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Privacy Policy (PDPA) 

บริษัท แอดวานซ์ แพลตฟอร์ม โซลูช่ัน ออนสมาร์ท จ ากดั 

หรือ APS-On Smart 

……………………………………….. 

 

ส่วนท่ี 1 หลกัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการก าหนดมาตรการเพื่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยซ่ึงถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ี  APS-On Smartให้ความส าคัญต่อการดูแลลูกค้าหรือ

ผูใ้ชบ้ริการของบริษทัฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการแสดงความพร้อมของ APS-On Smart ในการปฏิบติั

ตามผลการบงัคบัใชข้องพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดว้ย 

1.  หลกัพื้นฐานส าคัญเพ่ือคุ้มครอง Privacy และ Information Security 

บริษทัฯ ไดใ้ห้บริการอยูบ่นหลกัพื้นฐานส าคญัเพื่อคุม้ครองความเป็นส่วนตวัส าหรับขอ้มูลส่วน

บุคคล (Privacy) และความมัน่คงปลอดภยั (Information Security) 3 ประการ ดงัน้ี 

1.1  Confidentiality การรักษาความลบั 

1.2  Integrity การรักษาความถูกตอ้งครบถว้น 

1.3  Availability สภาพพร้อมใชง้าน 

2.  การตรวจประเมิน และการรับรองตามมาตรฐานสากล 

2.1  การบริการของบริษัทฯ มีมาตรฐานสากล ตาม  Implementation Methodology ท่ีแต่ละ 

Software ไดก้ าหนดไว ้

2.2  ส่วนอ่ืนๆ ของบริษทัฯ นอกเหนือจากงานบริการ บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ

ก าหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และรักษาความมัน่คงปลอดภยัเอาไวด้ว้ยเช่นกนั 

3.  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
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พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562 (The Personal Data Protection Act B.E. 

2562 : PDPA) มีเจตนารมณ์เพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดก้ าหนดหลกัการส าคญัเอาไวใ้นกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

3.1  การก าหนดความหมายของขอ้มูลส่วนบุคคลวา่หมายถึงอะไรบา้ง และมีก่ีประเภท 

3.2  การด าเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การใช ้การเปิดเผย หรือการ

โอนขอ้มูลส่วนบุคคล โดยหลกัการตอ้งอยูภ่ายใตว้ตัถุประสงค ์และไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคล เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดเอาไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

3.3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าถึง (access) และปรับปรุงแก้ไข (update) 

รวมทั้งลบ (delete) ขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.4  หนา้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

4.  ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร 

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ และไม่รวมถึงขอ้มูลส าหรับใช้ติดต่อ

ในทางธุรกิจ เช่น ช่ือท่ีอยูข่องบริษทั เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษทั เป็นตน้ 

4.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุตวับุคคลไดโ้ดยตรง เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลข

หนงัสือเดินทาง เลขประกนัสังคม เป็นตน้ 

ขอ้มูลชีวภาพ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการน าลกัษณะเด่น

ทางกายภาพหรือพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ท าให้สามารถยืนยนัตวัตนของบุคคลนั้นท่ีไม่เหมือนกัน

บุคคลอ่ืนได้ เช่น ขอ้มูลภาพจ าลองใบหน้า (face recognition) ข้อมูลจ าลองม่านตา (iris) ขอ้มูลจ าลอง

ลายน้ิวมือ (finger print) เป็นตน้ 

4.2 ขอ้มูลท่ีอาจระบุตวับุคคลนั้นไดท้างออ้ม 

ขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได ้เช่น ขอ้มูลสองชุดท่ีอยูใ่นระบบเดียวกนัหรือต่างระบบกนัแต่เอา

ใชป้ระกอบกนัแลว้สามารถเช่ือมโยงระบุไปยงัตวับุคคลนั้นได ้

5.  ข้อมูลส่วนบุคคลมีกีป่ระเภท 

ขอ้มูลส่วนบุคคลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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5.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุตวับุคคลไดโ้ดยตรง และอาจระบุตวับุคคลนั้น ไดโ้ดยออ้ม 

5.2  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว หรือกระทบต่อความรู้สึก (sensitive data) เช่น เช้ือชาติ 

เผา่พนัธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ขอ้มูลพนัธุกรรม หรือขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ 

6.  การเก็บรวมรวบขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงตอ้งด าเนินการโดยความยนิยอม ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดขอ้ยกเวน้เอาไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

