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 นโยบายการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล (Privacy Policy) 
 บ��ท เทคโนโล�แลน� ��ด 

 1.บท� 
 บ��ท เทคโนโล�แลน� ��ด (�อไปในนโยบาย�เ�ยก�า “�ใ�บ�การ”) ตระห�ก�งความ��ญของ�อ�ล�วน�คคล 
 และ�อ�ล�น�นเ�ยว�บ�าน (รวมเ�ยก�า “�อ�ล”) เ�อใ��านสามารถเ�อ�นไ��า �ใ�บ�การ�ความโป�งใสและ 
 ความ�บ�ดชอบในการเ�บรวบรวม ใ�ห�อเ�ดเผย�อ�ลของ�านตามพระราช�ญ���มครอง�อ�ล�วน�คคล พ.ศ. 
 2562 (“กฎหมาย�มครอง�อ�ล�วน�คคล”) รวม�งกฎหมาย�น�เ�ยว�อง นโยบายการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล (“ 
 นโยบาย”) ��งไ��ก�ด��นเ�อ�แจงแ��าน�งรายละเ�ยดเ�ยว�บการเ�บรวบรวม ใ�ห�อเ�ดเผย (รวมเ�ยก�า “ 
 ประมวลผล”) �อ�ล�วน�คคล�ง�เ�นการโดย�ใ�บ�การ รวม�งเ�าห�า�และ�คคล�เ�ยว�อง��เ�นการแทนห�อ 
 ในนามของ �ใ�บ�การ โดย�เ�อหาสาระ�ง�อไป� 

 2.ขอบเขตการ�ง�บใ�นโยบาย 
 นโยบาย�ใ��ง�บ�บ�อ�ล�วน�คคลของ�คคล�ง�ความ�ม�น��บ�ใ�บ�การ ใน�จ��นและ�อาจ�ในอนาคต �ง 
 �กประมวลผล�อ�ล�วน�คคลโดย �ใ�บ�การ เ�าห�า� พ�กงานตาม�ญญา ห�วย�ร�จห�อห�วยงาน�ปแบบ�น� 
 �เ�นการโดย �ใ�บ�การ. และรวม�ง��ญญาห�อ�คคลภายนอก�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคลแทนห�อในนามของ � 
 ใ�บ�การ (“�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล”) ภายใ�ผ�ต�ณ�และบ�การ�าง ๆ เ�น เ�บไซ� ระบบ�เมล ห�าการ�ดการ 
 ระบบ เอกสาร ห�อบ�การใน�ปแบบ�น�ควบ�ม�แลโดย�ใ�บ�การ (รวมเ�ยก�า “บ�การ”) 
 �คคล�ความ�ม�น��บ �ใ�บ�การ ตามความในวรรคแรก รวม�ง 

 1) �ก�า�คคลธรรมดา 
 2) เ�าห�า�ห�อ�ป���งาน �ก�าง 
 3) ��าและ�ใ�บ�การ�งเ�น�คคลธรรมดา 
 4) กรรมการ ��บมอบ�นาจ �แทน �วแทน ��อ�น �ก�าง ห�อ�คคล�น��ความ�ม�น�ใน�ปแบบเ�ยว�น 

 ของ���คคล��ความ�ม�น��บ �ใ�บ�การ 
 5) �ใ�งานผ�ต�ณ�ห�อบ�การของ �ใ�บ�การ 
 6) �เ�าชมห�อใ�งานเ�บไซ� www.technologyland.co.th รวม�งระบบ�เมล ห�าการ�ดการระบบ ห�อ�อง 

 ทางการ�อสาร�น�งควบ�ม�แลโดย�ใ�บ�การ 
 7) �คคล�น� �ใ�บ�การ เ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคล เ�น �ส�ครงาน ครอบค�วของเ�าห�า� ��ประ�น 

 ��บประโยช�ในกรมธรร�ประ�น�ย เ�น�น 
 �อ 1) �ง 6) เ�ยกรวม�น�า “�าน” 
 นอกจากนโยบายฉ�บ�แ�ว �ใ�บ�การ อาจ�หนดใ���ประกาศเ�ยว�บความเ�น�วน�ว (“ประกาศ”) 

 �ห�บผ�ต�ณ�ห�อบ�การของ �ใ�บ�การ เ�อ�แจงใ�เ�าของ�อ�ล�วน�คคล�งเ�น�ใ�บ�การไ�ทราบ�ง�อ�ล 
 �วน�คคล��กประมวลผล �ต�ประสง�และเห�ผล�นชอบ�วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเ�บ�กษา 
 �อ�ล�วน�คคล รวม�ง�ท�ใน�อ�ล�วน�คคล�เ�าของ�อ�ล�วน�คคล�ง�ในผ�ต�ณ�ห�อบ�การ�นเ�นการ 
 เฉพาะเจาะจง 

