
 
คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 

ของ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานขอมูลการขออนุญาตใช/เชาที่ราชพสัดุ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำประกาศเกี ่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานระบบ

สารสนเทศเพ่ือจัดเก็บฐานขอมูลการขออนุญาตใช/เชาที่ราชพัสดุ (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “ระบบ”) ได
ทราบและเขาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลที ่กรมชลประทาน 
(ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในขอมูลสวนบุคคลที่
เก็บรวบรวมจากทานเพ่ือการดำเนินการภายใตระบบนี ้

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานขอมูลการขออนุญาตใช/เชาที่ราชพัสดุ กรมชลประทาน เปนระบบ
สำหรับแสดงขอมูลการขออนุญาตใช/เชาที่ราชพัสดุที่อยูภายในการดูแลของกรมชลประทาน โดยจัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหนังสือขออนุญาต เอกสาร หลักฐานตางๆ ของผูขออนุญาต พรอมติดตามสถานะของ
หนังสืออนุญาต (วันที่หมดอายุ และการตออายุหนังสือ) 

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 
 
๑.   ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตความจำเปนเพ่ือประโยชนอันชอบดวย
กฎหมาย เพ่ือชวยในการดำเนินการขออนุญาตใช/เชาที่ราชพัสดุ กรมชลประทาน 

 
๒.   วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
๒.๑ เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานในการทำหนังสือขออนุญาตใช/เชาที่ราชพัสดุ 
๒.๒ เพื่อใชเปนเอกสารในการติดตอและตรวจสอบการใชงานที่ราชพัสดุ 
 

๓.   ขอมูลสวนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช 
เพ่ือวัตถุประสงคตามที่ไดแจงในขอ ๒. เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้ 

  



 
๓.๑  แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหลง/วิธีการเกบ็รวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

๑. เก็บขอมูลโดยตรง  
- ผานการกรอกแบบฟอรมการจัดเก็บ

ฐานขอมูลการขออนุญาตใช/เชาที่
ราชพัสดุ สำหรับทำหนังสือขอ
อนญุาต 

- ผานการแกไขขอมูลผูใชงานระบบ 
ของเจาหนาที่กรมชลประทาน 

 
- เลขบัตรประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, ที ่อยู อาศัย/สถาน

ที่ตั ้งสำนักงาน, เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
วิศวกร   

 
- ชื่อ, นามสกุล 

๒. เก็บขอมูลโดยการอปัโหลดสำเนาไฟล
เอกสารตางๆ เขาสูระบบ 

- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบาน, สำเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ 

 
๓.๒  จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 

จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลที่ใช 

๑. เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานในการทำ
หนังสือขออนุญาตใช/เชาที่ราชพัสดุ 

- เลขบัตรประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, ที่อยูอาศัย/สถานท่ีตั้ง
สำนักงาน, เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของวิศวกร   

- สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบาน, สำเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ 

๒. เพื่อใชเปนเอกสารในการติดตอและ
ตรวจสอบการใชงานที่ราชพัสดุ 

- ที่อยูอาศัย/สถานที่ต้ังสำนักงาน, สำเนาทะเบียนบาน 

๓. เพื่อใชในการเขาใชงานระบบ - ชื่อ, นามสกุล 

 
๔.   การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน  

4.1 เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอเจาหนาที่ของสำนักงานชลประทานที่ 13 เพื่อใชในการติดตอ
และตรวจสอบเอกสารการใชงานที่ราชพัสดุ 

4.2 เปดเผยขอมูลของทานตอศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผูประมวลผลขอมูล 
สวนบุคคล ในกรณทีี่ระบบเกิดความขดัของ หรือมีการปรับปรุง พฒันาระบบเพิ่มเติม 

     4.3  เปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะ โดยเปดเผยขอมูลบางสวนของหนังสืออนุญาตในสวนของบริการ
คนหาขอมูลหนังสืออนุญาต สำหรับประชาชนทั่วไป ใหเขามาคนหาขอมูลหนังสือ ผานชองทาง
เว็บไซต https://landtrace.rid.go.th/service 

  



๕.   สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของทาน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวตัถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยู

ในความควบคุมของทานไดมากข้ึน โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคบั ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

๕.๑  สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคลของทานที่เราเก็บรวบรวม
อยู เวนแตกรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของทานจะมี
ผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

๕.๒  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง เปน
ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

๕.๓  สทิธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณหีนึ่งกรณใีดดังตอไปนี้  
๕.๓.๑  เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
๕.๓.๒  ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
๕.๓.๓  เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราได

แจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย
ของทาน 

๕.๓.๔  เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

๕.๔  สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่เรามี
เหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของ
เรา) 
 
๖.   ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานที่เก็บรวบรวมภายใตระบบนี้ไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั้นยังมี
ความจำเปน ตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลหรือตามกฎหมายกำหนดเทานั ้น ทั ้งนี้ เมื ่อพน
ระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปน ตามวัตถุประสงคหรือตามกฎหมายดังกลาวแลว  
เราจะทำการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนได
ตอไป  
 
๗.   การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบคุคล 

เรามีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงได

โดยเจาหนาที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาที่หรือไดรับมอบหมายที่มีความจำเปนตองใชขอมูลดังกลาว

ตามวัตถุประสงคที่ไดแจงไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดม่ัน และปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูล



สวนบุคคลของเราอยางเครงครัด โดยเรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง 

ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและ

แนวปฏิบตัิดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (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 โดยสงคำรองขอผานสำนักงานชลประทานท่ี ๑๓  
กรมชลประทาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (rid13@mail.rid.go.th) 

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

ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดตามกรณท่ีีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณทีี่ขอมูลสวนบุคคลของ
ทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 
 
๙.  ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 เราไดกำหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอำนาจหนาที่เก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของระบบนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะดำเนินการให
เจาหนาท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครดั 
 
๑๐.  การเปลี่ยนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และ
จะทำการแจงใหทานทราบผานชองทางระบบสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บฐานขอมูลการขออนุญาตใช/เชาที่ราชพัสดุ 
(http://landtrace.rid.go.th) โดยมีวันที่ของเวอรชันลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี เราขอแนะนำใหทาน
โปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
แกเรา 

โดยในการเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการภายใตระบบนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงใชงาน
ตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 
 
  



๑๑.  การติดตอสอบถาม  
ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดที่ 
๑๑.๑  ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

-  ชื่อ: สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ 
-  สถานที่ติดตอ: สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตำบลมวงชุม อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๑๐ 
-  ชองทางการติดตอ: Contact Center: ๐ ๓๔๖๑ ๒๘๖๘ 

                    Email: rid13@mail.rid.go.th 


