
 ประกาศฉบับนี้กําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับ สมาคมบ้านปันรัก และ ‘กิจกรรม’ ที่จัดโดยสมาคมบ้านปันรัก สมาชิก ครูอาสา 

และนักเรียน ได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด 

1. คํานิยาม 

 !ข้อมูลสว่นบุคคล” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทําให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมรวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ํากัดเพียง ชื่อ หมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถ

ระบุตัวตนได้ 

 !กิจกรรม” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ที่จัดขึ้นภายใต้สมาคมบ้านปันรัก 

 !สมาชิก” หมายถึง บุคคลที่เป็นสมาชิกสมาคมบ้านปันรัก ตามประกาศในรายการการประชุมของสมาคมบ้านปันรัก 
 !ครูอาสา” หมายถึง บุคคลที่สมัครคัดเลือกเข้ามาเพื่อจัดการเรียนการสอนภายใต้สมาคมบ้านปันรัก 
 “นักเรียน” หมายถึง บุคคลที่เขา้มาเรียนในคลาสต่าง ๆ ที่สมาคมบ้านปันรักประกาศไวอ้ย่างเป็นทางการในแต่ละเดือน  

2. ข้อมูลที่สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม 

2.1 ข้อมูลบุคคลทั่วไป 

สมาคมบ้านปันรักจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

• ชื่อ – นามสกุล 

• วันเดือนปีเกิด 

• อายุ 

• บัญชีผู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Google Instagram Twitter และ LINE บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

เพื่อเข้าใช้งานในระบบออนไลน์ของบริษัทสําหรับการเรียนการสอน IP Address และข้อมูลคุกกี้ (Cookie) 

• รูปถ่าย 

• ข้อมูลสุขภาพ หรือความพิการ 

• สัญชาติ เชื้อชาติ 

• ศาสนา 

• เพศ 

• สถานภาพการสมรส 

• ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน รายละเอียดภูมิลําเนา 

• บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

• หมายเลขโทรศัพท์ 

• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

• อีเมล 

• เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 

• ทะเบียนรถยนต์ 

• ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง 

• อาชีพ สถานที่ทํางาน 

• ข้อมูลบันทึกเสียง บันทึกภาพ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ในสถานที่ทําการและสถานที่ให้บริการของสมาคมบ้านปนัรัก 



2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ 

 สมาคมบ้านปันรักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ

อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน 

โดยสมาคมบ้านปันรักจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช ้ เปดิเผย หรือควบคุมข้อมูลสว่นบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมาย

กําหนด สมาคมบ้านปันรักจะแจง้ข้อมูลรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลสว่นบุคคลประเภทพิเศษดังกลา่วต่อท่าน

ก่อนหรือขณะที่สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดกฎหมาย 

 ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือ

กฎหมายอื่นใด สมาคมบ้านปันรักมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ขอ้มูลการกระทําความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยสมาคมบ้านปันรักจะเข้า

ถึง เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

2.4 สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากบุคคลภายนอก 

ท่านรับทราบและยินยอมให้สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลสว่นบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง 

• ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ อาทิเช่น ข้อมูลทีท่่านเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อสาธารณะ (Facebook, 

Instagram, Twitter) และข้อมูลสาธารณะที่มีชื่อ อาชีพและข้อมูลติดต่อของท่าน 

• ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน บัญชผีู้ใช้ (Account) สื่อสังคมออนไลน์ เชน่ Facebook Google 

และ LINE รวมถึงอีเมลที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้ IP Address ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สมาคม

บ้านปันรักอาจได้รับจากองค์กรต่าง ๆ หรือพันธมิตรทางการจัดกิจกรรม เป็นต้น 

• ข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด สมาคมบ้านปันรักอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ

ของท่านจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ 

 สมาคมบ้านปันรักขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบุคคลทั่วไป และเพื่อปกปอ้งผลประโยชน์

ได้เสียของสมาคมบ้านปันรัก สมาคมบา้นปันรักได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณสมาคมบ้านปันรัก สมาคมบ้าน

ปันรักหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่สมาคมบ้านปันรักจัดหาอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพ

เคลื่อนไหวของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้และเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสมาคมบ้านปนัรัก 

3. ข้อมูลที่สมาคมบ้านปันรักประมวลผล 

 สมาคมบ้านปันรักประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคล

ภายนอกตามที่ระบุไวใ้นข้อ 2. ในการให้จัดกิจกรรม การปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย

กฎหมายของสมาคมบ้านปันรัก หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในขอ้ 4. 

