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บริษทั ร
คุม้ครอง
Policy) ขึ
จดัเก็บรั
ขอ้มูลได
ดงัต่อไป

 
1. คาํนิยา

“ข้อมูลส่
ทางออ้ม

“ข้อมูลส่
และอาจส
เช่ือในลั
สหภาพแ
ทาํนองเดี

“คณะกร
อาํนาจกํ
บุคคลตา

2. การเก็

บริษัทจ
กฎหมาย
วตัถุประ
อิเล็กทร
ขอ้มูล บ ิ

 

  

อแยลแคนอิน
งขอ้มูลส่วนบุ
ข้ึน โดยนโยบ
ักษา การใช ้
ด้รับทราบถึง
ปน้ี 

าม 

ส่วนบุคคล” ห
 แต่ไม่รวมถึง

ส่วนบุคคลอ่อ
สุ่มเส่ียงในกา
ทัธิ ศาสนาห
แรงงาน ขอ้มู
ดียวกนัตามท่ี

รรมการคุ้มคร
กาํกบัดูแล ออ
ามพระราชบญั

บรวบรวมข้อ

ะทาํการเก็บ
ยและเป็นธร
ะสงค์ของบริ
อนิกส์ หรือต
ริษทัจะขอคว

นโยบาย

นดสัทรีส์ จาํ
บุคคล จึงไดจ้ั
บายน้ีไดอ้ธิบ
การเปิดเผย ร
งนโยบายใน

หมายถึง ขอ้มู
งขอ้มูลผูถึ้งแก

นไหว” หมาย
ารเลือกปฏิบติั
รือปรัชญา พ
ลพนัธุกรรม 
คณะกรรมกา

รองข้อมูลส่ว
อกหลกัเกณฑ
ญญติัคุม้ครอง

อมูลส่วนบุคค

รวบรวมขอ้
รรม โดยใน
ริษัทเท่านั้ น 
ตามแบบวิธีก
วามยนิยอมจา

ยการคุ้มครอ

กดั (ต่อไปน้ี
ดัทาํนโยบาย
ายถึงวิธีการที
รวมถึงสิทธิต
การคุม้ครอง

ลเก่ียวกบับุคค
ก่กรรมโดยเฉ

ยถึง ขอ้มูลท่ีเป็
ติอยา่งไม่เป็น
พฤติกรรมทาง
 ขอ้มูลชีวภาพ
ารคุม้ครองขอ้

นบุคคล” หม
ฑ์ มาตรการ ห
งขอ้มูลส่วนบุ

คล 

มูลส่วนบุคค
การเก็บรวบ
ทั้ งน้ี บริษัท
ารของบริษทั
ากเจา้ของขอ้มู

องข้อมูลส่ว

จะเรียกรวมว
ยการคุม้ครอง
ท่ีบริษทัปฏิบติั
ต่าง ๆ ของเจ้
งขอ้มูลส่วนบ

คลซ่ึงทาํใหส้
ฉพาะ 

ป็นเร่ืองส่วน
นธรรม เช่น เช้ื
งเพศ ประวติั
พ หรือขอ้มูลอ
อมูลส่วนบุคค

มายถึง คณะก
หรือขอ้ปฏิบั
บุคคล พ.ศ. 25

คลโดยมี วตัถ
บรวมนั้ นจะท
จะดาํเนินกา
ท กรณีท่ีบริษั
มูลโดยชดัแจง้

นบุคคล 

ว่า “บริษัท”) 
งขอ้มูลส่วนบุ
ติต่อขอ้มูลส่ว
า้ของขอ้มูลส
บุคคลของบ ิ

สามารถระบุตั

บุคคลโดยแท
ช้ือชาติ เผา่พนั
ติอาชญากรรม
อ่ืนใด ซ่ึงกระ
คลประกาศกาํ

กรรมการท่ีได้
บติัอ่ืนใดท่ีเก่ีย
562 

ถุประสงค์ ข
ทาํเพียงเท่าที
ารให้เจ้าของ
ทัจดัเก็บขอ้มู
งก่อนทาํการเ

 ตระหนักถึ
บุคคล (Person
วนบุคคล เช่น
ส่วนบุคคล เป็
ริษทั บริษทัจึ

วับุคคลนั้นได

ทข้องบุคคล แ
นธ์ุ ความคิดเห็
ม ขอ้มูลสุขภ
ะทบต่อเจา้ขอ
หนด 

ดรั้บการแต่งตั้
ยวขอ้งกบักา

อบเขต และ
ท่ีจาํเป็นแก่ก
งขอ้มูล รับรู้ 
มูลส่วนบุคคล
เกบ็รวบรวม เ

ถึงความสําคญั
nal Data P
น การเก็บรวบ
