
นโยบายความเป็นส่วนตัว 

1.       บทน ำ 

  

1.1 ขอต้อนรับสู ่Esrith แพลตฟอร์มที่ด ำเนินกำรโดย บริษัท อีเอสอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกดัและบริษัทในกลุม่และบริษัท
ในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัวำ่ “Esri”, “เรำ”, “พวกเรำ” หรือ “ของเรำ”) Esri มีหน้ำที่รับผิดชอบภำยใต้กฎหมำย
และข้อบงัคบัควำมเป็นสว่นตวัทีบ่งัคบัใช้ (“กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล”) อยำ่งจริงจงั และยดึมัน่
ตอ่กำรเคำรพสทิธิและให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมเป็นสว่นตวัของผู้ใช้เว็บไซต์ Esrith ทัง้หมด (เรียกรวมกนัวำ่ 
“ไซต์”) (เรำเรียกไซต์และบริกำรท่ีเรำมอบให้ดงัที่ระบไุว้ในไซต์ของเรำโดยรวมวำ่ “บริกำร”) และ “ผู้ใช้” หมำยถงึ ผู้ใช้ที่
มีบญัชีซึง่ได้ลงทะเบยีนกบัเรำและใช้ไซต์ (เรียกแยกและเรียกรวมกนัวำ่ “ผู้ใช้” “คณุ” หรือ “ของคณุ”) เรำตระหนกัถงึ
ควำมส ำคญัของข้อมลูสว่นบคุคลที่คณุมอบให้แก่เรำ และเช่ือวำ่เรำมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจดักำร ปกปอ้ง และ
ด ำเนินกำรข้อมลูสว่นบคุคลของคณุอยำ่งเหมำะสม นโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้ (“นโยบำยควำมเป็นสว่นตวั” หรือ 
“นโยบำย”) ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อชว่ยให้คณุเข้ำใจเก่ียวกบัวิธีที่เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำร
ข้อมลูสว่นบคุคลที่คณุมอบให้แกเ่รำและ/หรือข้อมลูของคณุที่เรำครอบครองไมว่ำ่จะในปัจจบุนัหรืออนำคต รวมทัง้ยงั
เป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสนิใจก่อนที่คณุจะให้ข้อมลูสว่นตวัใดๆ แก่เรำ โปรดอำ่นนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีโ้ดย
ละเอียด หำกคณุมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมลูเหลำ่นีห้รือข้อปฏิบตัวิำ่ด้วยควำมเป็นสว่นตวัของเรำ โปรดดสูว่นของหวัข้อ 
“มีค ำถำม ข้อกงัวล หรือค ำร้องเรียนใช่หรือไม ่โปรดติดตอ่เรำ” ในตอนท้ำยของนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้

  

1.2     “ข้อมลูสว่นบคุคล” หมำยถงึ ข้อมลูเก่ียวกบับคุคลไมว่ำ่จริงหรือเท็จที่สำมำรถใช้เป็นข้อมลูที่ระบตุวัตนของบคุคลผู้นัน้ 

หรือจำกข้อมลูดงักลำ่วหรือข้อมลูอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออำจสำมำรถเข้ำถึงได้ ตวัอยำ่งข้อมลูสว่นบคุคลที่พบบอ่ยได้แก ่

ช่ือ หมำยเลขประจ ำตวั และข้อมลูกำรติดตอ่ 

  

1.3 ในกำรใช้บริกำร เยีย่มชมไซต์ และ/หรือเข้ำถงึบริกำร คณุได้รับทรำบและตกลงวำ่คณุยอมรับข้อปฏิบตัิ ข้อก ำหนด 
และ/หรือนโยบำยที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้และคณุ ยินยอมให้เรำเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ
ด ำเนินกำรข้อมลูสว่นบคุคลของคณุดงัที่ระบไุว้ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้หำกคณุไมย่ินยอมให้เรำด ำเนินกำร
ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุดงัที่ระบไุว้ในนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันี ้โปรดอยำ่ใช้บริกำรหรือเข้ำถงึไซต์หำกเรำ
เปลีย่นแปลงนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัของเรำ เรำจะโพสต์กำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วหรือนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัที่
แก้ไขบนไซต์ เรำขอสงวนสทิธ์ิในกำรแก้ไขนโยบำยควำมเป็นสว่นตวันีใ้นทกุเมื่อโดยอำจแจ้งหรือไมไ่ด้แจ้งให้คณุ
ทรำบก็ตำม 

  



 

2.        Esri จะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลเมื่อใด 

  

2.1      เรำจะ/อำจเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเมื่อ: 

(ก) เมื่อคณุได้เข้ำถึงและ/หรือใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ หรือลงทะเบียน 

(ข) เมื่อคณุสง่แบบฟอร์ม รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพยีง แบบฟอร์มกำรสมคัรหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์และ
บริกำรของเรำ ไมว่ำ่จะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสำร 

(ค) เมื่อคณุท ำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสำรหรือข้อมลูอื่นใดทีเ่ก่ียวข้องกบักำรติดตอ่ระหวำ่งคณุกบัเรำ หรือเมื่อคณุใช้
ผลติภณัฑ์และบริกำรของเรำ 

(ง)  เมื่อคณุติดตอ่กบัเรำ เช่น ผำ่นทำงโทรศพัท์ (ซึง่จะได้รับกำรบนัทกึ) จดหมำย แฟกซ์ กำรประชมุแบบเห็นหน้ำกนั 
แพลตฟอร์มสือ่ทำงสงัคม และอีเมล 

(จ) เมื่อคณุใช้บริกำรทำงอิเลก็ทรอนิกส์ หรือติดตอ่กบัเรำผำ่นไซต์หรือใช้บริกำร ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรใช้ผำ่น
คกุกี ้ซึง่เรำอำจปรับใช้เมื่อคณุใช้บริกำรหรือเข้ำถึงไซต์ 

(ฉ)          เมื่อคณุด ำเนินธุรกรรมผำ่นบริกำรของเรำ 

(ช)          เมื่อคณุให้ควำมคิดเหน็หรือค ำร้องเรียนแกเ่รำ 

(ซ)          เมื่อคณุลงทะเบียน เข้ำท ำสญัญำ และ/หรือเข้ำร่วมในกำรแขง่ขนั และ/หรือกิจกรรมสง่เสริมกำรขำยซึง่รวมถึงกิจกรรม
สง่เสริมกำรขำยร่วมกบัหุ้นสว่นและ/หรือบริษัทในกลุม่ของเรำ 

