
 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

ของกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกำศ”) นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้ใช้งำนระบบ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (“ระบบ”) ผู้รับบริกำรและผู้มำติดต่อกรมทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำได้ทรำบและเข้ำใจในรูปแบบกำรเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ “ทป.”) เป็นผู้ด ำเนินกำร โดย ทป. เป็นผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำนเพื่อด ำเนินกำรภำยใต้ระบบนี้ 

กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้ เกิด 
กำรสร้ำงสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์ รวมทั้งให้ควำมคุ้มครองและปกป้องสิทธิ 
ในทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  กฎหมำยว่ำด้วยควำมลับทำงกำรค้ำ กฎหมำยว่ำด้วย
เครื่องหมำยกำรค้ำ กฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิ์  กฎหมำยว่ำด้วยสิทธิบัตร รวมทั้งกฎหมำยว่ำด้วยกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ซีดี และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำตำมควำมตกลงหรือควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ที่ประเทศไทยเข้ำเป็นภำคี ส่งเสริมกำรปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ด ำเนินกำรป้องปรำมกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ส่งเสริมกำรใช้สิทธิอย่ำงเป็นธรรมและสร้ำงวินัยทำงกำรค้ำ ส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์ กำรบริหำรจัดกำร 
และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทำงปัญญำในเชิงพำณิชย์ ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ และปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรมหรือตำมที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย ซึ่งรวมถึงระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นระบบที่อ ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรให้บริกำรภำคธุรกิจเอกชนและประชำชนทั่วไปในกำรยื่นขอรับควำมคุ้มครองด้ำนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำแทนกำรด ำเนินกำรด้วยตนเองได้อีกทำงหนึ่ง 

ทั้งนี ้ทป. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้ 
 

1. ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 ทป. พิจำรณำก ำหนดฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมควำมเหมำะสม

และตำมบริบทของกำรให้บริกำร ทั้งนี้ ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทป. ใช้ ประกอบด้วย 
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ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รำยละเอียด 
เพ่ือกำรด ำเนินภำรกิจ เ พ่ือประโยชน์
สำธำรณะหรือกำรใช้อ ำนำจรัฐที่ ทป. 
ได้รับ 

เพ่ือให้  ทป. สำมำรถใช้อ ำนำจรัฐและด ำเนินภำรกิจ 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำมพันธกิจ ทป. ซึ่งก ำหนดไว้ 
ตำมกฎหมำย เช่น 
- พระรำชบัญญัติโอนอ ำนำจหน้ำที่และกิจกำรบำงส่วนของ
กรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ และของกรมศิลปำกร 
กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2535 
- พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระรำชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  
พ.ศ. 2543 
- พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2545 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระรำชบัญญัติ คุ้ ม ครองสิ่ งบ่ งชี้ ท ำ งภู มิ ศ ำสต ร์   
พ.ศ. 2546  
- พระรำชบัญญัติกำรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี  พ.ศ. 2548 
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2563 
รวมถึงอนุบัญญัติภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว กฎ ระเบียบ 
ค ำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

เพ่ือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย เ พ่ือให้  ทป.  สำมำรถปฏิบัติตำมที่ กฎหมำยที่  ทป.  
อยู่ภำยใต้บังคับด้วย เช่น  
- กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
- พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  
- พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-  พระรำชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม  
พ.ศ. 2543 
- พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2545 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พระรำชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546  
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ฐำนกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล รำยละเอียด 
- พระรำชบัญญัติกำรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 
- กฎหมำยว่ำด้วยภำษีอำกร  
รวมถึง กำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งศำลหรือกำรด ำเนินกำร
ตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจ เป็นต้น 

เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมำย 

เ พ่ือประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมำยของ  ทป. และ 
ของบุคคลอ่ืน ซึ่งประโยชน์ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญไม่น้อย 
ไปกว่ำสิทธิขั้นพื้นฐำนในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น เพ่ือกำรรักษำควำมปลอดภัยในอำคำร
สถำนที่ของ ทป. หรือกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือกิจกำรภำยในของ ทป. เป็นต้น 

เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือกำรป้องกันหรือระงับ
อันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ
ของบุคคล 

เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพ
ของบุคคล เช่น กำรให้บริกำรแอปพลิเคชันเพ่ือเฝ้ำระวัง
โ รคระบำดตำมน โยบำยของรั ฐบำล  หรื อกำ ร ให้ 
ควำมช่วยเหลือเ พ่ือรักษำชีวิต  ร่ำงกำย หรือสุขภำพ 
เป็นต้น 

เพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำ เ พ่ือให้  ทป. สำมำรถปฏิบั ติหน้ำที่ตำมสัญญำ หรือ
ด ำเนินกำรอันเป็นควำมจ ำเป็นต่อกำรเข้ำท ำสัญญำ 
ซึ่งท่ำนเป็นคู่สัญญำกับ ทป. เช่น กำรจ้ำงงำน จ้ำงท ำของ 
ก ำ ร ท ำ บั น ทึ ก ข้ อ ต กล ง ค ว ำม ร่ ว ม มื อ ห รื อ สั ญญำ 
ในรูปแบบอื่น เป็นต้น 

เพ่ือกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์ วิจัย
หรือสถิติที่ส ำคัญ 

เพ่ือให้ ทป. สำมำรถจัดท ำหรือสนับสนุนกำรจัดท ำเอกสำร
ประวัติศำสตร์  วิจัยหรือสถิติตำมที่  ทป. อำจได้ รับ
มอบหมำย เช่น กำรจัดท ำท ำเนียบผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำร หรือคณะกรรมกำร กำรจัดท ำสถิติกำรใช้
บริกำรดิจิทัลภำครัฐ งำนติดตำมกำรด ำเนินนโยบำยรัฐบำล
ดิจิทัล เป็นต้น 

ควำมยินยอมของท่ำน เพ่ือกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกรณีที่ ทป. จ ำเป็นต้องได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน โดย
ได้มีกำรแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนกำรขอควำมยินยอมแล้ว เช่น 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์
ที่ไม่เป็นไปตำมข้อยกเว้นมำตรำ 24 หรือมำตรำ 26 แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
หรือกำรน ำเสนอ ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ของคู่สัญญำหรือพันธมิตรทำงธุรกิจแก่ท่ำน เป็นต้น 
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ในกรณีที่ ทป. มีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือกำรปฏิบัติตำมสัญญำ  
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยหรือเพ่ือควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำสัญญำ หำกท่ำนปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
หรือคัดค้ำนกำรด ำเนินกำรประมวลผลตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อำจมีผลท ำให้ ทป. ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรหรือให้บริกำรตำมที่ท่ำนร้องขอได้  

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ทป. ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์หลำยประกำร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรหรือกิจกรรมที่ท่ำนใช้บริกำร ตลอดจนลักษณะควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับ 
ทป. หรือข้อพิจำรณำในแต่ละบริบทเป็นส ำคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบกำรใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของ ทป. เป็นกำรทั่วไป ทั้งนี้ เฉพำะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ท่ำนใช้งำน
หรือมีควำมสัมพันธ์ด้วยเท่ำนั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่ำน  

1) เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินประโยชน์สำธำรณะที่ ทป. ได้รับมอบหมำยให้
ส ำเร็จลุล่วง หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อใช้อ ำนำจทำงกฎหมำยที่ ทป. มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ
ดังปรำกฏในพระรำชบัญญัติโอนอ ำนำจหน้ำที่และกิจกำรบำงส่วนของกรมทะเบียนกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
และของกรมศิลปำกร กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2535 
พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. 2534 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พระรำชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิ 
ของวงจรรวม พ.ศ. 2543 พระรำชบัญญัติควำมลับทำงกำรค้ำ  พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546 พระรำชบัญญัติกำรผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2563 รวมถึงอนุบัญญัติ
ภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว กฎ ระเบียบ ค ำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2) เพ่ือให้บริกำรและบริหำรจัดกำรบริกำรของ ทป. ทั้งบริกำรที่มีต่อท่ำน หรือตำมหน้ำที่และ
ภำรกิจของ ทป. 

