
 

คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 
ของ ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน 

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

คำประกาศเกี ่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงาน ระบบ
สารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “ระบบ”) ไดทราบและเขาใจรูปแบบการเก็บ
รวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลที่ สวนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 
ภายใตกรมชลประทาน (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
ในขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากทานเพ่ือการดำเนินการภายใตระบบนี้ 

กรมชลประทาน ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน สำหรับอำนวยความสะดวกใหกับผูใชน้ำ 
จากทางน้ำชลประทาน และปรับเปลี่ยนกระบวนงานเปนอิเล็กทรอนิกส โดยลดการใชเอกสาร ใหสอดคลอง
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยระบบ
สารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน ประกอบไปดวย ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพื่อรายงานการประกาศทางน้ำมาตรา ๕ 
และมาตรา ๘ แบบคำขอใชน้ำจากทางน้ำชลประทาน (ผ.ย.๓๓) หนังสืออนุญาตใชน้ำ (ผ.ย.๓๒) และระบบ
จัดเก็บคาชลประทาน  

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

๑.   ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐาน ดังตอไปนี ้ 
1.1 ความจำเปนในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐท่ีไดรับภายใตการดำเนินงาน

ของกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

1.2 ความจำเปนเพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย เพื่อใชในดำเนินงานดานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ 
การชลประทาน 

๒.   วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
๒.๑  เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับการขออนุญาตใชน้ำจากทางน้ำชลประทาน  
๒.๒  เพ่ือใชเปนขอมูลสำหรับการเก็บคาชลประทาน 

๓.   ขอมูลสวนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช 

เพ่ือวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ ๒. เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้ 



๓.๑  แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหลง/วิธีการเกบ็รวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

๑. เก็บขอมูลโดยตรงผานการยื่น 
คำขออนุญาตใชน้ำชลประทาน  

- คำนำหนา, ชื่อ, นามสกุล, สัญชาติ, เบอรโทรศัพท,  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร,  
ที่อยู, อีเมล 

๒. เก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับ
หรือติดตามพฤติกรรมการใชงาน
ของทาน 

- IP address, Platform, Browser 

๓. เก็บขอมูลจากแหลงอ่ืน ไดแก
กรมสรรพากร  
 

- บริการ CheckTINPINService สำหรับตรวจสอบเลขประจำตัว 
ผูเสียภาษีอากร ๑๓ หลกั จากกรมสรรพากร 
(https://rdws.rd.go.th/jsonRD/checktinpinservice.asmx) 

๓.๒  จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 

จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลที่ใช 

๑. เพ่ือยื่นคำขอใชน้ำจากทางน้ำ
ชลประทาน (ผ.ย.๓๓) 

- คำนำหนา, ชื่อ, นามสกลุ, สญัชาติ, เบอรโทรศัพท,  
เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร,  
ที่อยู, อีเมล 

๒. เพ่ือจัดทำหนังสืออนุญาตใชน้ำ 
(ผ.ย.๓๒) 

- คำนำหนา, ชื่อ, นามสกลุ, สญัชาติ, เบอรโทรศัพท,  
เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร,  
ที่อยู, อีเมล 

๓. เพ่ือจัดทำใบแจงหนี้คา
ชลประทาน / ใบแจงปริมาตรน้ำ  
(งท.ชป.๐๖) ใบเสร็จรับเงนิ / 
ใบกำกับภาษี (งท.ชป.๐๗) 

- คำนำหนา, ชื่อ, นามสกลุ, สญัชาติ, เบอรโทรศัพท,  
เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร,  
ที่อยู, อีเมล 

๔. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน  
เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอเจาหนาท่ีภายในกรมชลประทาน ดังตอไปนี้ 

       ๔.๑ เปดเผยขอมูลของทานตอศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผูประมวลผลขอมูล 
สวนบุคคล ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดของ หรือมีการปรับปรุง พัฒนาระบบเพ่ิมเติม 
       ๔.๒ เปดเผยขอมูลของทานตอเจาหนาที่ภายในกรมชลประทาน เพื่อจัดทำหนังสอือนุญาตใชน้ำ (ผ.ย.๓๒) 
ใบแจงหนี้คาชลประทาน/ใบแจงปริมาตรน้ำ (งท.ชป.๐๖) และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (งท.ชป.๐๗)  
 
๕. สิทธติามพระราชบัญญัติคุมครองขอมลูสวนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทาน 
อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 



พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื ่อบทบัญญัติในสวนที ่เกี ่ยวของกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๕.๑ สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บรวบรวม
อยู เวนแตกรณทีี่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของ
ทานจะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

๕.๒ สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง 
เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

๕.๓ สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
๕.๓.๑ เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
๕.๓.๒ ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
๕.๓.๒ เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราได

แจงไว ในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคให เราเก็บร ักษาขอมูลนั ้นต อไปเพื่อ
ประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 

๕.๓.๔ เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใช
สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

๕.๔ สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่เรามี
เหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการ
กอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา 

 
๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบคุคล 

เราจะเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลของทานที่เก็บรวบรวมภายใตระบบนี้ไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมี
ความจำเปน ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือตามกฎหมายกำหนดเทานั ้น ทั ้งนี้ เมื ่อพน
ระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปน ตามวัตถุประสงคหรือตามกฎหมายดังกลาวแลว  
เราจะทำการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนได
ตอไป  

 
๗. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงได

โดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาว

ตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่น และปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูล

สวนบุคคลของเราอยางเครงครัด โดยเรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง 



ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้ง
องคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอม
ใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ใน
ระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 
๘. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็ตอเมื่อไดรับคำรองขอจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท 
ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคำรองขอผานสวนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (rfi.rid@hotmail.com) 

ในกรณีที่เจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดคาน
การจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล เราจะ
ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคล
ของทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 
๙. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลขอมูลสวนบคุคล 

เราไดกำหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะ
ดำเนินการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

 
๑๐.  การเปลี่ยนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ
จะทำการแจงใหทานทราบผานชองทางระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน (https://misfund.rid.go.th) โดย
มีวันที่ของเวอรชันลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี เราขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบ
ประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกเรา 

โดยในการเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการภายใตระบบนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงใชงาน
ตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

 

 

 

 



๑๑.  การติดตอสอบถาม  
ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดที่ 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 
- ชื่อ: สวนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน กองแผนงาน กรมชลประทาน 
- สถานที่ติดตอ: กรมชลประทาน สามเสน ๘๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสิต  

                  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
- ชองทางการติดตอ: โทรศพัท:  ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๓๗  

                                  อีเมล:  rfi.rid@hotmail.com 


