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ประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

บริษทั เอแอล ออดิท จ ำกดั (ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “เอแอล”) ใหค้วำมส ำคญัและเคำรพในสิทธิควำมเป็นส่วนตวัของเจำ้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ คู่คำ้ พนกังำน หน่วยงำนก ำกบัดูแลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนิน

ธุรกิจของเอแอล (ต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ท่ำน”) และเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำท่ำนไดรั้บควำมคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ตำมกฎหมำย จึงไดจ้ดัท ำประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีขึ้น เพื่อแจง้ให้ทรำบถึงรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (รวมเรียกวำ่ “กำรประมวลผล”) รวมตลอดถึงกำร

ลบและท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ทั้งช่องทำงออนไลน์ และช่องทำงอ่ืน ๆ ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคลก ำหนด ดงัน้ี 

 

1. วตัถุประสงคก์ำรเก็บ ใช ้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.1. เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำหรือเพื่อปฏิบติัตำมค ำขอใชบ้ริกำร/สัญญำ ซ่ึง

ท่ำนมีควำมประสงค์ให้เอแอลเป็นผูใ้ห้บริกำรแก่ท่ำน หรือท่ำนมีควำมประสงคใ์นกำรขำยสินคำ้/บริกำร

ให้แก่เอแอล เช่น เพื่อกำรขำยสินคำ้และ/หรือบริกำร หรือปฏิบติัตำมสัญญำใด ๆ ซ่ึงท่ำนเป็นคู่สัญญำกบัเอ

แอล ซ่ึงรวมถึง กำรให้บริกำรท ำบญัชี ตรวจสอบบญัชี งำนทำงทะเบียนกบัหน่วยรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง งำน

บริกำรท่ีปรึกษำ จดักำรบญัชีผูใ้ช ้(Account) ของท่ำน, กำรจดัส่งสินคำ้หรือส่งมอบบริกำร, กำรบริกำรหลงั

กำรขำย และด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อใหท้่ำนไดรั้บสินคำ้และ/หรือ บริกำรตำมท่ีท่ำนไดร้้องขอ 

1.2.    เพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมำยของเอแอลหรือของบุคคลอ่ืน 

1.2.1 เพื่อให้เอแอลสำมำรถจัดกำร พฒันำ และด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ ซ่ึง

รวมถึงกำรบริหำรจดักำรและพฒันำสินคำ้ และ/หรือบริกำร (รวมถึงเวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชัน่) 

กำรตรวจสอบและป้องกนักำรฉ้อโกง หรืออำชญำกรรมอ่ืน ๆ กำรจดักำรควำมสัมพนัธ์ลูกคำ้และ

ผูท่ี้อำจเป็นลูกคำ้ กำรบ ำรุงรักษำและกำรใชร้ะบบไอที  

1.2.2 เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนควำมปลอดภยั เช่น จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนดว้ย เช่น กำรเขำ้สถำนท่ีของเอแอล กำรเขำ้สู่ระบบ 

(Log in) เขำ้เวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ 

1.2.3 เพื่อด ำเนินกำรทำงกำรตลำด และวิเครำะห์ขอ้มูล (Marketing and Data Analysis) เช่น กำรแจ้ง

ข่ำวสำรและสิทธิประโยชน์ ผ่ำนทำง อีเมล เอสเอ็มเอส แอพพลิเคชัน่ โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์ได

เร็กเมล รวมถึงเพื่อประโยชน์ในกำรวิจยัทำงกำรตลำด เช่น ท ำแบบสอบถำม เขำ้สัมภำษณ์ 

1.2.4 เพื่อกำรใชสิ้ทธิเรียกร้องทำงกฎหมำย 
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1.3 เพื่อป้องกนัและระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอ่ืน เช่น กำรติดต่อในกรณี

ฉุกเฉิน กำรควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 

1.4 เพื่อให้สำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำย เช่น กำรปฏิบติัตำมบทบญัญติัของกฎหมำย กฎระเบียบ และค ำสั่งของ

ผูท่ี้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

1.5 เพื่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะของเอแอล หรือปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรใช้

