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นโยบายขอ้มูลส่วนบคุคล และแบบขอความยินยอมในการเก็บ รวมรวมใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์จ ากัด 
 
 เนื่องจากบรษิัท เอสเอ็มไอ อินสตรูเมนท ์จ ากดั ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่ง ในการรกัษาความปลอดภยัในการ
เก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ ประกอบกบับรษิัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ซึง่ก าหนดมาตรการในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ส าหรบัผูป้ระกอบการท่ีเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผย ขอ้มลูส่วนบคุคลใหม้ีประสิทธิภาพ บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายเพื่อรองรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายฉบบั
นี ้
 บรษิัทฯ เป็นนิติบคุคลผูป้ระกอบธุรกิจที่มีการเก็บ รวบรวม ใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ เพื่อประโยชนใ์น
การปฏิบตัิตามกฎหมายและประโยชนใ์นทางธุรกจิ บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายเพื่อคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบั
ลกูคา้และพนกังาน เพื่อประโยชนข์องลกูคา้และพนกังานในการรกัษาสิทธิและใชสิ้ทธิตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
บรษิัทฯ เก็บขอ้มลู รวบรวม ใช ้ประมวลผล หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน ภายใตสิ้ทธิและเงื่อนไข

ตามหนนังสือยินยอมฉบบันี ้ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนบคุคล ดงัต่อไปนี ้
1. บรษิัท จะใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน  โดยบรษิัทจะเก็บ

รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านอย่างจ ากดั และเป็นไปเพียงเทา่ที่จ  าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู
ส่วนบคุคล และตามบทบญัญัติของกฎหมาย 

2. บรษิัทอาจประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านที่ไดใ้หไ้วห้รือมอียู่กบับรษิัท หรือที่บรษิัทฯ ไดร้บัหรือเขา้ถงึ
ไดจ้ากแหล่งอื่นท่ีน่าเชื่อถือ เช่นหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

3. ในกรณีที่ท่านไมใ่หข้อ้มลูส่วนบคุคล หรือใหข้อ้มลูส่วนบคุคลท่ีไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นปัจจบุนัแกบ่รษิัทฯ 
อาจส่งผลกระทบต่อทา่นในการท าธุรกรรมกบับรษิัท หรือไม่ไดร้บัการปฏิบตัิตามสญัญาที่มีอยู่กบับรษิัท หรืออาจส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตัติามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบรษิัทตอ้งปฏิบตัิตาม 

4. ขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผย ดงันี ้
 (1) ขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไป 
 ขอ้มลูแสดงตวัตนของท่านและขอ้มลูการตดิต่อ เช่น รูปภาพ เสียง ชื่อและนามสกลุ หมายเลข

ประจ าตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เพศ วนัเกดิ อาย ุสถานภาพ ที่อยู่ อาชีพ สถานท่ีท างาน หมายเลขโทรศพัท ์
หมายเลขโทรสาร อีเมล ขอ้มลูทางโซเชียลมเีดยี เป็นตน้ 

 (2) ขอ้มลูส่วนตวัอื่นๆ ของทา่น เช่น สถานภาพทางการสมรส ขอ้มลูเก่ียวกบัครอบครวั รายละเอียด
การติดต่อ ในกรณีฉกุเฉิน ประวตัิการศกึษา สถานภาพทางการทหาร เป็นตน้ 
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 (3) ขอ้มลูเก่ียวกบัการท างาน เชน่ ต าแหน่งหรือฐานะ ต าแหน่งงาน แผนกงาน ประวตัิสว่นตวั 
ประวตัิการจา้งงาน ขอ้มลูการด าเนินการทางวินยัในการท างาน ขอ้มลูประวตัิการอบรมและการประเมินผลงาน ประวตัิ
การลางาน ในรูปแบบตา่งๆ เป็นตน้ 

 (4) ขอ้มลูเก่ียวกบัเงินเดือนและผลประโยชนข์องท่าน เช่นขอ้มลูคา่จา้ง เงินเดือน คา่ตอบแทน และ
สิทธิประโยชน ์หรือสวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งอื่นๆ เป็นตน้ 

 (5.) ขอ้มลูบญัชีและการท าธุรกรรม เช่น รายละเอียดเก่ียวกบัการช าระเงินคา่สินคา้และบรกิารของ
บรษิัทฯ ขอ้มลูบตัิเครดิตและหรือบตัรเดบิต ตลอดจนรายละเอียดสินคา้ที่ท่านไดซ้ือ้จากบรษิัทฯ และหมายความรวมถึง
เลขที่บญัชีธนาคารของท่าน 

