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1. บทน า 

บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) บรษิทัในเครอื รวมถงึบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของบรษิทั เอ็นอาร์ อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมว่า “บริษทั” ตระหนกัถงึความส าคญัของขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้มลูอื่นอนัเกีย่วกบัท่าน 

(รวมเรยีกว่า “ข้อมูล”) เพือ่ใหท้่านสามารถเชื่อมัน่ไดว้่า บรษิทั มคีวามโปร่งใสและความรบัผดิชอบในการเกบ็

รวบรวม ใช้หรอืเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และนโยบายการคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) น้ีจงึไดถู้กจดัท าขึน้เพื่อชี้แจงแก่ท่านถงึรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม 

ใชห้รอืเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่ด าเนินการโดยบรษิทั รวมถงึเจา้หน้าที่และ

บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งผูด้ าเนินการแทนหรอืในนามของ บรษิทั โดยมเีนื้อหาสาระดงัต่อไปนี้ 

 

2. ขอบเขตการบงัคบัใช้นโยบาย 

นโยบายนี้ใชบ้งัคบักบัข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบั บรษิทั ในปัจจุบนัและที่

อาจมใีนอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลโดยบรษิทั เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสญัญา หน่วยธุรกิจ

หรอืหน่วยงานรูปแบบอื่นทีด่ าเนินการโดย บรษิทั และรวมถงึคู่สญัญาหรอืบุคคลภายนอกทีป่ระมวลผลขอ้มลู

ส่วนบุคคลแทนหรอืในนามของ บรษิทั (เรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลติภณัฑ์และ

บรกิารต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ ระบบ แอปพลเิคชนั เอกสาร หรอืบรกิารในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บรษิทั 

(รวมเรียกว่า “บริการ”) 

บุคคลมคีวามสมัพนัธก์บั บรษิทั ตามความในวรรคแรก รวมถงึ 

1) ลูกคา้บุคคลธรรมดา 

2) เจา้หน้าที ่ผูป้ฏบิตังิาน หรอืลูกจา้ง 

3) คู่คา้และผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นบุคคลธรรมดา 

4) กรรมการ ผูร้บัมอบอ านาจ ผูแ้ทน ตวัแทน ผูถ้อืหุน้ ลูกจา้ง หรอืบุคคลอื่นทีม่คีวามสมัพนัธ์ใน

รปูแบบเดยีวกนัของนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บั บรษิทั 

5) ผูใ้ชง้านผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ บรษิทั 

6) ผู้เขา้ชมหรอืใช้งานเวบ็ไซต์ www.nrinstant.com รวมทัง้ระบบ แอปพลเิคชนั อุปกรณ์ หรอื

ช่องทางการสือ่สารอื่นซึง่ควบคุมดแูลโดย บรษิทั 

7) บุคคลอื่นที่ บรษิทั เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมคัรงาน ครอบครวัของเจ้าหน้าที่  

ผูค้ ้าประกนั ผูร้บัประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยั เป็นตน้ 

บุคคลใน ขอ้ 1) ถงึ 6) เรยีกรวมกนัว่า “ท่าน” 
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นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัท อาจก าหนดให้มีค าประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว 

(“ประกาศ”) ส าหรบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของ บรษิทั เพือ่ชีแ้จงใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลซึง่เป็นผูใ้ชบ้รกิาร

ไดท้ราบถงึขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กประมวลผล วตัถุประสงคแ์ละเหตุผลอนัชอบดว้ยกฎหมายในการประมวลผล 

ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึสทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคลทีเ่จา้ของขอ้มูลสว่นบุคคลพงึมใีน

ผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้เป็นการเฉพาะเจาะจง 

ทัง้นี้ ในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้กนัในสาระส าคญัระหว่างความในประกาศเกี่ยวกบัความเป็นสว่นตวัและ

นโยบายน้ี ใหถ้อืตามความในประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของบรกิารนัน้ 

 

3. ค านิยาม 

- ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดา ซึ่งท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถงึ  ขอ้มลูเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ความคดิเหน็ทางการเมอืง ความ

เชื่อในลทัธิ ศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความ

พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อ

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในท านองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลประกาศ

ก าหนด 

- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบุคคล เช่น เกบ็

รวบรวม บนัทกึ ส าเนา จดัระเบยีบ เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คนื เปิดเผย ส่งต่อ 

