
ประกาศความเป�นส�วนตัวสําหรับผู�เข�าร�วมกิจกรรมและผู�มาติดต�อ (Privacy Notice) 
บริษัท คอนซัลแทนท/ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด 

 
   บริษัท คอนซัลแทนท/ ออฟ เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทฯ)  ตระหนักและเคารพสิทธิความเป�นส�วนตัวของ

ผู�มาติดต�อและผู�เข�าร�วมกิจกรรม (เจ�าของข�อมูล) ทุกคน ขอให�เจ�าของข�อมูลม่ันใจได�ว�าจะได�รับความคุ�มครอง
สิทธิครบถ�วนตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงมีประกาศความเป�นส�วนตัว (Privacy 
Notice) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือแจ�งให�ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องกับการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป:ดเผยข�อมูลส�วน
บุคคล (รวมเรียกว�าประมวลผล) ตลอดถึงการลบ และทําลายข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลท้ังช�องทาง
ออนไลนA และช�องทางอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดดังนี้  
1. วัตถุประสงค/การประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล  

1.1 เพ่ือใช�ในการดําเนินการตามคําขอของเจ�าของข�อมูลกับบริษัทฯ เช�น เม่ือเจ�าของข�อมูลเข�าร�วมกิจกรรม
ของบริษัทฯ หรือเม่ือเจ�าของข�อมูลเข�ามาติดต�อบริษัทฯ เพ่ือดําเนินการใดๆ อาจมีการขอหลักฐานเพ่ือ
ยืนยันตัวตน เป�นต�น 

1.2 เพ่ือให�สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช�น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคําสั่ง
ของผู�ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 

1.3 เพ่ือประโยชน/โดยชอบด�วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอ่ืน  
(1) เพ่ือการบริหารจัดการ การวิเคราะหAข�อมูลเพ่ือการศึกษา การวิจัย การจัดทํารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล�อม และเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงองคAกรในด�านต�างๆ  
(2) เพ่ือวัตถุประสงคAในการควบคุมการเข�าถึงอาคาร บริเวณภายในอาคาร และอินเตอรAเน็ต เพ่ือประโยชนA

ในการรักษาความปลอดภัย การปOองกันและการตรวจจับอาชญากรรม เป�นหลักฐานในการสืบสวน
สอบสวน ท้ังกรณีมาตรการภายในบริษัทฯ และการดําเนินการของหน�วยงานรัฐหรือองคAกรอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับกระบวนการทางกฎหมาย 

1.4 เพ่ือปCองกันและระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของเจ�าของข�อมูลหรือบุคคลอ่ืน เช�น การ
ติดต�อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและปOองกันโรคติดต�อ  

1.5 เพ่ือการปฏิบัติหน�าท่ีในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน/สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน�าท่ีในการ
ใช�อํานาจรัฐท่ีได�มอบให� เช�น การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility)  

1.6 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAตามความยินยอมท่ีผู�มาติดต�อและผู�เข�าร�วมกิจกรรมได�ให�ไว�ในแต�ละคราว  
 

2. ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม  
2.1 เม่ือเจ�าของข�อมูลเข�าร�วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ ไม�ว�ากิจกรรมดังกล�าวจะจัดโดยบริษัทฯ หรือบุคคลท่ี

บริษัทฯ ว�าจ�าง หรือเป�นกิจกรรมท่ีบริษัทฯ มีส�วนร�วมในการจัด บริษัทฯ จะเก็บข�อมูลส�วนบุคคลเม่ือ
เจ�าของข�อมูลเข�าร�วมกิจกรรม หรือเข�ามาในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษัทฯ ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บ
รวบรวม เช�น  



• ข�อมูลสําหรับการลงทะเบียน และการเข�าร�วมกิจกรรม เช�น ชื่อ-นามสกุล อายุ ท่ีอยู� เบอรAติดต�อ อีเมล 
แชทออนไลนA โซเชียลมีเดีย  

• ภาพและเสียง ท้ังภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (บันทึกในการประชุม สัมมนาผ�านรูปถ�าย และวีดิโอ ใน
สถานท่ีจัดกิจกรรมของบริษัทฯ)  

