
บรษัิท รเีลช่ันชพิรพัีบบลคิ จ ำกัด 
นโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

(Privacy Policy) 
1. วัตถุประสงค ์ 

นโยบำยฉบับน้ีจัดท ำขึน้เพือ่ใหพ้นักงำน ลูกจำ้ง คู่คำ้ และผูใ้ชบ้รกิำรไดท้รำบและเขำ้ใจในนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล
ทีบ่รษัิทฯ  ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และเก็บรักษำขอ้มูลสว่นบุคคลขำ้งตน้ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยอ ำนำจหนำ้ที ่ภำรกจิใน
กำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ  เชน่ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยพ์ระรำชบัญญัตกิ ำหนดควำมผดิเกีย่วกับหำ้งหุน้ส่วนจด

ทะเบยีน หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด บรษัิทจ ำกัด สมำคม และมูลนธิ ิพ.ศ. 2499 และพระรำชบัญญัตกิำรบัญช ีพ.ศ. 2543 เป็นตน้  

บรษัิทฯ  ด ำเนนิกำรใหบ้รกิำรธุรกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส ์ทัง้ทำงเว็บไซตแ์ละเอกสำรในรูปแบบกระดำษซึง่เป็นไปตำมแบบฟอรม์
ในกำรใหบ้รกิำรของบรษัิทฯ  แลว้น ำมำแปลงขอ้มูลเขำ้สูร่ะบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืจัดเก็บโดยวธิอีืน่ ซึง่สอดคลอ้งกับ
พระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 เพือ่ใหก้ำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลใหม้ปีระสทิธภิำพและสรำ้งควำมมั่นใจ

ใหก้ับเจำ้ของขอ้มลู 

2. ขอบเขต 

เอกสำรฉบับน้ีจัดท ำขึน้เพือ่ใหพ้นักงำน ลูกจำ้ง คู่คำ้ และผูใ้ชบ้รกิำรไดท้รำบและเขำ้ใจในนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล
ทีบ่รษัิทฯ  ไดเ้ก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และเก็บรักษำขอ้มูลสว่นบุคคล 

3. ค ำจ ำกัดควำม 

• บรษัิทฯ  หมำยถงึ บรษัิท รเีลช่ันชพิ รพัีบบลคิ จ ำกัด และบรษัิทฯ ในเครอื 

• ขอ้มูลสว่นบุคคล หมำยถงึ ขอ้มูลเกีย่วกับบุคคลซึง่ท ำใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม แต่ไม่
รวมถงึขอ้มูลของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพำะ ตัวอย่ำงขอ้มลูสว่นบุคคล เชน่ 

(1) ชือ่ - นำมสกุล หรอื ชือ่เล่น 

(2) เลขประจ ำตัวประชำชน เลขหนังสอืเดนิทำง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญำตขับขี ่เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี เลข
บัญชธีนำคำร เลขบัตรเครดติ 
(3) ทีอ่ยู่ อเีมล หมำยเลขโทรศัพท ์
(4) ขอ้มูลอุปกรณ์หรอืเครือ่งมอื เชน่ IP address, MAC address และ Cookie ID เป็นตน้ 

(5) ขอ้มูลทำงชวีมติ ิ(Biometric) เช่น รูปภำพใบหนำ้ ลำยนิว้มอื ฟิลม์เอกซเรยข์อ้มูล สแกนม่ำนตำ ขอ้มูลอตัลักษณ์
เสยีง และขอ้มูลพันธุกรรม เป็นตน้ 
(6) ขอ้มูลระบุทรัพยส์นิของบุคคล เชน่ ทะเบยีนรถยนตแ์ละโฉนดทีด่นิ เป็นตน้ 