3) เพ่ือกำรด ำเนินกำรทำงธุรกรรมของ ทป. 
4) ควบคุมดูแล ใช้งำน ติดตำม ตรวจสอบและบริหำรจัดกำรบริกำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและ

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท่ำน 
5) เพ่ือเก็บรักษำและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่ำน รวมทั้งเอกสำรที่มีกำรกล่ำวอ้ำงถึงท่ำน 
6) จัดท ำบันทึกรำยกำรกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
7) วิเครำะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหำที่เก่ียวกับบริกำรของ ทป. 
8) เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำรภำยในของ ทป. รวมถึงกำรรับสมัครงำน  

กำรสรรหำกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ กำรประเมินคุณสมบัติ 
9) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบกำรฉ้อโกง กำรละเมิดควำมปลอดภัย หรือ 

กำรกระท ำที่ต้องห้ำม หรือผิดกฎหมำย และอำจเกิดควำมเสียหำยต่อท้ัง ทป. และเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
10)  กำรยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่ำนสมัครใช้บริกำรของ ทป. หรือ

ติดต่อใช้บริกำร หรือใช้สิทธิตำมกฎหมำย 
11)  ปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำรให้ทันสมัย 
12)  กำรประเมินและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
13)  ส่งกำรแจ้งเตือน กำรยืนยันกำรท ำค ำสั่ง ติดต่อสื่อสำรและแจ้งข่ำวสำรไปยังท่ำน 
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14)  เพ่ือจัดท ำและส่งมอบเอกสำรหรือข้อมูลที่มีควำมเกี่ยวข้องและจ ำเป็น 
15)  ยืนยันตัวตน ป้องกันกำรสแปม หรือกำรกระท ำท่ีไม่ได้รับอนุญำต หรือผิดกฎหมำย 
16)  ตรวจสอบว่ำเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเข้ำถึงและใช้บริกำรของ ทป. อย่ำงไร ทั้งในภำพรวม

และรำยบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับกำรค้นคว้ำ และกำรวิเครำะห์ 
17)  ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่  ทป. มีต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุม 

หน่วยงำนด้ำนภำษ ีกำรบังคับใช้กฎหมำย หรือภำระผูกพันตำมกฎหมำยของ ทป. 
18)  ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมำยของ ทป. หรือของบุคคลอ่ืน หรือ

ของนิติบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรของ ทป. 
19)  ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคลซึ่งรวมถึงกำรเฝ้ำระวัง

โรคระบำด 
20)  จัดเตรียมเอกสำรทำงประวัติศำสตร์เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ กำรค้นคว้ำ หรือจัดท ำสถิติ 

ที ่ทป. ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำร 
21)  เพ่ือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ค ำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 

คดีควำม กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลตำมหมำยศำล รวมถึงกำรใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่ำน 
 

3.  ข้อมูลส่วนบุคคลที ่ทป. เก็บรวบรวม และใช ้
นอกจำกข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทป. เก็บรวบรวม และใช้ตำมค ำประกำศนี้ ทป. อำจจัดให้มีค ำประกำศ

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำแต่ละประเภทเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ ภำยใต้
วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้ำงต้น ทป. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนดังรำยกำรต่อไปนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ดังนี ้ 
 

แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม รำยละเอียด 
1. เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำน
ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
และกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ข้อมูลตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว อ่ืนๆ  
หรือเอกสำร อ่ืนๆ  ที่ ออกให้ โดยรัฐ  เช่น  ค ำน ำหน้ำนำม  
ชื่อ นำมสกุล รูปถ่ำย เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น  
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร เลขหนังสือเดินทำง เลขที่ตัวแทน
สิทธิบัตร ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง สัญชำติ  ที่อยู่  หมำยเลข
โทรศัพท/์โทรสำร อีเมล 

2. เก็บโดยกำรใช้เทคโนโลยีตรวจจับ 
หรือติดตำมพฤติกรรมกำรใช้งำนของท่ำน 

Cookie Data, IP Address, Application Logging, Device ID, 
GPS Location, Timestamp 

3. เก็บข้อมูลจำกแหล่งอื่น เช่น  
กรมกำรปกครอง กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กรมศุลกำกร ศำลทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
เป็นต้น  

ข้อมูลตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว อ่ืนๆ  
หรือเอกสำร อ่ืนๆ  ที่ ออกให้ โดยรัฐ  เช่น  ค ำน ำหน้ำนำม  
ชื่อ นำมสกุล รูปถ่ำย เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น  
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร สัญชำติ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์/
โทรสำร อีเมล 

 
 
 



