
๑ 
 

 

 

ยิรตัษกาหมะรพนิสยพัรทนางกันาํสงอขลคคุบนวสลมูอขงอรคมุคยาบยโน  

 

๑. ลผุตหเะลแรากกัลห   

 นางนินเาํดรากหใอ่พืเ ลคคุบนวสลูมอขนาด ปไนปเยิรตัษกาหมะรพนิสยพัรทนางกันาํสงอข ตามพระราชบัญญัติ

 .ศ.พ ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุค ๒๕๖๒ ดนหาํกง่ึซ ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุครากีมหใ มิใหมีการนําไปใชใหเกิด           

นิสยพัรทนางกันาํสงอขลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคยาบยโนดนหาํกดไงึจ ลคคุบนวสลูมอขงอขาจเกแยาหยีสเมาวค

ยิรตษักาหมะรพ  น้ึข  

  งึถาขเรากหใาํท ว็รเดวรงายอปไานฒพัดไราสอ่ืสบบะรง้ัทมวร ศทเนสราสียลโนโคทเงอขานหวากมาวคยวด

การเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล สามารถทําไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว อันอาจนํามา      

งึ่ซ  ลูมอขงอขาจเอตยาหยีสเมาวค  

 สํานักงานทรัพยสินฯ วสลูมอขงอรคมุครากงอขญัคาํสมาวคงึถกันหะรตดไ นาฐน้พืน้ัขิธทิสนปเง่ึซ ลคคุบน ของ

 .ศ.พ ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคิตัญญับชาระรพมาตงอรคมุคมาวคบัรดไงอต่ีทลคคุบ ๒๕๖๒ ลูมอขาํนรากดิกเหใมไะลแ

ยดโชใปไลคคุบนวส ลคคุบนวสลูมอขงอขาจเงอขิธทิสดิมเะล  ขาจเหใุตหเนปเนจ  ยาหยีสเมาวคบัรดไลคคุบนวสลูมอขงอ

น้ันงัด นางนินเาํดรากหใอ่พืเ ดานขอมูลสวนบุคคลของสํานักงานทรัพยสินฯ เปนไป วไงอรคมุคมาวคหใยามหฎก่ีทมาต     

งอขลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคยาบยโนดนหาํกดไงึจ สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย น้ึข รากนใงาทวนแนปเอ่พืเ

งอตกูถงายอิตับิฏป  

 

๒. บัคงับชใรากตขเบอข   

 กแบัคงับชใ ้ีนลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคยาบยโน หนวยงานภายในรวมถึงบุคลากรของสํานักงานทรัพยสินฯ     

นใง้ัท สวนกลางและ นิสยพัรทนางกันาํส ฯ จังหวัดตาง ๆ  ตลอดจน ่ีทน้พืนในางาํทามาขเ่ีทกอนยาภลคคุบ าํสงอข นางกัน

นิสยพัรท ฯ รากนินเาํดะลแ  ลคคุบนวสลูมอขบกังอขวย่ีกเ  

 

๓. ะลแ คงสะรปุถตวั การ มวรบวรบ็กเ  ใช ลคคุบนวสลมูอขยผเดปเอืรห   

 ๓.๑ คงสะรปุถตัว   

 สํานักงานทรัพยสินฯ จะทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล                          

อ่พืเ ้ีนปไอตงัด คงสะรปุถตัว  

  ๓.๑.๑ อ่พืเ ประโยชนในการดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสินฯ ลูมอขงอขาจเบักงอขวย่ีกเนอั        

สวนบุคคล เชน การเชา  นิงเรากงาทมรรกรุธาํทราก าญญัสาํทราก งาจดัจอ้ืซดัจราก การดําเนินงานตามภารกิจของ

ฯนิสยพัรทนางกันาํส   ๆ งาตนางนาสะรปอตดิตราก การ นางกันพงาจดัจ   นตนปเ  

  ๓.๑.๒ งาวหะรธนัพมัสมาวคราหิรบรากอ่พืเ  ฯนิสยพัรทนางกันาํส  ลคคุบนวสลูมอขงอขาจเบัก  

  ๓.๑.๓  อืรห/ะลแ นัยนืยอ่พืเ  ๆงาตงาทงอชนาผรากิรบชใาขเรากนใลคคุบนวสลูมอขงอขาจเงอขนตวัตุบะร  

บกัอตดิตรากอืรห ฯนิสยพัรทนางกันาํส   



                       

