
 

 
 

 

 

 

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริการ NT Conference 

(สำหรับประกาศใหบุคคลภายนอกทราบ) 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 สงิหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 
จัดทำโดย ฝายธุรกิจบริการดิจิทัล  

 

 

 



 

Document Name: ISMS Policy NT Conference 
Document owner: ฝายธุรกิจบริการดิจิทัล Document ID:  
Classification:  Version: 1 Page: 2/17 
Reviewed Date:  22 กรกฎาคม 2565 

 

ประวัติการปรับปรุงเอกสาร 

Version No ปรับปรุงโดย คำอธิบายและเหตุผลในการแกไข 

1.0 นายพีรพัฒน โพธ์ิชนะพันธุ ตนฉบับ 

 

  



 

Document Name: ISMS Policy NT Conference 
Document owner: ฝายธุรกิจบริการดิจิทัล Document ID:  
Classification:  Version: 1 Page: 3/17 
Reviewed Date:  22 กรกฎาคม 2565 

 
สารบัญ 

 

          เรื่อง                            หนา 

 
1. บทนาํ ............................................................................................................................... 4 

2. คาํนิยาม ............................................................................................................................ 4 

3. ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีบรษิัทเก็บรวบรวมและประมวลผล ....................................................................... 5 

4. วิธีการ / แหล่งขอ้มลูท่ีบรษิัทใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล ....................................................... 8 

5. การประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล ................................................................................................ 9 

6. วตัถปุระสงคข์องการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล .......................................................................... 10 

7. การเปิดเผย / แบ่งปัน / ถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบคุคลภายในประเทศ ........................................................ 11 

8. การเปิดเผย / แบ่งปัน / ถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบคุคลระหวา่งประเทศ ....................................................... 12 

9. ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคล .................................................................................... 13 

10. สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล ............................................................................................. 13 

11. การบนัทึกคาํขอ / การปฏิเสธของบรษิัท ..................................................................................... 15 

12. ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล ......................................................................................... 15 

13. คกุกี ้............................................................................................................................... 16 

14. การเปล่ียนเสน้ทางไปยงัเว็บไซตข์องบคุคลอ่ืน .............................................................................. 16 

15. การเปล่ียนแปลงประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล .............................................................. 16 

16. ติดต่อบรษิัท ...................................................................................................................... 16 

 

 

 
 



 

Document Name: ISMS Policy NT Conference 
Document owner: ฝายธุรกิจบริการดิจิทัล Document ID:  
Classification:  Version: 1 Page: 4/17 
Reviewed Date:  22 กรกฎาคม 2565 

 
1. บทนำ  

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ผูดำเนินธุรกิจหลักดานโทรคมนาคมและธุรกิจดิจิทัล ซ่ึงมีความเก่ียวของกับการ  

เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคคลตาง ๆ  

บริษัทมีความมุงหมายท่ีจะคุมครองและเคารพตอสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของ บริษัทจึงไดจัดทำประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล สำหรับประกาศใหบุคคลภายนอก

ไดรับทราบ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวม วิธีการเก็บรักษา ใช โอน 

เปดเผย แกไข ลบ หรือทำลายขอมูลสวนบุคคล และอธิบายถึงสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงเปนบุคคล

ท่ีบริษัทติดตอดวย รวมถึงบุคคลท่ีบริษัทไดรับขอมูลสวนบุคคล เชน ผูใชบริการ ลูกคารายบุคคล คูคาทาง

ธุรกิจ ตัวแทนของลูกคา ตัวแทนของคูคา องคกรอ่ืน ๆ ผูเยี่ยมชมสำนักงานของบริษัทหรือเว็บไซตของบริษัท 

หรือบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ทาน”)   

ท้ังนี้ ประกาศฉบับนี้อาจไดรับการปรับปรุงแกไขเม่ือมีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือมี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบริษัท บริษัทขอแนะนำใหทานอานประกาศนี้และ

ตรวจสอบขอมูลลาสุดใหเปนประจำ 

2. คำนิยาม 

“พระราชบัญญัติ” หมายความวา พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง     

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

“สำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา สำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวบุคคลผูนั้นได 

ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม ไมวาจะเปนขอมูลของผูใชบริการ คูคา หรือของบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในการอางอิงถึงสิ่งซ่ึงสามารถระบุหรือเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได เชน ชื่อ หมายเลขประจำตัว ขอมูลสถานท่ี    

ตัวบงชี้ในอุปกรณ หรือระบบคอมพิวเตอร หรือปจจัยหนึ่งหรือหลายปจจัยท่ีเก่ียวของกับอัตลักษณทางรางกาย 

ทางสรีรวิทยา ทางพันธุกรรม ทางจิต ทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรมหรือทางสังคม ซ่ึงถูกประมวลผลโดยบริษัท

หรือโดยผูประมวลผลขอมูลท่ีกระทำในนามของบริษัท ท้ังนี้ ไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
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“ขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออน” หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ

คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ 

ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูล

สวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการกำหนด 

“เจาของขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา  บุคคลธรรมดาท่ีถูกระบุตัวตนหรือท่ีสามารถระบุตัวตนได

ซ่ึงเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล เจาของขอมูลไมรวมถึงผูเสียชีวิตและ “นิติบุคคล” ท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตกฎหมาย 

