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นโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคล 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัทฯ”) ใส่ใจในความสาํคญัของความเป็นส่วนบุคคล

ของท่าน และมุ่งมนัทจีะปกปอ้งคุม้ครองความเป็นสว่นบคุคลของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนีจะกาํหนดรายละเอียดการดาํเนินการต่าง ๆ ของบริษัทอัน

เกียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูล

สว่นบุคคลของท่านว่าบริษัทดาํเนินการอย่างไร เมือใด และดว้ยเหตใุด รวมถึงขนัตอนการดาํเนินการเพือให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรกัษาอย่างเป็นความลับและปลอดภัย การกาํหนดระยะเวลาทีบริษัทฯ 

เก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และสิทธิต่าง ๆ ทีท่านมใีนขอ้มลูส่วนบุคคล

ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล”) กฎและขอ้บงัคบัอืนใด หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งอืน ๆ (ตามทีแกไ้ขเพิมเติมหรือนาํมาใชแ้ทนเป็น

ครงัคราว) ทเีกียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน  

บริษัทฯ ขอความรว่มมือจากท่านในการอ่านนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันีเพือทาํความเขา้ใจถึง

สิทธิต่าง ๆ ทีท่านมีเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีใหไ้วก้ับบริษัทฯ อนึง นโยบายฉบับนีอาจมีการ

เปลียนแปลงไดใ้นระหว่างทีท่านยงัคงมีความสมัพนัธก์บับริษัทฯ ดงันนั บริษัทฯ ขอแนะนาํใหท่้านกลบัมา

อ่านนโยบายฉบบันีเป็นครงัคราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายฉบบันีมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัซงึ

อาจกระทบสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดาํเนินการแจง้ใหท้่านทราบโดยทันทีโดยการ

ประกาศลงในเว็บไซตข์องบริษัทฯ 

หากท่านมีขอ้สงสยัในนโยบายของบริษัทฯ หรือประสงคจ์ะใชส้ิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ 

เก็บรวบรวมไว ้ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดทีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "ติดต่อบริษัทฯ" 

ดา้นล่างนี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทเีก็บรวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ทีเกียวขอ้งหรือทีสามารถระบุตัวตนของท่านไดไ้ม่ว่าจะ

โดยตรงหรือโดยออ้ม และการระบุตัวตนของท่านนนัสามารถทาํไดโ้ดยใชข้อ้มูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว

หรือใชข้อ้มลูหลายขอ้มลูทีบรษัิทฯ มีอยู่หรือทีบรษิัทฯ สามารถเขา้ถึงไดต้ามความเหมาะสมรวมกนั อย่างไร

ก็ตาม ขอ้มลูสว่นบุคคลนนัไม่รวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของผูเ้สียชีวิต  

ทังนี ประเภทของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ เก็บรวบรวมนันจะแตกต่างกันไป ขึนอยู่กบัประเภท

ธุรกรรม บริการทีท่านเลือกใช ้หรือความสมัพนัธร์ะหว่างท่านและบริษัทฯ โดยทีขอ้มูลส่วนบุคคลทีบริษัทฯ 

เก็บรวบรวมอาจประกอบดว้ยขอ้มลูส่วนบุคคลทวัไปและขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหว ดงันี 
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ขอ้มลูสว่นบุคคลทวัไป  รายละเอียดเกียวกบัท่าน ไดแ้ก่ ชือ นามสกุล เพศ วนัเดือนปีเกิด สถานทีเกิด 

อาชีพ สถานภาพสมรส และสญัชาติ 

 รายละเอียดการติดต่อ เช่น ชือ ทีอยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และบัญชี

โซเชียลมีเดียต่าง ๆ  

 รายละเอียดการระบุตัวตนและการยืนยันความถูกต้อง เช่น เลขทีบัตร

ประจาํตวัประชาชน เลขทีหนงัสือเดินทาง เลขทีใบอนญุาตขับขี เลขประจาํตวั

ผูเ้สียภาษีอากร ภาพถ่าย และภาพจากกลอ้งวงจรปิด  

 รายละเอียดทางการเงิน เช่น ประวัติการชาํระเงินของท่าน หมายเลขบัตร

เครดิต และรายละเอยีดบญัชีธนาคาร 

 ผลการตรวจสอบความน่าเชือถือ (credit check) หรือผลการตรวจสอบ

ประวตัิของท่าน 

 ขอ้มลูการจา้งงาน เช่น ตาํแหน่งงาน เงินเดือน และประสบการณท์าํงาน 

 ขอ้มลูระบทุรพัยสิ์นสว่นตวั เช่น เลขทะเบียนรถ  

 ขอ้มูลการเขา้ใชเ้ว็บไซต ์แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีอืน ๆ รวมถึงทีอยู่ไอพี 

