
 
ประกาศความเป็นส่วนตัว 

การประปานครหลวง 
…………………………………………………….. 

 ค ำประกำศเกี่ยวกับควำมเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ท่ำนซึ่งเป็นผู้ใช้งำน 
ผู้ขอใช้บริกำร/ผู้ใช้น้ ำ ซ่ึงต่อไปในประกำศนี้ เรียกว่ำ (“กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทรำบและเข้ำใจรูปแบบ
กำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ กำรประปำนครหลวง (ซึ่งต่อไปในประกำศนี้
เรียกว่ำ “กปน.” หรือ “เรา”) ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจำกท่ำนเพ่ือกำรด ำเนินกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ 

 กำรประปำนครหลวงเป็นรัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์ ผลิต จัดส่ง 
และจ ำหน่ำยน้ ำประปำเพ่ือประชำชนในเขตท้องที่กรุงเทพมหำนคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปรำกำร 
ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้น้ ำเพื่ออุปโภคบริโภคตำมสัญญำกำรใช้น้ ำประปำที ่ท่ำนท ำไว้กับ กปน.  

 ทั้งนี ้เรำด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนี้ 
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนภำยใต้ฐำน ควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติ
ตำมสัญญำกำรใช้น้ ำประปำ 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 เรำด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 2.1  เพ่ือให้บริกำรด้ำนกำรประปำแก่ท่ำน อำทิ กำรทดสอบ กำรตรวจสอบข้อมูล 
และกำรซ่อมบ ำรุงมำตรน้ ำ กำรติดตั้งประปำ กำรโอนกรรมสิทธิ์กำรใช้น้ ำ กำรแจ้งข้อมูลกำรใช้น้ ำประปำ  
กำรคืนเงินประกันกำรใช้น้ ำ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงท่อ 
 2.2  เพ่ือบริหำรจัดกำรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ควำมสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ กำรติดตำม
ผลกำรด ำเนินกำร หรือกำรด ำเนินกำรอย่ำงใด ๆ ที่มีต่อท่ำน 
 2.3  เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรผ่ำนกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ วิจัย 
ประเมินผล หรือกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสถิติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่กำรบริหำรงำนภำยในองค์กร 
หรือน ำมำพัฒนำธุรกิจกำรให้บริกำร  
 2.4  เพ่ือสร้ำง และจัดกำรเกี่ยวกับบัญชี (ออนไลน์) ของท่ำน อำทิ กำรสมัครเข้ำใช้
ระบบ e-service เป็นต้น 
 2.5  เ พ่ือบริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรช ำระและรับช ำระเงิน  
กำรออกหลักฐำนกำรช ำระเงินและกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับภำษี  เช่น กำรออกหลักฐำนใบเสร็จรับเงิน 
และใบก ำกับภำษี กำรออกใบแจ้งรำคำ กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย กำรสมัคร และกำรหักช ำระหนี้ค่ำน้ ำประปำ 
ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำร/บัตรเครดิต เพ่ือด ำเนินกำรอนุมัติ 
 2.6  เพ่ือติดต่อสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ แจ้งข่ำวเผยแพร่โฆษณำ หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ 
ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำด หรือเป็นประโยชน์สำธำรณะ หรือประโยชน์ของท่ำน 
โดยแท้   
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 2.7  เพ่ือรับข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น หรือบริหำรจัดกำร และตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง 
ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นใด ๆ จำกท่ำน 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช ้
 เพ่ือวัตถุประสงค์ตำมที่ได้แจ้งในข้อ 2. เรำเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

 3.1 แหล่งข้อมูลและรำยกำรข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี ้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล 