เชน บริษัท มูลนิธิ สมาคมหรือองคกรอ่ืน ๆ  

“เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ผูท่ีไดรับการแตงตั้งโดยกรรมการผูจัดการใหญ

ใหทำหนาท่ีตามมาตรา 41 และ 42 แหงพระราชบัญญัติ 

 “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีอำนาจและหนาท่ีในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการรวบรวม การใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ตามคำสั่งท่ีไดรับจากหรือในนามของบริษัทท่ีทำหนาท่ีเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

“ประมวลผล” หมายความวา กิจกรรมใด ๆ ท่ีมีการดำเนินการกับขอมูลสวนบุคคลไมวาจะดวย

วิธีการอัตโนมัติหรือไมก็ตาม เชน การรวบรวม การบันทึก การจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลง การเขาอาน การใช 

การดึงขอมูล การเปดเผยโดยการสง การแบงปน การทำใหเขาถึงได การจัดเรียงหรือการรวม การจำกัดการ

เขาถึง การตั้งเง่ือนไข การสง การเผยแพร การลบหรือการทำลายโดยวิธีการใด ๆ  

“การละเมิดขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต

จากบริษัทหรือโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

“บุคลากร” หมายความวา ลูกจาง บุคลากรของบริษัท และใหหมายรวมถึงผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลในนามของบริษัท ลูกจาง บุคลากร และผูรับจางของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีทำงานใหแกบริษัท 

ท้ังนี้ อาจรวมถึงผูปฏิบัติงานจากนิติบุคคลภายนอก (Outsource) ในกรณีท่ีทำหนาท่ีในนามบริษัท สำหรับการ

จัดเก็บขอมูลสวนบุคคล การฝกอบรม หรือการประเมินผลการปฏิบัติการ 

3. ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล  

 ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลเพ่ือเก็บรวบรวมและประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทาน ในฐานะผูใชบริการ ลูกคา คูคา หรือเม่ือทานติดตอกับบุคลากรหรือกับบริษัท  
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ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทอาจไดรับเพ่ือเก็บรวบรวมและประมวลผลนั้น จะกระทำไดก็ตอเม่ือไดรับความ

ยินยอมจากทาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอำนาจปกครองตามกฎหมายหรือเปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติ 

กฎหมายอ่ืน หรือประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการกำหนด โดยขอมูลดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

3.1 ขอมูลท่ัวไป   

3.1.1 ขอมูลท่ีสามารถระบุตัวบุคคลได เชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด หมายเลขบัตร 

ประจำตัวประชาชน  

3.1.2 ขอมูลท่ีอยูหรือสถานท่ีสำหรับติดตอ เชน ท่ีอยู อีเมล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ

หมายเลขโทรศัพท   

3.1.3  ขอมูลการทำธุรกรรม เชน รายละเอียดการชำระเงิน บัญชีธนาคาร รายละเอียด 

ผลิตภัณฑ สัญญาหรือขอตกลง และบริการอ่ืน ๆ ท่ีทานไดทำธุรกรรมรวมกับบริษัท รวมถึงขอมูลการเขาถึง

เว็บไซตและบริการอ่ืน ๆ ของบริษัท 

3.1.4  บันทึกการเขารวมประชุม เชน บันทึกการประชุม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีจัดโดยบริษัท หรือ 

ในนามของบริษัท  

3.1.5  บันทึกความยินยอม เชน บันทึกความยินยอมใด ๆ ท่ีใหไวกับบริษัท พรอมวันท่ี เวลา 

วิธีการยินยอม และขอมูลอ่ืน ๆ   

3.1.6  ขอมูลผูสมัครงาน เชน ประวัติยอ ขอมูลเก่ียวกับทาน เชน ญาติ ชื่อ และหมายเลข

โทรศัพทของบุคคลอางอิง  

3.1.7  มุมมองและความคิดเห็นท่ีทานเลือกท่ีจะสงถึงบริษัทหรือแสดงความเห็นในรูปแบบ

สาธารณะท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

3.1.8 ขอมูลการติดตาม เชน ภาพโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ภายในอาคารสำนักงานหรือ

ศูนยบริการลูกคา การเขาสูระบบและอาคาร และบันทึกการเขาออก ภาพถายในบัตรเขาออก และขอมูลอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของสำหรับการรักษาความปลอดภัยและปองกันอาชญากรรม 

3.2 ขอมูลบริการและขอมูลทางเทคนิค   

3.2.1 เม่ือทานใชบริการของบริษัทหรือทำกิจกรรมรวมกับบริษัท บริษัทอาจจะบันทึกขอมูล  

บางประเภทท่ีเก่ียวกับตัวทานและอุปกรณของทาน หรืออุปกรณรับสงเสียง หรือขอมูลปลายทาง ซอฟทแวร  

ท่ีทานใชในการเขาถึงบริการไมวายี่หอใด หมายเลขโทรศัพทท่ีทานใชในการโทรหรือสงขอความ วันท่ี เวลา 

ระยะเวลา ท่ีอยูของทานในขณะติดตอสื่อสาร ขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทานใชในการเปดดู

เว็บไซตและการบริการท่ีทานไดรับจากบริษัทหรือเพ่ือเขาสูระบบ NT Conference ของบริษัท รวมท้ังขอมูล

