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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(DATA PRIVACY POLICY) 

1.นิยาม 

บริษัทฯ  หมายถึง บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้ใช้บริการ/ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล ที่เขา้ใชบ้ริการต่าง ๆ ของ 

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากดั 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ  หมายถึง ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทฯ ใหม้ีอ  านาจในการอนุมัติใด ๆ ภายใตข้อบเขต

อ านาจที่ไดร้บัจากบริษัทฯ 
ผู้ดูแลระบบงาน   หมายถึง หน่วยงานหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากเจา้ของระบบงาน หรือเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคล ใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลระบบงานหนึ่ง ๆ 
เจ้าของระบบงาน หมายถึง ผูบ้ริหารของฝ่ายงานทางธุรกิจ หรือผูบ้ริหาร ที่มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ

ต่อระบบงานหนึ่ง ๆ 
ผู้บริหารและพนักงาน หมายถึง ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที่ พนกังาน พนกังานชั่วคราว  และบุคคลใด ๆ 

ที่ไดร้บัการจา้งงาน หรือรบัจา้งท างานตามสญัญา บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากดั 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลซึ่งสามารถถูกระบุตวัตนไดโ้ดยขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ ๆ ไม่ว่าโดย

ทางตรง หรือทางออ้ม มีความหมายในลกัษณะเป็นบุคคลที่ขอ้มลูนัน้ชีบ้่งไปถึง ไม่ใช่เป็นเจา้ของในลกัษณะ
ทรพัยสิทธิ หรือเป็นคนสรา้งขอ้มลูนัน้ขึน้มา 

ผู้เยาว ์หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีอายุยงัไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ ์ยกเวน้บุคคลธรรมดาที่มีอายุยงัไม่ครบ
ยี่สิบปีบริบูรณแ์ต่ไดท้ าการสมรสตามกฎหมายอนัมีผลใหเ้ป็นผูบ้รรลนุิติภาวะตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย  

คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่มีการพิการ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤ ติ
สรุุ่ยสรุ่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสรุายาเมา หรือเหตอืุ่นใดท านองเดียวกนั จนไม่สามารถจดัท าการงานโดย
ตนเองได ้หรือจดักิจการไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรพัยส์ินของตนเองหรือครอบครวั ซึ่งศาลไดส้ั่งใหเ้ป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ และอยู่ในความดแูลของผูพ้ิทกัษ์ที่ศาลแต่งตัง้ 

ผู้พิทักษ ์หมายถึง ผูม้ีหนา้ที่ดแูล “คนเสมือนไรค้วามสามารถ” โดยพนกังานอยัการ รอ้งขอต่อศาล และ
ศาลไดต้ดัสินใหเ้ป็น “ผูพ้ิทกัษ์” ใหท้ าการดแูล “คนเสมือนไรค้วามสามารถ”  

ผู้อนุบาล หมายถึง ผูท้ี่มีหนา้ที่ดแูล “คนไรค้วามสามารถ” รวมทัง้จดัการดแูลทรพัยส์ินตลอดจนท าหนา้ที่
ต่าง ๆ แทนคนไรค้วามสามารถ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มลูเกี่ยวกบับุคคลซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง  หรือ
ทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ (มาตรา ๖ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ . 
๒๕๖๒) เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ์รูป ลายนิว้มือ รหสัประชาชน สามารถระบุตวับุคคลไดใ้นทางตรง หรือ การเก็บ 
Location หรือ Cookie เป็นการเก็บขอ้มลู ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลไดใ้นทางออ้ม นอกจากนี ้ขอ้มลูที่โดย
พืน้ฐานแลว้ ไม่สามารถน าไประบุตวับุคคลได้ แต่เมื่อน าไปใชร้่วมกับขอ้มลูอื่นแลว้ก่อใหเ้กิดชุดขอ้มูลที่สามารถ
ระบุขอ้มลูส่วนบุคคลได ้เก็บขอ้มลูเหล่านัน้ไว ้ก็เป็นการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ เพศ และอายุ เมื่อน ามา
รวมกนัสามารถน าไประบุตวับุคคลไดก้็จะเกิดเป็นขอ้มลูส่วนบุคคล โดยอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยวิธีการต่ าง ๆ 
ไม่ว่าทางตรง (เช่น ผ่านทางผูจ้ดัการฝ่ายความสมัพนัธ ์พนกังานขาย หรือศนูยบ์ริการขอ้มลูลกูคา้ (call center)) 
หรือจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยออ้ม (เช่น สื่อสงัคม แพลตฟอรม์ออนไลนข์องบคุคลภายนอก หรือแหล่งขอ้มลูสาธารณะ
อื่น ๆ) ผูใ้หบ้ริการ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานทางการ หรือบุคคลภายนอก ทัง้นี ้ประเภทของขอ้มลูที่เก็บ
รวบรวมขึน้อยู่กบัความสมัพนัธข์องลกูคา้ และบริการหรือผลิตภณัฑท์ี่ลกูคา้ตอ้งการ  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลเก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลทัธิ ศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มลูสขุภาพ ความ
พิการ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ  

ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เกิดจากการใชเ้ทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้งกบัการน า
ลกัษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใชท้ า ใหส้ามารถยืนยนัตวัตนของบุคคลนัน้ที ่ไม่
เหมือนกบับุคคลอ่ืนได ้เช่น ขอ้มลูจ าลองภาพใบหนา้ (Face Recognition) ขอ้มลูจ าลองม่านตา หรือขอ้มลูจ าลอง
ลายนิว้มือ 

ข้อมูลสาธารณะ หมายถึง ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น 
ขอ้มลูโปรไฟลส์ื่อสงัคมออนไลน ์เมื่อมีการใชข้อ้มลูและรหสัการเขา้ระบบของสื่อสงัคมออนไลน ์(Social Media 
Credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเขา้สู่บริการใด ๆ ของบริษัทฯ เช่น บญัชีสื่อสงัคม
ออนไลน ์(Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อนของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถควบคมุการจัดเก็บความเป็นส่วนตวันีผ้่านการตัง้ค่าบญัชีสื่อ
สงัคมออนไลนท์ี่จดัท าไวใ้หโ้ดยผูใ้หบ้ริการสื่อสงัคมออนไลนด์งักล่าว  

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ผูท้ี่มีอ  านาจหนา้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกบัการรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
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ผู้ประมวลผลข้อมูล หมายถึง ผูซ้ึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล 

การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ซึ่งกระท าต่อขอ้มลูสว่นบุคคลหรือชุดขอ้มลูสว่น
บุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอตัโนมตัิหรือไม่ เช่น การเก็บ บนัทึก จดัระบบจดัโครงสรา้งเก็บรกัษา เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรบัเปลี่ยน การรบั พิจารณา ใช ้เปิดเผยดว้ยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระท าอ่ืนใดซึ่งท าใหเ้กิดความพรอ้มใช้
งาน การจดัวางหรือผสมเขา้ดว้ยกนั การจ ากดั การลบ หรือการท าลาย  

แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรม หรือชุดค าสั่งที่ใชค้วบคมุการท างานของคอมพิวเตอรเ์คลื่อนที่และ
อปุกรณต์่อพ่วงต่าง ๆ เพื ่อใหท้ างานตามค าสั่ง และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยแอปพลิเคชนั 
(Application) ตอ้งมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่าง ๆ 

IP Address หมายถึง สญัลกัษณเ์ชิงหมายเลขที่ก าหนดใหแ้ก่อปุกรณแ์ต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร ์หรือ 
เครื่องพิมพ ์ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอรห์นึ่ง  ๆ ที่ใชอิ้นเทอรเ์น็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร 

คุกกี  ้(Cookie) หมายถึง ขอ้มลูขนาดเล็กที ่เว ็บไซตข์องบริษัทฯ ส ่งไปยงัคอมพิวเตอรห์ร ืออปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต เพื่อเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล โดยคกุกีจ้ะถูกส่งกลบัไปที่เว็บไซตต์น้ทางในแต่ละ
ครัง้ที่กลบัเขา้มาดทูี่เว็บไซตด์งักล่าว 

ส านักงาน หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  
 

2.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหม้ีการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ ์ทางราชการ และ แต่งตัง้หรือปรบัเปลี่ยนคณะท างานการจัดการขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

2.2 คณะกรรมการก ากับการจัดการข้อมูล (Data Governance) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บรษิัทฯ ให ้

• ก ากบัดแูลการด าเนินงานของคณะท างานการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล  
• ก าหนดแนวทางการจดัท าและทบทวนนโยบายรวมถึงกรอบการด าเนินงานดา้นการจดัการขอ้มลู

ส่วนบุคคล 
• ใหข้อ้เสนอแนะและพิจารณากลั่นกรอง วตัถุประสงค ์นโยบาย แผนงาน แนวปฏิบตัิ กระบวนการ

และเอกสารที่เก่ียวขอ้งดา้นการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล 
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• ควบคมุดแูลและประเมินผลการปฏิบติังานดา้นการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล  
• แต่งตัง้หรือปรบัเปลี่ยนคณะท างานการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของ

คณะกรรมการฯ ไดต้ามความเหมาะสม 
• สามารถเชิญหน่วยงานที ่เ กี ่ยวขอ้งเขา้ร ่วมชีแ้จงหรือใหข้อ้คิดเห็นที ่เป็นประโยชนต์่อการ