(7) ขอ้มูลทีส่ำมำรถเชือ่มโยงไปยังขอ้มูลขำ้งตน้ได ้เชน่ วันเกดิและสถำนทีเ่กดิ เชือ้ชำต ิสัญชำต ิน ้ำหนัก สว่นสงู 
ขอ้มูลต ำแหน่งทีอ่ยู่ (location) ขอ้มูลกำรแพทย ์ขอ้มลูกำรศกึษำ ขอ้มูลทำงกำรเงนิ และขอ้มูลกำรจำ้งงำน เป็นตน้ 
(8) ขอ้มูลกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำนหรอืควำมเห็นของนำยจำ้งต่อกำรท ำงำนของลูกจำ้ง 
(9) ขอ้มูลบันทกึต่ำงๆ ทีใ่ชต้ดิตำมตรวจสอบกจิกรรมต่ำงๆ ของบุคคล เชน่ log file เป็นตน้ 

(10) ขอ้มูลทีส่ำมำรถใชใ้นกำรคน้หำขอ้มูลสว่นบุคคลอืน่ในอนิเทอรเ์น็ต 
• ผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล หมำยถงึ บุคคลหรอืนติบุิคคลซึง่มอี ำนำจหนำ้ทีต่ัดสนิใจเกีย่วกับกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรอื

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

• ผูป้ระมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล หมำยถงึ บุคคลหรอืนติบุิคคลซึง่ด ำเนนิกำรเกีย่วกับกำรเก็บรวบรวม ใชห้รอื
เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล ตำมค ำส่ังหรอืในนำมของผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล ทัง้น้ี บุคคลหรอืนติบุิคคลซึง่ด ำเนนิกำร

ดังกล่ำวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล  
• บุคคล หมำยถงึ บุคคลธรรมดำ 
• เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล  หมำยถงึ ผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมำยใหม้หีนำ้ทีใ่หค้ ำแนะน ำและ 

• (Data Protection Officer: DPO) ตรวจสอบกำรด ำเนนิงำน ประสำนงำน และใหค้วำมร่วมมอืกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล รวมถงึหน่วยงำนอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง  

4. นโยบำยและแนวปฏบัิต ิ 

4.1. กำรเก็บรวบรวม กำรใช ้หรอืกำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 

บรษัิทฯ  มกีำรเก็บรวบรวม กำรใช ้กำรจัดเก็บ และกำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล โดยใหค้วำมส ำคัญอย่ำงยิง่ถงึ

ควำมถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นปัจจุบันของขอ้มูลดว้ยวธิกีำรทีช่อบดว้ยกฎหมำยและเป็นธรรม บรษัิทฯ มกีำรจัดเก็บขอ้มูลเท่ำที่
จ ำเป็นในกำรใหบ้รกิำรธุรกรรมทำงอเิล็กทรอนกิสร์วมถงึกำรด ำเนินงำนในดำ้นอืน่ๆ ตำมอ ำนำจหนำ้ทีแ่ละวัตถุประสงคใ์นกำร
ด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ  ซึง่เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดเท่ำนัน้ โดยบรษัิทฯ  จะแจง้ใหเ้จำ้ของขอ้มลูทรำบและขอควำม



ยนิยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนด และหรอืในกรณีอืน่ๆ ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นนโยบำยฉบับน้ี 

4.2. วัตถุประสงคแ์ละฐำนในกำรประมวลผลขอ้มูล 

เพือ่กำรเขำ้ถงึและเขำ้ใชบ้รกิำรในระบบโปรแกรมและเว็บไซต ์เชน่ ระบบกำรซือ้ขำยออนไลน์ ระบบโปรแกรม CRM หรอืระบบ

อืน่ๆ ทีบ่รษัิทฯ  จัดใหม้ขี ึน้ เพือ่วัตถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษัิทฯ  เชน่กำรส่ังซือ้สนิคำ้ บรกิำร สอบถำมขอ้มูล 
รอ้งเรยีน แจง้ขอ้เสนอแนะ กำรยืน่เสนอเขำ้โครงกำร รวมถงึเรือ่งอืน่ๆ ทีจ่ ำเป็นทีเ่จำ้ของขอ้มลูตอ้งใหข้อ้มูลสว่นบุคคล เพือ่ให ้
บรษัิทฯ  ด ำเนนิกำรใหส้ทิธหิรอืประโยชน์ส ำหรับกำรเขำ้ใชบ้รกิำรตำมเงือ่นไขทีต่กลงกัน รวมถงึพัฒนำคุณภำพสนิคำ้และบรกิำร 

