
 

1/9 

 

 

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของไอ.พี. (I.P. Privacy Policy) 

1. บทน า 
 ไอ.พี. ตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มลูส่วนบคุคลและขอ้มลูอื่นอนัเก่ียวกบัท่าน (รวมเรียกว่า “ขอ้มลู”) เพื่อให้

ท่านสามารถเชื่อมั่นไดว้่า ไอ.พี. มีความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูของท่านตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (“นโยบาย”) นีจ้ึงไดถ้กูจดัท าขึน้เพื่อชีแ้จงแก่ท่านถึงรายละเอียดเก่ียวกับ
การเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งด าเนินการโดย ไอ.พี. รวมถึงเจา้หนา้ที่
และบคุคลที่เก่ียวขอ้งผูด้  าเนินการแทนหรือในนามของ ไอ.พี. โดยมีเนือ้หาสาระดงัต่อไปนี ้

 
2. ขอบเขตการบงัคบัใชน้โยบาย 

นโยบายนีใ้ชบ้งัคบักับขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลซึง่มีความสมัพนัธก์บั ไอ.พี. ในปัจจุบนัและที่อาจมีในอนาคต 
ซึ่งถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดย ไอ.พี. เจา้หนา้ที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่
ด  าเนินการโดยไอ.พี. และรวมถึงคู่สญัญาหรือบคุคลภายนอกที่ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลแทนหรือในนามของ ไอ.พ.ี (“ผู้
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล”) ภายใตผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต ์ระบบ แอปพลิเคชนั เอกสาร หรือบริการ
ในรูปแบบอื่นที่ควบคมุดแูลโดยไอ.พ.ี (รวมเรียกว่า “บริการ”) 

บคุคลมีความสมัพนัธก์บั ไอ.พ.ี ตามความในวรรคแรก รวมถึง 
1) ลกูคา้บคุคลธรรมดา 
2) เจา้หนา้ที่หรือผูป้ฏิบตัิงาน ลกูจา้ง 
3) คู่คา้และผูใ้หบ้รกิารซึ่งเป็นบคุคลธรรมดา 
4) กรรมการ ผูร้บัมอบอ านาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถื้อหุน้ ลกูจา้ง หรือบุคคลอื่นที่มีความสมัพนัธใ์นรูปแบบ

เดียวกนัของนิติบคุคลที่มีความสมัพนัธก์บั ไอ.พี. 
5) ผูใ้ชง้านผลิตภณัฑห์รือบรกิารของ ไอ.พ.ี  
6) ผูเ้ขา้ชมหรือใชง้านเว็บไซท์ www.ip-one.com รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชนั อุปกรณ ์หรือช่องทางการ

ส่ือสารอื่นซึ่งควบคมุดแูลโดย ไอ.พ.ี 
7) บุคคลอื่นที่ไอ.พี. เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ผูส้มคัรงาน ครอบครวัของเจา้หนา้ที่ ผูค้  า้ประกัน 

ผูร้บัประโยชนใ์นกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 
 ขอ้ 1) ถึง 7) เรียกรวมกนัว่า “ท่าน” 
นอกจากนโยบายฉบบันีแ้ลว้ ไอ.พี. อาจก าหนดใหม้ีค  าประกาศเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวั (“ประกาศ”) ส าหรบั

ผลิตภณัฑห์รือบริการของไอ.พี. เพื่อชีแ้จงใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งเป็นผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบถึงขอ้มลูส่วนบุคคลที่ถกู
ประมวลผล วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลอนัชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคล 
รวมถึงสิทธิในขอ้มลูส่วนบคุคลที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลพึงมีในผลิตภณัฑห์รือบรกิารนัน้เป็นการเฉพาะเจาะจง 



 

2/9 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีความขดัแยง้กนัในสาระส าคญัระหว่างความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัและนโยบายนี ้
ใหถื้อตามความในประกาศเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัของบรกิารนัน้ 