 �ง� ในกร���ความ�ดแ�ง�นในสาระ��ญระห�างความในประกาศเ�ยว�บความเ�น�วน�วและนโยบาย� 
 ใ��อตามความในประกาศเ�ยว�บความเ�น�วน�วของบ�การ�น 
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 3.��ยาม 
 -  �ใ�บ�การ หมาย�ง บ��ท เทคโนโล�แลน� ��ด 
 -  �อ�ล�วน�คคล หมาย�ง �อ�ลเ�ยว�บ�คคลธรรมดา �ง�ใ�สามารถระ��ว�คคล�นไ�ไ��าทางตรงห�อ 

 ทาง�อม แ�ไ�รวม�ง�อ�ลของ��งแ�กรรมโดยเฉพาะ 
 -  �อ�ล�วน�คคล�อนไหว หมาย�ง �อ�ล�วน�คคลตาม��ก�ญ��ไ�ในมาตรา 26 แ�งพระราช�ญ�� 

 �มครอง�อ�ล�วน�คคล พ.ศ. 2562 �งไ�แ� �อ�ลเ�อชา� เ�า�น� ความ�ดเ�นทางการเ�อง ความเ�อใน 
 �ท� ศาสนาห�อป�ชญา พฤ�กรรมทางเพศ ประ��อาชญากรรม �อ�ล�ขภาพ ความ�การ �อ�ล 
 สหภาพแรงงาน �อ�ล�น�กรรม �อ�ล�วภาพ ห�อ�อ�ล�นใด�งกระทบ�อเ�าของ�อ�ล�วน�คคลใน�นอง 
 เ�ยว�นตาม�คณะกรรมการ�มครอง�อ�ล�วน�คคลประกาศ�หนด 

 -  การประมวลผล�อ�ล�วน�คคล หมาย�ง การ�เ�นการใด ๆ �บ�อ�ล�วน�คคล เ�น เ�บรวบรวม �น�ก 
 �เนา �ดระเ�ยบ เ�บ�กษา ป�บป�ง เป�ยนแปลง ใ� ��น เ�ดเผย �ง�อ เผยแพ� โอน รวม ลบ �ลาย 
 เ�น�น 

 -  เ�าของ�อ�ล�วน�คคล หมาย�ง �คคลธรรมดา�งเ�นเ�าของ�อ�ล�วน�คคล� บ��ท เทคโนโล�แลน� 
 ��ด เ�บรวบรวม ใ� ห�อเ�ดเผย 

 -  �ควบ�ม�อ�ล�วน�คคล หมาย�ง �คคลห�อ���คคล�ง��นาจห�า��ด�นใจเ�ยว�บการเ�บรวบรวม ใ� 
 ห�อเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคล 

 -  �ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล หมาย�ง �คคลห�อ���คคล�ง�เ�นการเ�ยว�บการเ�บรวบรวม ใ� ห�อเ�ด 
 เผย�อ�ล�วน�คคลตาม��งห�อในนามของ�ควบ�ม�อ�ล�วน�คคล �ง� �คคลห�อ���คคล�ง�เ�นการ 
 �งก�าวไ�เ�น�ควบ�ม�อ�ล�วน�คคล 

 4.แห�ง�มาของ�อ�ล�วน�คคล� �ใ�บ�การ เ�บรวบรวม 
 �ใ�บ�การ เ�บรวบรวมห�อไ�มา�ง�อ�ล�วน�คคลประเภท�าง ๆ จากแห�ง�อ�ล�ง�อไป� 

 1)  �อ�ล�วน�คคล��ใ�บ�การ เ�บรวบรวมจากเ�าของ�อ�ล�วน�คคลโดยตรงใน�องทางใ�บ�การ 
 �าง ๆ เ�น �นตอนการการขอใบเสนอราคา �นตอนการขอ�อ�ลในการ�ด�อ�ห�บการ�ด�ง  ห�อ 
 �องทางการใ�บ�การ�แลห�งการขาย �น�ควบ�ม�แลโดย �ใ�บ�การ ห�อเ�อเ�าของ�อ�ล�วน 
 �คคล�ด�อ�อสาร�บ�ใ�บ�การ ณ ��การห�อ�าน�องทาง�ด�อ�น�ควบ�ม�แลโดย�ใ�บ�การ 
 เ�น�น 

 2)  �อ�ล� �ใ�บ�การ เ�บรวบรวมจากการ�เ�าของ�อ�ล�วน�คคลเ�าใ�งานเ�บไซ� ผ�ต�ณ�ห�อ 
 บ�การ�น ๆ ตาม�ญญาห�อตาม�นธ�จ เ�น การ�ดตามพฤ�กรรมการใ�งานเ�บไซ� ผ�ต�ณ�ห�อ 
 บ�การของ �ใ�บ�การ �วยการใ��ก� (Cookies) ห�อจากซอฟ�แว�บน�ปกร�ของเ�าของ�อ�ล�วน 
 �คคล เ�น�น 

 นอกจาก� �งหมายความรวม�งกร���านเ�น�ใ��อ�ล�วน�คคลของ�คคลภายนอกแ� บ��ท 
 เทคโนโล�แลน� ��ด �ง� �าน�ห�า��บ�ดชอบในการแ�งรายละเ�ยดตามนโยบาย�ห�อประกาศของผ�ต�ณ� 
 ห�อบ�การ ตามแ�กร� ใ��คคล�งก�าวทราบ ตลอดจนขอความ�นยอมจาก�คคล�นหากเ�นกร���องไ��บความ 
 �นยอมในการเ�ดเผย�อ�ลแ� �ใ�บ�การ. 