• กิจกรรมหรือเหตุการณAท่ีเจ�าของข�อมูลเคยเข�าร�วมในอดีต หรือท่ีเคยลงทะเบียนไว�  
2.3 เม่ือเจ�าของข�อมูลเข�ามาบริเวณพ้ืนท่ีของบริษัทฯ จะเก็บข�อมูลส�วนบุคคลโดย  

(1) เม่ือเจ�าของข�อมูลเข�าในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษัทฯ มีการเก็บภาพจากกล�องโทรทัศนAวงจรป[ด (“กล�อง 
CCTV”) ของบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไม�ได�เก็บข�อมูลเสียงผ�านทางกล�อง CCTV อย�างไรก็ดี บริษัทฯ จะ
ติดปOายให�ทราบว�ามีการใช�กล�อง CCTV ในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษัทฯ  

(2) บันทึกของผู�มาติดต�อ (visitor records)  

• ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวม เช�น ชื่อ-นามสกุล เบอรAโทรศัพทA อีเมล ข�อมูลตามบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือ หลักฐานอ่ืนทํานองเดียวกัน  

• เม่ือเจ�าของข�อมูลต�องการเข�ามาภายในบริเวณบริษัทฯ ด�วยยานพาหนะ บริษัทฯ จะเก็บหมายเลข
ทะเบียนพาหนะ  

(3) เม่ือเจ�าของข�อมูลใช�บริการ Wi-Fi ของบริษัทฯ เจ�าของข�อมูลต�องทําการลงทะเบียน โดยข�อมูลส�วน
บุคคลท่ีบริษัทฯ เก็บรวบรวมเพ่ือดําเนินการให�บริการ Wi-Fi แก�เจ�าของข�อมูล เช�น ชื่อ-นามสกุล เบอรA
โทรศัพทA อีเมล IP.address ของอุปกรณAเชื่อมต�อ 

 
3. ข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน 

3.1  บริษัทฯ อาจมีความจําเป�นต�องประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อนตามท่ีกฎหมายคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคลกําหนด เพ่ือใช�งานตามวัตถุประสงคAท่ีบริษัทฯ แจ�งไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ เช�น  

• ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน แม�ว�าสินค�า กิจกรรมหรือบริการ
นั้นไม�ได�เก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อนโดยตรง เช�น บริษัทฯ จําเป�นต�องใช�บัตร
ประชาชน ซ่ึงมีข�อมูลศาสนาเพ่ือใช�ในการยืนยันตัวตน เป�นต�น 

• ข�อมูลสุขภาพ เช�น ข�อมูลการแพ�อาหาร เพ่ือใช�ในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ  
3.2 ในกรณีท่ีจําเป�นบริษัทฯ จะประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อน โดยได�รับความยินยอมจาก

เจ�าของข�อมูลโดยชัดแจ�ง หรือเพ่ือวัตถุประสงคAอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� ท้ังนี้บริษัทฯ จะใช�ความ
พยายามอย�างดีท่ีสุดในการจัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอเพ่ือปกปOองคุ�มครองข�อมูลส�วน
บุคคลท่ีมีความละเอียดอ�อนของเจ�าของข�อมูล 

 

4. การใช�คุกก้ี/ บริษัทฯ ไม�มีการใช�คุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลส�วนบุคคล แต�บริษัทฯ มีการใช� Firewall เพ่ือทํา
หน�าท่ีควบคุม ตรวจสอบข�อมูลท่ีผ�านเข�าออกระบบเครือข�าย เป�นการปOองกันว�าข�อมูลท่ีส�งผ�านมานั้นมีความ
ปลอดภัย และมีการเก็บข�อมูลการใช�งานคอมพิวเตอรA 

 



5. การขอความยินยอมและผลกระทบท่ีเป�นไปได�จากการถอนความยินยอม  
5.1 ในกรณีท่ีบริษัทฯ ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมโดยชัดแจ�ง เจ�าของข�อมูลมีสิทธิท่ีจะ

