
 

แนวทางการดําเนินการในการแจงวัตถุประสงค 

และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

_______________________ 

เพ่ือใหการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และบรรดากฎ 

ระเบียบ และประกาศตาง ๆ ท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการแจงวัตถุประสงคและ

รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมท้ังเพ่ือใหมี 

ความชัดเจนอันจะเปนแนวทางใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูท่ีเก่ียวของนําไปปรับใชและปฏิบัติใหถูกตอง  

อีกท้ังจะทําใหเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับทราบถึงประโยชนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน อันจะเปนประโยชน 

ตอการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๓ )  

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเห็นสมควร

ท่ีจะวางแนวทางการดําเนินการในการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

จากเจาของขอมูลสวนบุคคลไวดังนี้ 

๑. ความหมาย 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามแนวทางนี้  

 “หนวยงานควบคุมและกํากับดูแล” หมายความวา หนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีหนาท่ี

และอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน กิจการ หรือการประกอบ

ธุรกิจ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 

“สภาวิชาชีพ” หมายความวา สภาวิชาชีพท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพหรือ 

สภาวิชาชีพตาง ๆ มีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงมีหนาท่ีและอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพนั้น ๆ 

“สมาคมและกลุมอุตสาหกรรม” หมายความวา สมาคมหรือหนวยงานท่ีเปนการรวมกลุม 

ของหนวยงานหรือกิจการซ่ึงรวมถึงกิจการในเชิงพาณิชย อุตสาหกรรม หรือการบริการดวย เพ่ือวัตถุประสงค 

ในการสงเสริมกิจการและประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

๒. ประเภทและลักษณะในการการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูล

สวนบุคคล 

การแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก 

เจาของขอมูลสวนบุคคล แบงเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๒.๑ กรณีท่ีมีกฎหมายเฉพาะหรือหนวยงานควบคุมและกํากับดูแล รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ หรือแนวทางการดําเนินการเปนการเฉพาะ 

  



- ๒ - 
 

ตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในกรณีท่ีมี 

หนวยงานควบคุมและกํากับดูแล สภาวิชาชีพ สมาคมและกลุมอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีมีกฎหมายเฉพาะ 

กําหนดเรื่องการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเปนการเฉพาะท่ีไมขัด 

หรือแยงกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายเฉพาะนั้นใหอํานาจหนวยงาน

ดังกลาวในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรอืแนวทางการดําเนินการในการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียด

ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเปนการเฉพาะ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมและกํากับ

ดูแลปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางการดําเนินการดังกลาว โดยหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทาง

การดําเนินการดังกลาวควรมีมาตรฐานไมต่ํากวาแนวทางการดําเนินการ 

๒.๒ กรณีท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะหรือหนวยงานควบคุมและกํากับดูแล รวมท้ังกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางการดําเนินการ เปนการเฉพาะ  

ในการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ี

ไมมีกฎหมายเฉพาะหรือหนวยงานเฉพาะกํากับดูแล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลควรดําเนินการตามแนวทาง 

การดําเนินการนี้ เพ่ือใหเปนมาตรฐานท่ีสอดคลองกัน 

๓.  หลักการในการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดแกเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สวนบุคคลแกเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยการแจงวัตถุประสงค 

ดังกลาวจะตองอยูภายใตหลักการ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ ความเปนธรรม (Fairness)  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพึงทราบวาการนําขอมูลสวนบุคคลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม

ไปใชหรือเปดเผย ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนแกเจาของขอมูลสวนบุคคล

เปนหลักการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนตามกฎหมาย โดยการแจงวัตถุประสงค 

และรายละเอียดดังกลาวอาจทําในรูปแบบหนังสือแจงเตือน (privacy notice) 

วัตถุประสงคและรายละเอียดท่ีแจงแกเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนหรือในขณะเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล ตองระบุถึงผลกระทบท่ีจะเกิดจากการใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลตองม่ันใจวาภาษาและขอความท่ีใชในการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลมีความชัดแจงและสามารถเขาใจไดโดยงาย 

๓.๒ การจํากัดวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

(Purpose Limitation)  

การแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดแกเจาของขอมูลสวนบุคคลตองระบุวัตถุประสงค

โดยเฉพาะเจาะจง ชัดแจง และเปนวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมาย การกําหนดวัตถุประสงคท่ีจํากัดและ