- 6 - 
 

 3.2 จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 
 

แหล่ง/วิธีกำรเก็บรวบรวม รำยละเอียด 
1 .  ย ืนย ันต ัวตน  พ ิส ูจน ์ต ัวตนและ
ตรวจสอบข้อมูลบนระบบจดทะเบียน
ท ร ัพ ย ์ส ิน ท ำ ง ป ัญ ญ ำ  แ ล ะ ก ร ม
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ข้อมูลตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน  บัตรประจ ำตัว อ่ืนๆ  
หรือเอกสำร อ่ืนๆ  ที่ ออกให้ โดยรัฐ  เช่น  ค ำน ำหน้ำนำม  
ชื่อ นำมสกุล รูปถ่ำย เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น  
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร เลขหนังสือเดินทำง เลขที่ตัวแทน
สิทธิบัตร ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง สัญชำติ  ที่อยู่  หมำยเลข
โทรศัพท์/โทรสำร อีเมล 

2.  เ พ่ือกำรติดต่ อสื่ อสำร เ ก่ี ยว กับ 
กำรด ำ เ นิ นกำร เกี่ ย วกั บทรั พย์ สิ น 
ทำงปัญญำ เช่น  กำรแจ้ งค ำสั่ ง ผล 
กำรตรวจสอบกำรจดทะเบียน 

ชื่อ สกุล ที่อยู ่เบอร์โทรศัพท ์อีเมล  

3. เพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย เช่น 
กำรยื่นค ำขอ กำรประกำศโฆษณำ  
กำรรับจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ข้อมูลตำมบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนๆ  
ที่ออกให้โดยรัฐ เช่น ชื่อ สกุล สัญชำติ ที่อยู่ เป็นต้น และอีเมล 

 กรณีส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อน  เช่น ศำสนำ  
และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว ทป. ไม่มีควำมประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศำสนำและ 
หมู่โลหิตที่ปรำกฏอยู่ในส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพำะ หำกท่ำนได้มอบ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนให้แก่ ทป. ขอให้ท่ำนปกปิดข้อมูลดังกล่ำว หำกท่ำนมิได้ปกปิดข้อมูลข้ำงต้น  
ถือว่ำท่ำนอนุญำตให้ ทป. ด ำเนินกำรปกปิดข้อมูลเหล่ำนั้น และถือว่ำเอกสำรที่มีกำรปกปิดข้อมูลดังกล่ำว  
มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยทุกประกำร ทั้งนี้ หำก ทป. ไม่สำมำรถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดทำงเทคนิคบำงประกำร ทป. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรยืนยัน
ตัวตนของท่ำนเท่ำนั้น 
 
4. ประเภทบุคคลที ่ทป. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ภำยใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้ำงต้น ทป. อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้แก่
บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบกำรเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของ ทป. เป็นกำรทั่วไป เฉพำะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ท่ำนใช้งำน
หรือมีควำมสัมพันธ์ด้วยเท่ำนั้นที่จะมีผลบังคับใช้ 

 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รำยละเอียด 
หน่วยงำนของรัฐหรือผู้มีอ ำนำจที่  ทป. 
ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรด ำ เ น ินกำรตำมกฎหมำยหร ือ
วัตถุประสงค์ส ำคัญอ่ืน (เช่น กำรด ำเนินกำร 
เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ) 

หน่วยงำนผู้บังคับใช้กฎหมำย หรือมีอ ำนำจควบคุมก ำกับดูแล
หรือมีวัตถุประสงค์ อ่ืนที่มีควำมส ำคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีผู้รักษำกำร ศำล ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ กระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง กระทรวง
พำณิชย์ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
กรมกำรกงสุล  กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล รำยละเอียด 
ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กระทรวงกำรคลั ง
กรมสรรพำกร กรมศุลกำกร กรมบัญชีกลำง กระทรวงยุติธรรม 
กรมบังคับคด ีเป็นต้น  

คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยของ ทป. 

ทป. อำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำนแก่บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในคณะต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรสิทธิบัตร คณะกรรมกำร
เครื่องหมำยกำรค้ำ คณะกรรมกำรลิขสิทธิ์ คณะกรรมกำรสิ่งบ่งชี้
ทำงภูมิศำสตร์ และคณะกรรมกำรแบบผังภูมิ เป็นต้น 

คู่สัญญำซึ่งด ำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำร
ของผู้ปฏิบัติงำนของ ทป. 

