
   

 
 
 

บรษัิท เนเชอรัล เอน็เนอรย์ ีเทค จ ำกัด 
44/99  หมูท่ี ่9 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบรุ ี11120 
Tel: 0 2582 1138-40 e-mail: training@netenergy-tech.com  www.netenergy-tech.com 

ความรู้ของท่านคือความมุ่งมัน่ของเรา 
 

 

ค ำช้ีแจง 

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัท เนเชอรลั เอ็นเนอรยี์ เทค จ  ำกดั 

31 พฤษภาคม 2565 

 

ภายใตป้ระกาศ ค าชี้ แจงเกี่ยวกับ ขอ้มูลส่วนบุคคล ฉบับน้ี “เรา” ในนามของ บริษัท เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จ ากัด 

(ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” ) ในฐานะผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าเราจะด าเนินการ รวบรวมเก็บ ใช ้

เปิดเผย และถ่ายโอนขอ้มูลใดของท่านเท่าท่ีจ าเป็น, ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมายถึงขอ้มูลใดๆ ท่ีเกี่ยวกบัท่าน รวมถึง แต่มิได้

จ ากัดเฉพาะ ชื่อของท่าน , รายละเอียดส าหรับติดต่อ , หมายเลขโทรศัพท์ , อายุ, วันเกิด, ประเทศท่ีพ านัก , หมายเลข

ประกนัสังคม, หมายเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร และรวมถึงขอ้มูลส าคัญ เช่น ขอ้มูลชีวะมิติ,สถานะทางสุขภาพ, บันทึกทาง

การแพทยส์่วนบุคคล 

โปรดสละเวลำอ่ำนนโยบำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีอยำ่งรอบคอบ สิ่งส  ำคญัยิ่งคือท่ำนจะตอ้งเขำ้ใจวิธีกำร

ที่เรำใชป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและวิธีกำรที่เรำใชคุ้ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยครบถว้น หำกท่ำน

มีขอ้สงสยัประกำรใดเก่ียวกบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน สำมำรติดตอ่เรำตำมรำยละเอียดส ำหรบัติดตอ่ดำ้นล่ำงน้ี 

รายละเอียดส าหรบัติดต่อเรา 

บริษัท เนเชอรลั เอ็นเนอรยี์ เทค จ ากดั 

เลขท่ี 44/99 หมู่ 9 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์098-298-2646 

รายละเอียดส าหรบัติดต่อ เจำ้หนำ้ที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรำ : 

ชื่อ : น.ส.ธิดาทิพย ์ จ าปาแดง 

ต าแหน่ง : กรรมการผูจ้ดัการ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์: thidathip@netenergy-tech.com 

 

1. ประกำศฉบบัน้ีใชก้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ด? 

 ลูกคา้ / บุคคลท่ีสมคัรเขา้รบัการอบรมพฒันาความรู ้
 ผูม้าติดต่อ 

 พนักงานของบริษัท / นักศึกษาฝึกงาน 

 ผูม้าสมคัรงาน 

 คู่คา้ 
 วิทยากร 
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2. ขอ้มูลส่วนบุคคลใดบำ้งที่เรำเก็บรวบรวม? 

การจดัหาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้ก าหนดประการหน่ึงท่ีเราจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อประกอบการด าเนินธุรกิจของเราและเพื่อ

ปฏิบติัภาระผูกพนัของเราตามสญัญา ขอไดโ้ปรดใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณแ์ก่เรา และแจง้ใหเ้ราทราบเมื่อจ าเป็นตอ้ง

ปรบัปรุงขอ้มูลของท่านใหเ้ป็นปัจจุบนั หากท่านไม่ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์แก่เราหรือหากท่านไม่แจง้ใหเ้ราทราบ

ในกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงขอ้มูลของท่านใหเ้ป็นปัจจุบันแลว้ เราอาจไม่สามารถจัดหาหรือด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งท่านกบับริษัทไดอ้ยา่งต่อเน่ืองต่อไป ยกตวัอย่างเช่น แต่มิไดจ้ ากดัเฉพาะ การปฏิบติัภาระผูกพนัตามสญัญา

