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ประกาศ  

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ของ 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

 

1. ความเป็นมา  
 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับเพ่ือให้ทราบและเข้าใจ
วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (Collection, Use, Disclosure) รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
สำนักงานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่ืนของท่าน และเพ่ือให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง   

2. ยกเลิกและปรับปรุงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  

ได้ตระหนักและพิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (Privacy policy) ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงออกประกาศไว้  
ดังนี้ต่อไปนี้  

 (1) ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ของสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)” 

 (2) ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป  
(3) ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy policy) ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
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3. นิยาม 

 “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน)   

 “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา 
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น 

"ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่ าพันธ์ 
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) 

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่อยู่ในสถานะผู้บริหารสำนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงบุคคอ่ืนที่สำนักงานเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล   

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่  
โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น 
   “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ท่าน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล  
ส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ 

4. ขอบเขตการบังคับใชน้โยบาย 
ประกาศนโยบายนี้ ใช้บั งคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุ คคลซึ่ งมีความสัมพันธ์กับสำนักงาน  

ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยสำนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจา้งตามสัญญา
จ้างเหมาบริการ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ
สำนักงาน (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้บริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร 
หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน (รวมเรียกว่า “บริการ”) 

บุคคลซ่ึงมีความสัมพันธ์กับสำนักงานตามความในวรรคแรก รวมถึง 
(1) ผู้อำนวยการสำนักงาน  
(2) เจา้หน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างของสำนักงาน 
(3) ผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน 
(4) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
(5)  กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธ์  

ในรูปแบบเดียวกนัของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสำนักงาน 
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(6)  ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงาน  
(7)  ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www. wisdomking.or.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือ

ช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยสำนักงาน 
(8)  บุคคลอ่ืนที่สำนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่  

ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น 
 ข้อ (1) ถึง (7) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” 

อนึ่ง นอกจากประกาศนโยบายฉบับนี้แล้ว สำนักงานอาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็น
ส่วนตัว สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงาน เพ่ือชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ 
ได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล 
ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อ มูลส่วนบุคคลพึงมี 
ในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ
นโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 

5. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 
สำนักงานมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมูล และเพ่ือประโยชน์การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานที่กำหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยสำนักงานจะดำเนินการให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด
ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับสำนักงานหรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ ซ่ึงวัตถุประสงค์
ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของ
ท่าน 

(1) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่สำนักงานได้รับมอบหมายให้
สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพ่ือใช้อำนาจทางกฎหมายที่สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ดังปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

(2) เพ่ือให้บริการและบริหารจัดการบริการของสำนักงานทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน  
หรือตามวัตถุประสงค์ของ สำนักงาน 

(3) เพ่ือการดำเนินการทางธุรกรรมของ สำนักงาน 
(4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออำนวยความสะดวกและ

สอดคล้องกับความต้องการของท่าน 
(5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน 
(6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามทีก่ฎหมายกำหนด 
(7) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับบริการของ สำนักงาน 
(8) เพ่ือดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร  รวมถึงการรับสมัครงาน  

การสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 
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(9) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำ
ที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อท้ังสำนักงานและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของสำนักงานหรือ
ติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย 

(11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย 
(12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 
(13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน 
(14) เพ่ือจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น 
(15) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรอืการกระทำทีไ่ม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 
(16) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของสำนักงานอย่างไร ทั้งในภาพรวม

และรายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์ 
(17) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานมีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม 

หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ สำนักงาน 
(18) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานหรือของบุคคลอื่น หรือ

ของนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับการการดำเนินการของ สำนักงาน 
(19) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง 

โรคระบาด 
(20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่

สำนักงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 
(21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับ 

คดีความ การดำเนินการเก่ียวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน 

6. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวม 
 สำนักงานเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้  

(1)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการ
ต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อสื่อสารกบัสำนักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานเป็นต้น 

(2)  ข้อมูลที่สำนักงานเก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอ่ืน ๆ ตามสัญญาหรือตามวัตถุประสงค์ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของสำนักงานด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เป็นต้น 

(3)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่
แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการ
ให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจาก
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะที่สำนักงานมีหน้าที่ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน รวมถึง
จากความจำเป็นเพ่ือให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้   
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นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่สำนักงาน
ดังนั้น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ตามแต่กรณี  ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับ 
ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงาน  

 ทั้งนี้  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่ มีความจำเป็นในการให้บริการของ
สำนักงานอาจเป็นผลให้สำนักงานไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

7. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ำนักงานเก็บรวบรวม 
สำนักงานอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่ กับบริการที่ ท่ าน ใช้หรือบริบท ความสัม พันธ์ที่ ท่ านมีกับ สำนั กงานรวมถึ งข้อ พิจารณ าอ่ืน 
ที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่าน 
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น  
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ 
เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 
(สำหรับแต่ละอาชีพ) เป็นต้น 