ด าเนินงานได ้
• ก ากบัดแูลการปฏิบติัตามนโยบายและมีอ านาจอนมุติัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขหรือทบทวนนโยบายนี  ้

2.3 ผูบ้ริหารระดบัสงู มีหนา้ที่จดัการและควบคมุการปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท์างการ รวมถึงจดัใหม้ีการรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลู
ที่มีประสิทธิผล 

2.4 พนกังาน มีหนา้ที่ปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้ระเบียบปฏิบติั และค าสั่งของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและ
กฎเกณฑท์างการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยเคร่งครดั 
 

3. บทท่ัวไป 

ขอ้ก าหนดทั่วไป 

3.1. การป้องกนัขอ้มลูส่วนบุคคลตามนโยบายฉบบันีค้รอบคลมุขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้บุคคลธรรมดา  
3.2 บริษัทฯ ก าหนดให ้DPO มีหนา้ที่ด  าเนินการทบทวนนโยบายฉบบันีอ้ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือ เมื่อมี

การเปลี ่ยนแปลงที่มีนยัส าคญัต่อการปฏิบตัิงานตามนโยบายฉบบันี ้และการเปลี ่ยนแปลงใด  ๆ บริษัทฯ จะ
ประกาศใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.nipa.cloud 

3.3 บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเมื่อไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคลก่อนหรือในขณะนัน้ เวน้แต่บริษัทฯ ท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลไดห้รือมีฐาน
ที่ชอบดว้ยกฎหมายรองรบั ดงันี  ้

• เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสญัญา 
• เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
• เป็นการจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตที่เจา้ของขอ้มลูส่วน

บุคคลสามารถคาดหมายไดอ้ย่างสมเหตผุล 
• เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะ  
• เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต 
• เพื่อการจดัท าเอกสารประวติัศาสตรห์รือจดหมายเหตเุพื่อประโยชนส์าธารณะ 
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3.4 บริษัทฯ เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จ  าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย และ
แจง้รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้จา้ของขอ้มลูทราบตามที่กฎหมายก าหนด  

3.5 บริษัทฯ ลบ ท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลหรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้
เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาการเก็บรกัษาหรือเกินความจ าเป็นตามวัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล
หรือตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลรอ้งขอหรือตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลถอนความยินยอม เวน้แต่มีเหตโุดย
ชอบดว้ยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทางราชการ ที่ท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ต่อไป  

3.6 บริษัทฯ มีการดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างปลอดภยั รวมถึงค านึงถึงความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลและการรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคล 
 

4. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

4.1 การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล 
ตอ้งด าเนินการอย่างชัดแจง้ เป็นหนงัสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เวน้แต่โดยสภาพไม่อาจขอความ
ยินยอมดว้ยวิธีดงักล่าวได ้การขอความยินยอมดว้ยวิธีอื่นจะตอ้งมีหลกัฐานที่น่าเชื่อถือไดว้่าเจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคลไดแ้สดงเจตนาใหค้วามยินยอม 

4.2 เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งไดร้บัการแจง้ใหท้ราบถึงวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่หลอกลวงหรือท าใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเขา้ใจผิดในวตัถุประสงค์
และค านึงอย่างที่สดุในความเป็นอิสระของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการใหค้วามยินยอม  

4.3 กรณีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาวซ์ึ่งยงัไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือนดงั
บุคคลซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้ ใหข้อความยินยอมจากผูใ้ชอ้  านาจปกครองที่มีอ  านาจกระท าการแทนผูเ้ยาว์ 

4.4 กรณีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นคนไรค้วามสามารถ ใหข้อความยินยอมจากผูอ้นุบาลที่มีอ  านาจการ
ท าการแทนคนไรค้วามสามารถ 

4.5 กรณีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไรค้วามสามารถ ใหข้อความยินยอมจากผูพ้ิทักษ์ที่มีอ  านาจ
กระท าการแทนคนเสมือนไรค้วามสามารถ 

4.6 กรณีเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล หรือผูม้ีอ  านาจตามขอ้ 4.3, 4.4, 4.5 ตอ้งการถอนความยินยอมที่เคยให้
ไวใ้หด้  าเนินการตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลขอโดยง่ายเช่นเดียวกบัการใหค้วามยินยอม และหากการถอน
ความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในเรื่องใด ใหแ้จง้ถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม
นัน้ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบ 
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4.7 บริษัทฯ ตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้แก่เจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคลเท่านัน้ การเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่แตกต่างจากวตัถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไว ้จะท า
ไม่ไดเ้วน้แต่ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบโดยไดร้บัความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยแลว้ 
 

5. วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าขอ้มลูส่วนบุคคลมาใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในดา้นต่าง ๆ ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายหรือกฎเกณฑท์างการ 

5.2 ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ใหแ้จง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะรวบรวม
ขอ้มลูส่วนบุคคลถึงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมเพื่อการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชห้รือเปิดเผย  
• ความจ าเป็นที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรือเพื่อ

เขา้ท าสญัญา และผลกระทบที่เป็นไปไดจ้ากการไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคล  
• ขอ้มลูส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ 
• ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจไดร้บัการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงรายชื่อของ

บุคคลหรือหน่วยงานดงักล่าว (ตามแต่กรณี) 
• สิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมาย 
• ขอ้มลูเก่ียวกบับริษัทฯ และเจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ 

5.3 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตอ้งถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้เท็จจรงิที่ไดร้บัแจง้จากเจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคล หากขอ้มลูมีการเปลี่ยนแปลง ใหด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

5.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ใหด้ าเนินการขอความยินยอมโดยชดัแจง้จาก
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเวน้แต่มีฐานที่ชอบดว้ยกฎหมายรองรบั โดยตอ้งขออนุมติัจากผูม้ีอ  านาจอนุมติั  

5.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง ตอ้งแจง้
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใหท้ราบภายใน 30 วนันบัแต่เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคล โดยขอความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเวน้แต่มีฐานที่ชอบดว้ยกฎหมายรองรบั โดยขออนุมติัจากผูม้ีอ  านาจอนุมติั  

5.6 การเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล ตอ้งมีการบนัทึกรายละเอียดวตัถุประสงคก์ารเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่น
บุคคลแต่ละประเภท ขอ้มลูเก่ียวกบัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล ระยะเวลาเก็บรกัษาขอ้มลู สิทธิและวิธีการเขา้ถึง
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ขอ้มลูส่วนบุคคลและเงื่อนไขเกี่ยวกบับุคคลที่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดอื่น  ๆ ตามที่
กฎหมายก าหนด เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลหรือส านกังานตรวจสอบได้ 
 

6. การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 พนกังานของบรษิัทฯ สามารถเขา้ถึงหรือใชข้อ้มลูส่วนบุคคลไดเ้ท่าที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบตัิงานและตาม
สิทธิที่บริษัทฯ ก าหนด หากพนกังานของบริษัทฯ มีความจ าเป็นในการปฏิบติังานที่ตอ้งเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลเกิน
กว่าสิทธิที่บริษัทฯ ก าหนด ตอ้งด าเนินการขออนุมติัจากผูม้ีอ  านาจ  

6.2 พนกังานของบริษัทฯ ตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท์ี่เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล หรือ
ตามที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้วามยินยอมเท่านัน้ เวน้แต่มีฐานที่ชอบดว้ยกฎหมายรองรบั 

6.3 ผูด้แูลระบบงานและเจา้ของระบบงานตอ้งอนุญาตใหพ้นกังานของบริษัทฯ เขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลได้
เฉพาะพนกังานของบริษัทฯ ที่มีสิทธิตามที่ก าหนด หรือไดร้บัการอนุมติัจากผูม้ีอ  านาจอนุมติั  
 

7. วิธีที่ได้มา 

บริษัทฯ มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลดว้ยกระบวนการต่อไปนี ้ 
7.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บัจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรง  
7.2 ขอ้มลูส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม เช่น ตวัแทน รา้นคา้ หรือบริษัทที่ใหก้ารบริการจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู 

คู่คา้ พนัธมิตร เป็นตน้ 
7.3 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บัจากการเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต ์เช่น ชื่อของผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ต และที่อยู่ไอพี  

(IP Address) ผ่านการเขา้ใชอ้ินเทอรเ์น็ต วนัที่และเวลาของการเขา้เยี่ยมชมเว็บไซต ์หนา้เพจที่เขา้เยี่ยมชมขณะ
เขา้เว็บไซต ์และที่อยู่ของเว็บไซต ์ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกบัเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

7.4 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บัจากขอ้มลูสาธารณะ (Public Records) และที่ไม่ใช่สาธารณะ (Non-Public 
Records) ที่บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมไดต้ามกฎหมาย 

7.5 ขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บัจากหน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบัดแูลที่ใชอ้  านาจตามกฎหมาย  
 

8. การเปิดเผยและการรับข้อมูลส่วนบุคคล 

8.1 การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลต่อบุคคลหรือองคก์รภายนอกบรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคล และตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการก ากบัการจดัการขอ้มลู เวน้แต่เป็นการปฏิบตัิตาม
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กฎหมายหรือกฎเกณฑท์างการ บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่ บุคคลภายนอก และ/หรือ องคก์ร หรือ
หน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณี ดงัต่อไปนี ้ 

