
 
 

ประกาศความเป�นส�วนตัว (Privacy Notice)  
สําหรับผู$ใช$น้ําของการประปาส�วนภูมิภาค 

    
 

  การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.).เคารพสิทธิความเป�นส�วนตัวของท�าน จึงจัดให"มีประกาศ     
ความเป�นส�วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือแจ"งให"ทราบถึงวิธีการท่ี กปภ..เก็บรวบรวม ใช" และเป:ดเผยข"อมูล
ส�วนบุคคล (การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล).ของท�าน ประเภทข"อมูล และวัตถุประสงค> ในการดําเนินการ
ดังกล�าว รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข"อมูลสิทธิของท�าน การรักษาความลับ     
ความปลอดภัยของข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน และวิธีการที่สามารถติดต�อ กปภ..เพ่ือให"ม่ันใจได"ว�าข"อมูล    
ส�วนบุคคลของท�านท่ี กปภ..ได"รับจะถูกนําไปใช"ตามความต"องการของท�าน และตามท่ีกฎหมายกําหนด      
โดยประกาศความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ใช"สําหรับบุคคลดังต�อไปนี้ 
  (1).ผู"ใช"น้ํา หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีขอใช"บริการน้ําประปา หรืออาจจะขอใช"บริการ
น้ําประปาจาก กปภ..หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดท่ีมีลักษณะคล"ายคลึงกัน เช�น ผู"ใช"บริการเว็บไซต> 
ผู"ใช"บริการแอปพลิเคชัน ผู"ท่ีติดต�อเพ่ือขอรับข"อมูลจาก กปภ. และผู"ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการบริการของ 
กปภ. เป�นต"น 
  (2).ผู" ท่ี เ ก่ียวข"องกับผู" ใช"น้ํา หมายถึง ผู"แทน ตัวแทนหรือผู"รับมอบอํานาจของผู"ใช"น้ํา          
และให"หมายความรวมถึงผู"ท่ีข"อมูลส�วนบุคคลปรากฏตามเอกสารต�าง ๆ ในกระบวนการท่ีเก่ียวข"องนั้น ๆ  
  กปภ. จึงขอเรียนให"ท�าน โปรดอ�านเอกสารฉบับนี้ เพ่ือรับทราบ และเข"าใจวัตถุประสงค>         
ท่ี กปภ. ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน  

