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คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวั (Privacy Notice) 

ของผู้ใช้บริการระบบดินออนไลน์ บรกิารข้อมูลดนิและการใชท่ี้ดิน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำประกาศเกี ่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ ้นเพื ่อให้ท่านในฐานะซึ ่งเป็น
ผู้ใช้บริการระบบดินออนไลน์ บริการข้อมูลดินและการใช้ที ่ดิน (“ระบบ”) ได้ทราบรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ 
กรมพัฒนาที่ดิน (ซึ่งต่อไปในประกาศน้ี เรียกว่า “กรม”) เป็นผู้ดำเนินการ โดยกรมเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพ่ือดำเนินการภายใต้ระบบ 

ระบบดินออนไลน์ บริการข้อมูลดินและการใช้ที ่ดิน ภายใต้ชื ่อ “dinonline.ldd.go.th” เป็น
บริการที่กรมจัดทำสำหรับให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ข้อมูลการใช้ที ่ดิน ที่กรมรับผิดชอบ 
ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ และสามารถขอรับบริการได้ตลอดเวลาผ่านทางออนไลน์ 

ทั้งน้ี กรมดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังน้ี 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

กรมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปน้ี 
1.1 ความจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบ

ให้แก่กรม ทั้งน้ี เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543  พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน 
พ.ศ. 2551   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557  
สำหรับภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม 
การสํารวจและจําแนกดิน การกําหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือ 
ทําให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุอื่นใด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบํารุงดิน การผลิต
แผนที่และทําสำมะโนที่ดิน การให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืน 

1.2 ความจําเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562  ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์์ของผู้ให้้บริการ พ.ศ. 2564 ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 
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2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

กรมดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
2.1 เพ่ือประกอบการลงทะเบียนการขอรับบริการ ซึ่งดำเนินการลงทะเบียนตามช่องทางที่จัดไว้  
2.2 เพ่ือประโยชน์ในการขอรับบริการ และ/หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่กรม 
2.3 เพ่ือประมวลผลและจัดทำรายงานผลการให้บริการของกรม 
2.4 เพ่ือการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ท่าน 
2.5 เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมเก็บรวบรวม 

เพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีได้แจ้งในข้อ 2 กรมเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปน้ี 
3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังน้ี 

 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบคุคล 

1. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลใน
ระบบที่กรมให้บริการผ่านทางเว็บไซต์  

เลขประจำตัวประชาชน  คำนำหน้าชื ่อ  ช่ือ  
นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา ที ่อยู่ 
ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูล
ความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ  

2. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับ
หรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของ
ระบบที่กรมใหบ้ริการ  

ค ุก ก้ี  ข ้อม ูลการจราจรทางคอมพ ิวเตอร์  
หมายเลขไอพี (IP Address) Mac Address  ข้อมูล
ซึ ่งระบุตำแหน่งพื ้นที ่ของท่านขณะที ่ใช้งาน
เว็บไซต์  

3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 
 

จุดประสงคใ์นการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบคุคลท่ีใช้  

1. เพื่อการลงทะเบียนระบบ และดำเนินการ
ขอรับบริการ 

เลขประจำตัวประชาชน  ชื่อ  นามสกุล อายุ 
เพศ อาชีพ การศึกษา ที่อยู่ที ่ติดต่อได้ เบอร์
โทรศัพท์มือถือ อีเมล  

2. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานผลการ
ให้บริการของกรม 

เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล รายการ
รับบริการ 

3. เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ท่าน 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  อีเมล  ที ่อยู่  ข้อมูล 
ผู้ประสานงาน 

4. เพื ่อการบริหารจัดการการให้บริการ 
ของกรม 

ข ้อม ู ลส ่ วนบ ุคคลซ ึ ่ งม ี ความจำ เป ็น ต่อ 
การดำเนินงานตามกฎหมายของกรม 
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

กรมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปน้ี 
4.1 ภายในกรม เพื่อการดำเนินงาน การติดต่อประสานงาน และเพื่อการส่งข้อมูลตามที่กฎหมาย

กําหนด  
๔.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมาย

กำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล  
๔.๓ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการ

ให้บริการของกรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสาร
หรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น 

ทั้งน้ี กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน กรมจะ
ดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรมเก็บ
รวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่กรมมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอ
ของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที ่ไม่ถ ูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื ่อให้มี 
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหน่ึงกรณีใดดังต่อไปน้ี  
5.3.1 เมื ่ออยู ่ในช่วงเวลาที่กรมทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูล 

ส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ 

กรมได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้กรมเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิ
ตามกฎหมายของท่าน 

5.3.4 เมื ่ออยู ่ในช่วงเวลาที่กรมกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้าน 
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
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5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่
กรมมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น กรมสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อต้ัง
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของกรม) 

6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 กรมต้้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่่วันที่ข้อมูลน้ัน
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

6.2 ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้้เป็นระยะเวลาเท่่าที่จําเป็็นในการบรรลุวัตถุประสงค์์ที่ได้้ทําการ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

ทั้งน้ี กรมอาจมีความจำเป็นให้ต้องมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลในภายหลัง  อันทำให้กรม
ต้องทำการจัดเก็บข้อมูลถาวร (Archive) เช่น การตรวจสอบภายในภาครัฐ การเชื่อมโยงเพื่อการบริการ
ภาครัฐ เป็นต้น 

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

กรมมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิง
เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Policy) ของกรม  

นอกจากน้ี กรมได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกัน 
โดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) 
และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยกรมได้จัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวรวมถึงประกาศน้ีในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน 

กรมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธ์ิ 
ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านทางช่องทางที่
เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   ไปรษณีย์ เป็นต้น 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู ้ส ืบสิทธ์ิ ทายาท ผู ้แทนโดยชอบธรรม หรือผู ้พิทักษ์ตามกฎหมาย 
มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
ส่วนบุคคล กรมจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ทั้งน้ี กรมอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที ่มีกฎหมายกำหนด  หรือในกรณีที ่ข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏช่ือหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้ 
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คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

9. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

กรมได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมประมวลผลน้ีเท่าน้ันที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยกรม
จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศน้ีอย่างเคร่งครัด 

10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตัว 

กรมอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้
ท่านทราบผ่านช่องทาง เช่น เว็บไซต์ dinonline.ldd.go.th  อีเมล เป็นต้น  โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุด
กำกับไว้ อย่างไรก็ดี กรมแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

การเข้าใช้งานบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน  ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลง 
ในประกาศน้ี ทั้งน้ี โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับน้ี หากท่านยังคง
ใช้งานระบบต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่า
ท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

11. การติดต่อสอบถาม 

- ช่ือ: กรมพัฒนาที่ดิน 
- สถานที่ติดต่อ: 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 
- ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : ldd_pdpa@ldd.go.th 
                 Call Center : 1760 

 