หมายเลขประจำเครื่อง (IP address) ของอุปกรณหรือเครื่องมือรับสงขอมูลปลายทาง เชน คอมพิวเตอรสวน
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บุคคล แล็ปท็อป หรือสมารทโฟน ขอมูลรุนอุปกรณ ขอมูลเครือขาย รายละเอียดวัน สถานท่ี เวลาและวิธีใช

บริการ ตำแหนงท่ีใชโทรศัพท (Cell ID) หรือการประมวลผลโดย Global Positioning System (GPS) อางอิง

จากบริการหรือขอเสนอทางตำแหนงท่ีทานใชและสถานท่ีของทานบนเครื่องเครือขายของบริษัท   

3.2.2 เม่ือทานเขาชมเว็บไซตของบริษัทหรือใชบริการออนไลนใด ๆ บริษัทอาจเก็บรวบรวม

ขอมูลในขอ 3.2.1 และขอมูลการใชบริการออนไลน เชน หมายเลขประจำเครื่อง ชนิดของอุปกรณรับสง        

ขอมูลเก่ียวกับการตั้งคา ขอมูลเครือขาย รายละเอียดวันเวลาสถานท่ีในการใชบริการ ขอมูลการเขาสูระบบ 

ขอมูลเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทานใชในการเปดดูเว็บไซต รุนและประเภทของโปรแกรมเสริมท่ีใชกับ

คอมพิวเตอรท่ีใชเปดดูเว็บไซต ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอรม การดาวนโหลดและอุปสรรค รวมถึง

ระยะเวลาพฤติกรรมในการเขาชมเว็บไซต  

3.2.3 บริษัทสามารถเก็บขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ีบริษัทเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของบริษัท    

กับบริการของบุคคลภายนอก เชน Facebook หรือ Twitter เปนตน ขอมูลดังกลาวหมายรวมถึงขอมูล       

ท่ีกลาวถึงไปแลวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับสถานท่ี ขอมูลจำเปนท่ีจะทำใหบริษัทสามารถ

เชื่อมตอระบบการลงทะเบียนกับบริการของบุคคลอ่ืน   

3.2.4 ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทอาจเก็บรวบรวมจากทานเพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน และการใหบริการ 

แกทานไดดียิ่งข้ึน 

3.3  ขอมูลการตลาด 

ขอมูลการตลาดและการสื่อสาร บริษัทจะสงขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทใหทาน 

เปนครั้งคราวหากทานมีการสมัครสมาชิกเพ่ือรับขอมูลผานจดหมายขาว อีเมล หรือชองทางการสื่อสารอ่ืน ๆ ของ

บริษัท เชน ความพึงพอใจของบริการทางการตลาดและชองทางการสื่อสาร อยางไรก็ตาม ทานสามารถเปลี่ยน

วิธีการรับขอมูลหรือยกเลิกบริการดังกลาวไดตลอดเวลาโดยแจงใหบริษัททราบ 

3.4 ขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออน  

บริษัทอาจไดรับขอมูลท่ีละเอียดออนเก่ียวกับทาน และเม่ือมีความจำเปนตองประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลท่ีละเอียดออนเก่ียวกับทาน บริษัทจะดำเนินการอยางระมัดระวังและเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ดังตอไปนี้ 

3.4.1 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออน ในกรณีท่ีการประมวลผล มีความ

จำเปนสำหรับการกำหนดสิทธิตามกฎหมาย เชน การดำเนินคดี เปนตน หรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการ

ปกปองสิทธิ เชน เพ่ือเตรียมความพรอมในการตอสูคดีในศาลหรือกระบวนการใด ๆ ท่ีดำเนินการโดยเจาหนาท่ีรัฐ  
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3.4.2  บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนเก่ียวกับทาน เพ่ือปองกันหรือ 

ปราบปรามอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตอชีวิตรางกายของทาน หรือสุขภาพของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีทานไมมี

อำนาจหรือไมอยูในสภาวะท่ีอาจใหความยินยอมได  

3.4.3  บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนเฉพาะ         

ในกรณีท่ีทานใหความยินยอมกับบริษัทอยางชัดแจงในการประมวลผลดังกลาว หรือเม่ือขอมูลสวนบุคคล      

ท่ีละเอียดออนเก่ียวกับทานถูกเปดเผยตอสาธารณะโดยความยินยอมของทานแลวเทานั้น เชน ในโซเชียลมีเดีย  

3.4.4 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนเม่ือการประมวลผลมีความ 

จำเปนเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด  

4. วิธีการ / แหลงขอมูลท่ีบริษัทใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

4.1 บริษัทเปนเจาของเว็บไซต www.ntconference.com 

4.2 เว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทอาจเปนเจาของท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ัง 

บริการออนไลนของบริษัท นอกเหนือจากขางตนทานอาจติดตอกับบริษัทผานชองทางอ่ืน ๆ ซ่ึงทานอาจให

ขอมูลสวนบุคคลของทานกับบริษัทได ดังตัวอยางตอไปนี้  

4.2.1 การลงทะเบียนขอมูลสวนบุคคลของทานเม่ือมีการเปดบัญชีลูกคาใหมหรือบัญชีคูคา 

ทางธุรกิจของทานเพ่ือรับบริการจากบริษัท 

4.2.2 การติดตอบริษัทผานตัวแทนของบริษัทหรือคูคาทางธุรกิจของบริษัทผานชองทางออนไลน

หรือโดยตรง 

4.2.3 การสมัครรับโฆษณาหรือขาวสารการตลาดของบริษัทหรือเขารวมในแคมเปญการตลาดใด ๆ 

4.2.4 การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท เชน การถายภาพในระหวางการสัมมนา หรือเขามา 