กำรจัดท ำกำรตลำดเกีย่วกับสนิคำ้หรอืบรกิำร กำรจัดกจิกรรมสง่เสรมิกำรขำย กำรประชำสัมพันธข์อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกับ
สนิคำ้และบรกิำร กำรท ำวจัิย วเิครำะหแ์ละกำรส ำรวจตลำด กำรท ำขอ้มูลเชงิสถติเิพือ่น ำเสนอสนิคำ้และบรกิำรใหม่ใหแ้ก่
ผูใ้ชบ้รกิำร กำรประมวลผลขอ้มูล คอื บรษัิทฯ  จะน ำขอ้มูลสว่นบุคคล ตำมวรรคแรกในขอ้ 4.3.1 เมือ่ไดรั้บควำมยนิยอมจำก
เจำ้ของขอ้มูล ยกเวน้ กำรประมวลผลขอ้มูลภำยใตฐ้ำนกำรประมวลผลขอ้มูล ดังต่อไปน้ี 

4.2.1 ฐำนสัญญำ (contract) 

เมือ่เจำ้ของขอ้มูลตกลงใชบ้รกิำร หรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิำรของบรษัิทฯ  จ ำเป็นอย่ำงยิง่ทีเ่จำ้ของขอ้มูลตอ้งใหข้อ้มูลแก่บรษัิทฯ  เพือ่
บรษัิทฯ จะไดน้ ำขอ้มูลสว่นบุคคลดังกล่ำวนัน้ไปประมวลผลเกีย่วกับกำรใหบ้รกิำรตำมเงือ่นไขขอ้ตกลงในกำรใชบ้รกิำร รวมถงึ
น ำไปใชใ้นกำรตดิต่อสือ่สำรกับเจำ้ของขอ้มูล ตดิตำมและแจง้ผลประโยชน์เกีย่วกับสนิคำ้หรอืบรกิำร ตอบขอ้ค ำถำม ซึง่หำก
เจำ้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หข้อ้มูลสว่นบุคคลดงักล่ำวจะท ำใหบ้รษัิทฯ ไม่สำมำรถรับกำรใชบ้รกิำรของเจำ้ของขอ้มูลได ้ไม่สำมำรถจัด

สทิธแิละประโยชน์ตำมเงือ่นไข ไม่สำมำรถตดิต่อสือ่สำรได ้ไม่สำมำรถตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรเขำ้ท ำสัญญำ รวมถงึ
ตรวจสอบควำมเป็นตัวตนของเจำ้ของขอ้มูลไดซ้ึง่เป็นไปตำมมำตรำ 24 (3) ของพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 
2562 

4.2.2 ฐำนควำมยนิยอม (Consent) 

กรณีมคีวำมจ ำเป็น บรษัิทฯ อำจน ำขอ้มูลสว่นบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปใชใ้นกำรประมวลผลขอ้มูลเพือ่กำรน ำเสนอเกีย่วกับ

บรกิำร และหรอืเพือ่จัดกจิกรรมทำงกำรตลำดของบรษัิทฯ  หรอืเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของเจำ้ของขอ้มูล
เพือ่วัตถุประสงคเ์กีย่วกับกำรตลำด หำกเจำ้ของขอ้มลูไม่ประสงค์ในสว่นน้ี สำมำรถถอนค ำยนิยอมไดโ้ดยตดิตอ่บรษัิทฯ และแจง้
ควำมประสงคไ์ดต้ำมขอ้ 4.11 

4.2.3 ฐำนประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) 

กรณีมคีวำมจ ำเป็น บรษัิทฯ อำจน ำขอ้มูลสว่นบุคคลของเจำ้ของขอ้มูลไปใชใ้นกำรประมวลผลเพือ่กำรจัดกำรและจัดท ำรำยงำนที่

จ ำเป็นภำยในบรษัิทฯ  กำรดูแลรักษำระบบเพือ่กำรรักษำมำตรฐำนหรอืพัฒนำในบรกิำรนัน้ กำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งภำยใน
องคก์ร กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน ซึง่มคีวำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของผูค้วบคุมขอ้มลูและกำร
น ำไปใชข้องผูป้ระมวลผลขอ้มูล ซึง่เป็นไปตำมมำตรำ 24 (5) ของพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลพ.ศ. 2562 

