
 
 

ประกาศความเป�นส�วนตัว (Privacy Notice) 
สําหรับคู�ค#าและคู�ความร�วมมือของการประปาส�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"อมูลและวัตถุประสงค>                  
ในการดําเนินการดังกล�าว รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข"อมูล สิทธิของท�าน        
การรักษาความลับ ความปลอดภัยของข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน และวิธีการท่ีสามารถติดต�อ กปภ. เพ่ือให"
ม่ันใจได"ว�าข"อมูลส�วนบุคคลของท�านท่ี กปภ. ได"รับจะถูกนําไปใช"ตามความต"องการของท�าน และตามท่ี
กฎหมายกําหนด โดยประกาศความเป�นส�วนตัวฉบับนี้ ใช"สําหรับบุคคลดังต�อไปนี้ 

  (1) คู�ค"าหมายความร�วมถึง 
      1.1 ผู"ยื่นขอข้ึนทะเบียน หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือกลุ�มนิติบุคคลผู"ประสงค>จะขอ  
ข้ึนทะเบียนให"มีสิทธิรับจ"างงานก�อสร"างของ กปภ. หรือสามารถจําหน�ายพัสดุสําหรับใช"ในกิจการของ กปภ.    
และผู"ท่ีเก่ียวข"อง 
      1.2.ผู"ยื่นข"อเสนอ หมายถึง บุคคล นิติบุคคล หรือกลุ�มนิติบุคคลผู"ประสงค>จะเสนอราคา
และผู"ท่ีเก่ียวข"อง 
      1.3.คู�สัญญา หมายถึง คู�สัญญาของ กปภ..และให"หมายความรวมถึงลูกจ"างหรือตัวแทน
ของผู"รับจ"าง หรือผู"รับจ"างช�วง (ถ"ามี) ผู"คํ้าประกันและบุคคลท่ีเก่ียวกับคู�สัญญาและคู�สัญญาท่ีสิ้นผลผูกพัน    
กับ กปภ. แล"วและผู"ท่ีเก่ียวข"อง 
  (2) คู�ความร�วมมือ หมายถึง องค>กรหรือกลุ�มบุคคลท่ีมีความร�วมมือในการดําเนินการกับ
องค>กรท่ีจะสนับสนุนกิจกรรม หรือการดําเนินงาน หรือผู" ท่ีร�วมดําเนินการเป�นครั้งคราวท่ีมีเปHาหมาย            
ท่ีสอดคล"องกันหรือเหมือนกันโดยท่ัวไป เช�น หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชนเป�นต"น 
  กปภ. จึงขอเรียนให"ท�านโปรดอ�านเอกสารฉบับนี้ เพ่ือรับทราบ และเข"าใจวัตถุประสงค>ท่ี 
กปภ. ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน 

1. วิธีท่ี กปภ. รับและเก็บรวบรวมข#อมูลส�วนบุคคล 
      1.1 กปภ. รับ และเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลของท�านผ�านช�องทางต�าง ๆ ดังนี้ 
           (1) ข"อมูลส�วนบุคคลท่ีท�านให"ไว"กับ กปภ. โดยตรง 
           กปภ. อาจได"รับข"อมูลส�วนบุคคลของท�านในรูปแบบต"นฉบับเอกสารหรือสําเนา
เอกสาร ซ่ึงมีข"อมูลส�วนบุคคลปรากฏอยู�จากคู�ค"าหรือคู�ความร�วมมือโดยตรง 
           (2) ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. ได"รับมาจากหน�วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอก 
           กปภ. อาจได"รับหรือเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลของท�านจากหน�วยงาน
ภายนอก แหล�งข"อมูลสาธารณะ แหล�งข"อมูลเก่ียวกับธุรกิจของท�าน หรือ แหล�งข"อมูลทางการค"า เป�นต"น 
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     (3) ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. เก็บรวบรวมจากท�านโดยอัตโนมัติ 
            กปภ. อาจเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคลของท�านโดยอัตโนมัติผ�านช�องทางต�าง ๆ 
เช�น การใช"คุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคล"ายคลึงกัน ตามนโยบายการใช"คุกก้ีท่ี กปภ. กําหนด 
      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"รับความยินยอมจากท�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�วนบุคคล            
มีผลใช"บังคับ กปภ. จะเก็บรวบรวมและใช"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านต�อไปตามวัตถุประสงค>เดิมท่ี กปภ. ได"แจ"ง
ไว"แก�ท�านในการเก็บรวบรวมข"อมูลส�วนบุคคล ซ่ึงท�านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต�อมายัง กปภ.         
ตามช�องทางการติดต�อในข"อ 8 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ท้ังนี้ กปภ. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคําขอยกเลิก
ความยินยอมของท�านและดําเนินการตามท่ีกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลกําหนด 

