
นโนบายการเกบ็รวบรวม ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัท พ.ีเอส.เจนเนอเรช่ัน จ ากัด 

ตามท่ี บริษทั พี.เอส.เจนเนอเรชัน่ จ ากดั  (“บริษัทฯ”) ให้ความส าคญัและมุ่งมัน่ เล็งเห็นความส าคญัถึงสิทธิส่วนบุคคล
ในขอ้มูลของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล (“ผู้รับบริการ”) เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการส่ือสารได้มีการ
พฒันาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท าไดโ้ดยง่าย สะดวก รวดเร็ว อนัส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลไดโ้ดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีตาม พ.ร.บ.
คุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษทัฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผู ้รับบริการ ให้เป็น
มาตรการในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู ้รับบริการมัน่ใจไดว่้าขอ้มูลจะถูกน าไปใช้ตรงตามความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการภายใตว้ตัถุประสงค ์และถูกตอ้งตามกฎหมาย  นโยบายฉบบัน้ีบริษทัฯจดัท าเพื่อแจง้ให้ผูรั้บบริการทราบ
ถึงวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของเจา้ของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  โดยหากพระราชบญัญติัและ/หรือกฎหมายล าดบัรอง ขอ้บงัคบั ประกาศของหน่วยงาน
ราชการ เก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีออกมาใหม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง บริษทัฯ อาจทบทวน แกไ้ข นโยบายฉบบัน้ี 
เป็นคร้ังคราวเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายขา้งตน้ และบริษทัฯ จะเผยแพร่นโยบายซ่ึงปรับปรุงแกไ้ขใน Website ของบริษทัฯ 
โดยเร็วท่ีสุด เพ่ือให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์หม่นั้น 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล  หมายความว่า ขอ้มูลเก่ียวกบับคุคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับคุคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 
โดยบริษทัฯ อาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ทั้งน้ีขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีจะมีการเก็บรวบรวมบริษทัฯ จะเก็บเท่าท่ีจ าเป็นตามความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ และผูรั้บบริการตามบริการหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์ผูรั้บบริการเขา้ร่วมหรือตอ้งการ โดยมีรายละเอียดของประเภทขอ้มูลส่วนบคุคลและขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความ
อ่อนไหวท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมดงัต่อไปน้ี 

1.1 ขอ้มูลส่วนบคุคล ไดแ้ก่ 
  1.1.1 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล เพศ วนัเกิด อาย ุสัญชาติ ถ่ินฐานประเทศ สถานท่ีเกิด ลายมือช่ือ 

สถานภาพการสมรส จ านวนบุตร ประวติัการศึกษา วุฒิการศึกษา ขอ้มูลส่วนบุคคลภายในเอกสารท่ีหน่วยงานราชการออกให้ 
(เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ใบอนุญาตขบัขี่ เอกสารการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล 
ใบอนุญาต ท างาน โฉนดท่ีดิน เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวีซ่า เป็นตน้) ภาพถ่าย บนัทึกเสียงการสนทนา บนัทึกภาพน่ิงหรือ
บนัทึกภาพเคล่ือนไหว จากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด และขอ้มูลส่วนตวั หรือเอกสารทางกฎหมายอืน่ ๆ 

  1.1.2 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลขโทรสาร อีเมล ไอดีไลน์ (LINE ID) บญัชี Facebook 
และบญัชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ท่ีสามารถระบุตวัตนผูรั้บบริการได ้สถานท่ีอยูต่ามบตัรประจ าตวัประชาชนหรือทะเบียนบา้น 
สถานท่ีอยูปั่จจุบนั ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้ง 

  1.1.3 ขอ้มูลการท างานหรือการประกอบอาชีพ เช่น อาชีพ ต าแหน่ง รายละเอียดการประกอบอาชีพปัจจุบนั 
สถานท่ีท างาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององคก์รท่ีท างาน อายกุารท างาน ขอ้มูลประกนัสังคม ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีปรากฏ
ในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เช่น หนงัสือรับรองธุรกิจ และเอกสารการเสียภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เอกสาร
ประกอบการด าเนินธุรกิจ เป็นตน้ 