ในบริเวณท่ีทำการบริษัท หรือในกิจกรรมประชาสัมพันธอ่ืน ๆ 

4.2.5 การรวบรวมหรือไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีทานเผยแพรสูสาธารณะ รวมถึงผาน

โซเชียลมีเดีย  

4.2.6 การเยี่ยมชมสำนักงาน พ้ืนท่ีไซตงานหรือเว็บไซตใด ๆ ของบริษัท 

 4.3 บริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานจากบุคคลภายนอก ในกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  4.3.1  หากทานเลือกท่ีจะโตตอบกับเนื้อหาหรือโฆษณาของบุคคลท่ีสามใด ๆ บนเว็บไซตหรือ  

ในแอปพลิเคชั่น  

  4.3.2  บุคคลท่ีสามท่ีมอบขอมูลสวนบุคคลใหบริษัท เชน หนวยงานสินเชื่อ ศาล หรือหนวยงาน

ของรัฐ เปนตน 

  4.3.3  การสรางขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับทาน เชน บันทึกการสื่อสารระหวางทานกับบริษัท  
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รวมถึงการเขารวมกิจกรรมหรือการสัมภาษณ ท้ังนี้ บริษัทอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท การประชุม 

และการสนทนาอ่ืน ๆ ท่ีทานสื่อสารกับบริษัทตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  4.3.4  ในกรณีท่ีบริษัทไดรับความยินยอมจากทาน หรือในกรณีท่ีกฎหมายบังคับหรืออนุญาตให

ทำได 

5. การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  

บริษัทจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยมีฐานทางกฎหมาย ดังตอไปนี้     

5.1 บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานโดยชอบดวยกฎหมาย และจะดำเนินการก็ตอเม่ือ 

มีการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

5.1.1 บริษัทไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากทาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอำนาจปกครอง

ตามกฎหมาย หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

5.1.2 บริษัทมีความจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับภัยอันตรายตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพ  

5.1.3  บริษัทมีความจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานทำไวกับบริษัทหรือเพ่ือใหบริษัท

ดำเนินการตามคำขอของทานกอนท่ีจะทำสัญญา   

5.1.4 บริษัทมีความจำเปนท่ีจะตองดำเนินการเพ่ือผลประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของบริษัท 

ซ่ึงไมไดสำคัญนอยกวาสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของทาน   

5.1.5 กรณีอ่ืนท่ีกฎหมายหรือประกาศหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนดใหทำได 

5.2  เม่ือมีความจำเปนตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนเก่ียวกับทาน บริษัทจะดำเนินการ 

เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ โดยอาศัยฐานทางกฎหมายอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

5.2.1 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนในกรณีท่ีการประมวลผลมีความ

จำเปนสำหรับการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมายของบริษัท (เชน การดำเนินคดี) การปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือการยกขอตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย (เชน เพ่ือเตรียมการตอสูในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล

หรือกระบวนการใด ๆ ท่ีดำเนินการโดยเจาหนาท่ีของรัฐ) 

5.2.2 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนเก่ียวกับทานเพ่ือปองกันหรือระงับ

ภัยอันตรายตอทานหรือชีวิต รางกายหรือสุขภาพของบุคคลอ่ืน เม่ือทานหรือบุคคลดังกลาวไมสามารถใหความ

ยินยอมได 

5.2.3 บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนเฉพาะในกรณีท่ีทานใหความ

ยินยอมเปนการเฉพาะและชัดแจงสำหรับการประมวลผลดังกลาวหรือเม่ือทานยินยอมใหขอมูลสวนบุคคล     

ท่ีละเอียดออนเก่ียวกับทานถูกเปดเผยตอสาธารณะแลวเทานั้น เชน ในโซเชียลมีเดีย 
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5.2.4 บริษัทอาจตองประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนเม่ือตองปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือเม่ือบริษัทสามารถทำไดตามกฎหมาย 

หากบริษัทขอความยินยอมเพ่ิมเติมจากทานเปนการเฉพาะและชัดแจง บริษัทจะใหรายละเอียดขอมูล

ท่ีบริษัทตองการและเหตุผลเพ่ือใหทานพิจารณาอยางรอบคอบวาทานประสงคจะใหความยินยอมหรือไม ทานควร 

ทราบวาการใหความยินยอมของทานไมไดเปนเง่ือนไขของสัญญาระหวางทานกับบริษัท 

6. วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล บริษัทจะดำเนินการเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 6.1 เพ่ือการจัดการ การปรับปรุงเว็บไซตและการบริการเพ่ือใหบริการท่ีเหมาะสมและนาพอใจ 

หรือปรับเปลี่ยนการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของทาน การแกปญหาหรือจัดการโครงขาย

โทรคมนาคม 

 6.2 เพ่ือการสงขาวสาร โฆษณาและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและบริการของบริษัท 

และ/หรือคูคา การบริหารความสัมพันธ การสงหนังสือแจงคาใชบริการ ขอความเตือนหรือแจงการใชบริการ 

