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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Privacy Policy of Department of Marine and Coastal Resources
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ประกอบกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เจ้า ของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่ากรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดทานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนี้
1. คานิยาม
“กรม ทช.” (DMCR) หมายถึง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
“บุคคล” (Person) หมายถึง บุคคลธรรมดา
“ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” (Personal information) หมายความว่ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลซึ่ ง ท าให้
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ
นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม
เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (Email Address)
ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูล
ส่ว นบุ คคล เช่น ข้อมูล ส าหรั บ การติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษั ท
เลขทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของบริ ษั ท หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องที่ ท างาน ที่ อ ยู่ อี เมล (Email address) ที่ ใช้ ใน
การท างาน ที่ อ ยู่ อี เ มล (Email address) กลุ่ ม ของบริ ษั ท เช่ น info@company.co.th ข้ อ มู ล นิ ร นาม
(Anonymous Data) หรื อ ข้ อ มู ล แฝงที่ ถู ก ท าให้ ไ ม่ ส ามารถระบุ ตั ว บุ ค คลได้ อี ก โดยวิ ธี ก ารทางเทคนิ ค
(Pseudonymous Data) ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” (Sensitive Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล
โดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ
เผ่ าพั น ธุ์ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ในลั ท ธิ ศาสนาหรื อ ปรัช ญา พฤติ ก รรมทางเพศ ประวั ติ
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่น
ใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ประกาศกาหนด
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง
โดยเจ้ าของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนี้ จ ะหมายถึ งบุ ค คลธรรมดาเท่ านั้ น และไม่ ร วมถึ ง “นิ ติ บุ ค คล” (Juridical
Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด
ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้
1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง
1.1 บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ
1.2 ผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ
1.3 ผู้ที่สมรสก่อนอายุ 17 ปี โดยศาลอนุญาตให้ทาการสมรส หรือ
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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1.4 ผู้เยาว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น
หรือในการทาสัญญาเป็น ลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือ การจ้าง
แรงงานข้างต้นให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
ทั้ งนี้ ในการให้ ค วามยิ น ยอมใด ๆ เจ้ าของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เป็ น ผู้ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะสามารถให้
ความยินยอมได้ด้วยตนเอง
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคลที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่
ผู้บรรลุนิติภาวะตามข้อ 1 ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครอง
ที่มีอานาจกระทาการแทนผู้เยาว์ด้วย
3. เจ้ าของข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลที่ เ ป็ น คนเสมือ นไร้ความสามารถ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ศาลสั่ งให้ เป็ น
คนเสมือนไร้ความสามารถ เนื่ องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่าย
เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทานองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทาการงานโดย
ตนเองได้ หรือ จัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสี ยแก่ทรัพย์สิ นของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ในการให้
ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอานาจกระทาการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ
นั้นก่อน
4. เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ศ าลสั่ ง ให้ เป็ น คน
ไร้ความสามารถ เนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้อนุบาลที่มีอานาจกระทาการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน
ทั้งนี้ หากการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอานาจ
หน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล” (Data Processor) หมายความว่า บุ ค คลหรือ นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง
ดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปกติทั่วไปกรม ทช. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้
2.1 กรม ทช. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยกรม ทช. จะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
(1) ขั้นตอนการใช้บริการกับกรม ทช. หรือขั้นตอนการยื่นคาร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับ กรม ทช.
เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครงาน
(2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทาแบบสอบถาม
(Survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (Email Address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างกรม ทช.
และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(3) การเก็ บ ข้ อ มู ล จากการใช้ เว็ บ ไซต์ ข องกรม ทช. ผ่ า นเบราว์ เซอร์ คุ ก กี้ (Browser’s
Cookies) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 กรม ทช. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดยกรม ทช.
เชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยกับ
กรม ทช.
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
กรม ทช. ใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของกรม ทช.
ภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการด าเนิ น งานของกรม ทช. เท่ า นั้ น หรื อ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ทั้ ง นี้ หากมี
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ กรม ทช. จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็น
หลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกรมทรัพยากร
ทางท ะเลและช ายฝั่ ง ทางเว็ บ ไซต์ จึ ง ได้ จั ด เก็ บ รวบ รวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ คคลไว้ เช่ น ที่ อยู่ อี เ มลล์
(Email Address) ชื่ อ (Name) ที่ อยู่ หรื อ ที่ ท างาน (Home or Work Address) เขตไปรษณี ย์ (ZIP Code)
หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
4.2 ในกรณีที่สมัคร (Sign Up) เป็นสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์อาจจะ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเพิ่ ม เติ ม ได้ แ ก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่ ง ที่ โ ปรดปราน/ความชอบ
(Preferences/Favorites) ความ สนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)
4.3 เพื่อสารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาสถิติไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์ จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี
(IP Address) ชนิ ด ของโปรแกรมค้น ดู เว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บั น ทึ กหน้ าเว็บ
(Web Page) ของเว็ บ ไซต์ ที่ ผู้ ใช้ เยี่ ย มชม เวลาที่ เข้ า มาเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ (Access Times) และเว็ บ ไซต์ ที่
ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอแนะนาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ นี้ เพื่อจะได้ทราบและ
เข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไร ทั้งนี้กรม ทช. ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน
เว็บ ไซต์ ดั งกล่ าวได้ และไม่ ขอรั บ ผิ ด ชอบใด ๆ หากเว็บ ไซต์ เหล่ านั้ น ไม่ ได้ ป ฏิ บั ติ การหรือ ด าเนิ น การใด ๆ
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 กรม ทช. จะใช้ข้อมูล ส่ ว นบุค คลของท่านเพี ยงเท่ าที่ จาเป็ น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่ อใช้ใน
การติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ
หรือกิจกรรมของ เว็บไซต์เท่านั้น
5.2 กรม ทช. ขอรั บ รองว่าจะไม่ น าข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ าน ที่ เว็บ ไซต์ ได้ เก็ บ รวบรวมไว้ไป
เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
5.3 ในกรณีที่กรม ทช. ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เช่น การจั ด ส่ งพั ส ดุไปรษณี ย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิ จการหรือกิ จกรรมของเว็บ ไซต์ เป็ น ต้น กร ม ทช.