 (6.) ขอ้มลูที่ใชป้ระกอบเป็นหลกัฐาน หรือในการท าธุรกรรมตา่ง ๆ เช่นขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีปรากฏใน
ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาหนงัสือเดินทาง ส าเนาใบเปล่ียนชื่อนามสกลุ ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาใบอนญุาตขบัขี่ 
ส าเนาในคู่มือจดทะเบียนรถยนต ์เลขทะเบียนรถยนต ์ส าเนาหนงัสือมอบอ านาย ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัท ใบแจง้หนี้ 
ใบเสรจ็รบัเงิน ใบส าคญัจา่ย และส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจ เป็นตน้ 

 (7) ขอ้มลูการตรวจสอบการเขา้สูร่ะบบ หรืออาคารสถานท่ี เช่น ภาพจากกลอ้งวงจรปิด (CCTV), 
ขอ้มลูระบบซอฟตแ์วร,์ ขอ้มลูการเขา้ถงึระบบอินเตอรเ์น็ต, ขอ้มลูการใชง้านอีเมลและการใชง้านโทรศพัทื เป็นตน้ 

 (8) ขอ้มลูดา้นเทคโนโลยี เช่น ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์(Log) หมายเลขประจ าเครื่อง
คอมพิวเตอร ์(IP Address) ขอ้มลูต าแหน่งที่ตัง้ทางภมูิศาสตร ์(Location) โดยใชเ้ทคโนโลยีระบตุ  าแหน่ง ประเภทของ
โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ใชเ้ปิดดเูว็บไซต ์(Browser) ขอ้มลูบนัทึกการเขา้ออกเว็บไซต ์ขอ้มลูบนัทึกประวตัิการใชเ้ว็บไซต ์
ขอ้มลูบนัทึกการเขา้สู่ระบบ (Login Log) ขอ้มลูรายการการท าธรุกรรม (Transaction Log) สถิตกิารเขา้เว็บไซต ์เวลาที่
เยี่ยมชมเว็บไซต ์(Access Time) ขอ้มลูที่ถกูคน้หาหรือเขา้ชม ขอ้มลูการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์(Social Media) การใช้
ฟังกช์ั่นต่างๆ ในเว็บไซต ์และขอ้มลูที่บรษิัทไดเ้ก็บรวบรวมผา่นคกุกี ้(Cookie) หรือ เทคโนโลยีอื่นที่คลา้ยกนั เป็นตน้ 
  (9) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว (Sensitive Data) ซึง่หมายถึง ขอ้มลูตามมาตรา 26 ตาม
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล เช่น ขอ้มลูศาสนา ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มลูเชือ้ชาติ ขอ้มลูประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลู
จ าลองใบหนา้ ขอ้มลูจ าลองลายนิว้มือ เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลที่เป็นขอ้มลูอ่อนไหว
ของท่าน เวน้แต่บรษิัทฯ ไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากทา่นหรือ กรณีอื่นใด ตามที่นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลนีห้รือกฎหมายก าหนด 
 5. แหล่งที่มาของขอ้มลูส่วนบคุคล 
  (1) บรษิัทฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลจากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านใชบ้รกิารและใหข้อ้มลูผ่าน
ทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ หรือเมื่อท่านใหข้อ้มลูผ่านช่องทางที่บรษิทัฯ จดัเตรยีมไว ้เมื่อท่านเขา้ท าสญัญา หรือท า
ธุรกรรมกบับรษิัท และส่งมอบเอกสารและส าเนาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน หรือ ท่านสอบถามขอ้มลูให้
ความเห็น หรือส่งขอ้รอ้งเรียนต่อบรษิัท เป็นตน้ 
  (2) บรษิัทฯ อาจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลจากบคุคลภายนอก เช่นหน่วยงานราชการ คูค่า้ หรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจของบรษิัทฯ เวบ็ไซตอ์ื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ เป็นตน้ 
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 6. ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคล 
  บรษิัทฯ จะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวใ้นระยะเวลาที่จ  าเป็นเพื่อการปฏิบตัิตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ไดแ้จง้ต่อทา่น หรือตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวใ้นนโยบายฉบบันี ้โดยในกรณีที่ทา่นไม่มีการใชบ้รกิาร 
หรือท าธุรกรรมบรษิัทฯ แลว้ บรษิทัจะจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวต้ามระยะเวลาที่ก าหนดหลงัจากนัน้ หรือ
จดัเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หรือตามอายคุวาม หรือตามที่หน่วยงานของรฐัก าหนด เช่น กรมสรรพากร 
เป็นตน้  หรือเพื่อการใชสิ้ทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย ทัง้นี ้เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าว 
บรษิัทฯ จะด าเนินการลบ หรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบคุคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถระบตุวับคุคล
ได ้
 
วตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น 
 บรษิัทฯ อาจจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

1.  กรณีท่านเป็นผูส้มคัรงาน ผูฝึ้กงาน พนกังานของบรษิัทฯ 
เพื่อพิจารณารบัสมคัรงาน สมัภาษณ ์และคดัเลือกบคุคลเขา้มาท างานเพื่อเป็นพนกังานตามเกณฑก์าร
รบัสมคัรงานของบรษิัทฯ รวมถงึการติดต่อหรือการแจง้ผลการพิจารณารบัสมคัรงานไปยงัท่าน  

1.1 ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาจา้งงานหรือการปฏิบตัิตามสญัญาจา้งงานและงานอื่นใดที่บรษิัทใน
ฐานะนายจา้งไดม้อบหมายใหก้บัท่าน 

1.2 การปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย 
1.3 ประประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิัทฯ หรือของบคุคลภายนอก เพื่อใหส้มดลุกบั

ประโยชนแ์ละสิทธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของท่าน 
1.4 การป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต รา่งกายหรือ สขุภาพของบคุคล  
1.5 ประโยชนส์าธารณะ ส าหรบัการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะหรือปฏิบตัิหนา้ที่ในการ

ใชอ้  านาจรฐัของบรษิัท 
2. กรณีท่านเป็นลกูคา้หรือคูค่า้ของบรษิัทฯ  บรษิัทจะด าเนินการตามประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อ

วตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
2.1 เพื่อจดัท าและการบรหิารจดัการสญัญาระหว่างบรษิัทกบัลกูคา้หรือคู่คา้ของบรษิัท รวมถึงการ

ด าเนินการของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามสญัญา 
2.2 ในการจดัซือ้จดัจา้ง หรือการลงทะเบียนลกูคา้หรือคู่คา้รายใหม่ หรือบคุคลอื่นใดที่มีลกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั ตลอดจนการด าเนนิการตามค าขอตา่งๆ ของลกูคา้หรือคู่คา้ 
2.3 เพื่อบนัทึกการตัง้เจา้หนีแ้ละลกูหนีข้องบรษิัทฯ การออกใบแจง้หนี ้การออกใบก ากบัภาษี การ

ท าการเบิกจา่ยเงินและการรบัเงนิ รวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ และการด าเนินการ
ทางบญัชขีองบรษิัทฯ 
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2.4 การติดต่อสื่อสารหรือประสานงานในการด าเนินงานหรือภารกิจของบรษิัทกบับคุคลภายนอก 
ลกูคา้ หรือคู่คา้ของบรษิัท รวมถึงพนกังานของลกูคา้หรือคู่คา้ดงักล่าว 

2.5 ในการปฏิบตัติามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ และค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ของหน่วยงานของรฐัและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การจดทะเบียนทางธุรกจิตา่งๆ ต่อ กรม
พฒันาธุรกจิการคา้ การแจง้ขึน้ทะเบียนบคุลากร หรือบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามกฎหมาย การ
จดัท ารายงานภาษียื่นต่อกรมสรรพากร การตรวจสอบทางบญัชีโดยผูต้รวจสอบบญัชี เป็นตน้ 

2.6 การประชาสมัพนัธข์อ้มลู ข่าวสาร กิจกรรมของบรษิัท เช่น การอบรม การจดัประชมุ การ
สมัมนา โครงการของบรษิัท การจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธ ์การจดักิจกรรมเพื่อสงัคม เป็น
ตน้ 

2.7 ในการป้องกนัดา้นสขุภาพจากโรคติดต่ออนัตรายที่อาจแพรเ่ขา้มาภายในบรษิัทฯ โดยการคดั
กรองบคุคลที่เขา้และออกในสถานท่ี รวมถึงการตดิตามและจดัใหม้ีการรายงานการเดินทางที่
อาจจะก่อใหเ้กดิความเส่ียงในการแพรก่ระจายของโรคได ้

