
 

ใบสมัครเข
าร�วมโครงการ “ตลาดนัด กบข.”  
ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

ผู�สมคัรต�องกรอกข�อความ (ตัวบรรจง) ให�ครบทุกข�อ ท้ังนี้ กบข. ขอสงวนสิทธ์ิไม!พิจารณาผู�ที่ให�ข�อมลูไม!ครบถ�วน 

1. ต�องการสมัครขายของตลาดนัด กบข. ในวัน/เดือน/ป. ............................................................................................................................... 

2. ข�อมูลสมาชิก 

2.1 ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................................ นามสกุล .................................................................................. 

2.2 เลขประจำตัวประชาชน        

2.3 ส!วนราชการเจ�าสังกัด .........................................................................................................................................................................  

2.4 ท่ีอยู!ป5จจุบัน ....................................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................................ 

2.5 โทรศัพท9เคลื่อนท่ี ............................................................................................................................................................................... 

3. ข�อมูลผู�ประกอบการ 

3.1 ช่ือ นาย / นาง / นางสาว ................................................................ นามสกุล .................................................................................. 

3.2 เลขประจำตัวประชาชน         

3.3 ช่ือร�านค�า ................................................................................................................................................................................. (ถ�ามี) 

3.4 สินค�า .................................................................................................................................................................................................. 

3.5 โทรศัพท9เคลื่อนท่ี ................................................................................................................................................................................ 

3.6 ความสัมพันธ9กับสมาชิก ...................................................................................................................................................................... 

    3.7 มีการขายของออนไลน9หรือไม!    มี     ไม!มี     

          (ถ�ามี) ผ!านช!องทาง ..................................................................................... 

3.8 เคยมาขายสินค�าท่ีตลาดนัด กบข. หรือไม!     เคย        ไม!เคย  

ข�าพเจ�ารับทราบความประสงค9การเก็บรวบรวม ใช� หรือเป>ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลสำหรับการจัดสวัสดิการแก!สมาชิก กบข. ตามท่ีระบุไว�ท�าย

ใบสมัครนี้แล�ว 
 

(ลงช่ือ) ........................................................... ผู�สมัคร 

(......................................................) 



 

หลักเกณฑ*การสมัครเข
าร�วมตลาดนัด กบข. 
1. วิธีการสมัคร 

1.1 สมัครผ!านเว็บไซต9 กบข. www.gpf.or.th  เมนู บริการสมาชิก      สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก       กิจกรรมพิเศษ       ตลาดนัด 

1.2 ถ!ายเอกสารใบสมัครหรือดาวน9โหลดใบสมัครจากเว็บไซต9 กบข. www.gpf.or.th กรอกรายละเอียดให�ครบถ�วน และส!งใบสมัคร

ทางโทรสารไปท่ี “ฝLายสวัสดิการสมาชิก โทรสาร 0 2636 1691” 

2. กำหนดการรับสมัคร : วันท่ี 1 - 5 ของทุกเดือน  

3. กบข. จะแจ�งให�สมาชิกหรือผู�ประกอบการท่ีได�รับการคัดเลือกให�เข�าร!วมตลาดนัด กบข. ทางโทรศัพท9ล!วงหน�าก!อนวันงาน 1 สัปดาห9 

4. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี “ฝLายสวัสดิการสมาชิก โทร. 0 2636 1000 ต!อ 206” 

 

การแจ
งความประสงค*การเก็บรวบรวม ใช
 หรือเป0ดเผยข
อมูลส�วนบุคคล 
สำหรับการจัดสวัสดิการโครงการตลาดนัด กบข. 

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

โดยท่ี กบข. จัดต้ังข้ึนและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข�าราชการ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคุ�มครอง

ข�อมูลส!วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข�าราชการ เรื่อง นโยบายการคุ�มครองข�อมูลส!วนบุคคล พ.ศ. 

2563 มีข�อกำหนดให� กบข. ในฐานะท่ีเปUนผู�ควบคุมข�อมูลส!วนบุคคลจะต�องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป>ดเผยข�อมูลส!วนบุคคล

ของ “สมาชิกของ กบข. หรือผู�ประกอบการท่ีเข�าร!วมโครงการตลาดนัด กบข.” ซึ่งต!อไปจะเรียกว!า “เจ�าของข�อมูลส!วนบุคคล” ดังน้ัน 

กบข. จึงขอแจ�งความประสงค9ในการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป>ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลให�เจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลทราบดังต!อไปนี้ 

1. กบข. จะเก็บรวบรวม ใช� หรือเป>ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคล ได�แก! ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน  

