
คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัวสำหรับผูสมัครงานและผูปฏิบัติงาน 
 

 
กรมทรัพยากรน้ำ (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กรมฯ”)  ตระหนักและใหความสำคัญกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลผูท่ีสมัครงานกับกรมฯ และบุคคลผูท่ีไดรับการบรรจุเปนผูปฏิบัติงานของกรมฯ และ
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูสมัครและผูปฏิบัติงานเปนสำคัญ 

คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อใหทานในฐานะผูสมัครงาน
และผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจรูปแบบ วัตถุประสงค วิธีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รวมเรียกวา 
“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งสิทธิตางๆ ของทานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

ท้ังนี้ การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคในประกาศนี้ กรมฯ ดำเนินการในฐานะ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความวา กรมฯ เปนผูมีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

คำนิยาม 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวา

ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานของกรมฯ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

กรมฯ ดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
1.1 กรมฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้ 
      1.1.1 ความจำเปนในการปฏิบัติตามสัญญาหรือความจำเปนในการดำเนินการเพื่อเขาทำสัญญา

ท่ีทานเปนคูสัญญากับกรมฯ เชน สัญญาจาง โดยขอมูลสวนบุคคลของทานมีความจำเปนอยางยิ่งเพ่ือประกอบการ
เขารับราชการหรือทำสัญญาจาง และการดำเนินการที่เกี่ยวของกับการเปนผูปฏิบัติงานของกรมฯ เชน การ
ประเมินผล การจัดสวัสดิการ วันหยุด วันลา สิทธิประโยชนและการบริหารจัดการดานการสมัครและการจาง
แรงงาน ซึ่งการที่ทานไมใหขอมูลสวนบุคคลที่มีความจำเปนดังกลาวจะมีผลทำใหกรมฯ ไมสามารถดำเนินการ
รับสมัครและจางแรงงานได 

      1.1.2 ความจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับที่เกี่ยวของ การบริหาร
จัดการดานภาษีอากรของผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามคำสั่งศาล เปนตน 

      1.1.3 ความจำเปนในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐท่ีกรมฯ ไดรับภายใต
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงระเบียบ 
ประกาศหรือขอบังคับท่ีเก่ียวของ  

      1.1.4 ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของกรมฯ โดยประโยชนดังกลาวมีความสำคัญ
ไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การดำเนินการเพ่ือรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี
ในความดูแลของกรมฯ หรือการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานกอนเขาสูกระบวนการเขารับราชการ
หรือทำสัญญา การตรวจสอบรายชื่อผูลมละลาย การตรวจสอบประวัติการทำงานยอนหลังจากแหลงขอมูลอ่ืน 
การวิเคราะหความเหมาะสม เปรียบเทียบ คัดเลือกผูสมัครงาน รวมถึงการบริหารจัดการหรือกิจกรรมภายใน
ของกรมฯ เปนตน 
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      1.1.5 ไดรับความยินยอมที่สมบูรณจากทาน ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตอง
ไดรับความยินยอมของทาน เชน การตรวจประวัติอาชญากรรม การเก็บขอมูลชีวภาพเพื่อการลงทะเบียน        
เขา-ออกงาน การจัดการสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธของกรมฯ ซึ่งมีผูปฏิบัติงานปรากฎเปนสวนหนึ่งสวนใด         
การประกาศวันเกิด หรือการแสดงความอาลัยเก่ียวกับความสูญเสียบุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงาน เปนตน 

1.2 กรมฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหวตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงเขาเง่ือนไขท่ีไมจำเปนตองไดรับความยินยอมโดยชัดแจง เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

      1.2.1 เปนการจำเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคุมครอง 
ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวเปนสิ่งจำเปนในการปฏิบัติหนาท่ีของกรมฯ ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงระเบียบ ประกาศหรือขอบังคับท่ี
เก่ียวของ เพ่ือการดำเนินการตามกฎหมายท่ีกำหนดคุณสมบัติผูปฏิบัติงานของกรมฯ 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 
กรมฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
2.1 เพื่อการรับสมัครงานที่ดำเนินการโดยกรมฯ ซึ่งผูสมัครงานดำเนินการติดตอเขามาดวยตนเอง 

หรือเปนการประกาศรับสมัครภายในกรมฯ 
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครงาน เชน อายุ สัญชาติ การตรวจสอบวาเปนบุคคลลมละลาย 

ประวัติอาชญากรรม ประวัติการถูกไลออก ปลดออกหรือใหออกจากราชการ การทุจริตประพฤติมิชอบ เปนตน 
2.3 เพื ่อดำเนินการสัมภาษณงาน วิเคราะหตรวจสอบประวัติการศึกษา ประสบการณทำงานท่ี