  1.1.4 ขอ้มูลทางการเงิน เช่น ระดบัรายได ้แหล่งท่ีมาของรายไดแ้ละเงินลงทุน หนงัสือรับรองเงินเดือน 
รายการเดินบญัชี สลิปเงินเดือน ขอ้มูลสถานภาพทางการเงิน ช่ือและเลขท่ีบญัชีธนาคาร เลขท่ีบตัร ATM รหสัเขา้ใชบ้ตัร ATM/
เดบิต ขอ้มูลสินเช่ือ หลกัประกนั ภาระหน้ีสิน หมายเลขบตัรเครดิต ขอ้มูลเงินฝาก กองทุน หุ้น ทรัพยสิ์นปลอดภาระ ค่าใชจ้่าย 
ขอ้มูลเครดิต งบการเงิน และขอ้มลูการทางเงินอื่น ๆ เป็นตน้ 

  1.1.5 ขอ้มูลการท าธุรกรรม เช่น รายละเอียดการท าธุรกรรมกบับริษทัฯ วิธีการช าระเงินและการรับเงิน ขอ้มูล
การโอนเงิน เหตุผลในการท าธุรกรรม ขอ้มูลทางธุรกรรมของผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทัฯ ขอ้มูลและรายละเอียดตาม
สัญญา ขอ้มูลส่วนบุคคลตามเอกสารประกอบการท าธุรกรรม (เช่น ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น รูปภาพ โฉนด
ท่ีดิน รูปและภาพถ่ายพ้ืนท่ี) ประวติัการท าธุรกรรม เป็นตน้ 

  1.1.6 ขอ้มูลดา้นเทคโนโลยี เช่น ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (IP 
Address) ขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ (Location) โดยใชเ้ทคโนโลยีระบุต าแหน่ง ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
เปิดดูเวบ็ไซต ์(Browser) ขอ้มูลบนัทึกการเขา้ออกเวบ็ไซต ์ขอ้มูลบนัทึกประวติัการใชเ้วบ็ไซต ์ขอ้มลูบนัทึกการเขา้สู่ระบบ 
(Login Log) ขอ้มูลรายการการท าธุรกรรม (Transaction Log) สถิติการเขา้เวบ็ไซต ์เวลาท่ีเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์(Access Time) ขอ้มูล
ท่ีถูกคน้หาหรือเขา้ชม ขอ้มูลการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) การใชฟั้งกช์นัต่าง ๆ ในเวบ็ไซต ์และขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ได้
เก็บรวบรวมผา่นคุกก้ี (Cookie) หรือเทคโนโลยีอื่นท่ีคลา้ยกนั เป็นตน้ 

  1.1.7 ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรม การด ารงชีวิต ทศันคติ การแสดงความคิดเห็น 
และขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการของผูรั้บบริการ ขอ้มูลความคดิเห็นของผูรั้บบริการต่อประเภท
ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีท่านไดรั้บ ขอ้มูลความสนใจของผูรั้บบริการดา้นการตลาดบริษทัฯ ขอ้มูลการร้องเรียน และขอ้มูลการใช้
สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของผูรั้บบริการ 

1.2 ขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลูตามมาตรา 26 ตาม
พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษทัฯ มีการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว ไดแ้ก่ เช้ือชาติ 
ศาสนา ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น ขอ้มูลจ าลองลายน้ิวมือ ขอ้มูลจ าลองใบหนา้ 
2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

2.1  เพื่อใชข้อ้มูลประกอบการวิเคราะห์ หรือปรับปรุงผลิตภณัฑห์รือบริการของบริษทัฯ 
2.2 เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริการทางการเงิน สินเช่ือหรือบริการอื่น ๆ ท่ีบริษทัฯ ออกใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภณัฑ/์

บริการ หรือใชใ้นการประสานงาน 
2.3 เพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงผูรั้บบริการเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของผูรั้บบริการ หรือการ

