ใบสมัครเขารวมโครงการ “ตลาดนัด กบข.”
ณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ผูสมัครตองกรอกขอความ (ตัวบรรจง) ใหครบทุกขอ ทั้งนี้ กบข. ขอสงวนสิทธิ์ไม!พิจารณาผูที่ใหขอมูลไม!ครบถวน
1. ตองการสมัครขายของตลาดนัด กบข. ในวัน/เดือน/ป. ...............................................................................................................................
2. ขอมูลสมาชิก
2.1 ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ................................................................ นามสกุล ..................................................................................
2.2 เลขประจำตัวประชาชน     
2.3 ส!วนราชการเจาสังกัด .........................................................................................................................................................................
2.4 ที่อยู!ป5จจุบัน .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
2.5 โทรศัพท9เคลื่อนที่ ...............................................................................................................................................................................
3. ขอมูลผูประกอบการ
3.1 ชื่อ นาย / นาง / นางสาว ................................................................ นามสกุล ..................................................................................
3.2 เลขประจำตัวประชาชน     
3.3 ชื่อรานคา ................................................................................................................................................................................. (ถามี)
3.4 สินคา ..................................................................................................................................................................................................
3.5 โทรศัพท9เคลื่อนที่ ................................................................................................................................................................................
3.6 ความสัมพันธ9กับสมาชิก ......................................................................................................................................................................
3.7 มีการขายของออนไลน9หรือไม! มี 

ไม!มี 

(ถามี) ผ!านช!องทาง .....................................................................................
3.8 เคยมาขายสินคาที่ตลาดนัด กบข. หรือไม!

เคย 

ไม!เคย 

ขาพเจารับทราบความประสงค9การเก็บรวบรวม ใช หรือเป>ดเผยขอมูลส!วนบุคคลสำหรับการจัดสวัสดิการแก!สมาชิก กบข. ตามที่ระบุไวทาย
ใบสมัครนี้แลว
(ลงชื่อ) ........................................................... ผูสมัคร
(......................................................)

หลักเกณฑ*การสมัครเขารวมตลาดนัด 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 กรอกรายละเอียดใหครบถวน และส!งใบสมัคร
ทางโทรสารไปที่ “ฝLายสวัสดิการสมาชิก โทรสาร 0 2636 1691”
2. กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 - 5 ของทุกเดือน
3. กบข. จะแจงใหสมาชิกหรือผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาร!วมตลาดนัด กบข. ทางโทรศัพท9ล!วงหนาก!อนวันงาน 1 สัปดาห9
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “ฝLายสวัสดิการสมาชิก โทร. 0 2636 1000 ต!อ 206”