(ญ) เมื่อคณุเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลเิคชัน่ของหุ้นสว่นหรือบริษัทในกลุม่ของเรำ 

(ฏ) เมื่อคณุเข้ำเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลเิคชัน่ของบคุคลภำยนอกที่ใช้ และ/หรือ เก่ียวข้องกบับริกำรของเรำ 

(ฏ) เมื่อคณุเช่ือมตอ่บญัชีของคณุกบัเว็บไซต์หรือแอปพลเิคชัน่ของบคุคลภำยนอก แก่บญัชีผู้ใช้ของคณุกบัเรำผำ่นทำง
ไซต์ หรือ 

(ฐ) เมื่อคณุสง่ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุให้แก่เรำด้วยเหตผุลใดก็ตำม 

  

นโยบำยดงักลำ่วข้ำงต้นไมไ่ด้อ้ำงไว้โดยละเอยีดถ่ีถ้วนและเป็นเพยีงตวัอยำ่งทัว่ไปเมื่อเรำเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบั
คณุ 

  



2.2 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูนีเ้พื่อวตัถปุระสงค์ตำ่งๆ (ดงัที่ก ำหนดไว้ด้ำนลำ่ง) 

  

3.      Esri จะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลใดไว้บ้ำง 

3.1    ข้อมลูสว่นบคุคลที่ Esri อำจเก็บรวบรวมนัน้จะรวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง: 

•        ช่ือ 

•        ที่อยูอ่ีเมล 

•        ที่อยูต่ำมบตัรประชำชนหรือพำสปอร์ต 

•        ที่อยูส่ ำหรับเรียกเก็บเงิน 

•        รำยละเอียดบญัชีธนำคำรและข้อมลูกำรช ำระเงิน 

•        หมำยเลขติดตอ่ 

•        หมำยเลขบตัรประชำชนหรือหมำยเลขพำสปอร์ต 

•        ที่อยูอ่ินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) 

•         ข้อมลูอื่นใดเก่ียวกบัผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้ำใช้บริกำรหรือไซต์ของเรำ และเมื่อผู้ใช้ใช้บริกำรหรือไซต์          

           รวมถึงข้อมลูที่เก่ียวกบัวธีิกำรใช้บริกำรหรือไซต์ของผู้ใช้ 

•          ข้อมลูจำกหรือเก่ียวกบัอปุกรณ์ที่คณุเข้ำถงึบริกำรของเรำ และ/หรือไซต์ 

•         รำยละเอียดบญัชีของคณุกบัเว็บไซต์หรือแอปพลเิคชัน่ของบคุคลภำยนอกทีค่ณุได้เช่ือมตอ่บญัชีผู้ใช้ของคณุ 

           กบัเรำผำ่นทำงไซต์ 

•          ข้อมลูสว่นบคุคลที่คณุอำจให้แก่เรำผำ่นทำงไซต์ 

  

3.2 ตำมที่ระบใุนข้อ 2 เรำอำจได้รับข้อมลูเก่ียวกบัคณุและกิจกรรมของคณุที่อยูบ่นและไมอ่ยูบ่นแพลตฟอร์ม Esrith จำก
บริษัทในกลุม่และ/หรือหุ้นสว่นซึง่เป็นบคุคลภำยนอก เช่น ข้อมลูจำกบริษัทในกลุม่และ/หรือหุ้นสว่นท่ีเรำร่วมกนัเสนอ
บริกำรและ/หรือรำยกำรสง่เสริมกำรขำย หรือจำกผู้โฆษณำเก่ียวกบัประสบกำรณ์หรือกำรติดตอ่ของคณุกบัพวกเขำ 
รวมถงึข้อมลูเก่ียวกบัเว็บไซต์และแอปพลเิคชัน่ท่ีคณุเข้ำเยีย่มชม  

  



3.3        หำกคณุไมป่ระสงค์ให้เรำ เก็บรวบรวม ข้อมลู/ข้อมลูสว่นบคุคลดงัที่กลำ่วมำข้ำงต้น คณุอำจยกเลกิได้ทกุเมือ่ผำ่นทำง
ไซต์หรือโดยกำรแจ้งควำมประสงค์ให้เจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมลูของเรำทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คณุสำมำรถอำ่น
ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรยกเลกิได้ที่สว่นด้ำนลำ่งในหวัข้อ “วธีิที่คณุสำมำรถยกเลกิ ลบ ร้องขอกำรเข้ำถงึ หรือแก้ไข
ข้อมลูที่คณุให้แก่เรำ” อยำ่งไรก็ตำม โปรดจ ำไว้วำ่กำรยกเลกิกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลหรือถอนควำมยินยอม
ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ แบง่ปัน หรือด ำเนินกำรข้อมลูสว่นบคุคลของคณุกบัเรำนัน้อำจสง่ผลตอ่กำรใช้บริกำรของคณุ  

3.4  เมื่อคณุใช้แอปพลเิคชนั เว็บไซต์หรือบริกำรอื่นของบคุคลภำยนอกที่ใช้หรือรวมกบับริกำรของเรำ บคุคลภำยนอกนัน้
อำจรับข้อมลูเก่ียวกบัสิง่ทีค่ณุโพสต์หรือแบง่ปัน 

  

4.           กำรดเูว็บเพจ 

ในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์สว่นใหญ่ด้วยอปุกรณ์ของคณุ อปุกรณ์ของคณุจะสง่ข้อมลูซึง่อำจมีข้อมลูสว่นบคุคลของคณุซึง่
จะถกูบนัทกึไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคณุเรียกดเูว็บของเรำ ซึง่โดยทัว่ไปจะรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง ท่ีอยู ่IP ของ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตัิกำร ช่ือ/เวอร์ชนัของเบรำว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้ำง หน้ำที่ร้องขอ วนัท่ี/เวลำ และบำงครัง้อำจ
รวมถงึ "คกุกี"้ (ซึง่คณุสำมำรถปิดใช้งำนได้โดยก ำหนดลกัษณะอปุกรณ์ของคณุ) เพื่อชว่ยให้ไซต์จดจ ำกำรเข้ำชมครัง้
ลำ่สดุของคณุ เมื่อคณุเข้ำสูร่ะบบ ข้อมลูนีจ้ะเช่ือมโยงกบับญัชีผู้ใช้ของคณุ นอกจำกนีข้้อมลูนีจ้ะน ำไปใช้ในเชิงสถิติที่
ไมร่ะบช่ืุอเพื่อชว่ยให้เรำท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัวิธีที่ผู้ เยี่ยมชมใช้งำนไซต์ของเรำ 