 
3. ค านิยาม 

- ไอ.พี. หมายถึง บรษิัทไอ.พี. วนั จ ากดั และ บรษิัทในเครือทัง้หมด 
- ขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลธรรมดา ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ไดไ้ม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
- ขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่ถกูบญัญัติไวใ้นมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแ้ก่ ขอ้มลูเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ
ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล
สหภาพแรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ หรือขอ้มลูอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลใน
ท านองเดียวกนัตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 

- การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม 
บนัทึก ส าเนา จดัระเบียบ เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง ใช ้กูค้ืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ 
ท าลาย เป็นตน้ 

- เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลที่  ไอ.พี. เก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผย 

- ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

- ผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลซึ่งด าเนินการเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล 

 
4. แหลง่ที่มาของขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไอ.พี. เก็บรวบรวม 

 ไอ.พี. เก็บรวบรวมหรือไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 
1) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ ไอ.พี. เก็บรวบรวมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรงในช่องทางใหบ้รกิารต่าง ๆ  
2) ขอ้มลูที่ไอ.พี.  เก็บรวบรวมจากการท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลเขา้ใชง้านเว็บไซต ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ

อื่น ๆ ตามสญัญาหรือตามพนัธกิจ  
3) ขอ้มลูส่วนบคุคลที่ ไอ.พี. เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล โดยที่แหล่งขอ้มลู

ดงักล่าวมีอ านาจหนา้ที่ มีเหตผุลที่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลแลว้ใน
การเปิดเผยขอ้มลูแก่ ไอ.พี.  
  นอกจากนี ้ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผูใ้หข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ ไอ.พี. 
ดงันี ้ท่านมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการแจง้รายละเอียดตามนโยบายนีห้รือประกาศของผลิตภณัฑห์รือบรกิาร ตามแต่
กรณี ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนัน้หากเป็นกรณีที่ตอ้งไดร้บัความยินยอมใน
การเปิดเผยขอ้มลูแก่ไอ.พี.  
  ทัง้นี ้ในกรณีที่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลที่มีความจ าเป็นในการใหบ้ริการของไอ.พี. 

อาจเป็นผลใหไ้อ.พี.  ไม่สามารถใหบ้รกิารนัน้แก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่าวไดท้ัง้หมดหรือบางส่วน 
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5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

 ไอ.พี. พิจารณาก าหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านตามความเหมาะสมและตาม
บรบิทของการใหบ้รกิาร ทัง้นี ้ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไอ.พี. ใช ้ประกอบดว้ย 

 
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอ้มลู รายละเอียด 

เพื่อการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย เพื่อให ้ไอ.พี. สามารถปฏิบตัิตามที่กฎหมายที่ควบคมุ ไอ.พี. เช่น  
- กา ร เ ก็ บ ร วบรวมข้อมูลจ ร าจ รทางคอมพิ ว เ ตอร์ตาม
พระราชบญัญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2560  
- พระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
- พระราขบญัญัติองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542  
- กฎหมายว่าดว้ยภาษีอากร  
รวมถึง การด าเนินการตามค าสั่งศาล เป็นตน้ 

เป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

เพื่อประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของ ไอ.พี. และของบคุคลอื่น 
ซึ่งประโยชนด์งักล่าวมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐาน
ในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการ
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ของ ไอ.พี .   หรือการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเพื่อกิจการภายในของ ไอ.พี. เป็นตน้ 

เป็นการจ าเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บคุคล 

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของ
บุคคล เช่น การใหบ้ริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาด
ตามนโยบายของรฐับาล เป็นตน้ 

เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา เพื่อให ้ไอ.พี. สามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามสัญญา หรือด าเนินการ
อนัเป็นความจ าเป็นต่อการเขา้ท าสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญากบั
ไอ.พี. เช่น การจา้งงาน จา้งท าของ การท าบนัทึกขอ้ตกลงความ
รว่มมือหรือสญัญาในรูปแบบอื่น เป็นตน้ 