คุกกี หรือขอ้มลูอปุกรณอ์นื ๆ  

 ลายมือชอืและลายมือชืออิเล็กทรอนิกส ์และ/หรือ 

 ขอ้มลูอนื ๆ ทีท่านใหไ้วก้บับรษิัทฯ   

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล

อ่อนไหว 

 เชือชาติ  

 ความเชือทางศาสนา และ/หรือ 

 ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายพิมพนิ์วมือ ขอ้มูลภาพจาํลองใบหน้า ขอ้มูลจาํลอง

ม่านตา 

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเพิมเติมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ เก็บรกัษาไวด้ว้ยขอ้มลูทีบริษัทฯ ไดร้บั

จากบุคคลภายนอก ขอ้มลูทีเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มูลทีไดร้บัมาโดยเชิงพาณิชย ์และ/หรือขอ้มูลอืนใดที

บริษัทฯ ไดร้บัมาดว้ยวิธีการอืนโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลของท่านที

เปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มลูบนบทความออนไลน ์สือสงัคมออนไลน ์(Social Media Platforms) ฐานขอ้มูล

สาธารณะ วารสาร และสงัคม 

ทังนี หากท่านไม่ให ้หรือไม่สามารถให ้หรือปฏิเสธทีจะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านบางประเภท หรือไม่ให้

ความยินยอมของท่านแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทีจาํเป็นเพือสรา้ง
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ความสมัพนัธ ์ใหบ้ริการแกท่่าน บรษัิทฯ อาจไม่สามารถติดต่อท่าน เขา้ทาํสญัญากบัท่าน หรือปฏิบตัิหนา้ที

ตามสญัญาทีทาํกบัท่านไวไ้ด ้

2. เหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลของสว่นบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงคท์ีระบุไวแ้ละ

เฉพาะเท่าทีจาํเป็นเท่านัน โดยบริษัทฯ จะดาํเนินการตามกฎหมายและดว้ยความยุติธรรม นอกจากนี 

บริษัทฯ ยังกาํหนดเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามแต่

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ นาํมาประมวลผล ทังนี บริษัทฯ จะเก็บ เปิดเผย และ

ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี 

1)  ฐานหนา้ทตีามกฎหมาย 

บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเท่าทีจาํเป็นเพือปฏิบัติหนา้ทีตามกฎหมายของ

บริษัทฯ ภายใตฐ้านหนา้ทีตามกฎหมาย ดงัต่อไปนี 

ก. ปฏิบตัิตามพรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

ข. ปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายภาษี และ

กฎหมายอืน ๆ ทีบรษัิทฯ อยู่ภายใตก้ารบงัคบัทงัในประเทศไทยและประเทศอืน  

ค. ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และ/หรือคาํสงัของผูมี้อาํนาจทีบริษัทฯ ตอ้งปฏิบติั

ตาม เช่น คาํสงัศาล หรือคาํสงัของหน่วยงานรฐั หน่วยงานกาํกบัดแูล หรือพนกังานเจา้หนา้ที

ผูม้ีอาํนาจ  

ง. ดาํเนินการต่าง ๆ เพือป้องกันและสอบสวน และดาํเนินการแก้ไข รวมถึงดาํเนินการอืนใด

ตามทีเจา้หน้าทีของรัฐรอ้งขอ อันเกียวขอ้งกับธุรกิจ บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการ

ประเมินการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

 

2)  ฐานประโยชนท์สีาํคญัต่อชีวิต 

บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านในกรณีทีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงฐานประโยชนท์ีสาํคัญ

ต่อชีวิตเพอืปอ้งกนัหรือหลีกเลียงอนัตรายแก่ชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบุคคล 

3) ฐานสญัญา 

บริษัทฯ จะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านในกรณีทีจาํเป็นเพือการปฏิบตัิตามสญัญาทีท่าน

เป็นคู่สญัญา หรือเพือดาํเนินการตามคาํขอของท่านก่อนเขา้ทาํสญัญา ซึงรวมถึงกรณีดงัต่อไปนี 
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ก. เพือริเริม เข้าทาํ จัดการ ตรวจสอบ อนุมัติ และตกลงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สัญญา หรือ

ธุรกรรมระหว่างท่านกบับรษัิทฯ  

ข. เพือสรา้ง และเก็บรกัษาบนัทึกทางบัญชีทีเกียวขอ้งกับสัญญาหรือธุรกรรมทีทาํขึนระหว่าง

