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เป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า 
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Privacy Notice 



ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

(ปรับปรุง ณ วันที ่17 พฤษภาคม 2565 ) 

บริษัท เจเนอรลั อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วสิเซส จำกัด (ซึ่งตอ่ไปในประกาศฉบับนีจ้ะเรียกว่า บริษัทฯ) เคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งเปน็บุคคลธรรมดา และที่เป็นนติิบุคคล (ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรียกว่าท่าน) รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานของท่าน  และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รบัความคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงไดจ้ัดทำนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ข้ึน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปดิเผย (รวมเรียกว่า 
“การประมวลผล”) รวมถึงการลบ และทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด  ซึ่งมีใจความสำคญัโดยสังเขป ดังนี้ 

 

นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่ออะไร 

นโยบายฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอยีดของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสว่นบุคคล 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบคุคลทีส่ามารถระบตุวับุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อัน
หมายความถึงข้อมลูของบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไมร่วมถึงนิติบุคคล เช่น ช่ือ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ที่อยู่ และข้อมลูส่วนบุคคลทีม่ีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา 
แต่ไม่ครอบคลมุถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว 

2. ประเภทของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เราเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลที่ บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอม
เมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกดั เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้มัครใช้บริการ 

 

ประเภทข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม          วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย 

รายละเอียด
ส่วนบุคคล 

• ช่ือ รวมถึง ช่ือผู้ใช้ (Username) 

• ที่อยู่ 

• อีเมลแอดเดรส 

• หมายเลขโทรศัพท์ 

• ที่อยู่ตามบัตรประชาขน 

• เพื่อดำเนินการ หรือ
สนับสนุนการใช้บริการของ
ท่าน  

• เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง
ซื้อ และการชำระเงินของ
ท่านผ่านทางแพลตฟอรม์ 

การปฏิบัตติาม

สัญญาการให้บริการ 

 



• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หรือที่อยู่
สำหรับออกใบกำกับภาษี 

• ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง 

• รายละเอ ียดบ ัญชีธนาคาร/บัตร
เครดิต/บัตรเดบิต และข้อมูลการ
ชำระเงิน  

 

• เพื่อจัดการเกีย่วกับ
ธุรกรรมทางการเงินท่ี
เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
ของท่าน 

• เพือ่ดำเนินการจัดส่งสินค้า
ที่ท่านได้ซื้อผ่านทาง
แพลตฟอร์ม โดยบริษัท
อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านแก่คู่ค้าเพื่อการ
ขนส่งสินค้า  

• เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยว
การจัดส่งสินค้า รวมถึง
สถานะของการดำเนินการ
จัดส่งสินคา้  

คุกกี ้(cookies)  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly 
Necessary cookies)  

เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลใช้
งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ
บริษัทฯ  ได้อย่างปลอดภยั จึงไม่
สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้  

การปฏิบัตติาม
สัญญาการให้บริการ  

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯไมม่ีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยูใ่นสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบตัรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้

ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปดิข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให ้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือ

ว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ไดต้ามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี ้หาก บริษัทฯ  ไม่สามารถปกปดิ

ข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ  จะเกบ็รวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพือ่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร

ยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น  

ในกรณีที ่บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบุคคลที่มีความละเอียดของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดย

ชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป  ทั้งนี ้บริษัทฯ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวามละเอียดอ่อน ดังนี ้



ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการ

เก็บรวบรวม          

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ

รวบรวม          

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 

คุกกี ้(cookies) คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการ

ทำงาน 

(Analytic/Performance cookie) 

 

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให ้บริษัทฯ สามารถ

วิเคราะหห์รือวัดผลการทำงาน เพือ่ให้

บริษัทฯ เข้าใจถึงความสนใจของคณุ 

เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยีย่มชม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ พฤติกรรมการเยี่ยม

ชมเว็บไซต์บริษัทฯ จำนวนหน้าท่ีคุณเข้า

ใช้งาน โดย บริษัทฯ จะใช้ข้อมูล

ดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนา

ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

บริษัทฯ ให้ตอบสนองตามความตอ้งการ

และการใช้งานของคุณให้ดยีิ่งข้ึน 
 

 

 

   

4. แหลง่ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม 

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่อย่างไร

ก็ตาม อาจมีบางกรณีที ่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  

ทั้งนี้  บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของจากท่านจากช่องทาง ดังนี้ 

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง โดย บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลดังนี้ 

• จากความสมัครใจของเจ้าของข้อมูล ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่อง
ทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่าง บริษัทฯ และท่าน 

• เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของ บริษัทฯ ผ่าน browser’s cookies ของท่าน 

• กรณีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อมูลอ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขอให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้รับมอบฉันทะขีดฆ่าหรือปกปิด
ข้อมูลอ่อนไหว หากมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าว  บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลเพื่อ
คุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 



โดย บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบรวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้หากไม่สามารถติดต่อเจ้าของข้อมูล ทาง บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างช้า

เมื่อสามารถติดต่อได้ในครั้งแรก เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งเจ้าของข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด 

 

5. ประเภทบุคคลที่  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Third Parties Data Transfer) 
ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น  บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ   บริษัทฯ เป็นการทั่วไป 
เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่าน้ันท่ีจะมีผลบังคับใช้ 
 

 

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังตา่งประเทศ (Cross Border Data Transfer)  
ในบางกรณี  บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการตาม

วัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย 
(Server) อยู่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับบริการของ  บริษัทฯ ที่
ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนดรายการ
ประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อ  บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง  บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเง่ือนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย 
ได้แก่ 

1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้  บริษัทฯ ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
2) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศท่ีคณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด  
3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ  บริษัทฯ หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อน