1. วิธีท่ี กปภ. รับและเก็บรวบรวมข$อมูลส�วนบุคคล 
      1.1 กปภ. รับและเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลของท�านผ�านช�องทางต�างๆ ดังนี้ 
            (1) ข"อมูลส�วนบุคคลท่ีท�านให"ไว"กับ กปภ. โดยตรง เช�น 
   -.เม่ือท�านติดต�อสื่อสาร สอบถามข"อมูล ให"ความเห็นหรือคําติชมแก� กปภ..ไม�ว�าจะ
เป�นการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ>อักษรหรือวาจา ผ�านทางเว็บไซต> แอปพลิเคชัน โทรศัพท> อีเมล โทรสาร 
ไปรษณีย> การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
   -.เม่ือท�านแสดงเจตนาเพ่ือขอใช"น้ําประปา หรือใช"บริการจาก.กปภ..เข"าทําสัญญา   
การใช"น้ําประปากับ กปภ. ส�งมอบเอกสารต�าง ๆ หรือให"สิทธิการเข"าถึงข"อมูลต�าง ๆ ซ่ึงมีข"อมูลส�วนบุคคล      
ปรากฏอยู�มาให"แก� กปภ. และ 
   -.เม่ือท�านเข"าร�วมกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยหรือในนาม
ของ กปภ. เป�นต"น 
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            (2) ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. ได"รับมาจากหน�วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก  
   กปภ. อาจได"รับข"อมูลส�วนบุคคลของท�านมาจากหน�วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก 
เช�น  
   - การเก็บข"อมูลจากผู"ให"บริการต�างๆ ของ กปภ. อาทิ ผู"ให"บริการเว็บไซต> ผู"ให"บริการ
แอปพลิเคชัน ผู"ให"บริการศูนย>บริการข"อมูลลูกค"า (Contact Center) ผู"ให"บริการประชาสัมพันธ> และแนะนํา
สินค"า/บริการ และผู"ให"บริการรวบรวมข"อมูล เป�นต"น 
   -.ในบางกรณี.กปภ..อาจเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลของท�านจากแหล�งข"อมูล
สาธารณะ แหล�งข"อมูลเก่ียวกับธุรกิจของท�าน หรือแหล�งข"อมูลทางการค"า ไม�ว�าท�านจะเป�นผู"เป:ดเผยข"อมูล  
ส�วนบุคคลด"วยตนเอง หรือได"ให"ความยินยอมแก�ผู"ใดในการเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�านดังกล�าว 
            (3) ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. เก็บรวบรวมจากท�านโดยอัตโนมัติ 
   ท�านอาจให"ข"อมูลส�วนบุคคลแก� กปภ. เช�น กปภ. อาจเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคล
ของท�านโดยอัตโนมัติผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�น การใช"คุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคล"ายคลึงกัน 
      1.2.ในการเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ท�านจะได"รับการแจ"งถึงรายละเอียดต�าง ๆ 
ตามท่ีระบุในประกาศความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ ซ่ึงรวมถึงแต�ไม�จํากัดเฉพาะฐานทางกฎหมาย ในการเก็บ 
รวบรวม ใช" หรือเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลภายใต"วัตถุประสงค>อันชอบด"วยกฎหมาย หรือหากเป�นกรณีท่ี
กฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล กําหนดให"ต"องได"รับความยินยอมจากท�าน กปภ. จะขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ"งจากท�าน เพ่ือให" กปภ. สามารถประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�านได" 
      1.3.ในกรณีท่ี กปภ..เก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลของท�านไว"ก�อนวันท่ีกฎหมายว�าด"วย
การคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลในส�วนท่ีเก่ียวข"องกับการเก็บรวบรวม ใช" หรือเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคล            
มีผลใช"บังคับ กปภ. จะเก็บรวบรวมและใช"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านต�อไปตามวัตถุประสงค>เดิมท่ี กปภ. ได"แจ"ง
ไว"แก�ท�าน ในการเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลซ่ึงท�านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมโดยติดต�อมายัง กปภ.              
ตามช�องทางการติดต�อในข"อ 8.ของประกาศฉบับนี้ ท้ังนี้ กปภ..ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําขอยกเลิก    
ความยินยอมของท�านและดําเนินการตามท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลกําหนด  

2. ข$อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 
      ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี .กปภ.. เก็บรวบรวมสามารถแบ�งแยกเป�นประเภทต�าง ๆ.ได"            
ตามวัตถุประสงค>ของการนําไปใช" และหรือเป:ดเผยโดยมีท้ังข"อมูลส�วนบุคคลท่ัวไป และข"อมูลส�วนบุคคลท่ีมี
ความอ�อนไหว ซ่ึงรวมถึงแต�ไม�จํากัดเฉพาะข"อมูล ดังต�อไปนี้  
      2.1 ข"อมูลเฉพาะบุคคล เช�น ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ลายมือชื่อ เป�นต"น  
      2.2.ข"อมูลการติดต�อ เช�น ท่ีอยู�ตามบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีอยู�ตามทะเบียนบ"าน 
สถานท่ีจัดส�งใบแจ"งค�าน้ําประปา หมายเลขโทรศัพท> โทรสาร อีเมล ไอดีผู"ใช"สําหรับไลน>แอปพลิเคชัน      
(Line ID) และข"อมูลผู"ท่ีสามารถติดต�อได" เป�นต"น  
      2.3.ข"อมูลเก่ียวกับการรับบริการ เช�น เลขท่ีผู"ใช"น้ํา รายละเอียดการใช"บริการน้ําประปา 
และรายละเอียดการร"องเรียนเก่ียวกับการใช"บริการน้ําประปา เป�นต"น  
      2.4 ข"อมูลเก่ียวกับการชําระเงิน เช�น จํานวนเงิน เง่ือนไขการชําระเงิน เลขท่ีบัญชี ข"อมูล
ส�วนบุคคลท่ีปรากฏในใบแจ"งค�าน้ําประปา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และใบหักบัญชีเงินฝาก เป�นต"น  
 
