
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) บริษัท  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด 

 

 บริษัท  บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด  (ซึ่งต่อไปในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) 
ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ  เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลและการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้  จึงประกาศนโยบายเพ่ือเป็นหลักในการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบุคคล   เพ่ือให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย  จะได้รับการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้   

  

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของแต่ละบุคคลธรรมดาได้  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ใช่ข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว อันได้แก่ 

      (1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลให้ไว้แก่บริษัทฯ โดยตรง หรือได้รับผ่านช่องทางอ่ืน ทั้งที่เกิดจากการใช้บริการ 
ติดต่อ ,เยี่ยมชม, ค้นหา , ผ่านช่องทางดิจิทัลเว็บไซต์ ,  Call Center ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอ่ืนใด 

      (2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น บิดา มารดา 
บุตรธิดา คู่สมรส พี่ น้อง หน่วยงานของรัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน 
พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
อ่ืนต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่มีความจำเป็นตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต  

       ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น 

- ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลข
หนังสือเดินทาง 

- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ 
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีเงินฝาก ประวัติทางการเงิน  
- ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายการเดินบัญชี การชำระเงิน การกู้ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ของ

ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง (บิดา มารดา บุตร ธิดา คู่สมรส พี่ น้อง) 
- ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID 
- ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วน

บุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

-  คุกกี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี  



 

 1.2  ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data)  ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็น
การเฉพาะ ได้แก่ 

 - ข้อมูลพฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลด้านสุขภาพ ความเห็นทางด้านการเมือง ความเชื่อในด้านศาสนา เป็น
ต้น ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับความ
ยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคล หรือในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจำเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ อาจ
ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 - ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ , ข้อมูลจำลองใบหน้า เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนของบุคคลที่ขอเข้าพ้ืนที่ของบริษัทฯ , บันทึกการเข้าปฏิบัติงาน (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้
หากไม่กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงจะเรียกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกับกับบุคคล
ข้างต้น รวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) 

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น 

      (1) เมื่อเจ้าของข้อมูลสมัครงานกับเราโดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ รวมถึงการเข้าเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ บริษัทฯขอทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการสมัครงานอันได้แก่ ชื่อนามสกุล  เบอร์โทรศัพท์  อีเมล์
แอดเดรส  ที่อยู่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ผ่านงาน บุคคลอ้างอิง เป็นต้น 

      (2) เมื่อเจ้าของข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านระบบ Call Center หรือสนใจบริการของบริษัทฯ บริษัทฯ
อาจขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 

      (3) บริษัทฯอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของเจ้าของข้อมูล โดยจะจัดเก็บข้อมูล
ดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น 

      (4) ความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการทำแบบสอบถาม  

      (5) การใช้คุ๊กกี้ (Cookies) ผ่าน Web browser’s cookies ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (6)  บันทึกผู้เข้าชมเว็บ (Log Files) ของบริษัทฯ  

      (7)  ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (Website) 

      (8)  การโต้ตอบทางอีเมล (E-mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

      (9)  ข้อมูลส่วนบุคคลระบุความเชื่อมโยงมาจากบุคคลที่สามหรือจากแหล่งอ่ืน เช่น บริษัทคู่ค้า  จากการ
สืบค้นได้เป็นการทั่วไป เช่น มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะ อินเตอร์เน็ต หน่วยงานราชการหรือองค์กรอ่ืน เป็นต้น 



 

 2.2  บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้ตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่บริษัทฯ หรือบุคคลต้องปฏิบัติตาม และเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน
ใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังนี้ 

      (1) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ 

      (2) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับ (Legal Obligation)  

 2.3  เพ่ือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตท่ีบุคคล
สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest)  

 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมีการประมวลผล แยกตามฐานกฎหมายดังนี้ 

 -ฐานสัญญา (Contract) 

 -ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest) 

 -ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 

 -ฐานภารกิจสาธารณะ (Public Task) 

 -ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) 

 -ฐานความยินยอม (Consent) 

      หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (อันชอบด้วยกฎหมาย) บริษัทฯ จะแจ้งให้
บุคคลรับทราบภายในเวลา 30 วัน 

 2.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจได้รับการบันทึกเป็น log ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อ
การใช้งาน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี Access Log  เพ่ือไว้สำหรับการตรวจสอบผู้เข้ามาใช้งาน บันทึกการใช้งาน 
เวลาข้อมูลหลุดรั่วทำให้สามารถตรวจสอบได้   พร้อมกับมี Access Control  เพ่ือจำกัดการเข้าถึงในการใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้อ่ืนภายใต้ความยินยอมของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามแบบให้ความยินยอม (Consent Form) หรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้
เปิดเผยได้ 

4.  การประมวลผลข้อมูลโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก 

 บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกประมวลผล บริษัทฯ จะ
ดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครอง



 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น การแยกส่วนข้อมูล
ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคล การมีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลดังกล่าว หรือ บริษัทฯ อาจเลือกใช้วิธีการ
ดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลภายนอกประมวลผล เป็นไปตาม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้ 

5.  การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

 บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้แก่บริษัท บางกอก 
โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด  หรือบริษัทพันธมิตร หรือบริษัทพันธมิตรที่อยู่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บน 
server/cloud ในประเทศต่าง ๆ กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดูแลการส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็น
ว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลใน
ประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในโครงข่ายของบริษัทฯ ที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ อาจ
เลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในโครงข่ายของบริษัทฯ 
ที่อยู่ต่างประเทศ เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมาย
กำหนดไว้ก็ได้ 

6.  นโยบายคุกกี้ 

 เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบ
ของคุกกี้ โดยนโยบายคุกก้ีนี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการ
เก็บคุกกี้เพ่ือความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกก้ีตามนโยบายคุกก้ี 