 �ง� ในกร��เ�าของ�อ�ล�วน�คคลป�เสธไ�ใ��อ�ล��ความ�เ�นในการใ�บ�การของ�ใ�บ�การ อาจ 
 เ�นผลใ� �ใ�บ�การไ�สามารถใ�บ�การ�นแ�เ�าของ�อ�ล�วน�คคล�งก�าวไ��งหมดห�อบาง�วน 
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 5.ฐานกฎหมายในการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคล 
 �ใ�บ�การ �จารณา�หนดฐานกฎหมายในการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคลของ�านตามความเหมาะสมและ 

 ตามบ�บทของการใ�บ�การ �ง� ฐานกฎหมายในการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคล� �ใ�บ�การ ใ� ประกอบ�วย 

 ฐานกฎหมายในการเ�บรวบรวม�อ�ล  รายละเ�ยด 
 เ�อการ�เ�นภาร�จเ�อประโยช�สาธารณะห�อการใ��นาจ�ฐ� �ใ�บ�การไ��บ เ�อใ��ใ�บ�การ 

 สามารถใ��นาจ�ฐและ�เ�นภาร�จเ�อประโยช�สาธารณะตาม�นธ�จ�ใ�บ�การ �ง�หนดไ�ตามกฎหมาย เ�น 
 - พระราชกฤษ�กา�ด�ง��กงาน�ฒนา�ฐบาล���ล (อง�การมหาชน) พ.ศ. 2561 
 - พระราช�ญ��การบ�หารงานและการใ�บ�การภาค�ฐ�านระบบ���ล พ.ศ. 2562 

 รวม�ง กฎ ระเ�ยบ ��งและม�คณะ�ฐมนต��เ�ยว�อง เ�น�น 
 เ�อการป���ห�า�ตามกฎหมาย เ�อใ��ใ�บ�การสามารถป���ตาม�กฎหมาย�ควบ�ม �ใ�บ�การ เ�น 

 - การเ�บรวบรวม�อ�ลจราจรทางคอม�วเตอ�ตามพระราช�ญ���า�วยการกระ�ความ�ดเ�ยว�บ 
 คอม�วเตอ� พ.ศ. 2560 

 - พระราช�ญ���อ�ล�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 - พระราข�ญ��อง�การมหาชน พ.ศ. 2542 
 - กฎหมาย�า�วยภา�อากร 

 6.ประเภทของ�อ�ล�วน�คคล��ใ�บ�การ เ�บรวบรวม 
 �ใ�บ�การ อาจเ�บรวบรวมห�อไ�มา�ง�อ�ล�ง�อไป� �งอาจรวม�ง�อ�ล�วน�คคลของ�าน �ง� �นอ��บบ�การ� 
 �านใ�ห�อบ�บทความ�ม�น���าน��บ�ใ�บ�การ รวม�ง�อ�จารณา�น��ผล�บการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคล 
 โดยประเภทของ�อ�ล�ระ�ไ��ง�อไป�เ�นเ�ยงกรอบการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคลของ�ใ�บ�การ เ�นการ�วไป 
 �ง� เฉพาะ�อ�ล�เ�ยว�อง�บผ�ต�ณ�ห�อบ�การ��านใ�งานห�อ�ความ�ม�น��วยเ�า�น�จะ�ผล�ง�บใ� 

 ประเภท�อ�ล�วน�คคล  รายละเ�ยดและ�วอ�าง 
 �อ�ลเฉพาะ�ว�คคล  �อ�ลระ��อเ�ยกของ�านห�อ�อ�ลจากเอกสารราชการ�ระ��อ�ลเฉพาะ�วของ�าน 

 เ�น ��ห�า�อ �อ นามส�ล �อกลาง �อเ�น เลข��ตรประ��วประชาชน เ�น�น 
 �อ�ล�ห�บการ�ด�อ  �อ�ลเ�อการ�ด�อ�าน เ�น เบอ�โทร�พ��าน เบอ�โทร�พ�เค�อน� หมายเลข 

 โทรสาร �เมล �อ�ทางไปรษ���าน แผน��ง  เ�น�น 
 �อ�ลเ�ยว�บการใ�บ�การของ�ใ�บ�การ รายละเ�ยดเ�ยว�บผ�ต�ณ�ห�อบ�การของ �ใ�บ�การ เ�น �อ 