๒ 
 
  ๓.๑.๔ กาจ ๆ งาตราสวาขลูมอขบัร อืรห/ะลแ งจแ ราสอ่ืสอตดิตรากอ่พืเ สํานักงานทรัพยสินฯ หรือ

งอขน้ขึดิกเ่ีท ๆ งาตงลปแนย่ีลปเราก ฯนิสยพัรทนางกันาํส   

  ๓.๑.๕ พาภณุคงุรปบัรปอ่พืเ   น้ึขง่ิยกามพาภิธทิสะรปีมหในางาํทราก รวมถึงการพัฒนาเว็บไซตของ

ระบบงานตาง ๆ ใหมีความทันสมัย เชน การจัดทําฐานขอมูล วิเคราะหและพัฒนากระบวนการดําเนินงานของ

ฯนิสยพัรทนางกันาํส  

  ๓.๑.๖  ยามหฎกมาตมาหงอตมไ่ีทดใน่อืคงสะรปุถตัวอ่พืเ อืรหยามหฎกมาติตับิฏปอ่พืเอืรห/ะลแ

งอขนางนินเาํดรากอตงอขวย่ีกเ่ีทบยีบเะรฎก สํานักงานทรัพยสินฯ โดยสํานักงานทรัพยสินฯ จะจัดเก็บและใชขอมูล

ลูมอขงอขาจเ่ีทคงสะรปุถตัวมาตนปเาํจ่ทีาทเาลวเะยะรมาตวาลกงัด วไมอยนิยมาวคหใดไ  

 ๓.๒ ลคคุบนวสลูมอขบัระลแมวรบวรบ็กเีธิว  

 ๓ .๒ .๑ สํานักงานทรัพยสินฯ กแนปเาํจ่ีทาทเงยพีเลคคุบนวสลูมอขมวรบวรบ็กเรากาํทะจ                

การดําเนินงานของสํานักงานทรัพยสินฯ ภายใต ลแยามหฎกยวดบอช่ีทรากีธิวชใะลแ ตขเบอข คงสะรปุถตัว ะเปนธรรม

โดย งอขรากีธิวบบแมาตอืรห สกินอรทก็ลเอิงาทมอยนิยมาวคหใ ูรบัร ลูมอขงอขาจเหใรากนินเาํดะจ ฯนิสยพัรทนางกันาํส   

      ่ีทีณรก สํานักงานทรัพยสินฯ จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลออนไหวของเจาของขอมูล      ฯนิสยพัรทนางกันาํส

จะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลโดยชัดแจงกอนทําการ  เก็บรวบรวม เวนแตการเก็บขอมูลสวนบุคคลและขอมูล

 .ศ.พ ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคิตัญญับชาระรพ่ีทมาตนวเกยอขาขเะจวหไนออลคคุบนวส ๒๕๖๒ น่อืยามหฎกอืรห

วไดนหาํก  

 ๓.๒.๒ สํานักงานทรัพยสินฯ จะไมกระทําการใด ๆ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม

ลูมอข  ตแนวเ  

 (๑) ลูมอขงอขาจเกาจมอยนิยมาวคบัรดไ  

 (๒) ิตัญญับชาระรพมาติตับิฏปรากนปเ งอรคมุค งอขวย่ีกเ่ทีน่ือยามหฎกอืรห ลคคุบนวสลูมอข  

 ๓.๒.๓ สํานักงานทรัพยสินฯ จะทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลของเจาของ

ลูมอข ้ีนงัด ๆ งาตงาทงอชนาผ  

 (๑)  งรตยดโ ฯนิสยพัรทนางกันาํสบักวไหใ่ีทลคคุบนวสลูมอข  

 นลไนอองาทยดโ ๆ งาตมรอฟบบแกอรก มาถบอสอ่พืเ ฯนิสยพัรทนางกันาํสบักอตดิตอ่ืมเ

มชิตาํค/น็หเมาวคหใอืรห ราสอ่ืสอตดิตรากบัร ลูมอขมาถบอส มรรกจิกมวรอืรหรากิรบชใรคัมสอ่พืเ ราสกอเยดโอืรห  

ิสยพัรทนางกันาํสกแ นตนปเ ฯน  

 (๒) ิตัมนโตอัยดโมวรบวรบ็กเ ฯนิสยพัรทนางกันาํส่ีทลคคุบนวสลูมอข  

 มรรกจิก ณรกปอุบักวย่ีกเงายองาบคินคทเงาทลูมอขมวรบวรบ็กเจาอ ฯนิสยพัรทนางกันาํส

และรูปแบบการเขาชม ขอมูลประวัติการใชงานเว็บไซต (Browsing ( ้ีกกุคชใยดโิตัมนโตอัยดโ ) Cookies) ๆ น่อืียลโนโคทเะลแ         

