
 
 

ประกาศความเป�นส�วนตัว (Privacy Notice) 
สําหรับผู$สมัครงาน บุคลากร และผู$ติดต�อการประปาส�วนภูมิภาค 

__________________ 
 
การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) เคารพสิทธิความเป�นส�วนตัวของท�าน จึงจัดให"มีประกาศ

ความเป�นส�วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือแจ"งให"ทราบถึงวิธีการท่ี กปภ. เก็บรวบรวม ใช" และเป:ดเผย
ข"อมูลส�วนบุคคล (การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล) ของท�าน ประเภทข"อมูล และวัตถุประสงค>ในการ
ดําเนินการดังกล�าว รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข"อมูล สิทธิของท�าน การรักษา
ความลับ ความปลอดภัยของข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน และวิธีการท่ีสามารถติดต�อ กปภ. เพ่ือให"ม่ันใจได"ว�า
ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านท่ี กปภ. ได"รับจะถูกนําไปใช"ตามความต"องการของท�าน และตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยประกาศความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ ใช"สําหรับบุคคลดังต�อไปนี้ 

(1) ผู"สมัครงาน หมายถึง บุคคลท่ีประสงค>จะทดสอบหรือคัดเลือกเป�นพนักงาน หรือลูกจ"าง
ของ กปภ. 

(2).บุคลากร หมายถึง บุคคลซ่ึงทํางานหรือปฏิบั ติหน"า ท่ีใด ๆ ให" กับ กปภ. ได"แก� 
คณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการ กปภ. ผู"ว�าการ กปภ. พนักงาน ลูกจ"าง ผู"ฝKกงาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี
ลักษณะคล"ายคลึงกันแต�ไม�รวมถึงผู"รับจ"าง หรือผู"ให"บริการซ่ึงเป�นคู�ค"าของ กปภ. 

(3) ผู"ท่ีเก่ียวข"องกับผู"สมัครงาน และบุคลากร หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธ>กับผู"สมัครงาน 
และบุคลากร ได"แก� บุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู�สมรส และบุตร) บุคคลท่ีสามารถติดต�อได"              
ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลอ"างอิง (Reference Person) ผู"รับผลประโยชน>ในกรณีต�าง ๆ และผู"คํ้าประกันการทํางาน      
เป�นต"น 

(4) ผู"ติดต�อ หมายถึง บุคคลท่ีติดต�อ กปภ. ไม�ว�าด"วยวิธีการ หรือรูปแบบอ่ืนใด ได"แก� บุคคล
ท่ีมาติดต�อ กปภ. ณ ท่ีทําการ กปภ. ท้ังในส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค โดยติดต�อทางเอกสาร โทรศัพท> โทรสาร 
และ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส>ต�างๆ  
  กปภ. จึงขอเรียนให"ท�าน โปรดอ�านเอกสารฉบับนี้ เพ่ือรับทราบ และเข"าใจวัตถุประสงค>       
ท่ี กปภ. ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน  

1. วิธีท่ี กปภ. รับ และเก็บรวบรวมข$อมูลส�วนบุคคล 
      1.1 ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. รับ และเก็บรวบรวม มีแหล�งท่ีมาดังต�อไปนี้ 
   (1) เก็บรวบรวมจากท�านโดยตรง เช�น การกรอกข"อมูลส�วนบุคคลตามแบบฟอร>ม          
หรือวิธีการท่ี กปภ. กําหนด ข"อมูลส�วนบุคคลตามเอกสารท่ีจัดส�งทางไปรษณีย> ทางระบบออนไลน>           
หรือสอบถามทางโทรศัพท>  

(2) เก็บรวบรวมจากแหล�งอ่ืนท่ีไม�ใช�จากท�านโดยตรง เช�น การสืบค"นข"อมูล       
ส�วนบุคคลผ�านระบบเว็บไซต> หรือการสอบถามจากบุคคลท่ีสาม โดย กปภ. จะแจ"งให"ท�านทราบโดยไม�ชักช"า 
ท้ังนี้ ไม�เกิน 30 วัน นับแต�วันท่ี กปภ. เก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลจากแหล�งดังกล�าว รวมถึงจะดําเนินการ 
ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวจากท�าน เว"นแต� กรณีท่ีได"รับยกเว"นไม�ต"องขอ
ความยินยอม หรือแจ"งเจ"าของข"อมูลส�วนบุคคล ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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    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�วนบุคคลกําหนดให"ต"องได"รับความยินยอม จากท�าน กปภ. จะขอ      
ความยินยอมโดยชัดแจ"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�วนบุคคลมีผลใช"
บังคับ กปภ. จะเก็บรวบรวม และใช"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านต�อไปตามวัตถุประสงค>เดิมท่ี กปภ. ได"แจ"งไว"   
แก�ท�านในการเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคล ซ่ึงท�านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต�อมายัง กปภ.        
ตามช�องทางการติดต�อในข"อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้ กปภ. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําขอยกเลิก     
ความยินยอมของท�าน และดําเนินการตามท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลกําหนด 