อื่นท่ีจ าเป็นภายใตก้ฎหมาย 
2.4 เพื่อใชใ้นการพิสูจน์ตวัตนของผูรั้บบริการหรือตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของผูรั้บบริการ 
2.5 เพื่อการประมวลผล การบริหารจดัการ การด าเนินการเก่ียวกบั สินเช่ือ ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร การ

ประกนัภยั รวมถึงบริการต่าง ๆ ท่ีผูรั้บบริการท ากบับริษทัฯ เครือข่าย หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ 
2.6 เพื่อการประมวลผล การบริหารจดัการ การด าเนินการเก่ียวกบั สินเช่ือ ธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร การ

ประกนัภยั รวมถึงบริการต่าง ๆ ท่ีผูรั้บบริการท ากบับริษทัฯ เครือข่าย หรือพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ 
2.7 เพื่อปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมายของบริษทัฯ หรือตามกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 เพื่อใชด้ าเนินการสอบทาน ตรวจสอบ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ 



2.9 เพื่อการด าเนินการท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นภายใต้
กรอบของกฎหมาย 

2.10 เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการต่าง ๆ ของบริษทัฯ เครือข่ายบริษทัฯ หรือ 
พนัธมิตรบริษทัฯ ตามท่ีผูรั้บบริการให้ความยินยอมไว ้
3. แหล่งท่ีมาของข้อมลูส่วนบุคคล 

3.1 ขอ้มูลจากผูรั้บบริการโดยตรง ซ่ึงให้ขอ้มูลไวใ้นเอกสารค าขอรับบริการ รวมถึงเอกสารประกอบและขอ้มูลการ
ส่ือสารต่าง ๆ เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ฯลฯ ท่ีผูรั้บบริการไดม้อบให้กบับริษทัฯ ในรูปแบบ
หนงัสือหรือวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2 ขอ้มูลติดต่อกบัหนา้ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ของบริษทัฯ (เช่น บญัชีผูใ้ชง้านส่ือสังคมออนไลน์ รูปโปร
ไฟล ์และ ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะแลว้อื่น ๆ) 

3.3 ขอ้มูลยืนยนัตวัตนของผูรั้บบริการผา่นส่ือต่าง ๆ (เช่น การลงช่ือเขา้ใชส่ื้อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตวัเองของ
ผูรั้บบริการ หรือ ขอ้มูลบตัรช าระเงินซ่ึงไดรั้บการยืนยนัโดยบุคคลอื่น) 

3.4 ขอ้มูลการเขา้ร่วมการประกวดหรือกิจกรรมท่ีจดัโดยบริษทัฯ (เช่น รูปภาพ เสียง หรือ วิดีโอตามท่ีท่านส่ง ซ่ึงอาจจะ
รวมถึงรูปภาพของผูรั้บบริการเอง) 

3.5 ขอ้มูลจากแหล่งอื่น ขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากพนัธมิตรทางธุรกิจ เป็นตน้ เพื่อประโยชน์ของ
ผูรั้บบริการในการใหบ้ริการทางการเงิน ซ่ึงบริษทัฯ จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอืน่ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากผูรั้บบริการ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เวน้แต่บริษทัฯ มีความจ าเป็นตามกรณีท่ีกฎหมายอนุญาต 
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบคุคลของผูรั้บบริการเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นแบบแจง้ฉบบัน้ี และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพ่ือการปฏิบติัตาม
กฎหมายหรือตามอายคุวามทางกฎหมาย เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือเหตุอ่ืนตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบริษทัฯ  
หากผูรั้บบริการยติุความสัมพนัธ์หรือถอนความยินยอมซ่ึงการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ 
จะเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคลต่อไปตาม ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือปฏิบติัในเร่ืองการจดัเก็บ ท าลายเอกสารต่าง ๆ ของบริษทัฯ และ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นแบบแจง้ฉบบัน้ี บริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลของผูรั้บบริการให้แก่
บุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ี 