เก่ียวของ 
2.4 เก็บรักษาไวเพื่อพิจารณาตำแหนงงานที่เปดรับใหมในอนาคต สำหรับผูสมัครงานที่ไมไดรับการ

บรรจุเปนผูปฏิบัติงาน 
2.5 ดำเนินการบรรจุ ข้ึนทะเบียนเปนผูปฏิบัติงาน จัดเตรียมบัตรประจำตัว เครื่องใช อุปกรณคอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส username password ของระบบตางๆ ของกรมฯ เพื่อเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติงาน 

2.6 เพื่อการจัดการและดำเนินการที่เกี่ยวของกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนของผูปฏิบัติงานและ
ครอบครัว  

2.7 การบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ คาลวงเวลา คาที่พัก คาเดินทาง รวมถึงกองทุน
บำเหน็จบำนาญขาราชการ ประกันสังคม และผลประโยชนอ่ืนๆ ของผูปฏิบัติงาน 

2.8 บริหารจัดการดานภาษีของผูปฏิบัติงาน เชน ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
2.9 การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี และทรัพยสินอ่ืนๆ ของกรมฯ 
2.10 การบริหารจัดการดานกิจกรรมของผูปฏิบัติงาน เชน การดูงาน สัมมนา หรืองานสังสรรคอื่นๆ 

ท่ีจัดใหแกผูปฏิบัติงาน 
2.11 การลงเวลาปฏิบัติงาน การบริหารจัดการดานวันหยุด วันลา ขาดงาน สาย 
2.12 การบริหารจัดการดานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ ซ่ึงมีผูปฏิบัติงานเปนพรีเซ็นเตอร หรือปรากฎ

เปนสวนใดสวนหนึ่งของสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธของกรมฯ 
2.13 ประกาศผูปฏิบัติงานใหม  ผู ปฏิบัติงานดีเดน หรือไดรับการคัดเลือกเปนผูปฏิบัติงานดีเดน 

ประกาศครบอายุการทำงาน ประกาศเก่ียวกับการเลื่อนตำแหนง และการยายหนวยงานของผูปฏิบัติงาน 
2.14 การกำหนดเปาหมายในการทำงาน ประเมินผลการทำงานของผูปฏิบัติงาน การพิจารณาปรับ

ตำแหนง ปรับเงินเดือน และพิจารณาเรื่องคาตอบแทนพิเศษ 
2.15 การเขารับการอบรม และการสอบวัดความรูสำหรับผูปฏิบัติงาน 
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2.16 การตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ
การทำงานของกรมฯ การพิจารณาและลงโทษทางวินัย หรือการใชสิทธิตามสัญญาหรือกฎหมาย 

2.17 การสงรายงานขอมูลเกี ่ยวกับการทุจริตของผู ปฏิบัติงานใหแกหนวยงานกำกับดูแล และ
หนวยงานที่มีอำนาจตามที่มีกฎหมายกำหนด เชน สำนักงานปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน สำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรมสรรพากร กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
เปนตน 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 
    เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ 2. กรมฯ เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี้ 

3.1. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม มีดังนี้ 
แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

1. ขอมูลท่ีเก็บจากทานโดยตรงผานการ
กรอกขอมูลในเว็บไซต www.dwr.go.th 
การกรอกใบสมัครงาน หรือการท่ีทานสง
ขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกกรมฯ 
โดยตรง 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล 
วัน/เดือน/ปเกิด อายุ เพศ รูปถาย สัญชาติ ท่ีอยู เบอร
โทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ตำแหนง สังกัด อาชีพ 
การศึกษา การทำงาน ไอดีไลน เลขท่ีบัญชีธนาคาร ใบขับข่ี 
ขอมูลผูติดตอสำรอง สถานะทางการทหาร ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน เปนตน 

2. ขอมูลท่ีเก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับ
หรือติดตามพฤติกรรมการใชงานของทาน 
ผานเว็บไซต แอปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศ 
ท่ีกรมฯ ใหบริการ 

คุกก้ี ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร หมายเลขไอพี (IP 
Address) Mac Address ขอมูลซ่ึงระบุตำแหนงพ้ืนท่ีของ
ทานขณะท่ีใชงานเว็บไซตและแอปพลิเคชัน เปนตน 

3. ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืน         
ในระหวางการปฏิบัติงาน  

