
  คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 
ของผูใชบริการของกรมทรัพยากรน้ำ 

 

 
กรมทรัพยากรน้ำ (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กรมฯ”) ตระหนักและใหความสำคัญกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการของกรมฯ ดานดิจิทัล และถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในเรื ่องการเคารพสิทธิ         
ความเปนสวนตัวของผูใชบริการเปนสำคัญ 

คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อใหทานในฐานะผูใชบริการ
ของกรมฯ ไดทราบรายละเอียดของวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) 
ขอมูลสวนบุคคล รวมท้ังสิทธิตางๆ ของทานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท้ังนี้ การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคในประกาศนี้ กรมฯ ดำเนินการในฐานะ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความวา กรมฯ เปนผูมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ         
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

คำนิยาม 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานของกรมฯ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
“ผูใชบริการของกรมฯ” หมายความถึง ประชาชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงาน

ของรัฐรูปแบบอ่ืนๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 
รวมถึงผูใชบริการเว็บไซต แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ และบริการในรูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดยกรมฯ 

กรมฯ ดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
๑.๑ กรมฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้ 

๑.๑.๑  ความจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐที่ได 
มอบใหแกกรมฯ ท้ังนี้ เปนไปตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟู และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ   
การจัดสรรน้ำ การใชน้ำ การปองกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากทรัพยากรน้ำ อันจะเปนประโยชนแก
การบริการสาธารณูปโภคและประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน 

๑.๑.๒ ความจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายหรือของบุคคลอื่น โดยประโยชนดังกลาว          
มีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ เพื่อการรับสมัคร การคัดเลือก 
การติดตอประสานงานและแจงขอมูลขาวสารใหแกผูใชบริการ รวมถึงการบริหารจัดการหรือกิจกรรมภายใน
ของกรมฯ 

๑.๑.๓ ความจำเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอ
ของทานกอนการเขาทำสัญญา เชน การเบิกจายเงินคาตอบแทนตางๆ  

๑.๑.๔ ไดรับความยินยอมที่สมบูรณจากทาน ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับ
ความยินยอมของทาน เชน ขอมูลที่อยู หมายเลขโทรศัพท เพื่อดำเนินการตามความประสงคในกรณีตางๆ            
การจัดทำสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธของกรมฯ ซ่ึงมีผูใชบริการปรากฎเปนสวนหนึ่งสวนใด  
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๒. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 

กรมฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อวัตถุประสงคในการใหบริการ ประมวลผล 
จัดทำรายงาน วิเคราะหทางสถิติ ติดตอประสานงาน แจงขอมูลขาวสาร และการบริหารจัดการหรือกิจกรรม
ของการดำเนินการตามภารกิจกรมฯ 

๓. ขอมูลสวนบุคคลท่ีกรมฯ เก็บรวบรวมและใช 
เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ ๒. กรมฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้ 
๓.๑ แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. ขอมูลท่ีเก็บจากทานโดยตรงผานการ
กรอกขอมูลในระบบท่ีกรมฯ ใหบริการ 
เชน เว็บไซต แอปพลิเคชัน ระบบ
สารสนเทศ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อาย ุ
เพศ รูปถาย ตำแหนง สังกัด อาชีพ การศึกษา การทำงาน ท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไอดีไลน เลขท่ีบัญชี
ธนาคาร ขอมูลผูประสานงาน ขอมูลความประสงค ขอมูล
ความเห็นจากการตอบแบบสำรวจหรือแบบฟอรม เปนตน 

๒. ขอมูลท่ีเก็บโดยการใชเทคโนโลยี
ตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช
งานของทาน ผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน
ระบบสารสนเทศ ท่ีกรมฯ ใหบริการ 

คุกก้ี ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร หมายเลขไอพี (IP 
Address) Mac Address ขอมูลซ่ึงระบุตำแหนงพ้ืนท่ีของทาน
ขณะท่ีใชงานเว็บไซตและแอปพลิเคชัน เปนตน 

๓. ขอมูลท่ีเก็บจากแหลงอ่ืน เชน การ
จัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา และรับฟง
ความคิดเห็น 