ชัดเจนจะใชเปนหลักฐานในการพิจารณาวา ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีเจตนาในการใชขอมูลสวนบุคคลอยาง

ถูกตอง หรือเกินจากขอบเขตในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลหรือไม 
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๓.๓ ความยินยอม (Consent)  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพึงตระหนักวา การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคล อาจดําเนินการไดโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามขอยกเวนท่ีกฎหมาย 

วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กําหนดใหกระทําได (“ฐานทางกฎหมาย หรือ Lawful Basis”) ตามมาตรา ๒๔ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก 

๑) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมาย

เหตุเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ 

๒) เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

๓) เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญา 

หรือเพ่ือใชในการดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทําสัญญานั้น 

๔) เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอํานาจรัฐท่ีไดมอบใหแกผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

๕) เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

๖) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ในกรณีท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูล

สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลชีวมาตรหรือ biometrics) หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบ 

ตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด  

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีอาจดําเนินการไดโดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจง 

จากเจาของขอมูลสวนบุคคล จะเปนไปตามขอยกเวนตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล 

สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ดวยเหตุนี้  ความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลจึงเปนฐานทางกฎหมายท่ีผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถใชเพ่ือการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลได หากไมเปนไปตาม

ขอยกเวนตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ก็จะตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูล

สวนบุคคล 

ในกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล การแจงวัตถุประสงค 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพ่ือขอความยินยอมโดยชัดแจงจึงเปนสาระสําคัญของการใหความยินยอม 

ของเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหการขอความยินยอมเปนไปตามกฎหมาย การแจง

วัตถุประสงคและรายละเอียดจึงตองเปนไปโดยชัดแจง เพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทําความเขาใจไดโดยงาย 

โดยปราศจากกลฉอฉล หลอกลวง หรือการทําใหสําคัญผิด 
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๓.๔ การอางประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interest)  

หากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอางวาการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเปนการจําเปน

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใช 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล เปนฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลพึงตระหนักวาการดําเนินการดังกลาวควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือปกปองประโยชน 

และปองกันผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

๔.  ประเภทของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเพ่ือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย สามารถทําได 

๒ วิธี คือ 

๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง ผูควบคุมขอมูล 

สวนบุคคลจะตองแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบกอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลถึง

รายละเอียดดังตอไปนี้ เวนแตเจาของขอมูลสวนบุคคลไดทราบถึงรายละเอียดนั้นอยูแลว 

(๑) วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมเพ่ือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย 

ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงคตามท่ีมาตรา ๒๔ ใหอํานาจในการเก็บรวบรวมไดโดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล และฐานหรือเหตุผลในทางกฎหมายท่ีทําใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลได 

(๒) แจงใหทราบถึงกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือปฏิบัติ

ตามฎหมาย หรือสัญญาหรือมีความจําเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือเขาทําสัญญา รวมท้ังแจงถึงผลกระทบ 

ท่ีเปนไปไดจากการไมใหขอมูลสวนบุคคล 

(๓) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวม 

(๔) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถกําหนด

ระยะเวลาดังกลาวไดชัดเจน ใหกําหนดระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม  

(๕) ประเภทของบุคคลหรือหนวยงานซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะถูก

เปดเผย 

(๖) ขอมูล ชื่อ และรายละเอียด รวมถึงสถานท่ีติดตอ และวิธีการติดตอของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล 

(๗) ขอมูล ชื่อ และรายละเอียด รวมถึงสถานท่ีติดตอ และวิธีการติดตอของตัวแทน 

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (ถามี) 

(๘) ขอมูล ชื่อ และรายละเอียด รวมถึงสถานท่ีติดตอ และวิธีการติดตอของเจาหนาท่ี

คุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (ถามี) 

(๙) รายละเอียดการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
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(๑๐) สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอมของเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล (กรณีมีการขอความยินยอม) และสิทธิในการรองเรียนในกรณีท่ีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หมายเหตุ ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบวา  

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไวเปนระยะเวลานานเทาใด ในกรณีท่ีไมสามารถ

กําหนดระยะเวลาดังกลาวไดชัดเจน ใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกําหนดระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตาม

มาตรฐานของการเก็บรวบรวม โดยอาจแจงรายละเอียด หลักเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีตองเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคล เชน การเก็บรวบรวม ขอมูลสวนบุคคลไวตามระยะเวลาท่ีมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ (เชน 