ท่านและบรษัิทฯ 

ค. เพือใชส้ิทธิของบรษิัทฯ ทีมใีนผลิตภณัฑ/์บรกิารแก่ท่าน หรือบรษิัทฯ  

ง. เพือดาํเนินการและจดัการการรบัและการจดัส่งสินคา้ และ/หรือ 

4)  ฐานประโยชนอ์นัชอบธรรม 

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใตฐ้านประโยชนอ์นัชอบธรรม

ทีบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกยึดถือ เวน้แต่ในกรณีทีประโยชนห์รือสิทธิและเสรีภาพขันพืนฐานของ

ท่านจะอยู่เหนือประโยชนอ์ันชอบธรรมนนั ทังนี เมือพิจารณาประโยชน ์สิทธิและเสรีภาพของท่าน

แลว้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานประโยชนอ์ัน

ชอบธรรมในกรณีดงัต่อไปนี 

ก. เพือติดต่อสือสารกับท่านในการเขา้ทาํธุรกรรมต่าง ๆ ตามคาํรอ้งขอ ขอ้ซกัถาม และ/หรือการ

ดาํเนินการใด ๆ ระหว่างท่านกบับรษิัทฯ 

ข. เพือรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้มีอาํนาจกระทําการแทน 

ตัวแทน หรือผูติ้ดต่อของลูกคา้ของนิติบุคคล และ/หรือผูจ้ ัดจาํหน่ายของนิติบุคคล ซึงจะใช้

เฉพาะกบัขอ้มลูสว่นบคุคลทวัไปเท่านนั และไม่รวมถึงขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว 

ค. เพือส่งจดหมายและข้อความใหแ้ก่ท่านผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์แอปพลิเคชันส่ง

ข้อความโตต้อบแบบทันที (เช่น แอปพลิเคชันไลน)์ หรือช่องทางการสือสารอืนๆ เพือสรา้ง 

จดัการ และรกัษาความสมัพนัธข์องบรษิัทฯ กบัท่าน 

ง. เพือปกป้องสิทธิ ทรพัยส์ิน ความปลอดภยั หรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ ของบริษัทในเครือ

ของบริษัทฯ ของท่าน หรือของบุคคลอืน เพือใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินการต่าง ๆ ทีสามารถ

กระทาํไดเ้พือปอ้งกนัอาชญากรรม แกไ้ขหรือเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายทีบรษัิทฯ อาจ

ไดร้บั  

จ. เพือดาํเนินการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาํหนด การตรวจสอบ

ความปลอดภยั การบรหิารความเสียง การกาํกบัดแูล และกระบวนการควบคมุภายใน 

ฉ. เพือริเรมิ ใช ้หรือปกป้องสิทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพือดาํเนินกระบวนการ

ทางกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลทวัไปของท่าน และ/หรือ 

5) ฐานสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมาย 
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บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านในการก่อตัง ใช ้หรือยกขึนต่อสูเ้พือสิทธิ

เรียกรอ้งทางกฎหมายหรือการดาํเนินกระบวนการทางกฎหมายทีเกิดขึนแล้วหรืออาจเกิดขึนใน

อนาคต ภายใตฐ้านสิทธิเรียกรอ้งตามกฎหมายนี 

6) ฐานความยินยอม 

นอกเหนือจากเหตผุลทางกฎหมายขา้งตน้ บรษิัทฯ อาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านภายใต้

ความยินยอมของท่าน โดยบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านเฉพาะในกรณีทีบริษัทฯ ไม่มีฐาน

ทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านได ้โดยเฉพาะอย่างยิงใน

กรณีทกีารเก็บรวบรวมและประมวลผลทีอาจมีผลกระทบหรือเกียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีมีความ

อ่อนไหวของท่าน บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านหรือบุคคลทีเกียวขอ้งในการประมวลผลขอ้มลู

สว่นบคุคล เพอืวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี 

ก. เพือเสนอขายบริการของบริษัทฯ แก่ท่านผ่านช่องทางการสือสารต่าง ๆ ของบริษัทหรือผ่าน

ทางบคุคลอืนใดทบีรษัิทฯ กาํหนด   

ข. เพือจัดการ และดําเนินการประชาสัมพันธ์ หรือการสือสารเชิงกลยุทธ์อืน ๆ เพือสร้าง

ความสมัพนัธก์บัสาธารณะ 

ค. เพือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือของบริษัทฯ เพือการส่งรายงาน และ

การรวมศนูยข์อ้มลู และ/หรือ 

หากบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งขอความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบอย่างชัดแจง้ว่ามี

ขอ้มูลอะไรบา้งทีบริษัทฯ จะขอจากท่าน และขอใหท่้านยืนยันการตัดสินใจของท่านว่าจะใหค้วาม

