
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

 

1. บทน า 

       ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี หรือ สยจ.รำชบุรี  ตระหนักและให้ควำมส ำคัญ
ในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มำติดต่อและใช้บริกำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ยุติธรรม
จังหวัดรำชบุรี โดยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะดูแลและบริหำรจัดกำรข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

       โดยประกำศควำมเป็นส่วนตัวนี้ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบถึงวิธีกำรที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ยุติธรรม
จังหวัดรำชบุรี เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

       ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ขอแนะน ำให้ท่ำนอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจประกำศนี้ก่อนให้ข้อมูลส่วน
บุคคลกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  หำกท่ำนมีข้อกังวล ข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับประกำศนี้ตลอดจนถึงประกำศและนโยบำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
รำชบุรี ตำมช่องทำงกำรติดต่อท่ีปรำกฏท้ำยประกำศนี้ 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

       ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน หมำยเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด รหัสส่วนตัว 
รูปภำพ หรือวิดีโอที่บันทึกจำกกล้องวงจรปิด (CCTV) รวมถึงข้อมูลทำงชีวมิติ (Biometric) เช่น ใบหน้ำ 
ลำยนิ้วมือ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 

       โดยทั่วไป ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกกำรที่ท่ำนเป็นผู้ให้ข้อมูล
นั้นกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี โดยตรง เช่น กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม กำรให้ข้อมูลผ่ำนโทรศัพท์หรือ
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่ำง ๆ  เป็นต้น เว้นแต่บำงกรณีส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจได้รับข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนจำกบุคคลที่สำม โดยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี เชื่อโดยสุจริตว่ำบุคคลที่สำมดังกล่ำว
มีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนและเปิดเผยกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  และส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดรำชบุรี จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่ำที่จ ำเป็น และใช้ข้อมูลดังกล่ำวตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 
ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่ให้ส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ต้องจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว 

 



       ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่ำนมีกำรติดต่อหรือใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Justice Care   ส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยซึ่งก ำหนดให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี 
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่ำนจำกกำรเข้ำใช้งำนดังกล่ำว เช่น หมำยเลข IP Address เป็นต้น นอกจำกนี้ เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีกำรใช้
เทคโนโลยีอัตโนมัติในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรใช้งำนของท่ำน  

       ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) ด้วยกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีกำรก ำหนดข้อมูลบำง
ประเภทให้เป็นข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชำติ ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมพิกำร 
ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภำพ ข้อมูลสุขภำพ เป็นต้น และกำรเก็บรวบรวมจะท ำได้ต้องเป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด ซึ่งรวมถึงอำจต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน ดังนั้น ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะด ำเนินกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวเฉพำะในกรณีที่จ ำเป็นเท่ำนั้น และส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะแจ้งให้ท่ำน
ทรำบอย่ำงชัดแจ้งถึงเหตุผลควำมจ ำเป็น รวมถึงอำจด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลอ่อนไหวดังกล่ำวในบำงกรณี 

       ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ บุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และบุคคลไร้ควำมสำมำรถ (“บุคคลที่ถูก
จ ำกัดควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรท ำธุรกรรม”) ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะท ำกำรประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจ ำกัดควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรท ำธุรกรรมเฉพำะกรณีเท่ำที่จ ำเป็น
และตำมแนวทำงที่กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนด โดยในกรณีท่ีส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มี
ควำมจ ำเป็นจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ถูกจ ำกัดควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรท ำ
ธุรกรรมส ำหรับกิจกรรมใด ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำกผู้ปกครองหรือ
ผู้ใช้อ ำนำจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบำล ที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบุคคลดังกล่ำว (แล้วแต่กรณี) ด้ วย เว้น
แต่เป็นกรณีขอควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยำว์ที่มีอำยุมำกกว่ำ 10 ปี ซึ่งเป็นกำร
เฉพำะตัวหรือเป็นกำรสมแก่ฐำนำนุรูปแห่งตนและเป็นกำรอันจ ำเป็นในกำรด ำรงชีพอันสมควร ซึ่งผู้เยำว์
ดังกล่ำวสำมำรถให้ควำมยินยอมโดยล ำพังได้ 

       ส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทีส่ ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีกำรเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้ 