บุคคลภำยนอกที่  ทป. จัดซื้อจัดจ้ำงให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
สวัสดิกำร เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยำบำล บริษัทผู้จัดท ำ 
Payroll ธนำคำร ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ เป็นต้น 

พันธมิตรทำงธุรกิจ ทป. อำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำนแก่บุคคลที่ร่วมงำนกับ ทป.  
เพ่ือประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ท่ำน เช่น หน่วยงำนผู้ให้บริกำร 
ที่ท่ำนติดต่อผ่ำนบริกำรของ ทป. ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรตลำด  
สื่อโฆษณำ สถำบันกำรเงิน ผู้ให้บริกำรแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริกำร
โทรคมนำคม เป็นต้น 

ผู้ให้บริกำร ทป. อำจมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ ให้บริกำรแทน หรือ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ ทป. เช่น ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรจัดเก็บ
ข้อมูล (เช่น คลำวด์ โกดังเอกสำร) ผู้พัฒนำระบบ ซอฟต์แวร์ 
แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริกำรจัดส่งเอกสำร ผู้ให้บริกำรด้ำน
กำรช ำระเงิน ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริกำรโทรศัพท์ ผู้ให้บริกำร
ด้ำน Digital ID ผู้ให้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริกำรด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่ปรึกษำภำยนอก ผู้ให้บริกำรขนส่ง เป็นต้น 

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น ทป. อำจเปิดเผยข้อมูลของท่ำนให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอ่ืน 
เช่น ผู้ติดต่อ ทป.  สมำชิกในครอบครัว  มูลนิธิที่ ไม่แสวง 
หำก ำไร วัด โรงพยำบำล สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ  
เป็นต้น ทั้งนี้  เพ่ือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับบริกำรของ ทป.  
กำรฝึกอบรม กำรรับรำงวัล กำรร่วมท ำบุญ บริจำค เป็นต้น 

กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ ทป. จะเปิดเผยข้อมูลของท่ำนต่อสำธำรณะในกรณีที่จ ำเป็น  
เช่น กำรประกำศโฆษณำค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรด ำเนินกำร 
ที่ก ำหนดให้ ทป. ต้องประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำหรือ 
มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

 
5. สิทธิของท่ำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้
หลำยประกำร ทั้งนี้  สิทธิดังกล่ำวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมำยในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บั งคับ  
โดยรำยละเอียดของสิทธิต่ำงๆ ประกอบด้วย 



- 8 - 
 

1) สทิธใินกำรขอเขำ้ถงึขอ้มูลสว่นบคุคล ทำ่นมสีทิธขิอเขำ้ถงึ รบัส ำเนำและขอใหเ้ปดิเผยทีม่ำของ 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ทป. เก็บรวบรวมไว้โดยปรำศจำกควำมยินยอมของท่ำน เว้นแต่กรณีที่ ทป. มีสิทธิปฏิเสธ 
ค ำขอของท่ำนด้วยเหตุตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที่กำรใช้สิทธิของท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

2) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หำกท่ำนพบว่ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่ำนมีสิทธิขอให้แก้ไขเพ่ือให้มีควำมถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้ 

3) สิทธิในกำรลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้ ทป. ลบหรือท ำลำยข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำของข้อมูล 
ได้ต่อไป ทั้งนี ้กำรใช้สิทธิลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

4) สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำน ทั้งนี ้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ก) เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ ทป. ท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
ให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมำย 

ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้
ตำมวัตถุประสงค์ที่ ทป. ได้แจ้งในกำรเก็บรวบรวม แต่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์
ให้ ทป. เก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำย 

ง) เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่ ทป. ก ำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

5) สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่ำน เว้นแต่ กรณีที่ ทป. มีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอโดยชอบด้วย
กฎหมำย (เช่น ทป. สำมำรถแสดงให้เห็นว่ำกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอัน
ชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำรก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิ
เรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะของ ทป.) 

6) สิทธิในกำรขอถอนควำมยินยอม ในกรณีที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมแก่ ทป. ในกำรเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ำควำมยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ท่ำนมีสิทธิถอนควำมยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลำ 
ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรักษำโดย ทป. เว้นแต่มีข้อจ ำกัดสิทธิโดยกฎหมำยให้ ทป. จ ำเป็นต้อง 
เก็บรักษำข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญำระหว่ำงท่ำนกับ ทป. ที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำนอยู่ 
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7) สิทธิในกำรขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิในกำรขอรับข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่ำนจำก ทป. ในรูปแบบที่สำมำรถอ่ำนหรือใช้งำนโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท ำงำนได้  
โดยอัตโนมัติและสำมำรถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีกำรอัตโนมัติ  รวมถึงอำจขอให้ ทป. ส่งหรือ
โอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่ำวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรำยอ่ืน ทั้งนี ้กำรใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไข
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 
6. กำรส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่ำงประเทศ 