 นักงึลคยาลค่ีท  

 (๓) กาจามบัรดไ ฯนิสยพัรทนางกันาํส่ีทลคคุบนวสลูมอข อืรหนางยวนห บุคคลภายนอก  นชเ

นตนปเ ๆ น่อืตซไบ็วเ รกาพรรสมรกตซไบ็วเ าครากจิกรุธานฒพัมรกตซไบ็วเ รากชารนางยวนห  

 

 

 



๓ 
 
๔. ลคคุบนวสลมูอขลผลวมะรปราก   

 ๔.๑ สํานักงานทรัพยสินฯ ะลแ ลคคุบนวสลูมอขมุคบวคูผะนาฐนใง้ัทลคคุบนวสลูมอขลผลวมะรปะจ               

ลผลวมะรปูผ ขอมูลสวนบุคคล ใหถูกตองตามกฎหมาย เปนธรรม โปรงใส และคํานึงถึงความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล   

ดนหาํกราก ้ีนง้ัท  ลคคุบนวสลูมอขบ็กเดัจรากนใาลวเะยะร ะลแ ลคคุบนวสลูมอขลผลวมะรปรากคงสะรปุถตัวตขเบอข

เาํจ่ทีาทเดไาํทหใ ยวดบอชนอัคงสะรปุถตัวตใยาภนป กฎหมาย 

 ๔.๒ สํานักงานทรัพยสินฯ ลคคุบนวสลูมอขรากดัจราหิรบอ่พืเมุคบวครากะลแรากนวบะรกีมหใดัจะจ            

 นอตน้ัขกุทนใ ยามหฎกบกังอลคดอสหใ  

 ๔.๓ สํานักงานทรัพยสินฯ จะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล สําหรับบันทึกรายการ

ลคคุบนวสลูมอขลผลวมะรปรากบักงอขวย่ีกเ่ีท ๆ งาตมรรกจิกะลแ   งุรปบัรปะจง้ัทมวร ยามหฎกบักงอลคดอสหใ

 ีมอ่ืมเลคคุบนวสลูมอขลผลวมะรปรากกึทนับ งอขวย่กีเ่ีทมรรกจกิอืรหรากยารงลปแนย่ีลปเราก   

 ๔.๔ สํานักงานทรัพยสินฯ แรากาวดไจใน่ัมหใอ่พืเนจเดัช่ีทรากนวบะรกีมหใดัจะจ จงวัตถุประสงคการเก็บ

รวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล

้ัทมวร ยามหฎกบกังอลคดอส วาลกงัดงอ่ืรเนใบอสจวรตะลแลแูดรากรตามีมหใดัจง   

 ๔.๕ สํานักงานทรัพยสินฯ ีมหใดัจง้ัทมวร ลคคุบนวสลูมอขงอขงอตกูถมาวคบอสจวรตรากกไลกีมหใดัจะจ

งอตกูถหใลคคุบนวสลูมอขขไกแราก กไลก   

 ๔.๖ สํานักงานทรัพยสินฯ  าลวเะยะรดนหาํกบรคอ่ืมเลคคุบนวสลูมอขยาลาํทะจ โดยปฏิบัติใหสอดคลองกับ

นินเาํดรากงาทวนแะลแ ยามหฎก งานของ ฯนิสยพัรทนางกันาํส  

 

๕. ลคคุบนวสลมูอขงอรคมุคราก  

 ๕.๑ สํานักงานทรัพยสินฯ ะลแรากีธิวดนหาํกอ่พืเ ลคคุบนวสลูมอขลแูดบักาํกรากงารสงรคโีมหใดัจะจ

้ีนงัด ยามหฎกมาติตับิฏปรากนใมสะามหเ่ีท รากรตาม   

 (๑) กําหนดโครงสรางการทํางานดานขอมูลสวนบุคคล  จิกราภ ทาบทบดนหาํกง้ัทมวร  และความ

 มุคบวคราก ลแูดบักาํกราก กไลกงารสอ่พืเ นจเดัชหใงอขวย่ีกเ่ีทนางิตับิฏปูผะลแนางยวนหงอขบอชดิผบัร            

ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน  ขงอรคมุครากรตาม มาตดิตรากะลแ ชใบัคงับราก อมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับ

งอขลคคุบนวสลูมอข งอรคมุครากยาบยโนะลแ ยามหฎก ฯนิสยพัรทนางกันาํส  

 (๒) งอขลคคุบนวสลูมอขงอรคมุค่ีทานหาจเง้ัตงตแ สํานักงานทรัพยสินฯ ่ีทานหะลแทาบทบีมยดโ ่ีทมาต

กฎ ดนหาํกยามห  

 ๕.๒ สํานักงานทรัพยสินฯ รากีมหใลแูดมุคบวคอ่พืเ ยาบยโนมาติตับิฏปรากราหิรบรากนวบะรกีมหใดัจะจ

งอขลคคุบนวสลูมอขงอรคมุครากยาบยโนมาติตับิฏป  ฯนิสยพัรทนางกันาํส  งอ่ืนเอตงายอ  

 ๕.๓ สํานักงานทรัพยสินฯ จะดําเนินการฝกอบรมพนักงานของสํานักงานทรัพยสินฯ หใอ่พืเ อมสเา่ํมสงายอ

พนักงานของสํานักงานทรัพยสินฯ งอขนางกันพหใาํทะลแ ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุครากงอขญัคาํสมาวคงึถกันหะรต

 ฯนิสยพัรทนางกันาํส ลูมอขงอรคมุครากยาบยโนมาติตับิฏป ะลแ ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุครากนใจใาขเมาวคูรมาวคีม

งอขลคคุบนวส ฯนิสยพัรทนางกันาํส  

 ๕.๔ สํานักงานทรัพยสินฯ จะจัดใหมีกระบวนการแจงเจาของขอมูลรวมถึงเจาพนักงานของรัฐ มุคบวคูผ ขอมูล

 ลคคุบนวส น่อืลคคุบะลแ ยามหฎกบกังอลคดอสหใ  



๔ 
 
 ๖.  ลมูอขงอขยัภดอลปงคน่มัมาวคาษกัรราก  

 ๖.๑ กําหนดสิทธิในการเขาถึง การใช การเปดเผย การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการแสดง หรือ

อืรหงึถาขเูผ ลคคุบวัตนัยนืย รตามีมหใดัจ ลคคุบนวสลูมอขชใ  ะลแนวทบทรากนวบะรกงถึมวร ยัภดอลปมาวคาษกัรราก

ยาบยโนวนแมาตปไนปเ ้ีนง้ัท วาลกงัดยัภดอลปมาวคาษกัรรากรตามงอขพาภิธทิสะรปนิมเะรป ลูมอขงอรคมุครากนาด

ลคคุบนวส ฯนิสยพัรทนางกันาํส    

 ๖.๒ งอขยัภดอลปงคน่ัมมาวคาษกัรรากรากรตามนฝาฝรากีม่ีทีณรกนใ สํานักงานทรัพยสินฯ จนเปนเหตุใหมี

การละเมิดขอมูลสวนบุคคล สํานักงานทรัพยสินฯ จะดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ งอรคมุค ขอมูลสวน

บุคคลทราบ ภายใน ๗๒ งมโว่ัช  นับแตทราบ วเ ดไาํทถรามาสะจ่ีทาทเุตหเ บทะรกะจ่ีทงย่ีสเมาวคีมน้ันดิมเะลรากตแน

 ลูมอขงอขาจเงอขพาภีรสเิธทิสอต ฯนิสยพัรทนางกันาํส  ายวยียเรากงาทวนแง้ัทมอรพดิมเะลรากุตหเงจแรากนินเาํดะจ

ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบโ  ้ีนง้ัท าชกัชมไยด สํานักงานทรัพยสินฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ       

อั ขงอขาจเ กาจมอยนิยมาวคบัรดไง่ึซดใน่อืลคคุบอืรหลูมอขงอขาจเ่ีทรากกาจดิกเน ลูมอ อืรห อลเนิลเทามะรปอืรหจใงจ

เพิกเฉยตอมาตรการรักษาความปลอดภัยจนเปนเหตุใหขอมูลสวน อืรหมาส่ีทลคคุบอตยผเดปเอืรหชใกูถลคคุบ                  

ดใน่ือลคคุบ    

 ๖.๓ สํานักงานทรัพยสินฯ บบะรงอขยัภดอลปงคน่ัมมาวคนาดงย่ีสเมาวคนิมเะรปะลแบอสจวรตรากีม

ศทเนสราสียลโนโคทเ   สกินอรทก็ลเอิงาทมาคกุคยัภกาจยัภดอลปมาวคีม ยัมสนัทมาวคีมหใงุรปบัรปะลแบอสจวรตอ่พืเ

นกังอปรากรตามม่พิเะลแ ลูมอขงอขลหไว่ัรราก   

 

