นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
กรมศิลปากร
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. บทนำ
กรมศิลปากร ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นว่า กรม
ศิลปากร มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการสู่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอัน
เกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมาย
คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล”) รวมถึ ง กฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง นโยบายการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
(“นโยบาย”) นี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
(รวมเรี ย กว่ า “ประมวลผล”) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สำหรั บ การใช้ ง าน เว็ บ แอพพลิ เ คชั ่ น เว็ บ ไซต์
www.finearts.go.th และเว็บไซต์ภายใต้ Domain name .finearts.go.th นโยบายบอกให้ท่านทราบถึงวิธีที่
กรมศิ ลปากร รวมทั ้ ง ผู้ พ ัฒ นาระบบงาน Web Application และ Application ให้ แ ก่ กรมศิ ลปากร เก็ บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ผู้ใช้งาน”, “ท่าน”) ผ่านการใช้งาน Web Application
และ Application ของกรมศิลปากร บนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือทั้งในระบบ Android และ ios (“ระบบ”)
ซึ่งดำเนินการโดย กรมศิลปากร รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ กรม
ศิลปากร
นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจ ดังนั้นการที่ท่านเข้าใช้งานและใช้บริการ
บนระบบดังกล่าวนั้น หมายความว่าท่านได้ยินยอมให้กรมศิลปากรใช้ข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านตามวิธีการดังที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้และท่านอนุญาตให้กรมศิลปากรจัดการข้อมูลของท่านใน
ลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายโดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บังคับกับ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ กรมศิลปากร ในปัจจุบัน
และที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมการใช้งาน หรือบริการของกรมศิลปากร
บน Web Application และ Application โดย กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร พนักงานตามสัญญา
หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยกรมศิลปากร และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของกรมศิลปากร (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแล
โดยกรมศิลปากร (รวมเรียกว่า “บริการ”) และเป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ กรม
ศิลปากร ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ

นโยบายอื่นๆ ของกรมศิลปากร เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และการอื่นๆ ตามที่กรม
ศิลปากรเห็นสมควร
บุคคลมีความสัมพันธ์กับกรมศิลปากร ตามความในวรรคแรก รวมถึง
1) บุคคลธรรมดา
2) ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง
3) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
4) กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั กรมศิลปากร
5) ผู้เข้าชม ผู้รับบริการ หรือผู้ใช้งานของกรมศิลปากร ภายใต้การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล
ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ระบบงาน แอปปลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการ
สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
6) เว็บไซต์ที่ให้บริการ ของกรมศิลปากร www.finearts.go.th และเว็บไซต์ภายใต้ Domain
Name .finearts.go.th รวมไปถึงระบบงาน แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นซึ่งควบคุมดูแลโดยกรมศิลปากร
7) บุคคลอื่นที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น
ข้อ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันว่า “ท่าน”
นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว กรมศิลปากร อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
(“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กรมศิลปากร เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ใช้บริการได้ทราบถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการ
ประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ เป็นการเฉพาะเจาะจง
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและ
นโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น
3. คำนิยาม
- กรมศิลปากร หมายถึง กรมศิลปากร
- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
คิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื ่ อ ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ปรั ช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวั ติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ
หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บ
รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ
เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น
- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวม
กรมศิลปากร เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง
ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบ
สำรวจหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย กรมศิลปากร หรือ
เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ กรมศิลปากร ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่
ควบคุมดูแลโดย กรมสิลปากร เป็นต้น
2) ข้อมูลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมจากการที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กรมศิลปากร ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เช่น การสมัครสมาชิกหรือใช้งาน Web Application และ
Application ของกรมศิลปากร ซึ่งท่านอาจกระทำด้วยวิธตี ่างๆ ดังนี้
(1) ท่านสามารถสร้างบัญชีสมาชิกด้วยตนเองโดยการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ระบบ เช่น ชื่อ
นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ในการจัดส่ง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปถ่ายของท่าน (รูปโปรไฟล์) หรือ
(2) โดยผ่านการยืนยันตัวตน จากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเบอร์โทรศัพท์ e-mail ซึ่งท่าน
จะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงตามปัจจุบัน โดยการให้ข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวนั้น ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่กรมศิลปากร ในการตรวจสอบ เก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ
(3) ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลที่กรมศิลปากรให้บริการ : ท่านยินยอมให้กรมศิลปากร จัดเก็บ
และใช้งานข้อมูลการเลือกดูข้อมูล และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระบบที่กรม
ศิลปากรให้บริการ ในด้านต่างๆ เช่น ระบบให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน
ระบบให้บริการนำหรือส่งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ระบบอ่าน
หนั ง สื อ ระบบ E Service ระบบ Smart Museum ระบบ Virtual Historical Park
อุทยานประวัติสาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ FADiscovery เป็นต้น และการนำเสนอข้อมูลให้แก่ท่านได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
(4) ข้อมูลสถานะผู้ใช้งานและประวัติการใช้งาน : ท่านยินยอมให้กรมศิลปากร ตรวจสอบ
และใช้งานข้อมูลสถานะปัจจุบันของท่าน เช่น ข้อมูลประเภทสมาชิก ข้อมูลการเข้าถึง
ข้อมูลประวัติการใช้งานระบบ ข้อมูลประวัติการสั่งซื้อสินค้าและบริการของกรมศิลปากร
เช่น ระบบการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง ระบบการจำหน่ายหนังสือของกรมศิลปากร
เป็นต้น เพื่อการแสดงผลข้อมูลในระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตต่อไป
(5) ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม : เมื่อท่านทำการตอบแบบสอบถามใดๆที่เกิดขึ้นในระบบ
ท่านตกลงให้กรมศิลปากรสามารถทำการจัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลนั้นๆเพื่อ
การส่งวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้
(6) ข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ : กรมศิลปากรอาจรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารของ
ผู้ใช้งาน และที่มีการถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของกรมศิลปากรโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอ
พีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ หมายเลข
ประจำเครื่อง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พิกัดที่ตั้งของอุปกรณ์ เป็นต้น
(7) ข้อมูลการใช้งานระบบ : กรมศิลปากรอาจเก็บข้อมูลการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน เช่น
วันเวลาการใช้งานระบบ กิจกรรมการใช้งานระบบ การตั้งค่าระบบ การตั้งค่าภาษาเวอร์ชั่น
เป็นต้น
3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ กรมศิลปากร เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของ
หน่วยงานของรัฐในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง
การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่ กรมศิลปากร มีหน้าที่ตามพันธกิจใน
การดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิ ทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้
นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่
กรมศิลปากร ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้น
หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่ กรมศิลปากร
ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิ เสธม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของ กรม
ศิลปากร อาจเป็นผลให้ กรมศิลปากร ไม่สามารถให้บริการนั้น แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมด
หรือบางส่วน
5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรมศิลปากร พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความ
เหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรม
ศิลปากร ใช้ ประกอบด้วย
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียด
เพื ่ อ การดำเนิ น ภารกิ จ เพื ่ อ ประโยชน์ เพื ่ อ ให้ กรมศิ ล ปากร สามารถใช้ อ ำนาจรั ฐ และดำเนิ น
สาธารณะหรื อ การใช้ อ ำนาจรั ฐ ที่ กรม ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจ กรมศิลปากร
ศิลปากร ได้รับ
ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2)พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556
- พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550
- ระเบียบต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ข้างต้น
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื ่ อ ให้ กรมศิ ล ปากร สามารถปฏิ บ ั ต ิ ต ามที ่ ก ฎหมายที่
ควบคุม เช่น
- การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จราจรทางคอมพิ ว เตอร์ ต าม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี ่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พระราขบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ.2562
รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น
เป็ น การจำเป็ น เพื ่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกรมศิลปากร และ
ด้วยกฎหมาย
ของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไป
กว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล เช่ น เพื ่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย อาคาร
สถานที่ของกรมศิลปากร หรือการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อกิจการภายในของกรมศิลปากร เป็นต้น
เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวัง
ของบุคคล
โรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อให้ กรมศิลปากร สามารถปฏิบัติหน้าทีต่ ามสัญญา หรือ
ดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการเข้ าทำสัญญาซึ่งท่าน
เป็นคู่สัญญากับกรมศิลปากร เช่น การจ้างงาน จ้างทำของ

