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นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy Policy) 

โดยที ่ “บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกดั” หรือ “บริษัท” เปนองค์กรเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื ่อใหบริการ
ซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคล หรือ องค์กร ทั ้งภาครัฐ และเอกชน บริษัท จึงไดจัดทำ “นโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล”  เพื่อใหเจาหนาที่ พนักงาน ผูรับบริการ และผูท่ีเกี่ยวของกับกิจการของ บรษิัท ได
ทราบ เขาใจ และถือปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล ทั้งที่บันทึกเปนเอกสาร ฟล์ม ภาพหรือเสียง หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ บรษิัท จัดเกบ็ไวในสื่อ
ตาง ๆ และมีการเผยแพรสสูาธารณะผานเว็บไซต์ของ บริษัท เพื ่อใหเปนไปในแนวทางเดยีวกันและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะเปนการปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิหรือกอใหเกิด
ความเสียหายแกเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งจะทำการดำเนินงานของ บริษัท ที่เกี ่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย 

“นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล” ฉบับนี ้ จะประกอบดวยสาระสำคัญตามที่พระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว ดังตอไปน้ี 

1. นยิาม 

“บริษัท” หมายความวา บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด 

“บคุคล” หมายความวา บุคคลธรรมดา 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี ่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบตุัวบุคคลนั้นได ไมวา
ทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถงึแกกรรมโดยเฉพาะ เชน ชื่อ นามสกุล ชื ่อเลน ที ่อยู หมายเลข
โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำ ตัว 
ผูเสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ท่ีอยอีูเมล ทะเบียนรถยนต์ โฉนดท่ีดิน IP Address, Cookie ID, Log 

File เปนตน อยางไรก็ตาม ขอมูลสวนบุคคลจะไมรวมถึงขอมูลสำหรับการติดตอทางธรุกิจท่ีไมไดระบุถึงตัวบุคคล 
เชน ชื่อนิติบุคคล ที ่อยูของนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที ่อย ูอีเมลของนิติ
บุคคล ท้ังน้ีหมายรวมถึง ขอมูลผถึูงแกกรรม และขอมูลนิรนาม (Anonymized Data) หรือขอมูลแฝงท่ีถูกทำใหไม
สามารถระบุตัวบุคคลไดอีกโดยวิธีการทางเทคนิค เปนตน 

“ขอมูลสวนบุคคลออนไหว” หมายความวา ขอมูลที่เปนเรื่องสวนบุคคลโดยแทของบุคคล แตมีความ
ละเอียดออนและอาจทำใหเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) นั ้น มีความเสี่ยงตอการเลือกปฏิบัติอยาง 
ไมเปนธรรม เชน เช้ือชาติ เผาพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทาง
เพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลภาพถายของ
บุคคล และขอมูลชีวภาพตาง ๆ เปนตน 
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“เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)” หมายความวา บุคคลท่ีขอมูลสวนบุคคลนั้นบงชี้ไปถงึและ
ทำใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได แตไมใชบุคคลท่ีเปนเจาของสิทธิในขอมูลสวนบุคคลหรอืบุคคลที่เปนผสูรางหรือ
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลน้ัน โดยเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) จะเปนบุคคลธรรมดาเทานั้นและ
ไมรวมถึงนิติบุคคล เชน บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอ่ืนใด  

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอำนาจหนาที่
ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  โดย บริษัท ในฐานะที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีการ
เก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลบุคคลเพ่ือการดำเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ถือไดวา บริษัท เปนผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคมุครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดวย 

“ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processor)” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งทำการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในนามหรือตามคำสั่งของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ในกรณีที่ บริษัท 
มีสัญญาจางบุคคลอ่ืนในการเก็บรวบรวม ใช ประมวผล หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแก บรษิัท จะถือวานิติ
บุคคลนัน้เปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหแก บริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 

2. การเคารพสิทธิสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) 

2.1 บริษัท เคารพในสิทธิและเสรีภาพของสวนบุคคลตามกฎหมาย และตระหนักถึงความสำคัญของ 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูล ดังนั้น บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เมื่อ บรษิัท  
มีความจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ไมวาในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2 ขอมูลสวนบุคคลที ่บริษัท อาจเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยตอบุคคลอื่น เชน ชื่อสกุล 
อายุ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ขอมูลทางการเงิน บริษทัจะดำเนินการเพื่อใหขอมูลสวน
บุคคลเหลานั้นมีความถูกตอง เปนปจจุบัน มีคุณภาพ และถูกนำไปใชใหเปนไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ 
บริษัท เทานั้น ตลอดจนจะดำเนินมาตรการที่เขมงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล และ
การปองกันมิใหมีการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชโดยมิชอบดวยฎหมาย 

3. การเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

การเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทั ้งที ่อยูในรูปแบบเอกสาร ฟล์ม ภาพหรือเสียง หรือ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะกระทำเทาที่จำเปนและเปนไปตามภารกิจของ บรษิัท เทานั้น โดยใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
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3.1 การเก็บรวบรวมและเกบ็รักษาขอมูลสวนบุคคล 

3.1.1 บริษัท จะใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
โดยจะดำเนินการอยางจำกัดเพียงเทาที่จำเปนแกการใหปฏิบัติตามภารกิจของ บริษัท ท้ังท่ีเปนการดำเนินการทาง
กายภาพและดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใตวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดโดยกฎหมายเทานั้น 

3.1.2 บริษัท จะขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กอนหรือระหวาง
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแต  

(1) เพื่อใหบรรลุวัตถ ุประสงค์ท ี่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยมีมาตรการปกปองที่
เหมาะสม เพื ่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เชน การทำใหขอมูล 
สวนบุคคลกลายเปนขอมูลนิรนาม เปนตน 

(2) เพือ่ปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล ซึ่งเจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) ไมสามารถใหความยินยอมได 

(3) เปนการจำเปนเพ่ือประโยชน์โดยชอบดวยกฎหมายของ บริษัท เวนแตประโยชน์ดังกลาว
มีความสำคัญนอยกวาสทิธิขั้นพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) 

(4) บริษัท จะไมจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลออนไหว เชน เชื้อชาติ เผาพันธ์ุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรอืปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความ
พกิาร ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม และขอมูลชีวภาพ โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เวนแตขอมูลที่เปนการยกเวนตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

3.1.3 บริษัท อาจรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) และ
ผนวกเขากับขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ท่ี บริษทั ไดรับมาจากแหลงอื่น
เฉพาะในกรณีที่มคีวามจำเปนและไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เทานั้น ทั้งน้ี 
เพือ่ประโยชน์ในการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลใหเปนปจจุบัน และคณุภาพและประสิทธภิาพในการใหบริการของ 
บริษัท ใหดีย่ิงข้ึน 

3.2 การนำไปใชประโยชน ์

3.2.1 บริษัท จะใชประโยชน์หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Subject) ไดตอเมื่อไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) และจะตองเปนการใชตาม
วัตถุประสงค์ของ บริษัท หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นรองรับเทานั้น 

3.2.2 บริษัท จะดูแลใหผูปฏิบัติงานของ บริษัท ไมนำขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
(Data Subject) ไปใชประโยชน์ หรือเปดเผย แสดง หรือทำใหปรากฏในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่นนอกเหนือไป 
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จากวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามภารกิจของ บริษัท เวนแตมีขอยกเวนที ่เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

3.3 การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลภายนอก 

3.3.1 ในกรณีที่ บริษัท มคีวามจำเปนตองเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
แกบุคคลภายนอกหรือองค์กรที่ไมเก่ียวของกับผูรับบริการ บริษัท จะแจงและขอความยินยอมจากเจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) กอนดำเนินการ โดยมีรายละเอียดของขอมูลที ่จะแจงและขอคำยินยอมจากเจาของ
ขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) อยางนอยตองประกอบดวย 

(1) บุคคลหรอืหนวยงานที่จะทำการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

(2) วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

(3) วิธกีารเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

(4) ขอมูลสวนบุคคลที่จะเปดเผยผานการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศน้ัน 

(5) บุคคลซึ่งมีสิทธิเขาถงึขอมูลสวนบุคคล 

3.3.2 ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลภายนอก บริษัท 
จะแสดงชื่อผเูก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลและบุคคลซึ่งมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลนั้นอยางชัดเจน เพ่ือให
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ไดรับทราบ นอกจากนี้ บริษัท จะจัดใหมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ 
การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศเพ่ือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไวเปนหลักฐานดวย 

3.3.3 ในกรณีท่ีมีการเปลี ่ยนแปลงการเชื ่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
บริษัท จะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ทราบถงึการเปล่ียนแปลงดังกลาว และขอความยินยอม
กอนการดำเนินการทุกคร้ัง 

4. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูล  

บริษัท ในฐานะเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ไดตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล ดังน้ัน บรษิัท จึงกำหนดใหมมีาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภยัของขอมูล
สวนบุคคลอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการรักษาความลบัของขอมูลสวนบุคคลเพ่ือปองกั นการสูญหาย การ
เขาถึง ทำลาย ใช แปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยผูที่ไมมีสิทธิหรือโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผยขอมูลสวนบุคลท่ีชัดเจน 

5.1 บริษัท จะเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Subject) เพื่อการดำเนินงานในพันธกิจตาง ๆ ของ บริษทั รวมทั้งเพื ่อการศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติท่ีเปนไป
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ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ บรษิัท ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการบริหารงาน
และการใหบริการของ บริษัท 

5.2 ในกรณีทีมี่การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล บริษัท 
จะแจงและขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กอน โดยบริษัท จะจัดใหมีการบันทึก
ความยนิยอมไวเปนหลักฐาน 

5.3 ในกรณีท่ี บริษ ัท มีการ เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพื ่อดำเนินการอ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดขางตน เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิในฐานะที ่เปน
เจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีจะยินยอมหรือไมใหความยินยอมให บริษัท ดำเนินการดังกลาวก็ได 

5.4 เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใชบริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบยอนหลังในกรณีที ่เกิดปญหาการใชงาน บริษัท จึงจัดใหมีการบันทึกขอมูลการเขาออกเว็บไซต์ของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ดวย Log Files หรือดวยเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม โดยจัดเก็บขอมูล
อยางนอย ดังตอไปนี้ 

(1) หมายเลขไอพี (IP Address) 

(2) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) 

ทั้งน้ี บริษัท อาจใชบริการหนวยงานภายนอกเพื่อใหจัดเก็บบันทกึการเขาออกระบบใหบริการทาง
เว็บไซต์ดวยก็ได โดย บริษัท จะไมกระทำการใด ๆ ท่ีเกินขอบเขตตามวัตถุประสงค์ และตามนโยบายดาน Cookies 
ในความเปนขอมูลสวนบุคคล เวนแตจะไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กอน 

6. แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล 

6.1 บริษทั จะเกบ็รวบรวมขอมูลสวนบคุคลจากเจาของขอมลูสวนบุคคล (Data Subject) โดยตรงเทานัน้ เวนแตเปน
การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่ บริษัท ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Subject) หรือ ผูควบคุมขอมูล (Data Controller) ตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

6.2 ในกรณีที่ บรษิัท มีเหตุผลความจำเปนอยางอื่นทำให บรษิัท ตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจาก
แหลงอื่นที่ไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) โดยตรง บริษัท จะตองแจงเหตผุลความจำเปนตองเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอืน่ท่ีไมใชเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) โดยตรงใหเจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) ทราบเพื่อขอความยินยอมให บรษิัท ดำเนินการดังกลาวโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองไมเกิน  
30 วัน นับแตวันเริ่มดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอมูลสวนบุคคล เวนแตการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลในกรณีตาม
ขอยกเวนท่ีตามนัยกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท ไมตองขอความยินยอมจาก
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) 
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7. การประมวลผลขอมลูสวนบุคคล  

ในฐานะท่ี บริษัท ทำหนาที่เปนผูประมวลผลขอมูล (Data Processor) เม่ือ บริษัท ไดรับขอมูลสวนบุคคล
จากแหลงที ่มาของขอมูลสวนบุคคล หรือจากผูควบคุมขอมูล (Data Controller) แลว บรษิัท จะบริหารจัดการ
ขอมูลสวนบุคคลภายใตหลักการและการปฏิบัติ ดังตอไปนี้   

7.1 เจาหนาทีแ่ละพนกังาน รวมทัง้ผท่ีูเกีย่วของกบัขอมูลสวนบุคคลของ บริษทั จะดำเนนิการเกบ็รวบรวม  ใช หรอื
เปดเผยขอมูลสวนบ ุคคลตามค ำสั ่ งอ ันชอบดวยกฎหมายที ่ ได รับจากผู ควบคุมขอมูลสวนบ ุคคลหรือ 
เจาพนักงานที่มีอำนาจหนาที่ในการสั่งการตามกฎหมายเทานั้น  