เพื่อการจดัท าเอกสารประวตัิศาสตร  ์วิจยัหรือ
สถิติที่ส  าคญั 

เพื่อให้ ไอ.พี. สามารถจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ประวตัิศาสตร ์วิจยัหรือสถิติตามที่ไอ.พี. อาจไดร้บัมอบหมาย  

ความยินยอมของท่าน เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีที่  
ไอ.พี. จ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากท่าน โดยไดม้ีการแจง้
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลก่อนการขอความยินยอมแลว้ เช่น การเก็บรวบรวมขอ้มูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหวดว้ยวัตถุประสงคท์ี่ไม่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้
มาตรา 24 หรือ 26 แห่งพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 หรือการน าเสนอ ประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑแ์ละบรกิาร
ของคู่สญัญาหรือพนัธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นตน้ 
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ในกรณีที่ ไอ.พี. มีความจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อการปฏิบตัิตามสญัญา การปฏิบตัิหนา้ที่

ตามกฎหมายหรือเพื่อความจ าเป็นในการเขา้ท าสญัญา หากท่านปฏิเสธไม่ใหข้อ้มลูส่วนบคุคลหรือ คดัคา้นการด าเนินการ
ประมวลผลตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรม อาจมีผลท าใหไ้อ.พี. ไม่สามารถด าเนินการหรือใหบ้ริการตามที่ท่านรอ้งขอได้
ทัง้หมดหรือบางส่วน  

 
6. ประเภทของขอ้มลูสว่นบคุคลที่ ไอ.พี. เก็บรวบรวม 

ไอ.พี. อาจเก็บรวบรวมหรือไดม้าซึ่งขอ้มูลดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
บรกิารท่ีท่านใชห้รือบรบิทความสมัพนัธท์ี่ท่านมีกบัไอ.พี. รวมถึงขอ้พิจารณาอื่นท่ีมีผลกบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 
โดยประเภทของขอ้มลูที่ระบุไวด้งัต่อไปนีเ้ป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของ ไอ.พี. เป็นการทั่วไป ทัง้นี ้
เฉพาะขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารท่ีท่านใชง้านหรือมีความสมัพนัธด์ว้ยเท่านัน้ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ 

 
ประเภทขอ้มลูส่วนบคุคล รายละเอียดและตวัอยา่ง 

ขอ้มลูเฉพาะตวับคุคล ข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูล
เฉพาะตวัของท่าน เช่น ค าน าหนา้ชื่อ ชื่อ นามสกลุ ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมอื
ชื่อ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่  เลขที่หนังสือ
เดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลข
ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (ส าหรบัแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจ าตวั
ผูป้ระกนัตน หมายเลขประกนัสงัคม เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะของบคุคล ขอ้มลูรายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสงู น า้หนกั 
อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑท์หาร รูปถ่าย ภาษาพูด 
ขอ้มลูพฤติกรรม ความชื่นชอบ ขอ้มลูการเป็นบุคคลลม้ละลาย ขอ้มลูการ
เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ เป็นตน้ 

