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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) 

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด 

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

1. บทนำ 

บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด (ตอไปในนโยบายนี้เรียกวา “องคกร”) ตระหนักถึงความสำคัญของขอมูล

สวนบุคคลและขอมูลอื่นอันเกี่ยวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพื่อใหทานสามารถเชื่อมั่นไดวา องคกรมี

ความโปรงใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงไดถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแกทานถึงรายละเอียด

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย 

องคกรรวมถึงเจาหนาที่และบุคคลที่เกี่ยวของผูดำเนินการแทนหรือในนามของ องคกรโดยมีเนื้อหาสาระ

ดังตอไปนี้ 

 

2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายนี้ใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมคีวามสัมพันธกับ องคกรในปจจุบันและที่อาจ

มีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย องคกรเจาหนาที่ พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือ

หนวยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย องคกรและรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลแทนหรือในนามของ องคกร(“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ 

เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย องคกร(รวมเรียกวา 

“บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ องคกร ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

1) ลูกคาบุคคลธรรมดา 

2) เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง 

3) คูคาและผใูหบริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา 

4) กรรมการ ผูรับมอบอำนาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธใน

รูปแบบเดียวกันของนติิบุคคลท่ีมีความสมัพนัธกับ องคกร 

5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร 
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6) ผูเขาชมหรือผูใชงานเว็บไซต www.coolinnotech.com และ www.smilefreezer.com 

รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชนั อุปกรณ หรือชองทางการส่ือสารอ่ืนซ่ึงควบคุมดูแลโดย องคกร 

7) บุคคลอื่นที่ องคกร เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาที่ 

ผูค้ำประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภยั เปนตน 

 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 

นอกจากนโยบายฉบับนี้แลว องคกร อาจกำหนดใหมีคำประกาศเกี ่ยวกับความเปนสวนตัว 

(“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร เพื่อชี้แจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการ

ไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีใน

ผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง 

ทั้งนี้ ในกรณท่ีีมีความขัดแยงกันในสาระสำคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและ

นโยบายนี ้ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

 

3. คำนิยาม 

- องคกร หมายถึง บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด 

- ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไม

วาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

- ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ

คิดเห็นทางการเม ือง ความเช ื ่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประว ัติ

อาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 

หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

- การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บ

รวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ 

เผยแพร โอน รวม ลบ ทำลาย เปนตน 

- เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

- ผคูวบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการ

เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
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- ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งดำเนินการเกี ่ยวกับการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

ทั้งนี้ บุคคลหรือนติิบุคคลซึ่งดำเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี องคกร เก็บรวบรวม 

 องคกร เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปน้ี  

1) ขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทาง

ใหบริการตาง ๆ เชน ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบ

สำรวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางใหบริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย องคกร หรือเมื่อ

เจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ องคกร ณ ท่ีทำการหรือผานชองทางติดตออื่นที่ควบคุมดูแล

โดย องคกร เปนตน 

2) ขอมูลท่ี องคกร เก็บรวบรวมจากการที่เจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ

หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑ

หรือบริการของ องคกร ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูล

สวนบุคคล เปนตน 

3) ขอมูลสวนบุคคลที ่องคกร เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยที่

แหลงขอมูลดังกลาวมีอำนาจหนาท่ี มีเหตุผลที่ชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลแลวในการเปดเผยขอมูลแก องคกร เชน การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงาน

ของรัฐในการใหบริการเพื่อประโยชนสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับ

ขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะที ่องคกร มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดำเนินการ

จัดใหมีศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการ

ประชาชนผานระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเปนเพื่อใหบริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคสัูญญาได   

  นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก 

องคกร ดังน้ี ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ

หรือบริการ ตามแตกรณี ใหบุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเปนกรณี

ที่ตองไดรับความยินยอมในการเปดเผยขอมูลแก องคกร  

   

 ทั้งนี้ ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลทีม่ีความจำเปนในการใหบริการของ องคกร 

อาจเปนผลให องคกร ไมสามารถใหบริการนั้นแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดทั้งหมดหรือบางสวน 

 