ในบำงกรณี ทป. อำจจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังต่ำงประเทศเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำรแก่ท่ำน เช่น กำรส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำไปยัง
ฐำนข้อมูลหรือส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงประเทศ เช่น ฐำนข้อมูลต่ำงๆ ขององค์กำรทรัพย์สินทำงปัญญำโลก 
(WIPO) ส ำนักงำนสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งสหภำพยุโรป (EUIPO) เป็นต้น 
รวมถึงส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลำวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่ำย (Server) อยู่ต่ำงประเทศ 
เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกำ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตั้ งอยู่ 
นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริกำรของ ทป. ที่ท่ำนใช้งำนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรำยกิจกรรม 

อย่ำงไรก็ตำม ในขณะที่จัดท ำค ำประกำศฉบับนี้ คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้ 
มีประกำศก ำหนดรำยกำรประเทศปลำยทำงที่มีมำตรฐำนกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนั้น  
เมื่อ ทป. มีควำมจ ำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยังประเทศปลำยทำง ทป. จะด ำเนินกำร
เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเพียงพอตำมมำตรฐำนสำกล 
หรือด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขเพ่ือให้สำมำรถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตำมกฎหมำย ได้แก่ 

1) เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้ ทป. ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 
2) ได้แจ้งให้ท่ำนทรำบและได้รับควำมยินยอมจำกท่ำนในกรณีที่ประเทศปลำยทำงมีมำตรฐำน

กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตำมประกำศรำยชื่อประเทศที่คณะกรรมกำร
คุ้มครองส่วนบุคคลประกำศก ำหนด  

3) เป็นกำรจ ำเป็นเพ่ือปฏิบัติตำมสัญญำที่ท่ำนเป็นคู่สัญญำกับ ทป. หรือเป็นกำรท ำตำมค ำขอ
ของท่ำนก่อนกำรเข้ำท ำสัญญำนั้น 

4) เป็นกำรกระท ำตำมสัญญำของ ทป. กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อประโยชน์ของท่ำน 
5) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือของบุคคลอ่ืน  

เมื่อท่ำนไม่สำมำรถให้ควำมยินยอมในขณะนั้นได้  
6) เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพ่ือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 

 
7.  ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

ทป. จะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ในระยะเวลำเท่ำที่ข้อมูลนั้นยังมีควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ำนั้น ตำมรำยละเอียดที่ได้ก ำหนดไว้ในนโยบำย ประกำศหรือตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลำและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนสิ้นควำมจ ำเป็นตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำวแล้ว ทป. จะท ำกำรลบ 
ท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป ตำมรูปแบบและ
มำตรฐำนกำรลบท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมกำรหรือกฎหมำยจะได้ประกำศก ำหนดหรือตำม
มำตรฐำนสำกล อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพำท กำรใช้สิทธิหรือคดีควำมอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
ทป. ขอสงวนสิทธิในกำรเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่ำข้อพิพำทนั้นจะได้มีค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำถึงที่สุด 
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8. กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
ทป. มีมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำรจ ำกัดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สำมำรถ

เข้ำถึงได้โดยเจ้ำหน้ำที่เฉพำะรำยหรือบุคคลที่มีอ ำนำจหน้ำที่หรือได้รับมอบหมำยที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ข้อมูล
ดังกล่ำวตำมวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่ำนั้น ซึ่งบุคคลดังกล่ำวจะต้องยึดมั่นและ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ ทป. อย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้ำที่รักษำควำมลับของ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จำกกำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  โดย ทป. มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
ข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มำตรฐำนสำกล และเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลประกำศก ำหนด 

นอกจำกนี้ เมื่อ ทป. มีกำรส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สำม ไม่ว่ำเพ่ือกำรให้บริกำร
ตำมพันธกิจ ตำมสัญญำ หรือข้อตกลงในรูปแบบอ่ืน ทป. จะก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูล 
ส่วนบุคคลและกำรรักษำควำมลับที่เหมำะสมและเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด เพ่ือยืนยันว่ำข้อมูลส่วนบุคคล
ที ่ทป. เก็บรวบรวมจะมีควำมม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

 
9. กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ทป. อำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกท่ำน ผู้สืบสิทธิทำยำท ผู้แทน 
โดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำยของท่ำน โดยส่งค ำร้องขอด้วยตัวเองที่ ทป. หรือ 
ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือทำงไปรษณีย ์