4.2.4 ฐำนหนำ้ทีต่ำมกฎหมำย (Legal Obligation) 

กรณีมคีวำมจ ำเป็น บรษัิทฯ อำจน ำขอ้มูลของเจำ้ของขอ้มูลไปใชใ้นกำรประมวลผลขอ้มูลเพือ่ปฏบัิตติำมกฎหมำยทีก่ ำกับดูแล 

เชน่ พระรำชบัญญัตกิำรบัญช ีพ.ศ. 2543 พระรำชบัญญัตกิ ำหนดควำมผดิเกีย่วกับหำ้งหุน้ส่วนจดทะเบยีน หำ้งหุน้สว่นจ ำกัด 
บรษัิท จ ำกัด สมำคมและมูลนธิ ิพ.ศ. 2499 เป็นตน้ และกฎหมำยอืน่ทีบ่รษัิทฯ ตอ้งอยู่ภำยใตก้ำรบังคับใหส้ง่ขอ้มูลสว่นบุคคล 
เชน่ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยท์ีใ่หอ้ ำนำจศำลส่ังใหคู้่ควำมสง่เอกสำรหรอืขอ้มูลในกำรพจิำรณำคดคีวำม เป็นตน้ ซึง่

เป็นไปตำมมำตรำ 24 (6) ของพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

4.3. ขอ้มูลสว่นบุคคลทีจ่ะท ำกำรประมวลผล และระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม 

บรษัิทฯ จะท ำกำรประมวลผลขอ้มูล และก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม ดังน้ี 

4.3.1 ประเภทหรอืรำยกำรขอ้มูลสว่นบุคคล  

4.3.1.1 ขอ้มูลสว่นบุคคลทั่วไป (Non-sensitive data) ขอ้มลูต่ำงๆ เกีย่วกับบุคคลทีส่ำมำรถเป็นสิง่บ่งชีเ้ฉพำะตัวคนบุคคลได ้
เชน่ ชือ่ นำมสกุล ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์อำยุ วุฒกิำรศกึษำ หนำ้ทีก่ำรงำน สถำนะทำงสังคม ลักษณะทำงกำยภำพ ของทัง้
พนักงำนภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร เป็นตน้ 

4.3.1.2 ขอ้มูลทีม่คีวำมอ่อนไหว (Sensitive data) เป็นขอ้มูลทีม่คีวำมลับเฉพำะตัวบุคคล และหำกถูกเปิดเผยใหส้ำธำรณะ
ทรำบ อำจก่อใหเ้กดิควำมขัดแยง้ กระทบต่อควำมรูส้กึ หรอืเกดิควำมเสียหำยรุนแรงต่อเจำ้ของขอ้มลู เชน่ ควำมคดิเห็นทำงกำร
เมอืง ควำมเชือ่ในลัทธหิรอืศำสนำ พฤตกิรรมทำงเพศ ขอ้มลูสขุภำพ ของทัง้พนักงำนภำยในองคก์รและภำยนอกองคก์ร เป็นตน้ 



4.3.2 ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวม  

• ในกรณีบุคคลภำยในองคก์ร ขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมไวจ้ะถูกเก็บไวต้ลอดสัญญำจำ้งงำน หลังจำกทีส่ิน้สดุกำรเป็นพนักงำน

ภำยในเวลำ 90 วัน บรษัิทฯ จะท ำกำรลบหรอืท ำใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของท่ำนไม่ใหส้ำมำรถระบุตัวบุคคลได ้ 
• ในกรณีบุคคลภำยนอกองคก์รทีข่อ้มลูสว่นบุคคลถูกใชป้ระมวลผลในระบบทีใ่หบ้รกิำรจะถูกเก็บไวใ้นระบบตลอดระยะ

สัญญำทีใ่หบ้รกิำรและเมือ่สัญญำสิน้สดุลงขอ้มูลจะถูกส ำรองคนืกลับไปใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลและขอ้มูลทีค่ำ้งอยู่ในระบบ

