
 

 

 

คําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวสําหรับผูสมัครงานและผูปฏิบัติงาน 
(Version 1.0 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ซึ่งตอไปในประกาศน้ี เรียกวา “กรม”) ตระหนักและใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของบุคคลผูท่ีสมัครงานกับสํานักงาน และบุคคลผูท่ีไดรับการบรรจุเปนผูปฏิบัติงานของสํานักงาน และถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูสมัครและผูปฏิบัติงานเปนสําคัญ 

คําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) ฉบับน้ีจึงถูกจัดทําข้ึนเพ่ือใหทานในฐานะผูสมัครงานและ
ผูปฏิบัติงาน ไดทราบและเขาใจรูปแบบ วัตถุประสงค วิธีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูล
สวนบุคคล รวมท้ังสิทธิตาง ๆ ของทานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

ท้ังน้ี การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคในประกาศน้ี สํานักงานดําเนินการในฐานะผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความวา สํานักงานเปนผูมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 

คํานิยาม 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
“กรม” หมายความวา กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานของสํานักงานตามมาตรา 34 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพ.ศ. 2561 
 

สํานักงานดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังน้ี 
1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1. สํานักงานเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตฐานกฎหมายดังตอไปน้ี 
      1.1.1. ความจําเปนในการปฏิบัติตามสัญญาหรือความจําเปนในการดําเนินการเพ่ือเขาทําสัญญาท่ีทานเปน

คูสัญญากับสํานักงาน เชน สัญญาจาง โดยขอมูลสวนบุคคลของทานมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประกอบการทําสัญญาจางและ
การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการเปนผูปฏิบัติงานของสํานักงาน เชน การประเมินผล การจัดสวัสดิการ วันหยุด วันลา การ
จัดทําประกันภัยกลุม สิทธิประโยชนและการบริหารจัดการดานการสมัครและการจางแรงงาน ซึ่งการท่ีทานไมใหขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีความจําเปนดังกลาวจะมีผลทําใหสํานักงานไมสามารถดําเนินการรับสมัครและจางแรงงานได 

      1.1.2. ความจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะ
บทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติเจาหนาท่ีองคการมหาชน มาตรา 28 35 และ 38 รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลท่ีออกตามความพระราชบัญญัติดังกลาว การบริหารจัดการดานภาษีอากรของผูปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ปฏิบัติตามคําสั่งศาล เปนตน 

      1.1.3. ความจําเปนในการดําเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใชอํานาจรัฐท่ีสํานักงานไดรับภายใตพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมพ.ศ. 2561 โดยเฉพาะบทบัญญัติเก่ียวกับคุณสมบัติเจาหนาท่ี ตามมาตรา 35 
รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีออกตามความพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 



 

 

      1.1.4. ความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของสํานักงาน โดยประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไม
นอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การดําเนินการเพ่ือรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีในความ
ดูแลของสํานักงาน หรือการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานกอนเขาสูกระบวนการทําสัญญา การตรวจสอบรายช่ือผู
ลมละลาย การตรวจสอบประวัติการทํางานยอนหลังจากแหลงขอมูลอ่ืน การวิเคราะหความเหมาะสม เปรียบเทียบ คัดเลือก
ผูสมัครงาน รวมถึงการบริหารจัดการหรือกิจกรรมภายในของสํานักงาน เปนตน 

      1.1.5. ไดรับความยินยอมท่ีสมบูรณจากทาน ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความ
ยินยอมของทาน เชน การตรวจประวัติอาชญากรรม การเก็บขอมูลชีวภาพเพ่ือการลงทะเบียนเขาออกงาน การจัดการสื่อ
โฆษณาหรือประชาสัมพันธของสํานักงานซึ่งมีผูปฏิบัติงานปรากฎเปนสวนหน่ึงสวนใด การประกาศวันเกิด หรือการแสดงความ
อาลัยเก่ียวกับความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงาน เปนตน 

 
1.2. สํานักงานเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหวตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ซึ่งเขาเง่ือนไขท่ีไมจําเปนตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจง เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
      1.2.1. เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน ซึ่งการ

เก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวเปนสิ่งจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงาน ตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 
รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของเพ่ือการดําเนินการตามกฎหมายท่ีกําหนดคุณสมบัติผูปฏิบัติงานของ
สํานักงาน 

 
2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 
    สํานักงานดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

2.1. เพ่ือการรับสมัครงานท่ีดําเนินการโดยสํานักงาน ซึ่งผูสมัครงานดําเนินการติดตอเขามาดวยตนเอง หรือเปนการ
ประกาศรับสมัครภายในสํานักงาน 