(2) ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพ 
การสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคล
ล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 

(3) ข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ 
ที่อยู่ทางไปรษณีย ์ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น 

(4) รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน 
อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน 
ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชี
ธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของสำนักงานรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงาน
เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ภาพถ่าย ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน
“www.wisdomking.or.th”) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ 
(Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ 
ที่ใช้งาน เป็นต้น 

(6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ 
ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลอง 
ม่านตา ข้อมลูจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น 
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8. คุกกี้ 
 การใช้คุกกี้มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพ่ือทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงาน 
ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้  
จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว  
คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ 
ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้ 

(2) สำนักงานเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้
ความดูแลของสำนักงานเช่น www.wisdomking.or.th หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน 
ทั้งนี้ เพ่ือการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของ สำนักงานและเพ่ือให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับ
ความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ สำนักงานและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุง
เว็บไซต์ของ สำนักงานให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้
ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

9. ประเภทบุคคลที่สำนักงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้นสำนักงานอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่

บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของสำนักงานเป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่าน 
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

(1)  หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่สำนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอ่ืน (เช่น การดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 

(2)  คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของสำนักงาน 
(3)  คู่สัญญาซึ่งดำเนินการเก่ียวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน 
(4)  ผู้ให้บริการ 
(5)  ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น 
(6)  การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

10. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 สำนักงานพิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ
เหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน
ใช้ ประกอบด้วย 
 (1) ฐานความยินยอม (Consent)  

(2) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contract)  
(3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
(4) ฐานป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest) 
(5) ฐานการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public Task) 
(6) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)  
(7) ฐานจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษาวิจัย 

หรือสถิต ิ 
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11. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
สำนักงานจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น 

ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือ 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้วสำนักงานจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่
สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือ 
คดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำนักงานขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป
จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุด 

12. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
สำนักงานอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)  

ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสำนักงานซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการ 
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ 
(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลนั้นสำนักงานจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสำนักงานในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
และของบุคคลที่สำนักงานมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียด
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสำนักงานเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนได ้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือ 
ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้สำนักงานจะกำกับ
ให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง 
ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างสำนักงานกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

13. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
สำนักงานมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้ สามารถเข้ าถึ งได้ โดย เจ้ าหน้ าที่ เฉพาะรายหรือบุ คคลที่ มี อำนาจหน้ าที่ ห รือ ได้ รับมอบหม าย 
ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น  ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจน 
มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงาน 
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

นอกจากนี้  เมื่อสำนักงานมีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่า 
เพ่ือการให้บริการตามวัตถุประสงค์ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืนสำนักงานจะกำหนดมาตรการรักษา 
ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  
เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 
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14.  สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้

หลายประการ ทั้ งนี้  สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบั งคับใช้ เมื่อกฎหมาย ในส่วนของสิทธินี้ มีผลใช้บั งคับ  
โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย 

(1)  สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มา 
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่สำนักงาน 
มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

(2)  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีความถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

(3)  สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้สำนักงานลบหรือทำลายข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป 
ทั้งนี ้การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

(4)  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน ทั้งนี ้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย 

(ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ 
ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงาน 
เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย 

(ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานกำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้าน 
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

(5)  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับท่าน เว้นแต่กรณีท่ีสำนักงานมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(เช่น สำนักงานสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบ
ด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง 
ทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ สำนักงาน) 

(6)  สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่สำนักงานในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลา
ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยสำนักงานเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงาน
จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับสำนักงานที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ 

7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
จากสำนักงานในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดย
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อัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานส่งหรือ
โอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

15. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สำนักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร  

และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี
สำนักงานขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่าน
จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงาน 

ในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบ
ตามข้อตกลงในประกาศนโยบายนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ 
หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือ
ว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

16. การติดต่อสอบถามหรอืใช้สิทธิ 
 หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบุคคลของสำนักงานหรือเกี่ยวกับประกาศนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที ่
         (1)  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  

-   ชื่อ : รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว 
  (ฝ่ายพัฒนา) 

  -  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
 (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 12120 

  -  ช่องทางการติดต่อ โทร : ๐-๒๕25-221๔  อีเมล์ : saraban@wisdomking.or.th 
(2)  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
  -   ชื่อ : ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร 
  -  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

 (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 12120 

  -  ช่องทางการติดต่อ โทร : ๐-๒๕25-221๔  อีเมล์ : saraban@wisdomking.or.th 
 

ประกาศ   ณ   วันที่           เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

   พลอากาศเอก    

(เสนาะ พรรณพิกุล) 
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 

   เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