เผยแพร ่โอน รวม ลบ ท าลาย เป็นตน้ 

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลธรรมดาซึง่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลที่ บรษิทั เกบ็

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย 

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึ่งมอี านาจหน้าที่ตดัสนิใจเกี่ยวกบั

การเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล 

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถงึ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกบัการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืนิตบิุคคลซึง่ด าเนินการดงักล่าวไม่เป็นผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล 

 

4. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เกบ็รวบรวม 

บรษิทั เกบ็รวบรวมหรอืไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งขอ้มลูดงัต่อไปนี้  

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ บรษิทั เกบ็รวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางใหบ้รกิาร
ต่าง ๆ เช่น ขัน้ตอนการสมคัร ลงทะเบยีน สมคัรงาน ลงนามในสญัญา เอกสาร ท าแบบส ารวจหรอืใช้งาน
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ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัท หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตดิต่อสือ่สารกบั บรษิทั ณ ทีท่ าการหรอืผ่านช่องทางตดิต่ออื่นทีค่วบคุมดูแลโดย บรษิทั เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลที ่บรษิทั เกบ็รวบรวมจากการทีเ่จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ ผลติภณัฑห์รอื

บรกิารอื่น ๆ ตามสญัญาหรอืตามพนัธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภณัฑ์หรือ

บรกิารของ บรษิทั ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรอืจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล 

เป็นตน้ 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่
แหล่งขอ้มูลดงักล่าวมอี านาจหน้าที่ มเีหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรอืได้รบัความยนิยอมจากเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยขอ้มูลแก่ บรษิทั เช่น การเชื่อมโยงบรกิารดิจิทลัของหน่วยงานของรฐัในการ

ใหบ้รกิารเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบด็เสรจ็แก่เจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคลเอง การรบัขอ้มูลส่วนบุคคลจาก

หน่วยงานของรฐัแห่งอื่นในฐานะที ่บรษิทั มหีน้าทีต่ามพนัธกจิในการด าเนินการจดัใหม้ศีูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มูล

กลางเพือ่สนบัสนุนการด าเนินการของหน่วยงานของรฐัในการใหบ้รกิารประชาชนผ่านระบบดจิทิลั รวมถงึจาก

ความจ าเป็นเพือ่ใหบ้รกิารตามสญัญาทีอ่าจมกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูสว่นบุคคลกบัหน่วยงานคู่สญัญาได้   

นอกจากนี้ ยงัหมายความรวมถงึกรณีที่ท่านเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่  บรษิทั 

ดงันี้ ท่านมหีน้าที่รบัผดิชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรอืประกาศของผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 

ตามแต่กรณี ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบ ตลอดจนขอความยนิยอมจากบุคคลนัน้หากเป็นกรณีทีต่้องได้รบัความ

ยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูแก่ บรษิทั 

 ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นในการใหบ้รกิารของ บรษิทั

อาจเป็นผลให ้บรษิทั ไม่สามารถใหบ้รกิารนัน้แก่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น 

 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 โดย บรษิทั จะด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลเมื่อไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่น

บุคคลก่อน ยกเวน้ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. เพือ่ปฏบิตัติามสญัญา กรณีการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพือ่ความจ าเป็นต่อการ

ใหบ้รกิารหรอืปฏบิตัติามสญัญาระหว่างคู่สญัญา 

2. เพือ่ป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพ  

3. เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

4. เพื่อผลประโยชน์อนัชอบโดยกฎหมายของบรษิทั กรณีมคีวามจ าเป็นเพื่อประโยชน์อนัชอบธรรมใน

การด าเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นส าคญั เช่น เพื่อ

ป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และ

ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลู เป็นตน้ 
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5. เพื่อการศกึษาวจิยัหรอืสถติ ิกรณีทีม่กีารจดัท าเอกสารประวตัศิาสตรห์รอืจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์

สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อ

คุม้ครองสทิธ ิและเสรภีาพของเจา้ของขอ้มลู 

6. เพื่อปฏบิตัภิารกจิของรฐั กรณีมคีวามจ าเป็นต่อการปฏบิตัติามภารกจิเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรอื

การปฏบิตัหิน้าทีต่ามอ านาจรฐัทีบ่รษิทัไดร้บัมอบหมาย 

ในกรณีที ่บรษิทั มคีวามจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏบิตัติามสญัญา การ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายหรอืเพื่อความจ าเป็นในการเขา้ท าสญัญา หากท่านปฏเิสธไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล

หรอื คดัค้านการด าเนินการประมวลผลตามวตัถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมผีลท าให้ บรษิัท ไม่สามารถ

ด าเนินการหรอืใหบ้รกิารตามทีท่่านรอ้งขอไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น  

 

6. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลท่ี บริษทั เกบ็รวบรวม 

ในการเกบ็รวบรวม และเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคล บรษิทัจะใชว้ธิกีารทีช่อบดว้ยกฎหมายและจ ากดัเพยีง

เท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของบรษิทั อนัประกอบดว้ย 

 

ประเภทขอ้มลูสว่นบุคคล รายละเอยีดและตวัอย่าง 

ขอ้มลูเฉพาะตวับุคคล ขอ้มูลระบุชื่อเรยีกของท่านหรอืขอ้มูลจากทีร่ะบุขอ้มูลเฉพาะตวั

ของท่าน เช่น ชื่อ - นามสกุล, วนัเดือนปีเกิด, อายุ, สญัชาติ,  

เลขประจ าตวัประชาชน, ลายมอืชื่อ , ต าแหน่ง เป็นตน้ 

ขอ้มลูส าหรบัการตดิต่อ ข้อมูลส าหรบัการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, 

อเีมล, ชื่อผูใ้ชง้านในสงัคมออนไลน์ เป็นตน้ 

ขอ้มลูเอกสารทางราชการ ข้อมูลเอกสารราชการของท่าน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน, 

ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ขอ้มลูทางการเงนิ ข้อมูลทางการเงินของท่าน เช่น ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร,      

เลขบตัรเครดติ เป็นตน้ 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเกบ็รวบรวมของ

บรษิทั หรอืระบบอตัโนมตัจิาก

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบรษิทั 

ขอ้มูลที่ได้จากเก็บรวบรวมของบรษิัท หรอืระบบอตัโนมตัิจาก

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบรษิทั เช่น หมายเลข IP Address, Cookie, 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร, ประวตักิารสัง่ซือ้, ภาพถ่าย เป็นตน้ 

ขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่คีวาม

ละเอยีดอ่อน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มคีวามละเอยีดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ 

ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูล

ชวีภาพ (ขอ้มลูภาพจ าลองใบหน้า) ขอ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพ เป็นตน้ 
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7. คกุก้ี 

บรษิทั เกบ็รวบรวมและใชคุ้กกี้รวมถงึเทคโนโลยอีื่นในลกัษณะเดยีวกนัในเวบ็ไซต์ทีอ่ยู่ภายใต้ความ

ดูแลของ บรษิทั เช่น www.nrinstant.com หรอืบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บรกิารทีท่่านใชง้าน ทัง้นี้ เพื่อการ

ด าเนินการดา้นความปลอดภยัในการใหบ้รกิารของ บรษิทั และเพื่อใหท้่านซึ่งเป็นผูใ้ชง้านไดร้บัความสะดวก

และประสบการณ์ที่ดใีนการใช้งานบรกิารของ บรษิทั และขอ้มูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพื่อปรบัปรุงเวบ็ไซต์ของ 

บรษิัท ให้ตรงกบัความต้องการของท่านมากยิง่ขึ้น โดยท่านสามารถตัง้ค่าหรอืลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วย

ตนเองจากการตัง้ค่าในเวบ็เบราวเ์ซอร ์(Web Browser) ของท่าน 

 

8. วตัถปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทั ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการ ซึ่งขึน้อยู่กบั

ประเภทของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารหรอืกจิกรรมที่ท่านใช้บรกิาร ตลอดจนลกัษณะความสมัพนัธ์ของท่านกบั 

บรษิทั หรอืขอ้พจิารณาในแต่ละบรบิทเป็นส าคญั โดยวตัถุประสงค์ทีร่ะบุไว้ดงัต่อไปนี้เป็นเพยีงกรอบการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลของ บรษิทั เป็นการทัว่ไป ทัง้นี้ เฉพาะวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารที่