2.2. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครงาน เชน อายุ สัญชาติ การตรวจสอบวาเปนบุคคลลมละลาย ประวัติ
อาชญากรรม ประวัติการถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ การมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับหรือแขงขันกับ
กิจการของสํานักงาน เปนตน 

2.3. เพ่ือดําเนินการสัมภาษณงาน วิเคราะหตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
2.4. เก็บรักษาไวเพ่ือพิจารณาตําแหนงงานท่ีเปดรับใหมในอนาคต สําหรับผูสมัครงานท่ีไมไดรับการบรรจุเปน

ผูปฏิบัติงาน 
2.5. ดําเนินการบรรจุ ข้ึนทะเบียนเปนผูปฏิบัติงาน จัดเตรียมบัตรประจําตัว เครื่องใช อุปกรณ คอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ อีเมล username password ของระบบตาง ๆ ของสํานักงานเพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 
2.6. เพ่ือการจัดการและดําเนินการท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงานและครอบครัว  
2.7. การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ คาลวงเวลา คาท่ีพัก คาเดินทาง รวมถึงกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพและผลประโยชนอ่ืน ๆ ของผูปฏิบัติงาน 
2.8. บริหารจัดการดานภาษีของผูปฏิบัติงาน เชน ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
2.9. การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี และทรัพยสินอ่ืน ๆ ของสํานักงาน 
2.10. การบริหารจัดการดานกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน เชน งานเลี้ยงปใหม การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรคอ่ืน ๆ 

ท่ีจัดใหแกผูปฏิบัติงาน 
2.11. การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการดานวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย 
2.12. การบริหารจัดการดานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ ซึ่งมีผูปฏิบัติงานเปนพรีเซ็นเตอร หรือปรากฎเปนสวนใด

สวนหน่ึงของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธของสํานักงาน 
2.13. ประกาศผูปฏิบัติงานใหม  ผูปฏิบัติงานดีเดน หรือไดรับการคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานดีเดน ประกาศครบอายุ

การทํางาน ประกาศเก่ียวกับการเลื่อนตําแหนง และการยายหนวยงานของผูปฏิบัติงาน 
2.14. การกําหนดเปาหมายในการทํางาน ประเมินผลการทํางานของผูปฏิบัติงาน การพิจารณาปรับตําแหนง ปรับ

เงินเดือน และพิจารณาเรื่องคาตอบแทนพิเศษ 
2.15. การเขารับการอบรม และการสอบวัดความรูสําหรับผูปฏิบัติงาน 



 

 

2.16. การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับการทํางาน
ของสํานักงาน การพิจารณาและลงโทษทางวินัย หรือการใชสิทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย 

2.17. การสงรายงานขอมูลเก่ียวกับการทุจริตของผูปฏิบัติงานใหแกหนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานท่ีมีอํานาจ
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด เชน สํานักงานตํารวจ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 

 
3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีสํานักงานเก็บรวบรวม 
   เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ 2. สํานักงานเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปน้ี 

3.1. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังน้ี 
แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 
1. ขอมูลท่ีเก็บโดยตรงผานการกรอกขอมูลในเว็บไซต  

HYPERLINK "http://www.dga.or.th" www.diw.go.th การกรอกใบ

สมัครงาน หรือการท่ีทานสงขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก
สํานักงานโดยตรง 

ช่ือ นามสกุล ช่ือเลน วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ รูปถาย 
สัญชาติ ท่ีอยู ท่ีติดตอได เบอรโทรศัพทมือถือ เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี ขอมูลผูติดตอสํารอง สถานะ
ทางการทหาร ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน เปนตน 

2. ขอมูลท่ีเก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตาม
พฤติกรรมการใชงานเว็บไซต www.diw.go.th ของทาน 

เว็บไซตคุกก้ี ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลการ
ใชอุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร อีเมล อินเตอรเน็ต เปนตน 

3. ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมระหวางการปฏิบัติงาน  ขอมูลครอบครัวของผูปฏิบัติงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
รหัสพนักงาน เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส ตําแหนง 
สวัสดิการ ภาษีอากร วันท่ีเริ่มจาง วันสิ้นสุดการจาง งานท่ี
ไดรับมอบหมาย ผลการประเมิน ประวัติการฝกอบรม 
บันทึกการลา ขอมูลความประพฤติ ขอมูลจําลองใบหนา 
ประวัติอาชญากรรม ศาสนา ขอมูลสุขภาพ เปนตน 

 
4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
    สํานักงานอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังตอไปน้ี  

4.1. บริษัทประกันภัย เพ่ือการจัดทําประกันภัยกลุมใหแกผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
4.2. เจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือมีคําสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือดําเนินการตามท่ี