ยินยอมแก่บริษัทฯ หรือไม่ ทงันี หากบริษัทฯ ไม่สามารถใหบ้ริการแก่ท่านไดเ้นืองจากท่านไม่ยินยอม

ใหบ้ริษัทฯ ทาํการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะชีแจงใหท้่าน

ทราบอย่างชดัเจนในเวลาทีบรษิัทฯ ขอความยินยอมจากท่าน  

อนึง  ในกรณีทีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้

ความสามารถ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล หรือผู ้

พิทกัษข์องบุคคลดงักล่าว 

3. การแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะแจง้วัตถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหท้่านทราบ

เสมอ ไม่ว่าจะก่อน หรือ ณ เวลาทีทาํการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ยกเวน้ในบางกรณีทีบริษัทฯ อาจไม่

ตอ้งแจง้การเก็บและการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหท่้านทราบ ดงันี 
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1) เมือท่านไดร้บัทราบถึงวัตถุประสงคห์รือรายละเอียดการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บคุคลนนัแลว้ 

2) เมือการแจง้วตัถุประสงคใ์หม่ หรือรายละเอียดของการเก็บและประมวลผลขอ้มลูของบริษัทฯ นนัไม่

อาจสามารถกระทาํได ้หรือจะเป็นการขัดขวางการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ซึง

บริษัทฯ มีการใชม้าตรการทีเหมาะสมเพือปกปอ้งสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชนข์องท่าน 

3) เมือการเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนันเป็นกรณีเร่งด่วนตามทีกฎหมายกาํหนด 

และบรษัิทฯ ไดด้าํเนินมาตรการทีเหมาะสมเพือปกปอ้งผลประโยชนข์องท่าน หรอื  

4) เมือบริษัทฯ ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการปฏิบัติหน้าที หรือจากการประกอบอาชีพของ

บริษัทฯ และบริษัทฯ ไดใ้ชข้อ้มูลภายใตว้ัตถุประสงคด์ังกล่าวและเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านไวเ้ป็นความลบัตามทีกฎหมายกาํหนด  

4. การเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของทา่น 

บริษัทฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลต่อไปนี เฉพาะในกรณีทีจาํเป็นตามสมควรเพือ

การดาํเนินการตามวตัถปุระสงคต์่าง ๆ ทีระบุไวข้า้งตน้ 

1) บริษัทในเครือของบรษิัทฯ  

2) เพือนรว่มงานภายในองคก์รของท่าน 

3) ผูใ้หบ้ริการทีดูแลบริการเว็บไซตข์องบริษัทฯ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอืน ๆ ทีเก็บรกัษาหรือ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ ภายใต้เงือนไขการรกัษาความลับและ

ความปลอดภยัของขอ้มลูตามทีกฎหมายกาํหนด 

4) ผูร้บัจา้ง บริษัททีปรกึษา รวมถึงทนายความ ช่างเทคนิค และผูส้อบบญัชีทีใหค้วามช่วยเหลือในการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และการดาํเนินคดีทางกฎหมาย 

5) คู่คา้ทางธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการ ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูร้บัจา้งช่วง รวมถึงนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาทีบริษัทฯ 

ว่าจา้งในขณะนีหรือจะไดว่้าจา้งในอนาคต หรือผูท้ีใหบ้รกิารในนามของบรษิัทฯ (เช่น ผูใ้หบ้รกิารโลจิ

สติกส ์ขนส่ง และคลงัสินคา้ ผูใ้หบ้ริการการตลาดและการโฆษณา) 

6) ผูเ้ขา้ครอบครองธุรกิจและทรพัยสิ์นของบริษัทฯ หรือบางส่วนทีเกียวขอ้งกับธุรกิจและทรพัยส์ินของ 

บริษัทฯ ในกรณีทีมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการไม่ว่าจะทงัหมด

หรือเพียงบางส่วน การขาย การซือ การร่วมทุน การมอบ โอนหรือจาํหน่ายจ่ายโอนธุรกิจ ทรพัยสิ์น 

หรือหุน้ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึงหรือทงัหมดของบริษัทฯ หรือธุรกรรมใด ๆ ในลกัษณะเดียวกนั และ/

หรือ 
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7) หน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานกาํกับดูแล หน่วยงานดาํเนินคดีและหน่วยงานของรฐั คู่กรณีใน

คดีความ หรือบุคคลภายนอกอืน ๆ เพือปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบั หรือโดย

ประการอืนเพือปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภยัส่วนบุคคลของ

บุคคลใด ๆ หรือ เพือตรวจจับ ป้องกัน หรือโดยประการอืนแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยใน

ประเทศหรืออาณาเขตใด ๆ หรือในกรณีทีกฎหมายกาํหนดใหบ้รษัิทฯ ตอ้งเปิดเผย 

5.     การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

บริษัทอาจพิจารณาโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือในกลุ่มหรือบุคคลภายนอกนอก

ราชอาณาจักรไทยภายใตว้ัตถุประสงคที์ระบุไวใ้นเอกสารนี บริษัทจะโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงั

ประเทศทีคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเห็นว่ามีกฎหมายคุม้ครองข้อมูลทีเพียงพอ

เท่านัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีมีความจาํเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศทีมี

มาตรฐานคุม้ครองความปลอดภัยของขอ้มูลไม่เพียงพอ บริษัทจะมีการป้องกันทีเหมาะสมเพือปกป้อง

ผลประโยชนข์องท่าน หรือโอนขอ้มลูต่อเมือดาํเนินการตามขอ้ยกเวน้ขอ้ใดขอ้หนึงตามทีกาํหนดไวใ้นพรบ. 

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลแลว้เท่านนั ดังนี 

 

1) เฉพาะในกรณีทีจาํเป็นตอ้งมีการโอนขอ้มลูเพือการปฏิบติัตามกฎหมาย 

2) เมือท่านไดร้บัทราบความเสียงทีอาจเกิดขึนเนืองจากขาดการมาตรฐานความปลอดภัยหรือการ

ปอ้งกนัทเีพียงพอและท่านไดใ้หค้วามยินยอมอย่างชดัเจนในการโอนขอ้มลู 

3) ในกรณีทีจําเป็นต้องมีการโอนข้อมูลเพือการปฏิบัติตามสัญญาทีมีกับท่าน หรือการดาํเนิน

มาตรการก่อนทาํสญัญา (pre-contractual) ตามทีท่านรอ้งขอ  

4) ในกรณีทีจาํเป็นต้องมีการโอนขอ้มูลเพือเข้าทาํหรือปฏิบัติตามสญัญาระหว่างบริษัทและบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบคุคลอืนเพอืประโยชนข์องท่าน 

5) ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งมีการโอนขอ้มลูเพอืปกป้องท่านหรือบุคคลอืนจากอนัตรายถึงแก่ชีวิต ในกรณี

ทีท่านไม่สามารถใหค้วามยินยอม หรือ 

6) ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งมีการโอนขอ้มลูดว้ยเหตผุลสาํคัญทีเป็นประโยชนต์่อสาธารณะ 

6. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวต้ราบเท่าทีจาํเป็นเพือวัตถุประสงคด์ังกล่าวขา้งตน้ หรือ

ตามทีกฎหมายกําหนด หลังจากนัน บริษัทฯ บริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลภายนอกทีเกียวข้องจะ

ดาํเนินการใหข้อ้มลูของท่านเป็นขอ้มูลทีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านได ้ลบ ทาํลาย นาํออกจาก หรือโดย
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ประการอืนเพือกาํจัดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากฐานขอ้มูลของบริษัทฯ อย่างถาวร เมือบริษัทฯ 

พิจารณาเห็นว่าไม่มีความจาํเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป 

หรือในกรณีดงัต่อไปนี 

1) บริษัทฯ ไม่มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพือดาํเนินการตามวัตถุประสงค์

ตามทีบริษัทฯ ไดเ้ก็บขอ้มลูอกีต่อไป 

2) บริษัทฯ เห็นว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีบริษัทฯ เก็บรกัษาไวน้นัไม่ถกูตอ้ง หรือ 

3) ท่านไดแ้จง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบว่าท่านไม่ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ดาํเนินการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอีก

ต่อไป   

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังต่อไปนี บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

เวลานานขึน 

1) ขอ้กาํหนดหรือขอ้บงัคบัทางกฎหมายกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตาม

ระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด หรือ  

2) บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีเกียวขอ้งกับขอ้พิพาททางกฎหมาย ซึงใน

กรณีน ีบรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไวเ้ป็นระยะเวลานานกว่าทีกาํหนดตราบเท่าที

จาํเป็น 

7. สิทธิของท่าน 

ท่านมีสิทธิในขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี 

1) สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลูและขอสาํเนาขอ้มลู 

ท่านมีสิทธิเขา้ถึงและขอรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

เวน้แต่บริษัทฯ จะมีสิทธิปฏิเสธคาํขอของท่านภายใตก้ฎหมายหรือคาํสงัศาล หรือหากคาํขอดงักล่าว

จะสง่ผลกระทบอนัรา้ยแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน 

2) สิทธิในการแกไ้ขขอ้มลู 

ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านทีไม่ถูกตอ้งเพือใหถู้กตอ้ง และปรบัขอ้มลูทีไม่ครบถว้น