2.8 การตรวจสอบและรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคารหรอืสถานท่ีของบรษิัท การ
บนัทึกภาพภายในอาคารหรือส านกังาน หรือบรเิวณพืน้ท่ีโดยรอบดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล 
 บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามวตัถปุระสงคท์ี่บรษิัทฯ ไดแ้จง้แก่ท่านเท่านัน้ โดยบรษิัทฯ จะ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านใหแ้ก่บคุคลหรือหน่วยงานดงัตอ่ไปนี ้
 1. การบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล การบรกิารดา้นความปลอดภยั การใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือบรกิารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทน หรืออาจเป็นประโยชนต์่อท่าน 
 2. หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรือหน่วยงานอื่นตามที่มีอ  านาจตามกฎหมาย รวมถงึเจา้
พนกังานหรือหน่วยงานท่ีมีหนา้ที่หรือใชอ้  านาจตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร ส านกังานประกนัสงัคม กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ ศาล สถานีต ารวจ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย โรงพยาบาล เป็นตน้ 
 3. คู่คา้ ผูร้บัเหมา คู่สญัญาของบรษิัท ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
 4. หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงิน บรษิัทประกนั เป็นตน้ 
 5. ท่ีปรกึษาของบรษิัท เช่นผูต้รวจสอบบญัชี ผูต้รวจประเมินภายนอก วิทยากร ทหนายความหรือที่ปรกึษา
กฎหมายเป็นตน้ 
 6. บคุคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ทา่นใหค้วามยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของทา่นต่อบคุคลหรือ
หน่วยงานนัน้ๆ 
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สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 เมื่อทานเจา้ของขอ้มูลไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็ รวบรวม ใช ้ประมวลผลหรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อ
บรษิทัฯ แลว้ เจา้ของขอ้มลูย่อมมสีทิธขิอใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. สทิธใินการขอถอนความยนิยอม 
เจา้ของขอ้มลูฯ จะเพกิถอนการยนิยอมใหใ้ชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลเมื่อใดกไ็ด ้ เวน้แต่มขีอ้จ ากดัสทิธหิา้มเพกิ
ถอนตามกฎหมายหรอืตามสญัญาทีใ่หป้ระโยชน์แก่เจา้ของขอ้มลูฯ 
ทัง้นี้ การเพกิถอนการยนิยอม ไม่กระทบต่อการเกบ็/ใช/้ เปิดเผยขอ้มูล ซึ่งไดก้ระท าระหว่างทีไ่ดใ้หค้วาม
ยนิยอม โดยชอบและบรษิทัฯ จะต้องแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถงึผลกระทบที่อาจเกิดขึน้เมื่อมกีารถอน
ความยนิยอม  

2. สทิธใินการเขา้ถงึและขอส าเนาขอ้มลู 
เจา้ของขอ้มูลฯ มสีทิธทิีจ่ะเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของตนทีบ่รษิทัฯ รบัผดิชอบอยู่และมี
สทิธขิอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลทีต่นไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

3. สทิธใินการขอรบัขอ้มลู 
เจา้ของขอ้มลูฯ มสีทิธขิอรบัขอ้มูลของตนจากบรษิทัฯ ได ้ในกรณีทีบ่รษิทัฯ จดัใหข้อ้มูลนัน้อยู่ในรปูบบที่
อ่าน/ใชง้านทัว่ไปและเปิดเผยไดอ้ตัโนมตัดิว้ยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์และเจา้ของขอ้มลูฯ มสีทิธขิอใหบ้รษิทั
ฯ ส่งหรอืโอนขอ้มูลของตนในรูปแบบอตัโนมตัขิา้งต้น ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลฯ รายอื่น เมื่อกระท าไดด้ว้ย
วธิกิารอตัโนมตัแิละเจา้ของขอ้มูลฯ หรอืโอนขอ้มูลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น
โดยตรง เวน้แต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้

4. ท่านมสีทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนเมื่อไดก้ไ็ด ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
4.1 กรณีทีเ่ป็นชอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยดว้ยเหตุจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกจิเพื่อประโยชน์

สาธารณะของบรษิทั หรอืเหตุจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎมายของบรษิทั 
4.2 กรณีทีเ่ป็นการประมวลขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคท์ีเ่กีย่วกบัการตลาดแบบตรง 
4.3 กรณีทีเ่ป็นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อวตัถุประสงคเ์กี่ยวกบัการศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 

ประวตัิศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่ความจ าเป็นเพื่อการด าเนินภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
บรษิทั 

5. ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัลบ หรอืท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูไม่สามารถระบุตวับุคคลดว้ย
เหตุบางประการได ้

6. ท่านมสีทิธขิอใหบ้รษิทัระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลได ้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
6.1 เมื่อบรษิทั อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามทีท่่านร้องขอใหด้ าเนินการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ หรอืไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 
6.2 เมื่อเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรอืท าลาย เพราะเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลโดยไม่