 

5.           คกุกี ้

5.1 เรำอำจมกีำรใช้ “คกุกี”้ หรือคณุลกัษณะอื่นๆ ในบำงครำวเพื่อชว่ยให้เรำหรือบคุคลภำยนอกสำมำรถเก็บรวบรวมหรือ
แบง่ปันข้อมลู เพื่อชว่ยเรำปรับปรุงไซต์และบริกำรท่ีเรำน ำเสนอ หรือช่วยให้เรำมอบบริกำรและคณุลกัษณะใหม่ๆ  ได้ 
“คกุกี”้ คือตวัระบตุำ่งๆ ที่เรำสง่ไปยงัอปุกรณ์ของคณุ เพื่อชว่ยให้เรำสำมำรถจดจ ำอปุกรณ์ของคณุ และบอกเก่ียวกบั
วิธีและเวลำในกำรใช้หรือเยี่ยมชมบริกำรหรือไซต์ จ ำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตำมควำมเคลือ่นไหวภำยในไซต์ของเรำ เรำ
อำจเช่ือมโยงข้อมลูคกุกีก้บัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ นอกจำกนี ้คกุกีย้งัเช่ือมโยงกบัข้อมลูเก่ียวกบัรำยกำรท่ีคณุเลอืก
ซือ้และบญัชีรำยช่ือสนิค้ำที่คณุเข้ำไปชมด้วย ตวัอยำ่งเช่น เรำใช้ข้อมลูนีเ้พื่อตดิตำมข้อมลูเก่ียวกบัรถเข็นสนิค้ำของ
คณุ นอกจำกนี ้ ยงัมกีำรใช้คกุกีเ้พื่อมอบเนือ้หำที่เหมำะสมกบัควำมสนใจของคณุโดยเฉพำะ และเพื่อตรวจสอบกำร
ใช้งำนไซต์ 

5.2 คณุอำจปฏิเสธกำรใช้คกุกีไ้ด้โดยเลอืกกำรตัง้คำ่ที่เหมำะสมในอปุกรณ์ของคณุ อยำ่งไรก็ดี โปรดจ ำไว้วำ่หำกคณุ
ปฏิเสธกำรใช้คกุกี ้คณุอำจไมส่ำมำรถใช้ฟังก์ชนักำรท ำงำนของไซต์หรือบริกำรได้อยำ่งเต็มที่ 

  

 



6.       กำรดแูละดำวน์โหลดเนือ้หำและโฆษณำ 

เมื่อคณุทอ่งเว็บเพจตำ่งๆ โดยใช้อปุกรณ์ของคณุ ขณะที่คณุเข้ำชมเนือ้หำและโฆษณำและเข้ำใช้งำนซอฟต์แวร์อื่นๆ  
บน ไซต์ของเรำหรือผำ่นบริกำร ข้อมลูเดียวกนัสว่นใหญ่จะถกูสง่มำถงึเรำ (รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงที่อยู ่  IP ระบบ 
ปฏิบตัิกำร ฯลฯ) แตแ่ทนที่จะสง่กำรเข้ำชมหน้ำตำ่งๆ ของคณุ คอมพิวเตอร์จะสง่ข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หำ กำรโฆษณำที่
ด ูและ/หรือซอฟต์แวร์ที่ตดิตัง้โดยบริกำรและเว็บไซต์และเวลำให้แก่เรำ 

  

7.           ชมุชนและกำรสนบัสนนุ 

7.1 เรำให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรบริกำรลกูค้ำผำ่นอีเมลและแบบฟอร์มควำมคดิเห็น เพื่อให้กำรสนบัสนนุลกูค้ำ เรำจะขอที่
อยูอ่ีเมลและหมำยเลขติดตอ่ของคณุ เรำใช้เพียงข้อมลูที่ได้รับจำกลกูค้ำที่ขอรับกำรสนบัสนนุ รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง 
ที่อยูอ่ีเมล ส ำหรับกำรบริกำรสนบัสนนุลกูค้ำ และเรำจะไมส่ง่หรือแบง่ปันข้อมลูนีก้บับคุคลภำยนอก 

  

8.       กำรส ำรวจ 

บำงครัง้ เรำอำจร้องขอข้อมลูจำกผู้ใช้ผำ่นกำรส ำรวจตำ่งๆ กำรเข้ำร่วมในกำรส ำรวจเหลำ่นีข้ึน้อยูก่บัควำมสมคัรใจ
ทัง้สิน้ ดงันัน้คณุจงึสำมำรถเลอืกได้วำ่จะเปิดเผยข้อมลูของคณุแก่เรำหรือไม ่ ข้อมลูที่ร้องขออำจรวมถงึแตไ่มจ่ ำกดั
เพียง ข้อมลูกำรติดตอ่ (ได้แก่ ทีอ่ยูอ่ีเมล) และข้อมลูทำงประชำกรศำสตร์ (ได้แก่ ควำมสนใจ หรือระดบัอำย)ุ ข้อมลูที่
ได้จำกกำรส ำรวจนีจ้ะน ำมำใช้เพือ่ตรวจสอบและปรับปรุงกำรใช้งำนและควำมพงึพอใจในกำรบริกำร และจะไมถ่กูสง่
ให้แก่บคุคลภำยนอก ยกเว้น ผู้ รับจ้ำงทีช่่วยเรำในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกำรส ำรวจ 

  

9.     เรำมวีิธีกำรใช้ข้อมลูที่คณุให้แกเ่รำอยำ่งไรบ้ำง 

9.1 เรำอำจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์อยำ่งน้อยหนึง่
วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เพื่อพิจำรณำและ/หรือด ำเนินกำรกำรยื่นเร่ือง/ธุรกรรมของคณุกบัเรำ 

(ข) เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร ให้ และ/หรือบริหำรกำรใช้งำนของคณุและ/หรือเพื่อเข้ำถงึบริกำรและเว็บไซต์ของเรำ รวมถึง
ควำมสมัพนัธ์และบญัชีผู้ใช้ของคณุกบัเรำ 

(ค)         เพื่อจดักำร ด ำเนินกำร บริหำร และจดัหำบริกำรแก่คณุ รวมถงึชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดัเตรียมบริกำรของเรำ 
รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรจดจ ำควำมต้องกำรของคณุ 