7.  การใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้

ใหค้วามยนิยอม เวน้แต่จะมีกฎหมายก าหนดเอาไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

8.  การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงหมายถึงการด าเนินการใดๆ ในการใชว้ิธีการโดยอตัโนมติัใน

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แก้ไข และให้ได้รายงานสรุปผลการด าเนินการ รวมทั้งการส่งหรือโอน

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

9.  การใช้มาตรการความมัน่คงปลอดภยั เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการเปิดเผยโดยมิชอบหรือ

เพื่อมิใหมี้การร่ัวไหลของขอ้มูล 

10.  การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ หรือนอกราชอาณาจกัร ซ่ึงตอ้งไดรั้บความยินยอมจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเสียก่อน เวน้แต่จะเป็นการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

11.  เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ระบุถึง

โดยตรง หรืออาจระบุถึงโดยทางออ้ม เช่น รหัสผ่าน ซ่ึงต้องใช้ร่วมกับขอ้มูลอีกชุด คือ ช่ือ สกุลของ

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว จึงจะรู้ไดว้า่ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เป็นใคร 

12.  ผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอ านาจตัดสินใจเก่ียวกับการ

ด าเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล และมีหนา้ท่ีในการ

ด าเนินการตามค าร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการใช้สิทธิเพื่อเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล และ

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งหรือใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทั้งการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

13.  ผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงด าเนินการ

เก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสั่ง หรือในนามของ ผูค้วบคุมขอ้มูล

ส่วนบุคคล 
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ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล APS-On Smartจึงไดก้ าหนด

นโยบายในการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายขา้งตน้ ดงัน้ี 

1.  การเกบ็รวบรวมและวัตถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็นภายใตว้ตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย โดย

จะเก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง และแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือ

ในขณะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เวน้แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดท้ราบรายละเอียดนั้นอยูแ่ลว้ 

โดยรายละเอียดดงักล่าวจะครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1.1  วตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้หรือเปิดเผย 

1.2  ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

1.3  กรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ

สัญญา หรือมีความจ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเขา้ท าสัญญา รวมทั้งแจง้ถึงผลกระทบท่ีเป็นไปได้

จากการไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคล 

1.4  ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 

1.5  สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.6  การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีอ่ืนใด ท่ีไม่ตอ้งได้รับความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลอนัเป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด 

2.  การใช้ Cookies 

เว็บไซต์บริษทัฯ มีการใช้คุกก้ี (Cookies) ซ่ึงเป็น ไฟล์ข้อมูลเล็กๆ (Text File) ท่ีสร้างขึ้น เพื่อ

บันทึกหรือรับรู้ว่า มีการใช้งาน หรือเรียกดูเว็บไซต์ของบริษทัฯ จากไหนบ้าง ลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการ

เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ สามารถบริหารจดัการ Browser cookies ดว้ยการตั้งค่าของ browser โดยส่วนใหญ่ลูกคา้

หรือผูใ้ช้บริการว่าจะสามารถตั้งค่าป้องกนั Browser ของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการในการยอมรับ Cookies 

ของเวบ็ไซต์ได ้รวมถึงการตั้งค่าให้ Browser แจง้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเม่ือไดรั้บ Cookies ใหม่ อย่างไร

รวมทั้งการไม่ยอมรับ Cookies ใหม่ และสามารถลบ Cookies ของเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ไดเ้ม่ือตอ้งการ 

3.  การเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน 
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ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ่ืน โดยมิได้เก็บรวบรวม

โดยตรงจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล หรือมิใช่กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้ง

ไดรั้บความยินยอมโดยชดัแจง้จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอนัเป็นไปตามท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลก าหนด บริษทัฯ จะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนเพียงเท่าท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนิน

ธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการกับลูกค้าหรือผูใ้ช้บริการของบริษทัฯ โดยจะมีการแจ้งให้

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ หรือมีการประกาศเอาไวอ้ยา่ง

ชดัแจง้ในเวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ ส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี เช่น 

3.1  การศึกษาวิจยั หรือสถิติ 

3.2  การขายและการตลาด (Sales and Marketing) 

3.3  การโฆษณา (Advertising) 

3.4  การรับสมคัรงาน (Recruitment) 

3.5  การด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะจดัให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล และให้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการก าหนดเง่ือนไขหรือหลักการว่า บุคคลใดท่ีแชร์ขอ้มูลเท่าท่ี