      1)  เมื่อท่ำนได้มำติดต่อ เข้ำร่วมกิจกรรม หรือขอรับบริกำรใด ๆ ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  
หรือกรณีส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีกำรด ำเนินภำรกิจเกี่ยวกับงำนวิจัยและส ำรวจ โดยส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำกท่ำน เช่น 

         • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นำมสกุล หมำยเลขบัตรประชำชน เป็นต้น 

         • ข้อมูลกำรติดต่อ เช่น อีเมล หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทำงติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถำนที่
ท ำงำน เป็นต้น 

         • ข้อมูลเกี่ยวกับงำนของท่ำน เช่น อำชีพ ต ำแหน่ง หน่วยงำนต้นสังกัด เป็นต้น 

         • ข้อมูลด้ำนเทคนิคและกำรใช้ข้อมูล เช่น IP Address ในกรณีที่ท่ำนเข้ำรับบริกำรผ่ำนระบบออนไลน์
ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  เป็นต้น 



         • ข้อมลูส่วนตัวอ่ืน ๆ ที่ท่ำนให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ด้วยควำมสมัครใจ 

      2)  เมื่อท่ำนเข้ำมำในบริเวณพ้ืนที่ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในอำคำรศำลำกลำง
จังหวัดรำชบุรี อำจมีกำรบันทึกภำพของท่ำนโดยใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)  ซึ่งติดตั้งภำยในอำคำรศำลำกลำง
จังหวัดรำชบุรี ทั้งนี้ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะติดป้ำยแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำมีกำรใช้กล้องวงจรปิดใน
บริเวณพ้ืนที่ของอำคำรศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี ซึ่งส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรีตั้งอยู่ ชั้น 1 อำคำรศำลำ
กลำงจังหวัดรำชบุรี (หลังใหม่)   

      3)  เมื่อท่ำนเข้ำมำในบริเวณพ้ืนที่ที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีกำรจัดประชุม สัมมนำ ประชำ
พิจำรณ์ หรือกิจกรรมใด ๆ โดยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีกำรบันทึกภำพถ่ำยหรือวีดีโอ เพ่ือเก็บ
บันทึกข้อมูลกำรจัดกิจกรรม หรือเพ่ือใช้ประกอบกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
รำชบุรี  ทั้งนี้ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะติดป้ำยแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำมีกำรบันทึกภำพถ่ำยหรือวีดีโอใน
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำว 

 

3. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร 

      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน เพื่อ 

           1) ให้ท่ำนเข้ำใช้บริกำรหรือเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  

           2) ให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือ ตอบข้อซักถำมหรือข้อร้องเรียน
ของท่ำน 

           3) ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลทำงสถิติเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยมี
กำรวิเครำะห์และสรุปเป็นข้อมูลในภำพรวมที่ไม่เปิดเผยตัวตน 

           4) วิเครำะห์ ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกำรให้บริกำร ตลอดจนสนับสนุนกำร
วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมใหม่ที่จะท ำให้ท่ำนได้รับควำมสะดวกสบำยและได้รับประสบกำรณ์ที่ดียิ่งขึ้นในกำร
เข้ำใช้บริกำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  

           5) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ,
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับจังหวัด , คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
ผู้เสียหำย และค่ำตอบแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดรำชบุรี , คณะอนุกรรมกำรให้
ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนภำรกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ 

           6) รับสมัครงำน 

           7) จัดซื้อจัดจ้ำง และบริหำรพัสดุของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  



           8) รับเงิน จ่ำยเงิน หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ด้ำนกำรเงินและกำรบัญชีของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
รำชบุรี  

           9) ประชำสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ให้กับท่ำนทรำบ 
ตลอดจนเชิญท่ำนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  

           10) ป้องกันกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย โดยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีกำรตรวจสอบข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

           11) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่กฎหมำยของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  หรือกฎหมำยอ่ืน
ก ำหนดใหส้ ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ต้องปฏิบัติ 

 

4. กฎหมายอนุญาตให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอย่างไร 

      ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนนั้น ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะ
ด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็นและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยกฎหมำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ก ำหนดหลักกำรและเหตุผลทำงกฎหมำยไว้หลำยประกำรตำมสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ซึ่ง
อนุญำตให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยนี้สำมำรถ
ด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ 

      ทั้งนี้ โดยทั่วไป ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน เมื่อมีฐำนทำงกฎหมำยรองรับ ดังนี้ 

