
ข้อตกลงและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะก้าวหน้า 
ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้คณะก้าวหน้า (ต่อไปนี้เรียกว่า “คณะ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัดและเท่าที่จ าเป็น 
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่คณะได้รับมา เช่น ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน อีเมล (E-mail) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร วันเดือนปีเกิด อายุ 
ภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลซ่ึงสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของข้าพเจ้าได้ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน คณะสามารถน าไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เท่านั้นโดยรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และคณะมีหน้าที่ด าเนินมาตรการที่เข้มงวดในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้าก่อน 
๒. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล 
คณะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของคณะ ซ่ึงเป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองของคณะ โดยข้อมูลที่ได้ท าการจัดเก็บนั้น คณะต้องค านึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
๓. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะท าการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะ รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของระบบงานต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย หากภายหลัง คณะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คณะจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและขอความยินยอมโดยตรงหรือขอความยินยอมโดยปริยายจากข้าพเจ้าผ่านทางอีเมล (E-mail) หรือ
ข้อความ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ข้าพเจ้าได้จดแจ้งไว้กับคณะ หรือประกาศไว้ในเว็บไซต์ของคณะไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันเร่ิมมีผลบังคับใช้ พร้อมนี้ คณะ
จะก าหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 ๓.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิธีการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตย การส ารวจความคิดเห็น เป็นต้น 
 ๓.๓ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพของราษฎร ขับเคลื่อนการท างานในทางประชาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ และการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการด าเนินงานขององค์กรอิสระ เป็นต้น 
 ๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของคณะ และส ารวจความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของข้าพเจ้าเพื่อปรับปรุงการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองตลอดจนเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของคณะ 
 ๓.๕ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แคมเปญ จากคณะเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ ข้อ ๓.๓ ข้อ ๓.๔ ของคณะ 
๔. ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
คณะจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลภายนอก และโดยที่คณะก าหนดให้ผู้รับจ้างและพนักงานจ้างเหมา (Outsource) เก็บรวบรวม 
ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัย โดยห้ามผู้รับจ้างและพนักงานจ้างเหมาดังกล่าวน าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ข้าพเจ้าไปใช้นอกเหนือจากที่ก าหนดให้ด าเนินการตามสัญญาจ้าง และภายใต้วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 
๕. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 ๕.๑ ผู้รับจ้างและพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ซ่ึงคณะได้มอบหมายให้ด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และหมายความรวมถึง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะและของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 
 ๕.๒ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ การวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลของคณะใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้ เท่าที่จ าเป็นต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ยินยอมไว้ 
 ๕.๓ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายที่ชัดแจ้ง และเป็นกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ คณะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น 
๖. ค าชี้แจงและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
คณะขอแถลงค าชี้แจงและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
 ๖.๑ คณะจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้จดแจ้งไว้ 
 ๖.๒ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คณะจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ คณะจะท าการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน 
 ๖.๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้  
  (๑) สิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสมบูรณ์ 
  (๒) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ต่อคณะเมื่อใดก็ได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งความประสงค์และแสดงเจตนาทางอีเมล   
(E-mail) ที่คณะได้จดแจ้งไว้  
  (๓) สิทธิในการขอระงับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
อย่างชัดแจ้งเมื่อใดก็ได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งความประสงค์และแสดงเจตนาทางอีเมล (E-mail) ที่คณะได้จดแจ้งไว้  
  (๔) สิทธิในการขอให้คณะลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างชัดแจ้งเมื่อใดก็ได้ โดย
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งความประสงค์และแสดงเจตนาทางอีเมล (E-mail) ที่คณะได้จดแจ้งไว้  
  (๕) สิทธิในการขอเข้าถึงและคัดถ่ายส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยให้มีการรับรองส าเนาถูกต้อง หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง 



  (๖) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากคณะได้ รวมทั้งขอให้คณะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะส่งหรือโอนให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
  (๗) สิทธิในการขอให้คณะเปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ในกรณีที่ตนได้ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ 
ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
  (๘) สิทธิร้องเรียนในกรณีที่คณะหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของคณะ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศที่ตราขึ้นเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น ขอให้ติดต่อมาทางอีเมล (E-mail) ที่คณะได้จดแจ้งไว้ 
๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
คณะมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ ก าหนดสิทธิและข้อจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานคณะ และพนักงานจ้างเหมา (Outsource) ของคณะ เพื่อแบ่งระดับความรับผิดชอบ
ข้อมูลของท่านตั้งแต่ระดับผู้บันทึกข้อมูล จนถึงระดับผู้ดูแลระบบงาน  
 ๗.๒ ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์หรือระบบงานสารสนเทศทั้งหมดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงเว็บไซต์หรือระบบงานสารสนเทศให้มีความทันสมัย มีความปลอดภัยจากการคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มมาตรการป้องกันช่องโหว่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓ ก าหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อา จ
ส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อ ศีลธรรมพื้นฐานของสังคมมนุษย์ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อสิทธิเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล เช่น เลข
ประจ าตัวประชาชน เลขบัตรเครดิต-บัตรเดบิต เป็นต้น 
 ๗.๔ สร้างมาตรการบ่มเพาะจิตส านึกความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ
ผู้รับจ้างของคณะ ด้วยการเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ จัดสัมมนา หรือฝึกอบรมในด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 
๘. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ๘.๑ ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลคณะก้าวหน้า : ติดต่อได้ที:่ no112@progressivemovement.in.th 
 
    ข้าพเจ้ายินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะก้าวหน้า 