ระหวา่งเรากบัท่านไดโ้ดยครบถว้นสมบูรณ์, การมีส่วนร่วมในบางขั้นตอน เช่น การใหข้อ้เสนอแนะ, ความกา้วหน้าทางสายอาชีพ, 

การฝึกอบรมหลกัสูตร หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เราจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล โดยข้ึนอยู่กบัความสมัพนัธร์ะหวา่งเรา

กบัท่าน ตามหมวดหมู่ดงัต่อไปน้ี : 

 ขอ้มูลระบุตวัตนและขอ้มูลส ำหรบักำรติดตอ่ ท่ีเราใชเ้พื่อระบุตวัตน, ตรวจสอบหรือยืนยนั อตัลักษณท่ี์แทจ้ริงของท่าน และ/

หรือ ติดต่อท่าน เพื่อความมัน่คงปลอดภยัของสถานท่ีปฏิบัติงาน, ภาระผูกพนัตามกฎหมายและตามกฎระเบียบ เช่น ชื่อ, ท่ีอยู่, 

หมายเลขโทรศัพท์, เอกสารแสดงตวัตน เช่น หนังสือเดินทาง,ใบอนุญาตขบัขี่, ทะเบียนรถ, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร, อายุ,วนั

เกิด, สัญชาติ, เพศ, สถานภาพการสมรส,รูปถ่าย, สถานท่ีเกิด, ประเทศท่ีพ านัก, ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีปัจจุบัน, ลายมือชื่อ, 

หมู่เลือด, ขอ้มูลชีวะมิติและสมาชิกครอบครวั หรือรายละเอียดส าหรบัติดต่อในกรณีฉุกเฉิน 

 ขอ้มูลเก่ียวกับกำรจำ้งงำน เพื่อรักษาความสมัพันธ์ตามสญัญาและตามกฎหมายท่ีมีกับพนักงานของเราไดโ้ดยครบถว้น ซึ่ง
หมายถึงแต่มิได้จ ากัดเฉพาะ (ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ท่ีอยู่, ต าแหน่ง, หน้าท่ี, แผนก,ฯลฯ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเขา้งาน 

(ระยะเวลาโครงการ, เวลาท างาน, การขาดงานเน่ืองจากความเจ็บป่วย,ฯลฯ), ขอ้มูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและโบนัส 

(หมายเลขประกนัสงัคม, เลขบญัชีธนาคาร, ฯลฯ)รายละเอียดของงาน, ขอ้มูลการฝึกอบรม, สถานท่ีท างาน, ต าแหน่ง, ขอ้ก าหนด

และเงื่อนไขในการจา้งงาน(เช่น เงินเดือน, เวลาท างาน, การจ่ายค่าล่วงเวลา, การลาหยุดประจ าปี). หมายเลขประจ าตัวพนักงาน, 

ชื่อบญัชีผูใ้ชง้าน, บนัทึกประวติัการฝึกอบรม, ผลการตรวจสอบประวติั 

 ขอ้มูลเก่ียวกับคุณสมบัติ เพื่อประเมินผูส้มัครงานหรือคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู ้จะเป็นพนักงานตามบทบาทหน้าท่ีหรือ

ต าแหน่ง และมีความจ าเป็นต่อกระบวนการสรรหาว่าจา้ง เช่น ประวติัดา้นการศึกษา,ใบรับรองการศึกษา, ทักษะทางภาษา, 

รายละเอียดการฝึกอบรม, ใบอนุญาตทางวิชาชีพ, ประสบการณ์ท างานและการจา้งงานท่ีผ่านมา, รายละเอียดของบุคคลอา้อิง, 

รายงานการตรวจสุขภาพทางการแพทยแ์ละขอ้มูลการตรวจสอบประวติั และ 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับธุรกิจและกำรเงิน เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความราบร่ืน รวมถึงขอ้มูลส าหรบัการติดต่อท่าน 
(ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ, เว็บไซต์, ท่ีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ฯลฯ), ขอ้มูลด้านการบัญชี, หมายเลข

ประจ าตัวผูเ้สียภาษีอากร, รายละเอียดการจ่ายภาษีและการปฏิบัติตามขอ้ก าหนด, รายละเอียดของบัญชีธนาคาร, ขอ้มูลบัตร 