อ ำนำจรัฐท่ีไดม้อบให ้

1.6 กรณีท่ีท่ำนใหค้วำมยนิยอม เอแอลจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.6.1 เพื่อให้เอแอล และพนัธมิตร ส่งข่ำวสำรและสิทธิประโยชน์ผ่ำนทำงอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเค

ชนั โซเชียลมีเดีย โทรศพัท ์และไดเร็กเมล 

1.6.2 เพื่อให้เอแอลด ำเนินกำรจดักิจกรรมนอกจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ โดยอำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนเพิ่มเติม โดยจะแจง้ใหท้รำบและขอควำม ยนิยอมจำกท่ำนใหม่เป็นครำว ๆ ไป 

ทั้งน้ี ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกบัควำมยนิยอมไดใ้นขอ้ 4 

1.7 วตัถุประสงคใ์นกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลส ำหรับพนกังำนของเอ

แอล เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัส ำหรับพนักงำนของเอแอล ซ่ึงเอแอลไดป้ระกำศให้

พนกังำนไดรั้บทรำบ 

 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

2.1 เม่ือท่ำนจะซ้ือ หรือซ้ือสินคำ้ และ/หรือ บริกำร เขำ้ร่วมกิจกรรมกบัเอแอล หรือเขำ้เป็นพนกังำนของเอแอล 

รวมทั้งกำรเขำ้เป็นสมำชิกเวบ็ไซต ์แอพพลิเคชัน่ เอแอลจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

2.1.1 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นำมสกุล วนัเดือนปี สถำนท่ีเกิด สถำนภำพ ท่ีอยู่ ขอ้มูลตำมท่ีระบุในบตัร

ประจ ำตวัประชำชนและ/หรือหนงัสือเดินทำง Line ID ส ำเนำบตัรประชำชน ส ำเนำหนงัสือเดินทำง 

ประวติักำรสนทนำในแอปพลิเคชนัต่ำง ๆ เป็นตน้ 

2.1.2 ขอ้มูลกำรติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู ่ช่องทำงติดต่อในส่ือสังคมออนไลน์ สถำนท่ีท ำงำน 

เป็นตน้ 

2.1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบังำนของท่ำน เช่น อำชีพ ต ำแหน่ง ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ขอ้มูลประวติักำรท ำงำน

ท่ีอำ้งอิงรวมทั้งบุคคลท่ีท่ำนอำ้งอิง เป็นตน้ 

2.1.4 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำร เช่น ประวติักำรซ้ือสินคำ้ ประวติักำรเคลมสินคำ้และ/

หรือขอ้ร้องเรียน เป็นตน้ 

2.1.5 ขอ้มูลท่ีท่ำนไดใ้ห้ไวแ้ก่เม่ือท่ำนติดต่อเอแอล หรือเอแอลดูแลให้บริกำรหลงักำรขำย กำรท ำวิจยั 

และกำรสัมภำษณ์ 
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2.1.6 ภำพถ่ำย ภำพเคล่ือนไหว เสียง รวมทั้งขอ้มูลชีวภำพ ของท่ำน ตำมวตัถุประสงคใ์นกำรเก็บ ใช ้และ

เปิดเผย ในแต่ละประเภท 

 

2.2 เม่ือท่ำนเขำ้ชม และ/หรือซ้ือสินคำ้และ/หรือบริกำรออนไลน์ หรือเขำ้ชมเวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชัน่ เอแอลจะ

เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัน้ี 

2.1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบักำรสมคัรสมำชิก (Registration) เช่น ช่ือ-นำมสกุล อีเมล ์เบอร์มือถือ รหสัผำ่น 

2.1.2 ขอ้มูลเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีท่ำนใช้ เช่น IP Address และขอ้มูลท่ีอยู่ (Location Data) 

หรือ Other device identifier 

2.1.3 ชนิดและเวอร์ชนัของเบรำเซอร์ท่ีท่ำนใช ้รวมถึงชนิดและเวอร์ชนัของ plug-in ของเบรำเซอร์ 

2.1.4 กำรตั้งค่ำเขตเวลำ (Time zone) 

 

2.3 เม่ือท่ำนติดต่อเอแอล เพื่อขอรับบริกำรจำกเอแอล หรือร่วมกิจกรรมใด ๆ หรือเขำ้ร่วมงำนหรือปฏิบติังำนกบั