8.1.1 ผูท้ี่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นคนกลาง ไดแ้ก่ บริษัทขนส่ง บริษัทที่ใหบ้ริการในการจดัเก็บขอ้มลู และ
รวบรวมขอ้มลู บริษัทรบัพฒันา และบ ารุงรกัษาระบบ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

8.1.2 คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการภายนอก เพื่อใหบ้ริการในการน าเสนอสิทธิประโยชน์
และบริการอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ แก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถึงการพฒันา ปรบัปรุง ผลิตภณัฑ ์หรือบริการของ
บริษัทฯ เช่น การวิเคราะหข์อ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัเตรียม
โครงสรา้งพืน้ฐานที่เกี่ยวขอ้ง การพฒันาแพลตฟอรม์บริการลกูคา้ การส่งอีเมล/SMS การพฒันาเว็บไซต ์การ
พฒันาแอปพลิเคชนับนมือถือ การส ารวจความพึงพอใจและการท าวิจยั การบริหารความสมัพนัธก์บัลกูคา้โดยจะ
มีการท าสญัญารกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไวเ้ป็นความลบั กรณีนิติบุคคลจะตอ้งมีมาตรฐานดา้นความคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบั 

8.1.3 หน่วยงานรฐับาล รฐับาล หรือองคก์รอ่ืนตามกฎหมาย เพื่อเป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ค าสั่ง ค า
รอ้งขอ เพื่อการประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย 

8.2 การรบัขอ้มลูส่วนบุคคลจากบุคคลหรือองคก์รภายนอกบริษัทฯ ตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูส่วน
บุคคลที่ไดร้บัมีฐานที่ชอบดว้ยกฎหมายรองรบั และตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการก ากับการจดัการขอ้มลู เวน้
แต่เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์างการ 
บริษัทฯ จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดใ้หไ้วก้บับริษัทฯ โดยตรงหรือขอ้มลูส่วนบุคคลที่
บริษัทฯ ไดร้บัจากการใหบ้ริการหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึงช่องทาง ดงัต่อไปนี ้  

8.2.1 ขอ้มลูที่ไดร้บัเมื่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ท าการลงทะเบียน หรือกรอกใบสมคัรขอเขา้ร ่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือการใชบ้ริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัอ่ืน ๆ หมายเลขโทรศพัท ์วนัเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล เป็นตน้ 

8.2.2 ขอ้มลูจากการสมคัรสมาชิก หรือเขา้ร่วมกิจกรรม ขอ้มลูในการสรา้งบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) ที่
ถูกสรา้งโปรไฟลท์ี่ประกอบดว้ยรายละเอียดขอ้มลูส่วนบุคคลที่ใหไ้วก้บับริษัทฯ เพื่อการเขา้ใชบ้รกิารในช่อง
ทางการใหบ้ริการของบริษัทฯ อาทิ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไดแ้ก่ บญัชีของ เว็บแอปพลิเคชนั ที่ใหบ้ริการของ
บริษัทฯ ตลอดจนขอ้มลูส่วนบุคคลที่ใหไ้วเ้พื่อท าการสมคัรต่าง ๆ ไดแ้ก่ สมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม และ/หรือ ติดต่อกบั
บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต ์หรือทางช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
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8.2.3 ขอ้มลูการสมคัรรบัข่าวสารต่าง ๆ จากการท าแบบส ารวจ หรือขอ้มลูการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
ความพึงพอใจ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการบริโภค เป็นตน้ 

8.2.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการท าธุรกรรมกบับริษัทฯ หรืออ่ืน ๆ เช่น ขอ้มลูการสมคัรเป็นตวัแทน ขอ้มลูเพื่อการ
เขา้เสนอราคา ซึ่งรวมถึงหมายเลขบญัชีธนาคาร หรือขอ้มลูเก่ียวกบัธนาคาร หรือการช าระเงินอ่ืน ๆ รวมทัง้ วนัที่
และเวลาที่ช  าระเงิน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัประเภทของการท าธุรกรรมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล  

8.2.5 ขอ้มลูจากการเขา้ชม หรือใชเ้ว็บไซตข์องบริษัทฯ เว็บไซตอ่ื์น ๆ หรือแอปพลิเคชนัของบริษัทฯ หรือ
ที่บริษัทฯ เป็นผูด้  าเนินการ ขอ้มลูการใช ้Social Media และการโตต้อบกบัโฆษณาออนไลนข์องบริษัทฯ รุ่นและ
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ใชเ้ปิดเขา้ชมเว็บไซต ์ประเภทของอปุกรณท์ี่ใชเ้พื่อเขา้ถึงการบริการ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล Laptop หรือ สมารท์โฟน ขอ้มลูประเภทระบบปฏิบตัิการและแพลตฟอรม์ ที่อยู่ IP 
Address ของอปุกรณ ์หรือเครื่องมือปลายทาง ขอ้มลู Location ขอ้มลูเก่ียวกบัการบริการและผลิตภณัฑท์ี่เจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลเขา้ชมหรือคน้หา 