ป็นตน้ เพื่อใ
จึงประกาศน

ดไ้ม่วา่ทางตร

แต่มีความละเ
ห็นทางการเมื
าพ ความพิก
องขอ้มูลส่วน

ตั้งข้ึน โดยมีห
ารคุม้ครองขอ้

ะใช้วิธีการท่ี
ารดําเนินงา
 ให้ความยิน
ลอ่อนไหวขอ
เวน้แต่การเก็

ญของการ
Protection 
บรวม การ
ห้เจา้ของ
นโยบายฯ 

รงหรือ

เอียดอ่อน
มือง ความ
าร ขอ้มูล
บุคคลใน

หนา้ท่ีและ
อมูลส่วน

ชอบด้วย
นภายใต้

นยอมทาง
องเจา้ของ
บขอ้มูล 
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ส่วนบุคค
พ.ศ. 256

 
3. วตัถุป

บริษทัจะ
ของบริษั
ติดต่อปร
ฐานขอ้มู

ดาํเนินง
กฎหมาย
ตามระยะ

บริษทัจะ

(1) ไดแ้จ้
(2) เป็นก
 

4. การเปิ
 
บริษทัจะ
เปิดเผยต
การให้บ
ให้แก่บริ
เก่ียวขอ้ง
ให้บุคค
นอกเหนื
ขอ้มูล ภ
หน่วยงา
ร้องขอข้

คลและขอ้มูล
62 หรือกฎหม

ประสงค์ในการ

ะทาํการเก็บร
ษทั เช่น การจั
ระสานงานต่า
มูล วิเคราะห์แ

านของบริษทั
ยหรือกฎระเบี
ะเวลาเท่าท่ีจาํ

ะไม่กระทาํกา

จง้วตัถุประสง
การปฏิบติัตาม

ปดเผยข้อมูลส่

ะไม่เปิดเผยข้
ตามวตัถุประส
บริการแก่เจา้ข
ริษัทในเครือ
งกบัขอ้มูลส่ว
ลเหล่านั้ นเก็
นือจากขอบเข
ายใตห้ลกัเกณ
านกาํกบัดูแล 
อ้มูลเพื่อการฟ

ลส่วนบุคคลอ
มายอ่ืนกาํหนด

รเก็บรวบรวม

รวบรวม หรือ
จดัซ้ือจดัจา้ง ก
าง ๆ หรือเพื่อ
และพฒันากระ

ท และเพื่อวตั
บียบท่ีเก่ียวขอ้
าเป็นตามวตัถุ

ารใด ๆ แตกต

งคใ์หม่ใหแ้ก่
มพระราชบญั

ส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุค
สงคท่ี์ไดมี้การ
ของขอ้มูล บริ
อ หรือบุคคล
วนบุคคล โดย
ก็บรักษาข้อม
ขตท่ีบริษทัไ
ณฑท่ี์กฎหมา
 รวมถึงในกร
ฟ้องร้องหรือ

อ่อนไหวจะเข
ดไว ้

ม หรือใช้ข้อมู

อใชข้อ้มูลส่ว
การทาํสัญญา
อปรับปรุงคุณ
ะบวนการ 

ตถุประสงคอื์
องต่อการดาํเนิ
ถุประสงคท่ี์ได

ต่างจากท่ีระบุ

เจา้ของขอ้มูล
ญญติัขอ้มูลส่ว

คคลของเจา้ข
รแจง้ไว ้อยา่ง
ริษทัอาจมีคว
อ่ืนทั้ งในแล
ยในการเปิดเผ
มูลส่วนบุคค
ดก้าํหนดไวน้
ายกาํหนด เช่
รณีท่ีมีการร้อ
ดาํเนินคดีตาม
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ขา้ขอ้ยกเวน้ต

ูลส่วนบุคคล 

วนบุคคลของ
า การทาํธุรก
ณภาพการทาํง

อ่ืนใดท่ีไม่ตอ้
นินงานของบ
ดแ้จง้เจา้ของข

ในวตัถุประส

ลทราบ และไ
วนบุคคล หรือ

ของขอ้มูลไปใ
งไรกดี็ เพื่อให้
วามจาํเป็นใน
ละต่างประเท
ผยขอ้มูลส่วน
คลไว้เป็นคว
นอกจากน้ี บ
ชน การเปิดเผ
งขอให้เปิดเผ
ม 

ตามท่ีพระราช

 