2. ข$อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  
    ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี.กปภ..เก็บรวบรวมสามารถแบ�งแยกเป�นประเภทต�าง ๆ ได"ตาม

วัตถุประสงค>ของการนําไปใช" และหรือเป:ดเผยโดยมีท้ังข"อมูลส�วนบุคคลท่ัวไป และข"อมูลส�วนบุคคลท่ีมี     
ความอ�อนไหว ซ่ึงรวมถึงแต�ไม�จํากัดเฉพาะข"อมูล ดังต�อไปนี้ 
      2.1 ข"อมูลเฉพาะบุคคล เช�น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปYเกิด อายุ เพศ รูปถ�าย หมายเลข
และสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเลขประจําตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ เชื้อชาติ สถานภาพ
สมรส และข"อมูลบุคคลในครอบครัว เป�นต"น 

    2.2 ข"อมูลการติดต�อ เช�น ท่ีอยู�อาศัย ท่ีติดต�อทางไปรษณีย> หมายเลขโทรศัพท> หมายเลข
โทรสาร ท่ีอยู�อิเล็กทรอนิกส> บัญชี Social Media ข"อมูลผู"ท่ีสามารถติดต�อได"ในกรณีฉุกเฉิน และข"อมูลบุคคล
อ"างอิง เป�นต"น 

    2.3.ข"อมูลเก่ียวกับการศึกษา การฝKกอบรม เช�น ประวัติการศึกษาและการฝKกอบรม        
(ชื่อสถาบัน คณะ สาขาวิชา ปYท่ีจบ ฯลฯ) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตร 
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิการศึกษา ทักษะความสามารถพิเศษ ข"อมูลการอบรม ข"อมูลการทดสอบ และกิจกรรม
ท่ีเข"าร�วมระหว�างการศึกษา เป�นต"น 

    2.4 ข"อมูลเก่ียวกับการสมัครงาน เช�น ประวัติส�วนตัว ประวัติการทํางาน ตําแหน�งท่ีสมัคร 
เป�นต"น 

    2.5 ข"อมูลท่ีใช"ประกอบเป�นหลักฐานในการสมัครงาน หรือทํานิติกรรมต�าง ๆ เช�น ข"อมูล 
ส�วนบุคคลท่ีปรากฏในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล 
สําเนาทะเบียนบ"าน สําเนาใบสําคัญการเกณฑ>ทหาร สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร สําเนาทะเบียนสมรส สําเนา    
สูติบัตร ใบรับรองแพทย> ผลการตรวจร�างกายก�อนเข"าทํางาน แบบระบุนามผู"รับผลประโยชน> ใบประกอบ
วิชาชีพ หนังสือยินยอมให"สอบประวัติบุคคล รายงานผลการตรวจสอบประวัติบุคคล สัญญาจ"างงาน หนังสือ     
คํ้าประกันการทํางาน และเอกสารท่ีเก่ียวข"อง (เช�น หนังสือรับรองตําแหน�ง สําเนาบัตรข"าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หนังสือรับรองเงินเดือน เป�นต"น) และหนังสือมอบอํานาจ เป�นต"น 

    2.6.ข"อมูลเกี ่ยวกับการทํางาน และการประเมินผล เช�น รหัสพนักงานหรือลูกจ"าง 
ตําแหน�ง แผนก สังกัด สายการบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมในการทํางาน ผลงาน   
และ/หรือรางวัลท่ีเคยได"รับ ข"อมูลการฝKกอบรม ข"อมูลการลงโทษทางวินัย ใบลาออกจากการเป�นพนักงาน 
หรือลูกจ"าง เป�นต"น 
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    2.7 ข"อมูลเกี่ยวกับค�าจ"าง ค�าตอบแทน และสิทธิประโยชน>อื่น ๆ เช�น เงินเดือน ค�าจ"าง 
ผลตอบแทน โบนัส รายละเอียดเก่ียวกับค�าบําเหน็จ สวัสดิการ เลขบัญชีธนาคาร ข"อมูลของผู"คํ้าประกัน     
การทํางาน ข"อมูลของผู"รับผลประโยชน> ข"อมูลเก่ียวกับการประกันสังคม ข"อมูลเก่ียวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ข"อมูลด"านภาษีอากร ข"อมูลการหักลดหย�อนภาษี ข"อมูลสิทธิประโยชน>เก่ียวกับสุขภาพ (รวมถึงบุคคล          
ในครอบครัว) และ/หรือผลประโยชน>อ่ืน ๆ ข"อมูลส�วนบุคคลท่ีปรากฏในใบรับรองแพทย> รายงานสุขภาพ
ประจําปY แบบแจ"งการลาคลอด แบบเบิกเงินยืมสวัสดิการ หนังสือยินยอมให"หักเงินเดือน ใบเสร็จรับเงิน       
ใบแจ"งหนี้ แบบการเรียกค�าสินไหมทดแทน (สําหรับการประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต) และแบบขออนุมัติ
ผลประโยชน>เม่ือพ"นสภาพบุคลากรสําหรับการเกษียณอายุ เป�นต"น 