ใหถ้กูตอ้งเป็นปัจจุบนัและครบถว้นสมบรูณ ์เพือไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  

3) สิทธิในการขอลบขอ้มลู 

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทาํลายข้อมูลของท่าน หรือทาํใหข้้อมูลของท่านเป็นข้อมูลทีไม่

สามารถระบุตวัตนของท่านได ้เวน้แต่กรณีทีบรษัิทฯ มีเหตทุางกฎหมายทีจะปฏิเสธคาํขอของท่าน 

4) สิทธิในการระงบัการใชข้อ้มลูของท่าน 
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ท่านมีสิทธิทีจะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่าง ๆ เช่น เมือ 

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดาํเนินกระบวนการตรวจสอบตามคาํรอ้งขอของท่านใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล

ของท่าน หรือคัดคา้นการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้

บริษัทฯ มีการระงบัการใชข้อ้มลูแทนการลบหรือทาํลายขอ้มลูสว่นบุคคลทีไม่จาํเป็นตอ้งใชอี้กต่อไป 

5) สิทธิในการคดัคา้น  

ท่านมีสิทธิทีจะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที 

บริษัทฯ ดาํเนินการภายใตฐ้านผลประโยชนท์ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพือทาํการตลาดโดยตรง การ

วิจยัทางวิทยาศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์หรือสถิติ เวน้แต่ บรษิัทฯ จะมีเหตอุนัชอบธรรมในการปฏิเสธคาํ

ขอของท่าน ตวัอย่าง เช่น บริษัทฯ มีเหตผุลตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือการเก็บรวบรวม ประมวล หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนัน

เป็นไปเพือก่อตัง ปฏิบัติตาม ใช้ หรือยกขึนต่อสู้สิทธิเรียกรอ้งทางกฎหมาย หรือเพือประโยชน์

สาธารณะ 

6) สิทธิในการโอนขอ้มลู  

ท่านมีสิทธิทีจะไดร้บัขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านในกรณีทีบริษัทฯ สามารถจดัเตรียมขอ้มลูส่วนบุคคล

ดังกล่าวใหอ้ยู่ในรูปแบบทีสามารถอ่านไดห้รือใชก้ันไดท้วัไปโดยใชเ้ครืองมือหรืออุปกรณอ์ัตโนมัติ 

และสามารถใชห้รือเปิดเผยไดโ้ดยวิธีอัตโนมัติ นอกจากนี ท่านยังมีสิทธิขอใหบ้ริษัทฯ ส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึงบริษัทฯ ได้

จดัสง่หรือโอนไปยงับุคคลภายนอก เวน้แต่บรษิัทฯ ไมส่ามารถดาํเนินการตามคาํขอของท่านดว้ยเหตุ

ทางเทคนิค หรือเนืองจากบรษัิทฯ ไดใ้ชสิ้ทธิโดยชอบดว้ยกฎหมายในการปฏิเสธคาํขอ 

7) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  

ท่านมีสิทธิทีจะถอนความยินยอมของท่านทีใหไ้วก้บับริษัทฯ ไดไ้ม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ตามวิธีการ

และขนัตอนการขอถอนคาํยินยอมทีบริษัทฯ กาํหนด เวน้แต่ดว้ยลักษณะประเภทของความยินยอม

นนัทาํใหก้ารขอถอนคาํยินยอมไม่สามารถกระทาํได ้ 

อนึง ในกรณีทีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นผูเ้ยาวซ์ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ คนไรค้วามสามารถ หรือ  

คนเสมือนไรค้วามสามารถ  การถอนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก

ผู้ใช้อ ํานาจปกครองทีมีอํานาจกระการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาลทีมีอํานาจกระทําการแทนครไร้

ความสามารถ หรือผูพ้ิทกัษท์ีมีอาํนาจกระทาํการแทนคนเสมือนไรค้วามสามารถของบุคคลดงักล่าว 

เวน้แต่กฎหมายกาํหนดใหผู้เ้ยาว ์คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ  สามารถถอน

ความยินยอมไดด้ว้ยตนเอง  

8) สิทธิในการยืนเรอืงรอ้งเรียน  
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ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสาํนักงานคณะกรรมการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิตามพรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล  

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตามรายละเอียดช่องทางการติดต่อได้ภายใต้หัวข้อ “ติดต่อบริษัทฯ” 

ดา้นล่างนี และในกรณีทีจาํเป็น บริษัทฯ อาจขอใหท้่านยืนยนัตวัตนหรือใหข้อ้มูลเพิมเติมเพือประกอบการ