• ท่ำน หรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมำยของท่ำนให้ควำมยินยอม (Consent) 
• เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำนได้เข้ำผูกพันกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  หรือ

เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเข้ำท ำสัญญำกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  
(Contract) 

• เป็นกำรจ ำเป็นในกำรปกป้องหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล (Vital 
Interest) 

• เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรใช้อ ำนำจรัฐที่ได้มอบให้แก่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
รำชบุรี  (Public Task / Official Authority) 

• เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  หรือของ
บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญน้อยกว่ำสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน (Legitimate Interest) 



• เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ หรือที่เกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรปกป้องที่
เหมำะสม เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของท่ำน ทั้งนี้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกำศก ำหนด (Scientific or Research) 

• เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง (Legal Obligation) 

      ประกำศนี้เป็นกำรก ำหนดหลักกำรและหลักปฏิบัติกลำง (main notice) โดยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
รำชบุรี มีกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ทั้งกิจกรรมส ำหรับบริกำรภำยนอก และกิจกรรม
ส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรภำยใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยของส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดรำชบุรี  โดยแต่ละกิจกรรมและบริกำรเหล่ำนั้นจ ำเป็นต้องมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของ
ท่ำน โดยกิจกรรมและบริกำรต่ำง ๆ ด้ำนล่ำงนี้ จะอธิบำยและให้รำยละเอียดกับท่ำนเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่ำนที่แต่ละกิจกรรมหรือแต่ละบริกำรมีกำรด ำเนินกำร 

      1)  กิจกรรมส ำหรับบริกำรภำยนอก  

         • กิจกรรมตำมโครงกำรยุติธรรมเคลื่อนที่  

             + ออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์งำนบริกำรกระทรวงยุติธรรมและควำมรู้ ด้ ำน
กฎหมำย และบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และออกหน่วยบริกำรร่วมกับหน่วยงำน
ในพ้ืนที่จังหวัด  จัดท ำทะเบียนรำยชื่อผู้เข้ำร่วมหรือผู้เข้ำรับบริกำรในกำรออกหน่วยเคลื่อนที่ บันทึกภำพถ่ำย
หรือวีดีโอ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

             + ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อวิทยุ หอกระจำยข่ำว สื่อโทรทัศน์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อ Social Media 

         • กิจกรรมกำรขับเคลื่อนงำนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

             + โครงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

             + โครงกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

         • กิจกรรมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนแบบกลุ่มจังหวัด 

             + กำรจัดประชุมคณะท ำงำนศูนย์ปฏิบัติกำรของกลุ่มจังหวัด 

             + กำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 

         • กิจกรรมกำรฝึกอบรม สัมมนำ ประชุม  วิจัยและพัฒนำ 

      2)  กิจกรรมส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำรภำยใน  

▪ ฝ่ายอ านวยการ 

                   • กำรรับสมัครพนักงำนและกำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน  

                      + กำรรับสมัครพนักงำน 



                      + กำรรับนักศึกษำเข้ำฝึกงำน 

                   • จัดซื้อจัดจ้ำง และบริหำรพัสดุ 

                      + จัดซื้อจัดจ้ำง 

                      + คณะท ำงำน วิทยำกร 

                      + กำรเงินและกำรบัญชี 

                   • อำคำรและสถำนที่ 

                      + ยำนพำหนะ 

                      + บริกำรสำรสนเทศ 

▪ กลุ่มอ านวยความยุติธรรมและนิติการ 

                      + บริกำร คลินิกยุติธรรม ดังนี้ 

                         1) ส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู้กฎหมำยและกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 

                         2) ให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 

                         3) ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้เสียหำยและจ ำเลยในคดีอำญำ 

                         4) คุ้มครองพยำนในคดีอำญำ 

                         5) ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพำท 

                         6) รับเรื่องรำว ร้องทุกข์ ร้องเรียน 

                         7) ให้บริกำรกองทุนยุติธรรม 

                         8) เบิกจ่ำยเงินรำงวัลและค่ำใช้จ่ำยในชั้นสอบสวนคดีอำญำ 

                         9) ช่วยเหลือประชำชนด้ำนอื่น ๆ ให้เข้ำถึงกำรบริกำรพ้ืนฐำนภำครัฐ 

                      + งำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้เสียหำย และค่ำตอบแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จ ำเลยในคดีอำญำ ประจ ำจังหวัดรำชบุรี   