ถอนความยินยอมท่ีให�ไว�กับบริษัทฯ ได�ตลอดเวลา  
5.2 หากเจ�าของข�อมูลถอนความยินยอมท่ีได�ให�ไว�กับบริษัทฯ หรือปฏิเสธไม�ให�ข�อมูลบางอย�าง อาจส�งผลให�

บริษัทฯ ไม�สามารถดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคAบางส�วนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความ
เป�นส�วนตัวนี้ได� เช�น เจ�าของข�อมูลเข�ามาติดต�อในสํานักงาน และไม�ยอมแลกบัตรหรือให�ข�อมูลเพ่ือการ
ติดต�อประสานงานขอเข�าสํานักงาน ท้ังนี้เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยจะไม�สามารถอนุญาตให�เข�า
สํานักงานได� เป�นต�น 

 
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคล  

6.1 บริษัทฯ จะเก็บข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลในระยะเวลาท่ีจําเป�นเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAตาม
ประเภทข�อมูลส�วนบุคคลแต�ละประเภท เว�นแต�กฎหมายจะอนุญาตให�มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน 
ในกรณีท่ีไม�สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข�อมูลส�วนบุคคลได�ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข�อมูลไว�
ตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายได� ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช�น อายุความตามกฎหมายท่ัวไป
สูงสุด 10 ปf 

6.2 กรณีกล�อง CCTV บริษัทฯ จะเก็บข�อมูล  

• ในสถานการณAปกติ ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลอาจถูกเก็บไว�นานถึง 45 วัน  

• ในกรณีจําเป�น เช�น กรณีท่ีจําเป�นต�องใช�เป�นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวน หรือการดําเนินคดี 
หรือกรณีท่ีเจ�าของข�อมูลส�วนบุคคลร�องขอ ข�อมูลอาจถูกเก็บรักษาไว�เกินกว�า 45 วันและบริษัทฯ จะ
ดําเนินการลบข�อมูลดังกล�าวอย�างปลอดภัยเม่ือเสร็จสิ้นวัตถุประสงคAนั้นๆ แล�ว  

6.3 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลายข�อมูลส�วนบุคคลเม่ือพ�นกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือท่ีไม�เก่ียวข�อง หรือเกินความจําเป�นตามวัตถุประสงคAในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลส�วนบุคคลนั้น  

6.4 กรณีท่ีบริษัทฯ ใช�ข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลโดยขอความยินยอม บริษัทฯ จะประมวลผลข�อมูล
ส�วนบุคคลดังกล�าวจนกว�าเจ�าของข�อมูลจะแจ�งขอยกเลิกความยินยอม และหากบริษัทฯ ดําเนินการตาม
คําขอเสร็จสิ้นแล�ว บริษัทฯ จะบันทึกเป�นประวัติว�าเจ�าของข�อมูลเคยขอยกเลิกความยินยอม เพ่ือให�บริษัทฯ 
สามารถตอบสนองต�อคําขอของเจ�าของข�อมูลในอนาคตได� 

6.5 บริษัทฯ จัดให�มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดําเนินการลบหรือทําลายข�อมูลส�วนบุคคล เม่ือพ�นกําหนด
ระยะเวลาการเก็บรักษาหรือท่ีไม�เก่ียวข�อง หรือเกินความจําเป�นตามวัตถุประสงคAในการเก็บรวบรวม
ข�อมูลส�วนบุคคลนั้น  

 
 
 
 



7. การเป:ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�บุคคลอ่ืน  
7.1 บริษัทฯ จะเป[ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลให�บุคคลอ่ืน เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคAการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล

ตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ เช�น ผู�ให�บริการท่ีเก่ียวข�อง (ตัวอย�าง ผู�ให�บริการกล�อง CCTV 
ผู�จัดงานและจัดกิจกรรมต�างๆ ผู�ให�บริการทางด�านเทคโนโลยี (ตัวอย�าง ระบบคลาวดA ระบบบล็อคเชน 
บริการส�ง SMS บริการ data analytics) ผู�ให�บริการจัดทําโปรแกรม และระบบไอทีต�างๆ ผู�ตรวจสอบ 
หน�วยงานของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีจําเป�นเพ่ือให�บริษัทฯ สามารถดําเนินการต�าง ๆ ตามวัตถุประสงคAการ
ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลตามท่ีระบุไว�ในนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ 