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบ
อื่น เป็นต้น
เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัย เพื่อให้กรมศิลปากร สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำ
หรือสถิติที่สำคัญ
เอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่ กรมศิลปากร
อาจได้ ร ั บ มอบหมาย เช่ น การจั ด ทำทำเนี ย บผู ้ ด ำรง
ตำแหน่งผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ การจัดทำสถิติการใช้
บริการข้อมูลของกรมศิลปากร สถิติผู้เข้าใช้เข้าชมแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม ของกรมศิลปากร เป็นต้น
ความยินยอมของท่าน
เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีที่กรมศิลปากร จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์
ที ่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ยกเว้ น มาตรา 24 หรื อ 26 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ
การนำเสนอ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การของ
คู่สัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นต้น
ในกรณีที่กรมศิลปากร มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
หรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้ กรมศิลปากร ไม่สามารถ
ดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้บางส่วนหรือทั้งหมด
6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวม
กรมศิลปากร อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ กรมศิลปากร รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผล
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของ กรมศิลปากร เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่าน
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุ
ข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง
ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่
ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบ
ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต่

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การทำงานและ
การศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ กรม
ศิลปากร

ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม
เป็นต้น
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง
น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูป
ถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคล
ล้ ม ละลาย ข้ อ มู ลการเป็ นคนไร้ ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้
ความสามารถ เป็นต้น
ข้ อ มู ล เพื ่ อ การติ ด ต่ อ ท่ า น เช่ น เบอร์ โ ทรศั พ ท์ บ ้ า น เบอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน
ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่
พัก เป็นต้น
รายละเอี ย ดการจ้า งงาน รวมถึ ง ประวั ต ิก ารทำงานและประวัติ
การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่
ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการ
ทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน
ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล
การศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม เป็นต้น
ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง
การดำรงตำแหน่ ง ทางการเมื อ ง การดำรงตำแหน่ ง กรรมการ
ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของกรมศิลปากร ข้อมูลการเป็นผู้มี
สัญญาจ้างกับกรมศิลปากร ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่
ทำกับ กรมศิลปากร เป็นต้น
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรือบริการของ กรมศิลปากร เช่น
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on
(SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุ
พิ ก ั ด ภาพถ่ า ย วี ด ี โ อ บั น ทึ ก เสี ย ง ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้งาน
( เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ท ี ่ อ ย ู ่ ใ น ค ว า ม ด ู แ ล ข อ ง ก ร ม ศ ิ ล ป า ก ร เ ช่ น
www.finearts.go.th แ ล ะ เ ว ็ บ ไ ซ ต ์ ภ า ย ใ ต้ Domain Name
.fineartsgo.th หรือแอปพลิเคชันต่างๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้
หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID)
ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่
ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น

ข ้ อ ม ู ล ส ่ ว น บ ุ ค ค ล ท ี ่ ม ี ค ว า ม ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูล
ละเอียดอ่อน
ศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ
อาชญากรรม ข้ อ มู ล ชี ว ภาพ (ข้ อ มู ลภาพจำลองใบหน้ า ) ข้ อ มูล
เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
7. คุกกี้
กรมศิลปากร เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน ในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้
ความดูแลของ กรมศิลปากร เช่น www.finearts.go.th และเว็บไซต์ภายใต้ Domain Name .fineartsgo.th
หรือแอปพลิเคชันต่างๆ หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้าน
ความปลอดภัยในการให้ บริการของ กรมศิลปากร และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและ
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ กรมศิลปากร และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กรมศิลปากร ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้ น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วย
ตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน
8. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ
กรณีที่ กรมศิลปากร ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม
เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กรม
ศิลปากร จะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มี
อำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กำหนด
กรณีที่ กรมศิลปากร ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือ
คนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า กรมศิลปากร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้
อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ กรมศิลปากร จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก
กรมศิลปากร ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
9. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
กรมศิลปากร ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของ
ท่านกับ กรมศิลปากร หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียง
กรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ กรมศิลปากร เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน
1) เพื ่ อ ดำเนิ น การตามที ่ จ ำเป็ น ในการดำเนิ น ประโยชน์ ส าธารณะที่ กรมศิ ล ปากร ได้ รั บ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้ อำนาจทางกฎหมายที่ กรมศิลปากร มีอำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินการตามพันธกิจ ภารกิจของกรมศิลปากร และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่
เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของ กรมศิลปากร ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน
หรือตามพันธกิจของ กรมศิลปากร
3) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของกรมศิลปากร
4) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ
สอดคล้องกับความต้องการของท่าน ดูแลกิจกรรมการใช้งานทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน
รายบุคคล เช่น การเลือกดูข้อมูล การสั่งซื้อหนังสือ การสั่งซื้อบัตรเข้าชมการแสดง การเลือกดูข่าวสาร
ข้อมูลนิทรรสการใหม่ เป็นต้น เพื่อดำเนินการจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของกรมศิลปากร
ให้ท่านได้อย่างถูกต้อง
5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
7) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของกรมศิลปากร
8) เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน การ
สรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
9) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ
กระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง กรมศิลปากร และเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
10) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของ กรมศิลปากร
หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย ออกแบบสอบถามความคิดเห็น
นำเสนอให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของกรมศิลปากร ให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านให้มากที่สุด
12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
13) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน ติดต่อ
ผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการ การดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารข้อมูล ที่ได้รับอนุญาตผ่าน
ช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
14) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
15) เพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งาน การปรับปรุงระบบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การบริการอื่นๆในอนาคตของกรมศิลปากร
16) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
17) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของ กรมศิลปากร อย่างไร ทั้งใน
ภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
18) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่ กรมศิลปากร มีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ
ควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของกรมศิลปากร
19) ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ กรมศิลปากร หรือของบุคคล
อื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดำเนินการของ กรมศิลปากร
20) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวัง
โรคระบาด

21) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อ ประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติที่
กรมศิลปากร ได้รบั มอบหมายให้ดำเนินการ
22) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดี
ความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน เพื่อให้
ความร่วมมือกับกระบวนการทางยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ตามที่หน่วยงานและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้องทางกฎหมาย
23) เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของกรมศิลปากร รวมถึงการ
ตรวจสอบ การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด ซึ่งเป็น
อันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของท่านหรือกรมศิลปากร
10. ประเภทบุคคลที่ กรมศิลปากร เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้างต้น กรมศิลปากร อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของ กรมศิลปากร เป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่าน
ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้มีอำนาจที่ กรม
ศิ ล ปากร ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพื่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการดำเนิ น การตาม
กฎหมายหรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ อื่ น
(เช่ น การดำเนิ น การเพื ่ อ ประโยชน์
สาธารณะ)
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนิ น การตามกฎหมายของ กรม
ศิลปากร
คู่สัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของผู้ปฏิบัติงานของ กรมศิลปากร
พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้ให้บริการ

รายละเอียด
หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล
หรื อ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ อ ื ่ น ที ่ ม ี ค วามสำคั ญ เช่ น คณะรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีผู้รักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงาน
ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัด
สำนักนายก กรมการกงสุล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นต้น
กรมศิ ล ปากร อาจเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของท่ า นแก่ บ ุ ค คลผู ้ ด ำรง
ตำแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ ที่กรมศิลปากรแต่งตั้ง เป็นต้น
บุ ค คลภายนอกที่ กรมศิ ล ปากร จั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งให้ ด ำเนิ นการ
เกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัท
ผู้จัดทำ Payroll ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
กรมศิลปากร อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับ
กรมศิ ล ปากร เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ ท ่ า น เช่ น
หน่วยงานผู้ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของ กรมศิลปากร
ผู้ให้บริการด้านการตลาด การวิเคราะห์ สื่อโฆษณา สถาบั น
การเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น
กรมศิลปากร อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน
หรือสนับสนุนการดำเนินการของ กรมศิลปากร เช่น ผู้ให้บริการ
ด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พัฒนาระบบ

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้
ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการ
โทรศั พ ท์ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น Digital ID ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสื ่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ที ่ ป รึ ก ษา
ภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น
พนักงานของกรมศิลปากรหรือผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนี้โดยรับ
อนุญาตจากกรมศิลปากรหรือผู้ที่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึง
ข้ อ มู ล นี้ (รวมถึ ง พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และกรมศิ ล ปากรร่ ว ม
ให้บริการ) เพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ จะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินการและให้บริการ
แก่ท่าน เช่น การตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้า การยืนยันการจัดส่ง
สินค้า การดูแลเรื่องการจัดการของรางวัล การตอบข้อสงสัย
หรือการตรวจสอบการร้องเรียนต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และกรม
ศิลปากร อาจเปิดเผยข้อมูล ของท่านให้แก่ บุคคลผู้รับข้อมูล
ประเภทอื่น เช่น ผู้ติดต่อ กรมศิลปากร สมาชิกในครอบครัว
มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการ
ของ กรมศิลปากร การฝึกอบรม การรับรางวัล การร่วมทำบุญ
บริจาค เป็นต้น
กรมศิลปากร อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที่
จำเป็ น เช่ น การดำเนิ น การที ่ก ำหนดให้ กรมศิ ล ปากร ต้ อ ง
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

11. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี กรมศิลปากร อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud)
ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น)
เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของ กรมศิลปากร ที่
ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้ มี
ประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ กรม
ศิลปากร มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง กรมศิลปากร จะ
ดำเนินการเพื่อให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่
1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ กรมศิลปากร ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
ต่างประเทศ

2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการ
คุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด
3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ กรมศิลปากร หรือเป็นการทำ
ตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น
4) เป็นการกระทำตามสัญญาของ กรมศิลปากร กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของ
ท่าน
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อ
ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้
6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรมศิลปากร จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตาม
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวแล้ว กรมศิลปากร จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ
กฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดี
ความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรมศิลปากร ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป
จนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
13. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง
กรมศิลปากร อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้
ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ กรมศิลปากร ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการ
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผูใ้ ห้บริการคลาวด์
(Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น
การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลนั้น กรมศิลปากร จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ กรมศิลปากร ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและของบุคคลที่ กรมศิลปากร มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนด
รายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมศิลปากรมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของกรมศิลปากร เท่านั้นโดยไม่
สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ กรมศิลปากร จะ
กำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลกับผู้

ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง กรมศิลปากร กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล
14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
กรมศิลปากร มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้
สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึด
มั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ กรมศิลปากร อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษา
ความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดย กรมศิลปากร มีมาตรการ
รักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิกที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
นอกจากนี้ เมื่อ กรมศิลปากร มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการ
ให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น กรมศิลปากร จะกำหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ กรมศิลปากรจะไม่เปิดเผย
ข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ท่านมิได้ยินยอม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากท่านให้
กระทำได้โดยท่านตกลงและยินยอมให้ กรมศิลปากรสามารถเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ :
(1) กรมศิลปากรสามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ไปยังหรือให้แก่ผู้
ให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้กรมศิลปากรและระบบ สามารถยืนยัน
ตัวตนของท่านได้
(2) กรมศิลปากร อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจตามคำสั่ง
หนังสือ หรือที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
15. การเชื่อมต่อเว็บไซท์หรือบริการภายนอก
บริการของ กรมศิลปากร อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซท์หรือ
บริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้
กรมศิลปากร ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อ
ทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ กรมศิลปากร ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุม ถึง
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซท์หรือบริการดังกล่าวและไม่ สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา
นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม
16. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมศิลปากร ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับและให้
คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

17. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้ มีผลใช้บังคับ โดย
รายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มา
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมศิลปากร เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่
กรณีที่ กรมศิลปากร มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่
การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ท่านมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่กรมศิลปากรเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต กรม
ศิลปากรอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่กรมศิลปากรจะจัดหาข้อมูล
ดังกล่าว
2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ กรมศิลปากร ลบหรือทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่
กฎหมายกำหนด
4) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ กรมศิลปากร ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้
ตามวัตถุประสงค์ที่ กรมศิลปากร ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ประสงค์ ใ ห้ กรมศิ ล ปากร เก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ลนั ้ น ต่ อ ไปเพื ่ อ ประกอบการใช้ ส ิท ธิ ตาม
กฎหมาย
ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ กรมศิลปากร กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นใน
การเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพื ่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ อั น

เนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ กรมศิลปากร มีเหตุในการปฏิเสธคำขอ
โดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น กรมศิลปากร สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ กรม
ศิลปากร)
6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ กรมศิลปากร ในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลัง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอม
เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดย กรมศิลปากร เว้นแต่มี
ข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้ กรมศิลปากร จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูล ต่อไปหรือยังคงมีสัญญา
ระหว่างท่านกับ กรมศิลปากร ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
7) สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านจาก กรมศิลปากร ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่
ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจ
ขอให้ กรมศิลปากร ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้
การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของท่าน กรมศิลปากรจะตรวจสอบตัวตนของ
ท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่านและจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม กรมศิลปากรอาจไม่
อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในบางกรณีเช่น ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เกี่ยวโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น กรมศิลปากรจะแจ้งให้ท่าน
ทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ กรมศิลปากรเอาจปฏิเสธคำขอของท่านใน
การลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมายโดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อ
การดำเนินการทางบัญชีของกรมศิลปากรการดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการป้องกันละการตรวจจับการฉ้อฉล และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องการกระทำ ซึ่งอาจไม่
อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

18. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิ ดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ กรม
ศิลปากร (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของ กรมศิลปากร) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ กรมศิลปากร
และอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมาย
ลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

19. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล
ในกรณีที่ท่านพบว่า กรมศิลปากร มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ
ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว กรมศิลปากร
ขอให้ท่านโปรดติดต่อมายัง กรมศิลปากร เพื่อให้ กรมศิลปากร มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงใน
ประเด็นต่างๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก
20. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมศิลปากร อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะ
ทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.finearts.go.th และเว็บแอพพลิเคชั่นการที่ท่านใช้
งานหรือใช้บริการบนระบบ โดยมีวันทีม่ ีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี กรมศิลปากร
ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ
ช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ กรมศิลปากร ดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลแก่ กรมศิลปากร
การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ กรมศิลปากร ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็น
การรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับ
รายละเอียดในนโยบายฉบับนีแ้ ละโปรดติดต่อมายัง กรมศิลปากร เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป
21. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของ กรมศิลปากร หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller(
- ชื่อ : กรมศิลปากร
- สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- ช่องทางการติดต่อ : 02 126 6252, 02 126 6271 โทรสาร 02 126 6271
- อีเมล์: fad@saraban.mail.go.th
2) เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer :DPO(
- สถานที่ติดต่อ : นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม
- กรมศิลปากร เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
- ช่องทางการติดต่อ : 02 126 6252, 02 126 6271 โทรสาร 02 126 6271
- อีเมล์: fad@saraban.mail.go.th

นโยบายคุกกี้ กรมศิลปากร
Cookies Policy
นโยบายคุกกี้
เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.finearts.go.th/) หรือ เว็บไซต์ ภายใต้ Domain name
.finearts.go.th ของกรมศิลปากร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้
โดยนโยบายคุกกี้นจ้ี ะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้
เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน
โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไข
การตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น
โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะทีท่ ่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่ง
ข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน
รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยน
เนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบนั และอาจมี
วัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
กรมศิลปากร ใช้คุกกี้อย่างไร
กรมศิลปากร ใช้คุกกี้ เพือ่ บันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ กรม
ศิลปากร สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กรมศิลปากร ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งาน
เว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี กรมศิลปากร จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้
อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้ที่ กรมศิลปากร ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
• Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของ กรมศิลปากร เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออก
จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บ
เบราว์เซอร์
• Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้
ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กรมศิลปากร จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่าน
กลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ กรมศิลปากร ใช้ มีรายละเอียดดังนี้
Website และระบบของกรมศิลปากร มีการใช้คุกกี้ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใส่คุกกี้ (ทั้งประเภท
Session และ Persistent), พิกเซล/แท็ก, ชุด พัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK), แอปพลิเคชั่น โปรแกรม อินเตอร์เฟซ
(“API”), ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน (Google Analytics) และเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนระบบ
ของกรมศิลปากร ซึ่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน คุกกี้บางคุกกี้เหล่านี้ มีความจำเป็นสำหรับ
การจัดหาดูแลความปลอดภัย และบำรุงรักษาระบบให้แก่ท่าน เช่น คงสถานการณ์เข้าสู่ระบบของท่านไว้ขณะที่
ท่านเข้าใช้งานระบบขณะที่มีการใช้งานคุกกี้อื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานระบบที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน และ
เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจโดยเฉพาะ กรมศิลปากรยังอนุญาตให้บุคคลที่สามบางรายใส่คุกกี้บนระบบของ
กรมศิลปากร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนระบบของกรมศิลปากร (เช่น หน้าที่ท่านเยี่ยมชมบน
ระบบของกรมศิลปากร และ ข้อมูลการค้นหาของท่าน) ในระยะเวลาหนึ่ง และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านไปเยือน
ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับการส่งข้อมูลของกรมศิลปากรที่ออกแบบให้ตรงกับความสนใจของท่ านโดยเฉพาะ (ผ่านทาง
อีเมล ระบบของกรมศิลปากร และเว็บไซต์อื่นๆ) และจากบุคคลที่สามบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านอาจเยี่ยมชม (เรียก
โดยทั่วไปว่าการส่งข้อมูลข่าวสารที่อิงตามความสนใจของผู้ใ ช้บริการ) และเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อมูล
ข่าวสารที่อิงตามความสนใจส่วนบุคคล บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือบนแอปพลิเคชั่นของอุปกรณ์พกพา โดยอ้างอิงจาก
การเยี่ยมชมบนระบบของท่านในครั้งก่อนหน้า กรมศิลปากรมิได้สนับสนุนหรือรับรองจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ หรือ
คำประกาศของเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นใดๆ ที่แสดงข้อมูลของกรมศิลปากร การติดตามข้ามอุปกรณ์กรมศิลปากรอาจ
นำข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบางประการจากบางเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์พกพา ไป
รวมกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อีกเครื่องที่อาจเชื่อมโยงกับท่าน (การติดตามข้ามอุปกรณ์) เพื่อให้บริการของกรม
ศิลปากรแก่ท่านได้อย่างดีที่สุด รวมถึงติดต่อสื่อสารและแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ของกรมศิลปากรที่ตรงกับความ
ต้องสนใจของท่าน
• คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ กรมศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานใน
ส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ กรมศิลปากร ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้
ได้
• คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กรมศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ กรม
ศิลปากร รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ
กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
มากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์
ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ กรมศิลปากร ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
• คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้
เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชี
ผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่ง
ท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่าง
สมบูรณ์
• คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและ
เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ กรมศิลปากร
ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ กรมศิลปากร แต่จะส่งผล
ให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
ประเภทของคุกกี้
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary
Cookies)