    2.8.ข"อมูลเกี ่ยวกับสถิติทางทะเบียน เช�น.วันท่ีเริ่มงาน วันครบกําหนดทดลองงาน      
วันและเวลาท่ีเข"าทํางาน จํานวนชั่วโมงท่ีทํางาน จํานวนชั่วโมงท่ีทํางานล�วงเวลา วันหยุดพักผ�อนประจําปY     
วันลา แบบแจ"งการลา รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุการลา บันทึกการเข"าออกบริษัทฯ และการบันทึก   
การใช"ระบบต�าง ๆ ของบริษัทฯ เป�นต"น 

    2.9 ข"อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความอ�อนไหว เช�น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข"อมูลสุขภาพ      
ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ กรุgปเลือด เป�นต"น 

    2.10.ข"อมูลอ่ืน ๆ เช�น บันทึกเสียงการสนทนา การบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวผ�าน
กล"องวงจรป:ด (CCTV) รูปภาพจากเครื่องบันทึกเวลา เป�นต"น 

 3. วัตถุประสงค9และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข$อมูลส�วนบุคคล 
    3.1.กปภ. จะประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน.ตามวัตถุประสงค>.และฐานทางกฎหมาย

ดังต�อไปนี้  

ลําดับที ่ วัตถุประสงค9ในการ 
ประมวลผลข$อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

1 เพื่อวัตถุประสงค>ในการรับสมัคร
งาน การคัดเลือก การสัมภาษณ> 
แ ล ะ กา รดํ า เ นิ น ก า ร ใ ด  ๆ          
ที่เก่ียวข"องกับการสมัครงาน 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของผู"สมัครงาน 
เป�นความจําเป�นเพื่อใช"ในการพิจารณาคําขอของผู"สมัครงานที่ได"
แสดงเจตนาสมัครงานเพื่อเข"าสู�กระบวนการสรรหาคัดเลือก      
เป�นพนักงานหรือลูกจ"างของ กปภ. 
    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลของผู"สมัครงาน หรือผู"ที่ เ ก่ียวข"องกับผู"สมัครงาน      
เป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมายของ.กปภ.    
ในการรับสมัครงาน หรือ ในการดําเนินการภายหลังการรับสมัคร
งาน เช�น 

1. การตรวจสอบคุณสมบตัิของผู"สมัครงาน 
2. การประกาศรายชื่อผู"สมัครงาน 
3. การพิจารณาคัดเลือกผู"สมัครงาน 
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2 เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค> ใ น ก า ร
ดําเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข"องกับ
จ" า ง ง า น  แ ล ะ ก า ร บ ร ร จุ
พนักงานและลูกจ"างเข"าทํางาน 
เช�น การตรวจร�างกายก�อนเข"า
ทํ า ง าน  กา รระบุน ามผู" รั บ
ผลประโยชน> การเป�นสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ การ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
การเข"าทําสัญญาจ"าง และการ
เข"าทําสัญญาผู"คํ้าประกันแทน
การวางเงินประกันตําแหน�ง     
การรับรองการทํางาน เป�นต"น 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของพนักงานและ
ลูกจ"างเป�นความจําเป�นเพื่อดําเนินการทําคําสั่งบรรจุเข"าทํางาน   
การทําสัญญาจ"าง  และสัญญาอ่ืน ๆ ที่ เ ก่ียวข"อง ตลอดจน          
การดําเนินการใด ๆ ที่จําเป�นก�อนการเข"าทําสัญญาดังกล�าว 
    ในกรณีของการ รับรองการทํา งาน การ คํ้าประกันแทน         
การวางเงินประกันตําแหน�ง การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของ
บุคคลดังกล�าว เป�นความจําเป�นเพื่อดําเนินการเข"าทําสัญญา       
คํ้าประกันการวางเงินประกันตําแหน�งและการรับรองการทํางาน
ของพนักงานเป�นคู�สัญญา 
    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล   
ส�วนบุคคลของพนักงานและลูกจ"าง และผู"ที่เก่ียวข"องกับบุคคล
ดังกล�าว เป�นความจําเป�นในการบริหารจัดการด"านทรัพยากรบุคคล
ของ กปภ. เช�น การตรวจสอบ และพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อบรรจุ
เป�นพนักงานหรือลูกจ"าง เป�นต"น 
    ฐานความยินยอม : การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเป�นการ
ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลที่มีความอ�อนไหว จะกระทําโดยอาศัย
ความยินยอมที่ได"รับจากพนักงานและลูกจ"าง 