2. ข#อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 
      ข"อมูลส�วนบุคคลท่ี กปภ. เก็บรวบรวมสามารถแบ�งแยกเป�นประเภทต�างๆ 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/ปUเกิด อายุ เพศ เลขประจําตัว
ประชาชน หมายเลขบัญชีธนาคาร รูปถ�าย ลายมือชื่อ และวุฒิการศึกษา เป�นต"น 
      2.2.ข"อมูลการติดต�อ เช�น ท่ีอยู�อาศัย หมายเลขโทรศัพท> โทรสาร อีเมล ไอดีผู"ใช"
สําหรับไลน>แอปพลิเคชัน (Line ID) และข"อมูลผู"ท่ีสามารถติดต�อได" เป�นต"น 
      2.3 ข"อมูลเก่ียวกับธุรกรรมการจัดซ้ือจัดจ"างและหลักประกัน เช�น เอกสารการจัดสรร
งบประมาณ หนังสือคํ้าประกัน หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส> หนังสือรับรองผลงาน ต๋ัวสัญญาใช"เงิน เช็ค   
และต"นข้ัวเช็ค ดาร>ฟ พันธบัตรรัฐบาล และเอกสารการเบิกจ�าย เป�นต"น  
      2.4 ข"อมูลท่ีใช"ประกอบเป�นหลักฐานในการเป�นคู�ค"า กปภ. รวมถึงข"อมูลของผู"เป�นหุ"นส�วน 
เช�น ข"อมูลส�วนบุคคลตามข"อ 2.1 ท่ีปรากฏในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล 
สําเนาทะเบียนบ"าน สําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาข"อตกลงท่ีแสดงถึงการเป�นหุ"นส�วน สําเนาหนังสือรับรอง    
การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห>สนธิ บัญชีรายชื่อหุ"นส�วนผู"จัดการ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู"จัดการบัญชีผู"ถือหุ"นรายใหญ� เอกสารด"านฐานะทางการเงิน สําเนาใบอนุญาตขับข่ี สําเนาใบคู�มือจดทะเบียน
รถยนต>เลขทะเบียนรถยนต> ชนิดของรถยนต> สําเนาโฉนดท่ีดิน สําเนาหนังสือมอบอํานาจ สําเนาหนังสือ    
รับรองบริษัท และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจต�างๆ เป�นต"น 
      2.5 ข"อมูลด"านเทคนิค เช�น ข"อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร> (Log.File).หมายเลขประจํา
เครื่องคอมพิวเตอร> (IP.Address).และข"อมูลท่ี กปภ. ได"เก็บรวบรวมผ�านคุกก้ี (Cookies).หรือเทคโนโลยีอ่ืนท่ี   
คล"ายคลึงกัน เป�นต"น 
      2.6 ข"อมูลอ่ืนๆ เช�น บันทึกเสียงการสนทนา และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ�าน
กล"องวงจรป:ด (CCTV) เป�นต"น 
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3. วัตถุประสงค8และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข#อมูลส�วนบุคคล 
      3.1 กปภ. ประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ตามวัตถุประสงค> และฐานทางกฎหมาย 
ดังต�อไปนี้  

ลําดับที ่ วัตถุประสงค8ในการ 
ประมวลผลข#อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