ขอ้มลูส าหรบัการติดต่อ ขอ้มูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น เบอรโ์ทรศัพทเ์คล่ือนที่ 
หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อผู้ใช้งานในสังคม
ออนไลน ์(Line ID, MS Teams) แผนท่ีตัง้ของที่พกั เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการท างานและการศกึษา รายละเอียดการจา้งงาน รวมถึงประวัติการท างานและประวัติการศึกษา 
เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ต าแหน่ง หน้าที่  ความเชี่ยวชาญ 
สถานภาพใบอนญุาตท างาน ขอ้มลูบคุคลอา้งอิง หมายเลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี ประวัติการด ารงต าแหน่ง ประวัติการท างาน ขอ้มูลเงินเดือน วันเริ่ม
งาน วนัออกจากงาน ผลการประเมิน สวสัดิการและสิทธิประโยชน ์พสัดใุน
ครอบครองของผู้ป ฏิบัติ ง าน  ผลงาน  หมาย เลขบัญชี ธนาคาร 
สถาบนัการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วนัที่ส  าเร็จการศึกษา เป็น
ตน้ 
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ขอ้มลูเก่ียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยั รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรมป์ระกันภยัผูป้ฏิบตัิงาน เช่น ผูร้บัประกันภยั 
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ 
วงเงินคุม้ครอง ขอ้มลูเก่ียวกบัการเคลม เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธท์างสงัคม ขอ้มูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง การ
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การด ารงต าแหน่งกรรมการ ความสมัพนัธก์ับ
ผูป้ฏิบตัิงานของ  ไอ.พี. ขอ้มลูการเป็นผูม้ีสญัญาจา้งกับ ไอ.พี. ขอ้มลูการ
เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีท ากบั  ไอ.พี. เป็นตน้ 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชบ้รกิารของ ไอ.พี. รายละเอียดเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารของ ไอ.พี. เช่น ชื่อบญัชีผูใ้ชง้าน 
รหสัผ่าน หมายเลข PIN ขอ้มลู Single Sign-on (SSO ID) รหสั OTP ขอ้มลู
การจราจรทางคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง 
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซตท์ี่อยู่ในความดูแลของ ไอ.พี. เช่น 
www.ip-one.com หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบคน้ คุกกีห้รือ
เทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภท
อุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่ อมต่อ  ข้อมูล Browser ภาษาที่ ใช้งาน 
ระบบปฏิบตัิการท่ีใชง้าน เป็นตน้ 

ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความละเอียดอ่อน ขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชือ้ชาติ ขอ้มลูศาสนา 
ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม 
ขอ้มลูชีวภาพ (ขอ้มลูภาพจ าลองใบหนา้) ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพ เป็นตน้ 

 
7. คกุกี ้

ไอ.พี. เก็บรวบรวมและใชค้กุกีร้วมถึงเทคโนโลยีอื่นในลกัษณะเดียวกนัในเวบ็ไซตท์ี่อยู่ภายใตค้วามดแูลของ ไอ.พี 
เช่น www.ip-one.com หรือบนอุปกรณข์องท่านตามแต่บริการที่ท่านใชง้าน ทัง้นี ้เพื่อการด าเนินการดา้นความปลอดภยั
ในการใหบ้รกิารของ ไอ.พี. และเพื่อใหท้่านซึ่งเป็นผูใ้ชง้านไดร้บัความสะดวกและประสบการณท์ี่ดีในการใชง้านบรกิารของ 
ไอ.พี. และขอ้มูลเหล่านีจ้ะถูกน าไปเพื่อปรบัปรุงเว็บไซตข์องไอ.พี. ใหต้รงกับความตอ้งการของท่านมากยิ่งขึน้ โดยท่าน
สามารถตัง้ค่าหรือลบการใชง้านคกุกีไ้ดด้ว้ยตนเองจากการตัง้ค่าในเว็บเบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ของท่าน 
 
8. วตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคล 

ไอ.พี. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านเพื่อวตัถปุระสงคห์ลายประการ ซึ่งขึน้อยู่กับประเภทของ
ผลิตภณัฑห์รือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใชบ้ริการ ตลอดจนลกัษณะความสมัพนัธข์องท่านกบั ไอ.พี. หรือขอ้พิจารณาใน
แต่ละบรบิทเป็นส าคญั โดยวตัถปุระสงคท์ี่ระบไุวด้งัต่อไปนีเ้ป็นเพียงกรอบการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของ ไอ.พี. เป็นการทั่วไป 
ทัง้นี ้เฉพาะวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑห์รือบรกิารท่ีท่านใชง้านหรือมีความสมัพนัธด์ว้ยเท่านัน้ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้
กบัขอ้มลูของท่าน 

1) เพื่อใหบ้รกิารและบรหิารจดัการบรกิารของไอ.พี. ทัง้บริการภายใตส้ญัญาที่มีต่อท่าน หรือตามพนัธกิจ
ของ ไอ.พี. 