7.2 บริษัท จัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการ
สูญหาย เขาถงึ ใช เปลี่ยนแปลงหรอืแกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรอืโดยมิชอบดวย
กฎหมาย   

7.3 บริษัท จะจัดใหมบีันทึกรายการกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไวเพ่ือให
สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 

7.4 ในกรณีที่ผ ูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเปนบุคคลภายนอก ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจะตอง
ปฏิบัติตามขอกำหนดที่ ไดรับแจงจาก บริษัท เทานั้น ทั้งนี ้ บริษัท จะจัดใหมีขอตกลงระหวาง บริษัท กับผู
ประมวลผลขอมูล เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามหนาท่ีของผปูระมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย 

8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  

บริษัท จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลเมื่อพนกำหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษา หรือที่ไมเกี ่ยวของหรือเกินความจำเปนตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอมูล  
สวนบุคคล หรือพนระยะเวลาของสัญญาในการใหบริการ หรือตามท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) 
หรือตามผคูวบคุมขอมูล (Data Controller) รองขอ หรือทีเ่จาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ไดเพิกถอน
ความยนิยอม เวนแตการเก็บรักษาไวเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ หรือเพือ่ประโยชน์สาธารณะ หรอืเพ่ือ
การศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่ง บริษัท จะไดจัดใหมีมาตรการที่เหมาะสม
เพ่ือคุมครองสิทธิของเจาขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ดวย 

9. นโยบายดาน Cookies หรือเทคโนโลยีอ่ืนที่ใชในการติดตามเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) 

9.1 “คกุกี ้(Cookies)” หมายความวา ขอมูลอเิลก็ทรอนกิสเ์ก่ียวกบัการเขาชมเว็บไซต์ของเจาของขอมูลสวนบคุคล 
(Data Subject) ที่เว็บไซต์เครื่องแมขายสงไปเก็บไวในเครื ่องคอมพิวเตอร์ที่ เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Subject) ใชในการเขาชมเว็บไซต์ เพื่อชวยใหเว็บไซต์สามารถจดจำขอมูลการเขาชมเว็บไซต์ของเจาของขอมูลสวน
บุคคล (Data Subject) ได 
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9.2 บริษัท และบุคคลอื่นอาจใชเทคโนโลยีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชงานของคุณที่เกิดข้ึนบน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่ีบริษัทใหบริการ 

9.3 บริษัท อาจใชคุกก้ี (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื ่นอื ่นในทำนองเดียวกัน เพื ่อใชในการติดตาม
พฤติกรรมของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ในการใชงานเว็บไซต์ของ บริษทั เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
บนัทึกการใหบริการและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใชบริการเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการใช
งานเว็บไซต์ของ บริษทั แกเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เชน การบันทึกภาษาที่เลือกใช หรือการต้ัง
คาอื่น ๆ เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เขาชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป โดยเว็บไซต์จะจดจำวาเปนผทูี่
เคยเขาใชบริการแลว และตั้งคาเพื่อใหบริการตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) กำหนด จนกวา
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) จะลบคุกกี้ (Cookies) หรือยกเลิกการอนุญาตใหใชคุกกี ้ (Cookies) 

หรือเทคโนโลยีอื ่นในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) สามารถยอมรับหรือไม
ยอมรับใหมกีารใชคุกกี้ (Cookies) หรอืเทคโนโลยอีื่นในทำนองเดียวกันนั้นก็ได และในกรณีที่เลือกไมยอมรับใหมี
การใชคุกก้ี (Cookies) หรอืเทคโนโลยีอื่นในทำนองเดียวกันนั้น เว็บไซต์ของ บริษัท อาจจะไมสามารถใหบริการ
หรือไมสามารถแสดงผลในทุกกรณไีดอยางสมบูรณ์ 

