
      บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 จึงขอแจงใหทานไดรับทราบนโยบายในการคุมคองขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงบริษัทฯ มุงเนนการดําเนินงาน

ดวยการกําหนดมาตรการเพ�อการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผู มีสวนไดเสียภายในและภายนอกทุกกลุม

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎเกณฑ และมาตรฐานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

      ท้ังน้ี ไดแตงต้ังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล รับผิดชอบบริหารจัดการ อํานวยความสะดวกเพ�อการ

ปฏิบัติ ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานเก่ียวกับการเก็บรวบรวม  ใช  หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  รักษา

ความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ี ไดลวงรูหรือไดมาเน�องจากการปฏิบัติหนาท่ี ประสานงานและใหความรวมมือกับ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  รายงานและเปดเผยผลการดําเนินงานอยางตอเน�องและ

สม่ําเสมอ

     บริษัทฯ ไดนิยาม “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง  ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันได 

ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ และ “ขอมูลออนไหว” หมายถึง

ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช�อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม

ขอมูลชีวภาพ

                                       

ประกาศนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Notice) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

     1. เพ�อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริการตาง ๆ            

เชน บริการสงจดหมาย บริการสงพัสดุไปรษณีย หรือบริการการชําระคาบริการตาง ๆ เปนตน

     2. สรางและจัดการบัญชี (Account) ของทาน ติดตอทานเก่ียวกับบัญชีของทาน รวมถึงธุรกรรม                    

และการชําระเงินใด ๆ ของทาน และยืนยันตัวตนเพ�อรักษาความปลอดภัยในการใชขอมูล 

     3. ใช ในการดําเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพ�อพัฒนาคุณภาพสินคา และบริการ 

     4. ใชในการทําวิจัยสํารวจตลาด วัดผล และบริหารประสิทธิภาพในการทําโฆษณา และการตลาด                   

รวมถึงวิเคราะหผลิตภัณฑ และบริการของบริษัทฯ 

     5. ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เชน การตรวจสอบบัญชี การแจงและเรียกเก็บหน้ี                       

การออกใบกํากับภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด เปนตน

     6. เพ�อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ เชน การบันทึกเสียงการรองเรียนผาน

ระบบ Call Center การบันทึกภาพผานกลอง CCTV 

     7. ใช ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือหนาท่ีตามกฎหมายของ บริษัทฯ 

     8. ตอบสนองตอคําขอของทาน เชน การใหบริการหลังการขาย การรับเร�องรองเรียน 

• วัตถุประสงค ในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

     บริษัทฯ อาจนําขอมูลสวนบุคคลไปใชตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี หรือตามวัตถุประสงคอ�น ๆ 

ท่ีแจงขณะเก็บรวบรวมขอมูล หรือท่ีทานได ใหความยินยอมหลังจากบริษัทฯ เก็บขอมูลไปแลว 



     1. เพ�อการประมวลผล การบริหารจัดการ การดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริการตาง ๆ            

เชน บริการสงจดหมาย บริการสงพัสดุไปรษณีย หรือบริการการชําระคาบริการตาง ๆ เปนตน

     2. สรางและจัดการบัญชี (Account) ของทาน ติดตอทานเก่ียวกับบัญชีของทาน รวมถึงธุรกรรม                    

และการชําระเงินใด ๆ ของทาน และยืนยันตัวตนเพ�อรักษาความปลอดภัยในการใชขอมูล 

     3. ใช ในการดําเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ เพ�อพัฒนาคุณภาพสินคา และบริการ 

     4. ใชในการทําวิจัยสํารวจตลาด วัดผล และบริหารประสิทธิภาพในการทําโฆษณา และการตลาด                   

รวมถึงวิเคราะหผลิตภัณฑ และบริการของบริษัทฯ 

     5. ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทางบัญชีและการเงิน เชน การตรวจสอบบัญชี การแจงและเรียกเก็บหน้ี                       

การออกใบกํากับภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนด เปนตน

     6. เพ�อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของบริษัทฯ เชน การบันทึกเสียงการรองเรียนผาน

ระบบ Call Center การบันทึกภาพผานกลอง CCTV 

     7. ใช ในการสอบสวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือหนาท่ีตามกฎหมายของ บริษัทฯ 

     8. ตอบสนองตอคําขอของทาน เชน การใหบริการหลังการขาย การรับเร�องรองเรียน 

• การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

  