ท่านใชง้านหรอืมคีวามสมัพนัธด์ว้ยเท่านัน้ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชก้บัขอ้มลูของท่าน 

1. เพื่อเขา้ท าสญัญา หรอืปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญาระหว่างบรษิทักบัเจ้าของขอ้มูล หรอืปฏบิตัหิน้าที่

ตามสญัญาระหว่างบรษิทักบับุคคลภายนอกเพือ่ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลู 

2. เพือ่ตอบค าถามและใหค้วามช่วยเหลอืแก่เจา้ของขอ้มลู 

3. เพือ่พฒันาและปรบัปรุงสนิคา้ ผลติภณัฑ ์และบรกิารของบรษิทัใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของ

เจา้ของขอ้มลูมากยิง่ขึน้ 

4. เพื่อให้ขอ้มูลและแนะน าสนิค้า ผลติภณัฑ์ การบรกิาร หรอืประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดรายการ

สง่เสรมิการขาย หรอืสทิธปิระโยชน์ผ่านช่องทางการตดิต่อทีไ่ดร้บัจากเจา้ของขอ้มลู ตามทีเ่จา้ของขอ้มลูไดใ้ห้

ค ายนิยอม ตามทีท่่านไดย้นิยอมกบัทางบรษิทั 

5. เพือ่ส ารวจความคดิเหน็ วเิคราะห ์การท าวจิยั และจดัท าขอ้มลูทางสถติ ิเพือ่ใชท้างการตลาด หรอื

การพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินกจิการของบรษิทั ตามทีท่่านไดย้นิยอมกบัทางบรษิทั 

6. เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการงานหรอืด าเนินงานภายในของบรษิทัทีจ่ าเป็นภายใต้ประโยชน์

โดยชอบดว้ยกฎหมาย  

7. เพือ่ตรวจสอบ ก ากบัดแูล และรกัษาความปลอดภยับรเิวณอาคารหรอืสถานทีข่องบรษิทั 

8. เพือ่การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั เช่น การหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 

9. เพื่อใหข้อ้มูลแก่หน่วยงานของรฐัทีม่อี านาจหน้าทีต่ามกฎหมายตามที่หน่วยงานภาครฐัรอ้งขอ เช่น 

ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ กรมสรรพากร ศาล เป็นตน้ 

10. เพื่อด าเนินกจิกรรมใด ๆ ทางบญัชแีละการเงนิ เช่น การตรวจสอบบญัชี การแจง้และเรยีกเก็บ

หนี้ การใชส้ทิธสิวสัดกิารต่าง ๆ ภาษ ีและหลกัฐานการด าเนินธุรกรรมต่าง ๆ ทีก่ฎหมายก าหนด 
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11. เพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทั เช่น การบนัทกึเสยีงการรอ้งเรยีนผ่านระบบ Call 

Center, การบนัทกึภาพผ่านกลอ้ง CCTV  

12. เพื่อใชใ้นการสอบสวนและปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืหน้าทีต่ามกฎหมายของ

บรษิทั 

13. ใชข้อ้มลูในการยนืยนัตวัตนลูกคา้ 

14. วตัถุประสงคอ์ื่น ๆ ทีไ่ดร้บัค ายนิยอมชดัแจง้จากท่าน 

 

9. การส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะไม่เปิดเผยหรอืส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานภายนอก เวน้แต่ไดร้บัค ายนิยอม

ชดัแจง้จากท่าน หรอืเป็นไปตามกรณีดงัต่อไปนี้ 

1. เพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ บรษิทัอาจจ าเป็นต้องเปิดเผย

หรอืแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเท่าที่จ าเป็นแก่คู่ค้า ผู้ให้บรกิาร หรอืหน่วยงานภายนอก โดย บรษิัทจะ

จดัท าขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีก่ฎหมายก าหนด 

2. บรษิทัอาจเปิดเผยหรอืแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลใหแ้ก่บรษิทัในเครอื โดยจะเป็นการประมวลผลขอ้มลู

ภายใตว้ตัถุประสงคท์ีร่ะบุในนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี้เท่านัน้ 

3. กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายบังคับให้เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน 

เจา้หน้าทีร่ฐั หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจเพือ่ปฏบิตัติามค าสัง่หรอืค าขอทีช่อบดว้ยกฎหมาย  