1 
 
 
 

เพื่อวัตถุประสงค>ในการยื่นขอ
เป�นผู" ข้ึนทะเบียน เป�นคู�ค"ากับ 
กป ภ .  ห รื อบุ ค คล อ่ืน ใ ดที่ มี
ลักษณะคล"ายคลึงกัน 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อใช"ในการดําเนินการตามคําขอของ   
ผู"ที่จะยื่นขอข้ึนทะเบียนเป�นคู�ค"ากับ กปภ. หรือบุคคลอ่ืนใดที่มี
ลักษณะคล"ายคลึงกัน 

2 เพื่อวัตถุประสงค>ในการยืนยัน
ตัวตนและพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู"ยื่นข"อเสนอ 

    ฐ า น สั ญญ า  :.ก า รป ระ มว ล ผล ข" อ มู ล ส� ว น บุ ค ค ลข อ ง                
ผู"ยื่นข"อเสนอ เพื่อเป�นการจําเป�นในการยืนยันตัวตนและพิจารณา
คุณสมบัติของผู"ยื่นข"อเสนอก�อนจะได"รับการพิจารณาคัดเลือกเป�น
คู�สัญญากับ กปภ.  

    ฐานกฎหมาย :. การประมวลผลข"อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ว�าด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐซ่ึงบังคับใช"กับ 
กปภ. 

3 เพื่อวัตถุประสงค>ในการจัดซ้ือจัด
จ"างและการคัดเลือกคู�สัญญา 
หรือบุคคล อ่ืนใดที่ มีลักษณะ
คล"ายคลึงกัน 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลเป�นการจําเป�น
เพื่อพิจารณาข"อเสนอของผู"ที่คาดว�าจะเป�นคู�สัญญาของ กปภ. หรือ
บุคคลอ่ืนใดที่ มีลักษณะคล"ายคลึงกัน เพื่อก�อนิติสัมพันธ>เป�น
คู�สัญญากับ กปภ. 

    ฐานกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ว�าด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐซ่ึงบังคับใช"กับ 
กปภ. 

4 เพื่อวัตถุประสงค>ในการจัดทํา
สัญญาระหว�างคู�สัญญากับ กปภ. 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของคู�สัญญา   
เป�นการจําเป�นเพื่อใช"ประกอบการเข"าทําสัญญา 

5 เพื่อวัตถุประสงค>ในการบริหาร
สัญญาและตรวจรับพัสดุของ 
กปภ. 
 

    ฐานสัญญา : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของคู�สัญญากับ 
กปภ. เพื่อเป�นการบริหารสัญญา การปฏิบัติตามสัญญา และ
ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให"เป�นไปตามสัญญา 

    ฐานกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
ว�าด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐซ่ึงบังคับใช"กับ 
กปภ. 

6 เ พื่ อ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค> ใ น ก า ร
ติดต�อสื่อสารกับคู�ค"า คู�ความ
ร�วมมือ หรือบุคคล อ่ืนใดที่ มี
ลักษณะคล"ายคลึงกัน 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย      
ในการติดต�อสื่อสารทางธุรกิจกับคู�ค"า คู�ความร�วมมือ หรือบุคคล   
อ่ืนใดที่มีลักษณะคล"ายคลึงกัน เช�น การติดต�อประสานงานกับคู�ค"า 
คู�ความร�วมมือ หรือตัวแทนเป�นต"น 
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ลําดับที ่ วัตถุประสงค8ในการ 
ประมวลผลข#อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

7 เพื่อวัตถุประสงค>ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข"องกับการ
ประกอบธุรกิจของ กปภ. และ
คําสั่งโดยชอบด"วยกฎหมายของ
หน�วยงานของรัฐและเจ"าหน"าที่          
ที่เก่ียวข"อง 