     1. เพ�อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพ�อความจําเปนตอ

การใหบริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหวางเจาของขอมูลและบริษัทฯ 

     2. เพ�อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ 

     3. เพ�อปฏิบัติตามกฎหมาย 

     4. เพ�อผลประโยชนอันชอบโดยกฎหมายของบริษัทฯ กรณีมีความจําเปนเพ�อประโยชนอันชอบธรรม

ในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงสิทธิของเจาของขอมูลเปนสําคัญ เชน เพ�อปองกันการฉอโกง 

การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย การปกปองสิทธิเสรีภาพ และประโยชนของเจาของขอมูล เปนตน 

     5. เพ�อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีท่ีมีการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพ�อประโยชน

สาธารณะหรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซ่ึงไดจัดใหมีมาตรการปกปองท่ีเหมาะสม  เพ�อคุมครองสิทธิ 

และเสรีภาพของเจาของขอมูล 

     6. เพ�อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจําเปนตอการปฏิบัติตามภารกิจเพ�อประโยชนสาธารณะ หรือ

การปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจรัฐท่ีบริษัทฯ ไดรับมอบหมาย

     บริษัทฯ จะใชวิธีการท่ีชอบดวยกฎหมายในการการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  ซ่ึงจํากัด 

เพียงเทาท่ีจําเปนตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อันประกอบดวย

     1. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือช�อ 

สําเนาบัตรประชาชน เปนตน 

     2. ขอมูลสําหรับติดตอ เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน 

     3. ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลบัญชีธนาคาร สําเนาสมุดบัญชี เปนตน 

     4. ขอมูลท่ีไดจากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณตาง ๆ เชน Cookie หมายเลข IP Address   

พฤติกรรมการใชบริการ ประวัติการใชบริการ เสียง ภาพถาย ภายเคล�อนไหว ช�อบัญชี Social Media 

Chat และ Geolocation เปนตน  

      ท้ังน้ี จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลตอเม�อไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน 

ยกเวนในกรณีดังตอไปน้ี

• แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล 

       1. ขอมูลจากเจาของขอมูลโดยตรงท่ีทานไดใหไวในกิจกรรมตาง ๆ เชน การใชบริการจัดสงจดหมาย

หรือพัสดุ การใชบริการเก็บเงินปลายทาง การซ้ือสินคาจากรานคาไปรษณีย  

     2. ขอมูลจากแหลงอ�น เชน ขอมูลสาธารณะ ขอมูลจากหนวยงานพันธมิตร หรือบริษัทในเครือ 

ตลอดจนขอมูลสวนบุคคลอ�น ๆ ท่ีทานไดมอบไวให 



     4. การขอลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลได เม�อขอมูลน้ัน

หมดความจําเปน หรือเม�อเจาของขอมูลสวนบุคคลถอนความยินยอม 

     5. การขอระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ในกรณีเม�อเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีตองลบ หรือเม�อขอมูล

ดังกลาวหมดความจําเปน 

     6. การถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลท่ีทานเคยใหไว 

     7. เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลเม�อใดก็ได หากทานมี

ขอสงสัยหรือมีความประสงคจะแกไข ลบขอมูล ใชสิทธิ หรือติดตอเร�องอ�น ๆ ท่ีเก่ียวกับขอมูลของทาน 

กรุณาติดตอผานชองทางการติดตอดานลาง

     1. กําหนดกฎเกณฑและมาตรการในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามภารกิจของ บริษัทฯ ที่

เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล โดยมุงเนนใหความสําคัญ ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเพ�อการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 

     2. จัดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนการเฉพาะเพ�อการบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

     3. ใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

     4. จัดใหมีชองทางท่ีหลากหลายและสะดวกสําหรับการตอบสนองความตองการของเจาของขอมูล ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

     5. จัดใหมีกระบวนการแจงเจาของขอมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

     6. จัดใหมีมาตรการรับมือการจัดการขอมูลสวนบุคคล ในกรณีมีเหตุสูญหายหรือรั่วไหลตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ 

     7. กําหนดแนวทางในการสอบทานการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและทันกาล เพ�อสรางความเช�อม่ันใหแก

