
 

ประกาศสภาวศิวกร 
เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๔ 

___________________ 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดแนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ 
การด าเนินงานและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสภาวิศวกรมีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ  
และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ
มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการสภาวิศวกรในการประชุมครั้งที่ ๓๘-๑๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ กรรมการสภาวิศวกร และเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวนโยบาย 
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๔ หัวหน้าส านักงานมีหน้าที่สนับสนุนและก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรปฏิบัติตาม
แนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๕ ให้นายกสภาวิศวกรเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  และให้มีการทบทวนนโยบาย 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสภาวิศวกรวินิจฉัย 
ชี้ขาด ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาวิศวกรให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๖ แนวนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

                   ประกาศ ณ วันที่       กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       
       
 
                                                                 (ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ)์ 
                  นายกสภาวิศวกร 
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 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



นโยบายในการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลสภาวศิวกร 

 

     

ข้อ ๑ ค านิยาม 

“บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแกก่รรม  

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล  
แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน มีความเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ 
อย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม  
และข้อมูลชีวภาพ เป็นตน้ 

 “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบ่งชี้ไปถึง
และท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ แต่ไม่ใช่บุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลหรือบุคคลที่เป็น
ผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยสภาวิศวกรในฐานะที่เป็นนิติบุคคลสภาวิชาชีพซึ่งมีการ
เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลบุคคลเพื่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ถือได้ว่า สภาวิศวกรเป็น 
ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลตามนัยของพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย 

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งท าการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลในนามหรือตามค าสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สภาวิศวกรมีสัญญาจ้างบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สภาวิศวกรจะถือว่า
บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นเป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สภาวิศวกรตามนัยของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สภาวิศวกรผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของสภาวิศวกร 

“คุกกี้ (Cookies)” หมายความว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกสเ์กี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์เครื่องแม่ข่ายส่งไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ในการ
เข้าชมเว็บไซต ์เพื่อชว่ยใหเ้ว็บไซตส์ามารถจดจ าข้อมูลการเขา้ชมเว็บไซตข์องเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได ้ 

  การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 

ข้อ ๒ สภาวิศวกรจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูล 
ส่วนบุคคล ทั้งที่เปน็การด าเนินการทางกายภาพและด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัดเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การให้ปฏิบัติตามภารกิจของสภาวิศวกร และภายใต้
วัตถุประสงค์ อ านาจและหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบพระราชบัญญัติ



คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง หากสภาวิศวกรมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส่วนบุคคล สภาวิศวกรจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล เว้นแตใ่นกรณีที่เปน็การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงคด์ังตอ่ไปน้ี 

(๑) เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได ้

(๓) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา  
หรือเพ่ือใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น เชน่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง หรือ เป็นเงื่อนไขของโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือเปน็เง่ือนไขของสัญญาการขอรับทุน เป็นตน้ 

(๔) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ 
ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

(๕) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสภาวิศวกร เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าว มีความส าคัญนอ้ยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย  

ข้อ ๓ สภาวิศวกรจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแตใ่นกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได ้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

(๒) เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของสภาวิศวกร 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอก 
สภาวิศวกร 

(๓) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

(๔) เป็นการจ าเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
สิ่งจ าเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 



(๕) เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่อ 
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ
ของยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งสภาวิศวกรได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่อคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

(๖) เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น ทั้งนี้   
สภาวิศวกรจะกระท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการ 
ที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชนข์องเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยแล้ว 

(๗) เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ส าคัญ โดยสภาวิศวกรได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม 
เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไวด้้วยแล้ว 

ข้อ ๔ สภาวิศวกรจะใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ
ของสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ก่อนการเก็บข้อมูล 

คุณภาพของขอ้มูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๕ ข้อมูลส่วนบุคคลสภาวิศวกร อาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยต่อบุคคล
หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด เช่น ชื่อสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่สมาชิก เลขที่
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกรจะด าเนินการเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพ และถูกน าไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อ านาจและหน้าที่ในการด าเนินงานของ 
สภาวิศวกรเท่านั้น สภาวิศวกรจะจัดให้มีกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้
กระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดหรือมาตรฐานสากล 

ข้อ ๖ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล สภาวิศวกรจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงรวมถึงการผนวกการเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น เวน้แต่เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลที่สภาวิศวกร ไดร้ับยกเว้นไมต้่องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

ในกรณีที่สภาวิศวกร มีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอื่นท าให้สภาวิศวกรต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง สภาวิศวกรจะต้องแจ้งเหตุผลความจ าเป็นต้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบเพื่อขอความยินยอมให้สภาวิศวกรด าเนินการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่ม
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สภาวิศวกรไม่ต้อง 
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด  

การระบุวัตถปุระสงคในการเกบ็รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๗ ในกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปดิเผยขอ้มูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ 
อ านาจและหน้าที่  ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิศวกรจะแจ้งและ 
ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน เป็นกรณีไป โดยสภาวิศวกรจะจัดให้มีการบันทึก 
ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน 

 



 

ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 

ข้อ ๘ สภาวิศวกรไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์  
หรือเปดิเผย แสดง หรือท าใหป้รากฏในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงาน
ตามภารกิจของสภาวิศวกร เวน้แต ่ 

(๑) ไดร้ับความยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๒) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติโดยมีมาตรการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เหมาะสมส าหรับการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๓) เพื่อปอ้งกันหรือระงับอันตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

(๔) เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือ 
เพื่อด าเนินการตามค าขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าท าสัญญานั้น เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นเปน็เง่ือนไขสว่นหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการขอรับทุน 

(๕) เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสภาวิศวกร เว้นแต่ประโยชน์
ดังกล่าวมีความส าคัญนอ้ยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

(๖) เป็นกรณีที่สภาวิศวกรต้องปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามข้อก าหนด
ของผูม้ีอ านาจสั่งการตามกฎหมาย 

ข้อ ๙ สภาวิศวกรจะก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสภาวิศวกรปฏิบัติตามนโยบายนี้รวมถึงการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ภายในองค์ กร ให้ สอดคล้ อ งกับพระราชบัญญัติ คุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ของสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ข้อ ๑๐ สภาวิศวกรจะจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลไวเ้พื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ได้รับแจ้งจากสภาวิศวกรเท่านั้น ทั้งนี้ สภาวิศวกรจะจัดให้มีข้อตกลง
ระหว่างสภาวิศวกรกับผู้ประมวลผลข้อมูล เพื่อควบคุมการด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการก ากบั ควบคุมดูแล ให้เป็นไปตามข้อตกลง 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบคุคล 

ข้อ ๑๒ สภาวิศวกรก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย 
การเข้าถึง ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สภาวิศวกรก าหนด 

 



ข้อ ๑๓ สภาวิศวกรจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อด าเนินการลบหรือท าลายข้อมูล 
ส่วนบุคคลเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ไดเ้พิกถอนความยินยอม  

การเปดิเผยเกี่ยวกบัการด าเนินการและนโยบายทีเ่กี่ยวกับข้อมูลส่วนบคุคล 

ข้อ ๑๔ สภาวิศวกรจะเปิดเผยและเผยแพร่การด าเนินการและนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เก็บรวบรวม  
ใช้หรือเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของสภาวิศวกร และผ่านสื่อที่สภาวิศวกรใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ 
สภาวิศวกรจะพิจารณาทบทวนการด าเนินการและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนดและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินการ  
และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาระส าคัญ สภาวิศวกรจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
และผู้ใช้บริการทราบด้วยการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเปิดเผยและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สภาวิศวกร และผ่านสื่อทีส่ภาวิศวกรใชเ้พื่อการประชาสัมพันธ ์

ข้อ ๑๕ การด าเนินการและนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สภาวิศวกร
ประกาศใช้นี้ จะใช้เฉพาะส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการของสภาวิศวกร 
ซึ่งรวมตลอดถึงการบริหารงาน การให้บริการ และการเขา้ถึงเว็บไซต์ของสภาวิศวกรเทา่นั้น  

ข้อ ๑๖ สภาวิศวกรจัดให้มีชอ่งทางการติดต่อส าหรับเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล และผู้ใชบ้ริการ 
ผ่านทางช่องทางสื่อสารและเว็บไซตข์องสภาวิศวกร สายด่วน 1303  

การมสี่วนร่วมของเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล 

ข้อ ๑๗ สภาวิศวกรจะจัดช่องทางให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบความมีอยู่
และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตาม 
ความเหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของสภาวิศวกร เจ้าหน้าที่ของสภาวิศวกร หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้  
สภาวิศวกรจะมีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๘ เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เคยให้ไวแ้ก่สภาวิศวกร ทั้งนี้ เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงขอให้สภาวิศวกรเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล 
ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคค 

(๓) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง
ให้ถูกตอ้ง หรือขอใหเ้พิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น 

(๔) ขอให้สภาวิศวกรลบข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุบางประการไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 

(๕) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จ ากัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุบางประการได้ตามที่
กฎหมายก าหนด 

(๖) คัดคา้นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุบางประการไดต้ามที่กฎหมายก าหนด 



ข้อ ๑๙ เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อสภาวิศวกรเพื่อยื่นค ารอ้งขอให้ด าเนินการตาม
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓๑ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สภาวิศวกรจะจัด
ให้มีการบันทึกการใช้สิทธิ ค าคัดค้าน หรือการด าเนินการใด ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐาน 
และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว ้

ความรับผดิชอบของบคุคลซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อ ๒๐ สภาวิศวกรและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ก าหนดไว ้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลภายนอก สภาวิศวกรจะจัดให้มีข้อตกลง
ระหว่างสภาวิศวกรกับผู้ประมวลผลข้อมูลเพื่อก าหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สภาวิศวกรก าหนดด้วย โดยสภาวิศวกรจะจัด
ให้มีการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานตามหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อตกลงดังกล่าว 

สภาวิศวกรจะด าเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจ
หรือโดยขัดต่อกฎหมาย และลงโทษทางวินัย ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาวิศวกร  
ทั้งนี้ รวมถึงมาตรการลงโทษอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรประกาศก าหนด 

 