เอแอล เอแอลจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น 

2.3.1 ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ นำมสกุล วนัเดือนปีท่ีเกิด รูปถ่ำย หมำยเลขบตัรประชำชน หมำยเลขหนงัสือ

เดินทำง หมำยเลขสมำชิกส ำหรับกำรไดรั้บสิทธิประโยชน์จำกเอแอล และ/หรือ พนัธมิตรทำงธุรกิจ

ของเอแอล ขอ้มูลสุขภำพ ขอ้มูลกำรแพอ้ำหำร เป็นตน้ 

2.3.2 ขอ้มูลกำรติดต่อ เช่น ช่ือ นำมสกุล อีเมล เบอร์โทรศพัท ์ท่ีอยู่ 

2.3.3 ขอ้มูลเก่ียวกับกำรร่วมกิจกรรม เช่น ประวติักำรร่วมกิจกรรมในคร้ังก่อน ๆ ภำพถ่ำยในแต่ละ

กิจกรรม 

 

2.4 เอแอลอำจมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ* ตำมท่ีกฎหมำย

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนด เพื่อใชง้ำนตำมวตัถุประสงคท่ี์เอแอลแจง้ไวใ้นประกำศเก่ียวกบัควำมเป็น

ส่วนตวัน้ี เช่น 

2.4.1 ในบำงกรณี เอแอลอำจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่ำน แมว้่ำ สินคำ้ หรือบริกำร หรือกำร

ด ำเนินธุรกิจของเอแอลนั้น นั้นไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลชนิดพิเศษโดยตรง เช่น เอแอลจ ำเป็นตอ้งใช้

บตัรประชำชนของท่ำน ซ่ึงอำจมีขอ้มูลศำสนำ เพื่อใชใ้นกำรยืนยนัตวัตนของท่ำน หรือด ำเนินกำร

ทำงภำษี 

2.4.2 ในบำงกรณี เอแอลอำจเก็บ ใช้ เปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่นขอ้มูลชีวภำพของท่ำน ท่ี

จ ำเป็นต่อ กำรป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต กำรด ำเนินกำรรักษำควำมปลอดภยัในชิวิตและ
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ทรัพยสิ์นของเอแอล และหรือของพนกังำน ผูบ้ริหำร กรรมกำร ผูถื้อหุ้นรวมทั้งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

อ่ืนใดของเอแอล ซ่ึงอำจจดัเก็บไวใ้นส่ือ หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่ำงๆตำมควำมเหมำะสม เช่น 

ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบ scan น้ิวมือ/ใบหนำ้ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Cloud รวมทั้งในรูปแบบ

เอกสำร เป็นตน้  

 

2.5 ในกรณีท่ีจ ำเป็น เอแอลจะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่ำนโดยไดรั้บควำมยินยอมโดยชดั

แจง้จำกท่ำนหรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนั้น ทั้งน้ี เอแอลจะใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดี

ท่ีสุดในกำรจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ

ของท่ำน 

* หมำยเหตุ: ขอ้มูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ หมำยถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีควำมอ่อนไหว ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

เช่น เช้ือชำติ เผ่ำพนัธ์ุ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง ควำมเช่ือในลทัธิ ศำสนำ พฤติกรรมทำงเพศ ประวติัอำชญ

กรรม ขอ้มูลสุขภำพ ควำมพิกำร ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภำพ เป็นตน้ 

3. คุกก้ี เอแอลมีกำรใชคุ้กก้ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล ตำมท่ีก ำหนดไวต้ำมนโยบำยกำรใชคุ้กก้ี 

4. กำรขอควำมยนิยอมและผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ำกกำรถอนควำมยนิยอม 

4.1 ในกรณีท่ีเอแอลเก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยอำศยัควำมยนิยอมของท่ำน ท่ำนมีสิทธิ

ท่ีจะถอนควำมยินยอมของท่ำนท่ีให้ไวก้ับเอแอลได้ตลอดเวลำ ซ่ึงกำรถอนควำมยินยอมน้ีจะไม่ส่งผล

กระทบต่อกำรเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่ำนไดใ้หค้วำมยินยอมไปแลว้  