4. วัตถุประสงค์และเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูลของท่าน 

สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• ระบุตัวตนหรือยืนยันตัวตนของท่าน 

• เพื่อจัดส่ง นําเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับจิดกรรมต่าง ๆ ของสมาคมบ้านปันรักที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่ท่าน

สนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

• เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านกับสมาคมบา้นปันรัก 



• เพื่อพิจารณา ประมวลผล ทดสอบ หรือวิเคราะห์ ความสนใจของท่านเพื่อสง่เสริม พัฒนา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมของ

สมาคมบ้านปันรักให้ตอบสนองกับความสนใจและความต้องการของท่านอย่างสูงสุด 

• เพื่อฝึกอบรม ควบคุม หรือรับประกัน พนักงานและคุณภาพที่อาจเกี่ยวข้องกับการประสานงาน หรือการติดต่อผ่านช่องทาง

ต่างๆ กับท่าน 

• เพื่อจัดการ แก้ปัญหา ซักถาม และวิเคราะห์ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมของสมาคมบ้านปันรัก โดยสมาคมบ้านปัน

รักจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อความจําเป็นเท่านั้น 

• เพื่อจัดการ ตอบคําถาม หรือตอบรับ การติดต่อสื่อสาร การร้องเรียนการใชบ้ริการ หรือการแสดงความคิดเห็นจากท่าน 

• เพื่อชี้แจง บอกกล่าว หรือแจ้งให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมาคมบ้านปันรัก 

• เพื่อตรวจสอบ ปกป้อง หรือป้องกัน การกระทําใดอันไมถู่กต้อง การละเมิด การประพฤติผิด หรือการฝ่าฝนื กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ และเงื่อนไขอื่นใดของสมาคมบ้านปันรัก 

• เพื่อส่งเสริม หรือประชาสัมพันธใ์นการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดภายใต้เงื่อนไขของสมาคมบ้านปันรัก 

• จัดการแจ้งค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกสมาคมบ้านปันรัก 

• เพื่อให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้องและให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาคมบ้านปนัรักกับท่าน หรือเพื่อใช้ในการดําเนินตามคําขอการจัดกิจกรรมของท่านกับ

สมาคมบ้านปันรัก 

• เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะขอสมาคมบ้านปันรัก หรือปฏิบัติหนา้ที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้

มอบให้แก่สมาคมบ้านปันรัก 

• เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมบ้านปนัรักหรือบุคคลอื่น 

• เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสมาคมบ้านปนัรัก 

 อนึ่ง ในกรณีที่สมาคมบ้านปนัรักมีความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาคมบ้านปันรักกับท่าน หากปรากฎว่าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สมาคมบ้านปันรัก อาจส่งผลกระทบ

ให้สมาคมบ้านปนัรักไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม สมาคมบ้านปันรักอาจต้องเก็บรวบรวม 

ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีของขอ้มูลสว่นบุคคลประเภทพิเศษ รวมทั้ง (1) ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อ

ชาติหรือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ (2) ข้อมูลทาง

ชีวภาพ และ (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทพิเศษของท่าน ไม่ว่า (1) เพราะสมาคมบา้นปันรักได้รับความยินยอมของท่านที่จะดําเนินการดังกลา่วหรือ (2) เพราะสมาคม

บ้านปันรักต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสิทธิเรียกร้อง

ตามกฎหมาย หรือ (3) เพื่อประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ 

 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม ใช้ 

และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของทา่นเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมได้ ณ เวลาใด ๆ โดย

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม สมาคมบ้านปันรักยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของสมาคมบา้นปันรัก ทั้งนี้ สมาคมบ้านปันรักจะอธิบายให้ท่านทราบในเวลา

ที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใดที่สมาคมบ้านปันรักยังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 นอกจากนี้ สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอ์ื่นๆ เพิ่มเติมที่สอดคล้องหรือ

เป็นไปในทํานองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทําการวิจัยทางประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ 



เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล (archives) เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ในกรณีที่เปน็ไปได้ สมาคมบ้านปันรักจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถ

ระบุตัวตนได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือ สมาคมบ้านปันรักจะดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจํากัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่สมาคมบ้านปันรักจะใช้ในการทําการวิจัยหรือจัดเก็บข้อมูลส ํารอง รวมทั้ งสมาคมบ้านปันรักอาจใช้ข้อมูลนามแฝง 

(pseudonymous) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

5. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 สมาคมบ้านปันรักตระหนักถึงความสําคัญในการทําให้มั่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ สมาคมบ้านปันรัก

พยายามที่จะจํากัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ 

พนักงาน บุคลากรของสมาคมบ้านปันรัก หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีสัญญาให้บริการแก่สมาคม

บ้านปันรักเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปดิเผยขอ้มูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่น ๆ ที่กระทําในนามสมาคมบ้านปนัรัก จะ

เป็นผู้ได้รับและเก็บรวบรวม ใช้ และเปดิเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน สมาคมบ้านปันรักจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหลา่นั้น

เท่าที่จําเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแกท่่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาคมบ้านปันรักกับท่าน เพื่อ

ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสมาคมบ้านปันรักหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่

สมาคมบ้านปันรัก และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมบ้านปันรักหรือบุคคลอื่น และสมาคมบ้านปันรักตกลงที่

จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช ้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่สมาคมบ้านปันรักจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ทราบ 

สมาคมบ้านปันรักอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานของสมาคมบ้านปันรักและบุคคลทั่วไป 

อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากสมาคมบ้านปันรัก ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทกําหนด 