5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 
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 องคกร พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความ

เหมาะสมและตามบริบทของการใหบริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ 

องคกร ใช ประกอบดวย 

 

ฐานกฎหมายในการเกบ็รวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพื ่อการดำเนินภารก ิจเพื ่อประโยชน

สาธารณะหรือการใชอำนาจรัฐท่ี องคกร 

ไดรับ 

เพื่อให องคกร สามารถใชอำนาจรัฐและดำเนินภารกิจเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะตามพันธกิจ องคกร ซึ่งกำหนดไวตาม

กฎหมาย เชน 

- พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2561  

- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ

ผานระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562  

รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพื่อให องคกร สามารถปฏิบัติตามที ่กฎหมายที ่ควบคุม 

องคกร เชน  

- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ตาม

พระราชบัญญัต ิว าด วยการกระทำความผิดเก ี ่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2560  

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

- พระราขบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  

- กฎหมายวาดวยภาษีอากร  

รวมถึง การดำเนินการตามคำส่ังศาล เปนตน 

เปนการจำเปนเพื ่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ องคกร และของ

บุคคลอื่น ซ่ึงประโยชนดังกลาวมีความสำคัญไมนอยไปกวา

สิทธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวน

บุคคล เชน เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของ 

องคกร หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพื่อกิจการ

ภายในของ องคกร เปนตน 

เปนการจำเปนเพื่อการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝาระวัง

โรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน 
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เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพื ่อให องคกร สามารถปฏิบัต ิหนาที่ตามสัญญา หรือ

ดำเนินการอันเปนความจำเปนตอการเขาทำสัญญาซึ่งทาน

เปนคูสัญญากับ องคกร เชน การจางงาน จางทำของ การ

ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาในรูปแบบอ่ืน 

เปนตน 

เพ่ือการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร วิจัย

หรือสถติิที่สำคัญ 

เพื ่อให องคกร สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำ

เอกสารประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามที่ องคกร อาจ

ไดรับมอบหมาย เชน การจัดทำทำเนียบผูดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการ หรือคณะกรรมการ การจัดทำสถิติการใช

บริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาล

ดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพื่อการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใน

กรณีที่ องคกร จำเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดย

ไดมีการแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความยินยอมแลว เชน 

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวยวัตถุประสงค

ท ี ่ ไม เป นไปตามข อยกเว นมาตรา 24 หร ือ 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ

การนำเสนอ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของ

คูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแกทาน เปนตน 

 

ในกรณีที่ องคกร มีความจำเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือเพ่ือความจำเปนในการเขาทำสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ 

คัดคานการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทำให องคกร ไมสามารถดำเนินการ

หรือใหบริการตามท่ีทานรองขอไดท้ังหมดหรือบางสวน  

 

6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี องคกร เก็บรวบรวม 

องคกร อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ทั้งนี้ 

ขึ้นอยูกับบริการที่ทานใชหรือบริบทความสัมพันธที่ทานมีกับ องคกร รวมถึงขอพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเกบ็

รวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดยประเภทของขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลของ องคกร เปนการทั่วไป ทั้งน้ี เฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่ทานใชงานหรือมี

ความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใช 
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุชื่อเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการที ่ระบุ

ขอมูลเฉพาะตัวของทาน เชน คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง 

ชื่อเลน ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่

ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ขอมูลทะเบียนบาน หมายเลขใบ

ประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต

ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผูประกันตน หมายเลขประกันสังคม 

เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง 

น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูป

ถาย ภาษาพูด ขอมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอมูลการเปนบุคคล

ลมละลาย ขอมูลการเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสำหรับการติดตอ ข อม ูลเพ ื ่อการต ิดต อท าน เช น เบอร โทรศัพทบ าน เบอร

โทรศัพทเคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยูทางไปรษณียบาน 

ชื่อผูใชงานในสังคมออนไลน (Line ID, MS Teams) แผนที่ต้ังของที่

พัก เปนตน 

ข อม ูลเก ี ่ ยวก ับการทำงานและ

การศึกษา 

รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ

การศึกษา เชน ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตำแหนง หนาที่ 

ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ขอมูลบุคคลอางอิง 

หมายเลขประจำตัวผูเสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหนง ประวัติการ