                      + งำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือประจ ำจังหวัด 

▪ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม 

                      + งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  

                      + งำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับจังหวัด  



                      + งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรขับเคลื่อนภำรกิจกระทรวงยุติธรรมในพ้ืนที ่ 

                      + ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ กำรจัดจ้ำงผลิต สื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสร้ำงกำรรับรู้ทำง
กฎหมำย หรือประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรีตำมโครงกำรยุติธรรมเคลื่อนที่  

                      + จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  

                      + จดัโครงกำรและหลักสูตรกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยแก่ประชำชน และโครงกำร
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

                      + จัดท ำโครงกำรและแผนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรปฏิบัติงำนศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน 

      รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมตำรำงกิจกรรม/บริกำรข้ำงต้น
นี้เป็นส่วนหนึ่งของประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดนโยบำย ประกำศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ทั้งหมดได้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดรำชบุรี ( https://ratchaburi.moj.go.th) 

      หำกท่ำนมีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกำศนี้ สำมำรถติดต่อได้ที่หมำยเลข
โทรศัพท ์032 322 647 

 

5. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล 

       เจ้ำของข้อมูลมีสิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ให้
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนในฐำนะเจ้ำของข้อมูลในกำรด ำเนินกำรตำม
สิทธิเหล่ำนั้น ดังนี้ 

• สิทธิในกำรได้รับแจ้ง ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะมีกำรแจ้ง “ประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Privacy Notice)” ที่มีรำยละเอียดวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ชัดเจน 

• สิทธิในกำรเพิกถอนควำม ท่ำนสำมำรถขอเพิกถอนควำมยินยอมที่เคยให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
รำชบุรี ไว้ได้ทุกเมื่อ 

• สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และขอส ำเนำข้อมูลส่ วน
บุคคล ตลอดจนสำมำรถขอให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำวได้ 

• สิทธิในกำรแก้ไขข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ เพ่ือให้ข้อมูล
ดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 

• สิทธิในกำรลบข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูลได้ 



• สิทธิในกำรโอนข้อมูล ในกรณีที่ระบบข้อมูลของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี รองรับกำรอ่ำนหรือ
ใช้งำนโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนอัตโนมัติ และสำมำรถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลได้ด้วยวิธีกำรอัตโนมัติ ท่ำนสำมำรถขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้ รวมถึงขอให้มีกำร
โอนถ่ำยข้อมูลดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอ่ืนโดยอัตโนมัติได้ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีกำรส่ง
หรือโอนดังกล่ำวได้ 

• สิทธิในกำรระงับกำรใช้ข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ระงับกำรใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ 

• สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูล ท่ำนสำมำรถขอคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

       ทั้งนี้ ในบำงกรณีส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจปฏิเสธค ำขอใช้สิทธิข้ำงต้นได้ หำกมีเหตุอันชอบ
ธรรมด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ค ำสั่งศำล หรือเป็นกรณีที่อำจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิหรือเสรีภำพของเจ้ำของข้อมู ล
หรือบุคคลอื่น 

 

6. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านกับใครบ้าง 

      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะไม่เผยแพร่ จ ำหน่ำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน โอนหรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลใด ๆ ของท่ำนที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภำยนอก เว้นแต่เป็น
กำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในประกำศนี้ หรือเมื่อได้รับกำรร้องขอหรือได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน หรือ
ภำยใต้บำงสถำนกำรณ์ ดังนี้ 

• กรณีที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี เชื่อโดยสุจริตว่ำเป็นข้อบังคับทำงกฎหมำย หรือเป็นกำร
ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีอ ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย หรือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมหมำย
ศำล ค ำสั่งศำล หรือกระบวนกำรยุติธรรม 

• เป็นกำรแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืนที่เชื่อถือได้ ซึ่งท ำงำนในนำมหรือท ำงำนให้ส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดรำชบุรี ภำยใต้ข้อตกลงหรือสัญญำที่ให้มั่นใจว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวจะมีกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  โดย
กำรแบ่งปันข้อมูลดังกล่ำวอำจมีทั้งกรณีกำรจัดเก็บข้อมูล และกำรใช้ข้อมูลเพ่ือส่งมอบบริกำรแก่ท่ำน 
หรือเพ่ือกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  เช่น กำรส ำรวจและ
วิเครำะห์ข้อมูล กำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 

