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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

____________________  
 

1. บทนำ 
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “สมท.”) 

ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่ืนอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพ่ือให้
ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า สมท. มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูล   
ส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้
ถูกจัดทำขึ้นเพ่ือชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า 
“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย สมท. รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่ เก่ียวข้อง
ผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ สมท. โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ 

 
2. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ สมท. ในปัจจุบัน
และที่อาจมีขึ้นในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย สมท. กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่   
ของ สมท. และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ 
สมท. (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้กิจกรรมบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน 
เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย สมท. (รวมเรียกว่า “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธ์กับ สมท. ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
1) สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา   
2) กรรมการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง สมท. 
3) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนที่มี

ความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ สมท. 
5) ผู้ใช้บริการของ สมท.  
6) ผู้ เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.vat.or.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชั่น 

อุปกรณ ์หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนซึ่งควบคุมดูแลโดย สมท. 
7) บุคคลอ่ืนที่ สมท. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน สมัครสมาชิก 

สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพ สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
เป็นต้น 
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นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว สมท. อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
(“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ สมท. เพ่ือชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมาย     
ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในกิจกรรมหรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับ         
ความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี ้ให้ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น 

 
3. คำนิยาม 

- สมท. หมายถึง สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคล

นั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ 
เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม       
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล            
ในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน 
เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สมท. 
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ      
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล       
ส่วนบุคคล 

 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

สมท.จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการ
ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงาน
ภายใต้วัตถุประสงค์ของสมท.เท่านั้น ทั้งนี้ สมท.จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม     
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของสมท. กรณีที่สมท.จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของ
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เจ้าของข้อมูล สมท.จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่      
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้ 

 
5.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สมท. เก็บรวบรวม 

  สมท. เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง  ๆ จากแหล่งข้อมูล
ดังต่อไปนี้  

๑) ข้อมูลส่วนบุคคลที่  สมท. เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง             
ในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน  ลงนามในแบบฟอร์ม สัญญา เอกสารแบบ
สำรวจหรือใช้บริการ หรือช่องทางให้บริการอ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย สมท. หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อสื่อสารกับ สมท. ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออ่ืนที่ควบคุมดูแลโดย สมท. เป็นต้น 

๒) ข้อมูลที่ สมท. เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์         
ของสมท. หรือบริการอ่ืน ๆตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ 
หรือบริการของ สมท. ด้วยการใช้คุกกี้  (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูล        
ส่วนบุคคล เป็นต้น 

๓) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สมท. เก็บรวบรวมจากแหล่งอ่ืนนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่ สมท. เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ
ในการให้บริการเพ่ือประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง  การรับข้อมูล        
ส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนในฐานะที่  สมท. มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มี        
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชน
ผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล
กับหน่วยงานซึ่งเก่ียวข้องกับสมท.ได้   

ทั้งนี้  ในกรณีที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิ เสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการ
ให้บริการของ สมท. อาจเป็นผลให้ สมท. ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 
6. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

สมท.จะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพ่ือประโยชน์      
ในการดำเนินงานของสมท. เช่น การสมัครสมาชิก การลงทะเบียนสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน การลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการขึ้นทะเบียนและ      
ต่ออายุสถานะการเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนิน
กิจกรรมของสมท. การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของสมท. และ              
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยสมท.จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลา
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เท่ าที่ จำเป็ นตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ แจ้ งเจ้ าของข้อมูลหรือตามที่ กฎหมา ยกำหนดไว้ เท่ านั้ น 
  สมท.จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เว้นแต่ 

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูล 

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
สมท.จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจาก      

ความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้  อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของสมท.และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล สมท.อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูล       
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่หน่วยงานราชการ ของภาครัฐ  หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงในกรณีที่มี
การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพ่ือการฟ้องร้อง          
หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือศาล หรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ          
ทางกฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐอ่ืนใดที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว สมท.จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้
เป็นความลับและไม่นำไปใช้ เพ่ือวัตถุประสงค์ อ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตที่ สมท.ได้กำหนดไว้  
  
8. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สมท.จะกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย      
ของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่ กรรมการ ลูกจ้าง สมาชิกของสมท.และผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สนับสนุนและส่งเสริมให้ กรรมการ ลูกจ้าง สมท.มีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ        
ในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล              
โดยกรรมการ ลูกจ้าง ของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ สมท.กำหนดไว้ เพ่ือให้สมท.สามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล        
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
9. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

สมท. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมี           
ความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ประกาศ
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็น        
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สมท. จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูล       
ส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วน
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บุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณี       
ที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมท. ขอสงวนสิทธิใน      
การเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

 
10.การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 

สมท. อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม  (ผู้ประมวลผลข้อมูล            
ส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สมท. ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าว       
อาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือ
เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำ         
ของในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สมท. จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของ สมท. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล       
ส่วนบุคคลและของบุคคลที่ สมท. มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนด
รายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่  สมท. มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต        
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล            
มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของ สมท. เท่านั้นโดย      
ไม่สามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผล
ช่วง) เพ่ือทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ดังนี้ 
สมท. จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูล         
ส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง  สมท.                  
กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 
11.การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 
  บริการของ สมท. อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์หรือบริการของบุคคลที่สาม           
ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระ
แตกต่างจากนโยบายนี้ สมท. ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์
หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สมท. ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มี
อำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคล       
ที่สาม 

 
12.เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  สมท. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับและ      
ให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและ                 
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ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
13. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ 
ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 
  (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการ
ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม 
  (3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
  (4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
  (5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  (6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
  (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
  เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้  โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อ สมท.        
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือตามแบบฟอร์มที่ สมท .กำหนด ผ่าน        
“ช่องทางการติดต่อของสมท.” ด้านล่าง โดยสมท.จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ         
ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้  สมท.อาจปฏิเสธสิทธิ              
ของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ 
 
14.การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สมท.อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ เป็นครั้งคราวเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของสมท. รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยสมท.จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน  ก่อนจะเริ่ม
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง 
 
15. ช่องทางการติดต่อสมท. 

 
สำนักงานเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๕๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
ช่องทางการติดต่อ : อีเมล์ : vat.2012.vat@gmail.com 

   Contact Center : 02-866-4335  
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