กฎหมายกําหนด เชน การรายงานขอมูลท่ีกฎหมายกําหนด หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งศาล เปนตน 
4.3. คูสัญญา พันธมิตรหรือองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการของสํานักงาน เชน สถานศึกษา สถาน

ฝกอบรม องคกรเอกชนซึ่งเปนคูสัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ เปนตน 
 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทานอยูในความ

ควบคุมของทานไดมากข้ึน โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติใน
สวนท่ีเก่ียวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

5.1. สิทธิในการเขาถึง รับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน    รวมถึงขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลของทาน
ท่ีสํานักงานเก็บรวบรวมโดยไมไดรับความยินยอมจากทาน เวนแตกรณีท่ีสํานักงานมีสิทธิปฏิเสธคําขอของทานตามกฎหมาย
หรือคําสั่งศาลและกรณีท่ีการขอเขาถึงและรับสําเนาของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน  

5.2. สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 
สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3. สิทธิในการขอใหองคกรระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหน่ึงกรณีใดดังตอไปน้ี 



 

 

      5.3.1. เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีสํานักงานทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทาน
ใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

      5.3.2. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
      5.3.3. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ีสํานักงานไดแจงแก

ทานในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหสํานักงานเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมายของทาน 
      5.3.4. เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีสํานักงานกําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการท่ีทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4. สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ีสํานักงานมีเหตุใน
การปฏิเสธคําขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน สํานักงานสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช
สิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะตามภารกิจของสํานักงาน) 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

สํานักงานเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาดังตอไปน้ี 
6.1. สําหรับผูสมัครงานท่ีไมไดรับการแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน เก็บรักษาไว 2 ปนับแตวันท่ีสํานักงานไดรับขอมูลสวน

บุคคล หรือ 
6.1. สําหรับผูปฏิบัตงิาน เก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาการจางงาน และเก็บรักษาไวตอไปเปนเวลา 10 ปนับแตวันท่ี

สัญญาจางสิ้นสุดลง  
ท้ังน้ี เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว สํานักงานจะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อหมดความจําเปนใน

การใชขอมูลสวนบุคคลน้ัน อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือคดีความเก่ียวกับการสมัครงานหรือสัญญาจางงานของทาน 
สํานักงานขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว 

 
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

สํานักงานมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ท้ังในเชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information 
Security Policy) ของสํานักงาน 

นอกจากน้ี สํานักงานไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ข้ึนโดยประกาศให
ทราบกันโดยท่ัวท้ังองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน 
(Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 
8. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

สํานักงานอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อไดรับคํารองขอจากทาน ผูสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม 
หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายของทาน โดยสงคํารองขอผานศูนยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ในกรณีท่ีทาน ผูสืบสิทธ์ิ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดคานการ
จัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทําใด ๆ เชน การแจงดําเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล สํานักงานจะดําเนินการ
บันทึกหลักฐานคําคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ท้ังน้ี สํานักงานอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนด หรือในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลของทาน
ถูกทําใหไมปรากฏช่ือหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 
9. การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 



 

 

สํานักงานไดกําหนดใหพนักงาน เจาหนาท่ีและบุคคลเฉพาะผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช 
และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเทาน้ันท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยองคกร
จะดําเนินการใหเจาหนาท่ีและบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามประกาศน้ีอยางเครงครัด 

 
10. การเปลี่ยนแปลงแกไขประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว 

สํานักงานอาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ีตามท่ีเห็นสมควร และจะทําการแจงใหทานทราบ
ผานชองทางศูนยบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีวันท่ีของเวอรช่ันลาสุดกํากับอยูตอนทาย 
อยางไรก็ดี สํานักงานขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนท่ีทานจะ
ทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

การยื่นสมัครงานของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศน้ี ท้ังน้ี โปรดระงับการยื่นสมัครงานหรือ
ติดตอฝายทรัพยากรบุคคลทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับน้ี มิเชนน้ันสํานักงานจะถือวาทานไดรับทราบการ
เปลี่ยนแปลงขอตกลงในประกาศดังกลาวแลว 

 
11. การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับน้ีไดท่ี 
11.1. ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 
- ช่ือ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- สถานท่ีติดตอ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
- ชองทางการติดตอ:  อีเมล : pr@diw.mail.go.th , โทร. 66-(02)-430-6300 
 
 
11.2. เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
- ช่ือ: ศูนยบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- สถานท่ีติดตอ: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
- ชองทางการติดตอ: อีเมล : pr@diw.mail.go.th , โทร. 66-(02)-430-6300 
 
 