 



- 3 - 
 
      2.5.ข"อมูลท่ีใช"ประกอบเป�นหลักฐานในการขอใช"น้ําประปากับ กปภ..หรือในการทํา
ธุรกรรมต�าง ๆ เช�น ข"อมูลส�วนบุคคลท่ีปรากฏในสําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาทะเบียน
บ"าน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล แบบคําขอ สําเนาเอกสารสิทธิท่ีดิน เอกสารรับรองบุคคลท่ีไม�เก่ียวโยงกัน 
หนังสือมอบอํานาจ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท เป�นต"น  
      2.6.ข"อมูลด"านเทคนิค เช�น ข"อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร> สมาร>ทโฟน หรือแท็บเล็ต (Log) 
หมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร> สมาร>ทโฟน หรือแท็บเล็ต และข"อมูลท่ี กปภ..ได"เก็บรวบรวมผ�านคุกก้ี 
(Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ีคล"ายคลึงกัน เป�นต"น  
      2.7 ข"อมูลอ่ืน ๆ เช�น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ�าน
กล"องวงจรป:ด (CCTV) เป�นต"น  

  3. วัตถุประสงค:และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข$อมูลส�วนบุคคล  
      3.1 กปภ..ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ตามวัตถุประสงค>และฐานทางกฎหมาย     
ดังต�อไปนี้  

ลําดับ วัตถุประสงค:ในการ 
ประมวลผลข$อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

1 เพื่ อวัต ถุประสงค> ในการเข" าทํ า
สัญญาและการวางและขอคืนเงิน
ประกันการใช"น้ํา 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของผู"ใช"น้ํา เป�นการ
จําเป�นเพื่อการเข"าทําสัญญา และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข"องกับการ
เข"าทําสัญญา เช�น การตรวจสอบหลักฐานประกอบการทําสัญญา   
การใช"น้ําประปา และการวางเงินประกันการใช"น้ําประปา เป�นต"น  
    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย :.ในกรณีที่ผู"ใช"น้ําเป�นนิติ
บุคคล หรือมีการมอบอํานาจให"ดําเนินการแทน การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลของผู"ที่เก่ียวข"องกับผู"ใช"น้ํา เป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>
โดยชอบด"วยกฎหมายในการดําเนินธุรกิจของ กปภ. เช�น การบริหาร
จัดการสัญญา การตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู"ขอใช"น้ํา และการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู"ขอใช"น้ํา เป�นต"น 

2 เพื่อวัตถุประสงค>ในการติดตั้งประปา     ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของผู"ใช"น้ํา เป�นการ
จําเป�นเพื่อดําเนินการตามคําขอของผู"ใช"น้ํา 

3 เพื่ อ วั ต ถุ ป ร ะส งค> ใ น ก า รแ จ" ง               
ค�าน้ําประปา 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของผู"ใช"น้ํา เป�นการ
จํา เป�นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการอ�านมาตรวัดน้ํ า  เพื่อแจ"ง          
ค�าน้ําประปาและจัดส�งใบแจ"งค�าน้ําประปา 

4 เพื่อวัตถุประสงค>ในการรับชําระ    
ค�าน้ําประปา 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของผู"ใช"น้ํา เป�นการ
จําเป�นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการยืนยันตัวตนสําหรับรับชําระ        
ค� าน้ํ าประปาและค�าบ ริการ การหักบัญชีธนาคาร การออก
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี  

5 เพื่ อวัต ถุประสงค> ในการเร� ง รัด
ติดตามให"ชําระค�าน้ําประปา 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของผู"ใช"น้ํา เป�นการ
จําเป�นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการแจ"งเตือนก�อนงดจ�ายน้ํา และการ
งดจ�ายน้ําประปา 
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ลําดับ 
วัตถุประสงค:ในการ 
ประมวลผลข$อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