และการบันทึกการซ้ือสินคาหรือรับบริการ  

 6.3 เพ่ือการดำเนินการตามคำขอของทานสำหรับลูกคาและคูคาทางธุรกิจ หรือการลงทะเบียน 

และการเขารวมกิจกรรมของบริษัท  

 6.4 เพ่ือการถายโอนขอมูลใด ๆ ในกรณีของการโอนธุรกิจหรือตามสัญญา 

 6.5 เพ่ือตรวจสอบการประพฤติมิชอบหรือการฉอโกง และเพ่ือมาตรการรักษาความปลอดภัย     

หรือปองกันโครงขายโทรคมนาคมใหปลอดภยั ปองกันการฉอโกง การกระทำความผิดหรือการละเมิดขอตกลง 

6.6 เพ่ือการเปดเผยขอมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาลหรือ 

หนวยงานใด ๆ ภายใตกฎหมาย 

6.7  เพ่ือปกปองสิทธิทางกฎหมายของบริษัทและผูท่ีเก่ียวของ 

6.8 เพ่ือจัดทำสถิติในการขายหรือการใหบริการ การจราจรทางเครือขายและตำแหนง และการตรวจสอบ        

เครดิตเพ่ือประเมินคำขอใชบริการหรือการเขาทำงานกับบริษัท 

6.9 เพ่ือบริหารจัดการการใหบริการ เชน การจัดเก็บคาเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม หรือคาบริการ 

การโรมม่ิง หรือการตรวจสอบภายในหรืออ่ืน ๆ การทวงหนี้ การจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือการจับรางวัล 

6.10  เพ่ือเปดเผยใหแกผูใหบริการเนื้อหา (Content Provider) ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค 

ท่ีชอบดวยกฎหมายอ่ืน ๆ และประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการกำหนด 

 อยางไรก็ตาม บริษัทอาจประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับทานโดยไมจำเปนตองไดรับความ

ยินยอมอยางชัดแจงจากทานเม่ือมีความจำเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาท่ีทานทำไวกับบริษัท ท้ังนี้เปนไปเพ่ือ 
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ใหบริษัทดำเนินการตามคำขอของทานกอนทำสัญญา หรือเพ่ือใหบริษัทดำเนินการเพ่ือผลประโยชนท่ีถูกตอง

ตามกฎหมายของบริษัท ซ่ึงไมไดสำคัญนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

เพ่ือประโยชนสาธารณะอ่ืน ๆ  

 ท้ังนี้ การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคเหลานี้ บริษัทอาจมีความจำเปนท่ีจะตองใช

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการระบุตัวตน เชน ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ท่ีอยู  รูปถายในสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน ท่ีอยูในสำเนาทะเบียนบาน บัญชีธนาคาร สำเนาสมุดคูฝาก  รวมถึงขอมูลสวนบุคคล     

ท่ีละเอียดออนเก่ียวกับตัวทาน เปนตน หากบริษัทไมไดรับขอมูลสวนบุคคลขางตน บริษัทอาจไมสามารถระบุ

ตัวทานได และบริษัทอาจไมสามารถดำเนินการในเรื่องดังกลาวกอนท่ีจะทำสัญญา หรือบริษัทอาจไมสามารถ

ทำสัญญากับทานได นอกจากนี ้บริษัทอาจไมสามารถปฏบิตัิตามสัญญาท่ีบริษัทไดทำไวกับทานไดอีกดวย  

 สำหรับการใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดนั้น บริษัทจะใชเพ่ือปรับปรุงบริการให

เหมาะสมกับทานมากข้ึน ท้ังนี้ ทานมีสิทธิไมยินยอมใหบริษัทใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือดำเนินการได แตในกรณี

ดังกลาวทานอาจสูญเสียโอกาสในการรับบริการท่ีดีข้ึนจากบริษัท 

7. การเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลภายในประเทศ  

 บริษัทอาจมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูใหบริการรายอ่ืน บริษัทจึงจำเปนตองเปดเผย / แบงปน / 

ถายโอนขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลสวนบุคคลท่ีละเอียดออนท่ีบริษัทเก็บรวบรวมเก่ียวกับตัวทานใหแกผูอ่ืน

เพ่ือปฏิบัติตามวัตถุประสงคของบริษัท โดยอาศัยวิธีการ / แหลงท่ีมาของขอมูลในรายการอยางหนึ่งอยางใด  

ในขอ 4 การประมวลผลตามกฎหมายในขอ 5 และเพ่ือวัตถุประสงคในขอ 6 ใหแกบุคคลดังตอไปนี้  

7.1 บริษัทในเครือ หรือบริษัทรวมทุน ซ่ึงบริษัทเขาไปรวมทุนหรือมีหุนรวมอยูดวย โดยบริษัท       

จะแบงปนขอมูลดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคในการสื่อสารผลิตภัณฑและบริการของกลุมบริษัทในเครือหรือบริษัท

รวมทุน การดำเนินการตามคำขอของทานเพ่ือใชผลิตภัณฑและบริการของบริษัท หรือการเขารวมกิจกรรม 

ของบริษัท การถายโอนขอมูลใด ๆ ในกรณีของการโอนธุรกิจ การสอบสวนการประพฤติมิชอบหรือการฉอโกง

และมาตรการรักษาความปลอดภยั การเปดเผยขอมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล 

หรือหนวยงานใด ๆ ภายใตกฎหมาย การปกปองสิทธิทางกฎหมายของกลุมบริษัทในเครือและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมายอ่ืน ๆ  