การเข้าทำสัญญานั้น 
4) เป็นการกระทำตามสัญญาของ  บริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของท่าน 
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้

ความยินยอมในขณะนั้นได้  
6) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 

 

 



 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น (Data Retention) 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรักษา          ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

รายละเอียดส่วนบุคคล 
• ช่ือ รวมถึง ช่ือผู้ใช้ (Username) 

• ที่อยู่ 

• อีเมลแอดเดรส 

• หมายเลขโทรศัพท์ 

• ที่อยู่ตามบัตรประชาขน 

• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน หรือท่ีอยู่
สำหรับออกใบกำกับภาษี 

• ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง 

• รายละเอียดบัญชีธนาคาร/บัตร
เครดิต/บัตรเดบิต และข้อมูลการ
ชำระเงิน  

 

ตลอดสัญญาการใช้บริการ และ

หลังจากยกเลิกการใช้บริการ 2 ปี เพื่อ

ความสะดวกในการกลบัมาใช้บริการ

ใหม ่

 

คุกกี ้(cookies) คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการ

ทำงาน 

(Analytic/Performance cookie) 

 

ตลอดสัญญาการใช้บริการ และ

หลังจากยกเลิกการใช้บริการ 2 ปี เพื่อ

ความสะดวกในการกลบัมาใช้บริการ

ใหม ่

 

 
ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้  บริษัทฯ จะเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่

จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบบันี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนด

ระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที ่ บริษัทฯ ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์  และอาจ

เก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัตติามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรยีกร้องตาม

กฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรยีกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตาม

นโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กร 

 



8. สิทธิตามกฎหมายของทา่น 

พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีก
ทั้งยังอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากข้ึน โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามช่องทางที่ บริษัทฯ กำหนด 
 

8.1 สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
   ท่านมีสิทธิเข้าถึง และไดร้ับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ มีอยู่หรือขอให้เปดิเผยถึงการไดม้าซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่ีท่านอาจเห็นว่ามไิด้ให้ความยินยอมไว้ เวน้แต่กรณีที่ บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมาย
หรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น 
  

8.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
   ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
  

8.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
   ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมลูของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที ่บริษัทฯ จะมเีหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน 
  

8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
      ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ  ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด อาทิ 

•  บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

• กรณีทีท่่านขอให ้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมลูส่วนบุคคลทีไ่ม่มคีวาม
จำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้ บริษัทฯ ฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้
ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัตติามหรือการใช้สทิธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้ึน
ต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

  
8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของท่าน 

      ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ บริษัทฯ  ดำเนินการ
ภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกีย่วกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ  

เว้นแต่กรณีที ่บริษัทฯ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น  บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นว่า
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรยีกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบตัิตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 
  



8.6 สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
      ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ บริษัทฯ สามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถ
อ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมตัิ และสามารถใช้หรือเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลไดด้้วย
วิธีการอัตโนมตัิ รวมทั้งมสีิทธิขอให ้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคล
ที ่บริษัทฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ บริษัทฯ ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือ บริษัทฯ มีเหตุในการ
ปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  

 
8.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม 

    ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมท่ีท่านได้ให้ไว้กับ บริษัทฯ เมื่อใดกไ็ด้ ตามขั้นตอน และวิธีการที ่บริษทัฯ   
กำหนด โดย บริษัทฯ  จะแจ้งให้ทา่นทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความ
ยินยอมได้ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไมส่่งผล
กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความ
ยินยอมดังกล่าว 
  
   ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเพื่อตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมในการใช้หรือการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถปุระสงคต์่างๆ ได้ผ่านช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบดุ้านล่าง 

 
8.8 สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 

  ท่านมีสิทธิร้องเรยีนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่เห็นว่า  บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิร้องเรยีนตอ่คณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญ 
ได้ผา่นช่องทางการใช้สิทธิตามที่ระบุด้านลา่งของเอกสาร 

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม 

ทาง บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันท่ี 
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลมผีลใช้
บังคับ ต่อไปตามวตัถุประสงค์เดิม  

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ทาง บริษัทฯ เก็บรวบรวม และใช้ข้อมลูส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งทาง บริษัท
ฯ เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ผ่านช่องทางการใช้สทิธิตามที่ระบดุ้านล่าง 

10. การรักษาความปลอดภัย 

10.1 การเก็บข้อมูลเป็นความลับ และเปิดเผยต่อบุคลากรที่ได้รับอนญุาตตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
บังคับใช้เท่านั้น 



10.2  การจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น ดังนี ้

• การธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality)  

• ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) 

•  สภาพพร้อมใช้งาน (availability)  
10.3  การจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ในด้านการเข้าถึงหรือ

ควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก ่

• มาตรการป้องกันด้านการบริหารจดัการ 

• มาตรการป้องกันด้านเทคนิค 

• มาตรการป้องกันด้านกายภาพ 
10.4  ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมดำเนินการให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่

เกี่ยวข้องมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น 

 

11. การทบทวนการเปลีย่นแปลงนโยบาย 

 บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อใหส้อดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมายข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง โดยนโยบายฉบับนี้จะมกีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และหากได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทาง 
บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ทราบ 

12. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมือ่กฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ผ่านช่องทางที่

ระบุดังนี ้
ช่ือ: บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด 
สถานท่ีติดต่อ: 989 ห้องเอ  2, เอ2/1, บี1, บี2  อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ช้ัน 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน           
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 
 
ช่องทางการติดต่อ  อีเมล support@thehubthailand.biz 
สำนักงานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 
โทร. 061-675-5153, 061-675-5154 
02-141-6993, 02-142-1033 
Email : pdpc@mdes.go.th 
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