จะถูกลบท ำลำยหรอืท ำใหอ้ยู่ในสภำพทีไ่ม่สำมำรถระบุตัวบุคคลไดท้ันททีีไ่ดรั้บกำรยนืยันจำกผูค้วบคุมขอ้มูลหรอื
เจำ้ของขอ้มูล 

• อย่ำงไรก็ตำม เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธทิีจ่ะแจง้ใหบ้รษัิทฯ ทรำบหำกเจำ้ของขอ้มูลตอ้งกำรทีจ่ะลบขอ้มูลไม่ว่ำเวลำใดๆ ก็

ตำม ตำมสทิธใินขอ้ 4.5 

4.3.3 กำรทบทวนขอ้มูลสว่นบุคคลทีจ่ ำเป็นในกำรประมวลผล 

ทำงองคก์รจะด ำเนนิกำรทบทวนควำมจ ำเป็นของกำรใชข้อ้มูลสว่นบุคคลของทัง้บุคคลภำยในและภำยนอกองคก์รอย่ำงนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ หรอืเมือ่มคีวำมจ ำเป็นโดยไม่ขัดต่อกำรด ำเนนิธุรกจิ ขอ้ตกลงควำมยนิยอมและกฎหมำย 

4.4. ประเภทของบุคคลหรอืหน่วยงำนซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลอำจเปิดเผย 

บรษัิทฯ อำจท ำกำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลของท่ำนใหก้ับผูจั้ดท ำกำรตลำด  ผูต้รวจสอบภำยนอกของบรษัิทฯ  และหน่วยงำน

รำชกำร ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เป็นตน้  

4.5. สทิธขิองเจำ้ของขอ้มลู 

เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธใินกำรด ำเนนิกำร ดังต่อไปน้ี 

4.5.1 สทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอม (right to withdraw consent) เจำ้ของขอ้มลูมสีทิธใินกำรเพกิถอนควำมยนิยอมใน
กำรประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีไ่ดใ้หค้วำมยนิยอมกับบรษัิทฯ ไดต้ลอดระยะเวลำทีข่อ้มลูสว่นบุคคลนัน้อยู่กับบรษัิทฯ  
4.5.2 สทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคล (right of access) เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลและขอให ้

บรษัิทฯ ท ำส ำเนำขอ้มูลสว่นบุคคลดังกล่ำวใหก้ับเจำ้ของขอ้มลูได ้รวมถงึ ขอใหบ้รษัิทฯ เปิดเผยกำรไดม้ำซึง่ขอ้มูลสว่นบุคคลที่
เจำ้ของขอ้มูลไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมต่อบรษัิทฯ ได ้
4.5.3 สทิธใินกำรแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง ( right to rectification) เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษัิทฯ แกไ้ข
ขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ม่สมบูรณ์ได ้

4.5.4 สทิธใินกำรลบขอ้มูลสว่นบุคคล (right to erasure) เจำ้ของขอ้มลูมสีทิธใินกำรขอใหบ้รษัิทฯ ท ำกำรลบขอ้มูลดว้ยเหตุ
บำงประกำรได ้
4.5.5 สทิธใินกำรระงับกำรใชข้อ้มูลสว่นบุคคล (right to restriction of processing) เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธใินกำรระงับกำรใช ้

ขอ้มูลสว่นบุคคลดว้ยเหตุบำงประกำรได ้
4.5.6 สทิธใินกำรใหโ้อนยำ้ยขอ้มูลสว่นบุคคล (right to data portability) เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธใินกำรโอนยำ้ยขอ้มูลสว่น
บุคคลทีไ่ดใ้หไ้วก้ับบรษัิทฯ ไปยังผูค้วบคุมขอ้มูลรำยอืน่หรอืเจำ้ของขอ้มูลเองดว้ยเหตุบำงประกำรได  ้
4.5.7 สทิธใินกำรคัดคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคล (right to object) เจำ้ของขอ้มูลมสีทิธใินกำรคัดคำ้นกำร

ประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลดว้ยเหตุบำงประกำรได ้
 
กำรรอ้งขอใดๆ ตำมรำยกำรขำ้งตน้นัน้ เจำ้ของขอ้มูลจะตอ้งกระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร และบรษัิทฯ จะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงดี

ทีส่ดุทีจ่ะด ำเนนิกำรภำยในระยะเวลำทีส่มเหตุสมผลและไม่เกนิระยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยบรษัิทฯ จะปฏบัิตติำม
ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วกับสทิธขิองท่ำนในฐำนะทีท่่ำนเป็นเจำ้ของขอ้มูลสว่นบุคคลนัน้ 

ขอ้จ ำกัดในกำรใหบ้รกิำรดำ้นต่ำงๆ ในกรณีทีเ่จำ้ของขอ้มลูขอใหบ้รษัิทฯ ลบ ท ำลำย ระงับ ขอใหโ้อน กำรคัดคำ้น หรอืท ำให ้
ขอ้มูลไม่สำมำรถระบุตัวตนไดห้รอืถอนควำมยนิยอม อำจท ำใหเ้กดิขอ้จ ำกัดกับบรษัิทฯ ในกำรท ำธุรกรรมหรอืกำรใหบ้รกิำรกับ
เจำ้ของขอ้มูลในบำงกรณีได ้ทัง้น้ีภำยใตข้อ้ก ำหนด เงือ่นไขของกำรยนิยอมใชบ้รกิำรดำ้นต่ำงๆ และตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

กำรใชส้ทิธดิังกล่ำวขำ้งตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคดิค่ำบรกิำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและจ ำเป็นต่อกำรเขำ้ด ำเนนิกำรเกีย่วกับ
ขอ้มูลสว่นบุคคลตำมทีเ่จำ้ของขอ้มูลรอ้งขอ 

4.6. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 

บรษัิทฯ มมีำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยขอ้มูลสว่นบุคคลอย่ำงเหมำะสมภำยใตม้ำตรฐำน เชน่ กำรป้องกันกำรสูญ
หำยของขอ้มลูสว่นบุคคลโดยมชิอบ กำรป้องกันกำรเขำ้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลโดยมชิอบ กำรป้องกันกำรใชข้อ้มูลสว่นบุคคลโดยมิ

ชอบ กำรป้องกันกำรแปลงและแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคลโดยมชิอบ กำรป้องกันกำรเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลโดยมชิอบ กำรบันทกึผู ้
เขำ้ชมเว็บไซต ์(Log Files) กำรก ำหนดสทิธแิละขอ้จ ำกัดสทิธใินกำรเขำ้ถงึขอ้มูลสว่นบุคคลของพนักงำน กำรท ำลำยสือ่บันทกึ



ขอ้มูลต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กระดำษ Flash Drive แผ่น CD-DVD ฮำรด์ดสิก ์เป็นตน้ เพือ่ป้องกันมใิหข้อ้มูลสญูหำย กำรเขำ้ถงึ ท ำลำย 
ใช ้แปลง แกไ้ขหรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญำต 

4.7. กำรมสีว่นร่วมของเจำ้ของขอ้มูล 

บรษัิทฯ จะเปิดเผยรำยละเอยีดขอ้มูลสว่นบุคคลต่อเมือ่ไดรั้บค ำรอ้งขอจำกเจำ้ของขอ้มูล ผูส้บืสทิธิท์ำยำทผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

หรอืผูพ้ทิักษ์ตำมกฎหมำย โดยสำมำรถยื่นค ำรอ้งขอในเรือ่งต่ำงๆ ตำมสทิธขิองเจำ้ของขอ้มูล ทัง้น้ี บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำรใหแ้ลว้
เสร็จภำยในระยะเวลำทีส่มเหตุสมผล แต่ไม่เกนิระยะเวลำตำมทีก่ฎหมำยไดก้ ำหนดไว  ้

ในกรณีทีเ่จำ้ของขอ้มูล ผูส้บืสทิธิ ์ทำยำท ผูแ้ทนโดยชอบธรรม หรอืผูพ้ทิักษ์ตำมกฎหมำย มกีำรคัดคำ้นกำรจัดเก็บ ควำม
ถูกตอ้ง หรอืกำรกระท ำใดๆ เชน่ กำรแจง้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลสว่นบุคคล หรอืลบขอ้มูลสว่นบุคคล ฯลฯ บรษัิทฯ จะด ำเนนิกำร