 (ง) เพื่อตอบรับ ด ำเนินกำร จดักำร หรือท ำธุรกรรมให้เสร็จสมบรูณ์ และ/หรือท ำตำมกำรร้องขอเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และ
บริกำรของคณุ และแจ้งให้คณุทรำบเก่ียวกบัปัญหำด้ำนกำรบริกำรและกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบับญัชี ที่มีควำม
ผิดปกต ิ

(จ) เพ่ือบงัคบัใช้เง่ือนไขกำรให้บริกำรหรือข้อตกลงสทิธ์ิกำรใช้งำนส ำหรับผู้ใช้ท่ีเก่ียวข้อง 

(ฉ) เพ่ือปอ้งกนัควำมปลอดภยัและสทิธ์ิ ทรัพย์สนิสว่นบคุคล หรือควำมปลอดภยัของบคุคลอ่ืน 

(ช) เพื่อระบตุวัตนและ/หรือกำรตรวจสอบควำมถกูต้อง 

(ซ) เพื่อรักษำและควบคมุกำรอปัเดตซอฟต์แวร์และ/หรือกำรอปัเดตอืน่ๆ และให้กำรสนบัสนนุท่ีจ ำเป็นในบำงครำวเพื่อให้
แนใ่จวำ่บริกำรของเรำจะเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 

(ฌ) เพื่อจดักำรหรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรลกูค้ำ ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของคณุ จดักำรหรือตอบข้อซกัถำมที่
ได้รับ (หรืออ้ำงวำ่ได้รับ) จำกคณุหรือในนำมของคณุ 

(ญ)  เพื่อติดตอ่หรือสือ่สำรกบัคณุผำ่นกำรโทรด้วยเสยีง ข้อควำม และ/หรือข้อควำมแฟกซ์ อีเมล และ/หรือกำรสง่ไปรษณีย์ 
หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรและ/หรือจดักำรควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งคณุกบัเรำหรือกำรใช้
บริกำรของเรำ เช่นวำ่แตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรสื่อสำรข้อมลูด้ำนกำรจดักำรท่ีเก่ียวเนื่องกบับริกำรของเรำกบัคณุ คณุ
รับทรำบและยอมรับวำ่กำรสือ่สำรดงักลำ่วของเรำนัน้อำจเป็นด้วยวิธีกำรสง่จดหมำยโต้ตอบ เอกสำรหรือกำรแจ้ง
ประกำศแก่คณุ ซึง่อำจเก่ียวข้องกบักำรเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุบำงประกำรบนหน้ำซอง/หีบหอ่จดหมำย
ด้ำนนอก เพื่อกำรจดัสง่สิง่ดงักลำ่ว 

(ฎ)         เพื่อด ำเนินกำรศกึษำวจิยั วิเครำะห์ และพฒันำกิจกรรมตำ่งๆ (รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรวิเครำะห์ข้อมลู กำรส ำรวจ 
กำรพฒันำผลติภณัฑ์และบริกำร และ/หรือ กำรท ำแฟม้ประวตั)ิ เพื่อ วิเครำะห์กำรใช้บริกำร  เพื่อน ำไปปรับปรุงบริกำร
หรือผลติภณัฑ์ของเรำ และ/หรือช่วยเสริมประสบกำรณ์ของลกูค้ำ 

 (ฏ) เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบและท ำกำรส ำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนำดและองค์ประกอบของกลุม่เปำ้หมำยของเรำ 
และท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัประสบกำรณ์ที่ลกูค้ำได้รับจำกบริกำรของ Esri 

(ฑ) ในกรณีที่คณุให้ควำมยินยอมให้เรำสง่ข้อมลูกำรตลำดและกำรสง่เสริมกำรขำย และเอกสำรที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์
และ/หรือบริกำร (รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง ผลติภณัฑ์และ/หรือบริกำรของบคุคลที่สำมซึง่ Esri อำจท ำงำนร่วมกนัหรือ
มีข้อผกูพนัตอ่กนั)  เพื่อกำรตลำดและในเร่ืองดงักลำ่วนี ้ โดยผำ่นรูปแบบกำรตดิตอ่สือ่สำรตำ่งๆ ได้แก่ กำรสง่
ไปรษณีย์ กำรบริกำรตำมต ำแหนง่ที่ตัง้หรือรูปแบบอื่นใด  ซึง่ Esri (และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง) อำจ 
จ ำหนำ่ย ท ำกำรตลำด หรือสง่เสริมกำรขำย ไมว่ำ่ผลติภณัฑ์หรือบริกำรดงักลำ่วจะมีอยูใ่นขณะนีห้รือจะเกิดขึน้ใน
อนำคตหรือไมก็่ตำม  

(ฒ)  เพื่อตอบสนองตอ่กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือปฏิบตัิตำมหรือเป็นไปตำมกฎหมำยที่บงัคบัใช้ ข้อก ำหนดของ
ภำครัฐหรือตำมกฎข้อบงัคบัภำยใต้อ ำนำจกำรพิจำรณำทีเ่ก่ียวข้อง รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพียง กำรดแูลให้เป็นไปตำม



ข้อก ำหนดเพื่อท ำให้กำรเปิดเผยข้อมลูนัน้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยที่ Esri หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องหรือบริษัท
ในเครือต้องปฏิบตัิตำม  

(ณ) เพื่อจดัท ำข้อมลูสถิตแิละงำนวิจยัเพื่อกำรรำยงำนภำยในองค์กรและตำมกฎหมำย และ/หรือตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบั
กำรจดัเก็บบนัทกึ 

(ด) เพื่อปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรตรวจสอบประวตัิควำมเป็นมำทำงธุรกิจหรือกิจกรรมกำรคดักรองอื่นใด (รวมถงึแตไ่ม่
จ ำกดัเพียง กำรตรวจสอบประวตัิควำมเป็นมำ) ซึง่เป็นไปตำมข้อผกูพนัทำงกฎหมำยหรือตำมกฎข้อบงัคบั หรือ
กระบวนกำรจดักำรควำมเสีย่งของเรำซึง่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้หรือที่เรำได้เป็นผู้น ำมำใช้ 

