
 

 

 
 

 
ค ำประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัวส ำหรับผู้ใชบ้ริกำรเว็บไซต์ 

กองบังคับกำรต ำรวจรถไฟ (www.railwaypolice.go.th) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กองบังคับการต ารวจรถไฟ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กองบังคับการ”) ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองบงัคับการต ารวจรถไฟและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองบังคับการต ารวจรถไฟ 
เป็นส าคัญ 

ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) 
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ท้ังนี้  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้  กองบังคับการ
ด าเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า กองบังคับการเป็นผู้มี
อ านาจหน้าท่ีตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 ค ำนิยำม 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“กองบงัคับการ” หมายความว่า กองบงัคับการต ารวจรถไฟ 
 

กองบังคับการด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 กองบังคับการต ารวจรถไฟใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นบนบริการของกองบังคับการต ารวจรถไฟ  
(รวมเรียกว่า “บริการท่ีอ้างอิงนโยบายด้วยการใช้คุกกี้ ”) ดังนั้น บริการใดก็ตามท่ีท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการ 
ท่ีอ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากกองบงัคับการต ารวจรถไฟ 

1.2 เมื่อท่านเข้าถึงบริการท่ีอ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้  คุกกี้ของกองบังคับการต ารวจรถไฟจะถูก 
ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูล  หรือ
บริการท่ีท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น 

1.3 ส าหรับประเภทคุกกี้ท่ีกองบงัคับการต ารวจรถไฟใช้งานสามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้ 
(1) คุกกี้เพื่อการให้บริการ คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือ

เข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ท่ีจัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน 
(2) คุกกี้ ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ คุกกี้ ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพในการ 

ใช้บริการจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมท้ังช่วยให้กองบังคับการต ารวจรถไฟรู้จักท่าน 
มากยิ่งขึ้น โดยกองบังคับการต ารวจรถไฟ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการน าเสนอบริการของกองบังคับการต ารวจรถไฟ 
ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป 

 
 



 

 

- 2 - 
 

ตัวอย่างการอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือ 
 - ช่วยจ าสถานการณ์ใช้บริการ เช่น ภาษาท่ีเลือกใช้ 
 - ช่วยจ าค าตอบท่ีท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบค าถามเดิมซ้ าอีก 
 - ให้บริการฟังชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาท่ีสนใจบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ (Social Network) 
ท้ังนี้ เพื่อการให้บริการและเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการตามตัวอย่างข้างต้น  

กองบังคับการต ารวจรถไฟ มีการใช้งานโปรแกรมเสริม (Plugin) และบริการของบุคคลท่ีสาม เช่น Google 
Analytics, Facebook Analytics เป็นต้น 

1.4 ท่านสามารถปิดการท างานของคุกกี้ได้ โดยการต้ังค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และต้ังค่าความเป็น
ส่วนตัวเพื่ อระงับการรวบรวมข้อมู ลโดยคุกกี้ ในอนาคต (รายละเอียด เพิ่ มเติมสามารถศึกษาได้จาก 
AboutCookies.org) อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของกองบงัคับการต ารวจรถไฟจ าเป็นต้องมีการใช้
คุกกี้ หากท่านปิดการท างานคุกกี้อาจท าให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือท้ังหมดของบริการดังกล่าวได้อย่าง 
ไม่ราบรื่น 

1.5 เพื่อส ารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการน าสถิติไปใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพในการให้บริการของกองบังคับการต ารวจรถไฟ จึงจ าเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่าง
เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม 
(Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาท่ีเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access 
Times) และเว็บไซต์ท่ีผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) 

1.6 ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น
ท่ีเช่ือมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือด าเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ท้ังนี้ กองบังคับการต ารวจรถไฟ ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการ
ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด  ๆ หากเว็บไซต์
เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ี เว็บไซต์ดังกล่าวได้
ประกาศไว้ 

 
2. กำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1 กองบังคับการ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าท่ีจ าเป็น เช่น ช่ือ และท่ีอยู่ เพื่อใช้ใน 
การติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมท้ังส ารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ
หรือกิจกรรมของ กองบังคับการเท่านั้น 

2.2 กองบังคับการ ขอรับรองว่าจะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ี กองบังคับการได้เก็บรวบรวมไว้ 
ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 