2) เพื่อการด าเนินการทางธุรกรรมของไอ.พี. 
3) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของท่าน 



 

6/9 

 

4) เพื่อเก็บรกัษาและปรบัปรุงขอ้มลูอนัเก่ียวกบัท่าน รวมทัง้เอกสารที่มีการกล่าวอา้งถึงท่าน 
5) จดัท าบนัทึกรายการการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่กฎหมายก าหนด 
6) วิเคราะหข์อ้มลู รวมถึงแกไ้ขปัญหาที่เก่ียวกบับรกิารของ ไอ.พี. 
7) เพื่อด าเนินการตามที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภายในองคก์ร รวมถึงการรบัสมัครงาน การสรรหา

กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ การประเมินคณุสมบตัิ 
8) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเล่ียง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระท าที่

ตอ้งหา้ม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทัง้ไอ.พี. และเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
9) การยืนยันตัวตน พิสูจนต์ัวตนและตรวจสอบขอ้มูลเมื่อท่านสมัครใชบ้ริการของ ไอ.พี. หรือติดต่อใช้

บรกิาร หรือใชสิ้ทธิตามกฎหมาย 
10) ปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑแ์ละบรกิารใหท้นัสมยั 
11) การประเมินและบรหิารจดัการความเส่ียง 
12) ส่งการแจง้เตือน การยืนยนัการท าค าสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจง้ข่าวสารไปยงัท่าน 
13) เพื่อจดัท าและส่งมอบเอกสารหรือขอ้มลูที่มีความเก่ียวขอ้งและจ าเป็น 
14) ยืนยนัตวัตน ป้องกนัการสแปม หรือการกระท าที่ไม่ไดร้บัอนญุาต หรือผิดกฎหมาย 
15) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของไอ.พี.  อย่างไร ทั้งในภาพรวมและ

รายบคุคล และเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่เก่ียวกบัการคน้ควา้ และการวิเคราะห ์
16) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่ ไอ.พี. มีต่อหน่วยงานท่ีมีอ  านาจควบคมุ หน่วยงานดา้น

ภาษี การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือภาระผกูพนัตามกฎหมายของ ไอ.พี. 
17) ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมายของ ไอ.พี. หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติ

บคุคลอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการด าเนินการของ ไอ.พี. 
18) ป้องกนั หรือหยดุยัง้อนัตรายต่อชีวิต รา่งกาย หรือสขุภาพของบคุคลซึ่งรวมถึงการเฝา้ระวงัโรคระบาด 
19) จดัเตรียมเอกสารทางประวตัิศาสตรเ์พื่อประโยชนส์าธารณะ การคน้ควา้ หรือจดัท าสถิติที่ ไอ.พี.ไดร้บั

มอบหมายใหด้ าเนินการ 
20) เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่งที่มีผลบงัคบัใช ้หรือการด าเนินการเก่ียวกับคดีความ การ

ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูตามหมายศาล รวมถึงการใชสิ้ทธิเก่ียวกบัขอ้มลูของท่าน 
 
9. การสง่หรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลไปยงัต่างประเทศ 

ในบางกรณีไอ.พี.  อาจจ าเป็นตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศเพื่อด าเนินการตาม
วตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัระบบคลาวด ์(Cloud) ที่มีแพลตฟอรม์หรือเครื่อง
แม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร ์หรือสหรัฐอเมริกา เป็นตน้) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตัง้อยู่นอกประเทศไทย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบับรกิารของไอ.พี. ที่ท่านใชง้านหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นรายกิจกรรม 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จดัท านโยบายฉบบันี ้คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลยงัมิได้มีประกาศก าหนด
รายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดงันี ้เมื่อ  ไอ.พี. มีความจ าเป็นตอ้งส่ง
หรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านไปยงัประเทศปลายทาง ไอ.พี. จะด าเนินการเพื่อใหข้อ้มลูส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมี
มาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือด าเนินการตามเงื่อนไขเพื่อใหส้ามารถส่งหรือ
โอนขอ้มลูนัน้ไดต้ามกฎหมาย ไดแ้ก่ 

1) เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายที่ก าหนดให ้ไอ.พี. ตอ้งส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปต่างประเทศ  
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2) ไดแ้จ้งให้ท่านทราบและไดร้ับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่เพียงพอ ทัง้นีต้ามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุม้ครองส่วน
บคุคลประกาศก าหนด  

3) เป็นการจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามสญัญาที่ท่านเป็นคู่สญัญากับ ไอ.พี. หรือเป็นการท าตามค าขอของท่าน
ก่อนการเขา้ท าสญัญานัน้ 

4) เป็นการกระท าตามสญัญาของ ไอ.พี. กบับคุคลหรือนิติบคุคลอื่น เพื่อประโยชนข์องท่าน 
5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่

สามารถใหค้วามยินยอมในขณะนัน้ได ้ 
6) เป็นการจ าเป็นเพื่อด าเนินภารกิจเพื่อประโยชนส์าธารณะท่ีส าคญั 

 
10. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน 

ไอ.พี. จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านไวใ้นระยะเวลาเท่าที่ขอ้มลูนัน้ยงัมีความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคใ์นการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูเท่านัน้ ตามรายละเอียดที่ไดก้ าหนดไวใ้นนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้เมื่อพน้
ระยะเวลาและขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านสิน้ความจ าเป็นตามวตัถปุระสงคด์งักล่าวแลว้ ไอ.พี. จะท าการลบ ท าลายขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่าน หรือท าใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบ
ท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดป้ระกาศก าหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
มีขอ้พิพาท การใชสิ้ทธิหรือคดีความอนัเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไอ.พี. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรกัษาขอ้มลู
นัน้ต่อไปจนกว่าขอ้พิพาทนัน้จะไดม้ีค  าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สดุ 

 
11. การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคล 

ไอ.พี. มีมาตรการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล โดยการจ ากัดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้ามารถเขา้ถึงได้
โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอ  านาจหน้าที่หรือไดร้ับมอบหมายที่มีความจ าเป็นตอ้งใช้ข้อมูลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไวแ้ลว้เท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะตอ้งยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการ
ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลของไอ.พี. อย่างเคร่งครดั ตลอดจนมีหนา้ที่รกัษาความลบัของขอ้มลูส่วนบุคคลที่ตนเองรบัรูจ้าก
การปฏิบัติการตามอ านาจหนา้ที่  โดย ไอ.พี. มีมาตรการรกัษาความปลอดภัยขอ้มูลทัง้ในเชิงองคก์รหรือเชิงเทคนิกที่ได้
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลประกาศก าหนด 

 นอกจากนี ้เมื่อไอ.พี. มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลแก่บคุคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการใหบ้รกิารตามพนัธ
กิจ ตามสญัญา หรือขอ้ตกลงในรูปแบบอื่น ไอ.พี. จะก าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูส่วนบคุคลและการรกัษา
ความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อยืนยันว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที่  ไอ.พี. เก็บรวบรวมจะมีความ
มั่นคงปลอดภยัอยู่เสมอ 

 
12. การเช่ือมต่อเว็บไซทห์รือบริการภายนอก 
 บรกิารของไอ.พี.  อาจมีการเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซทห์รือบรกิารของบคุคลที่สาม ซึ่งเว็บไซทห์รือบรกิารดงักล่าวอาจ
มีการประกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีเนือ้หาสาระแตกต่างจากนโยบายนี ้ไอ.พี.ขอแนะน าใหท้่านศึกษา
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเว็บไซทห์รือบรกิารนัน้ ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเขา้ใชง้าน ทัง้นีไ้อ.พี. 
ไม่มีความเก่ียวขอ้งและไม่มีอ านาจควบคุมถึงมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเว็บไซทห์รือบริการดงักล่าวและไม่
สามารถรบัผิดชอบต่อเนือ้หา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระท าอนัเกิดจากเว็บไซทห์รือบรกิารของบคุคลที่สาม 
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13. เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 ไอ.พี. ไดแ้ต่งตัง้เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบ ก ากับและใหค้  าแนะน าในการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงการประสานงานและใหค้วามรว่มมอืกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