บันทกึหลักฐำนค ำคัดคำ้นดังกล่ำวไวเ้ป็นหลักฐำนดว้ย 

4.8. กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

บรษัิทฯ จะท ำกำรพจิำรณำทบทวนนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลเป็นประจ ำทุก 1 ปี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏบัิต ิ
ขอ้บังคับ และกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้รำบโดยกำรเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  
http://relationshiprepublic.com ผูใ้ชบ้รกิำรภำยนอกและแจง้เป็น E-mail สว่นตัวส ำหรับพนักงำนของบรษัิทฯ โดยเร็วทีส่ดุ 

ทัง้น้ีบรษัิทฯ มชีอ่งทำงทีผู่ใ้ชบ้รกิำรภำยนอกสำมำรถตรวจดูควำมมอียู่ ลักษณะของขอ้มูลสว่นบุคคล วัตถุประสงคข์องกำรน ำ
ขอ้มูลไปใช ้ 

4.9. ขอ้สงวนสทิธ ิ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรปฏเิสธค ำรอ้งขอตำมขอ้ 4.5 กรณีดงัน้ี 

4.9.1 กฎหมำยสำมำรถก ำหนดใหท้ ำได ้

4.9.2 ขอ้มูลสว่นบุคคลท ำใหไ้ม่ปรำกฏชือ่ หรอืบอกลักษณะอันสำมำรถระบุตัวเจำ้ของขอ้มูลได ้
4.9.3 ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอไม่มหีลักฐำนยนืยันว่ำเป็นเจำ้ของขอ้มูลหรอืเป็นผูม้อี ำนำจในกำรยืน่ค ำรอ้งขอดังกล่ำว 
4.9.4 ค ำรอ้งขอดงักล่ำวไม่สมเหตุสมผล เชน่ กรณีทีผู่ร้อ้งขอไม่มสีทิธติำมกฎหมำย หรอืไม่มขีอ้มูลสว่นบุคคลนัน้อยู่ทีบ่รษัิท
ฯ  เป็นตน้ 

 
4.10. เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 

บรษัิทฯ ไดม้กีำรด ำเนนิกำรปฏบัิตติำมพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแตง่ตัง้เจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูล
สว่นบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพือ่ตรวจสอบกำรด ำเนนิกำรของบรษัิทฯ ทีเ่กีย่วกับกำรเก็บรวบรวม ใชแ้ละ

เปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลใหส้อดคลอ้งกับพระรำชบัญญัตคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกับ
กำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล นอกจำกน้ี บรษัิทฯ ไดจั้ดท ำระเบยีบ ค ำส่ังใหผู้เ้กีย่วขอ้งด ำเนนิกำรตำมทีก่ ำหนดไว ้เพือ่ใหก้ำร
ด ำเนนิงำนตำมแนวนโยบำยเกีย่วกับกำรคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย อกีทัง้ ยังเป็นไปตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรก ำกับกำรบรหิำรขอ้มูลสว่นบุคคลและควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์องบรษัิทฯ ทีก่ ำหนด 

4.11. ชอ่งทำงกำรตดิต่อ 

หำกมเีหตุรอ้งเรยีนเกีย่วกับขอ้มูลสว่นบุคคล ท่ำนสำมำรถตดิต่อ ประสำนงำนมำทีเ่จำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลไดต้ำม
รำยละเอยีดน้ี 

ผูค้วบคุมขอ้มูลสว่นบุคคล และเจำ้หนำ้ทีคุ่ม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล 
บรษัิท รเีลช่ันชพิ รพัีบบลคิ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ่) 

428 ซอย สขุุมวทิ 63 (เอกมัย) ถนน สขุุมวทิ  
แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท ์0-2021-3700 หรอื Email: DPO@RelationshipRepublic.com 
 

วันทีม่ผีลบังคับใช ้: วันที ่1 มถุินำยน 2565 เป็นตน้ไป 

http://relationshiprepublic.com/
mailto:DPO@RelationshipRepublic.com