เวน้แต่มีขอ้จ ำกดัสิทธิในกำรถอนควำมยนิยอมโดยกฎหมำยหรือสัญญำท่ีใหป้ระโยชน์แก่ท่ำน 

4.2 หำกท่ำนถอนควำมยินยอมท่ีไดใ้ห้ไวก้บัเอแอล หรือปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลบำงอย่ำง อำจส่งผลให้เอแอลไม่

สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อบรรลุวตัถุประสงคบ์ำงส่วนหรือทั้งหมดตำมท่ีระบุไวใ้นประกำศเก่ียวกบัควำมเป็น

ส่วนตวัน้ีได ้

4.3 หำกท่ำนมีอำยุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนกำรให้ควำมยนิยอมโปรดแจง้รำยละเอียดผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองให้

เอแอลทรำบเพื่อใหเ้อแอลสำมำรถด ำเนินกำรขอควำมยนิยอมจำกผูใ้ชอ้  ำนำจปกครองดว้ย 

 

5. ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

5.1 เอแอลจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำท่ีจ ำเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ำมประเภทขอ้มูล

ส่วนบุคคลแต่ละประเภท เวน้แต่กฎหมำยจะอนุญำตให้มีระยะเวลำกำรเก็บรักษำท่ีนำนขึ้น ในกรณีท่ีไม่
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สำมำรถระบุระยะเวลำกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน เอแอลจะเก็บรักษำขอ้มูลไวต้ำมระยะเวลำ

ท่ีอำจคำดหมำยไดต้ำมมำตรฐำนของกำรเก็บรวบรวม (เช่น อำยคุวำมตำมกฎหมำยทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

5.2 เอแอลจดัใหมี้ระบบกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรลบหรือท ำลำยขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ก ำหนดระยะเวลำ

กำรเก็บรักษำหรือท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือเกินควำมจ ำเป็นตำมวตัถุประสงค์ในกำร เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วน

บุคคลนั้น 

5.3 กรณีท่ีเอแอลใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยขอควำมยินยอมจำกท่ำน เอแอลจะประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่ำวจนกว่ำท่ำนจะแจง้ขอยกเลิกควำมยินยอมและเอแอลด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนเสร็จส้ิน

แลว้ อยำ่งไรก็ดี เอแอลจะยงัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำท่ีจ ำเป็นส ำหรับบนัทึกเป็นประวติัวำ่ท่ำนเคย

ยกเลิกควำมยนิยอม เพื่อให ้เอแอลสำมำรถตอบสนองต่อค ำขอของท่ำนในอนำคตได ้ 

 

6. กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใหบุ้คคลอ่ืน 

6.1 เอแอล ประมวลผล เปิดเผยและแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนกบั  

6.1.1 หน่วยงำนรำชกำร บุคคลและนิติบุคคลอ่ืน (“บุคคลอ่ืน”) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ำรเก็บรวบรวม 

ใช้ เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีระบุไวใ้นนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัน้ี เช่น 

หน่วยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้ง (เช่น กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กรมสรรพำกร ส ำนกังำนประกนัสังคม 

กรมศุลกำกร เป็นตน้) บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกดั ผูใ้หบ้ริกำรเก่ียวกบัธุรกรรมและกำรเงิน 

(เช่น ธนำคำร บริษทัรับช ำระเงินแทน) ผูใ้หบ้ริกำรทำงดำ้นเทคโนโลย ี(เช่น ระบบคลำวด ์บริกำร

ส่ง SMS บริกำร data analytics) ผูใ้ห้บริกำรจดัท ำโปรแกรมและระบบไอทีต่ำง ๆ บริษทัประกัน  

หน่วยงำนทำงดำ้นกฎหมำย ท่ีปรึกษำ หน่วยงำนของรัฐ หรือบุคคลภำยนอกอ่ืน ๆ (ในประเทศ

ไทยหรือท่ีอ่ืนใด) ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัหมำยเรียก ค ำสั่งศำล หรือกระบวนกำรหรือขอ้ก ำหนด

ทำงกฎหมำยอ่ืน ๆ ภำยใต้กฎหมำยหรือกฎข้อบังคับของประเทศไทย หรือกฎหมำยและกฎ

ขอ้บงัคบัของเขตอ ำนำจศำลอ่ืนท่ีใชบ้งัคบักบัเอแอล และสถำบนักำรเงินอ่ืน ๆ เพื่อจดักำรควำม