เก็บข้อมูลจำกท่ำนโดยตรงผ่ำนสัญญำ
กำรใช้น้ ำประปำ  

- ชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  
ที่อยู่ อีเมล  

 3.2 จุดประสงค์กำรใช้งำนข้อมูลส่วนบุคคล 

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคล 

ตำมข้อ 2.วัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

- ชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน  
ที่อยู่ อีเมล 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
 4.1  เรำเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
 4.1.1  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือกำรสรุปและรวบรวมข้อมูลกำรรับ
ช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละวัน โดย กปน. จะส่งข้อมูล 
ชื่อ-นำมสกุล ทะเบียนผู้ใช้น้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำ และสถำนที่ใช้น้ ำให้ตัวแทนรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริกำรรับช ำระเงินและจัดท ำใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้ำแทน กปน. 
 4.1.2  บริษัท เคำน์เตอร์เซอร์วิส จ ำกัด เพ่ือกำรสรุปและรวบรวมข้อมูลกำรรับ
ช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละวัน โดย กปน. จะส่งข้อมูล 
ชื่อ-นำมสกุล ทะเบียนผู้ใช้น้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำ และสถำนที่ใช้น้ ำให้ตัวแทนรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริกำรรับช ำระเงิน จัดท ำใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี ให้ลูกค้ำแทน กปน. 
 4.1.3  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเตม จ ำกัด เพ่ือกำรสรุปและรวบรวมข้อมูล
กำรรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละวัน โดย กปน. จะส่งข้อมูล 
ชื่อ-นำมสกุล ทะเบียนผู้ใช้น้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำ และสถำนที่ใช้น้ ำให้ตัวแทนรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริกำรรับช ำระเงิน จัดท ำใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี ให้ลูกค้ำแทน กปน. 
 4.1.4  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือกำรสรุปและรวบรวมข้อมูล
กำรรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละวัน โดย กปน. จะส่งข้อมูล 
ชื่อ-นำมสกุล ทะเบียนผู้ใช้น้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำ และสถำนที่ใช้น้ ำให้ตัวแทนรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริกำรรับช ำระเงิน จัดท ำใบเสร็จรับเงินและใบก ำกับภำษี ให้ลูกค้ำแทน กปน. 

 4.1.5 ตัวแทนรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ ตำมเอกสำรแนบท้ำย 
เพ่ือกำรสรุปและรวบรวมข้อมูลกำรรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ ตำมรำยกำรที่เกิดขึ้นจริง
ของแต่ละวัน โดย กปน. จะส่งข้อมูลชื่อ-นำมสกุล ทะเบียนผู้ใช้น้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำ และสถำนที่ใช้น้ ำให้
ตัวแทนรับช ำระเงินค่ำน้ ำประปำ ค่ำบริกำร และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บริกำรรับช ำระเงิน จัดท ำใบเสร็จรับเงินและ/
หรือใบก ำกับภำษ ีให้ลูกค้ำแทน กปน. 
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5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูล 

ส่วนบุคคลของท่ำนอยู่ในควำมควบคุมของท่ำนได้มำกขึ้น โดยท่ำนสำมำรถใช้สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ 
ซึ่งมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

5.1 สิทธิในกำรเข้ำถึง รับส ำเนำและขอให้เปิดเผยที่มำของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
ที่เรำเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรำมีสิทธิปฏิเสธค ำขอของท่ำนตำมกฎหมำยหรือค ำสั่งศำล หรือกรณีที ่
ค ำขอของท่ำนจะมีผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มี
ควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

5.3 สิทธิในกำรขอให้ระงับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีหนึ่งกรณีใด 
ตำมมำตรำ 34 

5.4 สิทธิในกำรคัดค้ำนกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  
เว้นแต่กรณีที่เรำมีเหตุในกำรปฏิเสธค ำขอของท่ำนโดยชอบด้วยกฎหมำย (เช่น เรำสำมำรถแสดงให้เห็นว่ำ 
กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยยิ่งกว่ำ หรือเพ่ือกำรก่อตั้ง
สิทธิเรียกร้องตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติตำมหรือกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย หรือเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ
ตำมภำรกิจของเรำ) 

 6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
 เรำเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจนกว่ำมีกำรบอกเลิกสัญญำ  