รายละเอียด
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อ
การให้บริการเว็บไซต์ของ กรม
ศิลปากร เพื่อให้ท่านสามารถเข้า
ใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์
ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลทีท่ ่าน
เคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการ
ใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้
ท่านไม่สามารถใช้บริการใน
สาระสำคัญของ กรมศิลปากร ซึ่ง
จำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ กรม
และประเมินผลการใช้ ศิลปากร ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์
งาน (Performance ของผู้ใช้งานในการใช้บริการ
Cookies)
เว็บไซต์ของ กรมศิลปากร
รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของ

ตัวอย่าง
• PHPSESSID
• JSESSIONID

•
•
•
•
•

_utmc
_hjIncludedInPageviewSample
_hjTLDTest
_gid
_utma

เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
อื่น ๆ กรมศิลปากร ยังใช้ข้อมูลนี้
เพื่อการปรับปรุงการทำงานของ
เว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรม
ของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า
ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติ
เท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้จะส่งผลให้ กรม
ศิลปากร ไม่สามารถทราบ
ปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
และไม่สามารถประเมินคุณภาพ
การให้บริการได้
คุกกี้เพื่อการใช้งาน
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์
เว็บไซต์ (Functional ของ กรมศิลปากร จดจำตัวเลือก
Cookies)
ต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วย
ให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและ
เนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้
งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อ
บัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาด
ฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของ
หน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่ง
ได้
การปิดการใช้งานคุกกี้
ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่
สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
คุกกี้เพื่อการโฆษณาไป คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจาก
ยังกลุ่มเป้าหมาย
การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่
(Targeting Cookies) สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน
และเว็บไซต์ทที่ ่านได้เข้าเยี่ยมชม
เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบน
เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ
กรมศิลปากร ทั้งนี้ หากท่านปิด
การใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่

•
•
•
•
•
•
•

_utmb
_utmt
_utmz
_hjid
_ga
_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjFirstSeen

•

fbsr_340486642645761

•
•
•
•
•
•
•

gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_utmv#########
TESTCOOKIESENABLED
YSC
NID
test_cookie
GPS
VISITOR_INFO1_LIVE

•

ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ
กรมศิลปากร แต่จะส่งผลให้การ
นำเสนอสินค้าหรือบริการบน
เว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับ
ความสนใจของท่าน
ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร
บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธ
การใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า
บราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำ
การปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง
- Android (Chrome)
- Apple Safari
- Blackberry
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Opera
- Iphone or Ipad (Chrome)
- Iphone or Ipad (Safari)

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของ กรมศิลปากร ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการ
ได้เป็นปกติ
กรมศิลปากร จะไม่รับผิดชอบและ กรมศิลปากร ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหา
ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน
สำหรับข้อมูลอืน่ ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ กรมศิลปากร อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึง
อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่าน
เข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ กรมศิลปากร ได้ ซึ่งเว็บไซต์
หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ กรมศิลปากร ไม่สามารถ
ควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการ
ใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย
การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย
กรมศิลปากร จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น กรมศิลปากร ขอแนะนำให้ท่าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
ติดต่อ กรมศิลปากร
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม
กรมศิลปากร เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพฯ 10300
โทร.02 126 6252, 02 126 6271 โทรสาร 02 126 6271
อีเมล์: fad@saraban.mail.go.th