เส่ียง เพื่อช่วยตรวจจบัและป้องกนักำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำยและกำรฉ้อโกงท่ีอำจเกิดขึ้นรวมถึง

กำรละเมิดอ่ืน ๆ ต่อนโยบำยและขอ้ตกลงของเอแอล รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีจ ำเป็นเพื่อให้เอแอล

สำมำรถด ำเนินธุรกิจ ให้บริกำร และปฏิบติัต่อท่ำน รวมถึงด ำเนินกำรใด ๆ ตำมวตัถุประสงคก์ำร

เก็บรวบรวมและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตำมท่ีระบุไวใ้นประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวั

น้ี 

6.2 เอแอลจะก ำหนดใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมำตรกำรปกป้องขอ้มูลของท่ำนอยำ่งเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคลดงักล่ำวเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอ่ืนใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจโดยมิชอบ  
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7. กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปต่ำงประเทศ 

7.1 เอแอลอำจส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงับุคคลอ่ืนในต่ำงประเทศในกรณีท่ีจ ำเป็นเพื่อกำร

ปฏิบติัตำมสัญญำซ่ึงท่ำนเป็นคู่สัญญำ หรือเป็นกำรกระท ำตำมสัญญำระหว่ำง เอแอลกับบุคคลหรือนิติ

บุคคลอ่ืนเพื่อประโยชน์ของท่ำนหรือเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอของท่ำนก่อนเขำ้ท ำสัญญำ หรือ

เพื่อป้องกนัหรือระงบัอนัตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของท่ำนหรือบุคคลอ่ืน เพื่อปฏิบติัตำมกฎหมำย 

หรือเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อด ำเนินภำรกิจเพื่อประโยชน์สำธำรณะท่ีส ำคญั 

7.2 เอแอลอำจเก็บขอ้มูลของท่ำนบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลำวด์ท่ีให้บริกำรโดยเอแอล หรือบุคคลอ่ืน 

และอำจใชโ้ปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของกำรให้บริกำรซอฟทแ์วร์ส ำเร็จรูปและ

รูปแบบของกำรให้บริกำรแพลตฟอร์มส ำเร็จรูปในกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน แต่ เอแอลจะ

ไม่อนุญำตให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และจะก ำหนดให้บุคคลอ่ืนเหล่ำนั้น

ตอ้งมีมำตรกำรคุม้ครองควำมมัน่คงปลอดภยัท่ีเหมำะสม 

7.3 ในกรณีท่ีมีกำรส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ เอแอลจะปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลและใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมเพื่อท ำให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนจะได้รับกำร

คุม้ครองและท่ำนสำมำรถใช้สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนไดต้ำมกฎหมำย รวมถึง เอแอล

จะก ำหนดให้ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลมีมำตรกำรปกป้องขอ้มูลของท่ำนอย่ำงเหมำะสมและประมวลผลขอ้มูลส่วน

บุคคลดงักล่ำวเท่ำท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น และด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจโดยมิชอบ 

 

8. มำตรกำรควำมปลอดภยัส ำหรับขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.1 ควำมปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นส่ิงส ำคญัส ำหรับเอแอลและเอแอลไดน้ ำมำตรฐำนควำม

ปลอดภยัทำงเทคนิคและกำรบริหำรท่ีเหมำะสมมำใช้เพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจำกกำรสูญหำย กำร

เขำ้ถึงกำรใชห้รือกำรเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญำต กำรใชง้ำนในทำงท่ีผิด กำรดดัแปลงเปล่ียนแปลง และ

กำรท ำลำยโดยใชเ้ทคโนโลยแีละขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภยั เช่น กำรเขำ้รหสัและกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึง 

เพื่อให้มัน่ใจว่ำบุคคลท่ีไดรั้บอนุญำตเท่ำนั้นท่ีเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนและบุคคลเหล่ำน้ีไดรั้บกำร

ฝึกอบรมเก่ียวกบัควำมส ำคญัของกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล 

8.2 เอแอลจดัให้มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม เพื่อป้องกนักำรสูญหำย เขำ้ ถึง ใช้ เปล่ียนแปลง 