 ทั้งนี ้เมือ่พ้นระยะเวลำดังกล่ำวเรำจะท ำกำร  
 -  ลบ ท ำลำยเมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ 
 -  ท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ด้ำนอ่ืน 
เช่น กำรวิเครำะห์ทำงสถิติ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำน หรือประโยชน์สำธำรณะที่ส ำคัญ 

 7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
 เรำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม 
ทั้งในเชิงเทคนิคและกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมีกำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมม่ันคง
ปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) ของเรำ  
 นอกจำกนี้ เรำได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้
ทรำบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภำพพร้อมใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรำไดจ้ัดให้มีกำรทบทวนนโยบำย
ดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ในระยะเวลำตำมที่เหมำะสม 

8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 เรำอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับค ำร้องขอจำกเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล  
ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบำลหรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย โดยส่งค ำร้องขอผ่ำน  
ส้านักประปาสาขาที่ท่านขอใช้น ้า 
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 ในกรณีที่เจ้ำของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทำยำท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตำมกฎหมำย
มีกำรคัดค้ำนกำรจัดเก็บ ควำมถูกต้อง หรือกำรกระท ำใด ๆ เช่น กำรแจ้งด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
ส่วนบุคคล เรำจะด ำเนินกำรบันทึกหลักฐำนค ำคัดค้ำนดังกล่ำวไว้เป็นหลักฐำนด้วย 

 ทั้งนี้ เรำอำจปฏิเสธสิทธิตำมวรรคสองได้ตำมกรณีที่ มีกฎหมำยก ำหนด หรือในกรณีที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกท ำให้ไม่ปรำกฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวท่ำนได ้

 9.  ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 เรำได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ เฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรจัดเก็บรวบรวม  
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมกำรประมวลผลนี้เท่ำนั้นที่จะสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของท่ำนได้ โดยเรำจะด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมประกำศนี้อย่ำงเคร่งครัด 

 10.  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขค้าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
 ในกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกำศนี้ เรำอำจพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำมที่
เห็นสมควร และจะท ำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนช่องทำง เว็บไซต์ www.mwa.co.th โดยมีวันที่ของ 
เวอร์ชั่นล่ำสุดก ำกับอยู่ตอนท้ำย อย่ำงไรก็ดี เรำขอแนะน ำให้ท่ำนโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทรำบประกำศ 
ฉบับใหมอ่ย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะก่อนที่ท่ำนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแกเ่รำ 
 โดยในกำรเข้ำใช้งำนผลิตภัณฑ์หรือบริกำรภำยใต้กิจกรรมกำรประมวลผลนี้ของท่ำน  
ถือเป็นกำรรับทรำบตำมข้อตกลงในประกำศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดกำรใช้งำนหำกท่ำนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง 
ในประกำศฉบับนี้  หำกท่ำนยังคงใช้งำนต่อไปภำยหลังจำกที่ประกำศนี้มีกำรแก้ไขและน ำขึ้นประกำศ 
ในช่องทำงข้ำงต้นแล้ว จะถือว่ำท่ำนได้รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว 

 11.  การติดต่อสอบถาม  
 ท่ำนสำมำรถติดต่อสอบถำมเกี่ยวกับประกำศฉบับนี้ได้ที่ 
 11.1  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

 - ชื่อ : กำรประปำนครหลวง 
 - สถำนที่ติดต่อ : ส ำนักงำนใหญ่กำรประปำนครหลวง 400 ถนนประชำชื่น 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 - ช่องทำงกำรติดต่อ อีเมล : saraban@mwa.co.th 

 11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
 - ชื่อ : นำงขนิษฐำ ผลเจริญ 
 - สถำนที่ติดต่อ : ส ำนักงำนใหญ่กำรประปำนครหลวง 400 ถนนประชำชื่น 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 - ช่องทำงกำรติดต่อ อีเมล : mwadpo@mwa.co.th 