รอ้งขอเพอืใหบ้ริษัทฯ สามารถดาํเนินการตามคาํขอของท่านได ้บรษิัทจะพิจารณาและแจง้ผลการพิจารณา

คาํขอของท่าน ภายใน [7] วนั นบัแต่วนัทีบรษัิทฯ ไดร้บัคาํขอดังกล่าว 

ทังนี บริษัทฯ มีสิทธิและดุลพินิจทีจะดาํเนินการตามคาํขอ ปฏิเสธคาํขอ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ดาํเนินการตามคาํขอของท่านตามสมควร ในกรณีทีมีการรอ้งขอติดต่อกันเกินกว่า 5 ครงั ภายใน 5 วนัทาํ

การหรือในกรณีทีคาํขอนนัเกินกว่าเหตุหรือไม่มีมูลความจริง บริษัทฯ มีสิทธิทีจะปฎิบตัิหรือปฏิเสธคาํขอ

ของท่านดว้ยเหตผุลทางกฎหมาย ซงึในกรณีดงักล่าวบรษิัทฯ จะแจง้การปฏิเสธพรอ้มดว้ยเหตผุลอนัสมควร

ใหท้่านทราบ 

8.  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

บริษัทฯ มีการดาํเนินตามมาตรการต่าง ๆ เพือเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหป้ลอดภัย เช่น การ

เข้ารหัส และการรกัษาความปลอดภัยรูปแบบอืน และการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในพืนทีการ

ดาํเนินการ ฐานขอ้มลู และอปุกรณท์ีปลอดภัยและสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะพนกังานของบริษัทฯ บริษัทใน

เครือ และบุคคลภายนอกปฏิบติัหนา้ทีในนามของบริษัทฯ ทีไดร้บัอนุญาตเท่านนั อีกทงั บริษัทฯ จะปฏิบติั

ตามมาตรฐานธุรกิจและแนวปฏิบตัิทีเป็นทียอมรบัโดยทัวไปในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ

ตามทีกฎหมายกาํหนด และใชม้าตรการทางเทคนิคและองคก์รทีเหมาะสมตามสมควรเพือใหเ้กิดความ

ปลอดภัยของขอ้มลูตามทีกาํหนดเพือป้องกันไม่ใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านเกิดการสูญหาย มีการเขา้ถึง 

ประมวลผล ดัดแปลง แกไ้ข เปิดเผย หรือลบโดยไม่ไดร้บัอนุญาต และบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหบุ้คลากรของ

บริษัทฯ บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกทีประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานความเป็นส่วนตัวทีเหมาะสมในลกัษณะเดียวกนั รวมถึงภาระหนา้ทีในการป้องกนัการรวัไหลของ

ขอ้มูลและในการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภัยทีเหมาะสมกับการประมวลผลขอ้มลู ทังนี บริษัทฯ จะ

ปฏิบัติต่อข้อมูลอืนทีไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เมือนํามารวมกับข้อมูลอืน ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที

เกียวขอ้งจะสามารถใชร้ะบุตวัตนของท่านได ้ดว้ยมาตรฐานเดียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล  

นอกจากน ีบริษัทฯ มีการตรวจสอบการจดัเก็บและมาตรการรกัษาความปลอดภัยดงักล่าวเมือจาํเป็น หรือ

เมอืเทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงเพอืใหก้ารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม และเมือไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแลว้บริษัทจะใชข้ันตอนและ

คณุสมบติัดา้นความปลอดภยัทีเขม้งวดเพอืปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 
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บริษัทฯ จะรกัษาและปรบัปรุงขนัตอนและมาตรการดา้นความปลอดภยัของบริษัทฯ เพือใหไ้ดร้ะดบัความ

ปลอดภัยสาํหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีเหมาะสมกับความเสียงแต่ละประเภท และเพือใหก้ารประมวลผล

ขอ้มลูอยู่ภายใตก้ารเก็บรกัษาความลบัอย่างสมบูรณ ์พรอ้ม คลอ่งตวั และอย่างต่อเนือง รวมถึงการป้องกนั

การสูญหายและการเก็บรวบรวม การใช ้การดัดแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ

อนุญาต ซึงบริษัทฯ กาํหนดใหน้าํมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ เหล่านีมาใชก้ับการประมวลผล

ขอ้มูลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสห์รือในรูปแบบเอกสารก็

ตาม 

บริษัทฯ รบัรองว่าขอ้มลูส่วนบุคคลทงัหมดทีไดเ้ก็บรวบรวมจะถูกเก็บไวร้กัษาไวอ้ย่างมันคงและปลอดภัย