• กรณีที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี เชื่อโดยสุจริตและมีเหตุผลที่ดีที่จ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่ำน ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี เห็นว่ำส ำคัญยิ่งกว่ำกำรปกป้อง
ควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน และไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย ได้แก่ 
✓ เพ่ือกำรสืบสวน สอบสวน และระงับเหตุอำชญำกรรม กำรทุจริต กำรฉ้อโกง หรือ 



✓ เพ่ือป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคำมตลอดจนกำรกระท ำที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยต่อสิทธิ 
ทรัพย์สิน หรือควำมปลอดภัยของสำธำรณะ รวมถึงของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี 
และผู้ที่เก่ียวข้อง หรือ 

✓ เพ่ือป้องกันหรือรับมือกำรกระท ำที่ละเมิดต่อข้อตกลงกำรใช้บริกำรของส ำนักงำนยุติธรรม
จังหวัดรำชบุรี  หรือต่อกฎหมำย 

      ในกรณีทีส่ ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีควำมกังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงกำยภำพของท่ำน หรือ
เห็นว่ำส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ต้องด ำเนินกำรบำงอย่ำงเพ่ือปกป้องท่ำนจำกภัยคุกคำมหรือกำร
กระท ำใด ๆ ที่อำจท ำให้ท่ำนเสียหำย ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะหำรือกับท่ำน และถ้ำเป็นไปได้ 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะขออนุญำตท่ำนในกำรแจ้งสถำนกำรณ์ที่ท่ำนประสบอยู่กับบุคคลอ่ืนที่
จ ำเป็นต้องทรำบ ก่อนกำรด ำเนินกำรนั้น 

      หำกมีกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นเกิดขึ้น ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะมีกำรบันทึกไว้เป็นหลักฐำนว่ำ 
ข้อมูลใดที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีกำรเปิดเผยภำยใต้เหตุผลและสถำนกำรณ์ใด เพ่ือท่ำนสำมำรถ
ทรำบได้ว่ำ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ได้มีกำรด ำเนินกำรอะไรไปเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

 

7. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี มีการปกป้องดูแลข้อมูลของท่านอย่างไร 

      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ตระหนักถึงควำมไว้วำงใจของท่ำนที่ได้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญกับส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  และโดยกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก ำหนดให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี 
ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมำตรกำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้มั่นใจว่ำ 
ข้อมูลเหล่ำนั้นจะได้รับกำรปกป้องดูแล และพร้อมให้เจ้ำของข้อมูลเข้ำถึงและตรวจสอบ 

      โดยตัวอย่ำงมำตรกำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีกำรน ำมำใช้ เช่น 

• ก ำหนดมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ และกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพำะข้ำรำชกำร
และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ที่มีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำถึงข้อมูลนั้น ๆ (Need to 
Know Basis) 

• ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงระบบและข้อมูล เช่น กำรใช้รหัสผ่ำนเพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรให้บริกำร 
เป็นต้น เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

• มีกำรก ำหนดชั้นควำมลับเพื่อให้ข้อมูลไม่สำมำรถถูกเปิดอ่ำนได้จำกผู้ที่ไม่มีสิทธิ 
• ก ำหนดกระบวนกำรท ำงำนในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำรรับมือกับปัญหำหรือเหตุอันน่ำ

สงสัยว่ำจะมีกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยหำกเกิดเหตุดังกล่ำว ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี 
จะรีบแจ้งท่ำนทรำบโดยเร็ว รวมถึงแจ้งเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ดูแลเรื่องนี้ในกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องแจ้ง 



• มีกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี เพ่ือสร้ำง
ควำมตระหนักและควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในกำรดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำร
รับมือกับปัญหำหรือเหตุอันน่ำสงสัยว่ำจะมีกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

• ทบทวนกระบวนกำรท ำงำนในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
กระบวนกำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

• ตรวจสอบ ทดสอบระบบที่มีกำรจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบกำร
จัดเก้บหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลมีควำมมั่นคงปลอดภัย 

