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ประกาศกรมธนารักษ์ 

เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 พ.ศ. 2559 

----------------------------- 
โดยที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประกาศก าหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ   

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานเดียวกัน
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 กรมธนารักษ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงออกประกาศ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

ข้อ 2 ในประกาศฉบับนี้ 
 (1)  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 (2) การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การให้บริการผู้ใช้บริการของกรมธนารักษ ์

ตามการยื่นค าขอ ซึ่งการยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้กรมธนารักษ์
ก าหนดให้ผู้ใช้บริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใดๆ เช่น การอนุญาต การอนุมัติ 

 (3) ผู้ใช้บริการ หมายความว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นประชาชนที่ใช้บริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ หรือใช้บริการอ่ืนใดของกรมธนารักษ์ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนใด 

 (4) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ซึ่งมีหน้าที่เก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการปฏิบัติตามนโนบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ 4 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

 กรมธนารักษ์ มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม  
treasury.go.th หรือใช้บริการอ่ืนใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการให้บริการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ 
         กรมธนารักษ์ ตระหนักและให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจของส านักงาน ได้แก่ การให้บริการผ่านระบบเผยแพร่ราคาประเมินผ่าน 
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เว็บไซต์ ระบบจ าหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ ระบบ GIS เพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ราชพัสดุ และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านที่ราชพัสดุ โดยรวมถึงข้อมูลที ่
ได้รับจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (ออนไลน์) โดยตรง หรือบริการของกรมธนารักษ์ ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อความ 
ทางกระดาษแล้วน ามาแปลงข้อความเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บโดยวิธีอ่ืนด้วย 

 ดังนั้นจึงได้จัดท านโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นซึ่งครอบคลุมถึง
วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ทราบและเข้าใจถึง
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ จึงประกาศนโยบายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ กรมธนารักษ์จะใช้วิธีการที่ชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง เท่าที่จ าเป็นแก่การให้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานและตามท่ีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวก าหนดเท่านั้น 
โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนท าการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด และหรือใน
กรณตีามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

        (2)  คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล  
 กรมธนารักษ์ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจ ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของกรมธนารักษ์
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยข้อมูลที่จัดเก็บ กรมธนารักษ์จะให้ความส าคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันมากที่สุด 
                   (3)  การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ กรมธนารักษ์ก าหนดให้มีการแจ้ง
ผู้ใช้บริการทราบ เพ่ือขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ก่อนการเข้าใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ในรูปแบบของนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ หรือขณะใช้บริการของกรมธนา
รักษ์ ถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้อมูลที่จะท าการเก็บรวบรวม ประเภทของ
ข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม วิธีการใช้ หรือวิธีการเปิดเผย ข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และขอความ
ยินยอมโดยการท าเป็นหนังสือ หรือท าโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความ
ยินยอมเป็นหนังสือ หรือโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติได้ 
 (4)  ข้อจ ากัดในการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
 กรมธนารักษ์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ รวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้บริการ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
หรือตามค าสั่งศาล 
 กรณีมีการว่าจ้างหน่วยงานอ่ืนด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในสัญญาจ้างจะมี
การก าหนดให้ผู้รับจ้างเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยห้ามผู้รับจ้างน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมตามที่กรมธนารักษม์อบหมายให้ด าเนินการ 
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 (5)  การรักษาความม่ังคงปลอดภัย 
  กรมธนารักษ์ ก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การท าลายข้อมูล การใช้ข้อมูล 
การแปลงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลที่กระท าโดยมิชอบ โดยมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องตามประกาศ กรมธนารักษ์               
เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมธนารักษ์ พ.ศ.  
2558 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 
 (6)  การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนินการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูล 
  กรมธนารักษ์  มีการเปิดเผยแนวนโยบาย แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.treasury.go.th ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีช่องทางที่จะตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อและวิธีการติดต่อได้
ทีก่รมธนารักษ ์
 (7) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล 
  กรมธนารักษ์มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับค าร้องขอจากเจ้าของ
ข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยให้ยื่นค าร้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ กรมธนารักษ์จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแต่ละเรื่องนั้นๆ 
  ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย
มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใดๆ เช่น การแจ้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ กรมธนารักษ์จะด าเนินการบันทึกค าคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  ทั้งนี้ กรมธนารักษ์อาจปฏิเสธสิทธิ์ตามวรรคสองไว้ตามกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้ 
 (8) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งท าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
  กรมธนารักษ์ ก าหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม
ประกาศกรมธนารักษอ์ย่างเคร่งครัด 
 (9) การบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files) 
  เว็บไซต์ในการให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ก าหนดให้มีการจัดเก็บ
บันทึกข้อมูลการเข้าออกระบบในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้ใช้บริการแบบอัตโนมัติ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้ระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่
อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้งาน 
 (10) การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 
    ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมธนารักษ์ได้รวบรวม จัดเก็บ 
ใช้ และเปิดเผยนั้น เป็นการด าเนินงานตามภารกิจของกรมธนารักษ์ภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการซึ่ง
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการให้บริการ
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการให้แจ้ง
ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนใช้บริการ โดยกรมธนารักษ์ไม่ประสงค์จะน าข้อมูลส่วนบุคคลไปด าเนินการอย่างอ่ืน 
นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ 
 
 