ขอมูลผลการทดสอบความรู ภาพถาย ภาพวิดีโอ ภาพกิจกรรม 
ประวัติสวนตัวท่ีเก็บเพ่ิมเติมเพ่ือจัดทำขอมูลทำเนียบรุน                
ผลสำรวจความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
และรับฟงความคิดเห็น ผลสำรวจความพึงพอใจตอวิทยากร 
เปนตน 

๓.๒ จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 
จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใช  

1. เพ่ือการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 
การยืนยันตัวตน และดำเนินการขอรับ
บริการตางๆ  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อายุ 
เพศ รูปถาย ตำแหนง สังกัด อาชีพ การศึกษา การทำงาน ท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไอดีไลน เลขท่ีบัญชี
ธนาคาร ขอมูลผูประสานงาน ขอมูลความประสงค ขอมูล
ความเหน็จากการตอบแบบสำรวจหรือแบบฟอรม เปนตน 

2. เพ่ือประมวลผล จัดทำรายงาน 
วิเคราะหทางสถิติ และการใหบริการ
ของกรมฯ 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล           
รูปถาย ขอมูลความประสงค ขอมูลความเห็นจากการตอบแบบ
สำรวจหรือแบบฟอรม รายงานการรับบรกิาร เปนตน 

3. เพ่ือการติดตอประสานงานและแจง
ขอมูลขาวสารใหกับทาน และการ
จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ  

เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล          
รูปถาย ตำแหนง สังกัด อาชีพ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส ไอดีไลน ขอมูลผูประสานงาน ขอมูล           
ความประสงค ขอมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจหรือ
แบบฟอรม ภาพถาย วิดีโอ เปนตน  
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จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใช  

4. เพ่ือการใหบริการ การบริหาร
จัดการหรือกิจกรรมของการดำเนินการ
ตามภารกิจกรมฯ 

ขอมูลสวนบุคคลซ่ึงมีความจำเปนตอการดำเนินการตาม
กฎหมายของกรมฯ 

๔. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
กรมฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอประเภทของบุคคลและชองทางดังตอไปนี้ 
4.1 หนวยงานภายในกรมฯ เพ่ือดำเนินการ ติดตอประสานงาน และเพ่ือการสงขอมูลตามท่ีกฎหมายกำหนด 
4.2 เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ี หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

คำสั่งของผูมีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล 
4.3 หนวยงานเครือขาย คูสัญญา ผูใหบริการหรือบุคคลผูเก่ียวของหรือมีความจำเปนในการใหบริการของ

กรมฯ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับขอมูลของทาน เชน ผูใหบริการระบบฐานขอมูล ผูจัดสงเอกสาร ผูพัฒนาเว็บไซต
และแอปพลิเคชัน 

4.4 ประกาศตอสาธารณะ เชน การประกาศรายชื่อผูเขาฝกอบรม รายชื่อวิทยากร ภาพถาย วิดีโอกิจกรรม 
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ซึ่งมีทานเปนสวนใดสวนหนึ่งของสื่อ ผานชองทางเว็บไซตและแอปพลิเคชันของกรมฯ 
และผานสื่อ Social Media เชน Facebook ของกรมฯ 

ทั้งนี้ กรณีที่การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานจำเปนตองไดรับความยินยอมจากทานกอน กรมฯ            
จะดำเนินการขอความยินยอมตามขอกำหนดและเง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของทาน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของทาน          

อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้

๕.๑ สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึงขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีกรมฯ เก็บรวบรวมโดยไมไดรับความยินยอมจากทาน เวนแตกรณีท่ีกรมฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของ
ทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีท่ีการขอเขาถึงและรับสำเนาของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

๕.๒ สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง           
เปนปจจุบนั สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

๕.๓ สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
๕.๓.๑ เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีกรมฯ ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 
๕.๓.๒ ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
๕.๓.๓ เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ีกรมฯ  

ไดแจงไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหกรมฯ เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตาม
กฎหมายของทาน 

๕.๓.๔ เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีกรมฯ กำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของทาน 
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๕.๔ สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ีกรมฯ       
มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย เชน กรมฯ สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตามภารกิจของกรมฯ 

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
๖.๑ กรมฯ ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 90 วัน นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสู

ระบบคอมพิวเตอร 
๖.2 ขอมูลของทานจะถูกจัดเก็บไวเปนระยะเวลาเทาท่ีจำเปนในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดทำการรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของทาน  
เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว กรมฯ จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อหมดความจำเปน        

ในการใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงแกทาน อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกรมฯ มีความจำเปนในการเก็บ
รักษาขอมูลบางสวนเพ่ือประโยชนของทาน เชน การจัดทำและเก็บรักษาทำเนียบผูเขารับการฝกอบรม การเปน
วิทยากร เครือขาย อาสาสมัคร หรือไดใชสิทธิหรือมีขอพิพาทหรือคดีความ หรือการใชบริการของทาน กรมฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาภารกิจดังกลาวจะมีขอกำหนดใหยกเลิก หรือขอพิพาทนั้น 
จะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแลว รวมทั้งกรมฯ อาจมีความจำเปนใหตองมีการนำขอมูลดังกลาวมา
ประมวลผลในภายหลัง อันทำใหกรมฯ ตองขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บขอมูลถาวร (Archive) เชน การตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ การเชื่อมโยงเพ่ือการบริการภาครัฐ  

๗. คุกกี้ 
กรมฯ เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแลของ

กรมฯ ไดแก www.dwr.go.th หรือบนอุปกรณของทาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการดานความปลอดภัยในการ
ใหบริการของกรมฯ และเพ่ือใหทานซ่ึงเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณท่ีดีในการใชงานบริการ
ของกรมฯ และขอมูลเหลานี้จะถูกนำไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของกรมฯ ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน 
โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการตั้งคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

๘. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของกรมฯ 

นอกจากนี้ กรมฯ ไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศ
ใหทราบกันโดยทั่วทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) 
และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึง
ประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

๙. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูแทน 
กรมฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือไดรับคำรองขอจากทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม 

หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคำรองขอผานทางชองทางท่ีเหมาะสม เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
ไปรษณีย 
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ในกรณีที่ทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย มีการ
คัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใดๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งนี้ กรมฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคล
ของทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

๑๐. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 
ในกรณีที่มีความจำเปน กรมฯ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผูประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล) ใหทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของกรมฯ ซ่ึงบุคคลท่ีสามดังกลาวอาจเสนอ
บริการในลักษณะตางๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการ
คลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้น 
กรมฯ จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของกรมในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ีกรมฯ
มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ีกรมฯ 
มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอื่นๆ   
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในขอตกลง
และตามคำสั่งของกรมฯ เทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล กรมฯ จะกำกับใหผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบ
และมาตรฐานท่ีไมต่ำกวาขอตกลงระหวางกรมฯ กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๑๑.  การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 
เว็บไซตของกรมฯ อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซตหรือบริการ

ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวที่มี
เนื้อหาสาระแตกตางจากประกาศนี้ กรมฯ ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือ
ประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของเว็บไซตหรือบริการนั้นๆ เพื่อทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน 
ทั้งนี้ กรมฯ ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือ
บริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต
หรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

๑๒.  ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ ไดกำหนดใหผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่และบุคคลเฉพาะผูที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บ

รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูล         
สวนบุคคลของทานได โดยกรมฯ จะดำเนินการใหเจาหนาท่ีและบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

๑๓.  การเปล่ียนแปลงแกไขประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 
กรมฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจงให

ทานทราบผานชองทาง เชน เว็บไซต www.dwr go.th ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส บอรดประชาสัมพันธ อยางไรก็ดี 
กรมฯ ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะ
ทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบตาม
ขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทาน
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ยังคงใชงานตอไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว ถือวาทานได
รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

๑๔.  การติดตอสอบถาม  
ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 
- ชื่อ : กรมทรัพยากรน้ำ  
- สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี 180/3 ถนนพระรามท่ี 6 ซอย 34 แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
- ชองทางการติดตอ : ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : webmaster@dwr.mail.go.th หรือ 

        Contact Center : 1310 กด 5 
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