7.2 ผูใหบริการดานวิชาชีพ เชน นักกฎหมาย นักบัญชีหรือผูตรวจสอบบัญชีท่ีมีหนาท่ีตามสัญญา   

ในการรักษาความลับของบริษัท  

7.3 ผูประมวลผลท่ีเปนบุคคลท่ีสาม เชน การใหบริการคลาวด บริการโฮสตขอมูล และบริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทอาจใหบุคคลภายนอกใหบริการแกทาน หรือใหบุคคลใดประมวลผลขอมูล     

สวนบุคคลของทานในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทเพ่ือวัตถุประสงคในขอ 6  
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7.4 บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวของท่ีบริษัททำธุรกรรมดวย หรือคูคาในกรณีท่ีบริษัทขายหรือโอนธุรกิจ หรือ

สินทรัพยของบริษัทท้ังหมดหรือสวนหนึ่งสวนใด รวมถึงในกรณีของการปรับโครงสราง การเลิกกิจการหรือการ

ชำระบัญชี  

7.5 บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนผูใหบริการ ผลิตภัณฑดานเว็บไซตหรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท 

โดยการใชปลั๊กอินหรือเนื้อหาโฆษณาของบุคคลท่ีสาม อยางไรก็ดี หากทานเลือกท่ีจะเขาชมเว็บไซตโฆษณา 

ปลั๊กอินหรือเนื้อหาดังกลาว ขอมูลสวนบุคคลของทานจะถูกประมวลผลโดยบุคคลท่ีสาม ดังนั้นบริษัทขอ

แนะนำใหทานศึกษาประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบุคคลท่ีสามอยางละเอียดถ่ีถวนกอนท่ีจะ

โตตอบหรือดำเนินการกับบุคคลท่ีสามดังกลาวตอไป  

 ท้ังนี้ บริษัทจะตรวจสอบวาองคกรท่ีบริษัทอาจเปดเผย / แบงปน / หรือถายโอนขอมูลสวนบุคคล

เก่ียวกับทานนั้น มีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอตามท่ีพระราชบัญญัติและประกาศหลักเกณฑ

ท่ีคณะกรรมการกำหนดหรือไม  

8. การเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลระหวางประเทศ  

 การดำเนินธุรกิจของบริษัทและการดำเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในขอ 6 และ 7 

บริษัทอาจเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับทานใหกับบุคคลตาง ๆ ในประเทศอ่ืน ๆ ใน

กรณีไดดำเนินการตามวิธีการ / แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีถูกตองตามท่ีระบุในขอ 4 และการประมวลผลตาม

กฎหมายในขอ 5 หากผูรับขอมูลสวนบุคคลมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอตามพระราชบัญญัติ

หรือประกาศหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกำหนด บริษัทอาจเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคลได ท้ังนี้ 

ในกรณีท่ีผูรับขอมูลสวนบุคคลในตางประเทศไมมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ บริษัทอาจ

ดำเนินการไดในเฉพาะกรณีดังตอไปนี้  

 8.1 การเปดเผย / แบงปน / ถายโอนขอมูลสวนบุคคล เฉพาะท่ีมีความจำเปนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมาย 

 8.2 บริษัทไดรับความยินยอมอยางชัดแจงจากทาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูใชอำนาจปกครองตาม

กฎหมายหรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด ในการเปดเผย / แบงปน /ถายโอนขอมูลสวนบุคคล โดยทานไดรับแจง 

อยางครบถวนถึงรายละเอียดของมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอของประเทศอ่ืนนั้นแลว 

 8.3 บริษัทมีความจำเปนเพ่ือวัตถุประสงคในการทำสัญญาหรือดำเนินการตามคำขอของทาน  

กอนท่ีจะทำสัญญา  

8.4 บริษัทมีความจำเปนสำหรับการทำสัญญาระหวางบริ ษัทกับบุคคลหรือนิ ติบุคคลอ่ืน               

เพ่ือผลประโยชนของทาน  
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8.5 บริษัทมีความจำเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับภัยอันตรายตอชีวิต รางกายหรือสุขภาพ          

และผลประโยชนสาธารณะอ่ืน ๆ  

 8.6 บริษัทมีความจำเปนเพ่ือการดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ      

หรือเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล   

บริษัทจะรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตราบเทาท่ีจำเปนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีบริษัทรวบรวมไว รวมถึง

เพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดทางกฎหมาย ท้ังนี้ ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมสำหรับ

ขอมูลสวนบุคคลนั้น บริษัทจะพิจารณาจำนวน ลักษณะ และความละเอียดออนของขอมูลสวนบุคคล ความเสี่ยง 

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชงานหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน วัตถุประสงคของการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลวาบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้นดวยวิธีการอ่ืนท่ีมีความเสี่ยงนอยกวาการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคลไวตอไปหรือไม รวมถึงบริษัทจะพิจารณาถึงขอกำหนดทางกฎหมายท่ีทำใหบริษัทอาจตองเก็บ

รักษาขอมูลสวนบุคคลไวตอไปเพ่ือกำหนด ใชหรือปกปองสิทธิทางกฎหมาย 

10. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

 ภายใตพระราชบัญญัติ บริษัทไดกำหนดรายละเอียดเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิตามกฎหมายของทาน 

ดังนี้ 

 10.1 สิทธิในการเขาถึง 

ทานมีสิทธิในการเขาถึงและรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทมีเก่ียวกับตัวทาน หรือทานอาจ 