ประมวลรัษฎากร เปนตน) หรือเก็บรวบรวมไวตลอดระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติตามสัญญา เปนตน และผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลพึงทราบวา เม่ือระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไวสิ้นสุดลง ผูควบคุมขอมูล 

สวนบุคคลมีหนาท่ีดําเนินการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยทันที 

 

  ตัวอยาง  

  ธนาคาร ก เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากลูกคาของธนาคารซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวน

บุคคลโดยตรง ซ่ึงลูกคาของธนาคารแตละคนจะตองกรอกแบบฟอรมเพ่ือเปดบัญชีธนาคาร และธนาคาร ก มี

หนาท่ีท่ีจะตองแจงลูกคาของธนาคารในแบบฟอรมกอนหรือในขณะเก็บรวมรวมขอมูลสวนบุคคลของลูกคาของ

ธนาคารวา ธนาคาร ก จะแจงรายละเอียดเก่ียวกับดําเนินการ ดังตอไปนี้  

  ๑) การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เปนไปเพ่ือวัตถุประสงคอะไร  

  ๒) การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว มีกรณีใดบาง  

  ๓) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไวเพ่ือนําขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย 

นานเทาใด  

  ๔) ประเภทของบุคคลหรือหนวยงานท่ีธนาคารตองเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 

หนวยงานประเภทใดบาง เพ่ือวัตถุประสงคอะไร  

  ๕) รายละเอียดและชองทางการติดตอกับธนาคารหรือตัวแทนของธนาคาร ทําไดดวยวิธี

ใดบาง 

  ๖) สิทธิตาง ๆ ตามกฎหมายของเจาของขอมูลสวนบุคคล (ลูกคาของธนาคาร) เชน  

      - สิทธิในการถอนความยินยอม (มาตรา ๑๙ วรรคหา)  

      - สิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมา  

ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดใหความยินยอม (มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง) 
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      - สิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลไดทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือ 

หรืออุปกรณท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ัง

สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถ

ทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน

โดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได (มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง)  

      - สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๓๒ วรรค

หนึ่ง)  

      - สิทธิในการขอใหดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไม 

สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได (มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง)  

      - สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง)  

      - สิทธิในการขอใหดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และ 

ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง)  

      - สิทธิในการรองเรียนในกรณีท่ีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง) 

๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืน (other sources) ท่ีไมใชเจาของขอมูล

สวนบุคคลโดยตรง ไมสามารถทําไดตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เวนแตกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดแจงถึงการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืน

ใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบโดยไมชักชา แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

(๒) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตาม

มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคล

โดยตรง ไมวาดวยวิธีการใด ซ่ึงไมใชการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตาม

มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพึงทราบวา ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจาก

แหลงอ่ืนนั้น ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลเพ่ือขอความยินยอมโดยไม

ชักชา แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
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ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตองแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ ใหครบถวนดวย เวนแตเปนกรณีตามขอ ๕ โดยในการแจง

วัตถุประสงคและรายละเอียดดังกลาว ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ

ภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแตกรณีท่ีนําขอมูลสวนบุคคลไปใชเพ่ือการติดตอ

กับเจาของขอมูลสวนบุคคลตองแจงในการติดตอครั้งแรก และกรณีท่ีจะนําขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผย ตองแจง

กอนท่ีจะนําขอมูลสวนบุคคลไปเปดเผยเปนครั้งแรกดวย 

 

  ตัวอยาง  

  หนวยงาน ข ไดรับชื่อ ท่ีอยู  และหมายเลขโทรศัพทติดตอของสมาชิกจากเลขานุการ 

ของหนวยงาน ค เพ่ือสงจดหมายเชิญใหสมาชิกของหนวยงาน ค ใหเขารวมการเสวนาเรื่องการคุมครองเด็ก  

(ซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีเปนสมาชิกของหนวยงาน ค แตละรายไมทราบถึงการสงขอมูลดังกลาว 

ของเลขานุการของหนวยงาน ค ไปยังหนวยงาน ข ในการนี้ หนวยงาน ข มีหนาท่ีตองแจงวัตถุประสงคใหม 

ของการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหสมาชิกของหนวยงาน ค ทราบ ในการติดตอกับสมาชิก

ของหนวยงาน ค ครั้งแรก และหากจะเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวไปใชสําหรับการติดตออยางอ่ืนในอนาคต  