เครดิต/เดบิต และประวติัธุรกรรมทางการเงินและการประเมินเครดิต 
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ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมปลอดภยั รวมถึงขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องท่าน 

(ซอฟต์แวรท่ี์ติดตั้ง, IP Address, รหสัประจ าเคร่ืองของอุปกรณ์, ต าแหน่งท่ีตั้ง,ฯลฯ), ขอ้มูลท่ีมีอยู่ใน Log Files หรือรายงานดา้น

ความปลอดภยั (โดยเฉพาะ IP Address, ชื่อ, ต าแหน่งท่ีตั้งและเวลาท่ีเขา้ถึง), การเขา้ถึงบญัชีออนไลน์, การเขา้ใชง้านระบบและ

หลกัฐานอา้งอิงท่ีคลา้ยคลึงกนั และขอ้มูลเกี่ยวกบัการใชง้านระบบท่ีเขา้ถึงดงักล่าว 

 กำรบนัทึกวิดีโอ และ / หรือ เสียง และ / หรือ ภำพน่ิง ในระหว่างโปรแกรมการฝึกอบรม, การสัมมนาออนไลน์ผ่านเว็บ, 

การจดังานของบริษัท ซึ่งเราอาจใชใ้นวสัดุทางการตลาดของเรา, การเผยแพร่ทางอินทราเน็ต, จดหมายข่าว หรือแพลตฟอร์ม

ภายนอกอื่น ๆ โดยมีหรือไม่มีการตัดต่อ, ท าซ ้า, เผยแพร่หรือแจกจ่าย และการบันทึกกลอ้งวงจรปิดหรือคลิป ซึ่งเราอาจใชเ้พื่อ

วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของสถานท่ีปฏิบัติงานขอแจง้ใหท้ราบว่า เราอาจขอหรือรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจาก

แหล่งท่ีมาอื่นนอกเหนือจากท่าน เช่น เพื่อนร่วมงานของท่าน (เช่น ในกรณีท่ีท่านเกี่ยวขอ้งกับพวกเขาในกระบวนการ แสดง

ความเห็น / อา้งอิง) , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสล์ูกโซ่ของลูกคา้ / ผูใ้หบ้ริการ / พนักงานท่านอื่น ซึ่ง

อาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัท่าน (เช่น ในบริบทของการจดัการความสมัพนัธข์องผูใ้หบ้ริการหรือลูกคา้) และสื่อสงัคมออนไลน์ 

ซึ่งแหล่งท่ีมาดังกล่าวอาจหรือมิอาจ เขา้ถึงไดอ้ยา่งเป็นสาธารณะส าหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวมไวก้่อนวนัท่ีกฎระเบียบ

วา่ดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลจะมีผลบงัคบัโดยสมบูรณ์น้ัน บริษัทจะเก็บรวบรวมและใชง้านขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองต่อไป

ตามลักษณะท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี หากท่านประสงคจ์ะปรบัปรุงแกไ้ข หรือเพิกถอนการใหค้วามยินยอมในการ รวบรวม เก็บ 

ใช ้เปิดเผยและถ่ายโอน ขอ้มูลน้ี ท่านสามารถกระท าไดโ้ดยติดต่อเราตามรายละเอียดส าหรบัติดต่อท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ี 

3. วิธีกำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม 

เราใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย เช่น 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของเราและการประกอบกิจการประจ าวนัของบริษัท 

 เพื่อปฏิบติัภาระผูกพนัตามสญัญาของเราใหค้รบถว้นภายในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตไว ้
 เพื่อปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 

 เพื่อจดัการ และ / หรือ ปรบัปรุงความสมัพนัธก์บัลูกคา้, ผูใ้หบ้ริการ, พนักงาน และขอ้มูลอื่น 

ในทุกกรณีท่ีระบุขา้งตน้ เราจะไม่ตัดสินใจใด ๆ แบบอตัโนมติัซึ่งอาจมีผลทางกฎหมายต่อท่าน หรือมีผลกระทบส าคญัต่อท่านใน

ลกัษะคลา้ยคลึงกนั โดยยึดถือจากการประมวลผลอตัโนมติัแต่เพียงประการเดียว 

4. ระยะเวลำเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่เรำเก็บรวบรวม 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบับน้ีนานเท่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ตาม