 

14. สิทธิของท่านตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดสิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลไวห้ลาย
ประการ ทัง้นี ้สิทธิดงักล่าวจะเริ่มมีผลบงัคบัใชเ้มื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินีม้ีผลใชบ้งัคบั โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง 
ๆ ประกอบดว้ย 

1) สิทธิในการขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล  

2) สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง สมบรูณแ์ละเป็นปัจจบุนั  

3) สิทธิในการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคล  

4) สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล  

5) สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล  

6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  

7) สิทธิในการขอรบั ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคล  

 
15. โทษของการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของไอ.พี. (ส าหรับ
เจา้หนา้ที่หรือผูป้ฏิบตัิงานของไอ.พี.) หรือตามขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (ส าหรบัผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วน
บุคคล) ทั้งนี ้ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อ ไอ.พี. และอาจไดร้ับโทษตามที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้กฎหมายล าดบัรอง กฎ ระเบียบ ค าสั่งที่เก่ียวขอ้ง 

 
16. การรอ้งเรียนต่อหน่วยงานผูม้ีอ  านาจก ากบัดแูล 

 ในกรณีที่ท่านพบว่าไอ.พี.  มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิรอ้งเรียนไปยัง
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล หรือหน่วยงานท่ีมีอ  านาจก ากบัดแูลที่ไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลหรือตามกฎหมาย ทัง้นี ้ก่อนการรอ้งเรียนดงักล่าว  ไอ.พี. ขอใหท้่านโปรดติดต่อมายงั ไอ.พี. เพื่อใหไ้อ.พี. 
มีโอกาสไดร้บัทราบขอ้เท็จจรงิและไดช้ีแ้จงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

 
17. การปรบัปรุงแกไ้ขนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
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ไอ.พี. อาจพิจารณาปรบัปรุง แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงนโยบายนีต้ามที่เห็นสมควร และจะท าการแจง้ใหท้่าน
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต ์www.ip-one.com โดยมีวนัท่ีมีผลบงัคบัใชข้องแต่ละฉบบัแกไ้ขก ากับอยู่ อย่างไรก็ดีไอ.พี. 
ขอแนะน าใหท้่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม ่าเสมอ ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทาง
เฉพาะกิจกรรมที่ไอ.พี. ด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนท่ีท่านจะท าการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลแก่ ไอ.พี. 

การเขา้ใชง้านผลิตภณัฑห์รือบรกิารของ ไอ.พี. ภายหลงัการบงัคบัใชน้โยบายใหม่ ถือเป็นการรบัทราบตาม
ขอ้ตกลงในนโยบายใหม่แลว้ ทัง้นี ้โปรดหยดุการเขา้ใชง้านหากท่านไม่เห็นดว้ยกบัรายละเอียดในนโยบายฉบบันีแ้ละ
โปรดติดต่อมายงั ไอ.พี. เพื่อชีแ้จงขอ้เท็จจรงิต่อไป 
 

18. การติดต่อสอบถามหรือใชส้ิทธิ 

หากท่านมีขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะหรือขอ้กังวลเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ ไอ.พี. 
หรือเก่ียวกบันโยบายนี ้หรือท่านตอ้งการใชสิ้ทธิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ 

1) ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Controller) 
- ชื่อ: บรษิัทไอ.พี. วนั จ ากดั และบรษิัทในเครือ 
- สถานท่ีติดต่อ: เลขที่ 65 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 
- ช่องทางการติดต่อ: www.ip-one.com 

    2) เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Protection Officer: DPO) 
- สถานท่ีติดต่อ: เลขที่ 65 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 
- ช่องทางการติดต่อ: www.ip-one.com 
- ค าถามทั่วไปเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลโปรดคลิก ติดตอ่เรา เลือกหวัขอ้เก่ียวกบัขอ้ “ขอ้มลูสว่นบคุคล” 
 

http://www.ip-one.com/
http://www.ip-one.com/