จ าเป็นใหก้บับริษทัฯ โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งให้ความส าคญักบัการด าเนินการใดๆ ตามหลกัความถูกตอ้ง

ชอบธรรม และการด าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก าหนดด้วย

เช่นกนั 

4.  การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ส าหรับการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะด าเนินการเท่าท่ีจ าเป็น สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยตอ้งได้รับความยินยอมหรือไดมี้การแจง้ แลว้แต่กรณี ให้เจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อน เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย บริษทัฯ อาจ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหก้บับุคคลต่อไปน้ี 

4.1  บริษทัในเครือ 

4.2  พนัธมิตรทางธุรกิจ 

4.3  ผูใ้หบ้ริการประมวลผลขอ้มูล ทั้งในและต่างประเทศ 
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4.4  หน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีใชอ้  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะด าเนินการให้บุคคล

เหล่านั้ นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวเ้ป็นความลับ และไม่น าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน

นอกเหนือจากขอบเขตท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากท่าน จะถูกเก็บ

ไวบ้น Database Server ของบริษทัฯ ซ่ึงมีมาตรการ การจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูล 

อย่างไรก็ดี หากท่านเช่ือว่าบุคคลท่ีบริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามขา้งตน้ ได้มี

การน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตท่ีไดก้ าหนดไว้ ท่าน

สามารถแจ้งบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ี เพื่อด าเนินการในส่วน

เก่ียวขอ้งต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การ

เปิดเผยขอ้มูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลการให้บริการ หรือ

หน่วยงานก ากับดูแลผูใ้ช้บริการ รวมถึงในกรณีท่ีมีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศยัอ านาจตาม

กฎหมาย อาทิ การร้องขอขอ้มูลเพื่อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจาก

หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงใน

กรณีท่ีมีความจ าเป็นตามสมควรในการบงัคบัใชข้อ้ตกลงและเง่ือนไขการใชบ้ริการของบริษทัฯ ตลอดจน

การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างองคก์ร การควบรวมบริษทั หรือการขายกิจการ บริษทัฯ 

อาจถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีบริษทัฯ เก็บรวบรวมไวไ้ปยงับริษทั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.  การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุ

ตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี และตามหนา้ท่ีภายใตก้ฎหมาย ในกรณีท่ี

มีการด าเนินการทางกฎหมายหรือทางวินยั บริษทัฯ อาจตอ้งเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไวจ้นกว่าการ

ด าเนินการนั้นจะส้ินสุด ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาท่ีเป็นไปไดใ้นการยื่นอุทธรณ์ดว้ย หลงัจากนั้นขอ้มูลส่วน

บุคคลของท่านจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บงัคบัอนุญาต โดยหลงัจากขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านไม่มีความจ าเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บไดอี้กต่อไป บริษทัฯ จะลบหรือท าลายขอ้มูล

ส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้่านทราบ 
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6.  การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีมีการส่งหรือมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ บริษทัฯ จะด าเนินการเพียง

เฉพาะกรณีท่ีประเทศนั้ นๆ มีมาตรฐานการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศก าหนด เวน้แต่ เป็นการปฏิบติัตาม

กฎหมาย หรือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดรั้บทราบ

ถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางท่ีไม่เพียงพอนั้นแลว้ 

ทั้งน้ีบริษทัฯ จะด าเนินการโดยการใชม้าตรการขา้งตน้กบัการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงั

ต่างประเทศ ส าหรับการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผล

ขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงอยูต่่างประเทศและอยูใ่นเครือกิจการ หรือเครือธุรกิจเดียวกนัเพื่อการประกอบกิจการ

หรือธุรกิจร่วมกนั โดยในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ จะด าเนินการใหมี้มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม สามารถ

บงัคบัตามสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ และมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

7.  การด าเนินการกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 

บริษทัฯ ไม่อาจใหบ้ริการกบัผูเ้ยาวท่ี์มีอายุต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะใชบ้ริการ

ภายใตก้ารดูแลหรือไดรั้บความเห็นชอบจากบิดา มารดา หรือผูป้กครองเท่านั้น 

8.  มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

บริษทัฯ ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการประยุกต์ใช้มาตรการในการรักษาความมัน่คงปลอดภัย