ทำงาน ขอมูลเงินเดือน วันเร่ิมงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของผูปฏิบัติงาน 

ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผล

การศึกษา วันที่สำเร็จการศกึษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเกี ่ยวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับ

ประกันภัย ผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม 

ประเภทกรมธรรม วงเงินคมุครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูลเกี ่ยวกับความสัมพันธทาง

สังคม 

ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง 

การดำรงตำแหนงทางการเมือง การดำรงตำแหนงกรรมการ 

ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงานของ องคกร ขอมูลการเปนผูมีสัญญา
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จางกับ องคกร ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที ่ทำกับ 

องคกร เปนตน 

ขอมูลเกี ่ยวก ับการใชบร ิการของ 

องคกร 

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร เชน ชื่อบัญชี

ผูใชงาน รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID) 

รหัส OTP ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพ ิกัด 

ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตท่ี

อยูในความดูแลของ องคกร เชน www.dga.or.th หรือแอปพลิเค

ชันตาง ๆ) ประวัติการสืบคน คุกกี ้หร ือเทคโนโลยีในลักษณะ

เด ียวก ัน หมายเลขอ ุปกรณ (Device ID) ประ เภทอ ุปกรณ 

รายละเอ ียดการเช ื ่อมต อ ข อม ูล  Browser ภาษาท ี ่ ใช งาน 

ระบบปฏิบัติการที่ใชงาน เปนตน 

ข อ ม ู ล ส ว น บ ุ ค ค ล ท ี ่ ม ี ค ว า ม

ละเอียดออน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เชื้อชาติ ขอมูล

ศาสนา ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติ

อาชญากรรม ขอมูลชีวภาพ (ขอมูลภาพจำลองใบหนา) ขอมูล

เก่ียวกับสขุภาพ เปนตน 

 

7. คุกก้ี 

องคกร เก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตที่อยูภายใตความ

ดูแลของ องคกร เชน www.coolinnotech.com, www.smilefreezer.com หรือบนอุปกรณของทาน

ตามแตบริการที่ทานใชงาน ทั้งน้ี เพื่อการดำเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของ องคกร และ

เพื่อใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของ องคกร และขอมูล

เหลานี ้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซตของ องคกร ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น โดยทาน

สามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการต้ังคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

 

8. ขอมูลสวนบุคคลของผเูยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีที่ องคกร ทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ องคกร จะไมทำการ

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการ

แทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณ ีท้ังนี้ เปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมายกำหนด 

กรณีที่ องคกร ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคน

เสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา องคกร ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวโดยยังมิไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล 
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หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังนี้ องคกร จะดำเนินการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็วหาก องคกร ไมมี

เหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูล

ดังกลาว 

 

9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

องคกร ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งขึ้นอยูกับ

ประเภทของผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ 

องคกร หรือขอพิจารณาในแตละบริบทเปนสำคัญ โดยวัตถุประสงคที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการใช

ขอมูลสวนบุคคลของ องคกร เปนการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหรือบริการที่

ทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทานั้นท่ีจะมีผลบังคับใชกับขอมูลของทาน 

1) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการดำเนินประโยชนสาธารณะท่ี องคกร ไดรับมอบหมายให

สำเร็จลุลวง หรือเปนการจำเปนเพ่ือใชอำนาจทางกฎหมายที่ องคกร มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการ

ตามพันธกจิดงัปรากฏในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 

2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เก่ียวของ 

2) เพื่อใหบริการและบริหารจัดการบริการของ องคกร ทั้งบริการภายใตสัญญาที่มีตอทาน หรือ

ตามพันธกจิของ องคกร 

3) เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของ องคกร 

4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจดัการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและ

สอดคลองกับความตองการของทาน 

5) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมทั้งเอกสารที่มีการกลาวอางถึงทาน 

6) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด 

7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาที่เก่ียวกับบริการของ องคกร 

8) เพื่อดำเนินการตามที่จำเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การ

สรรหากรรมการหรือผูดำรงตำแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 

9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ

กระทำที่ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอทั้ง องคกร และเจาของขอมูลสวน