      นโยบายคุกก้ีนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว 

7.   ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ จะจัดเก็บในรูปแบบ Hard Copy และ/หรือ Soft Copy ในสถานที่ทำงานของบริษัทในรูปแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ  และทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
ตามวัตถุประสงค์ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจ
จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อ
พิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลา



 

ดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสม   สำหรับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ ที่
อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์  E-mail  นั้น บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บไว้ 5 ปี นับแต่วันที่เลิก
สัญญา หรือวันที่พนักงาน  พ้นสภาพ 

 

8.  มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  

 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) 
และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพ่ือป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้กำหนด ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรการเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ผู้รับข้อมูลไปจากบริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  และเพ่ือประโยชน์ในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มี
มาตรการ ดังนี้ 

 8.1  กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือ
ยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายหรือคู่มือของบริษัทอย่างเคร่งครัด  

 8.2  การส่ง และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บ
บนฐานข้อมูลในระบบอ่ืนใด ซึ่งบริษัทรับโอนข้อมูลหรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามนโยบายนี้ 

 8.3 บริษัทฯ  จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง 
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ และจะทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม 

 8.4 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความมั่นคงของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทฯ  จะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ
โดยเร็ว ในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของบริษัทให้เสนอแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการ
รั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิด
จากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลย หรือการเพิกเฉยการออกจากระบบ 
(Log out) ฐานข้อมูล หรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยการกระทำของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
หรือบุคคลอ่ืนซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 8.5  บริษัทฯ จะได้สอบทานและประเมินประสิทธิภาพให้มีมาตราฐานของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  



 

 8.6  บริษัทฯ จะได้ทำการปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ตามความจำเป็นและเหมาะสมการประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง การสูญเสียความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น ความไว้างใจของ
ลูกค้า การเสียเปรียบในการแข่งขันทางการตลาดและการค้า การถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้ กรรมการ 
บุคคลากร ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลตาม
มาตรการรักษาความลับที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น บริษัทฯ กำหนดให้แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของ
ข้อมูลทราบภายใน 72 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 

9.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่
กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และใน
กรณีบุคคลยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย บุคคลสามารถขอใช้
สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ 

 9.1 สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ 

      หากบุคคลต้องการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บุคคลมีสิทธิที่จะทราบรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การ
ขอข้อมูลเป็นกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลอาจให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ หรือเป็นกรณีท่ีกฎหมายบังคับต้องให้ข้อมูล 

 9.2 สิทธิขอถอนความยินยอม 

      หากบุคคลได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็น
ความยินยอมที่บุคคลให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) บุคคลมีสิทธิที่จะ
ถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดย
กฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่บุคคลอยู่  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อ
บุคคลนั้นจากการดำเนินการตามสัญญา เพื่อประโยชน์ของบุคคล จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิก
ถอนความยินยอม 

 9.3 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล 

      บุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ 
ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคล รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมาได้อย่างไร 

 9.4 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล 



 

      บุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถ
อ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง                
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค ทั้งนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลข้างต้นต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความ
ยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อสามารถดำเนินการตามสัญญาได้ตามความประสงค์ หรือ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
อ่ืนตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด 

 9.5 สิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

      ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บ
รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพ่ือการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยไม่เกินขอบเขตที่บุคคลสามารถคาดหมายได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือเพ่ือดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน์ หากบุคคลยื่นคัดค้าน บริษัทฯ จะยังคง
ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปเฉพาะที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตาม
กฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของท่าน หรือเป็นไปเพ่ือการยืนยันสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

 9.6 สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล 

       บุคคลมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้ หากบุคคลเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ 
หรือเมื่อบุคคลได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว 

 9.7 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 

      บุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอ
ใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของบุคคล หรือกรณีอ่ืนใดที่บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นและต้องลบ
หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 9.8 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล 

      บุคคลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

นอกจากนี้  ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก
บุคคลเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน



 

หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม  การใช้สิทธิของบุคคลดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้
สิทธิข้างต้นได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เป็นต้น หากบริษัทฯ ปฏิเสธ คำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้
บุคคลทราบด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บุคคลได้ยื่นคำขอ
และเอกสารประกอบต่อกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ โดยครบถ้วน 

10.  กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

  เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
ตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการใดๆ ของบริษัทฯ ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เพ่ือที่จะได้รับประโยชน์ในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิรับหรือยกเลิก
ความยินยอมรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากบริษัทฯ  

11.  ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดบทบาทผู้ดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ 

 11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่
ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 11.2 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 11.3 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)  หมายถึง ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีข้อมูลประมวลผลจำนวนมาก หรือข้อมูลอ่อนไหว บริษัทฯ จะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ DPO ทำหน้าที่ในการประสานงาน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และ ดูแลด้านความม่ันคงปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 

12.  บทกำหนดโทษ 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามหน้าที่ของตน หากละเลย หรือละเว้นไม่สั่งการ 
หรือไม่ดำเนินการ หรือสั่งการ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในหน้าที่ของตน อันเป็นการฝ่าฝืนนโยบาย และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามกฏหมาย และ/หรือความเสียหายขึ้น ผู้
นั้นต้องรับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ประนีประนอมให้กับความผิดใดๆ ที่ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบได้กระทำขึ้นไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม  ทั้งนี้ หากความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่        บริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นใด บริษัทฯ อาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฏหมายที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม
ต่อไป  



 

13.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

              บริษัทจะทำการทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นประจำเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
กฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว บริษัทจะแจ้งให้ทราบด้วยการประกาศข้อมูลลงในเว็บไซด์ของบริษัทโดยเร็วที่สุด  

 

14.  ช่องทางการติดต่อ 

             นางสุมาลี  เหรียญไพโรจน์ 
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