6 เพื่ อวั ต ถุประสงค> ในการแก" ไ ข
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข" อ มู ล ข อ ง ท� า น        
ในระบบของ กปภ. 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย :.การประมวลผลข"อมูล     
ส�วนบุคคลของผู" ใช"น้ํา  ผู"ที่ เ ก่ียวข"องกับผู" ใช"น้ํ า เป�นการจําเป�น        
เพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมายในการอํานวยความสะดวกแก�   
ผู"ใช"น้ํา ผู"ที่เก่ียวข"องกับผู"ใช"น้ํา ในการแก"ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เก่ียวกับผู"ใช"น้ํา ในระบบของ กปภ..ให"มีความถูกต"อง เป�นปaจจุบัน 
สมบูรณ> และไม�ก�อให"เกิดความเข"าใจผิด 

7 เพื่อวัตถุประสงค>ในการรับเร่ือง
ร"องเรียนจากผู"ใช"น้ํา ผู"ที่เก่ียวข"อง
กับผู"ใช"น้ํา  

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย :.การประมวลผลข"อมูล     
ส�วนบุคคลของผู"ใช"น้ํา เป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วย
กฎหมายในการอํานวยความสะดวกแก�ผู"ใช"น้ํา ผู"ที่เก่ียวข"องกับผู"ใช"น้ํา 
ในการร"องเรียนหรือยื่นข"อเสนอแนะจากผู"ใช"น้ํา เพื่อเป�นการพัฒนา
คุณภาพการให"บริการของ กปภ. 

8 เพื่อวัตถุประสงค>ในการติดต�อสื่อสาร 
กับผู"ใช"น้ํา  

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย :.การประมวลผลข"อมูล     
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย ในการ
ติดต�อสื่อสารกับท�าน เก่ียวกับการให"บริการต�าง ๆ ของ กปภ. เช�น 
การดํา เนินการตามคําขอใช"บริการ การตอบข"อซักถาม หรือ
ข"อเสนอแนะของท�าน เป�นต"น 

9 เพื่อวัตถุประสงค>ในการปฏิบัติตาม
ก ฎ ห ม า ย ที่ เ ก่ี ย ว ข" อ ง กั บ ก า ร
ประกอบกิจการของ กปภ..และ
คําสั่งโดยชอบด"วยกฎหมายของ
หน�วยงานของรัฐและเจ"าหน"าที่      
ที่เก่ียวข"อง  

    ฐานกฎหมาย : เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงบังคับใช"กับ กปภ. 
อาทิ กฎหมายว�าด"วยภาษีอากร กฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูล
ส�วนบุคคล และคําสั่งโดยชอบด"วยกฎหมายของหน�วยงานของรัฐ 
และเจ"าหน"าที่ที่เก่ียวข"อง เช�น สํานักงานคณะกรรมการคุ"มครองข"อมูล  
ส�วนบุคคล เป�นต"น 

10 เพื่อวัตถุประสงค>ในการก�อตั้งสิทธิ
เรียกร"องตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ต ามห รือกา รใช" สิ ทธิ เ รี ยกร" อ ง     
ตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต�อสู"
ซ่ึงสิทธิเรียกร"องของ กปภ. 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย.:.การประมวลผลข"อมูล       
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อการก�อตั้งสิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรือการใช"สิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึน
ต�อสู"ซ่ึงสิทธิเรียกร"องของ กปภ. ในข้ันตอนต�าง ๆ ตามกฎหมาย เช�น    
การสอบสวนและ/หรือการไต�สวนโดยเจ"าหน"าที่รัฐ การเตรียมคดี 
การดําเนินคดี และ/หรือการต�อสู"คดีในชั้นศาล การบังคับคดี เป�นต"น 

11 เพื่อวัตถุประสงค>ในการวิเคราะห>
การใช"งานเว็บไซต> แอปพลิเคชัน 
ห รื อช� อ งท า ง อ่ื น  ๆ  ข อ งท� า น 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการให"บริการ
ของ กปภ..หรือเพื่อวัตถุประสงค>
ทางการตลาด  

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย :.การประมวลผลข"อมูล     
ส�วนบุคคลจากการใช"งานเว็บไซต> แอปพลิเคชัน หรือช�องทางอ่ืน ๆ 
เป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมายของ กปภ..ในการ
ให"บริการและการพัฒนาคุณภาพการให"บริการของ กปภ..เช�น        
การปรับปรุงเว็บไซต> แอปพลิเคชัน หรือช�องทางอ่ืน ๆ ตลอดจน     
การแก"ไขข"อบกพร�องและปaญหาต�าง ๆ ที่เก่ียวข"องกับการให"บริการ
น้ําประปา 
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ลําดับ วัตถุประสงค:ในการ 
ประมวลผลข$อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

12 เพื่อวัตถุประสงค>ในการตรวจสอบ
ด ูแ ล ค ว า ม ส ง บ เรียบร"อยและ
รักษาความปลอดภัยของบุคคล 
และทรัพย>สินของ กปภ.  