จะกาหนดให้ห น่วยงานที่ได้ว่าจ้ างให้ ดาเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน และกาหนดข้อห้ามมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ
กิจการของกรม ทช.
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัดและ
เท่าที่จาเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ
กรม ทช. เช่น การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนขอใช้บริการต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านกรม ทช.
โดยตรงและผ่านระบบสารสนเทศของกรม ทช. ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จาเป็น
เท่านั้น
6.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุ คคล กรม ทช. จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูล
ส่ วนบุ คคลให้ ไว้กับ กรม ทช. โดยใช้อย่ างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่ นคงปลอดภัยและมี
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติกรม ทช. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับ กรม ทช. เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
เป็นการปฏิบัติตามบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่
กฎหมายกาหนดให้เปิดเผย และในกรณีใด ๆ ที่กรม ทช. ต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย กรม ทช. จะแจ้งให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะดาเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกาหนดหรืออนุญาต
ให้ดาเนินการได้
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
กรม ทช. จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จาเป็นต่อการประมวลผล และเมื่อพ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว กรม ทช. จะดาเนินการทาลายข้อมูลส่วนบุคคล
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับกรม ทช. ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์
ในการดาเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของกรม ทช. โดยส่งคาขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้
กรม ทช. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ it@dmcr.go.th
นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมี
สิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้
แก่กรม ทช. ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับกรม ทช.
8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้ กรม ทช. ทาสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รวมถึงขอให้กรม ทช. เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ
กรม ทช. ได้
8.3 สิ ท ธิ ใ นการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ ถู ก ต้ อ ง (Right to rectification) เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้กรม ทช. แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
8.4 สิ ท ธิ ในการลบข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to erasure) เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลมี สิ ท ธิ ใน
การขอให้กรม ทช. ทาการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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8.5 สิ ท ธิ ในการระงับ การใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to restriction of processing) เจ้ า ของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
8.6 สิ ท ธิ ใ นการให้ โ อนย้ า ยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to data portability) เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลมีสิทธิให้ กรม ทช. โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับ กรม ทช. ไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
8.7 สิ ท ธิ ในการคั ด ค้ า นการประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to object) เจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
กรม ทช. เคารพการตัดสินใจในการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไร
ก็ตาม กรม ทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า อาจมีข้อจากัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่
ให้ ป ระโยชน์ แก่เจ้ าของข้อมูล ส่ ว นบุ คคล ทั้งนี้ การเพิ กถอนความยินยอมย่อ มไม่ ส่ งผลกระทบต่อการเก็ บ
รวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล กรม ทช. จัดให้มี
มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม โดยกาหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกาหนดสิทธิใน
การเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
บางอย่างที่มีความสาคัญยิ่ง นอกจากนี้ กรม ทช. ได้กาหนดแนวปฏิบัติภายในกรม ทช. เพื่อกาหนดสิทธิใน
การเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของ
ข้อมูล และกรม ทช. จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม รวมทั้งการเข้าถึง
เว็บไซต์ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูล เช่น การใช้ Secure Socket
Layer (SSL) Protocol เป็นต้น
10. การใช้คุกกี้ (Cookies)
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชม
เว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจาข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก
ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจาได้
ว่าเป็ น ผู้ ใช้ที่เคยเข้าใช้บ ริการแล้ ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่ ว นบุคคลกาหนด จนกว่าเจ้าของข้อมู ล
ส่ ว นบุ ค คลจะลบคุ กกี้ (Cookies) หรื อ ไม่อ นุ ญ าตให้ คุก กี้ (Cookies) นั้ น ท างานอีก ต่ อไป ซึ่งเจ้าของข้อ มู ล
ส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ (Cookies)
เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจะนาข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ
เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ต่อไป
11. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรม ทช. อาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้
เจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทราบล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ดังนั้น กรม ทช. จึงขอแนะนาให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่
เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากกรม ทช. หรือเว็บไซต์ของกรม ทช.
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12. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรม ทช.
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุ คคล หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ กรม ทช.
ยิ น ดี ที่ จ ะตอบข้ อ สงสั ย รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ และค าติ ช มทั้ งหลาย อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง
การให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (กรม ทช.) ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสารวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น ที่ 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: 0 2141
1314 โทรสาร : 0 2143 9253 Email : it@dmcr.mail.go.th
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