แกไ้ข เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจำกผูท่ี้ไม่มีสิทธิหรือหน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น และจะจดั

ให้มีกำรทบทวนมำตรกำรดังกล่ำวเม่ือมีควำมจ ำเป็นหรือเม่ือเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้มี

ประสิทธิภำพในกำรรักษำควำมปลอดภยัท่ีเหมำะสม  
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9. สิทธิเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน 

9.1 ท่ำนมีสิทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สรุปดงัน้ี 

9.1.1 ถอนควำมยินยอมท่ีท่ำนได้ให้ไว้กับเอแอล เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  ตำม

กฎหมำยก ำหนด 

9.1.2 ขอดูและขอรับส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือขอใหเ้ปิดเผยกำรไดม้ำของขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่ำนท่ีท่ำนไม่ไดใ้หค้วำมยนิยอมไวก้บัเอแอล ตำมกฎหมำยก ำหนด 

9.1.3 ขอให้เอแอลส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน  หรือขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนท่ีเอแอล ส่งหรือโอนขอ้มูลดงักล่ำวซ่ึงอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลก ำหนดไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน ยกเวน้แต่โดยสภำพทำงเทคนิคไม่

สำมำรถท ำได ้และยกเวน้กำรส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนในกรณีกำรปฏิบติัหน้ำท่ีเพื่อ

ประโยชน์สำธำรณะหรือเป็นกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎหมำยของเอแอล  รวมทั้งยกเวน้กำรใชสิ้ทธิ

ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอ่ืน หรือยกเวน้ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

9.1.4 คดัคำ้นกำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัท่ำน ตำมกฎหมำยก ำหนด 

9.1.5 ลบหรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถระบุตวัตนของท่ำนได ้

(anonymous) ตำมกฎหมำยก ำหนด 

9.1.6 ระงบักำรใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน ตำมกฎหมำยก ำหนด 

9.1.7 แกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำนใหถู้กตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด 

9.1.8 ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ีเอแอลหรือผูป้ระมวลผลขอ้มูล

ส่วนบุคคล รวมทั้ งลูกจ้ำงหรือผูรั้บจ้ำงของเอแอลหรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่ำฝืน

หรือไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทั้งน้ี เอแอลจะพิจำรณำและแจง้ผลกำรพิจำรณำตำมค ำร้องขอใชสิ้ทธิของท่ำนโดยเร็วภำยใน 30 วนันบัแต่

วนัท่ีเอแอลไดรั้บค ำร้องขอดงักล่ำว และสิทธิตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลก ำหนด 

 

9.2 หำกท่ำนไดรั้บผลกระทบจำกกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเอ

แอล หรือตอ้งกำรใชสิ้ทธิตำมกฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถใชสิ้ทธิตำมกฎหมำยไดโ้ดย

กำรติดต่อโดยตรงกบัเอแอล ไดต้ำมท่ีอยูปั่จจุบนัของบริษทั ดงัน้ี  

50/265 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 โทร. 095 163 5626 

และ/หรือช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส์ตำมท่ีบริษทัก ำหนด เช่น email: pdpa@ala.co.th  

mailto:pdpa@ala.co.th
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10. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลและเจำ้หนำ้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (ถำ้มี) 

10.1 กรณีท่ีท่ำนมีขอ้สอบถำมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ำนสำมำรถติดต่อเอแอล ไดท่ี้ 50/265 

ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 โทร. 095 163 5626 และ/หรือ

ช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส์ตำมท่ีบริษทัก ำหนด เช่น email: pdpa@ala.co.th 

 

10.2 กรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัน้ี เอแอลจะออกประกำศฯฉบบัใหม่ผำ่น

ทำงเวบ็ไซตน้ี์ ซ่ึงท่ำนควรเขำ้มำตรวจสอบควำมเปล่ียนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตวัเป็นคร้ังครำว โดย

ประกำศเก่ียวกบัควำมเป็นส่วนตวัฉบบัใหม่จะมีผลบงัคบัใชท้นัทีในวนัท่ีประกำศ 

 

บริษัท เอแอล ออดิท จ ากัด 

1 มิถุนายน 2565 
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