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย :.การประมวลผลข"อมูล     
ส�วนบุคคลเป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย       
ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร"อยและรักษาความปลอดภัย           
ในทรัพย>สินของ กปภ..หรือการใช"ภาพบันทึกจากกล"องวงจรป:ด 
(CCTV) เพื่อปeองกันการสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย>สินของ กปภ. 
หรือใช"เพื่อติดตามเอาคืนทรัพย>สิน หรือเรียกให"ชดใช"ค�าเสียหาย 
ในกรณีที่มีการทําให"ทรัพย>สินของ กปภ. สูญหาย หรือเสียหาย เป�นต"น 
    ฐานการปeองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิตร�างกาย หรือสุขภาพ   
ของบุคคล :.การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลเป�นความจําเป�น            
เพื่อประโยชน>ในการตรวจสอบดูแล ปeองกัน หรือระงับเหตุการณ>ใด ๆ 
ที่อาจเป�นอันตรายต�อชีวิต ร�างกายหรือสุขภาพของบุคคล  

13 เพื่อวัตถุประสงค>ในการดําเนินการ   
ใด ๆ ที่จําเป�นและเป�นประโยชน>    
ต�อท�าน หรือเก่ียวข"องโดยตรงกับ
วัตถุประสงค>ที่กําหนดข"างต"น  

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย :.การประมวลผลข"อมูล     
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมายของ 
กปภ. ในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป�นของ กปภ. และ/หรือเป�นประโยชน>  
ต�อท�าน หรือเก่ียวข"องโดยตรงกับวัตถุประสงค>ที่กําหนดข"างต"น 
    ทั้งนี้ หากเป�นกรณีที่กฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล
กําหนดให"การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลใดต"องได"รับความยินยอม
จากท�าน กปภ. จะขอความยินยอมโดยชัดแจ"งจากท�าน 

14 เพื่อวัตถุประสงค> อ่ืนๆ ที่  กปภ. 
จะแจ"งให"ท�านทราบ  

    กปภ..จะแจ"งให"ท�านทราบถึงวัตถุประสงค> อ่ืนใดอันเป�นเหตุ       
ให" กปภ. ต"องประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�านนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค>ตามที่ระบุไว"ข"างต"น หรือเม่ือ กปภ. มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค>เดิมที่กําหนดไว" 
    ทั้งนี้ หากเป�นกรณีที่กฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล
กําหนดให"การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลใดต"องได"รับความยินยอม
จากท�าน กปภ. จะขอความยินยอมโดยชัดแจ"งจากท�าน 

 
    3.2 เนื่องจากข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน กปภ. จะดําเนินการประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงค>

ท่ีกําหนดตามข"อ 3.1.ข"างต"นในส�วนท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความ
จําเป�นเพ่ือเข"าทําสัญญากับท�าน เป�นข"อมูลท่ีจําเป�นต�อการบรรลุวัตถุประสงค>ดังกล�าวหากท�านไม�ประสงค>       
ท่ีจะให"ข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวแก� กปภ..อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทําให" กปภ..ไม�สามารถ  
ปฏิบัติหน"าท่ีภายใต"สัญญาท่ีได"เข"าทํากับท�าน หรือไม�สามารถเข"าทําสัญญากับท�านได" (แล"วแต�กรณี) ในกรณี
ดังกล�าว กปภ..อาจมีความจําเป�นต"องปฏิเสธการเข"าทําสัญญากับท�าน หรือยกเลิกการให"บริการท่ีเก่ียวข"อง     
กับท�าน ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน  