๗. ลคคุบนวสลมูอขยผเดปเราก  /  ยาถ นอโราก ศทเะรปงาตงยัปไลคคุบนวสลมูอขงส อืรห/ะลแ   

 ๗.๑ อืรหนอกลูมอขงอขาจเอตงจแดไ่ีทคงสะรปุถตัวมาตปไนปเหใ ลคคุบนวสลูมอขยผเดปเรากอืรหชใราก

บ็กเรากงอขคงสะรปุถตัวบักงรตยดโงอขวย่ีกเมาวคีม่ีทนชยโะรปอ่พืเนปเาํจรากนปเอืรห มวรบวรบ็กเรากาํทะณขนใ  รวบรวม

ขอมูลสวนบุคคล และตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล เวนแต ดนหาํกยามหฎก่ีทีณรก ใหไมตองขอความยินยอม    

จากเจาของขอมูลหรือเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย น่อืลคคุบิตินอืรหลคคุบ งอขาจเ่ีทรากกาจลคคุบนวสลูมอขบัรดไง่ึซ

ขอมูลตกลงยินยอมใหเปดเผย หรื ลคคุบนวสลูมอขลผลวมะรปูผนปเอ ง่ึซคงสะรปุถตัวมาตลคคุบนวสลูมอขชใงอต

เจาของขอมูลสวนบุคคลไดตกลงยินยอมใหไวกับสํานักงานทรัพยสินฯ บักวไงจแดไน้ันลคคุบิตินอืรหลคคุบ่ีทมาตะลแ

 ฯนิสยพัรทนางกันาํส น้ันาทเ   

 ๗.๒ สํานักงานทรัพยสินฯ จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลไปใหบุคคลใดโดยปราศจากความ

งอขนางนินเาํดรากอตนชยโะรปนปเหใอ่พืเ ีด็กรไงายอ วไงจแรากีมดไ่ีทคงสะรปุถตัวมาตยผเดปเะจะลแ มอยนิย

สํานักงานทรัพยสินฯ และการใหบริการแกเจาของขอมูล สํานักงานทรัพยสินฯ อาจมีความจําเป ลูมอขยผเดปเรากนใน

งอต่ีท ๆ งาตรากิรบหใูผ นชเ ศทเะรปงาตะลแนใง้ัทน่อืลคคุบอืรห อืรคเนใทัษิรบกแหใ ลูมอขงอขาจเงอขลคคุบนวส

 วาลกงัดลคคุบกแหใลคคุบนวสลูมอขยผเดปเรากนใยดโ ลคคุบนวสลูมอขบักงอขวย่ีกเ่ีทนางนินเาํด สํานักงานทรัพยสินฯ   

จะดําเนินการใหบุ น่อืคงสะรปุถตัวอ่พืเชใปไาํนมไะลแ บัลมาวคนปเวไลคคุบนวสลูมอขาษกัรบ็กเน้ันาลหเลคค

่ีทตขเบอขกาจอืนหเกอน  ฯนิสยพัรทนางกันาํส วไดนหาํกดไ  นอกลูมอขงอขาจเกาจมอยนิยมาวคบัรดไงอต ้ีนง้ัท  

  ้ีนกาจกอน สํานักงานทรัพยสินฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ยามหฎก่ีทฑณกเกัลหตใยาภ

อขงอรรากีม่ีทีณรกนใงึถมวร ลแูดบักาํกนางยวนห ฐัรคาภนางยวนห รากชารนางยวนหอตลูมอขยผเดปเราก นชเ ดนหาํก   



๕ 
 

อืรห ยามหฎกมาตีดคนินเาํดอืรหงอรงอฟรากอ่ืพเลูมอขอขงอรราก นชเ ยามหฎกมาตจานาํอยศัาอยดโลูมอขยผเดปเหใ

อรราก ยามหฎกงาทรากนวบะรกบกังอขวย่กีเมาวคีม่ีท ๆ น่อืกอนยาภลคคุบอืรห นชกอเนางยวนหกาจอขง  

 ๗.๓ ศทเะรปงาตงัยปไลคคุบนวสลูมอขงส อืรห/ะลแ ยาถ นอโราก  

 ่ีทีณรกนใ สํานักงานทรัพยสินฯ มีการโอน ถาย และ/หรือ สงขอมูลไปยังตางประเทศ สํานักงานทรัพยสินฯ       

 น้ันลคคุบนวสลูมอขบัรดไะจ่ีทรกคงอ นางยวนหบักจิกรุธมวราญญัส อืรห/ะลแ งลกตอขาํทรากนในาฐรตามดนหาํกะจ