 �ญ��ใ�งาน ร�ส�าน �อ�ลพฤ�กรรมการใ�งาน (บ�การ�อ�ในความ�แลของ �ใ�บ�การ เ�น การใ�งานระบบ 
 �เมล ห�อห�าการ�ดการระบบ) �ก�ห�อเทคโนโล�ใน�กษณะเ�ยว�น หมายเลข�ปกร� (Device ID) ประเภท�ปกร� 
 รายละเ�ยดการเ�อม�อ �อ�ล Browser ภาษา�ใ�งาน ระบบป���การ�ใ�งาน เ�น�น 

 7.�ก� 
 �ใ�บ�การเ�บรวบรวมและใ��ก�รวม�งเทคโนโล��นใน�กษณะเ�ยว�นในเ�บไซ��อ�ภายใ�ความ�แลของ บ��ท 
 เทคโนโล�แลน� ��ด เ�น www.technologyland.co.th ห�อบน�ปกร�ของ�านตามแ�บ�การ��านใ�งาน �ง� เ�อ 
 การ�เ�นการ�านความปลอด�ยในการใ�บ�การของ�ใ�บ�การ และเ�อใ��าน�งเ�น�ใ�งานไ��บความสะดวก 
 และประสบการ���ในการใ�งานบ�การของ�ใ�บ�การ และ�อ�ลเห�า�จะ�ก�ไปเ�อป�บป�งเ�บไซ�ของ�ใ� 
 บ�การ ใ�ตรง�บความ�องการของ�านมาก�ง�น รวม�ง�จกรรมทางการตลาด โดย�านสามารถ�ง�าห�อลบการใ� 
 งาน�ก�ไ��วยตนเองจากการ�ง�าในเ�บเบรา�เซอ� (Web Browser) ของ�าน 
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 8. �ต�ประสง�ในการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคล 
 �ใ�บ�การ �เ�นการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคลของ�านเ�อ�ต�ประสง�หลายประการ �ง�นอ��บประเภทของ 
 ผ�ต�ณ�ห�อบ�การห�อ�จกรรม��านใ�บ�การ ตลอดจน�กษณะความ�ม�น�ของ�าน�บ�ใ�บ�การ ห�อ�อ 
 �จารณาในแ�ละบ�บทเ�น��ญ โดย�ต�ประสง��ระ�ไ��ง�อไป�เ�นเ�ยงกรอบการใ��อ�ล�วน�คคลของ�ใ� 
 บ�การ เ�นการ�วไป �ง� เฉพาะ�ต�ประสง��เ�ยว�อง�บผ�ต�ณ�ห�อบ�การ��านใ�งานห�อ�ความ�ม�น��วย 
 เ�า�น�จะ�ผล�ง�บใ��บ�อ�ลของ�าน 

 1) ใ�บ�การและบ�หาร�ดการบ�การของ�ใ�บ�การ �งบ�การภายใ��ญญา���อ�าน ห�อตาม�นธ�จของ � 
 ใ�บ�การ 

 2) เ�อการ�เ�นการทาง�รกรรมของ�ใ�บ�การ 
 3) ควบ�ม�แล ใ�งาน �ดตาม ตรวจสอบและบ�หาร�ดการบ�การเ�อ�นวยความสะดวกและสอดค�อง�บ 

 ความ�องการของ�าน 
 4) �เคราะ��อ�ล รวม�งแ�ไข�ญหา�เ�ยว�บบ�การของ �ใ�บ�การ 
 5) การ�น�น�วตน ��จ��วตนและตรวจสอบ�อ�ลเ�อ�านส�ครใ�บ�การของ�ใ�บ�การ ห�อ�ด�อใ� 

 บ�การ ห�อใ��ท�ตามกฎหมาย 
 6) �งการแ�งเ�อน การ�น�นการ���ง �ด�อ�อสารและแ�ง�าวสารไป�ง�าน 
 7) �ด�อโดยการ โทร, SMS, Email, Line ไป�ง�ประสานงานของ�าน/��ด�อ/Admin เ�อ�นวยความ 

 สะดวกการใ�บ�การ/ประสานงานห�อเ�อ�เสนอห�อใ��อ�ลเ�ยว�บ�น�าของบ��ทฯ 
 8) เ�อ�ด�และ�งมอบเอกสารห�อ�อ�ล��ความเ�ยว�องและ�เ�น 
 9) �น�น�วตน �อง�นการสแปม ห�อการกระ��ไ�ไ��บอ�ญาต ห�อ�ดกฎหมาย 
 10) �เ�นการตาม��เ�นเ�อป���ตามห�า���ใ�บ�การ ��อห�วยงาน���นาจควบ�ม ห�วยงาน�าน 

 ภา� การ�ง�บใ�กฎหมาย ห�อภาระ�ก�นตามกฎหมายของ �ใ�บ�การ 

 9.การ�งห�อโอน�อ�ล�วน�คคลไป�ง�างประเทศ 
 ในบางกร� �ใ�บ�การ อาจ�เ�น�อง�งห�อโอน�อ�ล�วน�คคลของ�านไป�ง�างประเทศเ�อ�เ�นการ 