    3.3.ในกรณีท่ี กปภ. จะดําเนินการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�านในลักษณะ        
ท่ีไม�สอดคล"อง กับวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดข"างต"น กปภ. จะจัดทําประกาศความเป�นส�วนตัวเพ่ิมเติม และ/หรือมี
หนังสือชี้แจงท�านเก่ียวกับการประมวลผลข"อมูลในลักษณะดังกล�าว 
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4. การเป@ดเผยข$อมูลส�วนบุคคล 

      4.1.กปภ..อาจเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ภายใต"วัตถุประสงค> ท่ี กําหนด           
และตามหลักเกณฑ>ท่ีกฎหมายกําหนด ให"แก�บุคคล และหน�วยงาน ดังต�อไปนี้  
            (1) ผู"ให"บริการ และผู"ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. มอบหมายหรือว�าจ"างให"
ทําหน"าท่ีบริหารจัดการ/ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลให"แก� กปภ..ในการให"บริการต�าง ๆ เช�น การให"บริการ 
ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเก็บบันทึกข"อมูล บริการชําระเงิน บริการรับส�งไปรษณีย> บริการวิเคราะห>
ข"อมูล บริการทําการวิจัย บริการทําการตลาด หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเป�นประโยชน>ต�อท�าน หรือเก่ียวข"อง    
กับการให"บริการของ กปภ. 
            (2) หน�วยงานของรัฐท่ีมีหน"าท่ีกํากับดูแลตามกฎหมาย หรือท่ีร"องขอให"เป:ดเผยข"อมูล
ส�วนบุคคลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือท่ีเก่ียวข"องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือท่ีได"รับอนุญาต
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง เช�น กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล สํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และศาล เป�นต"น  
      4.2.การเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�านให" กับบุคคลอ่ืน จะดําเนินการภายใต"
วัตถุประสงค>ท่ีกําหนด หรือวัตถุประสงค>อ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดให"กระทําได"เท�านั้น ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดว�า
ต"องได"รับความยินยอมจากท�าน กปภ. จะขอความยินยอมจากท�านก�อน  
      4.3 ในการเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�านให"กับบุคคลอ่ืน กปภ..จะจัดให"มีมาตรการ     
ท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลท่ีได"เป:ดเผย และเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานและหน"าท่ีการคุ"มครอง
ข"อมูลส�วนบุคคล ตามท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลกําหนด  

5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข$อมูลส�วนบุคคล 
      กปภ..จะเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลของท�านตามระยะเวลาท่ีจําเป�น เ พ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค>ท่ีกําหนดในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคล       
จะเปลี่ยนแปลงไปโดยข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้     
กปภ..จะเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลเป�นระยะเวลาตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"องกําหนด (ถ"ามี).โดยคํานึงถึง        
อายุความตามกฎหมายสําหรับการดําเนินคดีท่ีอาจเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวข"องกับเอกสารหรือข"อมูลส�วนบุคคลท่ี 
กปภ. เก็บรวบรวมไว"ในแต�ละรายการ และโดยคํานึงถึงข"อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของ กปภ. เป�นสําคัญ  
      ท้ังนี้ กปภ..จะเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลของท�านเป�นระยะเวลาไม�เกิน 10 ปg นับแต�วันท่ี   
นิติสัมพันธ>ระหว�างท�านกับ กปภ..สิ้นสุดลง อย�างไรก็ดี กปภ..อาจเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน         
เป�นระยะเวลาเกินกว�าระยะเวลาดังกล�าวหากกฎหมายอนุญาต หรือการเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว
จําเป�นต�อการก�อต้ังหรือใช"สิทธิเรียกร"องตามกฎหมายหรือสัญญาของ กปภ. 
      หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าวข"างต"น กปภ..จะลบหรือทําลายข"อมูลส�วนบุคคล    
ดังกล�าว จากการจัดเก็บหรือระบบของ กปภ. และของบุคคลอ่ืนซ่ึงให"บริการแก� กปภ. (ถ"ามี) หรือทําให"ข"อมูล
ส�วนบุคคลของท�านเป�นข"อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวตนได" เว"นแต�จะเป�นกรณีท่ี กปภ..สามารถเก็บรักษาข"อมูล
ส�วนบุคคลดังกล�าวได"ต�อไปตามท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง
กําหนด ท้ังนี้ สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับระยะเวลาเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ท�านสามารถ
ติดต�อมายัง กปภ. ตามรายละเอียดการติดต�อท่ีระบุไว"ในข"อ 8 ของประกาศฉบับนี้ 
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6. สิทธิตามกฎหมายของท�าน 