 สมาคมบ้านปันรักอาจให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน แกบ่ริษัทอื่นใดหรือหนว่ยงานใด ๆ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงาน

ภาครัฐ หน่วยงานที่กํากับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกํากับดูแลสมาคม หนว่ยงานราชการที่ควบคุมในเรื่องการตรวจคนเข้าเมือง 

ภาษี ความมั่นคงของชาติและอาชญากรรมตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อดําเนินกิจการของสมาคมบ้านปันรัก หรือการดําเนินการ

กิจกรรมร่วมกัน การเดินทาง การจัดงานร่วมกัน การเชื่อมโยง/เกี่ยวข้องทางวิชาชีพ (profession affiliations) และการวิจัย 

 นอกจากนี้ ท่านตกลงยินยอมให้สมาคมบ้านปันรักเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การจัดกิจกรรมของสมาคมบ้านปันรัก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการกิจการของสมาคมบ้านปันรัก เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อ

ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างสมาคมบ้านปันรักกับท่าน เพื่อใช้ในการดําเนินตามคําขอใชบ้ริการของท่านก่อนเข้าทําสัญญากับสมาคมบ้าน

ปันรัก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของสมาคมบ้านปันรักหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้

มอบให้แก่สมาคมบ้านปันรัก และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคมบ้านปันรักหรือบุคคลอื่น หรือประกาศที่

สมาคมบ้านปันรักจะกําหนดเป็นกรณีๆ ไป 

6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

สมาคมบ้านปันรักอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกิจกรรมเท่าที่จําเป็น ทั้งนี้ ท่าน

ตกลงและยินยอมให้สมาคมบ้านปันรักส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในประเทศอื่น 

หรือภายใต้เขตอํานาจกฎหมายของประเทศอื่น ไม่ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจถึงเกณฑ์หรือไม่ถึงเกณฑ์

มาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ทั้งนี้ สมาคมบ้านปันรักจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการ

คุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกับกฎหมายคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคลของประเทศไทย 



7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 

 สมาคมบ้านปันรักจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจําเป็นและภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลของสมาคมบ้านปันรัก 

8. สิทธิของท่าน 

ในเวลาใดก็ตาม ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมบ้านปันรักมีรวมทั้งสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

• สิทธิในการขอสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจส่งให้บุคคลภายนอกหรือขอให้สมาคมบ้านปันรักสง่

โดยตรง 

• สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงคท์างการตลาดและวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่กฎหมาย

กําหนด 

• สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจําเป็น สําหรับวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บ รวมทั้งสิทธิที่จะจํากัด 

ขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถให้ลบได้ 

• สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

• สิทธิร้องขอให้สมาคมบ้านปันรักดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

• สิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีทีท่่านเชื่อวา่มีการละเมิดสิทธิท่าน 

 ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบที่สมาคมบ้านปันรักกําหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลัก

เกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของสมาคมบ้านปันรัก และหลักเกณฑอ์ื่นๆ ที่

สมาคมบ้านปันรักกําหนด โดยในการใชส้ิทธิขา้งต้น ทา่นจะต้องส่งคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหนา้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของสมาคมบ้านปันรักตามรายละเอียดที่กําหนดในข้อ 9. ของประกาศฉบับนี้ และการพิจารณาคําร้องดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของ

สมาคมบ้านปันรักแต่เพียงผู้เดียว คําวินิจฉัยของสมาคมบา้นปันรักที่เกี่ยวข้องกับคําร้องขอใชส้ิทธิของท่านถือเป็นที่สุด 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านขอให้สมาคมบ้านปันรัก ลบ ทําลาย จํากัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคล 

ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไมส่ามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจทําให้เกิดข้อ

จํากัดกับสมาคมบ้านปันรักในการทําธุรกรรมหรือให้บริการแก่ท่านได้ 

9. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กําหนดในข้อ 8. หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ คุณภชสร สินวัฒนาวุฒิ 

เลขที่ 17 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 

โทร 087-8285000 

อีเมล baanpunrak@gmail.com  

10. การเพิกถอนความยินยอม 

 หากท่านไม่ประสงค์ให้สมาคมบ้านปันรักเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป ท่าน

สามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทําคําร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลสว่นบุคคลของสมาคมบ้านปันรัก 

mailto:baanpunrak@gmail.com


 ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกําหนด ประกาศ หรือระเบียบที่

กําหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมบ้านปันรัก และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่

สมาคมบ้านปันรักกําหนด 

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 สมาคมบ้านปันรักขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่

เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กฎ ประกาศ ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ สมาคมบ้าน

ปันรักจะประกาศในเพจของสมาคมบ้านปันรักที่  https://www.facebook.com/baanpunrak ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดัง

กล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศลงในเพจสมาคมบ้านปันรักและท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลฉบับแก้ไขทุกประการ ท่านควรตรวจสอบและอ่านรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมบ้านปันรัก

ประกาศในเพจสมาคมบ้านปันรักเป็นประจํา

https://www.facebook.com/baanpunrak