2.3 ในกรณีท่ี กองบังคับการได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกองบังคับการ เป็นต้น  
กองบังคับการจะก าหนดให้หน่วยงานท่ีได้ว่าจ้างให้ด าเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และก าหนดข้อห้ามมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจาก
กิจกรรมหรือกิจการของกองบังคับการต ารวจรถไฟ 
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3. สิทธิในกำรควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกท่ีจะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกท่ีจะไม่รับข้อมูลหรือส่ือทางใด ๆ จาก กองบังคับการก็ได้  
 

4. กำรรักษำควำมปลอดภัยส ำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กองบังคับการ  

จึงได้ก าหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  
 

5. กำรปรับปรุงนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 กองบังคับการอาจท าการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กองบังคับการจึงขอ
แนะน าให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีเย่ียมชม หรือมีการใช้บริการจาก
เว็บไซต์ของกองบังคับการต ารวจรถไฟ 
 
6. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำรติดต่อกับกองบังคับกำรต ำรวจรถไฟ 

ในกรณีท่ีท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กองบังคับการยินดีท่ีจะตอบข้อสงสัย  
รับฟังข้อเสนอแนะ และค าติชมท้ังหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกองบังคับการ 
ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กองบังคับการตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏข้างล่างนี้ 

 
7. สิทธิตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่ำน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
อยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญั ติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 7.1 สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงขอให้เปิดเผยท่ีมาของข้ อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านท่ีกองบังคับการเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีท่ีกองบังคับการ
มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าส่ังศาลและกรณีท่ีการขอเข้าถึงและรับส าเนาของท่านจะส่งผล
กระทบท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

7.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  

7.3 สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 
       7.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท่ีกองบังคับการท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้แก้ไข

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
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       7.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
       7.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีกองบังคับการได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้กองบังคับการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไป
เพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

      7.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาท่ีกองบังคับการก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการท่ีท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีท่ี 
กองบังคับการมีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น กองบังคับการสามารถแสดง 
ให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อ
การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของกองบังคับการ) 
 
8. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 

กองบังคับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันท่ีท่าน
ยอมรับบริการท่ีอ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ ท้ังนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กองบังคับการจะท าการลบ 
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น  
 
9. กำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 

กองบังคับการมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม 
ท้ังในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของกองบังคับการ 

นอกจากนี้ กองบังคับการได้ก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้น
โดยประกาศให้ทราบกันโดยท่ัวท้ังองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง
ครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 
 
10. กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

กองบังคับการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับค าร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท 
ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งค าร้องขอผ่านทางเอกสารทาง
ราชการ 
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ในกรณีท่ีท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการ
คัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เช่น การแจ้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
กองบังคับการจะด าเนินการบันทึกหลักฐานค าคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ท้ังนี้ กองบังคับการอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือในกรณีท่ีข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านถูกท าให้ไม่ปรากฏช่ือหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้ 

 
11. กำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

กองบังคับการได้ก าหนดให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจรถไฟ  
(งานการข่าว ความมั่นคง และเทคโนโลยี) เจ้าหน้าท่ี และบุคคลเฉพาะผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นท่ีจะสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่านได้ โดยกองบังคับการจะด าเนินการให้เจ้าหน้าท่ีและบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้
อย่างเคร่งครัด 

 
12. กำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกำศเก่ียวกับควำมเป็นส่วนตัว 

กองบังคับการอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงประกาศนี้ตามท่ีเห็นสมควร และจะท า
การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเอกสารทางราชการและเว็บไซต์ของกองบังคับการต ารวจรถไฟ โดยมีวันท่ี
ของเวอร์ ช่ัน ล่าสุดก ากับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ ดี กองบังคับการขอแนะน าให้ ท่านโปรดตรวจสอบ 
เพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยในการเข้าใช้บริการท่ีอ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็น
การรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ท้ังนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศ
ฉบับนี้  หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลักจากท่ีประกาศนี้มีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทาง  
ข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปล่ียนแปลดังกล่าวแล้ว 

 
13. กำรติดต่อสอบถำม  

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ท่ี 
13.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

- ช่ือ กองบังคับการต ารวจรถไฟ  
- สถานท่ีติดต่อ กองบังคับการต ารวจรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ถนนเลียบคลองผดุงเกษม 

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
- ช่องทางการติดต่อ  อีเมล : railwaypolice.go.th 

 
13.2 เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ช่ือ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจรถไฟ (งานการข่าว ความมั่นคง และเทคโนโลยี) 
- สถานท่ีติดต่อ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจรถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ถนนเลียบคลอง

ผดุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330   
- ช่องทางการติดต่อ  อีเมล : railwaypolice.402@gmail.com 