3 เพื่อวัตถุประสงค>ในการปฏิบัติ
หน"าที่ของบุคลากรตามสัญญา
จ" า ง  ข" อ ต ก ล ง ก า ร ว� า จ" า ง        
การบรรจุแต�งตั้ง หรือสัญญา
อ่ืนใดที่เข"าทํากับ กปภ. 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของบุคลากร      
ที่เก่ียวข"องเป�นความจําเป�นเพื ่อการปฏิบัติหน"าที ่หรือทํางาน   
ตามขอบเขตที่ระบุในสัญญาจ"าง ข"อตกลงการว�าจ"าง การบรรจุ
แต�งตั้ง หรือสัญญาอ่ืนใด ซ่ึงบุคลากรได"เข"าทํากับ กปภ. เช�น การใช"
และเป:ดเผย ชื่อ นามสกุล และข"อมูลส�วนบุคคลที่ปรากฏในบัตร
ประจําตัวประชนของบุคลากร เพื่อยืนยันตัวตนในฐานะผู"มีอํานาจ
กระทําการแทน กปภ. ในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือการทํา      
นิติกรรมใด ๆ ในนามของ กปภ. ตลอดจนการใช"และเป:ดเผยชื่อของ
บุคลากรในประกาศ ใบอนุมัติ แบบฟอร>ม หรือเอกสารอ่ืน ๆ       
ของ กปภ. ตามขอบอํานาจหน"าที่ หรือส�วนงานที่บุคลากรดังกล�าว
เป�นผู"รับผิดชอบ เป�นต"น 
    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลของบุคลากร เป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบ
ด"วยกฎหมายในการประกอบกิจการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย      
ที่เก่ียวข"อง 
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4 เพื่อวัตถุประสงค>ในการอนุมัติ
เงิน เดือนและผลประโยชน>
สําหรับบุคลากรของ กปภ. 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล  
ส�วนบุคคลของบุคลากร เป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบ
ด"วยกฎหมายของ กปภ. เนื่องจากข"อมูลส�วนบุคคลต"องนําไปใช"
พิจารณาอนุมัติเงินเดือน และผลประโยชน>อ่ืน ๆ 

5 เพื่อวัตถุประสงค>ในการบริหาร
จั ด ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร  ใ ห" แ ก�
บุคลากร เช�น การยืมเงินทด
รองจ�าย สวัสดิการการเบิก           
ค�า รักษาพยาบาล และการ
ตรวจร�างกายประจําปY 

ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของผู"ปฏิบัติงาน  
เป�นความจําเป�นสําหรับ กปภ. ในการปฏิบัติตามสัญญาจ"าง      
และสัญญาอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคลากรเป�นคู�สัญญา 

ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล  
ส�วนบุคคลของบุคลากร และผู"ที่เก่ียวข"องกับบุคลากร เป�นความ
จําเป�นต�อการบริหารจัดการด"านทรัพยากรบุคคล เช�น การจัดสรร
สวัสดิการและผลประโยชน>ของบุคลากร และผู"ที่ เ ก่ียวข"องกับ
บุคลากร 

ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให"บรรลุวัตถุประสงค>เก่ียวกับ
การคุ"มครองแรงงาน : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของ
บุคลากร เป�นความจําเป�นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให"บรรลุ
วัตถุประสงค>เก่ียวกับการคุ"มครองแรงงาน สวัสดิการ เก่ียวกับ    
การรักษาพยาบาลของผู"มีสิทธิตามกฎหมาย  

ฐานความยินยอม.:..การตรวจสุขภาพ การเข"ารับการรักษา                  
ในสถานพยาบาลของ กปภ. 

6 เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค> ใ น ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ
หน"าที่ของพนักงานและลูกจ"าง 

ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล   
ส�วนบุคคลของพนักงานและลูกจ"าง เป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>
โดยชอบด"วยกฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการด"านทรัพยากรบุคคล 
หรือเพื่อประโยชน>อ่ืนใดในการประกอบกิจการของ กปภ. 