เจา้ของขอ้มูล
รรมทางการเ
งานให้มีประ

องห้ามตามก
บริษทั โดยบริ
ขอ้มูลหรือตา

สงคข์องการเก็

ดรั้บความยนิ
อกฎหมายอ่ืน

ให้บุคคลใดโ
หเ้ป็นประโยช
การเปิดเผยข้
ทศ เช่น ผูใ้ห้
นบุคคลใหแ้ก่บ
วามลับ และไ
บริษทัอาจเปิด
ยขอ้มูลต่อหน
ผยขอ้มูลโดยอ

ชบญัญติัคุม้ค

ล เพื่อประโย
เงิน การดาํเนิ
สิทธิภาพมาก

กฎหมาย และ
ษทัจะจดัเก็บ
มท่ีกฎหมายก

กบ็รวบรวมขอ้

ยอมจากเจา้ข
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยปราศจาก
ชน์ต่อการดาํเนิ
ขอ้มูลส่วนบุค
บริการต่าง ๆ
บุคคลดงักล่า
ไม่นําไปใช้เ
ดเผยขอ้มูลส่
น่วยงานราชก
อาศยัอาํนาจต

ครองขอ้มูลส่

ยชน์ในการดาํ
นินกิจกรรมบ ิ
กยิ่งข้ึน เช่น ก

ะ/หรือเพื่อป
บและใชข้อ้มูล
กาํหนดไวเ้ท่า

อ้มูล เวน้แต่ 

ของขอ้มูล 

กความยินยอม
นินงานของบ
คคลของเจา้ข
ๆ ท่ีต้องดาํเนิ
าว บริษทัจะดํ
เพื่อวัตถุประ
สวนบุคคลขอ
การ หน่วยงา
ตามกฎหมาย

วนบุคคล 

าเนินงาน
ริษทั การ
การจดัทาํ

ฏิบติัตาม
ลดงักล่าว
านั้น 

ม และจะ
บริษทัและ
ของขอ้มูล 
นินงานท่ี
าํเนินการ
ะสงค์อ่ืน
องเจา้ของ
านภาครัฐ 
 เช่น การ
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กฎหมาย
ทางกฎห

5. แนวท

บริษทัจะ
สอดคล้อ
พนักงาน
ตระหนกั
ส่วนบุคค
ขอ้มูลส่ว
ขอ้มูลส่ว
 
6. สิทธิข

เจา้ของข้

(6.1) สิท
ความยนิ
ขอ้มูลส่ว
(6.2) สิท
ไดม้าซ่ึง
(6.3) สิท
(6.4) สิท
(6.5) สิท
(6.6) สิท
(6.7) สิท

เจา้ของข้
หรือผ่าน
ดา้นล่าง 

ย หรือการร้อง
หมาย 

ทางในการดําเนิ

ะกาํหนดมาตร
องกับกฎหม
นของบริษทั
กถึงหนา้ท่ีแล
คลของเจา้ขอ
วนบุคคลตาม
วนบุคคลไดอ้

ของเจ้าของข้อ

ขอ้มูลส่วนบุค

ทธิในการเพิกถ
ยอมไว ้ทั้งน้ี 
วนบุคคลท่ีได้
ทธิในการเขา้ถึ
ขอ้มูลส่วนบุค
ทธิในการแกไ้
ทธิในการลบข้
ทธิในการระงบั
ทธิในการใหโ้
ทธิในการคดัค้

ขอ้มูลสามารถ
นทางจดหมาย
 โดยบริษทัจะ

งขอจากหน่วย

นินการคุ้มคร

รการต่าง ๆ ร
มาย ระเบียบ
และบุคคลอ่ื
ละความรับผิด
งขอ้มูล โดยพ
มท่ีบริษทักาํห
อยา่งถูกตอ้งแล

อมูลส่วนบุคค

คลมีสิทธิในก

ถอนความยนิ
 การเพกิถอน
ดใ้หค้วามยนิย
ถึงขอ้มูลส่วน
คคลท่ีไม่ไดใ้
ขขอ้มูลส่วนบ
ขอ้มูลส่วนบุค
บการใชข้อ้มูล
อนยา้ยขอ้มูล
คา้นการประม

ถขอใชสิ้ทธิดั
ยอิเล็กทรอนิ
ะพิจารณาและ

ยงานเอกชน ห

องข้อมูลส่วน

วมถึงมาตรก
 หลักเกณฑ์ 
นท่ีเก่ียวขอ้ง
ดชอบในการ
พนกังานของ
หนดไว ้เพื่อใ
ละมีประสิทธิ