 ตาม�ต�ประสง�ในการใ�บ�การแ��าน เ�น เ�อ�ง�อ�ล�วน�คคลไป�งระบบคลาว� (Cloud) ��แพลตฟอ�มห�อ 
 เค�องแ��าย (Server) อ��างประเทศ (เ�น ประเทศ�งคโป� ห�อสห�ฐอเม�กา เ�น�น) เ�อส�บส�นระบบเทคโนโล� 
 สารสนเทศ��งอ�นอกประเทศไทย �ง� �นอ��บบ�การของ �ใ�บ�การ. ��านใ�งานห�อ��วนเ�ยว�องเ�นราย 
 �จกรรม อ�างไร�ตาม ในขณะ��ด�นโยบายฉ�บ� คณะกรรมการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล�ง�ไ��ประกาศ�หนด 
 รายการประเทศปลายทาง��มาตรฐานการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล�เ�ยงพอ �ง� เ�อ �ใ�บ�การ �ความ�เ�น�อง 
 �งห�อโอน�อ�ล�วน�คคลของ�านไป�งประเทศปลายทาง �ใ�บ�การจะ�เ�นการเ�อใ��อ�ล�วน�คคล��งห�อ 
 โอนไป�มาตรการ�มครอง�อ�ล�วน�คคลอ�างเ�ยงพอตามมาตรฐานสากล 

 10.ระยะเวลาในการเ�บรวบรวม�อ�ล�วน�คคลของ�าน 
 �ใ�บ�การ จะเ�บ�กษา�อ�ล�วน�คคลของ�านไ�ในระยะเวลาเ�า��อ�ล�น�ง�ความ�เ�นตาม 

 �ต�ประสง�ในการเ�บรวบรวม�อ�ลเ�า�น ตามรายละเ�ยด�ไ��หนดไ�ในนโยบาย ประกาศห�อตามกฎหมาย� 
 เ�ยว�อง �ง� เ�อ�นระยะเวลาและ�อ�ล�วน�คคลของ�าน�นความ�เ�นตาม�ต�ประสง��งก�าวแ�ว �ใ�บ�การ 
 จะ�การลบ �ลาย�อ�ล�วน�คคลของ�าน ห�อ�ใ��อ�ล�วน�คคลของ�านไ�สามารถระ��วตนไ��อไป ตาม�ป 
 แบบและมาตรฐานการลบ�ลาย�อ�ล�วน�คคล�คณะกรรมการห�อกฎหมายจะไ�ประกาศ�หนดห�อตามมาตรฐาน 
 สากล อ�างไร�� ในกร����อ�พาท การใ��ท�ห�อค�ความ�นเ�ยว�อง�บ�อ�ล�วน�คคลของ�าน �ใ�บ�การ ขอ 
 สงวน�ท�ในการเ�บ�กษา�อ�ล�น�อไปจนก�า�อ�พาท�นจะไ����งห�อ��พากษา�ง��ด 
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 11.การใ�บ�การโดย�คคล�สามห�อ�ใ�บ�การ�วง 
 �ใ�บ�การ อาจ�การมอบหมายห�อ�ด�อ�ด�าง�คคล�สาม (�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล) ใ��การ 

 ประมวลผล�อ�ล�วน�คคลแทนห�อในนามของ �ใ�บ�การ �ง�คคล�สาม�งก�าวอาจเสนอบ�การใน�กษณะ�าง ๆ 
 เ�น การเ�น��แล (Hosting) �บงานบ�การ�วง (Outsourcing) ห�อเ�น�ใ�บ�การคลาว� (Cloud computing 
 service/provider) ห�อเ�นงานใน�กษณะการ�าง�ของใน�ปแบบ�น 
 การมอบหมายใ��คคล�สาม�การประมวลผล�อ�ล�วน�คคลในฐานะ�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล�น �ใ�บ�การ 
 จะ�ดใ���อตกลงระ��ท�และห�า�ของ �ใ�บ�การในฐานะ�ควบ�ม�อ�ล�วน�คคลและของ�คคล� �ใ�บ�การ 
 มอบหมายในฐานะ�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล �งรวม�ง�หนดรายละเ�ยดประเภท�อ�ล�วน�คคล� �ใ�บ�การ 
 มอบหมายใ�ประมวลผล รวม�ง�ต�ประสง� ขอบเขตในการประมวลผล�อ�ล�วน�คคลและ�อตกลง�น ๆ �เ�ยว�อง 
 �ง�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล�ห�า�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคลตามขอบเขต�ระ�ใน�อตกลงและตาม��งของ � 
 ใ�บ�การเ�า�นโดยไ�สามารถประมวลผลเ�อ�ต�ประสง��นไ� 
 ในกร���ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล�การมอบหมาย�ใ�บ�การ�วง (�ประมวลผล�วง) เ�อ�การประมวลผล�อ�ล 
 �วน�คคลแทนห�อในนามของ�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล �ง� �ใ�บ�การ จะ��บใ��ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล 
 �ดใ��เอกสาร�อตกลงระห�าง�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล�บ�ประมวลผล�วง ใน�ปแบบและมาตรฐาน�ไ��ก�า 
 �อตกลงระห�าง �ใ�บ�การ�บ�ประมวลผล�อ�ล�วน�คคล 

 12.การ�กษาความ�นคงปลอด�ยของ�อ�ล�วน�คคล 
 �ใ�บ�การ �มาตรการปก�อง�อ�ล�วน�คคล โดยการ��ด�ท�การเ�า�ง�อ�ล�วน�คคลใ�สามารถเ�า�ง 

 ไ�โดยเ�าห�า�เฉพาะรายห�อ�คคล���นาจห�า�ห�อไ��บมอบหมาย��ความ�เ�น�องใ��อ�ล�งก�าวตาม 
 �ต�ประสง��ไ�แ�งเ�าของ�อ�ล�วน�คคลไ�แ�วเ�า�น �ง�คคล�งก�าวจะ�อง�ด�นและป���ตามมาตรการ 
 ปก�อง�อ�ล�วน�คคลของ �ใ�บ�การ อ�างเค�งค�ด ตลอดจน�ห�า��กษาความ�บของ�อ�ล�วน�คคล�ตนเอง�บ 
 �จากการป���การตาม�นาจห�า� โดย �ใ�บ�การ �มาตรการ�กษาความปลอด�ย�อ�ล�งในเ�งอง�กรห�อเ�งเท 
 ค�ก�ไ�มาตรฐานสากล และเ�นไปตาม�คณะกรรมการ�มครอง�อ�ล�วน�คคลประกาศ�หนด 

 นอกจาก� เ�อ �ใ�บ�การ�การ�ง โอนห�อเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคลแ��คคล�สาม ไ��าเ�อการใ�บ�การ 
 ตาม�นธ�จ ตาม�ญญา ห�อ�อตกลงใน�ปแบบ�น �ใ�บ�การ จะ�หนดมาตรการ�กษาความปลอด�ย�อ�ล�วน 
 �คคลและการ�กษาความ�บ�เหมาะสมและเ�นไปตาม�กฎหมาย�หนด เ�อ�น�น�า�อ�ล�วน�คคล� �ใ�บ�การ 
 เ�บรวบรวมจะ�ความ�นคงปลอด�ยอ�เสมอ 

 13.การเ�อม�อเ�บไซ�ห�อบ�การภายนอก 
 บ�การของ �ใ�บ�การ อาจ�การเ�อม�อไป�งเ�บไซ�ห�อบ�การของ�คคล�สาม �งเ�บไซ�ห�อบ�การ�ง 

 ก�าวอาจ�การประกาศนโยบายการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล��เ�อหาสาระแตก�างจากนโยบาย� �ใ�บ�การ ขอ 
 แนะ�ใ��าน�กษานโยบายการ�มครอง�อ�ล�วน�คคลของเ�บไซ�ห�อบ�การ�น ๆ เ�อทราบในรายละเ�ยด�อน 
 การเ�าใ�งาน �ง� �ใ�บ�การไ��ความเ�ยว�องและไ���นาจควบ�ม�งมาตรการ�มครอง�อ�ล�วน�คคลของเ�บ 
 ไซ�ห�อบ�การ�งก�าวและไ�สามารถ�บ�ดชอบ�อเ�อหา นโยบาย ความเ�ยหาย ห�อการกระ��นเ�ดจากเ�บไซ� 
 ห�อบ�การของ�คคล�สาม 

 14.เ�าห�า��มครอง�อ�ล�วน�คคล 
 �ใ�บ�การ ไ�แ�ง�งเ�าห�า��มครอง�อ�ล�วน�คคลเ�อ�ห�า�ตรวจสอบ ��บและใ��แนะ�ในการ 

 เ�บรวบรวม ใ� ห�อเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคล รวม�งการประสานงานและใ�ความ�วม�อ�บ��กงานคณะกรรมการ 
 �มครอง�อ�ล�วน�คคล เ�อใ�สอดค�องตามพระราช�ญ���มครอง�อ�ล�วน�คคล พ.ศ. 2562 
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 15.�ท�ของ�านตามพระราช�ญ���มครอง�อ�ล�วน�คคล พ.ศ. 2562 
 พระราช�ญ���มครอง�อ�ล�วน�คคล พ.ศ. 2562 ไ��หนด�ท�ของเ�าของ�อ�ล�วน�คคลไ�หลาย 

 ประการ �ง� �ท��งก�าวจะเ�ม�ผล�ง�บใ�เ�อกฎหมายใน�วนของ�ท���ผลใ��ง�บ โดยรายละเ�ยดของ�ท��าง 
 ๆ  ประกอบ�วย 