ชอบดว้ยกฎหมาย แต่ท่านขอใหร้ะงบัการใชแ้ทน 
6.3 เมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นทีบ่รษิทัจะเก็บรกัษา แต่ท่านมคีวามจ าเป็นต้องขอใหบ้รษิทั

เก็บรกัษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตัง้สิทธติามกฎหมาย การปฏิบตัิตาม หรือการใช้สิทธเิรียกร้องตาม
กฎหมาย หรอืยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
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6.4 ในกรณีทีท่่านใชส้ทิธคิดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการพสิูจ น์
เพื่อปฏเิสธการใชส้ทิธขิงท่าน 

7. ท่านมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีทีบ่รษิทั
ฯ หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทัง้ลูกจา้งหรอืผูร้บัจา้งของบรษิทั หรอืผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคลฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืประกาศทีอ่อกตามกฎหมาย  

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการพจิารณาค าร้องขอใช้สทิธขิา้งต้นและด าเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนด หากท่านประสงค์จะใชส้ทิธขิา้งตน้ สามารถด าเนินการโดยตดิต่อช่องทางการตดิต่อ
ตามนโยบายฉบบันี้ 

 
มาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   จึงห
ก าหนดใหม้มีาตรการในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูหาย 
การเขา้ถงึ ท าลาย ใช ้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล  โยไม่มสีทิธหิรอืโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  
เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในนโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิทั 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้มีาตรการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคล  ซึ่งครอบคลุมถงึมาตรการป้องกนัดา้น
การบรหิารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ  ในเรื่องการเขา้ถงึควบคุมการ
ใชง้านขอ้มลูส่วนบุคคล ดงันี้ 

1. การควบคุมการเขา้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ใรการจดัเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ค านึงถงึการใชง้านและความมัน่คงปลอดภยั 

2. การก าหนดเกีย่วกบัการอนุญาตหรอืก าหนดสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล 
3. การบริหารจดัการการเข้าถึงของผู้ใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเฉพาะผู้ที่ได้รบั

อนุญาตแิลว้ 
4. การก านหหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูใ้ชง้านเพื่อป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

การเปิดเผย การลกัลอบท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล การลกัขโมยอุปกรณ์จดัเกบ็หรอืประมวลผลขอ้มูลส่วน
บุคคล  

5. การจดัใหม้กีารตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัการเขา้ถงึ การเปลีย่นแปลง ลบหรอื ถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคล 
ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวธิกีารและสื่อทีใ่ชก้ารในการเกบ็รวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 

 
นโยบายความเป็นส่วนตวั 
  นโยบายความเป็นส่วนตวันี้มผีลบงัคบัใชก้บัขอ้มลูส่วนบุคคลทีง้หมดที ่บรษิทัฯ เป็นผูเ้กบ็รวบรวม ใช ้และ
เปิดเผย และท่านตกลงให้บรษิัทฯ มสีทิธใินการเก็บรวบรวม และน าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที่บรษิัทฯ ได้
รวบรวมไวแ้ล้ว (หากม)ี ตลอดจนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่รษิทัฯ เกบ็รวบรวมในปัจจุบนั และทีจ่ะไดเ้กบ็
รวบรวมในอนาคต  ไปใชห้รอืเปิดเผยแก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตตามทีร่ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี้ 
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การทบทวนนโนบาย 
  บรษิทัฯ จะทบทวนนโยบายฉบบันี้เป็นครัง้คราว และจะน าไปนโยบายฉบบัปรบัปรุงมาใชต้ามความจ าเป็น
หรอืตามความหมาะสม 
 
กฎหมายท่ีใช้บงัคบัและเขตอ านาจศาล 
  นโยบายความเป็นส่วนตวันี้อยู่ภายใต้การบงัคบัและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มี
อ านาจในการพจิารณาขอ้พพิาทใดทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
 ช่องทางการติดต่อ 

  หากท่านประสงค์ทีจ่ะตดิต่อ หรอืมขีอ้สงสยั หรอืเสนอแนะ หรอืต้องการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบั
รายละเอียดการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มูลตามนโยบายฉบบันี้  
หรอืกรณีทีพ่บว่ามกีารใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปในทางทีม่ชิอบ ท่านสามารถตดิต่อบรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่นี้ 

 
 บริษทั เอสเอม็ไอ อินสตรเูมนท์ จ ากดั 
 233/51-52  หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000 
 โทร. 0-4499-2881-2  อีเมล ์info@smi-i.com 
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