    ฐานกฎหมาย : เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงบังคับใช"กับ
กปภ.  อาทิ  กฎหมายว� าด" วยภาษีอากร กฎหมายว� าด" วย           
การคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล และคําสั่งโดยชอบด"วยกฎหมายของ
หน�วยงานของรัฐและเจ"าหน"าที่ที่เก่ียวข"อง เช�น ศาล กรมบังคับคดี 
สํานักงานคณะกรรมการปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน และสํานักงานคณะกรรมการ
คุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล เป�นต"น 

8 เพื่อวัตถุประสงค>ในการก�อตั้ง
สิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย การ
ป ฏิบั ติ ต ามห รือกา ร ใช" สิ ท ธิ
เรียกร"องตามกฎหมาย หรือการ
ยก ข้ึนต�อสู" ซ่ึ ง สิทธิ เ รียกร" อง
ของ.กปภ. ในข้ันตอนต�าง ๆ 
ตามกฎหมาย 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อการก�อตั้งสิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย 
การปฏิบัติตามหรือการใช"สิทธิเรียกร"องตามกฎหมาย หรือการ
ยก ข้ึนต� อสู" ซ่ึ ง สิ ทธิ เ รียกร" องของ  กปภ. ใน ข้ันตอนต� าง  ๆ            
ตามกฎหมาย เช�น การสอบสวนและ/หรือการไต�สวนโดยเจ"าหน"าที่
รัฐ การเตรียมคดี การดําเนินคดี และ/หรือการต�อสู"คดีในชั้นศาล 
เป�นต"น 

9 เพื่อวัตถุประสงค>ในการตรวจสอบ
ดูแลความสงบเรียบร"อยและรักษา
ความปลอดภัยของบุคคล และ
ทรัพย>สินของ กปภ. 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย     
ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร"อยและรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย>สินของ กปภ. เช�น การใช"ภาพบันทึกจากกล"องวงจรป:ด 
(CCTV).เพื่อปHองกันการสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย>สินของ 
กปภ. หรือใช"เพื่อติดตามเอาคืนทรัพย>สิน หรือเรียกให"ชดใช"
ค�าเสียหาย ในกรณีที่มีการทําให"ทรัพย>สินของ กปภ. สูญหาย หรือ
เสียหาย เป�นต"น 

    ฐานการปHองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพ
ของบุคคล : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลเป�นการจําเป�น      
เพื่อประโยชน>ในการตรวจสอบ ดูแล ปHองกัน หรือระงับเหตุการณ>ใด ๆ 
ที่อาจเป�นอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

10 เพื่อวัตถุประสงค>ในการเชื่อมโยง
ข"อมูลระหว�างคู�ความร�วมมือ 

    ฐานการศึกษาวิจัย/สถิติ.:.การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล   
เป�นการจําเป�นเพื่อใช"ในการพัฒนาการให"บริการ และปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคให"ดียิ่งข้ึน 

    ฐานเพื่อประโยชน>สาธารณะ : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล
เป�นความจําเป�นเพื่อให"การปฏิบัติภารกิจของ กปภ. บรรลุ
วัตถุประสงค> 
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ลําดับที ่ วัตถุประสงค8ในการ 
ประมวลผลข#อมูล 

ฐานในการประมวลผล 

11 เพื่อวัตถุประสงค>ในการศึกษาวิจัย 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

    ฐานศึกษาวิจัย/สถิติ : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลเป�น
ความจําเป�นเพื่อในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให"ดียิ่งข้ึน 

    ฐานเพื่อประโยชน>สาธารณะ : การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล
เป�นความจําเป�นเพื่อให"การปฏิบัติภารกิจของ กปภ. บรรลุ
วัตถุประสงค> 

12 เพื่อการดําเนินการใด ๆ ที่จําเป�น 
และ เป� นประ โ ยชน> ต� อท� า น     
ห รื อ เ ก่ี ย ว ข" อ ง โ ด ย ต ร ง กั บ
วัตถุประสงค>ที่กําหนดข"างต"น 
 

    ฐานประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย : การประมวลผลข"อมูล
ส�วนบุคคลเป�นการจําเป�นเพื่อประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมาย      
ในการดําเนินการใดๆ ที่จําเป�นของ กปภ. และ/หรือเป�นประโยชน>
ต�อท�าน หรือเก่ียวข"องโดยตรงกับวัตถุประสงค>ที่กําหนดข"างต"น 
ทั้งนี้ หากเป�นกรณีที่กฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล
กําหนดให" การประมวลผลข"อ มูลส� วนบุคคลใดต"อง ได" รับ         
ความยินยอมจากท�าน กปภ. จะขอความยินยอมโดยชัดแจ"ง      
จากท�าน 

      3 .2 เนื่ องจากข"อ มูลส� วน บุคคลของท� าน ท่ี  กปภ .  จะดํา เนินการประมวลผล                
เพ่ือวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดตามข"อ 3.1 ข"างต"น ในส�วนท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย         
หรือสัญญาหรือมีความจําเป�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 หรือยกเลิก      
การจัดซ้ือจัดจ"าง/การรับบริการท่ีเก่ียวข"องกับท�าน ไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วน 
      3.3 ในกรณีท่ี กปภ. จะดําเนินการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ในลักษณะ      
ท่ีไม�สอดคล"องกับวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดข"างต"น กปภ. จะจัดทําประกาศความเป�นส�วนตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ         
มีหนังสือชี้แจงท�านเก่ียวกับการประมวลผลข"อมูลในลักษณะดังกล�าว  

4. การเป@ดเผยข#อมูลส�วนบุคคล 
      4.1 กปภ. อาจเป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน ภายใต"วัตถุประสงค>และตามหลักเกณฑ>
ท่ีกฎหมายกําหนดให"แก�บุคคลและหน�วยงาน ดังต�อไปนี้ 
           (1) หน�วยงานของรัฐท่ีมีหน"าท่ีกํากับดูแลตามกฎหมาย หรือท่ีร"องขอให"เป:ดเผยข"อมูล
ส�วนบุคคลโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือท่ีเก่ียวข"องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือท่ีได"รับอนุญาต
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง เช�น ศาล สํานักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน กรมบังคับคดี สํานักงานตํารวจแห�งชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
ปHองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ สถาบันการศึกษา เป�นต"น 
          (2) บุคคลหรือหน�วยงานอ่ืนใดท่ีท�านให"ความยินยอมให"เป:ดเผยข"อมูลส�วนบุคคล    
ของท�านต�อบุคคลหรือหน�วยงานนั้นๆ 
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      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:ดเผยและเพ่ือปฏิบัติตามมาตรฐานและหน"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�างประเทศนั้น มีมาตรฐานการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลท่ีเพียงพอ        
หรือเพ่ือทําให"แน�ใจว�าการส�งหรือโอนข"อมูลส�วนบุคคลของท�านไปต�างประเทศเป�นไปตามหลักเกณฑ>ท่ีกฎหมาย    
ว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลกําหนด โดยในบางกรณี กปภ. อาจขอความยินยอมจากท�านสําหรับการส�ง
หรือโอนข"อมูลส�วนบุคคลของท�านไปยังต�างประเทศดังกล�าว 

5. ระยะเวลาเก็บรักษาข#อมูลส�วนบุคคล 
      ภายใต" พ.ร.บ.คุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล พ.ศ..2562.พ.ร.บ.ว�าด"วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร> พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด"วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526       
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง กปภ..จะเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคลของท�านตามระยะเวลาท่ีจําเป�น เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค>ท่ีกําหนดในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาการเก็บรักษาข"อมูลส�วนบุคคล      
จะเปลี่ยนแปลงไปโดยข้ึนอยู�กับวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล หลังจากครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล�าวข"างต"น กปภ. จะลบหรือทําลายข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว จากการจัดเก็บหรือระบบ      
ของ กปภ. และผู"ซ่ึงให"บริการแก� กปภ. (ถ"ามี) หรือทําให"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านเป�นข"อมูลท่ีไม�สามารถระบุ
ตัวท�านได" เว"นแต�นิติสัมพันธ>ระหว�างท�านกับ กปภ..ยังมิได"สิ้นสุดลงหรือข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวจําเป�นต�อ     
การก�อต้ังสิทธิเรียกร"องทางกฎหมายของ กปภ. หรือกรณีมีข"อพิพาทท้ังก�อนและในระหว�างดําเนินคดีทางศาล
จนสิ้นสุดระยะเวลาบังคับคดีตามกฎหมาย 