 1)�ท�ในการขอเ�า�ง�อ�ล�วน�คคล �าน��ท�ขอเ�า�ง �บ�เนาและขอใ�เ�ดเผย�มาของ�อ�ล�วน 
 �คคล� �ใ�บ�การ เ�บรวบรวมไ�โดยปราศจากความ�นยอมของ�าน เ�นแ�กร�� �ใ�บ�การ ��ท�ป�เสธ�ขอ 
 ของ�าน�วยเห�ตามกฎหมายห�อ��งศาล ห�อกร��การใ��ท�ของ�านจะ�ผลกระทบ�อาจ�อใ�เ�ดความเ�ยหาย 
 �อ�ท�และเส�ภาพของ�คคล�น 

 2)�ท�ในการขอแ�ไข�อ�ล�วน�คคลใ��ก�อง สม�ร�และเ�น�จ��น หาก�านพบ�า�อ�ล�วน�คคลของ 
 �านไ��ก�อง ไ�ครบ�วนห�อไ�เ�น�จ��น �าน��ท�ขอใ�แ�ไขเ�อใ��ความ�ก�อง เ�น�จ��น สม�ร� และไ� 
 �อใ�เ�ดความเ�าใจ�ดไ� 

 3)�ท�ในการลบห�อ�ลาย�อ�ล�วน�คคล �าน��ท�ขอใ� �ใ�บ�การ ลบห�อ�ลาย�อ�ล�วน�คคลของ 
 �าน ห�อ�ใ��อ�ล�วน�คคลของ�านไ�สามารถระ��ว�คคล�เ�นเ�าของ�อ�ลไ��อไป �ง� การใ��ท�ลบห�อ 
 �ลาย�อ�ล�วน�คคล�จะ�องอ�ภายใ�เ�อนไขตาม�กฎหมาย�หนด 

 4)�ท�ในการขอใ�ระ�บการใ��อ�ล�วน�คคล �าน��ท�ขอใ�ระ�บการใ��อ�ล�วน�คคลของ�าน �ง� ใน 
 กร��ง�อไป� 

 ก)เ�ออ�ใน�วงเวลา� �ใ�บ�การ �การตรวจสอบตาม��องขอของเ�าของ�อ�ล�วน�คคลใ�แ�ไข 
 �อ�ล�วน�คคลใ��ก�อง สม�ร�และเ�น�จ��น 

 ข)�อ�ล�วน�คคลของเ�าของ�อ�ล�วน�คคล�กเ�บรวบรวม ใ�ห�อเ�ดเผยโดย�ชอบ�วยกฎหมาย 
 ค)เ�อ�อ�ล�วน�คคลของเ�าของ�อ�ล�วน�คคลหมดความ�เ�นในการเ�บ�กษาไ�ตาม 

 �ต�ประสง�� �ใ�บ�การ ไ�แ�งในการเ�บรวบรวม แ�เ�าของ�อ�ล�วน�คคลประสง�ใ� �ใ�บ�การ เ�บ 
 �กษา�อ�ล�น�อไปเ�อประกอบการใ��ท�ตามกฎหมาย 

 ง)เ�ออ�ใน�วงเวลา� �ใ�บ�การ. ��ง��จ��งเห��นชอบ�วยกฎหมายในการเ�บรวบรวม�อ�ล 
 �วน�คคลของเ�าของ�อ�ล�วน�คคล ห�อตรวจสอบความ�เ�นในการเ�บรวบรวม ใ� ห�อเ�ดเผย�อ�ล 
 �วน�คคลเ�อประโยช�สาธารณะ �นเ�องมาจากการ�เ�าของ�อ�ล�วน�คคลไ�ใ��ท��ด�านการเ�บ 
 รวบรวม ใ� ห�อเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคล 
 5)�ท�ในการ�ด�านการประมวลผล�อ�ล�วน�คคล �าน��ท��ด�านการเ�บรวบรวม ใ�ห�อเ�ดเผย�อ�ล 

 �วน�คคล�เ�ยว�บ�าน เ�นแ�กร�� �ใ�บ�การ �เห�ในการป�เสธ�ขอโดยชอบ�วยกฎหมาย (เ�น �ใ�บ�การ 
 สามารถแสดงใ�เ�น�าการเ�บรวบรวม ใ� ห�อเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคลของ�าน�เห��นชอบ�วยกฎหมาย�งก�า ห�อ 
 เ�อการ�อ�ง�ท�เ�ยก�องตามกฎหมาย การป���ตามห�อการใ��ท�เ�ยก�องทางกฎหมาย ห�อเ�อประโยช� 
 สาธารณะของ �ใ�บ�การ) 

 6)�ท�ในการขอถอนความ�นยอม ในกร���านไ�ใ�ความ�นยอมแ� �ใ�บ�การ ในการเ�บรวบรวม ใ� ห�อ 
 เ�ดเผย�อ�ล�วน�คคล (ไ��าความ�นยอม�นจะไ�ใ�ไ��อนห�อห�งพระราช�ญ���มครอง�อ�ล�วน�คคล พ.ศ. 
 2562 �ผลใ��ง�บ) �าน��ท�ถอนความ�นยอมเ�อใด�ไ�ตลอดระยะเวลา��อ�ล�วน�คคลของ�าน�กเ�บ�กษา 
 โดย �ใ�บ�การ เ�นแ���อ��ด�ท�โดยกฎหมายใ� �ใ�บ�การ �เ�น�องเ�บ�กษา�อ�ล�อไปห�อ�งคง��ญญา 
 ระห�าง�าน�บ �ใ�บ�การ �ใ�ประโยช�แ��านอ� 