(ซ่ึงไมถือเปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา 

๒๖) หนวยงาน ข จะตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบโดยไมชักชา แตตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันท่ีได

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล และไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลดวย 

 

คําอธิบาย  

เพ่ือปองกันความเสี่ยงและผลกระทบจากการใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (โดยท่ีเจา 

ของขอมูลสวนบุคคลเดิมไมไดใหความยินยอมและไมไดรับทราบ) กอนท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลควรจะมีการดําเนินการ ดังตอไปนี้  

(ก) มาตรการประเมินผลกระทบจากการใชขอมูลสวนบุคคล (DPIA: Data Protection 

Impact Assessment) เพ่ือระบุและประเมินความเสี่ยงหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคล หรือพิจารณาวาการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวของผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลอาจกระทบตอสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือไม โดยเฉพาะถามีการใชหรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว (ท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมและไมไดรับทราบ) กับ

เทคโนโลยีสมัยใหม โดยท่ีเทคโนโลยีดังกลาวอาจทําใหเกิดการประมวลผลหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

บุคคลจํานวนมาก เชน การใชปญญาประดิษฐ หรือ artificial intelligence (AI) เปนตน จากการนําขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวมาใช 

(ข) การกําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลไว 
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(ค) การแจงวัตถุประสงคหรือรายละเอียด 

(ง) การพิจารณาฐานหรือเหตุผลทางกฎหมายท่ีทําใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

สามารถเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวได 

การแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงคหรือรายละเอียด ตองกระทํา 

ในรูปแบบและขอความท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใจไดโดยงาย 

๕. ขอยกเวนของการแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรง 

ตามมาตรา ๒๕ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจไมตองดําเนินการแจงวัตถุประสงคใหมท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

สวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบตามมาตรา ๒๑ และแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บ 

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ ตามท่ีระบุใน ๔.๒ เม่ือทําการขอความยินยอมจากเจาของขอมูล 

สวนบุคคลในกรณีดังตอไปนี้ 

๕.๑ เจาของขอมูลสวนบุคคลทราบวัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียดนั้นอยูแลว 

ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลทราบวา เจาของขอมูลสวนบุคคลเดิมไดทราบ 

วัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นท้ังหมดอยูแลว ผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลอาจไมมีความจําเปนตองแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลอีก เวนแตเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบวัตถุประสงคหรือรายละเอียดในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลนั้นเพียงบางสวน ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดท้ังหมดแก

เจาของขอมูลสวนบุคคลใหครบถวนตาม ๔.๒ 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีตรวจสอบเพ่ือยืนยันวา เจาของขอมูลสวนบุคคล 

ไดทราบวัตถุประสงคใหมและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นแลว 

๕.๒ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพิสูจนไดวาการแจงวัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียดดังกลาว

ไมสามารถทําไดหรือจะเปนอุปสรรคตอการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ ในกรณีนี้ผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลตองจัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุมครองสิทธิเสรีภาพ และประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

คําอธิบาย 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลพึงตระหนักวา การแจงวัตถุประสงคและรายละเอียด 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๓ เปนไปเพ่ือคุมครองสิทธิสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมาย การใชขอยกเวนตามมาตรา ๒๕ ตามท่ีระบุในขอ ๕ ของแนวทางการดําเนินการนี้ผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลมีหนาท่ีและภาระในการพิสูจน (burden of proof) วาการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเขาขอยกเวน โดยเฉพาะการท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไมแจงวัตถุประสงค 

โดยอางเหตุวา การแจงวัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียดไมสามารถทําไดหรือจะเปนอุปสรรคตอการใช
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หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีนําขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเปดเผย ตองมี

หลักฐานท่ีชัดเจนวา ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดจัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐานเพ่ือ

คุมครองสิทธิ เสรีภาพ และประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล สําหรับขอมูลสวนบุคคลท่ีผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืน โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจดําเนินการได ๒ วิธี คือ 

๑) ประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (privacy policy) และระบุความจําเปน

ในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว วามีการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีได

มาตรฐานใหสาธารณชนรับทราบเปนการท่ัวไป หรือ 

๒) มีการประเมินผลกระทบจากการใชขอมูลสวนบุคคล หรือ DPIA 

 