      ท�านมีส ิทธิตามกฎหมายว�าด"วย การคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลในการดําเนินการ
ดังต�อไปนี้ 
      6.1 สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม 
            ท�านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีท�านได"ให"ไว"กับ กปภ..เม่ือใดก็ได" เว"นแต�      
โดยสภาพไม�สามารถถอนความยินยอมได" ท้ังนี้  การเพิกถอนความยินยอมของท�านจะไม�ส�งผลกระทบ          
ต�อการเก็บ รวบรวม ใช" หรือเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�านท่ีได"ให"ความยินยอมไปแล"วโดยชอบ             
ก�อนการถอนความยินยอมดังกล�าว 
      6.2 สิทธิในการขอเข"าถึงข"อมูลส�วนบุคคล 
            ท�านมีสิทธิในการเข"าถึงข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน โดยสามารถแจ"งให" กปภ.         
ทําสําเนาข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว รวมถึงมีสิทธิขอให" กปภ. เป:ดเผยการได"มาซ่ึงข"อมูลส�วนบุคคลท่ีท�านไม�ได"
ให"ความยินยอม 
      6.3 สิทธิในการขอให"โอนย"ายข"อมูลส�วนบุคคล 
            ท�านมีสิทธิขอรับข"อมูลส�วนบุคคลเก่ียวกับท�านจาก กปภ..ขอให" กปภ..ส�งหรือโอน
ข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวไปยังผู"ควบคุมข"อมูลส�วนบุคคลอ่ืน และขอรับข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ..ส�งหรือโอน  
ไปยังผู"ควบคุมข"อมูลส�วนบุคคลอ่ืน  
      6.4 สิทธิในการขอให"ลบข"อมูลส�วนบุคคล 
            ท�านมีสิทธิขอให" กปภ..ลบ หรือทําลาย หรือทําให"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน     
เป�นข"อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวบุคคลได"ในกรณี   
            (1) ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านหมดความจําเป�นในการเก็บรักษา ไว"ตามวัตถุประสงค>        
ท่ีกําหนดไว"ในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
            (2).ท�านถอนความยินยอมที่เป�นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข"อมูล       
ส�วนบุคคล และ กปภ. ไม�มีอํานาจตามกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม หรือการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล      
ดังกล�าวอีกต�อไป 
            (3) ท�านได"คัดค"านการประมวลผลข"อ 6.6 หรือ 
            (4) เม่ือมีการเก็บหรือประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�านโดยไม�ชอบด"วยกฎหมาย 
      6.5 สิทธิในการขอให"ระงับการใช"ข"อมูลส�วนบุคคล 
            ท�านมีสิทธิขอให" กปภ. ระงับการใช"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านในกรณี ดังต�อไปนี้ 
            (1).กปภ. อยู�ระหว�างการตรวจสอบคําขอใช"สิทธิแก"ไขข"อมูลส�วนบุคคลหรือคัดค"าน
การเก็บรวบรวม ใช" หรือเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
            (2).ท�านขอให" กปภ. ระงับการใช"ข"อมูลส�วนบุคคลแทนการลบ หรือทําลายข"อมูล        
ส�วนบุคคล ท่ีไม�มีความจําเป�นอีกต�อไป เนื่องจากท�านมีความจําเป�นต"องขอให" กปภ. เก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคล
ของท�านไว" เ พ่ือใช"ในการก�อต้ังสิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช"สิทธิ เรียกร"อง             
ตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนต�อสู"สิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย 
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      6.6 สิทธิในการคัดค"านการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล 
            ท�านมีสิทธิขอคัดค"าน การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลในกรณีท่ี กปภ..อ"างฐาน     
การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลเพ่ือประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมายของ กปภ. หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน     
เพ่ือปฏิบัติหน"าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน>สาธารณะ หรือปฏิบัติหน"าท่ีในการใช"อํานาจรัฐท่ีได"มอบให"แก� 
กปภ. เพ่ือวัตถุประสงค>เก่ียวกับการตลาดแบบตรง หรือเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร> ประวัติศาสตร>หรือสถิติ 
      6.7 สิทธิในการขอแก"ไขข"อมูลส�วนบุคคลให"ถูกต"อง 
            ท�านมีสิทธิขอแก"ไขข"อมูลส�วนบุคคลของท�านให"ถูกต"อง หากข"อมูลส�วนบุคคล     
ของท�านนั้นไม�ถูกต"อง ไม�เป�นปaจจุบัน ไม�ครบถ"วนสมบูรณ> หรือก�อให"เกิดความเข"าใจผิด 
      6.8 สิทธิในการร"องเรียน 
            ท�านมีสิทธิร"องเรียนต�อคณะกรรมการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล หรือสํานักงาน
คณะกรรมการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล หาก กปภ. กระทําการอันเป�นการฝhาฝiนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล 
            ในกรณีที ่ท �านประสงค>จะใช"ส ิทธ ิด ังกล�าวข"างต"น ท�านสามารถติดต�อขอรับ     
แบบคําขอใช"สิทธิของเจ"าของข"อมูลส�วนบุคคลได"ที่ กปภ..(สนญ.).กปภ.ข..และ กปภ.สาขา หรือดาวน>โหลด
เอกสารดังกล�าวผ�านทางเว็บไซต>ของ กปภ..(www.pwa.co.th).หรือติดต�อตามช�องทางการติดต�อข"อ 8      
ของประกาศฉบับนี้ อย�างไรก็ดี กปภ. อาจปฏิเสธการใช"สิทธิดังกล�าวข"างต"นของท�านได"ตามหลักเกณฑ>       
และเง่ือนไขท่ีกฎหมายคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"องกําหนดไว" ท้ังนี้ ในกรณีท่ี กปภ. 
ปฏิเสธการใช"สิทธิ กปภ. จะแจ"งเหตุผลของการปฏิเสธให"ท�านทราบ 