ขอใหบริษัทเปดเผยแหลงท่ีมาของบริษัทท่ีไดรับขอมูลของทานซ่ึงทานไมไดใหความยินยอม บริษัทจะไม

สามารถใหการเขาถึงดังกลาวแกทานได หากตองหามโดยกฎหมายหรือคำสั่งศาล และหากการเขาถึงดังกลาว

จะทำใหสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนลดลง 

 

 10.2 สิทธิในการโอนยายขอมูล 

ทานมีสิทธิท่ีจะขอใหบริษัทถายโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังบุคคล/องคกรอ่ืน หรือ

ขอดูขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทถายโอนไปยังบุคคล/องคกรอ่ืน เวนแตจะดำเนินการไมไดดวยเหตุผลทางเทคนิค 

 10.3 สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ทานมีสิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ท้ังนี้ บริษัทเคารพสิทธิของทาน

และบริษัทจะประเมินคำขอเปนรายกรณีตามขอกำหนดทางกฎหมาย 

 10.4 สิทธิในการลบ 
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  ทานมีสิทธิท่ีจะขอใหบริษัทลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีตอไปนี้ 

 10.4.1 ขอมูลสวนบุคคลนั้นไมมีความจำเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือ 

เปดเผยอีกตอไป  

10.4.2 ทานไดถอนความยินยอมของทานท่ีใหมีการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยแลว 

10.4.3  ทานไดคัดคานการเก็บรวบรวม การใชหรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และบริษัท

ไมมีเหตุผลท่ีจะปฏิเสธคำขอดังกลาว  

10.4.4  เม่ือขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยอยางผิดกฎหมายภายใต

พระราชบัญญัติ  

10.4.5 กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  

 ท้ังนี้ บริษัทเคารพสิทธิของทานและบริษัทจะลบขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตบริษัท 

จะเห็นวาจำเปนท่ีจะตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไว 

10.5 สิทธิในการระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

  ทานมีสิทธิท่ีจะขอใหบริษัทระงับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณี ดังตอไปนี้  

10.5.1 อยูภายใตกระบวนการตรวจสอบท่ีรอการตรวจสอบวาขอมูลสวนบุคคลนั้นถูกตอง 

เปนปจจุบนัและครบถวนหรือไม  

10.5.2 เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีควรถูกลบหรือทำลายเนื่องจากไมเปนไปตามกฎหมายและ

ทานขอจำกัดการใชงานแทน  

10.5.3 ขอมูลสวนบุคคลไมจำเปนตองเก็บรักษาตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยอีกตอไปตามวัตถุประสงค แตทานยังมีความจำเปนท่ีจะตองเก็บรักษาเพ่ือวัตถุประสงคในการใช

สิทธิเรียกรองทางกฎหมายหรือการปกปองสิทธิในการเรียกรองทางกฎหมาย  

10.5.4 บริษัทกำลังพิจารณาคำขอของทานซ่ึงคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

10.6 สิทธิในการถอนความยินยอม 

ทานสามารถถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได เวนแตจะเปนการขัดตอประกาศของบริษัท 

หลังจากความยินยอมถูกถอนแลว บริษัทจะหยุดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเวนแตจะมีฐานทางกฎหมาย

อ่ืน ๆ ท่ีบริษัทสามารถประมวลผลขอมูลสวนบุคคลได 

10.7 สิทธิในการแกไข 

ทานมีสิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลท่ีไมถูกตองเพ่ือใหถูกตองเปนปจจุบัน ครบถวนและ

ไมทำใหเกิดความเขาใจผิดในระหวางท่ีทานยังคงใชบริการหรือมีความสัมพันธในทางธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง

กับบริษัท หากขอมูลสวนบุคคลท่ีทานใหไวมีการเปลี่ยนแปลง ทานตองแจงใหบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลง

หรือแกไขขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหไว เพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทานถูกตองและเปนปจจุบัน หากขอมูล
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สวนบุคคลของทานไมถูกตอง บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนอันเปนผล

มาจากการไมแจงการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานตอบริษัทใหถูกตอง 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทปฏิเสธคำขอของทาน บริษัทจะบันทึกการปฏิเสธดังกลาว

พรอมระบุเหตุผล 

10.8 สิทธิในการย่ืนเรื่องรองเรียน 

ทานจะมีสิทธิรองเรียนในกรณีท่ีบริษัท ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงบุคลากรของ

บริษัทไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หรือประกาศอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ทานยังมีสิทธิ

ยื่นเรื่องรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับการแตงตั้ง

ตามกฎหมาย หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ได

อีกทางหนึ่งดวย  

 ในกรณีท่ีทานไดใหขอมูลสวนบุคคลแกบริษัทกอนท่ีพระราชบัญญัติจะใชบังคับ บริษัทจะดำเนินการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคเดิมของบริษัทตอไป ทานอาจขอใหบริษัทหยุด

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานได โดยผานการติดตอกับบริษัทตามรายละเอียดท่ีไหไว บริษัท    

จะตรวจสอบคำขอของทานเปนรายกรณี ท้ังนี้ บริษัทขอแจงใหทานทราบวา การถอนความยินยอมของทาน

อาจสงผลกระทบตอบริการท่ีบริษัทจัดให เชน การใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท เปนตน 

 ท้ังนี้ หากตองการใชสิทธิของเจาของขอมูลใด ๆ ของทาน โปรดติดตอบริษัทตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 