ขอมูลครอบครัวของผูปฏิบัติงาน กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ ประกันสังคม เลขท่ีตำแหนง เงินเดือน 
คาตอบแทน ตำแหนง สวัสดิการ ภาษีอากร วันท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงาน/จางงาน วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน/จางงาน งานท่ี
ไดรับมอบหมาย ผลการประเมิน ประวัติการฝกอบรม 
บันทึกการลา ขอมูลความประพฤติ ขอมูลจำลองใบหนา 
ประวัติอาชญากรรม ศาสนา ขอมูลสุขภาพ เปนตน 

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
     กรมฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังตอไปนี้  

4.1. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ประกันสังคม บริษัทประกันภัย เพ่ือการนำสงขอมูลผูปฏิบัติงาน
ของกรมฯ ในสวนท่ีเก่ียวของ 

4.2. เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่หรือมีคำสั่งโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อดำเนินการ
ตามที่กฎหมายกำหนด เชน การรายงานขอมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่ง
ศาล เปนตน 

4.3. คูสัญญา พันธมิตรหรือองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดำเนินการของกรมฯ เชน สถานศึกษา 
สถานท่ีฝกอบรม องคกรเอกชนซ่ึงเปนคูสัญญา โรงแรม วัด มูลนิธิ สมาคม เปนตน 
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5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน รวมถึงขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล
ของทานท่ีกรมฯ เก็บรวบรวมโดยไมไดรับความยินยอมจากทาน เวนแตกรณีท่ีกรมฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทาน
ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเขาถึงและรับสำเนาของทานจะสงผลกระทบที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

5.2 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง 
เปนปจจุบนั สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอใหกรมฯ ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้ 
      5.3.1 เม่ืออยูในชวงเวลาท่ีกรมฯ ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคล

ของทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบนั 
      5.3.2 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย โดยมิชอบดวยกฎหมาย 
      5.3.3 เมื ่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ี         

กรมฯ ไดแจงแกทานในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหกรมฯ เก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใช
สิทธิตามกฎหมายของทาน 

      5.3.4 เมื่ออยูในชวงเวลาท่ีกรมฯ กำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ี          
กรมฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย  

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาดังตอไปนี้ 
6.1 สำหรับผูสมัครงานท่ีไมไดรับการแตงตั้งเปนผูปฏิบัติงาน เก็บรักษาไว 2 ป นับแตวันท่ีกรมฯ ไดรับ

ขอมูลสวนบุคคล หรือ 
6.2 สำหรับผูปฏิบัติงานเก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน/จางงาน และเก็บรักษาไวตอไป

เปนเวลา 10 ป นับแตวันท่ีการปฏิบัติงาน/สัญญาจางสิ้นสุดลง หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด 
ทั้งนี้ เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวแลว กรมฯ จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อหมด

ความจำเปนในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้น อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือคดีความเก่ียวกับ การสมัครงาน
หรือสัญญาจางงานของทาน กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทนั้นจะไดมี
คำสั่งหรือคำพิพากษาถึงท่ีสุดแลว 
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7. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ มีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ท้ังในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของกรมฯ 

นอกจากนี้ กรมฯ ไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) ข้ึน โดยประกาศ
ใหทราบกันโดยทั่วทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) 
และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาว รวมถึง
ประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

8. การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อไดรับคำรองขอจากทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทน          

โดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายของทาน โดยสงคำรองขอผานชองทาง เชน ไปรษณีย
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส แบบฟอรมท่ีกำหนด ติดตอดวยตนเอง เปนตน 

ในกรณีที่ทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการ
คัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใดๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ จะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งนี้ กรมฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคล
ของทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

9. การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
กรมฯ ไดกำหนดใหเจาหนาท่ี พนักงาน และบุคคลเฉพาะผูที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวของในการจัดเก็บ

รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้น ท่ีจะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
ของทานได โดยกรมฯ จะดำเนินการใหเจาหนาท่ีและบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

10. การเปล่ียนแปลงแกไขประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 
กรมฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจง         

ใหทานทราบผานชองทาง เชน เว็บไซต แอปพลิเคชัน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไปรษณีย อยางไรก็ดี กรมฯ          
ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทำการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

การยื่นสมัครงานของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการยื่น
สมัครงานหรือติดตอสำนักงานเลขานุการกรม หากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ มิเชนนั้น          
กรมฯ จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงขอตกลงในประกาศดังกลาวแลว 

11. การติดตอสอบถาม  
ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดท่ี 
- ชื่อ : กรมทรัพยากรน้ำ  
- สถานท่ีติดตอ : เลขท่ี 180/3 ถนนพระรามท่ี 6 ซอย 34 แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
- ชองทางการติดตอ : ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : webmaster@dwr.mail.go.th หรือ 
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