5.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องคก์รอิสระ หน่วยงานก ากบัดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมถึงเจา้พนกังานซ่ึงใชอ้ านาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อยัการ ต ารวจ เป็นตน้ 

5.2 องคก์ารท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน/บุคคลภายนอกท่ีกฎหมายอนุญาตให้สามารถส่งได ้
หรือพนัธมิตรหรือหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ตามสัญญา 

 



5.3    ตวัแทน ผูรั้บจา้ง/ผูรั้บจา้งช่วง และ/หรือผูใ้หบ้ริการส าหรับการด าเนินงานใด ๆ ให้แก่ บริษทั เช่น ผูต้รวจสอบ
บญัชี ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูพ้ฒันาระบบเวบ็ไซต ์ผูรั้บจา้งดูแลการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

6.1 ขอเขา้ถึงและขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัผูรั้บบริการ ซ่ึงอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทัฯ หรือขอให้
เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล ดงักล่าวท่ีผูรั้บบริการไม่ไดใ้หค้วามยินยอม 

6.2 ร้องขอใหบ้ริษทัฯ แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้มูลส่วนบุคคลใหเ้ป็นปัจจบุนั 
6.3 ขอรับขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัผูรั้บบริการจากบริษทัฯ ได ้ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดท้  าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่น

รูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถใชห้รือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั 

6.4 คดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัผูรั้บบริการ 
6.5 ขอให้บริษทัฯ ระงบัการใช ้หรือด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุ

ตวับุคคลท่ีเป็นผูรั้บบริการไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด 
6.6 ถอนความยินยอมการให้จดัเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยเม่ือใดก็ได ้โดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ ตามวิธีท่ี

บริษทัฯ ก าหนดภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย 
7. ผลการถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล 

7.1 การถอนความยินยอมของผูรั้บบริการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ผูรั้บบริการไดใ้หค้วามยินยอมไปแลว้ก่อนหนา้นั้น 

7.2 กรณีท่ีผูรั้บบริการประสงคท่ี์จะถอนความยินยอมกบับริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 
อาจจะมีผลกระทบต่อการใหค้วามยินยอมเก่ียวกบัการพิจารณาผลิตภณัฑ/์บริการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่
สามารถปฏิบติัตามสัญญาได ้รวมถึงส่งผลกระทบต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการต่าง ๆ ของผูรั้บบริการตามขอ้ 9.1 

7.3 หลงัจากถอนความยินยอมแลว้บริษทัฯ จะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลต่อไปตาม ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือวิธีปฏิบติัใน
เร่ืองการจดัเก็บ ท าลายเอกสารต่าง ๆ ของบริษทัฯ และตามท่ีกฎหมายก าหนด 
8. สิทธิของผู้รับบริการในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ในฐานะท่ีผูรั้บบริการเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ผูรั้บบริการมีสิทธิตามท่ีก าหนดไวโ้ดยพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ผูรั้บบริการสามารถขอใชสิ้ทธิตา่ง ๆ ของผูรั้บบริการไดต้ามช่องทางท่ีบริษทัฯ ก าหนดในขอ้ 
13. หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยจะสามารถเร่ิมใชสิ้ทธิได ้เม่ือกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลมีผลใชบ้งัคบักบับริษทัฯ 
ซ่ึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- สิทธิขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ในกรณีการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หากผูรั้บบริการไดใ้ห้ความยินยอมให้บริษทัฯ เก็บ
รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมท่ีให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล
ใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนั้น) ผูรั้บบริการมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลอยูก่บับริษทัฯ 
เวน้แต่มีขอ้จ ากดัสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ผูรั้บบริการอยู ่ทั้งน้ี การถอนความยินยอมอาจส่งผล
กระทบต่อการใชผ้ลิตภณัฑ ์และ/หรือบริการต่าง ๆ เช่น ผูรั้บบริการจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ โปรโมชัน่หรือขอ้เสนอใหม่ๆ 

https://pttpdpa.pttplc.com/DataSubject


ไม่ไดรั้บผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีดีย่ิงขึ้นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ หรือไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารอนัเป็น
ประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ จึงควรศึกษาและสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม 

- สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (Right to Access) ผูรั้บบริการมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ และขอให้บริษทัฯ ท าส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ผูรั้บบริการ รวมถึงขอใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการ 

- สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (Data Portability Right) ผูรั้บบริการมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบคุคลของผูรั้บบริการในกรณีท่ี
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่นรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใชง้านไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดย
อตัโนมติั และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอใหบ้ริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงั ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลอื่นโดยตรงเวน้แต่ไม่
สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตทุางเทคนิค  ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการขา้งตน้ตอ้งเป็นขอ้มูลส่วนบคุคลท่ี
ผูรั้บบริการไดใ้หค้วามยินยอมแก่บริษทัฯ ในการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ 
จ าเป็นตอ้งเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้ผูรั้บบริการสามารถใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/หรือบริการของบริษทัฯ ไดต้ามความ
ประสงคซ่ึ์งผูรั้บบริการเป็นคู่สัญญาอยูก่บับริษทัฯ หรือเพื่อใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของผูรั้บบริการก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละ/
หรือบริการขอบริษทัฯ หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลอืน่ตามท่ีผูมี้อ  านาจตามกฎหมายก าหนด 

- สิทธิขอคัดค้าน (Right to Object) ผูรั้บบริการมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล
ของผูรั้บบริการในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของผูรั้บบริการท่ีท าขึ้นเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือของบคุคลหรือหน่วยงานน้ีสมเหตุสมผลภายใต้
กรอบของกฎหมาย หรือเพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากผูรั้บบริการยื่นคดัคา้น บริษทัฯ จะยงัคง
ด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของผูรั้บบริการต่อไปเฉพาะท่ีบริษทัฯ สามารถแสดงเหตุผลตาม
กฎหมายไดว่้ามีความส าคญัย่ิงกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูรั้บบริการหรือเป็นไปเพื่อการยืนยนัสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบติัตาม
กฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 

นอกจากน้ี ผูรั้บบริการยงัมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของผูรั้บบริการท่ีท า
ขึ้นเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการตลาดหรือเพ่ือวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการศึกษาวิจยัทาวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติไดอี้ก
ดว้ย 

- สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมลู (Erasure Right) ผูรั้บบริการมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบคุคลของผูรั้บบริการ 
หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบคุคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัผูรั้บบริการได ้หากผูรั้บบริการเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูรั้บบริการถูกเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษทัฯ  หมดความจ าเป็น
ในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี หรือเม่ือผูรั้บบริการไดใ้ชสิ้ทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้
สิทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 

- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to Restrict Processing) ผูรั้บบริการมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ชัว่คราวในกรณีท่ีบริษทัฯ อยูร่ะหว่างตรวจสอบตามค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลหรือขอคดัคา้นของผูรั้บบริการ 
หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษทัฯ หมดความจ าเป็นและตอ้งลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแต่
ผูรั้บบริการขอให้บริษทัฯ ระงบัการใชแ้ทน 



- สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Rectification Right) ผูรั้บบริการมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบคุคลของผูรั้บบริการให้ถูกตอ้ง 
เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด 

-  สิทธิร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ผูรั้บบริการมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หาก
ผูรั้บบริการเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

-  การใชสิ้ทธิของผูรั้บบริการดงักล่าวขา้งตน้อาจถูกจ ากดัภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และมีบางกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ี
บริษทัฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถด าเนินการตามค าขอใชสิ้ทธิขา้งตน้ของผูรั้บบริการได ้เช่น ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ค าส่ังศาล เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การใชสิ้ทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เป็นตน้ หากบริษทัฯ ปฏิเสธค าขอ
ขา้งตน้ บริษทัฯ จะแจง้เหตผุลของการปฏิเสธใหผู้รั้บบริการทราบดว้ย 