(ต) เพื่อตรวจสอบบริกำรของเรำหรือ ธุรกิจของ Esri  

(ถ) เพื่อปอ้งกนัและตรวจสอบกำรฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมำย กำรละเว้นหรือกำรประพฤติผิด ไมว่ำ่จะเก่ียวข้องกบักำร
ใช้บริกำรของเรำหรือกิจกรรมอื่นใดอนัเกิดจำกควำมสมัพนัธ์ของคณุกบัเรำ และไมว่ำ่จะมคีวำมสงสยัในสิง่ที่ได้
กลำ่วถงึข้ำงต้นหรือไมก็่ตำม 

(ท) เพื่อจดัเก็บ โฮสต์ ส ำรองข้อมลู (ไมว่ำ่จะเพื่อกำรกู้คืนจำกควำมเสยีหำยหรือเหตอุื่นใด) ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ ไมว่ำ่
จะอยูใ่นหรือนอกอ ำนำจกำรพิจำรณำ 

(ธ) เพื่อจดักำรและ/หรือชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สนิของธุรกิจหรือธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สนิ
ของธุรกิจทีม่ีศกัยภำพ ซึง่ธุรกรรมดงักลำ่วเก่ียวข้องกบั Esri ในฐำนะผู้มีสว่นร่วมหรือเก่ียวข้องกบับริษัทท่ีเก่ียวข้อง
หรือบริษัทในเครือของ Esri ในฐำนะผู้มีสว่นร่วมเทำ่นัน้ หรือเก่ียวข้องกบั Esri และ/หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือที่
เก่ียวข้องของ Esri อยำ่งน้อยหนึง่แหง่ในฐำนะผู้มีสว่นร่วม และอำจมีองค์กรภำยนอกทีเ่ป็นผู้มีสว่นร่วมในธุรกรรม
ดงักลำ่ว "ธุรกรรมเก่ียวกบัทรัพย์สนิของธุรกิจ" หมำยถึง กำรซือ้ ขำย ให้เช่ำ ควบรวม กำรควบ หรือกำรซือ้กิจกำรอื่นใด 
กำรจ ำหนำ่ยจ่ำยโอนหรือกำรให้เงินทนุแก่องค์กรหรือสว่นหนึง่สว่นใดขององค์กรหรือธุรกิจหรือทรัพย์สนิอื่นใดของ
องค์กร และ/หรือ 

(น) วตัถปุระสงค์อื่นใดที่เรำได้แจ้งแกค่ณุ ณ เวลำที่ได้รับควำมยินยอมจำกคณุ (รวมเรียกวำ่ “วตัถปุระสงค์”) 

9.2 เนื่องจำกวตัถปุระสงค์ที่เรำจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือด ำเนินกำรข้อมลูสว่นบคุคลของคณุขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ วตัถปุระสงค์ดงักลำ่วอำจไมป่รำกฎในข้ำงต้น อยำ่งไรก็ตำม เรำจะแจ้งให้คณุทรำบถึง
วตัถปุระสงค์ดงักลำ่ว ณ เวลำทีข่อรับควำมยินยอมจำกคณุ เว้นแตก่ำรด ำเนินกำรข้อมลูที่เก่ียวข้องโดยไมไ่ด้รับควำม
ยินยอมจำกคณุนัน้เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลก ำหนดไว้ 

 

10.          Esri คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้ำอยำ่งไรบ้ำง 

เรำน ำมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัตำ่งๆ มำใช้เพื่อให้แนใ่จวำ่ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุที่อยูใ่นระบบของเรำนัน้มี
ควำมปลอดภยั ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้จะถกูเก็บไว้ในเครือขำ่ยที่มคีวำมปลอดภยั และสำมำรถเข้ำถงึได้โดย



พนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเทำ่นัน้ ซึง่จะเป็นบคุคลที่มีสทิธิพิเศษในกำรเข้ำถึงระบบดงักลำ่ว เรำจะรักษำข้อมลูสว่นบคุคล
ของคณุตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลและ/หรือกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เรำจะท ำลำยหรือไม่
ระบช่ืุอข้อมลูสว่นบคุคลของคณุทนัทีที่มีเหตผุลอนัเช่ือได้วำ่ (i) วตัถปุระสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลนัน้
ไมต่รงกบักำรรักษำข้อมลูสว่นบคุคลดงักลำ่วไว้อีกตอ่ไป และ (ii) ไมจ่ ำเป็นต้องรักษำข้อมลูสว่นบคุคลดงักลำ่วเพื่อ
วตัถปุระสงค์ทำงกฎหมำยหรือธุรกิจอีกตอ่ไป หำกคณุหยดุกำรใช้งำนไซต์ หรือสทิธิกำรใช้งำนไซต์และ/หรือบริกำร
ของคณุสิน้สดุลง เรำอำจจดัเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลตอ่ไปได้ตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลและข้อผกูพนัของเรำภำยใต้กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนี ้ ภำยใต้กฎหมำยที่
บงัคบัใช้ เรำอำจท ำลำยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุอยำ่งปลอดภยัโดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

  

11.         Esri เปิดเผยข้อมลูที่รวบรวมจำกผู้ เยี่ยมชมให้แก่บคุคลภำยนอกหรือไม่ 

11.1     ในกำรด ำเนินธุรกิจของเรำ เรำอำจจ ำเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุให้แก่ผู้ให้บริกำรซึง่เป็นบคุคลภำยนอก 
ตวัแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องของเรำ และ/หรือบคุคลที่สำมอื่นๆ ไมว่ำ่จะมีสถำนท่ีตัง้อยูใ่น
ประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบขุ้ำงต้นอยำ่งน้อยหนึง่วตัถปุระสงค์ ผู้ให้บริกำรซึง่เป็น
บคุคลภำยนอก ตวัแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องของเรำ และ/หรือบคุคลภำยนอกอื่นๆ ดงักลำ่ว
นัน้อำจด ำเนินกำรข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในนำมของเรำหรือในลกัษณะอื่นใดเพื่อวตัถปุระสงค์ดงัที่ระบขุ้ำงต้น
อยำ่งน้อยหนึง่วตัถปุระสงค์ บคุคลภำยนอกดงักลำ่วรวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง: 