 7)�ท�ในการขอ�บ �งห�อโอน�อ�ล�วน�คคล �าน��ท�ในการขอ�บ�อ�ล�วน�คคลของ�านจาก �ใ� 
 บ�การ ใน�ปแบบ�สามารถ�านห�อใ�งานโดย�วไปไ��วยเค�อง�อห�อ�ปกร���งานไ�โดย�ตโน��และสามารถ 
 ใ�ห�อเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคลไ�โดย��การ�ตโน�� รวม�งอาจขอใ� �ใ�บ�การ �งห�อโอน�อ�ลใน�ปแบบ�ง 
 ก�าวไป�ง�ควบ�ม�อ�ล�วน�คคลราย�น �ง� การใ��ท��จะ�องอ�ภายใ�เ�อนไขตาม�กฎหมาย�หนด 

 16.โทษของการไ�ป���ตามนโยบายการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล 
 การไ�ป���ตามนโยบายอาจ�ผลเ�นความ�ดและ�กลงโทษทาง��ยตามกฎเกณ�ของ�ใ�บ�การ (�ห�บ 

 เ�าห�า�ห�อ�ป���งานของ �ใ�บ�การ) ห�อตาม�อตกลงการประมวลผล�อ�ล�วน�คคล (�ห�บ�ประมวลผล 
 �อ�ล�วน�คคล) �ง� ตามแ�กร�และความ�ม�น���าน��อ �ใ�บ�การ และอาจไ��บโทษตาม��หนดโดยพระ 
 ราช�ญ���มครอง�อ�ล�วน�คคล พ.ศ. 2562 รวม�งกฎหมาย��บรอง กฎ ระเ�ยบ ��ง�เ�ยว�อง 
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 17.การ�องเ�ยน�อห�วยงาน���นาจ��บ�แล 
 ในกร���านพบ�า �ใ�บ�การ �ไ�ป���ตามกฎหมาย�มครอง�อ�ล�วน�คคล �าน��ท��องเ�ยนไป�ง 

 คณะกรรมการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล ห�อห�วยงาน���นาจ��บ�แล�ไ��บการแ�ง�งโดยคณะกรรมการ 
 �มครอง�อ�ล�วน�คคลห�อตามกฎหมาย �ง� �อนการ�องเ�ยน�งก�าว �ใ�บ�การ ขอใ��านโปรด�ด�อมา�ง � 
 ใ�บ�การ เ�อใ� �ใ�บ�การ �โอกาสไ��บทราบ�อเ�จจ�งและไ��แจงในประเ�น�าง ๆ รวม�ง�ดการแ�ไข�อ�งวล 
 ของ�าน�อนในโอกาสแรก 

 18.การป�บป�งแ�ไขนโยบายการ�มครอง�อ�ล�วน�คคล 
 �ใ�บ�การ อาจ�จารณาป�บป�ง แ�ไขห�อเป�ยนแปลงนโยบาย�ตาม�เ�นสมควร และจะ�การแ�งใ��านท 

 ราบ�าน�องทางเ�บไซ� www.technologyland.co.th โดย��น��ผล�ง�บใ�ของแ�ละฉ�บแ�ไข��บอ� อ�างไร�� 
 �ใ�บ�การ ขอแนะ�ใ��านโปรดตรวจสอบเ�อ�บทราบนโยบายฉ�บให�อ�างส�เสมอ โดยเฉพาะ�อน��านจะ 
 �การเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคลแ� �ใ�บ�การ และการเ�าใ�งานผ�ต�ณ�ห�อบ�การของ �ใ�บ�การ ภายห�งการ 
 �ง�บใ�นโยบายให� �อเ�นการ�บทราบตาม�อตกลงในนโยบายให�แ�ว �ง� โปรดห�ดการเ�าใ�งานหาก�านไ� 
 เ�น�วย�บรายละเ�ยดในนโยบายฉ�บ�และโปรด�ด�อมา�ง �ใ�บ�การ เ�อ�แจง�อเ�จจ�ง�อไป 

 19.การ�ด�อสอบถามห�อใ��ท� 
 หาก�าน��อสง�ย �อเสนอแนะห�อ�อ�งวลเ�ยว�บการเ�บรวบรวม ใ� และเ�ดเผย�อ�ล�วน�คคลของ �ใ� 

 บ�การ ห�อเ�ยว�บนโยบาย� ห�อ�าน�องการใ��ท�ตามกฎหมาย�มครอง�อ�ล�วน�คคล �านสามารถ�ด�อ 
 สอบถามไ�� 
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