ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖1
โดยที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2553 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรฐานเดียวกันในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร่
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖1”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาการตามประกาศนี้
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“กรม” หมายความถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ของกรม ซึ่งมีหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประชาชนที่ใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของกรม หรือใช้บริการอื่นใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
“การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการของกรม
ตามการยื่นคาขอ การอนุญาต การอนุมัติ การชาระค่าธรรมเนียม การประกาศ ซึ่งเป็นการดาเนินการ ตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจากัด
กรมมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดหาและบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยการส่ งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ โลหกรรม อุตสาหกรรมพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้มีการใช้ประโยชน์แร่และโลหะอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งตระหนักและ
ให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมจึ ง มีก ารจั ดเก็บ รวบรวมข้ อมูล ส่ ว นบุ คคลของผู้ ใช้ บริก ารธุร กรรมทางอิเล็ กทรอนิก ส์
โดยจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจัดเก็บเท่าที่จาเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามภารกิจ...

-2ตามภารกิจ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 6 คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
กรมมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามภารกิจเท่านั้น
ข้อ 7 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
กรมมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามภารกิจ
และอานาจหน้าที่ ได้ แก่ การนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เ ป็นฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ การ
ติดต่อเกี่ยวกับงานบริการ การประสานงานตามอานาจหน้าที่ การสารวจความคิดเห็นตามภารกิจ หรือกิจกรรม
และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กรมจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศไว้ใน
เว็บไซต์ของกรม (www.dpim.go.th) ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมกันนี้กรมได้มีการกาหนดให้มีการบันทึกการ
แก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 8 ข้อจากัดในการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
กรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ รวบรวมไว้ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้บริการเป็นกรณีตามที่กฎหมายกาหนด หรือเป็นการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย หรือ
ตามคาสั่งศาล กรณีมีการว่าจ้างหน่วยงานอื่นดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการในสัญญาจ้างหรือเป็นการ
ดาเนินการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ จะมีการกาหนดให้ผู้รับจ้างหรือผู้ร่วมโครงการความร่วมมือ
เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล โดยห้ามนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการ หรือ
กิจกรรมตามที่กรมมอบหมายให้ดาเนินการ ซึ่งเป็นไปตามอานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของ
กรมเท่านั้น
ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
กรมมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการ
ป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึงของข้อมูล การทาลายข้อมูล การใช้ข้อมูล การแปลงข้อมูล การแก้ไข
ข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นไปตามประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ข้อ 10 การเปิดเผยเกี่ยวกับการดาเนินการ แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
กรมมีการเปิดเผยแนวนโยบาย แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์
http://www.dpim.go.th รวมทั้งกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีช่องทางที่จะตรวจดูความมีอยู่
ลักษณะของข้อมูล วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลไปใช้ ผู้ควบคุมและสถานที่ทาการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลได้ ณ ที่ทาการหน่วยงานภายในกรมที่ให้บริการ
ข้อ 11 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล
กรมจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อรับคาร้องขอจากเจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์
ทายาทผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
กรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาทผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตาม
กฎหมายมีการคัดค้าน การจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือกระทาใด ๆ เช่น การแจ้งดาเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล กรมจะดาเนินการบันทึกหลักฐานคาคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 12 ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทาหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กรมกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องให้ความสาคัญ
และรับผิดชอบ…
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖1

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2561
ข้อ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
(๑) แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พ.ศ. ๒๕๖1
(๒) ขอบเขตของการบังคับใช้นโยบายการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมรวบรวม จัดเก็บ
หรื อ ใช้ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้
กับหน่วยงานภายในกรมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานอื่นที่กรมได้ว่าจ้าง รวมถึงโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการที่ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีข้อปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนและ
วิธีการดาเนินการ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของกรมสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และให้ผู้ใช้บริการ
มีความเชื่อถือไว้วางใจในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล เมื่อผู้ใช้บริการส่ งข้อมูล ส่ว นบุคคลผ่านมา
ยังเว็บไซต์ หรือจากช่องทางอื่น ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งขณะที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล และ
ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล
(๓) การแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็น
การเปลี่ยนแปลงไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของกรมที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโดยตรง
กรมดาเนินการแจ้งให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรม ในกรณีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือนโยบายที่
มี ผ ลกระทบโดยตรงกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร กรมด าเนิ น การแจ้ ง ผ่ า นทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรม เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือเจ้าของข้อมูลแจ้งความยินยอมภายใน 30 วัน
นั บ แต่วัน ที่ กรมแจ้ ง หากพ้น ก าหนดระยะเวลาดั งกล่ าวให้ ถือว่าผู้ ใ ช้บริการ หรือเจ้า ของข้อมูล ยินยอมให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ข้อ 2 การเก็บ รวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(๑) กรมมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ จั ด หาและบริ ห ารจั ด การวั ต ถุ ดิ บ โดยการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การพัฒ นาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โลหกรรม อุตสาหกรรมพื้ นฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากภารกิจ
ดังกล่าวกรมได้ให้บริการด้านการออกใบอนุญาตสาหรับประกอบการเหมืองแร่ ได้แก่ ใบอนุญาตประทานบัตร
ใบอนุ ญ าตอาชญาบั ต รส ารวจแร่ ใบอนุ ญ าตการส่ ง แร่ อ อกนอกราชอาณาจั ก ร ใบอนุ ญ าตการน าแร่ เ ข้ า
ราชอาณาจั กร ใบอนุ ญาตการขนแร่ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ใบอนุญ าตการครอบครองแร่ และการบริก ารข้อ มู ล
ภูมิส ารสนเทศประทานบั ตร อาชญาบั ตร โดยกรมเก็บรวบรวมข้อมูล ส่ว นบุคคลผ่ านทั้งระบบลงทะเบียน
ออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มผ่านหน้าเว็บไซต์ และกรอกแบบฟอร์ม จากกระดาษแล้วนาข้อมูลเข้าสู่ระบบ ทั้งนี้
วิธีการเก็บ รวบรวมที่ ห ลากหลายส าหรั บผู้ ใช้บริการที่แตกต่างกันออกไป การเก็บ รวบรวมข้อมูล เฉพาะที่
สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการกรอก ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลข
ประจาตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใบสาคัญคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง หนังสือ
อนุญาตให้ทางานในประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้ จาเป็นต่อการประมวลผลและการดาเนินงานตามภารกิจการ
ให้บริการของกรม ส่วนข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้
(๒) การจัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
(2.1) ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับกรม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตร
ประชาชน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่หนังสือเดินทาง ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่างด้าว หนังสืออนุญาตให้ทางานในประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการ
(2.2) ข้อมูลการใช้บริการ เป็นข้อมูลซึ่งกรมบันทึกประวัติการใช้งานของผู้ใช้บริการ โดย
มีการบันทึก วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าใช้เว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
ย้อนหลัง...
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(2.3) ข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการ หรือ username และรหัสผ่าน ซึ่งได้รับจาก
ระบบเมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
(๓) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรม สามารถใช้ ได้ในกรณีที่เป็ นการเปิดเผยข้ อมูลแก่คู่ สั ญญาของกรมซึ่งจาเป็นต้ องใช้ข้อมูลส่ วนบุ คคล
การดาเนินการตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคาสั่งศาล หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่มีอานาจตามกฎหมาย รวมถึงกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
มีดังนี้
(3.1) ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมของกรม หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่
ผู้ใช้บริการ
(3.2) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
(3.3) ตอบคาถามของผู้ใช้บริการ
(3.4) สื่อสารกับผู้ใช้บริการ และจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการในเรื่องงาน
พิเศษ โครงการ ประกาศ และข้อเสนออื่นๆ
(3.5) ประกอบการประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมของกรม
(3.6) ปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและนโยบาย
ต่างๆ ของกรม
(3.7) ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการในช่องทางอื่นๆ ที่กรมแจ้ งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลา
ที่รวบรวมข้อมูล
(๔) การติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กรมจะติ ด ต่ อ ไปยั ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยจะติ ด ต่ อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ โทรสาร และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในแต่ละเรื่อง ทั้ งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถ
แจ้งความประสงค์ติดต่อกับกรมด้วยวิธีการอื่นได้
(๕) การใช้คุกกี้ (Cookies)
กรมมีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยอานวยความสะดวกของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้
บริการในการจดจารูปแบบการใช้บริการเท่านั้น โดยคุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ กที่ระบบบริการของเว็บไซต์
กรมส่งไปยังโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กรม หรือใช้
บริ การเว็บ ไซต์ของกรม คุกกี้เหล่ านี้ ช่ว ยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิว เตอร์ของผู้ ใช้บริการกับระบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเป็ นไปได้อย่างปกติ คุกกี้ทาให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์จากการให้บริการ
ในลักษณะต่าง ๆ ของกรม ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จะ
ปฏิเสธคุกกี้ในบราวเซอร์ได้ตามต้องการ ซึ่งคุกกี้ดังกล่าวมิได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของ
กรมไว้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ผู้ใช้บริการก็ยังคงสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ของกรมได้ แต่การทางานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้อง และไม่ดีเท่าที่ควร
(๖) การเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)
กรมไม่มีการดาเนิ น การเก็บ ข้อมู ล สถิติ เกี่ยวกับประชากรที่ส ามารถเชื่อ มโยงกับการระบุ
ตัวบุคคล
(7) การบันทึก...