(ก) บริษัทในเครือ บริษัทในกลุม่และบริษัทท่ีเก่ียวข้องของเรำ 

(ข) ผู้ รับจ้ำง ตวัแทน ผู้ให้บริกำร และบคุคลภำยนอกอื่นๆ ทีเ่รำใช้เพื่อสนบัสนนุธุรกิจของเรำ บคุคลเหลำ่นีร้วมถงึแตไ่ม่
จ ำกดัเพียง ผู้ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรจดักำรหรือด้ำนอื่นๆ อนัได้แก่ บริษัทรับสง่จดหมำย บริษัทท่ีให้บริกำรด้ำน
โทรคมนำคม บริษัทท่ีให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และศนูย์ข้อมลู 

(ค) ผู้ซือ้ ผู้ รับโอนหรือผู้สบืต ำแหนง่ในกรณีควบรวมกิจกำร ถอนทนุ ปรับโครงสร้ำง จดัระเบียบองค์กรใหม ่เลกิกิจกำร หรือ
กำรขำยหรือโอนสนิทรัพย์บำงสว่นหรือทัง้หมดของ Esri ไมว่ำ่จะเป็นกำรด ำเนินงำนตอ่เนื่องหรือเป็นสว่นหนึง่ของกำร
ล้มละลำย กำรเลกิกิจกำรทัง้หมด หรือกำรด ำเนินกำรท่ีคล้ำยกนั ซึง่ข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัผู้ใช้บริกำรของเรำที่ Esri 
ถือครองอยูเ่ป็นสว่นหนึง่ของสนิทรัพย์ที่ถ่ำยโอนไป และ/หรือ 

(ง) บคุคลภำยนอกทีเ่รำได้เปิดเผยข้อมลูให้เพื่อวตัถปุระสงค์อยำ่งน้อยหนึง่วตัถปุระสงค์ และบคุคลภำยนอกดงักลำ่ว
อำจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมลูสว่นบคุคลของคณุเพื่อวตัถปุระสงค์อยำ่งน้อยหนึง่วตัถปุระสงค์ 

  



11.2 เรำอำจจ ำเป็นต้องแบง่ปันข้อมลูเชิงสถิตแิละประชำกรศำสตร์เก่ียวกบัผู้ใช้และกำรใช้บริกำรของผู้ใช้ของเรำให้แก่ผู้
จดัหำโฆษณำและกำรเขียนโปรแกรม ข้อมลูนีจ้ะไมร่วมข้อมลูใดๆ ที่อำจน ำไปใช้เพื่อระบตุวัตนของคณุโดยเฉพำะ 
หรือเพื่อค้นข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัตวัคณุ 

11.3 เพื่อหลกีเลีย่งข้อสงสยั ในกรณีที่กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องอื่นๆ 
อนญุำตให้องค์กร เช่นองค์กรของเรำ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุโดยไมต้่องรับควำม
ยินยอมจำกคณุ ให้น ำกำรอนญุำตโดยกฎหมำยข้ำงต้นมำใช้บงัคบัตอ่ไป 

11.4 บคุคลภำยนอกอำจปิดกัน้หรือเข้ำถึงข้อมลูสว่นบคุคลที่สง่ตอ่ไปยงัหรืออยูใ่นไซต์อยำ่งผิดกฎหมำย เทคโนโลยีอำจ
ท ำงำนผิดปกติหรือไมท่ ำงำนตำมที่คำดหวงั หรือบคุคลใดอำจเข้ำถึง ใช้ข้อมลูอยำ่งไมเ่หมำะสม หรือใช้ข้อมลูในทำงที่
ผิด โดยที่ไมไ่ด้มีสำเหตมุำจำกเรำ ถึงกระนัน้ก็ตำม เรำจะใช้มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัที่สมเหตสุมผลเพื่อคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุตำมที่ก ำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล อยำ่งไรก็ดี เรำไม่
สำมำรถรับประกนัถึงควำมปลอดภยัได้โดยสิน้เชิงในกรณีที่มิอำจหลกีเลีย่งได้ เช่นวำ่แตไ่มจ่ ำกดัเพียง เมื่อกำร
เปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุำตเกิดจำกกำรเจำะข้อมลูที่ประสงค์ร้ำยที่มคีวำมซบัซ้อนโดยผู้ที่ไมพ่อใจ โดยที่ไมไ่ด้มี
สำเหตมุำจำกเรำ 

  

12.         ข้อมลูที่รวบรวมโดยบคุคลภำยนอก 

12.1    ไซต์ของเรำใช้ Google Analytics ซึง่เป็นบริกำรวิเครำะห์เว็บท่ีให้บริกำรโดย Google, Inc . (“Google”) Google 
Analytics ใช้คกุกีซ้ึง่เป็นไฟล์ข้อควำมที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคณุ เพื่อชว่ยเว็บไซต์วิเครำะห์วธีิกำรใช้งำนของผู้ใช้ 
ข้อมลูที่คกุกีส้ร้ำงขึน้เก่ียวกบักำรใช้งำนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคณุ) จะถกูสง่และจดัเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย 
Google ในประเทศสหรัฐอเมริกำ Google จะใช้ข้อมลูนีเ้พื่อประเมินกำรใช้งำนเว็บไซต์ รวบรวมรำยงำนเก่ียวกบั
กิจกรรมทีเ่กิดขึน้ในเว็บไซต์ส ำหรับผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ และให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักิจกรรมของเว็บไซต์และ
กำรใช้งำนอินเทอร์เนต็ Google ยงัอำจสง่ข้อมลูนีใ้ห้แก่บคุคลภำยนอกตำมที่กฎหมำยได้ก ำหนดไว้ หรือเมื่อ
บคุคลภำยนอกดงักลำ่วด ำเนินกำรประมวลผลข้อมลูในนำมของ Google Google จะไมเ่ช่ือมโยงที่อยู ่IP ของคณุกบั
ข้อมลูอื่นท่ี Google เก็บรักษำไว้ 