6. สิทธิตามกฎหมายของท�าน 
      ท�านมีสิทธิตามกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลในการดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
      6.1 สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม 
            ท�านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมท่ีท�านได"ให"ไว"กับ กปภ. เม่ือใดก็ได"เว"นแต�      
โดยสภาพ ไม�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 
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      6.4 สิทธิในการขอให"ลบข"อมูลส�วนบุคคล 
            ท�านมีสิทธิขอให" กปภ. ลบ หรือทําลาย หรือทําให"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านเป�น
ข"อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวบุคคลได"ในกรณี ดังต�อไปนี้ 
   (1) ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านหมดความจําเป�นในการเก็บรักษาไว"ตามวัตถุประสงค> 
ท่ีกําหนดไว"ในการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลของท�าน  
   (2) ท�านถอนความยินยอมท่ีเป�นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข"อมูล    
ส�วนบุคคล และ กปภ. ไม�มีอํานาจตามกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว
อีกต�อไป 
   (3) ท�านได"คัดค"านการประมวลผลข"อ 6.3 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 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 
      6.6 สิทธิในการคัดค"านการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล 
            ท�านมีสิทธิขอคัดค"านการประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคลในกรณีท่ี กปภ. อ"างฐาน              
การประมวลผลข"อมูลส�วนบุคคล เพ่ือประโยชน>โดยชอบด"วยกฎหมายของ กปภ. ของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน 
เพ่ือปฏิบัติหน"าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน>สาธารณะ หรือปฏิบัติหน"าท่ีในการใช"อํานาจรัฐท่ีได"มอบ
ให"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�นปoจจุบัน 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�นการฝqาฝrนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคล 
      ในกรณีท่ีท�านประสงค>จะใช"สิทธิดังกล�าวข"างต"น ท�านสามารถติดต�อขอรับแบบคําขอ      
ใช"สิทธิของเจ"าของข"อมูลส�วนบุคคลได"ท่ี กปภ. (สนญ.) กปภ.ข. และ กปภ.สาขา หรือดาวน>โหลดเอกสาร
ดังกล�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>และเง่ือนไขท่ี
กฎหมายคุ"มครองข"อมูลส�วนบุคคลหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"องกําหนดไว" ท้ังนี้ ในกรณีท่ี กปภ. ปฏิเสธ        
การใช"สิทธิ กปภ. จะแจ"งเหตุผลของการปฏิเสธให"ท�านทราบ 
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7. การรักษาความปลอดภัย  
      กปภ. มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยตามกฎหมายว�าด"วยการคุ"มครองข"อมูล     
ส�วนบุคคลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง รวมท้ังจํากัดการเข"าถึงข"อมูลส�วนบุคคลของท�านจากพนักงาน ลูกจ"าง 
และตัวแทนของ กปภ. เพ่ือปHองกันไม�ให"ข"อมูลส�วนบุคคลของท�านถูกนําไปใช" เป:ดเผย ทําลาย หรือเข"าถึงโดย
ไม�ได"รับอนุญาต 

8. ช�องทางการติดต�อ 
      ในการณีท่ีท�านมีข"อสงสัยหรือต"องการใช"สิทธิของท�านตามท่ีกําหนดไว"ในประกาศ      
ความเป�นส�วนตัวนี้ ท�านสามารถติดต�อ กปภ. ผ�านช�องทาง ดังนี้ 
      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 

9. การเปล่ียนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้ 
      กปภ. อาจทําการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป�นส�วนตัวฉบับนี้เป�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"ประกาศ ฯ ฉบับนี้มีผลใช"บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
 