อ่พืเ งอขวย่ีกเ่ีทยามหฎกบักงอลคดอสะลแ บัรมอย่ีทนปเ่ีทลคคุบนวสลูมอขงอรคมุครากนาฐรตามีม ลูมอขาวจใน่ัมหใ

น้ันลคคุบนวส  ยัภดอลปงายองอรคมุครากบัรดไะจ อาทิเชน ่ีทีณรก สํานักงานทรัพยสินฯ มีความจําเปนในการจัดเก็บ 

( ดวาลคบบะรนใลผลวมะรปรากบ็กเดัจรากอ่พืเ ลคคุบนวสลูมอข ยาถ นอโ อืรห/ะลแ Cloud) สํานักงานทรัพยสินฯ 

รากบบแปูรนใลคคุบนวสลูมอขบ็กเดัจะจะลแ ลกาสบัดะรนใยัภดอลปงคน่ัมมาวคนาฐรตามีม่ีทรกคงอาณราจพิะจ

เข นตนปเ ดไลคคุบนวสลูมอขงอขาจเงอขนตวัตุบะรถรามาสมไ่ีท ๆ น่อืรากีธิวอืรห สัหรา  

 

๘. ลคคุบนวสลมูอขบ็กเดัจรากาลวเะยะร   

 ๘.๑ สํานักงานทรัพยสินฯ จะเก็บขอมูลสวนบุคคลในระยะเวลาเทา มาตคงสะรปุถตัวุลรรบหใอ่พืเนปเาํจ่ีท

ประเภทขอมูลสวนบุคคลแตละประเภท ่ีทีณรกนใ น้ึขนาน่ีทาษกัรบ็กเรากาลวเะยะรีมหใตาญุนอะจยามหฎกตแนวเ      

ไมสามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน สํานักงานทรัพยสินฯ จะเก็บรักษาขอมูลไวตาม

ุสงูสปไว่ัทยามหฎกมาตมาวคุยาอ นชเ( มวรบวรบ็กเรากงอขนาฐรตามมาตดไยามหดาคจาอ่ีทาลวเะยะร ด ๑๐ ป)       

้ีนง้ัท ลคคุบนวสลูมอขงอขทภเะรปมาตมสะามหเ่ีทบ็กเดัจ่ีทนาถสนใวไบ็กเดัจะจยดโ  สํานักงานทรัพยสินฯ จําเปนตอง

อืรหีดคนินเาํดรากงาวหะรูยอีณรก นชเ มาต็กวลแยามหฎกมาตมาวคุยาอดนหาํกนพะจมแปไอตลคคุบนวสลูมอขบ็กเ

 นตนปเ ยามหฎกมาตีดคาณราจพิ  

 ๘.๒ สํานักงานทรัพยสินฯ อ่ืมเลคคุบนวสลูมอขยาลาํทอืรหบลรากนินเาํดอ่พืเบอสจวรตรากบบะรีมหใดัจ      

ลูมอขมวรบวรบ็กเรากนใคงสะรปุถตัวมาตนปเาํจมาวคนิกเอืรหงอขวย่ีกเมไ่ีทอืรหาษกัรบ็กเรากาลวเะยะรดนหาํกนพ

น้ันลคคุบนวส  

 ๘.๓ ่ีทีณรก สํานักงานทรัพยสินฯ ใชขอมูลสวนบุคคลโดยขอความยินยอมจากเจาของขอมูล สํานักงาน

ทรัพยสินฯ จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจนกวาเจาของขอมูลจะแจงขอยกเลิกความยินยอมและสํานักงาน

ทรัพยสินฯ ็กรไงายอ วลแน้ิสจ็รสเอขาํคมาตรากนินเาํด ตาม สํานักงานทรัพยสินฯ จะยังเก็บขอมูลสวนบุคคลเท ่ีทา

าวิตัวะรปนปเกึทนับบัรหาํสนปเาํจ ลูมอขงอขาจเ  มอยนิยมาวคกิลเกยยคเ  

 

๙. ลคคุบนวสลมูอขงอขาจเงอขิธทิส   

 ๙.๑ ้ีนปไอตงัด รากนินเาํดรากนใิธทิสีมลูมอขงอขาจเ  

  (๑) วไมอยนิยมาวคหใดไ่ีทลคคุบนวสลูมอขลผลวมะรปรากนใมอยนิยมาวคนอถรากนใิธทิส  ้ีนง้ัท     