7 เพื่อวัตถุประสงค>ในการบันทึก
เวลาการทํางาน จ�ายเงินเดือน 
ค�าจ" าง  โบนัส  ค� าตอบแทน 
หรือสิทธิประโยชน>ใด 

ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของบุคลากร   
เป�นความจําเป�นสําหรับการจ�ายค�าจ"าง เงินเดือน โบนัส ค�าตอบแทน
และ/หรือสิทธิประโยชน>ใด ๆ ตามสัญญาจ"าง และสัญญาอ่ืน ๆ        
ซ่ึงบุคลากรเป�นคู�สัญญา 

ฐานกฎหมาย : ในบางกรณี การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล
ของบุคลากรและผู"ที่ เก่ียวข"องกับบุคลากร เป�นการปฏิบัติตาม
กฎหมายของ กปภ. เช�น การหักภาษี ณ ที่จ�าย ตามกฎหมาย       
ว� าด"วยภาษีอากร การหักเงินชดใช"หนี้นํ าส� งกรมบัง คับคดี          
ตามคําพิพากษา เป�นต"น 
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      ฐานความยินยอม : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของ
บุคลากรในการหักเงินเดือน โบนัส หรือเงินได"อ่ืนใดจาก กปภ. 
ให"แก�สถาบันการเงิน หรือ สหกรณ>ออมทรัพย> กปภ. โดยได"รับ
ความยินยอมเป�นหนังสือจากบุคลากร 

8 เพื่อวัตถุประสงค>ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ เ ก่ียวข"องกับ          
การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล และคําสั่งโดยชอบด"วย
กฎหมายของหน�วยงานของรัฐ
และเจ"าหน"าที่ที่เก่ียวข"อง 

ฐานกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของบุคลากร 
และผู"ที่เก่ียวข"องกับบุคลากร เป�นการปฏิบัติตามกฎหมายของ 
กปภ. ซ่ึงรวมถึงแต�ไม�จํากัดเฉพาะ กฎหมายภาษีอากร กฎหมาย   
ว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล เช�น การส�งข"อมูลส�วนบุคคล
ของบุคลากรให"แก�หน�วยงานของรัฐที่เก่ียวข"อง เช�น กรมสรรพากร   
กรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมบังคับคดี 
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน เป�นต"น 

9 เพื่อวัตถุประสงค>ในการบริหาร
จัดการ การฝKก อบรมบุคลากร 
ซ่ึงรวมถึงแต�ไม�จํากัดเฉพาะ 
การรวบรวมรายชื่อผู"ที่มีความ
ประสงค>จะเข"าฝKกอบรม และ
ดํ า เนิ นกา รบ ริหา รจั ดกา ร    
ทางทะเบียนและสิ่ ง อํานวย
ความสะดวกต�าง ๆ 

ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล   
ส�วนบุคคลของบุคลากร เป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบ
ด"วยกฎหมายของ กปภ. ในการบริการจัดการการจัดฝKกอบรม เช�น    
การลงทะเบียนหลักสูตรอบรม การจัดให"มีแผนการดําเนินการและ
แบบฝKกอบรม ตลอดจนการจัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ    
ที่เหมาะสม สําหรับการจัดฝKกอบรม เป�นต"น 

10 เพื่อวัตถุประสงค>ในการบริหาร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล       
ในเร่ืองอ่ืน ๆ เช�น การลงโทษ
ทางวินัยความรับผิดทางละเมิด       
ของเจ"าหน"าที่  การเลิกจ" าง          
การลาออก และการเกษียณ 
เป�นต"น 

ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของบุคลากร     
เป�นความจํา เป�นเพื่อใช" ในการปฏิบัติหน"าที่ตามสัญญาจ"าง       
และสัญญาอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคลากรเป�นคู�สัญญา เช�น การเลิกจ"าง ในกรณี
ที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณจากการทํางาน และการบันทึก
ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยของบุคลากรที่ฝlาฝmนระเบียบ        
หรือข"อบังคับการทํางาน เป�นต"น 

ฐานกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของบุคลากร   
เป�นการปฏิบัติตามกฎหมายของ กปภ. เพื่อให"บรรลุวัตถุประสงค>
เก่ียวกับการคุ"มครองแรงงาน.เช�น.การดําเนินการตามกระบวน     
การเลิกจ"าง การลาออกหรือการเกษียณของบุคลากร ตามกฎหมาย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ> กฎหมายว�าด"วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ      
การลงโทษทางวินัย และการเลิกจ"าง เป�นต"น 
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ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล   
ส�วนบุคคลของบุคลากร เป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน> โดยชอบ
ด"วยกฎหมายในการจัดการด"านทรัพยากรบุคคลของ กปภ. เช�น 
การลงโทษทางวินัยและบันทึกประวัติการถูกลงโทษทางวินัย     
ของบุคลากร และการพ"นสภาพจากการเป�นบุคลากรของ กปภ. 
เป�นต"น 

11 เพื่อวัตถุประสงค>ในการติดต�อ 
สื่อสารกับผู"สมัครงาน บุคลากร
และผู"ที่เก่ียวข"อง 

ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล   
ส�วนบุคคลเป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมายของ 
กปภ. ในการติดต�อสื่อสารกับผู"สมัครงาน บุคลากร และผู"ที่เก่ียวข"อง 

12 เพื่อวัตถุประสงค>ในการก�อตั้ง
สิทธิ เ รียกร"องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตาม หรือการใช"สิทธิ
เรียกร"องตามกฎหมาย หรือ
การยกข้ึนต�อสู"ซ่ึงสิทธิเรียกร"อง
ของ กปภ. ในข้ันตอนต�าง ๆ 
ตามกฎหมาย 

ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส� วนบุคคล เป�นความจํ า เป�น เพื่ อการก�อตั้ งสิทธิ เ รียกร"อง            
ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช"สิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย 
หรือการยกข้ึนต�อสู"ซ่ึงสิทธิเรียกร"องของ กปภ. ในข้ันตอนต�าง ๆ          
ตามกฎหมาย เช�น การสอบสวนและ/หรือการไต�สวนโดยเจ"าหน"าที่
รัฐ การเตรียมคดี การดําเนินคดี และ/หรือการต�อสู"คดีในชั้นศาล     
เป�นต"น 

13 เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค> ใ น ก า ร
ต ร วจ สอบ ดู แ ล คว า มส ง บ
เ รี ยบร" อยและ รักษาความ
ปลอด ภั ยขอ งบุ ค คล  แล ะ
ทรัพย>สินของ กปภ. 

ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล   
ส�วนบุคคลเป�นความจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย   
ในการตรวจสอบดูแล ความสงบเรียบร"อย และรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย>สินของ.กปภ. หรือการใช"ภาพบันทึกจากกล"องวงจรป:ด 
(CCTV).เพื่อปnองกันการสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย>สินของ กปภ. 
หรือใช"เพื่อติดตามเอาคืนทรัพย>สิน หรือเรียกให"ชดใช"ค�าเสียหาย  
ในกรณีที่มีการทําให"ทรัพย>สินของ กปภ. สูญหาย หรือเสียหาย  
เป�นต"น 

ฐานการปnองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลเป�นความจําเป�น        
เพื่อประโยชน>ในการตรวจสอบดูแล ปnองกัน หรือระงับเหตุการณ>ใด ๆ 
ที่อาจเป�นอันตรายต�อชีวิต ร�างกายหรือสุขภาพของบุคคล 
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ลําดับ 
วัตถุประสงค9ในการ 
ประมวลผลข$อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

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

กปภ. จะแจ"งให"ท�านทราบถึงวัตถุประสงค>อ่ืนใดอันเป�นเหตุให" 
กปภ. ต"องประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�านนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค>ตามที่ระบุไว"ข"างต"น หรือเม่ือ กปภ. มีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค>เดิมที่กําหนดไว" 

ทั้ งนี้  หากเป�นกรณีที่กฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูล        
ส�วนบุคคลกําหนดให"การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลใดต"องได"รับ
ความยินยอมจากท�าน กปภ. จะขอความยินยอมจากท�าน 

 
    3.2.เนื่องจากข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ท่ี กปภ..จะดําเนินการประมวลผล เพ่ือวัตถุประสงค>

ท่ีกําหนดไว"ตามข"อ 3.1.ข"างต"น ในส�วนท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือมี    
ความจําเป�นเพ่ือเข"าทําสัญญากับท�าน เป�นข"อมูลท่ีจําเป�นต�อการบรรลุวัตถุประสงค>ดังกล�าว หากท�านไม�
ประสงค>ท่ีจะให"ข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวแก� กปภ. อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทําให" กปภ.          
ไม�สามารถปฏิบัติหน"าท่ีภายใต"สัญญาท่ีได"เข"าทํากับท�าน หรือไม�สามารถเข"าทําสัญญากับท�านได" แล"วแต�กรณี 
ในกรณีดังกล�าว กปภ. อาจมีความจําเป�นต"องปฏิเสธการเข"าทําสัญญากับท�าน 

    3.3 ในกรณีท่ี กปภ. จะดําเนินการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�านในลักษณะท่ี      
ไม�สอดคล"องกับวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดข"างต"น กปภ. จะจัดทําประกาศความเป�นส�วนตัวเพ่ิมเติม และ/หรือมี
หนังสือชี้แจงท�านเก่ียวกับการประมวลผลข"อมูลในลักษณะดังกล�าว  

4. การเป?ดเผยข$อมูลส�วนบุคคล 
    4.1.กปภ..อาจเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ภายใต"วัตถุประสงค> และตามหลักเกณฑ>

ท่ีกฎหมายกําหนด ให"แก�บุคคลและหน�วยงาน ดังต�อไปนี้ 
           (1) ผู"รับจ"าง หรือผู"ให"บริการ หรือผู"ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. มอบหมาย