9.4 บริษัทอาจใชวิธกีารอตัโนมัติในการอานหรือบันทึกขอมูลอุปกรณ์ของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Subject) ซ่ึงรวมถึงคุกก้ี (Cookies) เว็บเบราว์เซอร ์หรือปลั๊กอนิตาง ๆ เชน ที่เก็บ HTML5 หรือฐานขอมูลแบบ 
Flash เปนตน โดยเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) อาจเลือกตั ้งคาเว็บเบราว์เซอร์ใหปฏิเสธการให
จัดเก ็บคุก ก้ี (Cookies) บางประเภท หรือใหแจงเต ือนในกรณีท ี่ม ีการสงค ุกกี้ (Cookies) บางประเภทได  
ซึ ่งเว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจถูกตั ้งคาท่ีคลายกันได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Subject) เลือกไมยอมรับใหมีการใชคุกกี ้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื ่นในทำนองเดียวกันนั ้น  เว็บไซต์หรือ 
แอพพลิเคชันของ บริษัท อาจจะไมสามารถใหบริการหรือไมสามารถแสดงผลในทุกกรณีไดอยางสมบูรณ ์

9.5 ในการบริหารจัดการความเปนสวนตัวเกี ่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไรสายของเจาของขอมูลสวนบุคคล 
(Data Subject) จะเปนไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการความเปนสวนตัวตามที ่ระบบปฏิบัติการของ
อุปกรณ์สื่อสารไรสายนั้น ๆ กำหนดไว เชน การตั ้งคาความเปนสวนตัวสำหรับการระบุอุปกรณ์และตำแหนงทาง
ภูมิศาสตร์ไดดวยตนเองท่ีเว็บไซต์ของผผูลิตอุปกรณ์ส่ือสารไรสาย เปนตน 

10. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) 

เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) มีสิทธใินการดำเนินการดังตอไปนี้  

10.1. สทิธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) : เจาของขอมลูสวนบคุคล (Data Subject) มี
สิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) เคยใหไว
แก บริษัท ได 
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10.2. สทิธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right of Access) : เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)

มีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง และอาจขอให บริษัท ทำสำเนาขอมูลสวนบุคคลดงักลาวใหแก
เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) รวมถึงขอให บริษทั เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) ไมไดใหความยนิยอมตอ บริษทั 

10.3. สทิธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (Right to Rectification) : เจาของขอมูลสวนบุคคล 
(Data Subject) มีสิทธิขอให บริษัท แกไขเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคลท่ีไมถูกตองใหถูกตองได หรือขอใหเพ่ิมเติม
ขอมูลสวนบุคคลท่ีไมสมบูรณ์ใหสมบูรณ์ขึ้นได 

10.4. สทิธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (Right to Erasure) : เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject)  
มีสิทธิขอให บริษัท ลบขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ดวยเหตุบางประการได 

10.5. สทิธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) : เจาของขอมูล
สวนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิขอให บริษทั จำกดัการใชขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Subject) ดวยเหตุบางประการได 

10.6. สทิธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Right to Object) : เจาของขอมูลสวนบุคคล 
(Data Subject) มีสิทธคัิดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ดวย
เหตุบางประการได 

เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) หรอื ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) สามารถ
ติดตอเจาหนาที่หรือพนักงานท่ีเปนตัวแทนของ บริษัท หรือทางท่ี บริษัท แตงตั้งใหเปนผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(DPO) เพื่อยื่นคำรองขอ ให บริษัท ดำเนินการตามสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ขางตนได 
ทั ้งนี้ สามารถศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการใชสิทธิตาง ๆ ไดที่ TDPG 2.0 หรือเว็บไซตข์องกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม http://www.mdes.go.th 

ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) หรือ ผูควบคุมขอมูล (Data Controller) ไมตองเสีย
คาใชจายในการใชสิทธิขางตนท้ังส้ิน โดย บริษัท จะพิจารณาคำรองขอและแจงผลการพิจารณาใหทราบภายใน 30 
วัน นับแตวันท่ี บริษัท ไดรับคำรองขอดังกลาว 

11. การเปล่ียนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนระยะๆ เพื ่อใหสอดคลองกับ
กฎหมาย หรือขอกำหนดและขอบังคับที่เก่ียวของตางๆ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลที ่เปนสาระสำคัญ บริษัท จะแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) และกรณีที่ลูกคาเปนผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) และผูใชบริการทราบดวยการ Update ขอมูลลงในเว็บไซต์ของ 
บริษัท 
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12. ชองทางการติดตอ 

ผคูวบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer) 
บริษัท ออล โอ ซอฟต์ จำกัด  
โทรศัพท ์:  0 331 38010 

E-Mail : dpo@aos.in.th 

Website : www.aos.in.th 

Facebook : www.facebook.com/Allosoft-Co-Ltd-248448162362040 
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