ท่ีอยู! หมายเลขโทรศัพท9 ส!วนราชการเจ�าสังกัด และอีเมล เพ่ือวัตถุประสงค9ในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน9อ่ืนให�แก!สมาชิก โดยใน

การเก็บรวบรวม ใช� หรือเป>ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลดังกล!าว กบข. จะดำเนินการเท!าท่ีจำเปUนเท!านั้น และจะเก็บ

รวบรวมข�อมูลส!วนบุคคลดังกล!าวจากเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลโดยตรงด�วยวิธีการกรอกข�อมูลในเอกสาร บันทึกข�อมูลเสียงหรือภาพ หรือ

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9อ่ืนใดตามแต! กบข. จะเห็นสมควร 

2. ในกรณีท่ี กบข. จะเก็บรวบรวม ใช� หรือเป>ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค9ตามท่ี

กำหนดไว�ในข�อ 1 กบข. จะต�องได�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลเสียก!อน เว�นแต!เปUนกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติให�กระทำได�

หรือเปUนกรณีท่ีต�องดำเนินการตามคำสั่งของผู�มีอำนาจหน�าท่ีตามกฎหมาย นอกจากน้ีในกรณีท่ี กบข. กำหนดให�มีผู�ประมวลผลข�อมูล 

ส!วนบุคคลเปUนบุคคลภายนอก กบข. จะจัดให�มีข�อตกลงระหว!าง กบข. กับผู�ประมวลผลข�อมูลเพ่ือกำหนดให�ผู�ประมวลผลข�อมูลส!วนบุคคล

ปฏิบัติตามข�อกำหนดเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การใช� และการเป>ดเผยข�อมูลส!วนบุคคลตามท่ี กบข. กำหนดเท!านั้น ท้ังนี้ 

กองทุนจะจัดให�มีการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตามหน�าท่ีของผู�ประมวลผลข�อมูลส!วนบุคคลให�เปUนไปตามกฎหมายและ

ข�อตกลงดังกล!าวอย!างเคร!งครัดด�วย 

3. กบข. จะดำเนินการเพื่อให�ข�อมูลส!วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลมีความถูกต�อง เปUนป5จจุบัน สมบูรณ9 ไม!ก!อให�เกิดความ

เข�าใจผิด และมีคุณภาพ รวมท้ังให�การคุ�มครองและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส!วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลตาม

นโยบายการคุ�มครองข�อมูลส!วนบุคคลท่ี กบข. กำหนด เพ่ือมิให�ข�อมูลส!วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส!วนบุคคลเกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช�

โดยผู�ที่ไม!มีสิทธิหรือโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 



 

4. กบข. จะลบหรือทำลาย หรือทำให�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลเป นข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป น
เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลได� เมื่อข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลนั้นไม�สามารถใช�ประโยชน+ได�ตามวัตถุประสงค+ที่กำหนดไว�ใน
ข�อ 1 ได�อีกต�อไป หรือถูกจัดเก็บมาแล�วเป นเวลา 2 ป0 นับแต�วันท่ีมีการเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคล เว�นแต�จะ
มีกฎหมายกำหนดไว�เป นอย�างอ่ืน 

5. เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลมีสิทธิเข�าถึง ขอสำเนา หรือขอรับข�อมูลส�วนบุคคลของตนเอง หรือขอให� กบข. เป6ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลท่ี
เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลไม�ได�ยินยอมให�มีการเก็บรวบรวม หรือขอให�ลบหรือทำลายหรือทำให�ข�อมูลส�วนบุคคลเป นข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุ 
ตัวบุคคลท่ีเป นเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลได�ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีท่ีเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลขอใช�สิทธิดังกล�าว แต� กบข.  
ไม�ดำเนินการให�ตามความประสงค+ กบข. จะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธการขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลไว�เป นหลักฐาน และในกรณี
เช�นว�านี้ เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลมีสิทธิร�องเรียนกรณีดังกล�าวหรือกรณีอ่ืนใดท่ี กบข. ปฏิบัติไม�เป นตามกฎหมายต�อเจ�าหน�าท่ีคุ�มครองข�อมูล
ส�วนบุคคลหรือคณะกรรมการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลได� ท้ังน้ี เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

6. เจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลอาจติดต�อกับ กบข. ในฐานะเป นผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลได�ท่ี “กองทุนบำเหน็จบำนาญข�าราชการ 
(กบข.) เลขท่ี 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2636 1000 หรือ
เว็บไซต+ : www.gpf.or.th” 


