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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการหรือเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ยื่นคาขอเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 ของกรมประมง และได้ให้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ในการนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ข้อกาหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล ซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้ อ มู ล ของเกษตรกรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการฯ หมายความว่ า ข้ อ มู ล ของเกษตรกรที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระยะเวลาที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการฯ เช่น ข้อมูลการลงทุนติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของระบบด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อมูลการควบคุมเครื่องเติมอากาศ ข้อมูลการเลี้ยงกุ้ง ฯลฯ
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผล ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้ข้อมูลเอง
2.2 เพื่อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดาเนินการเกี่ยวกับคาขอรับบริการหรือเข้าร่วม
โครงการฯ ต่อกรมประมง
2.3 เพื่อใช้ข้อมูล ในการวิเคราะห์ เสนอให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการหรือการดาเนินงาน
โครงการฯ ของกรมประมง
2.4 เพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ตามกฎหมาย หรือตามสัญญา
2.5 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการหรือ
เกษตรกรตามความเหมาะสม
2.6 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบการและเกษตรกร สาหรับการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลเชิง
สถิติ และจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฯ
2.7 เพื่อใช้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล และพัฒนาเกษตรกรในการดาเนิน
โครงการฯ รวมถึงภารกิจอื่น ๆ ของกรมประมงต่อไป
2.8 เพื่อการดาเนินการติดตามและประเมินผลความสาเร็จในการจัดทาโครงการฯ และติดตาม
ประเมินผลความสามารถในการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลของเกษตรกรภายใต้โครงการฯ
2.9 เพื่อการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
กรมประมงจะจัดเก็บข้อมูล ตลอดระยะเวลาโครงการฯ เว้นแต่จะมีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลหรือ
เพิกถอนการจัดเก็บหรือเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลมิได้เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานโครงการฯ
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมประมงเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่กรมประมงเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า
และในการดาเนิน งานของกรมประมงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ข้างต้นและตามที่กรมประมงจะได้แจ้ง
เพิ่มเติมในภายหลัง รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิต
กุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 หรือตามคาร้องขอ
ของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ หรือคาสั่งศาล หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือตามคาขอส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการและเกษตรกร หรือบูรณาการด้านข้อมูล
ผู้ประกอบการและเกษตรกรระหว่างหน่วยงาน หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 ขอเข้ า ถึ ง และขอรั บ ส าเนาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกั บตน ซึ่ ง อยู่ ในความรั บผิ ด ชอบของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
5.2 แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด รวมทั้งมีสิทธิ์รับทราบถึงผลกระทบหากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
5.3 ขอรับ ข้อมูลส่ ว นบุ คคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูล ส่ว นบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ที่ทางานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
5.4 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ที่กฎหมายอนุญาตให้
เก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เมื่อใดก็ได้
5.5 ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดาเนิ นการลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
5.6 ขอให้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคล ในกรณีตามที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
5.7 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ภายใต้ข้อกาหนดในข้อ 6
5.8 ขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
5.9 ร้ องเรี ย นในกรณีที่ ผู้ ควบคุมข้อ มูล ส่ ว นบุคคลหรือผู้ ประมวลผลข้อมูล ส่ ว นบุ คคล รวมทั้ ง
พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับจ้า งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5.10 สิทธิของข้าพเจ้ าดังกล่ าวนี้ ข้าพเจ้าจะนาส่ งคาร้องเป็นหนังสื อไปยังผู้ ควบคุมข้อมูล ตาม
สถานที่ที่อยู่ ดังนี้
5.11 “กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝังง กรมประมง
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”
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6. ผลการเพิกถอนความยินยอม
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมให้กรมประมงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้กรมประมงทราบ และกรมประมงอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้น
การเพิกถอนความยิ น ยอมของเจ้าของข้อมูล ส่ ว นบุคคล จะไม่ส่ งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
ผู้ให้ความยินยอม
(
)
วัน
เดือน
พ.ศ.
(การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์)
 ไม่ยินยอม

 ยินยอม

หมายเหตุ การให้การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรจะต้อง
ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่กรมประมงจะเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ

