
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PRIVACY POLICY) 

มูลนิธนิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม (EnLAW) และมูลนิธบูิรณะนเิวศ (EARTH) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) ผูด้ าเนินการรวบรวมรายชือ่

เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตกิารรายงานการปล่อยและการเคลื่อนยา้ยสารมลพษิสูส่ ิง่แวดลอ้ม พ.ศ. ....  เคารพความเป็นสว่นตัวและ

ตระหนักถงึความส าคัญของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จงึตอ้งมีนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชีแ้จงรายละเอียดและ 

วธิีการจัดเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย การคุม้ครองขอ้มูล การเขา้ถงึขอ้มูล การโอนยา้ย และการวเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูลสว่น

บุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใตพ้ระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 โดย

เรามีอ านาจหนา้ที่ตัดสนิใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล ซึง่ตามกฎหมายเรียกว่า “ผูค้วบคุมขอ้มูลสว่น

บุคคล” สว่นท่านถอืเป็น “เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล” ตามกฎหมายนี้ 

เราจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลโดยม ี วัตถุประสงค ์ขอบเขต และใชว้ธิกีารทีช่อบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม โดยใน

การเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพยีงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนนิงานภายใตวั้ตถุประสงค์การรวบรวมรายชือ่เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตกิาร

รายงานการปล่อยและการเคลือ่นยา้ยสารมลพษิสูส่ ิง่แวดลอ้ม พ.ศ. .... เท่านัน้ โดยด าเนนิการภายใตค้วามยนิยอมของ “เจา้ของขอ้มูล

สว่นบุคคล” จากการขอความยนิยอมโดยชัดแจง้กอ่นท าการเก็บรวบรวม ใช/้หรอืเปิดเผย 

 

ขอ้ 1. ขอ้มูลสว่นบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย 

เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นบุคคลซึง่เป็นขอ้มูลทีท่ าใหส้ามารถระบุตัวตนของท่านได ้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม ไดแ้ก ่ขอ้มูล

ทีท่่านใหไ้วโ้ดยตรงจากการลงชือ่ เชน่  

• ขอ้มูลสว่นตัว เชน่ ชือ่ นามสกลุ อายุ วันเดอืนปีเกดิ เลขประจ าตัวประชาชน 

• ขอ้มูลการตดิต่อ เชน่ ทีอ่ยู่อาศัย สถานทีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท ์อเีมล 

• ขอ้มูลอืน่ๆ เชน่ ลายมอืชือ่ และขอ้มูลอืน่ใดทีถ่อืว่าเป็นขอ้มูลสว่นบุคคลภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

 

ขอ้ 2. วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

เราจะท าการเก็บรวบรวม หรือใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของ “เจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล” เพื่อประโยชน์ใน การรวบรวมรายชือ่เพือ่

เสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนยา้ยสารมลพษิสู่ส ิง่แวดลอ้ม พ.ศ. .... เท่านั้น หากภายหลังมีการ

เปลีย่นแปลงวัตถุประสงค ์ทางเราจะแจง้ใหท่้านทราบ เพือ่ขอความยนิยอม ทัง้นี้จะไม่กระท าการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่น

บุคคลของท่าน เพือ่ประโยชน์อย่างอืน่ ทีน่อกเหนือจากวัตถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไวก้ับท่านไวก้อ่นหรอืขณะเก็บรวบรวม 

 

ขอ้ 3. การเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับเชือ้ชาต ิเผ่าพันธุ์ความคดิเห็นทางการเมอืง 

ความเชือ่ในลัทธ ิศาสนาหรอืปรัชญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวัตอิาชญากรรม ขอ้มูลสขุภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล

พันธุกรรม ขอ้มูลชวีภาพ หรอืขอ้มูลอืน่ใดซึง่กระทบต่อท่านในท านองเดยีวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมโดยชัดแจง้จากท่าน เวน้แต่เป็นกรณีตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 

บัญญัตใิหก้ระท าได ้

เราจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านตามวัตถุประสงคท์ี่ไดม้กีารแจง้ไว ้ โดยจะไม่เก็บรวบรวม ใช ้

และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านโดยปราศจากความยนิยอมจากท่าน เวน้แต่เป็นขอ้มูลของท่านทีเ่ก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ตอ้ง

ขอความยนิยอม ตามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรอืมาตรา 26 และจะด าเนนิเก็บรักษาขอ้มูลสว่น

บุคคลไวเ้ป็นความลับ  

นอกจากนี้อาจมีเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตห้ลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด เช่น การเปิดเผย

ขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานก ากับดูแล ผูใ้หบ้รกิารภายนอก รวมถงึในกรณีทีม่กีารรอ้งขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูล

โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาการรวบรวมรายชือ่เพือ่เสนอร่างพระราชบัญญัตกิารรายงานการปล่อยและการเคลือ่นยา้ย

สารมลพษิสูส่ ิง่แวดลอ้ม พ.ศ. .... และภายใน 1 ปีหลังสิน้สดุกระบวนการรวบรวมรายชือ่ เพือ่ใชส้ าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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ขอ้ 4. การคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านไวเ้ป็นอย่างดตีามมาตรการดา้นการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอ้มูลสว่นบุคคลที่

สอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบยีบ หลักเกณฑ ์และแนวปฏบัิตดิา้นการคุม้ครองขอู้ลสว่นบุคคล เพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบุคคล การ

สูญหาย การเขา้ถงึ ท าลาย ใช ้แปลง แกไ้ข การน าขอ้มูลไปใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่

ชอบ ก่อนที่จะท าเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน เราจะท าการขอความยนิยอมจากท่านกอ่น โดยการขอ

ความยนิยอมจะท าโดยชัดแจง้ เป็นหนังสอืหรอืท าโดยระบบอเิล็กทรอนกิส ์ ทัง้นี้ ท่านมคีวามเป็นอสิระในการใหค้วามยนิยอมในการเกบ็

รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน  

 

ขอ้ 5. สทิธขิองทา่นเกีย่วกบัขอ้มูลสว่นบุคคล 

สทิธขิองท่านในขอ้นี้เป็นสทิธติามพระราชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 โดยท่านสามารถขอใชส้ทิธติ่างๆ ได ้

ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

• สทิธใินการขอถอนความยนิยอม: ท่านมสีทิธทิีจ่ะถอนความยนิยอมเมื่อใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาทีข่อ้มูลสว่นบุคคลของท่านอยู่

กับเรา ทัง้นี้การเพกิถอนความยนิยอมย่อมไม่สง่ผลกระทบต่อเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ดใ้หค้วาม

ยนิยอมไวแ้ลว้ 

•  สทิธใินการขอเขา้ถงึ ขอรับขอ้มูลหรอืส าเนาขอ้มูล: ท่านมสีทิธขิอเขา้ถงึ หรอืรับ ขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเองทีอ่ยู่ในความ

รับผดิชอบของเรา และขอใหเ้ราท าส าเนาขอ้มูลดังกล่าวใหแ้กท่่าน รวมถงึขอใหเ้ปิดเผยการไดม้าซึง่ขอ้มูลสว่นบุคคลที่ท่าน

ไม่ไดใ้หค้วามยนิยอมว่าไดข้อ้มูลสว่นบุคคลของท่านมาไดอ้ย่างไร 

• สิทธิในการคัดคา้น: ท่านมีสิทธคิัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได ้ในกรณีที่

กฎหมายใหอ้ านาจในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากท่านกอ่น 

• สทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มูล: ท่านมสีทิธขิอแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบัน และไม่กอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

• สทิธขิอใหล้บหรอืท าลายขอ้มูล: ท่านมสีทิธขิอลบหรอืท าลายขอ้มูลสว่นบุคคลของท่าน หรอืท าใหข้อ้มูลสว่นบุคคลเป็นขอ้มูล

ทีไ่ม่สามารถระบุตัวบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของได ้ดังต่อไปนี้  

• สทิธขิอใหร้ะงับการใชข้อ้มูล: ท่านมสีทิธขิอใหเ้ราระงับการใชข้อ้มูลของท่าน เชน่ เมือ่ขอ้มูลของท่านหมดความจ าเป็นในการ

เก็บรักษาตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

• สทิธริอ้งเรียน: ท่านมีสทิธริอ้งเรียนต่อผูม้ีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หากท่านเชือ่ว่าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลักษณะทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ 6. การเปลีย่นแปลงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

เราอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการ

ด าเนนิงานของเรา รวมถงึขอ้เสนอแนะและความคดิเห็นจากท่าน โดยจะประกาศแจง้การเปลีย่นแปลงใหท้ราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริม่

ด าเนนิการเปลีย่นแปลง 

 

ทัง้นี้หากท่านมีขอ้เสนอแนะ หรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

รวมถงึการขอใชส้ทิธติามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถตดิต่อเราไดผ้่านชอ่งทางดังนี้ 

• อเีมล:  enlawthai@gmail.com 

• โทรศัพท:์  02-5393534 

• สถานทีต่ดิต่อ: มูลนธินิติธิรรมสิง่แวดลอ้ม  

เลขที ่931/8 หมู่บา้นเกตุนุตเิชอมเีน่ ซอยลาดพรา้ว 87  

แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

เมือ่คุณตกลงยอมรบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลฉบบันี ้เราจะถอืวา่ทา่นยอมรบัขอ้ก าหนดและ

เงือ่นไขท ัง้หมด และการตกลงยอมรบัดงักลา่วมผีลสมบูรณ์ 

 