บุคคล 

10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของ องคกร หรือ

ติดตอใชบริการ หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 

12) การประเมินและบริหารจดัการความเสี่ยง 

13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทำคำส่ัง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 
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14) เพื่อจัดทำและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจำเปน 

15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทำท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผดิกฎหมาย 

16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ องคกร อยางไร ทั้งในภาพรวม

และรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 

17) ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อปฏิบัติตามหนาที่ที่ องคกร มีตอหนวยงานที่มีอำนาจควบคุม 

หนวยงานดานภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผกูพันตามกฎหมายของ องคกร 

18) ดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อประโยชนที่ชอบดวยกฎหมายของ องคกร หรือของบุคคลอื่น 

หรือของนติิบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการการดำเนินการของ สพร 

19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวัง

โรคระบาด 

20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพื่อประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทำสถิติที่ 

องคกร ไดรับมอบหมายใหดำเนนิการ 

21) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดี

ความ การดำเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเกี่ยวกับขอมูลของทาน 

 

10. ประเภทบุคคลที ่องคกร เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคที่ไดระบุไวในขอ 9 ขางตน องคกร อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแก

บุคคลดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลที่ระบุไวดังตอไปนี้เปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของ องคกร เปนการทั่วไป เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบรกิารที่ทานใชงานหรือ

มีความสัมพันธดวยเทานั้นที่จะมีผลบงัคับใช 

 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หน วยงานของร ัฐหร ือผ ู ม ีอำนาจที่  

อ ง ค ก ร  ต อ ง เ ป ด เผ ยข อม ู ล เ พ่ื อ

ว ัตถ ุประสงค ในการดำเน ินการตาม

กฎหมายหรือวัตถ ุประสงคสำคัญอ่ืน 

(เชน การดำเน ินการเพื ่อประโยชน

สาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล

หรือมีว ัตถุประสงคอื ่นที ่ม ีความสำคัญ เชน คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีผูรักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงาน

ตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายก กรมการ

กงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน  

คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดำเนินการตามกฎหมายของ องคกร 

องคกร อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลผูดำรงตำแหนง

กรรมการในคณะต าง ๆ เช น คณะอน ุกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสำนกังานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล เปนตน 
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คูสัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ

ของผูปฏิบัติงานของ องคกร 

บุคคลภายนอกที่ องคกร จัดซื ้อจัดจางใหดำเนินการเกี ่ยวกับ

สวัสดิการ เชน บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผูจัดทำ 

Payroll ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธรุกิจ องคกร อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลที ่รวมงานกับ 

องคกร เพื่อประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผู

ใหบริการที่ทานติดตอผานบริการของ องคกร ผูใหบริการดาน

การตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผู

ใหบริการโทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ องคกร อาจมอบหมายใหบุคคลอื ่นเปนผูใหบริการแทน หรือ

สนับสนุนการดำเนินการของ องคกร เชน ผูใหบริการดานการ

จัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด โกดังเอกสาร) ผ ูพัฒนาระบบ 

ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการจัดสงเอกสาร ผู

ใหบริการดานการชำระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ

โทรศัพท ผู ใหบริการดาน Digital ID ผู ใหบริการสื ่อส ังคม

ออนไลน ผู ใหบริการดานการบริหารความเสี ่ยง ที ่ปรึกษา

ภายนอก ผูใหบริการขนสง เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน องคกร อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูล

ประเภทอื่น เชน ผูติดตอ องคกร สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ี

ไมแสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน 

ๆ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของ องคกร 

การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทำบุญ บริจาค เปนตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ องคกร อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีที่จำเปน 

เชน การดำเนินการที่กำหนดให องคกร ตองประกาศลงในราช

กิจจานุเบกษาหรอืมติคณะรัฐมนตร ีเปนตน 

 

 

11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี องคกร อาจจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพื่อ

ดำเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพื่อสงขอมูลสวนบุคคลไปยงัระบบคลาวด (Cloud) 

ที่มีแพลตฟอรมหรือเคร่ืองแมขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) 

เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้ังอยูนอกประเทศไทย ทั้งนี ้ขึ้นอยูกับบริการของ องคกร ท่ีทานใช

งานหรือมีสวนเก่ียวของเปนรายกิจกรรม 
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อยางไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมี

ประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ 

องคกร มีความจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง องคกร จะดำเนินการ

เพื่อใหขอมูลสวนบุคคลที่สงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล 

หรือดำเนินการตามเง่ือนไขเพื่อใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้นไดตามกฎหมาย ไดแก 

1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให องคกร ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไป

ตางประเทศ  

2) ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน

การคมุครองขอมูลสวนบุคคลที่ไมเพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการ

คุมครองสวนบุคคลประกาศกำหนด  

3) เปนการจำเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทานเปนคูสัญญากับ องคกร หรือเปนการทำตามคำ

ขอของทานกอนการเขาทำสัญญานั้น 

4) เปนการกระทำตามสัญญาของ องคกร กับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของทาน 

5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอื่น เมื่อ

ทานไมสามารถใหความยนิยอมในขณะนั้นได  

6) เปนการจำเปนเพื่อดำเนินภารกจิเพื่อประโยชนสาธารณะที่สำคัญ 

 

12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

องคกร จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาที่ขอมูลนั ้นยังมีความจำเปนตาม

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกำหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี เมื่อพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจำเปนตามวัตถุประสงค

ดังกลาวแลว องคกร จะทำการลบ ทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไม

สามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายขอมูลสวนบุคคลที่คณะกรรมการหรือ

กฎหมายจะไดประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดี

ความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน องคกร ขอสงวนสิทธิในการเก็บรกัษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอ

พิพาทนั้นจะไดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด 

 

13. การใหบรกิารโดยบุคคลที่สามหรือผใูหบริการชวง 

องคกร อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่สาม (ผปูระมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทำการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ องคกร ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะ

ตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud 

computing service/provider) หรือเปนงานในลักษณะการจางทำของในรูปแบบอื่น 
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การมอบหมายใหบุคคลที่สามทำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลนั้น องคกร จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของ องคกร ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและ

ของบุคคลที่ องคกร มอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภท

ขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลและขอตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลตามขอบเขตที ่ระบุในขอตกลงและตามคำสั ่งของ องคกร เทานั ้นโดยไมสามารถประมวลผลเพื่อ

วัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพื่อทำ

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผปูระมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังนี ้องคกร จะกำกับใหผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง 

ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ำกวาขอตกลงระหวาง องคกร กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 

14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

องคกร มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจำกดัสิทธิ์การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถ

เขาถึงไดโดยเจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหนาท่ีหรือไดรับมอบหมายท่ีมีความจำเปนตองใชขอมูล

ดังกลาวตามวัตถุประสงคที่ไดแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทานั้น ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและ

ปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลของ องคกร อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาที่รักษาความลับของ

ขอมูลสวนบุคคลที ่ตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอำนาจหนาที่ โดย องคกร มีมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยขอมูลทั้งในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิคที่ไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามที่คณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

 นอกจากนี้ เมื่อ องคกร มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลที่สาม ไมวาเพื่อการ

ใหบริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน องคกร จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

ขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันวาขอมูลสวน

บุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยเูสมอ 

 

15. การเชื่อมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 

 บริการของ องคกร อาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบคุคลที่สาม ซ่ึงเว็บไซตหรือบริการ

ดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีเน้ือหาสาระแตกตางจากนโยบายนี้ องคกร 

ขอแนะนำใหทานศึกษานโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื ่อทราบใน

รายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ องคกร ไมมีความเกี่ยวของและไมมีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุมครอง

ขอมูลสวนบคุคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย 

หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 
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16. เจาหนาท่ีคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

 องคกร ไดแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อทำหนาท่ีตรวจสอบ กำกับและใหคำแนะนำ

ในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 

 

17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกำหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไว

หลายประการ ทั ้งนี้ สิทธิดังกลาวจะเริ ่มมีผลบังคับใชเมื ่อกฎหมายในสวนของสิทธินี้มีผลใชบังคับ โดย