คำประกาศเกีย่ วกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด
(CCTV Privacy Notice)
---------------------------------------------------------------------------------กรมศิลปากร กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่
ภายในและรอบบริเวณอาคารกรมศิลปากร (“พื้นที่”) ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่บริเวณที่ตั้ง กรมศิลปากร
หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักศิลปากร ที่ 1 – 12 โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุทยานประวัติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบอาคาร เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ กรม
ศิลปากร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้ามาใช้บริการ ลูกค้า ลูกจ้าง
ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้
งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว
ประกาศความเป็ น ส่ ว นตั ว ในการใช้ ก ล้ อ งวงจรปิ ด (“ประกาศ”) ฉบั บ นี ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การ
ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)
รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้
1.
ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กรมศิลปากรดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
❒ ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น
❒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกรมศิลปากรหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์
ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
❒ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของกรมศิลปากร
2.
วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรมศิลปากรดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน
2. เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของกรมศิลปากรจากความเสียหาย การ
ขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้น และ
ดำเนินคดีทางกฎหมาย
4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัย
หรือกระบวนการร้องทุกข์
5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่
จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
3.
ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมศิลปากรเก็บรวบรวมและใช้

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. กรมศิลปากร ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็น
ได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่กรมศิลปากร
เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่
ดังต่อไปนี้
รายการข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวม





ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว
เสียง
ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครือ่ งแต่งกาย เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมศิลปากรจะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
จนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน
4.
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรมศิลปากรจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการ
เปิ ด เผย เว้ น แต่ กรณี ที่ ก รมศิ ล ปากรมี ค วามจำเป็ น เพื ่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเฝ้ า ระวั ง
สังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ กรมศิลปากรอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของ
บุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย
หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ
2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น
5.
สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรมศิลปากรเก็บ
รวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่กรมศิลปากรมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือ
กรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
3.1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กรมศิลปากรทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
3.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

3.3. เมื่ อข้ อมูล ส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์กรม
ศิลปากรได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้กรมศิลปากรเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป
เพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
3.4. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กรมศิลปากรกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการ
ที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่กรม
ศิลปากรเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น กรมศิลปากรสามารถแสดงให้
เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า
หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของกรมศิลปากร)
6.

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้
กำหนด กรมศิลปากรจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 30 วัน
นับจากเจ้าหน้าที่ของได้ทำการตรวจสอบย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวกรมศิลปากร
จะทำการ ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
7.
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
กรมศิลปากรมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งใน
เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของกรมศิลปากร
นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกัน
โดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรมศิลปากรได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8.
ความรับผิดชอบของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กรมศิลปากรได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
โดยกรมศิลปากรจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
9.
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี ่ ย นแปลงประกาศนี้ กรมศิ ล ปากรอาจพิ จ ารณาแก้ ไ ขเปลี ่ ย นแปลงตามที่
เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง Website ของกรมศิลปากร ที่ www.finearts.go.th
และ หน้าเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของกรมศิลปากร และหรือ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลของอาคารกรมศิลปากร ชั้น 1
โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี กรมศิลปากรขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อ
รับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของกรมศิลปากร

การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่
หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้
มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
10. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
 ชื่อ: กรมศิลปากร
 สถานที ่ ต ิ ด ต่ อ : กรมศิ ล ปากร เลขที ่ 81/1 ถนนศรี อ ยุ ธ ยา แขวงวชิ ร พยาบาล เขตดุ สิ ต
กรุงเทพฯ 10300
 ช่องทางการติดต่อ: 02 126 6252, 02 126 6271 โทรสาร 02 126 6271
 อีเมล์: fad@saraban.mail.go.th
2. เจ้าหน้าทีค่ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
 ชื่อ: นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม
 สถานที ่ ต ิ ด ต่ อ : กรมศิ ล ปากร เลขที ่ 81/1 ถนนศรี อ ยุ ธ ยา แขวงวชิ ร พยาบาล เขตดุ สิ ต
กรุงเทพฯ 10300
 ช่องทางการติดต่อ: 02 126 6252, 02 126 6271 โทรสาร 02 126 6271
 อีเมล์: fad@saraban.mail.go.th

