คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ของ ระบบลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ - กรมชลประทาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “ระบบ”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กรมชลประทาน (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เรา”) ดำเนินการ
ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้ระบบนี้
กรมชลประทาน ได้พัฒนาลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรม
ชลประทานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านทางเว็บไซต์ ในรูปแบบออนไลน์
ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐ านความจำเป็น เพื่อประโยชน์อันชอบด้ว ย
กฎหมาย เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการลงนามถวายพระพรชัย
มงคล
๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
๓.๑ แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
รายการข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เก็ บ ข้ อ มู ล โดยตรง ผ่ า นการลง - ชื่อ, นามสกุล
นามถวายพระพรชัยมงคล
๒. เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับ - IP Address
หรือติดตามพฤติกรรมการใช้งาน
ของท่าน
๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล
รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน
- ชื่อ, นามสกุล

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเจ้าหน้าที่ภายในกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ เปิดเผยข้อมูล ของท่านต่อศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดข้อง หรือมีการปรับปรุง พัฒนาระบบเพิ่มเติม
๔.๒ เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อเจ้าหน้าที่ภายในกรมชลประทาน เพื่อเก็บรวบรวมสถิติการลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ใน
ความควบคุ ม ของท่ า นได้ ม ากขึ ้ น โดยท่ า นสามารถใช้ ส ิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ต ิ ค ุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

๕.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่
เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
๕.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
๕.๓ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๕.๓.๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้ง
ไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
๕.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน
๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่เรามีเหตุใน
การปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อ งตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)
๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมภายใต้ระบบนี้ไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมี
ความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลา
และข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นสิ ้ น ความจำเป็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ตามกฎหมายดั ง กล่ า วแล้ ว
เราจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป
๗. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้โดย
เจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกป้ องข้อมูลส่วน
บุคคลของเราอย่างเคร่งครัด โดยเรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง
เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้

เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบั ติด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา
นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน
(Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลา
ตามที่เหมาะสม
๘. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้อนุบ าลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านกรมชลประทาน ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (saraban@rid.go.th)
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการ
จัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ส่ว นบุคคล เราจะ
ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
๙. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
๑๐. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงประกาศนี้ เราอาจพิ จ ารณาแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงตามที ่
เห็ น สมควร และจะทำการแจ้ ง ให้ ท่ า นทราบผ่ า นช่ อ งทาง คำประกาศเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ส่ ว นตั ว
(https://sign-bless.rid.go.th/privacy_notice.pdf) โดยมี เ ดื อ นและปี ข องเวอร์ ชั่ น ล่ าสุ ดกำกั บ อยู่ ต อนท้าย
อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่
ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา
โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบ
ตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่าน

ยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้
รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
๑๑. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
- ชื่อ: กรมชลประทาน
- สถานที่ติดต่อ: ๘๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
- ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์: ๐๒-๒๔๑-๐๐๒๐ ถึง ๒๙
Email: saraban@rid.go.th