การแจงความประสงค*การเก็บรวบรวม ใช หรือเป0ดเผยขอมูลสวนบุคคล
สำหรับการจัดสวัสดิการโครงการตลาดนัด กบข.
----------------------------โดยที่ กบข. จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลส!วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลส!วนบุคคล พ.ศ.
2563 มีขอกำหนดให กบข. ในฐานะที่เปUนผูควบคุมขอมูลส!วนบุคคลจะตองถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช หรือเป>ดเผยขอมูลส!วนบุคคล
ของ “สมาชิกของ กบข. หรือผูประกอบการที่เขาร!วมโครงการตลาดนัด กบข.” ซึ่งต!อไปจะเรียกว!า “เจาของขอมูลส!วนบุคคล” ดังนั้น
กบข. จึงขอแจงความประสงค9ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเป>ดเผยขอมูลส!วนบุคคลใหเจาของขอมูลส!วนบุคคลทราบดังต!อไปนี้
1. กบข. จะเก็บรวบรวม ใช หรือเป>ดเผยขอมูลส!วนบุคคลของเจาของขอมูลส!วนบุคคล ไดแก! ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู! หมายเลขโทรศัพท9 ส!วนราชการเจาสังกัด และอีเมล เพื่อวัตถุประสงค9ในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน9อื่นใหแก!สมาชิก โดยใน
การเก็บรวบรวม ใช หรือเป>ดเผยขอมูลส!วนบุคคลของเจาของขอมูลส!วนบุคคลดังกล!าว กบข. จะดำเนินการเท!าที่จำเปUนเท!านั้น และจะเก็บ
รวบรวมขอมูลส!วนบุคคลดังกล!าวจากเจาของขอมูลส!วนบุคคลโดยตรงดวยวิธีการกรอกขอมูลในเอกสาร บันทึกขอมูลเสียงหรือภาพ หรือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส9อื่นใดตามแต! กบข. จะเห็นสมควร
2. ในกรณีที่ กบข. จะเก็บรวบรวม ใช หรือเป>ดเผยขอมูลส!วนบุคคลของเจาของขอมูลส!วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค9ตามที่
กำหนดไวในขอ 1 กบข. จะตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลส!วนบุคคลเสียก!อน เวนแต!เปUนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหกระทำได
หรือเปUนกรณีที่ตองดำเนินการตามคำสั่งของผูมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย นอกจากนี้ในกรณีที่ กบข. กำหนดใหมีผูประมวลผลขอมูล
ส!วนบุคคลเปUนบุคคลภายนอก กบข. จะจัดใหมีขอตกลงระหว!าง กบข. กับผูประมวลผลขอมูลเพื่อกำหนดใหผูประมวลผลขอมูลส!วนบุคคล
ปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การใช และการเป>ดเผยขอมูลส!วนบุคคลตามที่ กบข. กำหนดเท!านั้น ทั้งนี้
กองทุนจะจัดใหมีการควบคุม และตรวจสอบการดำเนินงานตามหนาที่ของผูประมวลผลขอมูล ส!วนบุคคลใหเปUนไปตามกฎหมายและ
ขอตกลงดังกล!าวอย!างเคร!งครัดดวย
3. กบข. จะดำเนินการเพื่อใหขอมูลส!วนบุคคลของเจาของขอมูลส!วนบุคคลมีความถูกตอง เปUนป5จจุบัน สมบูรณ9 ไม!ก!อใหเกิดความ
เขาใจผิด และมีคุณ ภาพ รวมทั้งใหการคุมครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลส!วนบุคคลของเจาของขอมูลส!วนบุคคลตาม
นโยบายการคุมครองขอมูลส!วนบุคคลที่ กบข. กำหนด เพื่อมิใหขอมูลส!วนบุคคลของเจาของขอมูลส!วนบุคคลเกิดการรั่วไหลหรือถูกนำไปใช
โดยผูที่ไม!มีสิทธิหรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย

4. กบข. จะลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลสวนบุคคลได เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลนั้นไมสามารถใชประโยชน+ไดตามวัตถุประสงค+ที่กำหนดไวใน
ขอ 1 ไดอีกตอไป หรือถูกจัดเก็บมาแลวเปนเวลา 2 ป0 นับแตวันที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตจะ
มีกฎหมายกำหนดไวเปนอยางอื่น
5. เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิเขาถึง ขอสำเนา หรือขอรับขอมูลสวนบุคคลของตนเอง หรือขอให กบข. เป6ดเผยขอมูลสวนบุคคลที่
เจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดยินยอมใหมีการเก็บรวบรวม หรือขอใหลบหรือทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุ
ตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลสวนบุคคลไดตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลขอใชสิทธิดังกลาว แต กบข.
ไมดำเนินการใหตามความประสงค+ กบข. จะบันทึกเหตุผลในการปฏิเสธการขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวเปนหลักฐาน และในกรณี
เชนวานี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิรองเรียนกรณีดังกลาวหรือกรณีอื่นใดที่ กบข. ปฏิบัติไมเปนตามกฎหมายตอเจาหนาที่คุมครองขอมูล
สวนบุคคลหรือคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลได ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
6. เจาของขอมูลสวนบุคคลอาจติดตอกับ กบข. ในฐานะเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลไดที่ “กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
(กบข.) เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 0 2636 1000 หรือ
เว็บไซต+ : www.gpf.or.th”