รายละเอียดของสิทธิตาง ๆ ประกอบดวย 

1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมสีิทธิขอเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยท่ีมา

ของขอมูลสวนบุคคลที่ องคกร เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีที่ 

องคกร มีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใชสิทธิของ

ทานจะมผีลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธแิละเสรีภาพของบุคคลอื่น  

2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวา

ขอมูลสวนบุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพื่อใหมี

ความถกูตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 

3) สิทธิในการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให องคกร ลบหรือทำลายขอมูล

สวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูล

ไดตอไป ทั้งนี้ การใชสิทธิลบหรอืทำลายขอมูลสวนบุคคลนี้จะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามที่กฎหมาย

กำหนด 

4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวน

บุคคลของทาน ทั้งนี ้ในกรณีดังตอไปนี้ 

ก) เมื่ออยูในชวงเวลาที่ องคกร ทำการตรวจสอบตามคำรองขอของเจาของขอมูลสวน

บุคคลใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย 
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ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไว

ตามวัตถุประสงคที่ องคกร ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคล

ประสงคให องคกร เก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

ง) เม่ืออยูในชวงเวลาท่ี องคกร กำลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม

ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่

เจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล 

5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับทาน เวนแตกรณีที่ องคกร มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบ

ดวยกฎหมาย (เชน องคกร สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายย่ิงกวา หรือเพ่ือการกอต้ังสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การ

ปฏบิัติตามหรอืการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะของ องคกร) 

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ทานไดใหความยินยอมแก องคกร ในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมนั ้นจะไดใหไวกอนหรือหลัง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอม

เมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรักษาโดย องคกร เวนแตมีขอจำกัด

สิทธิโดยกฎหมายให องคกร จำเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมีสัญญาระหวางทานกับ 

องคกร ท่ีใหประโยชนแกทานอย ู

7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของ

ทานจาก องคกร ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงาน

ไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให 

องคกร สงหรือโอนขอมูลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ทั้งนี้ การใชสิทธิ

นี้จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด 

 

18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบคุคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ องคกร 

(สำหรับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานของ องคกร) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สำหรับผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ทั้งนี ้ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ีทานมีตอ องคกร และอาจไดรับโทษตามที่

กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ 

คำสั่งที่เก่ียวของ 
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19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอำนาจกำกับดูแล 

 ในกรณีที่ทานพบวา องคกร มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไป

ยังคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที ่ไดรับการแตงตั ้งโดย

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ กอนการรองเรียนดังกลาว องคกร ขอใหทาน

โปรดติดตอมายัง องคกร เพื่อให องคกร มีโอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดชี้แจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึง

จัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

 

20. การปรับปรงุแกไขนโยบายการคมุครองขอมูลสวนบุคคล 

องคกร อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามท่ีเห็นสมควร และจะทำการ

แจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต www.coolinnotech.com โดยมีวันทีม่ีผลบังคับใชของแตละฉบับ

แกไขกำกับอยู อยางไรก็ดี องคกร ขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหมอยาง

สม่ำเสมอ ผานแอปพลิเคชัน หรือชองทางเฉพาะกิจกรรมที่ องคกร ดำเนินการ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะ

ทำการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก องคกร 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ องคกร ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการ

รับทราบตามขอตกลงในนโยบายใหมแลว ทั ้งนี้ โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับ

รายละเอยีดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดตอมายัง องคกร เพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงตอไป 

 

21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะหรือขอกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ของ องคกร หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทาน

สามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

1) ผคูวบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: บริษัท คูลอินโนเทค จำกัด 

- สถานที่ติดตอ: 239/77 หมบูาน ไอฟลด บางนา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 

- ชองทางการติดตอ: salesonline@coolinnotech.com 

      Call Center : 02-136-2789 

      FAX: 02-136-2788 
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2) เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ: คุณวิภาวี วงศอนันตนนท 

- สถานที่ติดตอ: 239/77 หมบูาน ไอฟลด บางนา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร 10250 

- ชองทางการติดตอ: salesonline@coolinnotech.com 

      Call Center : 02-136-2789 

      FAX: 02-136-2788 