ทั้งน้ี ผูรั้บบริการสามารถด าเนินการขอใชสิ้ทธิต่าง ๆ ไดผ้า่นช่องทาง  Email. hr@psgeneration.com   โดยบริษทัฯจะท า
การตรวจสอบและด าเนินการใหภ้ายในระยะเวลา 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูรั้บบริการไดย้ืน่ค  าขอและเอกสารประกอบครบถว้น   

บริษทัฯ อาจขยายระยะเวลาด าเนินการตามสิทธิของผูรั้บบริการขา้งตน้ออกไปอีก 60 วนั นบัแต่ส้ินสุดระยะเวลา
ด าเนินการตามท่ีระบุไว ้หากบริษทัฯ พิจารณาว่ามีเหตจุ าเป็นตามสมควรท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตามสิทธิของ
ผูรั้บบริการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูรั้บบริการมีการขอรับส าเนาเพ่ิมเติมมากจนเกินความจ าเป็น 
บริษทัฯ อาจพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดัการไดต้ามสมควรแก่กรณี 
 
9. คุกกีแ้ละเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน 

        ปตท. ใชคุ้กก้ีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการท างานของเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเก็บรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลเม่ือ
ผูรั้บบริการเขา้ชมเวบ็ไซต ์และบริษทัฯ มีความประสงคจ์ะใชคุ้กก้ีทางเลือกเพื่อช่วยใหเ้ราสามารถปรับปรุงเวบ็ไซตข์อง 
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่ใชคุ้กก้ีทางเลือกจนกวา่ผูรั้บบริการจะอนุญาตใหเ้ราเปิดใชง้านคุกก้ีดงักล่าว นอกจากน้ี 
เวบ็ไซตข์องเราอาจมีการใชง้าน Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลการใชง้านเวบ็ไซตแ์ละน าขอ้มูลมาพฒันา
ปรับปรุงเวบ็ไซตข์องเรา ผูรั้บบริการสามารถศึกษารายละเอียดของการใชคุ้กก้ีไดจ้ากนโยบายการใชคุ้กก้ีของบริษทั 
 
10. ความปลอดภัยในการเกบ็รักษาข้อมลูส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าและ/หรือเลือกใชร้ะบบการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบคุคลให้มีกลไกและเทคนิคท่ีเหมาะสม และมีมาตรการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจ ากดัการเขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูรั้บบริการจากพนกังาน ลูกจา้ง และตวัแทนของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูรั้บบริการถูกน าไปใช ้เปิดเผย ท าลาย หรือเขา้ถึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 
11. ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงท าหน้าท่ีควบคุมข้อมูล 

บริษทัฯ ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตามนโยบายและปฏิบติัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลของบริษทัฯ ท่ี
ประกาศใชอ้ยา่งเคร่งครัด 
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12. บันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์  
เวบ็ไซตข์อง บริษทัฯ มีการเก็บบนัทึกการเขา้ออกโดยอตัโนมติัท่ีสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลดงักล่าวกบัขอ้มูลท่ีระบุตวั

บุคคลได ้เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เวบ็ไซตท่ี์เขา้ออกก่อนและหลงั และประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็น
ตน้ ทั้งน้ีเป็นไปตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 
13. ช่องทางการติดต่อ 

กรณีผูรั้บบริการตอ้งการติดต่อ มีขอ้สงสัย หรือตอ้งการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล การใชสิ้ทธิของผูรั้บบริการ สามารถติดต่อบริษทัฯ หรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั
ฯ ไดด้งัช่องทางต่อไปน้ี 

(1) ผูรั้บบริการสามารถติดต่อบริษทัฯ ได ้ดงัน้ี 
ติดต่อบริษทัฯ : ผา่นช่องทางเวบ็ไซต์ www.psgeneration.com 
(2) ผูรั้บบริการสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล (Data Protection Officer) ดงัน้ี 
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล: Email. hr@psgeneration.com 
(3) หมายเลขติดต่อ 02-508-1122 ต่อ 421 (จนัทร์ - ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ยกเวน้วนัหยดุราชการ) 
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