7.2 บริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ีได�รับข�อมูลมีมาตรการปกปOองข�อมูลส�วนบุคคลอย�างเหมาะสม และประมวลผล
ข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าวเท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น รวมถึงดําเนินการเพ่ือปOองกันไม�ให�ใช�หรือเป[ดเผยข�อมูลส�วน
บุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
8. การส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปต�างประเทศ  

8.1 บริษัทฯ อาจส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลไปยังบริษัทหรือบุคคลอ่ืนในต�างประเทศในกรณีท่ีจําเป�น เพ่ือการ
ปฏิบัติตามสัญญา คู�สัญญา หรือเป�นการกระทําตามสัญญาระหว�างบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน
เพ่ือประโยชนAของเจ�าของข�อมูล หรือเพ่ือใช�ในการดําเนินการตามคําขอของเจ�าของข�อมูลก�อนเข�าทํา 
สัญญา หรือเพ่ือปOองกันหรือระงับอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย หรือสุขภาพของเจ�าของข�อมูลหรือบุคคลอ่ืน 
เพ่ือปฏิบัติ ตามกฎหมาย หรือเป�นการจําเป�นเพ่ือดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนAสาธารณะท่ีสําคัญ  

8.2 บริษัทฯ อาจเก็บข�อมูลส�วนบุคคลบนคอมพิวเตอรA เซิรAฟเวอรA หรือคลาวดA ท่ีให�บริการโดยบุคคลอ่ืน และ
อาจใช�โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการให�บริการซอฟทAแวรAสําเร็จรูปและ
รูปแบบของการให�บริการแพลตฟอรAมสําเร็จรูปในการประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล แต�บริษัทฯ จะไม�
อนุญาตให�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�องสามารถเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลได� และจะกําหนดให�บุคคลอ่ืนเหล�านั้นต�อง
มีมาตรการคุ�มครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

8.3 ในกรณีท่ีมีการส�งข�อมูลส�วนบุคคลไปยังต�างประเทศ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูล ส�วน
บุคค และใช�มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือทําให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลส�วนบุคคลจะได�รับการคุ�มครอง และเจ�าของ
ข�อมูลสามารถใช�สิทธิท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลได�ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทฯ จะกําหนดให�ผู�ท่ี
ได�รับข�อมูลมีมาตรการปกปOองข�อมูลส�วนบุคคลอย�างเหมาะสม และประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลดังกล�าว
เท�าท่ีจําเป�นเท�านั้น รวมถึงดําเนินการเพ่ือปOองกันไม�ให�บุคคลอ่ืนใช�หรือเป[ดเผยข�อมูลส�วนบุคคล โดย
ปราศจากอํานาจโดยมิชอบ  

 
9. มาตรการความปลอดภัยสําหรับข�อมูลส�วนบุคคล  

9.1 ความปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคลเป�นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได�นํามาตรฐานความ
ปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารท่ีเหมาะสมมาใช� เพ่ือปกปOองข�อมูลส�วนบุคคลจากการสูญหาย การ
เข�าถึง การใช�หรือการเป[ดเผยโดยไม�ได�รับอนุญาต การใช�งานในทางท่ีผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และ
การทําลาย โดยใช�เทคโนโลยีและข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย เช�น การเข�ารหัสและการจํากัดการ



เข�าถึง เพ่ือให�ม่ันใจว�า บุคคลท่ีได�รับอนุญาตเท�านั้นท่ีเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคลและบุคคลเหล�านี้ได�รับการ
ฝmกอบรมเก่ียวกับความสําคัญของการปกปOองข�อมูลส�วนบุคคล  

9.2 บริษัทฯ จัดให�มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือปOองกันการสูญหาย เข�าถึง ใช� เปลี่ยนแปลง 
แก�ไข เป[ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลจากผู�ท่ีไม�มีสิทธิหรือหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลส�วนบุคคลนั้น และจะจัดให�
มีการทบทวนมาตรการดังกล�าวเม่ือมีความจําเป�น หรือเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให�มี
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม  

9.3 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข�อมูลส�วนบุคคล อ�างอิงตามนโยบายการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล 
ข�อ 5. 