ผูมีสวนไดเสีย

• การรับมือและปองกันการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล
  



     บริษัทฯ จะใชวิธีการท่ีชอบดวยกฎหมายในการการเก็บรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล  ซ่ึงจํากัด 

เพียงเทาท่ีจําเปนตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน อันประกอบดวย

     1. ขอมูลสวนตัว เชน ช�อ-นามสกุล อายุ วันเกิด เลขประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ลายมือช�อ 

สําเนาบัตรประชาชน เปนตน 

     2. ขอมูลสําหรับติดตอ เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน 

     3. ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลบัญชีธนาคาร สําเนาสมุดบัญชี เปนตน 

     4. ขอมูลท่ีไดจากระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณตาง ๆ เชน Cookie หมายเลข IP Address   

พฤติกรรมการใชบริการ ประวัติการใชบริการ เสียง ภาพถาย ภายเคล�อนไหว ช�อบัญชี Social Media 

Chat และ Geolocation เปนตน  

• สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

  

• ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

       บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไวตลอดระยะเวลา ตราบเทาที่ทานยังคงเปนผูใชบริการ 

หรือมีพันธะผูกพันตอบริษัทฯ  อยางไรก็ดี  บริษัทฯ สงวนสิทธิเก็บขอมูลไวอีกเปนระยะเวลา 10 ป หลังจาก

ผูใชบริการยกเลิกการใชบริการหรือสิ้นสุดพันธะตอกัน  เพ�อประโยชนในการปกปองและตอสูสิทธิตาง ๆ ของ

บริษัทฯ  เวนแตกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนดใหบริษัทฯ  จําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลไวเปนระยะเวลาอ�น 

บริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองเก็บขอมูลไวเปนระยะเวลาเกินกวาที่ระบุ

• การใชงานคุกก้ี 
       บริษัทฯ มีการใชงานคุกก้ี (Cookies)  เพ�อเก็บรวบรวมขอมูลของทานผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

และนําไปใชตามนโยบายความเปนสวนตัวฉบับน้ี ทานสามารถเลือกท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลของทานหรือไมก็ได

อยางไรก็ตาม  ในบางกรณีการปฏิเสธการใชงานคุกก้ีอาจทําใหใชบริการเว็บไซตไดไมเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ  

อาจเก็บขอมูลของทานโดยใชคุกก้ีหรือเคร�องมืออ�น ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน

• การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

       บริษัทฯ จะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานแกบุคคลภายนอก ยกเวนกรณีดังตอไปน้ี 

     1. เพ�อบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับน้ี บริษัทฯ อาจจําเปนตองเปดเผย 

หรือแบงปนขอมูลเฉพาะเทาท่ีจําเปนแกคูคา ผูใหบริการ หรือหนวยงานภายนอก โดยบริษัทฯ จะจัดทําขอตกลง

การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด 

     2. บริษัทฯ อาจเปดเผยหรือแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัทในเครือ โดยจะเปนการประมวลผลขอมูล 

ภายใตวัตถุประสงคท่ีระบุในนโยบายความเปนสวนตัวฉบับน้ีเทาน้ัน 

     3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับใหเปดเผยขอมูล หรือเปดเผยตอเจาพนักงาน เจาหนาท่ี

รัฐ หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจเพ�อปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําขอท่ีชอบดวยกฎหมาย 

     ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดดังตอไปน้ี 

     1. การขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคล 

     2. การขอแกไขขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันและถูกตอง 

     3. การขอรับขอมูลสวนบุคคล  ในกรณีท่ีบริษัทฯ  ไดทําใหขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในรูปแบบท่ีสามารถ               

อานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเคร�องมือหรืออุปกรณท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใช  หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ 



• การทบทวนนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัว 

       บริษัทฯ ดําเนินการทบทวนนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางสมํ่าเสมอเพ�อความสอดคลองกับ            

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย และวัตถุประสงคการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล                 

ท้ังน้ี อาจแกไขเพิ่มเติมนโยบายความเปนสวนตัว โดยจะประกาศบนเว็บไซตพรอมระบุวันท่ีแกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุด 

บริษัทฯ แนะนําใหทานตรวจสอบนโยบายน้ีเปนประจํา การที่ทานใชผลิตภัณฑหรือบริการทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

ตอไปหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเปนสวนตัวจะถือวาทานยอมรับนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงน้ันแลว

ชองทางการติดตอบริษัทฯ 

เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
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