การถอนความยินยอม วลแวไมอยนิยมาวคหใดไ่ีทลคคบุนวสลูมอขยผเดปเอืรห ชใ มวรบวรบ็กเรากอตบทะรกลผงสมไมอย        

  (๒) สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและขอทําสําเนาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการขอใหเปดเผย     

มอยนิยมาวคหใดไมไ่ีทลคคุบนวสลูมอขง่ึซามดไราก  

  (๓) งอตกูถหใลคคุบนวสลูมอขขไกแรากนใิธทิส  

  (๔) ลคคุบนวสลูมอขบลรากนใิธทิส  



๖ 
 
  (๕) ลคคุบนวสลูมอขชใรากบังะรรากนใิธทิส  

  (๖) ลคคุบนวสลมูอขยายนอโหใรากนใิธทิส  

  (๗)  ลคคุบนวสลูมอขลผลวมะรปรากนาคดัครากนใิธทิส    ลคคุบนวส ลูมอข รพแยผเ บ็กเราก นชเ นตนปเ  

 ๙.๒ รากนินเาํดรากนอตน้ัข  

  เจาของขอมูลสามารถขอใชสิทธิตาม ขอ ๙.๑ อติธทิสชใอขงอราํคน่ืยยดโ ดไ สํานักงานทรัพยสินฯ 

เปนลายลักษณอักษรหรือผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยสํานักงานทรัพยสินฯ จะพิจารณาและแจงผล            

งอราํคาณราจพิราก ขอ  นใยาภ ลูมอขงอขาจเงอข ๓๐ งอราํคบัรดไ่ีทนัวตแบัน นัว ขอ  ้ีนง้ัท วาลกงัด  ฯนิสยพัรทนางกันาํส

อาจปฏิเสธสิทธิของเจาของขอมูลไดในบางกรณี เชน มีกฎหมายกําหนดไว นชยโะรปอ่พืเ ลาศง่ัสาํคมาติตับิฏปงอต

ตนปเ น่อืลคคุบงอขพาภีรสเอืรหิธทิสดิมเะลจาอิธทิสชใราก ะณราธาส น โดยหากสํานักงานทรัพยสินฯ ปฏิเสธคําขอ

 นตงาข  ฯนิสยพัรทนางกันาํส ยวดบารทหใธสเิฏปรากงอขลผุตหเงจแะจ  

 ๙.๓  ฯนิสยพัรทนางกันาํส่ีทลคคุบนวสลูมอข ไดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ่ีทนัวนอกวไ

 .ศ.พ ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคิตัญญับชาระรพ ๒๕๖๒ ใชบังคับ สํานักงานทรัพยสินฯ จะเก็บรวมรวม ใช และเปดเผย

มิดเคงสะรปุถตัวมาตปไอตน้ันลคคุบนวสลูมอข  หากเจาของขอมูลดังกลาวตองการถอนความยินยอมใหดําเนินการตาม

อข  ๙.๒   

 

๑๐. มอยนยิมาวคนอถรากกาจดไปไนปเจาอ่ีทบทะรกลผ   

 ๑๐.๑ มวรบวรบ็กเรากนใ ฯนิสยพัรทนางกันาํสกแมอยนิยมาวคหใ่ีทลูมอขงอขาจเ  ใช และเปดเผยไวแลวมี

 าลวเดอลตดไวไหใ่ีทมอยนิยมาวคนอถะจ่ีทิธทิส แต รกลผงสมไะจ้ีนมอยนิยมาวคนอถราก ะทบตอการเก็บรวบรวม ใช 

 ยผเดปเ วลแปไมอยนิยมาวคหใดไ่ีทลคคุบนวสลูมอข  

 ๑๐.๒ หากเจาของขอมูล บักวไหใดไ่ีทมอยนิยมาวคนอถ  ฯนิสยพัรทนางกันาํส  งายองาบลูมอขหใมไธสเิฏปอืรห

อาจสงผลใหสํานักงานทรัพยสินฯ คงสะรปุถตัวุลรรบอ่พืเรากนินเาํดถรามาสมไ อืรหดมหง้ัท นใวไุบะร่ีทมาตนวสงาบ

ยิรตัษกาหมะรพนิสยพัรทนางกันาํสงอขลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคยาบยโน ดไ้ีน   

 ๑๐.๓ หากเจาของขอมูลมีอายุไมครบ ๒๐ ปบริบูรณ ถรามาสมาวคนอยหูผนปเอืรห  กอนการใหหรือถอน

ความยินยอมโปรดแจงให  ฯนิสยพัรทนางกันาํส ทราบ หใอ่พืเ สํานักงานทรัพยสินฯ มอยนิยมาวคอขรากนินเาํดถรามาส