 
10. สิทธิเก่ียวกับข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล  

10.1 เจ�าของข�อมูลมีสิทธิตามกฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลสรุปดังนี้  

• สิทธิในการได�รับแจ�งให�ทราบว�าบริษัทฯ นําข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูลไปใช�ตามวัตถุประสงคA
ของบริษัทฯ โดยอ�างอิงตามประกาศความเป�นส�วนตัวของบริษัทฯ 

• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมท่ีเจ�าของข�อมูลได�ให�ไว�กับบริษัทฯ  

• สิทธิในการเข�าถึง ขอดูและคัดลอกข�อมูลส�วนบุคคลของเจ�าของข�อมูล หรือขอให�เป[ดเผยท่ีมาของ
ข�อมูลส�วนบุคคล 

• สิทธิในการขอแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลให�ถูกต�อง เป�นปnจจุบัน สมบูรณA และไม�ก�อให�เกิดความเข�าใจผิด  

• สิทธิในการลบหรือทําลาย หรือทําให�ข�อมูลส�วนบุคคล เป�นข�อมูลท่ีไม�สามารถระบุตัวตนของเจ�าของ
ข�อมูลได� (anonymous)  

•  สิทธิในการห�ามมิให�ประมวลผล หรือระงับการใช�ข�อมูลส�วนบุคคล 

• สิทธิในการให�โอนย�าย ส�งหรือโอนข�อมูลส�วนบุคคลท่ีอยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสAตามท่ีกฎหมาย
คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล กําหนดไปยังผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลอ่ืน  

• สิทธิในการคัดค�านการเก็บรวบรวม ใช� หรือเป[ดเผยข�อมูลส�วนบุคคลท่ีเก่ียวกับเจ�าของข�อมูล  
10.2 เจ�าของข�อมูลร�องเรียนในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคล รวมท้ังลูกจ�างหรือผู�รับจ�าง

ของบริษัทฯ หรือผู�ประมวลผลข�อมูลส�วนบุคคลฝqาฝrนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย คุ�มครองข�อมูลส�วน
บุคคล ท้ังนี้บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ�งผลการพิจารณาตามคําร�องขอใช�สิทธิของเจ�าของข�อมูลโดยเร็ว
ภายใน 30 วันนับแต� วันท่ีบริษัทฯ ได�รับคําร�องขอดังกล�าว และสิทธิตามท่ีกล�าวมาข�างต�น เป�นไปตามท่ี
กฎหมายคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคลกําหนด  

10.3 เจ�าของข�อมูลสามารถใช�สิทธิในการแก�ไขข�อมูลส�วนบุคคลตามกฎหมาย ผ�านทาง อีเมล cot@cot.co.th 
หรือ แบบฟอรAมท่ีทางบริษัทฯ กําหนด  

 
 
 
 



11. ข�อมูลเก่ียวกับผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคลและเจ�าหน�าทีคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล  
11.1 ผู�ควบคุมข�อมูลส�วนบุคคล: บริษัท คอนซัลแทนทA ออฟ เทคโนโลยี จํากัด สถานท่ีติดต�อ: 39 ซอย

ลาดพร�าว124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02 934 3233-47  
11.2 กรณี ท่ีเจ�าของข�อมูลมีข�อสอบถามเ ก่ียวกับการคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล โปรดติดต�ออีเมล: 

cot@cot.co.th  
 

กรณีท่ีมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป�นส�วนตัวนี้ บริษัทฯ จะประกาศนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับ
ใหม�ผ�านทางอีเมล และเว็บไซตAของบริษัทฯ ซ่ึงเจ�าของข�อมูลควรเข�ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความ
เป�นส�วนตัวเป�นครั้งคราวโดยนโยบายความเป�นส�วนตัวฉบับใหม�จะมีผลบังคับใช�ทันทีในวันท่ีประกาศ 




