
 

คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) 

ของระบบสารสนเทศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(Version 1.0 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

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

คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานระบบ

สารสนเทศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กิจกรรมการประมวลผล”) ไดทราบ

และเขาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลท่ี กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กรอ.” หรือ “กรม”) ดำเนินการ ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคลในขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมจากทานเพ่ือการดำเนินการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี ้
กรอ. ไดทำการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหบริการแกผูประกอบการ 

ผูมีสวนไดเสีย และประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลนภาครัฐผานชองทางเดียวดวย

บัญชีเขาใชงานเดียว รองรับการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลของทาน และการขอรับบริการตาง ๆ ของรัฐ บน

มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง พรอมติดตามสถานะการขอใชบริการภาครัฐไดอยางสะดวก เชน การแสดง

ขอมูลบุคคล การตรวจสอบสทิธิ  

 

ท้ังนี้ เราดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1.  กรอ. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐาน ดังตอไปนี้ 

❒ ความจำเปนในการปฏิบัติตามสัญญาจัดซ้ือ/จัดจาง 

❒ ความจำเปนในการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพเพ่ือความปลอดภัยหรือ

เพ่ือปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแกประชาชนหรือแกกิจการอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

❒ ความจำเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ไดแก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องเครื่องจักร พ.ศ.2514  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 



❒ ความจำเปนในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐท่ีเราไดรับภายใต

กฎกระทรวงการแบงสวนราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

❒ ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเราหรือบุคคลอ่ืน เชน มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสำเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจาก

ประชาชน) โดยประโยชนดังกลาววมีความสำคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลเจาของ

ขอมูล เพ่ือลดภาระของประชาชนในการติดตอราชการ 

 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

2.1 เพ่ือการประมวลผลขอมูลในการยื่นขอรับ ใบอนุญาต/ใบรับรอง หรือระบบสารสนเทศท่ีเปดใหบริการ 

2.2 เพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติจด

ทะเบียนเครื่องเครื่องจักร พ.ศ.2514  พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎระเบียบอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 

2.3 เพ่ือความจำเปนในการยืนยันตัวบุคคล 

2.4 เพ่ือความจำเปนในดำเนินการดานการเงิน 

2.5 เพ่ือความจำเปนในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

2.6 เพ่ือความจำเปนในการดำเนินการดานขอรองเรียน 

 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมและใช 

เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ 2. เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้ 

(1) คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท รูปถาย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ท่ีอยู อีเมล เลข

บัญชีธนาคาร 

(2) Cookie data, IP address, Application Logging 

(3) ขอมูลท่ีเก่ียวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเครื่องจักร 

 

3.1. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. เก็บขอมูลจากทานโดยตรงผานการ

ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน การกรอก

แบบสอบถาม การกรอกใบสมัคร การ

ทำธุรกรรมในระบบสารสนเทศของ 

กรอ.  

- ชื ่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท รูปถาย เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน ที่อยู อีเมล ขอมูลที่เกี ่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และ

เครื่องจักร 

 



แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

2. เก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับ

หรือติดตามพฤติกรรมการใชงานของ

ทาน 

- Cookie data, IP address, Application Logging 

-  

3. เก็บขอมูลจากแหลงอ่ืน กรมการ

ปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน)   

 

- ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท เลขบัตรประจำตัวประชาชน ท่ี

อยู อีเมล 

- ชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนาม ชื่อผูถือหุน 

- เลขนิติบุคคล 

 

3.2. จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 

 

จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลท่ีใช 

1. เพ่ือการลงทะเบียน เพ่ือการ

ยืนยันตัวตน สมัครใชบริการ 

 - คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท รูปถาย เลขบัตร

ประจำตัวประชาชน ท่ีอยู อีเมล 

-  

2. เพ่ือการทำธุรกรรมในระบบ

สารสนเทศของ กรอ. 

- คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท รูปถาย เลขบัตร

ประจำตัวประชาชน ท่ีอยู อีเมล เลขบัญชีธนาคาร 

-  

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

4.1. เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนิติบุคคลดังตอไปนี้  

4.1.1. เพื ่อนำสงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมใหหนวยงานภาครัฐ ไปดำเนินการตามภารกิจของ

หนวยงาน 

4.1.2. เพ่ือรับสงขอมูลวัตถุอันตรายท่ีกฎหมายกำหนดใหกับกรมศุลกากร ในกรณีนำเขาสงออก 

4.1.3. เพื่อรับสงขอมูลการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบแจงดำเนินการวัตถุอันตราย และใบอนุญาต

วัตถุอันตราย กับหนวยภาครัฐภายใต พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไดแก กรมประมง กรม

วิชาการเกษตร กรมปศุสัตว และ อย. 

4.2. เปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะ ผานชองทางเว็บไซตของ กรอ. (www.diw.go.th) 

 

http://www.diw.go.th/


5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของทาน 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลของ

ทานอยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื ่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีเราเก็บรวบรวมอยู 

เวนแตกรณีท่ีเรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของทาน

จะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง เปน

ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ (ใหเลือกกรณี

ท่ีสามารถใชสิทธิไดตามมาตรา 34 และสอดคลองกับงานของทาน) 

5.3.1 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีเราทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

5.3.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5.3.3 เม่ือขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจง

ไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิ

ตามกฎหมายของทาน 

5.3.4 เมื ่ออยูในชวงเวลาที ่เรากำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4  สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ีเรามี

เหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการ

กอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา 

 

 

 



6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

เราเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนระยะเวลาเทาท่ีจำเปนเพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และอาจเก็บตอไปตามระยะเวลาที่จำเปนเพื่อการปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือ

ตามอายุความทางกฎหมาย เพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอกำหนด

ภายในองคกรของ กรอ. 

ท้ังนี้ เม่ือพนระยะเวลาดังกลาวเราจะทำการ  

- ลบ ทำลายเม่ือหมดความจำเปนในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือ 

- ทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดเพ่ือการใชประโยชนดานอ่ืน เชน การวิเคราะห

ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ 

7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ท้ังในเชิงเทคนิค

และการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วท้ัง

องคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล โดยธำรงไวซึ ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพ

พรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึง

ประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

8. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็ตอเมื่อไดรับคำรองขอจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท 

ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคำรองขอผานเจาหนาที่คุมครองขอมูล

สวนบุคคลตามสถานท่ีติดตอขางทายคำประกาศนี้ 

ในกรณีที่เจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดคาน

การจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ท้ังนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลของ

ทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 

 



9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เราไดกำหนดใหเจาหนาท่ีเฉพาะผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะ

ดำเนินการใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

10. การเปล่ียนแปลงแกไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะ

ทำการแจงใหทานทราบผานชองทาง เชน Notification แอปพลิเคชัน เว็บไซต อีเมล โดยมีวันที่ของเวอรชั่น

ลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี เราขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยาง

สม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกเรา 

โดยในการเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบ

ตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หาก

ทานยังคงใชงานตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวา

ทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

11. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 

11.1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- สถานท่ีติดตอ : 75/6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- ชองทางการติดตอ :โทร. 66-(02)-430-6300  

11.2. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer :DPO) 

- ชื่อ:  อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- สถานท่ีติดตอ : 75/6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท      

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

- ชองทางการติดตอ: โทร. 02-430-6300 ตอ 1000 
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