ส าหรับการให้บริการกบัลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึง การใช้ การเปิดเผย การแชร์ หรือ

การเปล่ียนแปลง แกไ้ข การท าส าเนา หรือการลบขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

9.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

9.1  ลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการ ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึง ขอรับส าเนาขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวท่ีตนไม่ไดใ้ห้ความ

ยินยอมได้ รวมทั้งมีสิทธิขอแกไ้ข ปรับปรุง ขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบนั ตลอดจนมีสิทธิ

ขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดมี้การจดัท าให้อยูใ่นรูปแบบท่ี

สามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานโดยอตัโนมติั และมีสิทธิขอให้มี

การส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน เม่ือสามารถด าเนินการโดย
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อตัโนมติั โดยการกระท าดงักล่าวตอ้งไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่ขดัต่อขอ้ก าหนด

อ่ืนใดซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

9.2 ลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการ ท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลลบหรือท าลาย หรือท าให้ไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได้ กรณีหมด

ความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

9.3  ลูกคา้ หรือผูใ้ช้บริการ ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการ

เก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล แต่การเพิกถอนความยินยอมนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการ

เก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดมี้การให้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

และผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบของการถอน

ความยนิยอมนั้น 

10.  การด าเนินการ เม่ือมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีขั้นตอนและกระบวนการในการจดัการเม่ือมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแก่

ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกัชา้ภายใน 72 ชัว่โมง นบัแต่ทราบเหตุเท่าท่ี

จะกระท าได ้เวน้แต่การละเมิดดงักล่าวไม่มีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

และในกรณีท่ีมีการละเมิดท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ก็ไดจ้ดัให้มี

มาตรการให้มีการแจง้เหตุการละเมิดให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ พร้อมกบัแนวทางการเยยีวยาโดย

ไม่ชกัชา้ หรือด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

11. การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อให้

ท าหน้าท่ีบริหารจัดการและคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อก าหนดในกฎหมาย (พระราชบัญญัติ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562) เพื่อให้ค  าแนะน า ตรวจสอบการด าเนินงานเก่ียวกับขอ้มูลส่วน

บุคคล รวมทั้งการประสานความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

12.  ธรรมาภิบาลในการด าเนินการกบัข้อมูลส่วนบุคคล (Data Governance) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักับกระบวนการท าให้เกิดธรรมมาภิบาลในการก ากับดูแลการปกป้อง

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลให้มีความมัน่คงปลอดภยั โดยการให้อิสระในการท าหนา้ท่ีตามกฎหมายของ 

DPO รวมทั้ งการให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบการ
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ด าเนินการใดๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้ งการลบ การท าลายข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือพ้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูล เช่น การลบขอ้มูลใน Cookies เป็นตน้ หรือเป็นไปตามท่ีเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลร้องขอ หรือกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยินยอม เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก าหนดให้มีการด าเนินการเก็บรวบรวมโดยไม่ตอ้งขอความยินยอม และมี

มาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

12.1  เพื่อบรรลุว ัตถุประสงค์ในการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ หรือท่ีเก่ียวกบัการศึกษา วิจยั 

12.2  เพื่อป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

12.3  เป็นการจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาซ่ึงเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อ

ใชใ้นการด าเนินการตามค าขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ท าสัญญานั้น 

12.4  เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู ้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หรือปฏิบติัหน้าท่ีในการใช้อ านาจรัฐท่ีไดม้อบหมายให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคล 

12.5  กรณีจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธุ์ 

ศาสนา ขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ ในการปฏิบติัตามกฎหมายเวชศาสตร์ป้องกนั การรักษาทางการแพทย ์การ

จดัการดา้นสุขภาพ หรือเพื่อประโยชน์ดา้นการสาธารณสุข หรือการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้ งการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ หรือ

ประโยชน์สาธารณะอ่ืน หรือประโยชน์สาธารณะท่ีส าคญั หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
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13.  การติดต่อกบับริษัทฯ 

บริษทั แอดวานซ์ แพลตฟอร์ม โซลูชัน่ ออนสมาร์ท จ ากดั หรือ APS-On Smart 

D5/01 ชั้น 5 เลขท่ี 139 อาคารเศรษฐีวรรณ ถนนป้ัน แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร. 02-266-6222 

www.aps-onsmart.com 

Email: aps-onsmart@outlook.com 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 

 

นายอมรนาถ แป้นสุข 

Managing Director 