12.2     เรำและบคุคลภำยนอก อำจให้บริกำรดำวน์โหลดแอปพลเิคชนัซอฟต์แวร์ในบำงครำวเพื่อให้คณุสำมำรถใช้บริกำรหรือ
ใช้งำนผำ่นบริกำร แอปพลเิคชนัเหลำ่นีอ้ำจเข้ำถึงโดยแยกกนั และอนญุำตให้บคุคลภำยนอกเรียกดขู้อมลูที่ระบตุวัตน
ของคณุ ได้แก่ ช่ือ ID ผู้ใช้ และที่อยู ่IP ของคอมพิวเตอร์ของคณุ หรือข้อมลูอื่นใด เช่น คกุกี ้ที่คณุอำจได้ตดิตัง้ไว้ก่อน
หน้ำนี ้ หรือที่แอปพลเิคชนัหรือเว็บไซต์ของบคุคลภำยนอกได้ติดตัง้ไว้ให้แก่คณุ นอกจำกนีแ้อปพลเิคชนัเหลำ่นีอ้ำจ
ขอให้คณุให้ข้อมลูเพิม่เตมิแก่บคุคลภำยนอกโดยตรง ผลติภณัฑ์หรือบริกำรของบคุคลภำยนอกที่จดัหำมำผำ่นแอป
พลเิคชนัเหลำ่นีไ้มใ่ช่ผลติภณัฑ์หรือบริกำรของ Esri หรือ Esri ไมไ่ด้เป็นผู้ควบคมุ ขอแนะน ำให้อำ่นข้อก ำหนดและ
นโยบำยอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบคุคลภำยนอกดงักลำ่วบนเว็บไซต์เหลำ่นัน้หรือเว็บไซต์อื่นๆ 



  

13.          กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและไซต์ของบคุคลภำยนอก 

13.1  เรำไมรั่บประกนัวำ่ข้อมลูสว่นบคุคลและ/หรือข้อมลูอื่นท่ีคณุให้แก่ไซต์ของบคุคลภำยนอกจะมีควำมปลอดภยั เรำน ำ
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยัตำ่งๆ มำใช้เพื่อรักษำควำมปลอดภยัให้กบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุซึง่อยูใ่นควำม
ครอบครองหรือควบคมุของเรำ ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้จะถกูเก็บไว้ในเครือขำ่ยทีม่ีควำมปลอดภยั และสำมำรถ
เข้ำถงึได้โดยพนกังำนจ ำนวนจ ำกดัเทำ่นัน้ ซึง่จะเป็นบคุคลทีม่ีสทิธิพิเศษในกำรเข้ำถงึระบบดงักลำ่ว และต้องปกปอ้ง
ข้อมลูสว่นบคุคลที่เป็นควำมลบั เมื่อคณุสง่ค ำสัง่ซือ้หรือเข้ำถงึข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ เรำขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่
มีควำมปลอดภยั ข้อมลูสว่นบคุคลหรือข้อมลูที่ละเอียดออ่นทัง้หมดที่คณุให้นัน้จะถกูน ำไปเข้ำรหสัไว้ในฐำนข้อมลู
ของเรำเพื่อให้เข้ำถึงได้เฉพำะตำมที่ระบขุ้ำงต้นเทำ่นัน้  

13.2       ด้วยควำมพยำยำมทีจ่ะเพิ่มประโยชน์ให้แก่คณุ เรำอำจเลอืกเว็บไซต์ของบคุคลภำยนอกตำ่งๆ ทีจ่ะเช่ือมโยงหรือติดตัง้
ภำยในไซต์ เรำยงัอำจเข้ำร่วมในกำรพฒันำแบรนด์ร่วมหรือสร้ำงควำมสมัพนัธ์อื่นใด เพื่อน ำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ 
และ/หรือบริกำรและคณุลกัษณะอื่นๆ แก่ผู้ เข้ำชม ไซต์ที่เช่ือมโยงเหลำ่นีจ้ะมีนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัและกำรจดักำร
ด้ำนควำมปลอดภยัแยกตำ่งหำกแบบอิสระ แม้วำ่บคุคลภำยนอกจะมคีวำมเก่ียวข้องกบัเรำ แตเ่รำไมม่ีสทิธิในกำร
ควบคมุไซต์ที่เช่ือมโยงเหลำ่นีไ้ด้ เนื่องจำกแตล่ะไซต์จะมีข้อปฏิบตัิด้ำนควำมเป็นสว่นตวัและกำรเก็บรวบรวมข้อมลู
แยกตำ่งหำกเป็นอิสระจำกเรำ ข้อมลูที่รวบรวมขึน้จำกหุ้นส่วนท่ีมีแบรนด์ร่วมกบัเรำหรือเว็บไซต์ของบคุคลภำยนอก 
(แม้วำ่จะน ำเสนอในหรือผำ่นเว็บไซต์ของเรำ) อำจไมไ่ด้รับมำจำกเรำ 

13.3 ดงันัน้เรำจึงไมต้่องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนือ้หำ กำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั (หรือกำรไมไ่ด้รับควำมปลอดภยั) 
และกิจกรรมตำ่งๆ ของไซต์ที่เช่ือมโยงเหลำ่นี ้ ไซต์ที่เช่ือมโยงเหลำ่นีม้ีไว้เพื่อควำมสะดวกของคณุ และให้คณุเข้ำใช้
งำนด้วยควำมรับผิดชอบของคณุเอง อยำ่งไรก็ตำม เรำต้องกำรปกปอ้งควำมสมบรูณ์ของไซต์และลงิก์ที่อยูใ่นแตล่ะ
ไซต์ของเรำ และรับฟังข้อคดิเห็นเก่ียวกบัไซต์ที่เช่ือมโยงเหลำ่นี ้(รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียง หำกลงิก์เฉพำะไมท่ ำงำน) 

  

14.         วิธีที่คณุสำมำรถยกเลกิ ลบ ร้องขอกำรเข้ำถึง หรือแก้ไขข้อมลูที่คณุให้แก่เรำ 

14.1 กำรยกเลกิและถอนควำมยินยอม 

14.1.1 คณุอำจถอนควำมยินยอมของคณุเก่ียวกบักำรเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของคณุซึง่อยูใ่น     
ครอบครองหรือควบคมุของเรำได้ โดยกำรสง่อเีมลไปท่ี เจ้ำหน้ำทีคุ่้มครองข้อมลูสว่นบคุคลของเรำ ตำมที่อยูอ่เีมลท่ี
แสดงไว้ด้ำนลำ่งในสว่น 15.1 

14.1.2  เมื่อเรำได้รับค ำสัง่เก่ียวกบักำรถอนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจนจำกคณุและตรวจสอบข้อมลูประจ ำตวัของคณุ  
แล้ว เรำจะด ำเนินกำรตำมค ำขอในกำรถอนควำมยินยอม และหลงัจำกนัน้เรำจะไมเ่ก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย



ข้อมลูสว่นบคุคลของคณุในลกัษณะตำมที่ระบไุว้ในกำรร้องขอของคณุ หำกเรำไมส่ำมำรถตรวจสอบข้อมลูประจ ำตวั
หรือไมเ่ข้ำใจค ำสัง่ของคณุ เรำจะติดตอ่เพื่อขอค ำอธิบำยเก่ียวกบักำรร้องขอดงักลำ่ว 