  ตัวอยาง  

  หองสมุดสาธารณะสําหรับประชาชนแหงหนึ่งมีโครงการจะใชขอมูลสวนบุคคลท่ีทําการเก็บ 

รวบรวมขอมูลในเชิงสถิติของผูใชหรือสมาชิกหองสมุดในรอบ ๑๐๐ ป นับแตการกอตั้งหองสมุดสาธารณะ  

โดยการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีผานมาดังกลาว มีเพียงชื่อและนามสกุลของผูใชหรือสมาชิก โดยไมมีท่ี

อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอของสมาชิกแตอยางใด ในกรณีนี้ถือวา การแจงวัตถุประสงคใหมดังกลาวโดยสง 

วัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลใหแกสมาชิกหองสมุดท่ีมีสมาชิกมากกวา 

๑๐๐ ป ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเปนการยากท่ีหองสมุดสาธารณะจะหาท่ีอยูของสมาชิกใหครบทุกคนได  

ในรอบ ๑๐๐ ป ท่ีหองสมุดเปดทําการ เพ่ือแจงวัตถุประสงคใหมและการเก็บรวบรวมเพียงชื่อและนามสกุล

ดังกลาว โดยไมมีท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอ ไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ในลักษณะท่ีเปนสาระสําคัญแตอยางใด 

  นอกจากนี้ หองสมุดสาธารณะแหงนี้ควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้  

  ๑) ประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (privacy policy) ในเว็บไซตหรือพ้ืนท่ี 

สาธารณชนท่ัวไปเขาถึงได วาผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (หองสมุดสาธารณะ) ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

เพ่ือวัตถุประสงคอะไรและมีมาตรการปองกันผลกระทบจากการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางไร และ  

  ๒) จัดทํา DPIA เพ่ือประเมินผลกระทบจากการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 

 

คําอธิบาย  

การพิจารณาวา ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะอางขอยกเวนในเรื่องปญหาหรืออุปสรรค

ท่ีทําใหไมสามารถแจงวัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียดไดหรือไมนั้น ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลควรพิจารณา

ปจจัย ดังตอไปนี้ประกอบกัน  

(๑) จํานวนและปริมาณขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย  

(๒) อายุของเจาของขอมูลสวนบุคคล และ  

(๓) มาตรการปองกันความเสียหายจากการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
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  ตัวอยาง  

  มหาวิทยาลัย ง มีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล ไดแก ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา 

รวมถึงขอมูลของผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมของผูเยาว ในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 

มหาวิทยาลัย ง จะมีขอมูลสวนบุคคลของผู ท่ีติดตอไดในกรณีเรงดวน (emergency contact) มากกวา 

๑๐,๐๐๐ ราย โดยขอมูลท้ังหมดนักศึกษาเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาว (โดยไมไดมาจากเจาของขอมูลสวน

บุคคลโดยตรง) มหาวิทยาลัย ง ไมมีความจําเปนตองแจงวัตถุประสงคในการใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน 

กรณีฉุกเฉินเพ่ือใหเจาของขอมูลสวนบุคคล คือ ผูปกครองหรือผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาใหความ 

ยินยอมกอนมหาวิทยาลัย ง เพียงดําเนินการประเมินความเสี่ยงโดยอาจจัดทํา DPIA หรือมีขอกําหนด 

มาตรฐานวาจะใชขอมูลฉุกเฉินในกรณีท่ีจําเปนเรงดวนเทานั้น โดยอาจนําขอมูลสวนบุคคลดังกลาวมาเก็บ 

รวบรวมในระบบคอมพิวเตอรท่ีจํากัดจํานวนบุคคลท่ีสามารถเขาถึงและใชขอมูลสวนบุคคลนั้นได และมี 

มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

 

๕.๓ การใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวตองกระทําโดยเรงดวนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ซ่ึงไดจัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือคุมครองประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 

  ตัวอยาง  

  หนวยงานของรัฐ จ พบวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกร ฉ โดยมีความจําเปนตอง

ใชขอมูลสวนบุคคลของผูกระทําความผิดและผูท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคด ีเพ่ือยื่นคํา

รองตอศาลเพ่ือจับกุมผูกระทําความผิดและอายัดบัญชีของผูกระทําความผิดเพ่ือปองกันความเสียหาย และการ

จําหนายจายโอนทรัพยสินไปตางประเทศ ถือเปนกรณีเรงดวนตามกฎหมายท่ีสามารถทําได 

 