7. การรักษาความปลอดภัย 
      กปภ..มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูล        
ส�วนบุคคลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง รวมท้ังจํากัดการเข"าถึงข"อมูลส�วนบุคคลของท�านจากพนักงาน ลูกจ"าง 
และตัวแทนของ กปภ..เพ่ือปeองกันไม�ให"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านถูกนําไปใช"เป:ดเผย ทําลาย หรือเข"าถึง      
โดยไม�ได"รับอนุญาต 

8. ช�องทางการติดต�อ  
      ในกรณีท่ีท�านมีข"อสงสัย หรือต"องการใช"สิทธิของท�านตามท่ีกําหนดไว"ในประกาศ        
ความเป�นส�วนตัวนี้ ท�านสามารถติดต�อ กปภ. ผ�านช�องทางดังนี้ 
      ผู"ควบคุมข"อมูลส�วนบุคคลและเจ"าหน"าท่ีคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล 

    ท่ีอยู� การประปาส�วนภูมิภาค สํานักงานใหญ�  
    เลขท่ี 72 ถนนแจ"งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

      เว็บไซต> http://www.pwa.co.th 
      PWA Contact Center 1662 หรือ E-mail Address : DPO@pwa.co.th 
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9. การเปล่ียนแปลงประกาศความเป�นส�วนตัว 
      กปภ..อาจทําการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป�นส�วนตัว ฉบับนี้เป�นครั้งคราว เพ่ือให"
สอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน และตามท่ีกฎหมาย     
ว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"องกําหนด โดย กปภ..จะแจ"งประกาศฯ          
ฉบับปรับปรุง ผ�านทางเว็บไซต>ของ กปภ..(www.pwa.co.th).ท้ังนี้  กปภ..ขอแนะนําให"ท�านตรวจสอบ        
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป�นส�วนตัวเป�นระยะๆ 
 

    ให"ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช"บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2565  
 