จาก ยามหฎกมาตนทแรากาทํะรกจานาอํชใูผ  

 

๑๑. ศทเนสราสยีลโนโคทเบบะรนใลคคุบนวสลมูอข ยผเดปเ ชใ มวรบวรบ็กเราก   

 งอขลคคุบนวสลูมอข ยผเดปเ ชใ มวรบวรบ็กเรากีมจาอ่ีทศทเนสราสียลโนโคทเบบะรีม ฯนิสยพัรทนางกันาํส   

้ีนงัด นปเาํจ่ีทะาพฉเนางชใาขเูผ  

๑๑.๑  ฯนิสยพัรทนางกันาํสงอขตซไบ็วเ  

  สํานักงานทรัพยสินฯ อาจมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตาง  ( ตซไบ็วเมชาขเูผกึทนับราก นชเ ๆ Log Files)  

( ้ีกกุค Cookies  นักงึลคยาลค่ีทานหาํท่ีทน่อืียลโนโคทเะลแ ) IP Address อข บบะรลูมอข บ็กเดัจรากง่ึซ นตนปเ ง้ัต่ีทลูม

ยผเดปเ ชใ มวรบวรบ็กเรากนปเกาห มาต็กรไงายอ ดไลคคุบนวสลูมอขูสปไงยโมอ่ืชเจาอ้ีนวาลกงัดบบแปูรนใลูมอข

 ดัรคงรคเยดโยามหฎกมาติตับิฏปะจยดโนปเาํจ่ีทาทเรากนินเาํดะจ ฯนิสยพัรทนางกันาํส ลคคุบนวสลูมอขนปเนัอลูมอข  

๑๑.๒  ฯนิสยพัรทนางกันาํสงอขนใยาภศทเนสราสียลโนโคทเบบะร  



๗ 
 
  งอขลคคุบนวสลูมอขยผเดปเ ชใ บ็กเรากีมจาอ่ีทนใยาภศทเนสราสียลโนโคทเบบะรีม ฯนิสยพัรทนางกันาํส      

นิสยพัรทนางกันาํสงอขคงสะรปุถตัวมาตปไนปเอ่พืเ้ีนง้ัท นตนปเ นางกันพสัหร ลุกสมาน อ่ืช นชเ นางชใาขเูผ ฯ และ

ยามหฎกมาตปไนปเ  

๑๒. ลคคุบนวสลมูอขงอรคมุคยาบยโนงลปแนย่ีลปเรากะลแนวทบทราก   

 สํานักงานทรัพยสินฯ จะ ยามหฎก่ีทมาตงอตกูถะลแนวถบรคหใลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคยาบยโนาํทดัจ

ดนหาํก  และ  ะลปยอนงายอ้ีนยาบยโนนวทบทรากาทํะจ ๑  ง้ัรค ยามหฎกมาตดนหาํกอขบกังอลคดอสหใอ่พืเ    

 

๑๓. อตดิตงาทงอช   

 สํานักงานทรัพยสินพระมหากษัตริย  ่ีทขลเ ๑๗๓ ถนนนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

 ทพัศรทโรอบเ ๐๒-๗๘๗๗๐๐๐ , ๐๒-๗๘๗๗๗๗๗  Email contact@crownproperty.or.th   

 

๑๔. ยผเดปเราก ลคคุบนวสลมูอขงอรคมุคยาบยโน  

 สํานักงานทรัพยสินฯ จะเปดเผย ลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคยาบยโน  และหากมีการปรับปรุงแกไขสํานักงาน

ทรัพยสินฯ จะดําเนินการเผยแพรผานทางเว็บไซตของ สํานักงานทรัพยสินฯ รากาํท่ีท ณ ศากะรปราสกอเะลแ ของ

ๆ งาตดัวหงัจยิรตษักาหมะรพนิสยพัรทนางกันาํสะลแงาลกนวสนใง้ัทยิรตษักาหมะรพนิสยพัรทนางกันาํส  

 

 ยิรตัษกาหมะรพนิสยพัรทนางกันาํสงอขลคคุบนวสลูมอขงอรคมุคยาบยโน             ่ีทนัวตแง้ัตบัคงับชใลผีมหใ ้ีนบับฉ

๑  นยานถุิม ๒๕๖๕ ปไนตนปเ  

 

 

 

 

       
 

พลอากาศเอก

                 (สถิตยพงษ   สุขวิมล)

      ผูอำนวยการทรัพยสินพระมหากษัตริย