14.1.3 อยำ่งไรก็ตำม กำรถอนควำมยนิยอมอำจท ำให้เกิดผลอนัเกิดจำกกำรถอนดงักลำ่วได้ ในเร่ืองดงักลำ่วนีข้ึน้อยูก่บั
ขอบเขตของกำรถอนควำมยินยอมที่จะให้เรำด ำเนินกำรกบัข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ และนัน่อำจหมำยควำมวำ่เรำ
จะไมส่ำมำรถให้บริกำรแกค่ณุตอ่ไปได้ เรำจึงอำจต้องยตุคิวำมสมัพนัธ์ที่มีอยูแ่ละ/หรือสญัญำทีค่ณุมีกบัเรำ ฯลฯ 
แล้วแตว่ำ่จะเป็นกรณีใด ซึง่เรำจะแจ้งให้คณุทรำบ 

14.2       กำรร้องขอกำรเข้ำถึงและ/หรือกำรแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคล 

14.2.1    หำกคณุมีบญัชีกบัเรำ คณุอำจเข้ำถึงและ/หรือแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของคณุซึง่อยู่ในครอบครองหรือควบคมุของเรำ  
ได้ด้วยตนเองผำ่นหน้ำกำรตัง้คำ่บญัชีที่อยูใ่นไซต์ หำกคณุไมม่ีบญัชีกบัเรำ เรำจะไมม่ีข้อมลูสว่นบคุคลของคณุ 

14.2.2   ส ำหรับกำรร้องขอเพื่อเข้ำถึงข้อมลูสว่นบคุคล เมื่อเรำมีข้อมลูของคณุอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรแล้ว เรำจะให้ข้อมลู 
สว่นบคุคลที่เก่ียวข้องแกค่ณุภำยใน 30 วนั หำกเรำไมส่ำมำรถตอบสนองกำรร้องขอของคณุภำยใน 30 วนัดงักลำ่ว 
เรำจะแจ้งให้คณุทรำบเก่ียวกบัระยะเวลำที่เร็วที่สดุที่เรำสำมำรถให้ข้อมลูที่คณุร้องขอได้ โปรดจ ำไว้วำ่กฎหมำย
เก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลอำจยกเว้นข้อมลูสว่นบคุคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอกำรเข้ำใช้งำนของคณุ 

14.2.3    ส ำหรับกำรร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคล เมื่อเรำมีข้อมลูของคณุเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรแล้ว เรำจะ: 

(ก)        แก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของคณุภำยใน 30 วนั หำกเรำไมส่ำมำรถแก้ไขได้ภำยในระยะเวลำดงักลำ่ว เรำจะแจ้งให้คณุ
ทรำบเก่ียวกบัระยะเวลำกำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เร็วที่สดุ โปรดจ ำไว้วำ่กฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล
อำจยกเว้นข้อมลูสว่นบคุคลบำงประเภทจำกกำรร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบเุวลำที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขจำก
เรำในสถำนกำรณ์ (ตำ่งๆ) แม้วำ่จะคณุจะร้องขอมำก็ตำม  

14.2.4 ภำยใต้ขอบเขตที่อนญุำตโดยกฎหมำยเรำอำจคดิคำ่ธรรมเนยีมตำมสมควรส ำหรับกำรด ำเนินกำรและจดักำรค ำร้อง
ของคณุในกำรเข้ำถึงข้อมลูสว่นบคุคล หำกเรำเลอืกที่จะคดิคำ่ธรรมเนียม เรำจะแจ้งคำ่ธรรมเนียมโดยประมำณเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรให้แก่คณุ โปรดจ ำไว้วำ่เรำไมจ่ ำเป็นต้องตอบสนองหรือด ำเนินกำรใดๆ ตอ่ค ำร้องขอกำรเข้ำถงึข้อมลู
ของคณุเว้นแตค่ณุตกลงที่จะจ่ำยคำ่ธรรมเนียม 

14.2.5    เรำสงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลของคณุตำมข้อก ำหนดท่ีระบไุว้ในกฎหมำยเก่ียวกบักำรคุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่ข้อก ำหนดระบแุละ/หรือให้สทิธิองค์กรที่จะปฏิเสธกำรแก้ไขข้อมลูสว่นบคุคลในสถำนกำรณ์ที่ระบุ
ไว้ 

  

15.        มีค ำถำม ข้อกงัวล หรือค ำร้องเรียนใช่หรือไม ่โปรดติดตอ่เรำ 

15.1  หำกคณุมีค ำถำมหรือข้อกงัวลเก่ียวกบัข้อปฏิบตัวิำ่ด้วยควำมเป็นสว่นตวัของเรำ หรือเก่ียวกบักำรจดักำรบริกำร โปร 
ติดตอ่เรำทนัทีที่: esrith.contact@cdg.co.th 



  

15.2 ในกรณีที่คณุใช้อเีมลหรือจดหมำยเพื่อสง่ค ำร้องเรียนของคณุ โปรดระบทุี่สว่นหวัเร่ืองวำ่เป็นค ำร้องเรียนเก่ียวกบั
กฎหมำยคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่จะช่วยให้เรำด ำเนินกำรค ำร้องเรียนของคณุโดยเร่งดว่นได้โดยสง่ตอ่ไปยงั
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องในองค์กรของเรำเพื่อด ำเนินกำรตอ่ไป ตวัอยำ่งเช่น คณุอำจแทรกข้อควำมในสว่นหวัเร่ืองว่ำ “ค ำ  
ร้องเรียนเก่ียวกบัควำมเป็นสว่นตวั” 

แนน่อนวำ่เรำจะพยำยำม ด ำเนินกำร กบัค ำร้องเรียนหรือข้อข้องใจใดๆ ทีค่ณุประสบอยูอ่ยำ่งเป็นธรรมและโดยเร็ว  

ที่สดุเทำ่ที่จะท ำได้ 

  

16.        ข้อก ำหนดและเง่ือนไข 

             โปรดอำ่นเง่ือนไขกำรให้กำรบริกำรท่ีระบถุึงกำรใช้งำน กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ และข้อจ ำกดักำรรับผิดที่ควบคมุ  

              กำรใช้งำนไซต์และบริกำร รวมถงึนโยบำยทีเ่ก่ียวข้องอื่นๆ 