16 ของประกาศฉบับนี ้

11. การบันทึกคำขอ / การปฏิเสธของบริษัท 

เม่ือมีการรองขอในการใชสิทธิตามกฎหมาย บริษัทจะรับทราบวาไดรับคำขอและยืนยันวาบริษัทกำลัง

ตรวจสอบคำขอและจะตอบกลับภายในกรอบเวลาตามกฎหมาย โดยบริษัทจะประเมินขอกำหนดทางกฎหมาย

ของการประมวลผลและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับทาน ท้ังนี้ คำขอแตละครั้งจะไดรับการพิจารณา เก่ียวกับ

ขอเท็จจริงประกอบกับสถานการณและขอกฎหมายในขณะนั้น 

ในกรณีท่ีมีการรองขอสำเนาขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัทจะสงสำเนาท่ีรองขอใหทานภายใน 30 วัน

หลังจากไดรับคำขอของทานอยางครบถวนแลว เวนแตบริษัทจะมีเหตุผลท่ีจะปฏิเสธคำขอของทาน หรือบริษัท

ไดขอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันตัวตนและสิทธิของทานซ่ึงเปนสวนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

บริษัท หากทานมีขอสงสัยหรือตองการใชสิทธิใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทานโปรดติดตอบริษัท  

12. ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทขอรับรองวาขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดท่ีถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลนั้น จะถูกเก็บไวและ

ประมวลผลอยางปลอดภัยและอยางเครงครัดดวยมาตรฐานความปลอดภัยท่ีเหมาะสม บริษัทจะดำเนินการ
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จัดทำและ/หรือ เลือกใชระบบการจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดวยกลไกและเทคนิคท่ี

เหมาะสมตามมาตรการความม่ันคงปลอดภัยของบริษัทและตามกฎหมาย รวมท้ังจำกัดการเขาถึงขอมูลสวน

บุคคลของทานจากบุคลากรของบริษัท เพ่ือปองกันการสูญหาย เขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ท้ังนี้ บริษัทจะทำการทบทวนมาตรการดังกลาวเม่ือมี

ความจำเปนหรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยอยาง

เหมาะสม หากทานมีเหตุผลท่ีเชื่อไดวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกละเมิด หรือหากทานมีคำถามใด ๆ 

เก่ียวกับประกาศนโยบายนี้ ขอใหทานไดโปรดติดตอบริษัท 

13. คุกกี้  

บริษัทอาจวางคุกก้ีไวบนเว็บเบราวเซอรของทาน อุปกรณของทาน หรืออานคุกก้ีท่ีมีอยูบนอุปกรณ

ของทานอยูแลว เพ่ือพัฒนาประสบการณของทานในการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัท ท้ังนี้ เม่ือทานไดเขา

เยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัทหรือทำการตรวจสอบขอความ บริษัทจะดำเนินการโดยขอความยินยอมจากทาน

กอน 

อยางไรก็ตาม ทานอาจเลือกท่ีจะปดการใชงานคุกก้ีขางตนขณะท่ีเยี่ยมชมเว็บไซตของบริษัทได แตการ

ปดใชงานคุกก้ีใด ๆ อาจสงผลกระทบตอประสบการณของทานในเว็บไซตของบริษัท หากทานใชอุปกรณ ตาง ๆ  

ในการเขาถึงเว็บไซตของบริษัท บริษัทขอแนะนำใหทานตรวจสอบใหแนใจวาแตละเบราวเซอรของแตละอุปกรณ

นั้นถูกตั้งคาคุกก้ีตามท่ีทานตองการ ท้ังนี้ ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่อง  “นโยบายการใชคุกกี้” 

ของบริษัทได 

14. การเปล่ียนเสนทางไปยังเว็บไซตของบุคคลอ่ืน   

เว็บไซตของบริษัทอาจถูกเปลี่ยนเสนทางไปยังเว็บไซตอ่ืน ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหทานเม่ือทาน

เยี่ยมชมเว็บไซตอ่ืน ๆ เว็บไซตเหลานี้อาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัทจะไมรับผิดชอบตอการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานโดยเว็บไซตอ่ืนหรือบุคคลดังกลาว ทานควรตรวจสอบมาตรฐานการ

คุมครองความเปนสวนตัวของเว็บไซตเหลานี้อยางรอบคอบกอนท่ีทานจะใชบริการบนเว็บไซตเหลานั้น 

15. การเปล่ียนแปลงประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แกไขหรือปรับปรุงประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ได ต ล อ ด เว ล า  โด ย จ ะ แ จ ง ให ท า น ท ร า บ ถึ ง ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งดั ง ก ล า ว ผ า น ท า ง เว็ บ ไซ ต  

www.ntconference.com ซ่ึงทานสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

16. ติดตอบริษัท 
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หากทานมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถามหรือตองการรองเรียนเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของทาน

โปรดติดตอบริษัทผานชองทาง ดังนี้ 

 (1) ติดตอศูนยบริการลูกคาท่ีทานไดติดตอดวย  

 (2) โทร 02-104-3835 วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

 (3) จดหมาย สง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสอง

หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

 (4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส digitalsolution_support@nc.ntplc.co.th 

(5) ดวยตนเองท่ี สำนักงานใหญของบริษัท ฝายธุรกิจบริการดิจิทัล วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 

16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ) 
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