วตัถุประสงค์ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลน้ันไว ้โดยจะขึ้ นอยู่กับหลักเกณฑ์ในการไดร้ับขอ้มูลน้ันตามกฎหมาย และ/หรือขึ้ นอยู่กับว่ามี

ขอ้บงัคบัอนัเป็นภาระผูกพนัตาม กฎมาย / กฎระเบียบ ใหเ้ราเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ 

 
แมว้า่เราจะไม่สามารถก าหนดโครงร่างของระยะเวลาในการเก็บรกัษาใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง้่ายภายใต้ประกาศฉบบัน้ี แต่เรา

ก็ตอ้งการใหท้่านทราบวา่เราจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะตราบเท่าท่ี 

4.1 ขอ้มูลมีความจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

4.2 ขอ้มูลมีความจ าเป็นต่อการด ารงความสมัพนัธใ์นการจา้งงานระหวา่งเรากบัท่าน 

4.3 ท่านใหค้วามยินยอมในการเก็บรกัษาขอ้มูลน้ัน และ / หรือ 

4.4 มีขอ้ก าหนดใหเ้ก็บรกัษาตามบทบญัญติัของกฎหมาย เช่น กฎระเบียบดา้นภาษี และกฎระเบียบบริษัท 
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5. ขอ้มูลส่วนบุคคลที่เรำแบ่งปัน 

ขอเรียนใหท้ราบว่าเราอาจแบ่งปันหรือเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท , องค์กร, หน่วยงานภาครัฐ หรือ

บุคคลธรรมดาภายนอกบริษัท นอกจากน้ีผูร้บัขอ้มูลบางส่วนอาจเป็นผูร้บัในประเทศท่ีอยูน่อกอาณาเขตอนัเป็นถ่ินท่ีตั้งของบริษัท

ประเทศของผูร้บัดังกล่าวอาจไม่มีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดับเทียบเคียงกับท่ีก าหนดไวใ้นกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคับ

อย่างแพร่หลายในทอ้งถ่ินและใชบ้งัคบักบับริษัท ทั้งน้ีหากเราจ าเป็นจะตอ้งถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ เราจะใช้

ขั้นตอนในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองและป้องกนัอย่างปลอดภัยในมาตรฐานการ

คุม้ครองท่ีเทียบเคียงกับการคุ้มครองภายใต้กฎระเบียบในท้องถ่ินของผู ้รับ ในต่างประเทศ หากท่านประสงค์ท่ีจะรับทราบ

รายละเอียดเกี่ยวกับการคุม้ครองดังกล่าว ท่านสามารถรอ้งขอขอ้มูลไดต้ามรายละเอียดส าหรบัติดต่อดังท่ีระบุไวด้า้นล่าง และใน

บางกรณี เราอาจรอ้งขอความยินยอมจากท่านในการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างประเทศ ภายใตข้อ้ก าหนดของ

กฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัในทอ้งถ่ิน 

 

6. วิธีกำรที่เรำใชเ้ก็บรกัษำ และคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการส าหรบัใชใ้นการป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการเขา้ถึง , ใชง้าน หรือเปิดเผยโดยมิไดร้บัอนุญาต

รวมถึงแต่มิไดจ้ ากดัเฉพาะ มาตรการดงัต่อไปน้ี : 

 เราใชแ้ละด ารงรกัษาไวซ้ึ่งมาตรการทางเทคนิคท่ีซับซอ้น เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะไดร้ับการบันทึกและ
ประมวลผลอยา่งเป็นความลบัและปลอดภยัโดยครบถว้นสมบูรณ์ 

 เราใชแ้ละด ารงรกัษาไวซ้ึ่งขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และติดตามตรวจสอบการเขา้ถึง,การใชง้าน และถ่าย
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม 

 เราจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไวใ้นประกาศฉบับน้ีทั้งในรูปของเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไวใ้น เซิร์ฟเวอร์, 
ฐานขอ้มูล, ตู,้ ล็อกเกอรป์ระจ าแผนกของเรา และในบางสภาพการณ์ เราอาจใชผู้ใ้หบ้ริการเก็บรกัษาขอ้มูลภายนอกเพื่อเก็บขอ้มูล