ในกรณีที่ท่ำน ผู้สืบสิทธิทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย 
มีกำรคัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใดๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
ส่วนบุคคล ทป. จะด ำเนินกำรบันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

ทั้งนี ้ทป. อำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ในกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่ำนถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได้ 

 
10.  กำรให้บริกำรโดยบุคคลที่สำมหรือผู้ให้บริกำรช่วง 

ทป. อำจมีกำรมอบหมำยหรือจัดซื้อจัดจ้ำงบุคคลที่สำม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท ำ 
กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของ ทป. ซึ่งบุคคลที่สำมดังกล่ำวอำจเสนอบริกำรในลักษณะต่ำงๆ 
เช่น กำรเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงำนบริกำรช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ ให้บริกำรคลำวด์ (Cloud 
computing service/provider) หรือเป็นงำนในลักษณะกำรจ้ำงท ำของในรูปแบบอ่ืน 

กำรมอบหมำยให้บุคคลที่สำมท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
ทป. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้ำที่ของ ทป. ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ ทป. 
มอบหมำยในฐำนะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก ำหนดรำยละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 
ที ่ทป. มอบหมำยให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ำที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตำมขอบเขตที่ระบุในข้อตกลง
และตำมค ำสั่งของ ทป. เท่ำนั้นโดยไม่สำมำรถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได ้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีกำรมอบหมำยผู้ให้บริกำรช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพ่ือ 
ท ำกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนำมของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ทป. จะก ำกับให้ 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสำรข้อตกลงระหว่ำงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง 
ในรูปแบบและมำตรฐำนที่ไม่ต่ ำกว่ำข้อตกลงระหว่ำง ทป. กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
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11.  กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ทป. ได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่และบุคคลเฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้และ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของระบบนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้โดย  ทป.  
จะด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่และบุคคลดังกล่ำวปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

 
12.  ควำมรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ทป. ได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่เฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนได้  
โดยเรำจะด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

13.  กำรเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริกำรภำยนอก 
 บริกำรของ ทป. อำจมีกำรเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริกำร
ดังกล่ำวอำจมีกำรประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหำสำระแตกต่ำงจำกค ำประกำศนี้ ทป. 
ขอแนะน ำให้ท่ำนศึกษำนโยบำยหรือค ำประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริกำรนั้นๆ เพ่ือ
ทรำบในรำยละเอียดก่อนกำรเข้ำใช้งำน ทั้งนี้ ทป. ไม่มีควำมเกี่ยวข้องและไม่มีอ ำนำจควบคุมถึงมำตรกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริกำรดังกล่ำวและไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อเนื้อหำ นโยบำย  
ควำมเสียหำย หรือกำรกระท ำอันเกิดจำกเว็บไซต์หรือบริกำรของบุคคลที่สำม 
 

14.  เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ทป. ได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ก ำกับและให้ค ำแนะน ำ 

ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรประสำนงำนและให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

15.  กำรปรับปรุงแก้ไขค ำประกำศกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ทป. อำจพิจำรณำปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค ำประกำศนี้ตำมที่เห็นสมควร และจะท ำกำรแจ้ง

ให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับ
แก้ไขก ำกับอยู่ อย่ำงไรก็ดี ทป. ขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบค ำประกำศฉบับใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ 
ผ่ำนแอปพลิเคชั่น หรือช่องทำงเฉพำะกิจกรรมที่ ทป. ด ำเนินกำร โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะท ำกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ ทป. 

โดยในกำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน  ถือเป็น 
กำรรับทรำบตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกำศ
ฉบับนี้ หำกท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว  
จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

 
16.  กำรติดต่อสอบถำม 

หำกท่ำนมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของ ทป. หรือเกี่ยวกับค ำประกำศนี้ หรือท่ำนต้องกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที ่
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1) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 
ชื่อ: กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 563 ถนนนนทบุร ี1 ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ช่องทำงกำรติดต่อ: pdpa@ipthailand.go.th Call Center: 1368 

2) เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
ชื่อ: นำงสำวนุสรำ กำญจนกูล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ 
สถำนที่ติดต่อ: เลขที่ 563 ถนนนนทบุร ี1 ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
ช่องทำงกำรติดต่อ: dip_pdpa@ipthailand.go.th 