๕.๔ เม่ือผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลเปนผูซ่ึงลวงรูหรือไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลจากหนาท่ีหรือ

จากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและตองรักษาวัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียดบางประการตามมาตรา ๒๓ 

ไวเปนความลับตามท่ีกฎหมายกําหนด 

คําอธิบาย 

ขอยกเวนในกรณีนี้เปนกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลท่ีไดขอมูลสวนบุคคลมาจาก

แหลงอ่ืน ท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคล ไมตองแจงวัตถุประสงคใหมและรายละเอียดในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลเนื่องจากผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
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ตามหนาท่ี หรือจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และตองรักษาวัตถุประสงคใหมหรือรายละเอียด 

บางประการไวเปนความลับ ซ่ึงการแจงขอมูลดังกลาวอาจทําใหการดําเนินการตามวัตถุประสงคไดรับ

ผลกระทบได เชน ผูมีหนาท่ี หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพเก่ียวกับบัญชีภาษี สุขภาพ สังคมสงเคราะห

กฎหมาย หรือทรัพยากรบุคคล เปนตน 

๖. การแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคล ตองกระทําโดยชัดแจง โดยอาจทําไดหลายวิธี เชน การแจงเปนหนังสือ การแจงทาง

วาจา การแจงทางขอความในรูปแบบ SMS, อีเมล , MMS หรือทางโทรศัพทหรือโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด เชน การระบุรายละเอียดใน URL หรือ QR code เปนตน 

การแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอาจทําในรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส เชน หนาตางหรือจอเล็ก ๆ (small screen) ท่ีมุมจอคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือ เพ่ือแสดง

ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบก็ไดโดยอาจดําเนินการในรูปแบบดังในตัวอยาง ตอไปนี้ 

๖.๑ วิธีการทําหัวขอและมีการขีดเสนใตขอความเพ่ือเชื่อมตอ (link) ไปยังวัตถุประสงคและ

รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล (layered approach) หรือประเภทตาราง dashboard 

ตัวอยางขอความประเภท Layered Approach 

 

หมายเหตุ อางอิงขอมูลจาก https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-

the-general-data-protection-regulation-gdpr/ the-right-to-be-informed/ what-methods-can-we-

use-to-provide-privacy-information/ 
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ตัวอยางขอความประเภทตาราง Dashboard 

 

หมายเหตุ อางอิงขอมูลจาก https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-

the-general-data-protection-regulation-gdpr/ the-right-to-be-informed/ what-methods-can-we-

use-to-provide-privacy-information/ 
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หมายเหตุ อางอิงขอมูลจาก https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-

the-general-data-protection-regulation-gdpr/ the-right-to-be-informed/ what-methods-can-we-

use-to-provide-privacy-information/ 
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๖.๒ วิธีการใช อุปกรณ  เชน  โทรศัพท มือถือ ในการแจงขอ มูล (Providing Privacy 

Information on Mobile Devices) 

 

หมายเหตุ อางอิงขอมูลจาก https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-

the-general-data-protection-regulation-gdpr/ the-right-to-be-informed/ what-methods-can-we-

use-to-provide-privacy-information/ 
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คําอธิบาย  

ตัวอยางขางตนท้ัง ๓ ประเภท คือ การแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวม 

ขอมูลสวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบ โดยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอาจใชวิธีการทางเทคนิค 

ท่ีเปนการเชื่อมตอแบบไฮเปอรลิงก (hyperlink) ไปยังแหลงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหเจาของขอมูล 

สวนบุคคลสามารถกดเขาไปดูวัตถุประสงคและรายละเอียดได โดยจะตองแสดงขอความท่ีเชื่อมตอดังกลาว 

ในพ้ืนท่ีท่ีเห็นเดนชัด และอธิบายรายละเอียดและผลกระทบของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคลตามท่ีระบุในขอ ๔ ของแนวทางการดําเนินการนี้ 

๗.  อ่ืน ๆ 

เพ่ือความสะดวกและเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ หนวยงานควบคุมและกํากับ 

ดูแล สภาวิชาชีพ หรือสมาคมและกลุมอุตสาหกรรม อาจกําหนดรูปแบบ วิธีการ แนวทาง หรือตัวอยางการแจง 

วัตถุประสงคและรายละเอียดท่ีเหมาะสม เพ่ือใหมีการปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันไดและอาจประสานงาน

กับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือให

ความเห็นหรือใหคําปรึกษาได 

_______________________ 

 

 