หรือว�าจ"างให"ทําหน"าท่ีบริหารจัดการ/ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลให"แก� กปภ. ในด"านต�าง ๆ เช�น การตรวจ
สุขภาพของพนักงานและลูกจ"าง การให"บริการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข"อมูล บริการชําระเงิน 
บริการรับส�งไปรษณีย> บริการรับส�งพัสดุ บริการจัดพิมพ> บริการฝKกอบรม บริการวิเคราะห>ข"อมูล บริการทําการ
วิจัย การทําการตลาด หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเป�นประโยชน>ต�อท�าน หรือเก่ียวข"องกับการประกอบกิจการของ 
กปภ. เช�น ธนาคารพาณิชย> โรงพยาบาล สหกรณ>ออมทรัพย> กปภ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ฌาปนกิจ
สงเคราะห> กปภ. บริษัทประกันภัย มูลนิธิ กปภ. สมาคมสโมสร กปภ. สถาบันการศึกษา/สถาบันฝKกอบรม   
เป�นต"น 
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    (2).หน�วยงานของรัฐท่ีมีหน"าท่ีกํากับดูแลตามกฎหมาย หรือท่ีร"องขอให"เป:ดเผยข"อมูล      
ส�วนบุคคลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือท่ีเก่ียวข"องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือท่ีได"รับอนุญาต
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง เช�น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย> กรมสรรพากร สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการสรรพกําลังกลาโหม 
สํานักงานอัยการสูงสุด ศาล สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน กรมบังคับคดี สํานักงานตํารวจแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
ปnองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ กองทุนเงินให"กู"ยืมเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพการประปาส�วนภูมิภาค ซ่ึงจดทะเบียนแล"ว บริษัทหลักทรัพย>จัดการกองทุน (นายทะเบียนกองทุน)         
กรมสวัสดิการและคุ"มครองแรงงาน สถาบันการศึกษา หน�วยบัญชาการรักษาดินแดน คณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป�นต"น 

    (3).บุคคลหรือหน�วยงานอื่นใดที่ท �านให"ความยินยอมให"เป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคล      
ของท�านต�อบุคคลหรือหน�วยงานนั้นๆ 

4.2 การเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�านให"กับบุคคลอ่ืน จะดําเนินการภายใต"วัตถุประสงค> 
ท่ีกําหนด หรือวัตถุประสงค>อ่ืนท่ีกฎหมายกําหนดให"กระทําได"เท�านั้น ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดว�าต"องได"รับ
ความยินยอมจากท�าน กปภ. จะขอความยินยอมจากท�านก�อน 

4.3.ในการเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�านให"กับบุคคลอ่ืน กปภ..จะจัดให"มีมาตรการ       
ท่ีเหมาะสมเพ่ือคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลท่ีได"เป:ดเผย และเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหน"าท่ีการคุ"มครอง
ข"อมูลส�วนบุคคล ตามท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลกําหนด ท้ังนี้ ในกรณีท่ี กปภ. ส�งหรือโอน
ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านไปต�างประเทศ กปภ. จะดําเนินการเพ่ือทําให"แน�ใจว�าประเทศปลายทาง องค>การ
ระหว�างประเทศ หรือผู"รับข"อมูลในต�างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลท่ีเพียงพอ       
หรือเพ่ือทําให"แน�ใจว�าการส�งหรือโอนข"อมูลส�วนบุคคลของท�านไปต�างประเทศ.เป�นไปตามหลักเกณฑ>            
ท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี กปภ. อาจขอความยินยอมของท�าน 
สําหรับการส�งหรือโอนข"อมูลส�วนบุคคลของท�านไปยังต�างประเทศดังกล�าว 

5. ระยะเวลาเก็บรักษาข$อมูลส�วนบุคคล 
    กปภ. จะเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลของท�านตามระยะเวลาท่ีจําเป�น เพ่ือให"บรรลุ

วัตถุประสงค>ในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลนั้น ๆ และจะเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลเป�นระยะเวลา     
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"องกําหนด (ถ"ามี) โดยคํานึงถึงอายุความตามกฎหมายสําหรับการดําเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น
จากหรือเก่ียวข"องกับเอกสารหรือข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. เก็บรวบรวมไว"ในแต�ละรายการ  