ภายใตม้าตรฐานการรกัษาความปลอดภัยทีเขม้งวด หากท่านมีเหตุอนัเชือไดว้่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน

ถูกละเมิด หรือหากท่านมีขอ้สงสยัเกียวกับนโยบายการดูแลรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนี ท่านสามารถติดต่อ

บริษัทฯ ไดต้ามรายละเอยีดช่องทางการติดต่อซงึมีรายละเอียดอยู่ภายใตห้วัขอ้ “ติดต่อเรา” ดา้นล่างนี 

9.  คุกก ี(Cookies) 

บริษัทฯ อาจใชคุ้กกีเพือพัฒนาการใหบ้ริการแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต ์ซึงคุกกี หมายถึง ขอ้มูลทีไดส้่งจาก

เว็บไซตไ์ปยงัเครืองคอมพิวเตอรข์องผูเ้ขา้เยียมชมเว็บไซต ์ในขณะทีผูเ้ขา้เยยีมชมเว็บไซตน์นักาํลงัเขา้เยียม

ชมเว็บไซต ์ทงันี คกุกียงัช่วยใหเ้ว็บไซตข์องบรษิัทฯ จดจาํท่านและรายการทีท่านชอบหรือเขา้ถึงเป็นประจาํ 

อีกทงัยงัช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถปรบัแต่งเว็บไซตใ์หเ้หมาะกบัความตอ้งการของท่านได ้

ขอ้มูลทีรวบรวมโดยคุกกี คือ ขอ้มูลการตงัค่าส่วนบุคคลแบบไม่ระบุตัวตน ดงันนัจะไม่มีขอ้มูลทีเป็นชือ ที

อยู่หรือขอ้มลูอืนใดทีทาํใหบุ้คคลอืนสามารถติดต่อท่านโดยทางโทรศพัท ์อีเมล หรือวิธีการอืน ๆ ได ้และไม่

มีการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้ไวใ้นคุกกีเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิดการใชง้านคกุกีไดโ้ดย

เปลียนการตงัค่าเว็บเบราวเ์ซอรข์องท่าน แต่การปิดการใชง้านอาจส่งผลต่อท่านในการใชง้านเว็บไซตห์รือ

บริการออนไลนข์องบริษัทฯ ซึงอาจทาํใหท้่านทาํธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ไดย้าก และ

บริษัทฯ อาจตอ้งขอขอ้มลูเพิมเติมจากท่าน 

10. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ อาจมีการปรบัปรุงแกไ้ข รายละเอียดเกียวกับนโยบายฉบบันีทงัหมดหรือบางส่วนเพือใหส้อดคลอ้ง

กับวิธีปฏิบัติเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวขอ้งกับบริการของบริษัทฯ ทีเปลียนแปลงไป หรือเพือให้

สอดคลอ้งกับการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎเกณฑข์องกฎหมายทีเกียวขอ้ง ในกรณีทีนโยบายฉบบันีมีการ

แกไ้ขเปลียนแปลง นโยบายฉบับก่อนหน้าทังหมดจะไม่มีผลใชบ้งัคับ และบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งให้

ลูกคา้ทราบโดยทัวกันโดยการประกาศลงในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึงท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ 



 

12 

11. ติดต่อเรา   

 หากท่านมีขอ้คิดเห็น คาํแนะนาํ ขอ้สงสยั ขอ้รอ้งเรียนหรือประสงคจ์ะใชส้ิทธิของท่านเกียวกับขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่าน ท่านสามารถยืนคาํขอเป็นลายลักษณอ์ักษร โดยระบุชือและรายละเอียดติดต่อของท่าน 

(เช่น หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ทีอยู่ไปรษณีย)์ มายงับริษัทฯ ตามทีอยู่ดงันี  

เจา้หนา้ทีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล: Thailand PDPA Committee 

ทีอยู่: 505 Moo 2, Bangpa-In Industrial Estate, Udom Sorayudh Road, T.Klongjig, 

A.Bangpa-in, Ayudhaya 13610 (Marked “PDPA confidential”). 

อีเมล: LFLTHLPDPA@LFLOGISTICS.COM 

  
 

12.  วันทมีีผลบังคับใช้ 

นโยบายการดแูลรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลนีฉบบันีมีผลใชบ้งัคับตงัแต่วันที  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็น

ตน้ไป 

จากการทีพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เลือนการบงัคับใชอ้อกไปภายใตพ้ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยนิติ

บคุคลและธุรกิจทีไม่อยู่ภายใตก้ารบงัคบัใชข้องพรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2563 ท่านจะสามารถ

ใชส้ิทธิเกียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไดต้งัแต่วนัที 1 มิถนุายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

 


