การเข้าถึง  การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานกองทุนยุติธรรม มีการก าหนดวิธีการเข้าถึงงานบริการ โดยบางระบบงานบริการ
ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้เองโดยผ่านระบบสมาชิกและมีการยืนยันตัวบุคคล   
แต่มีบางระบบงานบริการที่เป็นระบบงานที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เอง หากผู้ใช้บริการ
ต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องเข้ามาติดต่อที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมด้วยตนเองเท่านั้น 

 

(๘) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
(ก) สร้างมาตรการสร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

ให้กับบุคลากรสังกัดส านักงานกองทุนยุติธรรม ด้วยการเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ จัดสัมมนา หรือฝึกอบรม    
ด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
     - การฝึกอบรม เพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบสารสนเทศ การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ความรู้หรือข้อระวังในรูปแบบที่สามารถเข้าใจและน าไปปฎิบัติ
ได้ง่าย รวมถึงจัดอบรม สัมมนา เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล 
     - ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive Officer : CEO) เป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับระบบสานสนเทศ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศ
เกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่หน่วยงานหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืน
การปฎิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือกรณีอ่ืนใดตาม
ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
     (ข) ก าหนดสิทธิและข้อจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรของส านักงานกองทุนยุติธรรม     
ในแต่ละล าดับชั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
     (ค) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บเซต์หรือระบบงาน
สารสนเทศจากผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน (Internal Auditor) หรือจากผู้ตรวจสอบภายนอกหน่วยงาน 
(External Auditor) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์หรือระบบงานสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์และเพ่ิมมาตรการป้องกันช่องโหว่ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางปฎิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ .ศ. ๒๕๖๖ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 



-๘- 
 

(ง) ก าหนดให้มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมและเป็นการเฉพาะส าหรับการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งหรือเป็นข้อมูลที่อาจกระทบต่อความรู้สึกความเชื่อ           
ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น หมายเลขบัตรเคบิต หรือ
บัตรเครดิตหมายเลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขประจ าตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง สุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น โดยน าเทคโนโลยีระบบความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer) 
มาใช้งาน 

 (จ) ส านักงานกองทุนยุติธรรม มีภารกิจให้บริการและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้
ระบบงานบริการที่ส านักงานกองทุนยุติธรรมให้บริการนั้น เป็นระบบที่ให้บริการกับประชาชนทุกคนทุกเพศ ทุกวัย 
ซึ่งทางส านักงานกองทุนยุติธรรม ใช้มาตรการที่รอบคอบในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคล
ของบุคคลซึ่งอายุไม่เกินสิบแปดปีเช่นเดียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับบริการทั่วไป แต่จะเน้นในเรื่องของขั้นตอนการขอรับบริการที่จะมีความเข้นข้นมากข้ึน โดยผู้รับบริการที่มีอายุ
ไม่เกิน    สิบแปดปี คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ธรรม     ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี 

(9) การติดต่อกับส านักงานกองทุนยุติธรรม 
ในกรณีผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ส านักงานกองทุนยุติธรรมยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ 
และค าติชมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขอส านักงานกองทุนยุติธรรมต่อไป โดย
ผู้ใช้บริการสามาถติดต่อกับส านักงานกองทุนยุติธรรมได้ที่ 

       ส านักงานกองทุนยุติธรรม 
       เลขที่ 404 อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 4  
      ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี 
       กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0 2141 5455-6 
อีเมล (E- mail) it.jfo@moj.go.th   

 