    หลังจากครบกําหนดระยะเวลาดังกล�าวข"างต"น กปภ. จะลบหรือทําลายข"อมูลส�วนบุคคล
ดังกล�าว จากการจัดเก็บ หรือระบบของ กปภ. และของบุคคลอ่ืนซ่ึงให"บริการแก� กปภ. (ถ"ามี) หรือทําให"ข"อมูล
ส�วนบุคคลของท�านเป�นข"อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวท�านได" เว"นแต�จะเป�นกรณีท่ี กปภ. สามารถเก็บรักษาข"อมูล
ส�วนบุคคลดังกล�าวได"ต�อไปตามท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง
กําหนดตามช�องทางการติดต�อในข"อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้  
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6. สิทธิตามกฎหมายของท�าน 
    ท�านมีส ิทธิตามกฎหมายว�าด"วยการคุ "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�อการเก็บรวบรวม 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�นในการเก็บรักษาไว"ตามวัตถุประสงค>   

ท่ีกําหนดไว"ในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน 
(2) ท�านถอนความยินยอมที่เป�นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข"อมูล  

ส�วนบุคคล และ กปภ. ไม�มีอํานาจตามกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม หรือการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล
ดังกล�าว  อีกต�อไป 

(3) ท�านได"คัดค"านการประมวลผลข"อ 6.6 หรือ 
(4) เม่ือมีการเก็บ หรือประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�านโดยไม�ชอบด"วยกฎหมาย 

    6.5 สิทธิในการขอให"ระงับการใช"ข"อมูลส�วนบุคคล 
          ท�านมีสิทธิขอให" กปภ. ระงับการใช"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ในกรณีดังต�อไปนี้ 

(1) กปภ. อยู�ระหว�างการตรวจสอบคําขอใช"สิทธิแก"ไขข"อมูลส�วนบุคคลหรือคัดค"าน
การเก็บรวบรวม การใช" หรือการเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน 

(2) ท�านขอให" กปภ. ระงับการใช"ข"อมูลส�วนบุคคลแทนการลบ หรือทําลายข"อมูล  
ส�วนบุคคลท่ีไม�มีความจําเป�นอีกต�อไป เนื่องจากท�านมีความจําเป�นต"องขอให" กปภ. เก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคล  
ของท�านไว" เพ่ือใช"ในการก�อต้ังสิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช"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�นปpจจุบัน ไม�ครบถ"วนสมบูรณ> หรือก�อให"เกิดความเข"าใจผิด 
    6.8 สิทธิในการร"องเรียน 
          ท�านมีสิทธิร"องเรียนต�อคณะกรรมการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลหรือสํานักงาน

คณะกรรมการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลหาก กปภ. กระทําการอันเป�นการฝlาฝmนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล 

          ในกรณีที ่ท �านประสงค>จะใช"ส ิทธ ิดังกล�าวข"างต"น ท�านสามารถติดต�อขอรับ      
แบบคําขอใช"สิทธิของเจ"าของข"อมูลส�วนบุคคลได"ที่ กปภ. (สนญ.).กปภ.ข. และกปภ.สาขา หรือดาวน>โหลด
เอกสารดังกล�าวผ�านทางเว็บไซต>ของ กปภ..(www.pwa.co.th).หรือติดต�อตามช�องทางการติดต�อข"อ 8      
ของประกาศฯ ฉบับนี้ อย�างไรก็ดี กปภ. อาจปฏิเสธการใช"สิทธิดังกล�าวข"างต"นของท�านได"ตามหลักเกณฑ>      
และเง่ือนไขท่ีกฎหมายคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"องกําหนดไว" ท้ังนี้ ในกรณีท่ี กปภ. 
ปฏิเสธการใช"สิทธิ กปภ. จะแจ"งเหตุผลของการปฏิเสธนี้ให"ท�านทราบ 

7. การรักษาความปลอดภัย 
    กปภ. มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูล       

ส�วนบุคคลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง รวมท้ังจํากัดการเข"าถึงข"อมูลส�วนบุคคลของท�านจากพนักงาน ลูกจ"าง   
และตัวแทนของ กปภ. เพ่ือปnองกันไม�ให"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านถูกนําไปใช" เป:ดเผย ทําลาย หรือเข"าถึง     
โดยไม�ได"รับอนุญาต 

8. ช�องทางการติดต�อ  
    ในกรณีท่ีท�านมีข"อสงสัยหรือต"องการใช"สิทธิของท�านตามท่ีกําหนดไว"ในประกาศความเป�น

ส�วนตัวนี้ ท�านสามารถติดต�อ กปภ. ผ�านช�องทาง ดังนี้ 
    ผู"ควบคุมข"อมูลส�วนบุคคล และเจ"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�วนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"องกําหนด โดย กปภ. จะแจ"งประกาศฯ         
ฉบับปรับปรุง ผ�านทางเว็บไซต>ของ กปภ..(www.pwa.co.th).ท้ังนี้ กปภ..ขอแนะนําให"ท�านตรวจสอบ        
การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป�นส�วนตัวเป�นระยะ ๆ 

 
    ให"ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช"บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 