8.2.6 ขอ้มลูจากบนัทึกการติดต่อของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบนัทึก
ขอ้ความของผูร้บับริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจยัและสถิติ หรือ การบนัทึกเสียงสนทนา หรือการ
บนัทึกภาพผ่านกลอ้ง CCTV เมื่อเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลติดต่อกบับริษัทฯ เช่น ศนูยบ์ริการลกูคา้ของบริษัทฯ รวม
ไปถึงการใหข้อ้มลูผ่านสื่อที่ท าการวิจยัต่าง ๆ อาทิ SMS Social Media แอปพลิเคชนั หรือ อีเมล เป็นตน้ 

8.2.7 ขอ้มลูโปรไฟลส์ื่อสงัคมออนไลน ์เมื่อมีการใชข้อ้มลูและรหสัการเขา้สูร่ะบบของสื่อสงัคมออนไลน ์
(Social Media Credential) เช่น Facebook Twitter และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเขา้สู่บริการใด ๆ ของบริษัทฯ เช่น 
บญัชีสื ่อสงัคมออนไลน ์(Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อ
เพื่อนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล ซึ่งเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถควบคมุการจดัเก็บความเป็นส่วนตวันี ้ผ่ าน
การตัง้ค่าบญัชีสื่อสงัคมออนไลนท์ี่จดัท าไวใ้หโ้ดยผูใ้หบ้ริการสื่อสงัคมออนไลนด์งักล่าว  

8.3 กรณีที่บริษัทฯ ใหบุ้คคลหรือองคก์รภายนอกบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลแทน
บริษัทฯ (ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล) ตอ้งใชผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีมาตรการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเทียบเท่ามาตรฐานของบริษัทฯ ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภยั
ในการบริหารจดัการผูใ้หบ้ริการภายนอกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงระหว่างกนัเพื่อ
ควบคมุการด าเนินงานของผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายโดยก าหนดวตัถุประสงคห์รือ
ค าสั่งในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างชดัเจน และ
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ก าหนดมาตรการป้องกนัไม่ใหผู้ป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดร้บั
จากบริษัทฯ นอกเหนือจากวตัถุประสงคห์รือค าสั่งที่บริษัทฯ ก าหนด 
 

9. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งขอ้มลูไปยงัต่างประเทศ บริษัทฯ จะก าหนดมาตรฐานในการ
ท าขอ้ตกลง และ/หรือ สญัญาร่วมธุรกิจกบัหน่วยงาน องคก์รที่จะไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ มีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรบั และสอดคลอ้งกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคล
นัน้ จะไดร้บัการคุม้ครองอย่างปลอดภยั อาทิเช่น 

9.1 กรณีที่บริษัทฯ มีความจ าเป็นในการจดัเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่ อการจดัเก็บ 
9.2 การประมวลผลในระบบคลาวด ์(Cloud) บริษัทฯ จะพิจารณาองคก์รที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภยั

ในระดบัสากล และจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบการเขา้รหัส หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถระบุตวัตนของ
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้เป็นตน้ 
อนึ่ง เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคลไดจ้าก www.nipa.cloud ทัง้นี ้รายชื่อบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ จะท าการเปิดขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ อาจมี
การเพิ่มขึน้หรือลดลงได ้ซึ่งบริษัทฯ จะท าขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ  
 

10. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีความมั่นใจในการบริหารจดัการของบริษัทฯ ในการป้องกนัความเสี่ยงอนั
อาจท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลถูกเขา้ถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแกไ้ข สญูหาย บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตาม
นโยบายความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศ รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลดา้นการรกัษาความปลอดภยั
สารสนเทศที่เป็นที่ยอมรบั และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
บริษัทฯ มีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล โดยการจ ากัดสิทธิ์การเขา้ถึงขอ้มูลส่วน
บุคคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล จะก าหนดใหเ้ฉพาะบุคคลที่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว ในการ
น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัทฯ เพื่อการใหบ้ริการของบริษัทฯ เช่น พนกังานบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่
บริษัทฯ อนุญาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ จะตอ้งยึดมั่นและปฏิบติัตามมาตรการการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั ตลอดจนการรกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว โดยบริษัทฯ มีมาตรการ
ป้องกนัทัง้ทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นไปตามมาตรฐานการก ากบัดแูลที่บงัคบัใชเ้พื่อปกป้องขอ้มลู

http://www.nipa.cloud/
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ส่วนบุคคลเมื่อบริษัทฯ ท าสญัญา หรือ ขอ้ตกลงกบับุคคลที่สาม บริษัทฯ จะก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยั
ของขอ้มลูส่วนบุคคล การรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัที่เหมาะสม เพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ 
ครอบครองจะความปลอดภยั 
 

11. การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะตอ้งท าการจดัเก็บและบนัทึกกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Inventory) เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 39 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลก าหนด ในการบนัทึกกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุคคลใหบ้นัทึกทัง้ในกรณีที่บริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล และกรณีที่บริษัทฯ ท าหนา้ที่ใน
การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคลอ่ืน เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
การบนัทึกกิจกรรมการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลครอบคลมุถึงรายการอย่างนอ้ยคือ ประเภทของเจา้ของขอ้มลู
ส่วนบุคคล ประเภทและรายละเอียดของขอ้มลูส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมหรือใช ้วตัถุประสงคแ์ละฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลของขอ้มลูส่วนบุคคล ระยะเวลาการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล การเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคล และค าอธิบายเกี่ยวกบัมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัที่บริษัทฯ มีอยู่ ทัง้นี ้การบนัทึกกิจกรรม
การประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลจะตอ้งมีความถูกตอ้ง สมบูรณ ์และเป็นปัจจุบนั  
 

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิดงัต่อไปนี ้ 

• สิทธิในการขอรบัทราบความมีอยู่ ลกัษณะของขอ้มลูส่วนบุคคล วตัถุประสงคข์องการน าขอ้มลู
ส่วนบุคคลไปใชข้องบริษัทฯ  

• สิทธิในการเขา้ถึง และขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลของตน ซึ่งบริษัทฯ จะมีขัน้ตอนที่เหมาะสม
เพื่อใหท้่านยืนยนัตวัตนกบัทางบริษัทฯ ก่อน 

• สิทธิในการขอแกไ้ข หรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์
และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

• สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตน รวมถึงสิทธิใน
การคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

• สิทธิในการขอระงบัการใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลที่เก่ียวกบัตนเป็นการชั่วคราว  
• สิทธิในการขอใหด้ าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตน หรือท าใหข้อ้มลูส่วน

บุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได้ 



  

Page 12 of 15                       SD-ISO-07 Rev.02 11-10-2565    
 

• สิทธิในการขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตน ในกรณีที่เป็นขอ้มลูซึ่ง
ผูใ้ชบ้ริการไม่ไดใ้หค้วามยินยอมในการรวบรวมหรือจดัเก็บ 

• สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยใหแ้ก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วน
บุคคล ทัง้นี ้การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่ไดใ้หค้วามยินยอมไว้แลว้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดช่องทางการติดต่อเพื่อใชส้ิทธิของท่านตามรายละเอียด ขอ้ที่ 20 โดยบริษัทฯ จะ
ด าเนินการและพิจารณาตามที่ท่านรอ้งขอภายในระยะเวลา 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้ง อย่างไรก็ตามบริษัท
ฯ สามารถปฏิเสธการด าเนินการตามสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้ามที่กฎหมายก าหนด หรือตามสญัญา
ท่ีท าไวก้บับริษัทฯ กรณีท่ีจะท าใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลเสียสิทธิ์ประโยชนต่์าง ๆ 

อนึ่ง การลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็น
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได ้หรือการยกเลิกความยินยอมของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลสามารถท าไดภ้ายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและสญัญาที่ท าไวก้บับริษัทฯ เท่านัน้ ทัง้นี ้การใชส้ิทธิดงักล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการ
ปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าไวก้ับบริษัทฯ หรือกรณีการใหบ้ริการอ่ืน ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลได ้จึงอาจเกิดขอ้จ ากดัในการใหบ้ริการในบางส่วนที่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคล และอาจท า
ใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลนัน้ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนก์ารบริการ และข่าวสารจากบริษัทฯ ต่อไป  

 

13. Data privacy by design and by default 

บริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีมาตรการเชิงรุกและป้องกนัในการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มลูส่วน
บุคคลโดยเริ่มตัง้แต่การประเมินความเสี่ยงดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและ
พฒันาระบบ ในโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบสารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบุคคล โดยตอ้งก าหนดใหม้าตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นมาตรฐานตัง้ตน้เพื่อใหม้ั่นใจว่าการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลผูผ้นวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีและกระบวนการดา้นการด าเนินธุรกิจในทุกขัน้ตอน  
 

14. การจัดการเหตุการณล์ะเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy incident management) 

บริษัทฯ จดัใหม้ีมาตรฐานปฏิบติังาน เพื่อใหส้ามารถจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อขอ้มลู
ส่วนบุคคลของเขา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดแูลอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัการณต์าม วิธีการปฏิบติั  
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เกี่ยวกบัการตอบสนองต่อเหตกุารณซ์ึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลหรือเกิดเหตลุะ เมิด
ขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Breach Management Procedure) 

 

15. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลตราบเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละความจ าเป็นที่บริษัทฯ 
จะตอ้งด าเนินการจดัเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 
บริษัทฯ จะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลไวห้ลงัระยะเวลาที่เจา้ของขอ้มลูไม่มีปฏิสมัพนัธก์ับบริษัทฯ ระยะเวลาหนึ่ง 
และสอดคลอ้งตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯ จะจดัเก็บไวใ้นสถานที่จดัเกบ็ที่
เหมาะสมตามประเภทของขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นีบ้ริษัทฯ อาจจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลต่อไปแมจ้ะพน้
ก าหนดอายุความตามกฎหมายแลว้ก็ตาม เช่น กรณีอยู่ระหว่างการด าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นตน้  

 

16. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงคท์างการตลาด 

นอกจากวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้และภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จะใชข้อ้มลูสว่นบุคคล
เพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด เช่น การจดัส่งเอกสารเกี่ยวกบัโปรโมชั่นต่าง  ๆ ทางไปรษณีย ์อีเมล และดว้ย
วิธีการอื่นใด รวมถึงการด าเนินการดา้นการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนท์ี่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุค คลจะ
ไดร้บัจากการเป็นลกูคา้ของบริษัทฯ ผ่านการแนะน าผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่เก่ียวขอ้งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รบั
การสื่อสารเพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาดจากบริษัทฯ ยกเวน้การติดต่อสื่อสารที่เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มลู และ/
หรือบริการที่บริษัทฯ ไดใ้หแ้ก่ท่าน เช่น ใบเสร็จรบัเงิน เป็นตน้ 

 

17. คุกกี ้

บริษัทฯ จะใชค้กุกีใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูการใชง้านของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อเก็บขอ้มลูและ
รวบรวมสถิติ วิจยั วิเคราะหแ์นวโนม้ ตลอดจนน ามาปรบัปรุง และควบคมุการท างานของเว็บไซต ์และ/หรือ แอป
พลิเคชนั ทัง้นีก้ารเก็บคกุกีน้ัน้เป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบุตวัตนของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลได้ 

 

18. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซตภ์ายนอก 

เว็บไซตข์องบรษิัทฯ จะมีการเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซตข์องบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซตเ์หล่านัน้อาจมีนโยบาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลที่แตกต่างจากของบริษัทฯ ขอใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลศึกษานโยบายขอ้มลูส่วน
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บุคคลของเว็บไซตน์ัน้ ๆ เพื่อเขา้ใจถึงรายละเอียดการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล และเพื่อตดัสินใจในการเปิดเผย
ขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อเนือ้หา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอนัเกิดจาก
เว็บไซตข์องบุคคลที่สาม 

 

19. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการด าเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บ 
รวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ของบริษัทฯ รวมทัง้ประสานงานและให้ความร่วมมือกบัส านักงานคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
20. ค าถามที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว 

หากท่านมีค าถามหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัถอ้ยแถลงนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้หรือการจดัการดแูลขอ้มลู
ของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายงั 

 

21. ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ขอ้มลูที่ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม หรือ
ตอ้งการใชส้ิทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งตามขอ้12. ท่านสามารถติดต่อมายงั 

ชื่อบริษัทฯ บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากดั 
ที่อยู่: 72 อาคาร โทรคมนาคม บางรกั ชัน้ 4 หอ้ง 401-402 แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  
         10500 
เว็บไซตข์องบริษัทฯ: https://www.nipa.cloud 
ศูนยบ์ริการลูกค้าทางโทรศัพทข์องบริษัทฯ (Call Center): 02 107 8251 ext. 444 
อีเมล: dpo@nipa.cloud 
 

  
 
 
 

mailto:dpo@nipa.cloud
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22. ติดต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจ (APPROPRIATE AUTHORITY) 
หากท่านตอ้งการรายงานเรื่องรอ้งเรียน หรือหากท่านรูส้ึกว่าบริษัทฯ ไม่ตอบขอ้กงัวลของท่านในลกัษณะที่

น่าพึงพอใจ ท่านสามารถติดต่อและ/หรือรอ้งเรียนต่อส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดต้าม
รายละเอียดดา้นล่าง 

ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
ส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
e-mail: pdpc@mdes.go.th 
โทร: 0-2142-1033 

 