      อย่ำงไรก็ตำม โปรดตระหนักว่ำ กำรส่งข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยสำธำรณะหรือกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
สำธำรณะหรือแม้แต่กำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสำรส่วนตัวของท่ำนซึ่งติดมัลแวร์ มีควำมเสี่ยง 
และส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ไม่สำมำรถรับประกันควำมปลอดภัยในข้อมูลของท่ำน ซึ่งอำจถูกลักลอบ
เข้ำถึง หรือถูกเปิดเผย หรือถูกโอนถ่ำยออกไป และท ำให้ท่ำนเกิดควำมเสียหำยได้ 

 

8. การจัดเก็บและโอนข้อมูล 

      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีกำรจัดเก็บ ใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยในส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี และบนระบบฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตำม
มำตรกำรป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ก ำหนด 

 

9. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้บริกำรภำยใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมำยของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  
โดยระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอำจมีควำมแตกต่ำงกันตำมประเภทของกิจกรรมและบริกำร ซึ่งท่ำน
สำมำรถดูรำยละเอียดได้จำกแต่ละกิจกรรมและบริกำร 

      อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจจ ำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเกิน
ระยะเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้น หำกมีเหตุที่ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ได้รับแจ้งหรือเชื่อโดยสุจริตได้ว่ำอำจ
มีกำรกระท ำละเมิดข้อตกลงกำรใช้บริกำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  หรือมีกำรกระท ำฝ่ำฝืน
กฎหมำย หรือเกิดข้อพิพำท และจ ำเป็นต้องมีกำรสืบสวน สอบสวน ตลอดจนรวบรวมหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำย โดยส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมระยะเวลำเท่ำที่
จ ำเป็นจนกว่ำกระบวนกำรจะเสร็จสิ้น หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำยที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้นก ำหนด 

 

 

 



10. การเชื่อมโยงไปยังบริการของบุคคลภายนอก 

      บำงบริกำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีกำรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ
บริกำรอ่ืนที่เป็นของบุคคลที่สำม ซึ่งส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีไว้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำน
เท่ำนั้น หำกท่ำนใช้กำรเชื่อมโยงดังกล่ำว ท่ำนจะออกจำกบริกำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  โดย
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสำมำรถตรวจสอบ หรือควบคุมควำมถูกต้องและ
ควำมน่ำเชื่อถือในเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือบริกำรเหล่ำนั้น 

      และโดยประกำศนี้ ใช้เฉพำะส ำหรับกำรให้บริกำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี เท่ำนั้น หำกท่ำน
ใช้กำรเชื่อมโยงดังกล่ำวเพ่ือออกไปยังบริกำรของบุคคลที่สำม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของประกำศนี้ 
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ขอแนะน ำให้ท่ำนได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจนโยบำยหรือประกำศกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริกำรเหล่ำนั้นก่อนกำรใช้บริกำร 

 

11. การทบทวนและปรับปรุงประกาศ 

      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี อำจมีปรับปรุงประกำศนี้เป็นครั้งครำว เพ่ือให้แน่ใจว่ำเนื้อหำจะมีควำม
เหมำะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หำก
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี มีกำรปรับปรุงแก้ไขประกำศนี้ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะแสดง
ประกำศเวอร์ชันล่ำสุดไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี และอำจจะแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสม ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี ขอแนะน ำให้ท่ำนหมั่นเข้ำมำอ่ำนและ
ตรวจสอบประกำศนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนบริกำรของส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  

      ทั้งนี้ หำกท่ำนยังคงใช้บริกำรของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  ภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขและได้มีกำรแสดงประกำศไว้ที่นี้แล้ว ถือว่ำท่ำนเห็นชอบและยอมรับในประกำศฉบับที่ ปรับปรุง
แล้ว 

 

12. ติดต่อ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี 

      หำกท่ำนมีข้อสงสัย หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อติชม หรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รำยละเอียดในประกำศนี้ ท่ำนสำมำรถติดต่อส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  ได้ที่ อำคำรศำลำกลำงจังหวัด
รำชบุรี (หลังใหม่) ชั้น 1  ถ.สมบูรณ์กุล  ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี 70000 หมำยเลข
โทรศัพท์ 032-322-647 

      ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จะพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวลและปัญหำต่ำง ๆ 
ที่ท่ำนแจ้งมำยังส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี  

                                                                                        วันที่ประกำศใช้  1  สิงหำคม 2565 