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การให้บริการเว็บไซต์ของกรม กาหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกระบบในการใช้
บริการผ่านเว็บไซต์ (Log file) ของผู้ใช้บริการแบบอัตโนมัติ โดยผ่านระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลการบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log file) แก่บุคคลภายนอก หรือนาไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่น โดยการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการแบบอัตโนมัติ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address)
ไฟล์ข้อมูลที่เข้าถึง วันที่ เวลาที่เข้าใช้และเลิกใช้บริการ และประเภทของโปรแกรม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปั ญหาการใช้ระบบงาน และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(๘) สิทธิในการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์จะระบุสิทธิของผู้ใช้บริการที่จะให้ข้อมูล
เพื่อการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดังนี้
(8.1) ส่ ว นของข้ อ มู ล ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจะมี ก ารก าหนด
สัญลักษณ์ (*) กากับไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าจาเป็นต้องให้ข้อมูล
(8.2) ส่ ว นของข้ อ มู ล ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ จ ะให้ ห รื อ ไม่ ใ ห้ ก็ ไ ด้ จะไม่ มี ก ารท า
สัญลักษณ์ (*) กากับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าผู้ใช้บริการสามารถที่จะปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลก็ได้
ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ให้ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถกรอกแบบฟอร์ม
กระดาษยื่นให้หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบงานนั้นๆ
ข้อ 3 การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น
การเชื่ อมโยงข้อมูล กั บ หน่ว ยงานหรือองค์ กรอื่น เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลา
ลดขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานราชการให้กับ ผู้ใช้บริการ กรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลายหน่วยงาน ข้อมูล
ทีใ่ ช้เชื่อมโยงเป็นข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อมูลออกใบอนุญาต ข้อมูลแสดงยืนยันตัวตน ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูล
ด้านการเงิน โดยกรมมีการเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง สานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจของกรม ทั้งนี้
การจัดเก็บรวบรวม และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เชื่อมโยงนั้น กรมปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้
ข้อ 4 การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลาย ๆ แห่ง
กรมมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบลงทะเบี ย นออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มผ่ านหน้ าเว็บไซต์ และกรอกแบบฟอร์มจากกระดาษแล้ว นาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ โดยกรมไม่มี
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากที่มาแห่งอื่น
ข้อ 5 การให้บุคคลอื่นใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
กรมไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่กรมเก็บรวบรวม
เว้นแต่ จะได้รั บความยิ นยอมเป็ นหนังสื อจากเจ้าของข้อมูล หรือกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูล แก่คู่สัญญา
ที่ให้บริการกับกรม ซึ่งจาเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การดาเนินการตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคาสั่งของ
ศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามนัย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 6 การรวบรวม…

-4ข้อ 6 การรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
กรมไม่มีการนาข้อมูลส่ วนบุคคลที่ได้รวบรวม จัดเก็บ ใช้ และการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการไปดาเนินการอย่างอื่น นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้
ข้อ 7 การเข้าถึง การแก้ไขให้ถูกต้อง และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลได้ โดยสามารถดาเนินการผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มผ่านหน้าเว็บไซต์ และยื่นคาร้อง
ขอที่หน่วยงานของกรมที่ให้บริการนั้นให้ถูกต้องได้
ข้อ 8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
กรมมีวิธีการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและจัดเก็บ
ไว้อย่างเหมาะสมกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความถูกต้อง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560 โดยวิธีการดังนี้
(1) สร้างเสริมความสานึกในการรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ให้แก่ บุคลากร พนักงาน หรือลูกจ้ างของกรม โดยการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมทั้งให้ความรู้ และ
หรือ จัดอบรม สัมมนาในลักษณะการสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรเป็นประจา
(2) กาหนดสิทธิและข้อจากัดการเข้าถึงข้อมูล ส่ว นบุคคลไว้ให้ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่มีความ
จาเป็นต้องใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานในหน้าที่แต่ละลาดับชั้น และจัดให้มีการบันทึกและทาสารองข้อมูลของ
การเข้าถึง หรือการเข้าใช้งานในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยในบางกรณี
กรมจะใช้ การเข้ ารหั ส เพื่อ รั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ในการส่ ง ผ่ านข้อ มู ล โดยเป็ น ไปตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ พ.ศ. 2560
(3) จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือ
ระบบสารสนเทศทั้ ง หมดอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง โดยเป็ น ไปตามประกาศกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560
(4) กาหนดให้มีการใช้มาตรการในการรักษาความลับ หรือความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความสาคัญ หรือเป็นข้อมูลที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของกรม โดยเป็นไปตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2560
(5) ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี หากทราบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี จะดาเนินการลบข้อมูลนั้นออกโดยเร็วที่สุด
ข้อ 9 การติดต่อกับกรม
ในกรณีผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
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