คล 

การดาํเนินกา

นยอมในการป
ความยนิยอม
ยอมไวแ้ลว้ 
บุคคลและขอ
หค้วามยนิยอ
บุคคลใหถู้กต้
คคล 
ลส่วนบุคคล 
ลส่วนบุคคล 
มวลผลขอ้มูลส

ดงักล่าวขา้งตน้
กส์ตามแบบ
ะแจง้ผลการพิ
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หรือบุคคลภา

นบุคคล 

ารดา้นการรัก
 และแนวปฏิ
ง รวมถึงสนั
เก็บรวบรวม
บริษทัตอ้งปฏิ
ให้บริษทัสาม
ธิภาพ 

าร ดงัต่อไปน้ี 

ประมวลผลขอ้
มยอ่มไม่ส่งผล

อทาํสาํเนาขอ้
อม 
ตอ้ง 

 

ส่วนบุคคล 

นได ้โดยยื่นค
ฟอร์มท่ีบริษั
พิจารณาตามค

 

ายนอกอ่ืน ๆ 

กษาความมัน่ค
ฏิบัติด้านการ
ับสนุนและส
 การจดัเก็บรั
ฏิบติัตามนโย
มารถปฏิบติัต

 

อมูลส่วนบุคค
ลกระทบต่อก

มูลส่วนบุคคล

คาํร้องขอใชสิ้
ทักาํหนด ผ่า
คาํร้องฯ ของเ

ท่ีมีความเก่ียว

คงปลอดภยัข
รคุม้ครองขอ้
ส่งเสริมให้พ
ักษา การใช ้
ยบายฯ และแน
ตามนโยบายแ

คลท่ีไดใ้ห ้
ารเกบ็รวบรว

ล รวมถึงการข

สิทธิต่อบริษทั
าน “ช่องทางก
จา้ของขอ้มูล 

วขอ้งกบักระบ

ของขอ้มูลส่วน
อมูลส่วนบุค
พนักงานมีคว
และการเปิดเ
นวปฏิบติัการ
และกฎหมาย

วม ใช ้หรือเปิ

ขอใหเ้ปิดเผย

ทเป็นลายลกัษ
การติดต่อขอ
 ภายใน 30 วนั

บวนการ

นบุคคลท่ี
คลให้แก่
วามรู้และ
เผยขอ้มูล
รคุม้ครอง
ยคุม้ครอง

ปดเผย

ยการ

ษณ์อกัษร
องบริษทั” 
นั นบัแต่ 
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วนัท่ีไดรั้
 
7. การทบ

บริษทัอา
การเปล่ีย
บริษัทจ
 
8. ช่องท

ฝ่ายกฎห
บริษทั รอ
68 หมู่ท่ี 
อาํเภอกร
โทรศพัท
อีเมล   w

 

วนัท่ี  1 เ
เลขท่ี   ส
บงัคบัใช้
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รับคาํร้องฯ ดงั

บทวนและเปลี

าจทาํการปรับ
ยนแปลงการด
ะประกาศแ

างการติดต่อบ

หมาย 
อแยลแคนอิน
 3 ถนนเลียบค
ระทุ่มแบน  จั
ท:์ 034-41933
www.RCITha

เมษายน  2564
สก.04.4/2564 
ชว้นัท่ี   15  เม

งกล่าว ทั้งน้ี บ

ล่ียนแปลงนโ

บปรุงหรือแก้
ดาํเนินงานขอ
แจ้งการเปล่ีย

บริษัท 

นดสัทรีส์  จาํก
คลองแคราย  
งัหวดัสมุทรส
33โทรสาร: 03
ailand.com  

4 
 
มษายน  2564 

บริษทัอาจปฏิ

โยบายการคุ้ม

กไ้ขนโยบายนี
องบริษทั รวม
ยนแปลงให้

กดั  
 ตาํบลแคราย
สาคร  74110 
34-472063 
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ฏิเสธสิทธิของ

ครองข้อมูลส่

น้ีเป็นคร้ังครา
มถึงขอ้เสนอ
้ทราบอย่าง

ย 
 

งเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล 

าวเพื่อให้สอด
แนะและควา
ชัดเจน  ก่อน

ลไดใ้นกรณีท่ี

ดคลอ้งกบัขอ้
มคิดเห็นจาก
นจะเร่ิมดําเนิ

ท่ีมีกฎหมายกาํ

อกาํหนดตาม
กหน่วยงานต่
นินการเปล่ีย

าหนดไว ้

มกฎหมาย 
าง ๆ โดย
ยนแปลง 