ส่วนบุคคลดังกล่าวและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ซึ่งในทุกกรณีเช่นว่าน้ี เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลภายใต้การ

ควบคุมดูแลของเราจะไดร้ับการคุม้ครองจากการท าลาย, การแกไ้ข และการเปิ ดเผยโดยไม่ตั้งใจหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

รวมถึงการประมวลผลอื่นใดท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 พนักงานทุกคนของเราท่ีเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยูภ่ายใตก้ าหนดใหต้อ้งท าขอ้ตกลงหา้มเปิดเผยขอ้มูลหรือขอ้ตกลงท่ี
คลา้ยกนั ซึ่งก าหนดภาระผูกพนัใหพ้วกเขาตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการรกัษาความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเรา 

 เราก าหนดใหคู้่คา้ทางธุรกจิและผูใ้หบ้ริการภายนอกทุกรายของเราซึ่งเราอาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในการรกัษาความลบัและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ท่ีใชบ้งัคบั 

 เราจดัฝึกอบรมเกี่ยวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่พนักงานของเราและบุคคลท่ีสามซึ่งจะตอ้งเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
อยา่งสม า่เสมอ 

 

7. สิทธิของท่ำนในฐำนเจำ้ของขอ้มูล 

ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลท่ีใชบ้งัคบั ท่านมีสิทธิในการ : 

 เขา้ถึงเพื่อแกไ้ข และ / หรือ ลบ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

 จ ากดั หรือปฏิเสธการประมวลผลขอ้มูลน้ัน 
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 แจง้ใหเ้ราทราบวา่ท่านไม่ประสงคท่ี์จะรบัขอ้มูลดา้นการตลาด 

 ก าหนดใหถ้่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลบางประกรของท่านใหแ้ก่ท่านหรือบุคคลท่ีสาม ในบางสภาพการณ ์

 เพิกถอนความยินยอมของท่านในขอบเขตท่ีเราใชป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใตค้วามยินยอมของท่าน โดยไม่
กระทบถึงการประมวลผลท่ีชอบดว้ยกฎหมายของเราภายใตค้วามยินยอมของท่านก่อนท่ีจะมีการเพิกถอนเราอยูภ่ายใตพ้นัธกิจใน

การท าใหท้่านสามารถใชส้ิทธิของท่านได้ และท่านสามารถใชส้ิทธิของท่านไดด้ว้ยการติดต่อเราตามขอ้มูลส าหรบัติดต่อดังท่ีระบุ

ไวใ้นตอนตน้ของประกาศเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี ขอไดโ้ปรดใหข้อ้มูลดังต่อไปน้ีแก่เรา เพื่อใหเ้ราสามารถกระท าตามค า

ขอของท่านไดภ้ายใตข้อ้พิจารณาทุกประการตามสมควร 

 ชื่อและนามสกุลของท่าน และเอกสารส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของท่าน 

 ค าขอเฉพาะเจาะจงของท่าน (หรือกล่าวไดว้า่ เป็นสิทธิท่ีท่านประสงคจ์ะใช)้ และ 
 วนัท่ี ย่ืนค าขอและการลงลายมือชื่อของท่าน (ในกรณีท่ีท่านส่งค าขอขอท่านทางไปรษณีย)์ 

หากท่านไม่พึงพอใจในการตอบสนองของเราโดยครบถ้วนทั้งหมด ท่านสามารถรอ้งเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลท่ีเราใช้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานคุม้ครองขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งได ้

8. กำรเปลี่ยนแปลงประกำศเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี

เราตรวจสอบการปฏิบติัตามประกาศเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของเราอยา่งสม า่เสมอ โดยเฉพาะการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า

ประกาศฉบับน้ีเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบฉบับใหม่อันเกี่ยวกับการคุม้ครองขอ้มูล แต่ถึงแมจ้ะสามารถเปล่ียนแปลง

ประกาศเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีไดเ้ป็นครั้งคราว แต่เราก็จะไม่รอนสิทธิของท่านภายใตป้ระกาศเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล

ฉบบัน้ีโดยมิไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

........................................ 

น.ส.ธิดาทิพย ์ จ าปาแดง 

    กรรมการผูจ้ดัการ 