10. การถ่ายโอนหรือส่งต่อข้อมูลไปยงัต่างประเทศ 

บรษิทัอาจจะสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลไปยงัต่างประเทศ โดยจะท าใหแ้น่ใจว่าประเทศปลายทางหรอื

หน่วยงานปลายทางมมีาตรฐานและนโยบายในการคุม้ครองความเป็นสว่นตวัทีเ่พยีงพอ 

 

11. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนัน้ยังมีความจ าเป็นตาม

วตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเท่านัน้ ตามรายละเอยีดที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรอืตาม

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านสิน้ความจ าเป็นตามวตัถุประสงค์

ดงักล่าวแล้ว บรษิทั จะท าการลบ ท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่

สามารถระบุตวัตนไดต้่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล อย่างไรกด็ ีในกรณีทีม่ี

ขอ้พพิาท การใช้สทิธหิรอืคดคีวามอนัเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บ

รกัษาขอ้มลูนัน้ต่อไปจนกว่าขอ้พพิาทนัน้จะไดม้คี าสัง่หรอืค าพพิากษาถงึทีสุ่ด 
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12. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทัจะใชม้าตรการทางเทคนิค และการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมเพื่อป้องกนัและรกัษาความปลอดภยั

ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมกีารเขา้รหสัส าหรบัการส่งขอ้มูลผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตและควบคุม

การเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะผู้เกี่ยวขอ้ง ทัง้ในส่วนของขอ้มูลที่จดัเก็บในรูปแบบเอกสารและ

อเิลก็ทรอนิกส ์

 

13. การเช่ือมต่อเวบ็ไซท์หรือบริการภายนอก 

 บรกิารของ บรษิัท อาจมกีารเชื่อมต่อไปยงัเว็บไซท์หรอืบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซท์หรือ

บรกิารดงักล่าวอาจมกีารประกาศนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่เีนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้  

บรษิทั ขอแนะน าใหท้่านศกึษานโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเวบ็ไซท์หรอืบรกิารนัน้ ๆ เพือ่ทราบ

ในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทัง้นี้  บริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจควบคุมถึงมาตรการ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเวบ็ไซตห์รอืบรกิารดงักล่าวและไม่สามารถรบัผดิชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความ

เสยีหาย หรอืการกระท าอนัเกดิจากเวบ็ไซทห์รอืบรกิารของบุคคลทีส่าม 

 

14. เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 บรษิทั ไดแ้ต่งตัง้เจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบ ก ากบัและใหค้ าแนะน า

ในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึการประสานงานและใหค้วามร่วมมอืกบัส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

พ.ศ. 2562 

 

15. สิทธิของท่านตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ท่านสามารถขอใชส้ทิธติ่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และตามทีร่ะบุไวใ้นประกาศฉบบัน้ีไดด้งัต่อไปนี้ 

1. สทิธใินการขอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคล 

2. สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่

สามารถอ่านหรอืใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอตัโนมตัแิละสามารถ

ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตัิ 

4. สทิธใินการขอลบหรอืท าลายหรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีไ่ม่สามารถระบุตวับุคคลได ้เมื่อ

ขอ้มลูนัน้หมดความจ าเป็นหรอืเมื่อเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลถอนความยนิยอม 

5. สทิธใินการขอระงบัการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่้องลบหรอืเมื่อขอ้มูล

ดงักล่าวหมดความจ าเป็น 

6. สทิธใินการถอนความยนิยอม ในการประมวลผลขอ้มลูทีผู่ใ้ชบ้รกิารเคยใหไ้ว้ 
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7. สทิธิในการขอคดัค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมสีทิธิคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูล

เมื่อใดกไ็ด ้

 

16. โทษของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

การไม่ปฏบิตัติามนโยบายอาจมผีลเป็นความผดิและถูกลงโทษทางวนิัยตามกฎเกณฑ์ของ  บรษิทั 

(ส าหรบัเจา้หน้าทีห่รอืผูป้ฏบิตังิานของ บรษิทั) หรอืตามขอ้ตกลงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (ส าหรบัผู้

ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล) ทัง้นี้ ตามแต่กรณีและความสมัพนัธ์ทีท่่านมตี่อ บรษิทั และอาจไดร้บัโทษตามที่

ก าหนดโดยพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทัง้กฎหมายล าดบัรอง กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ที่

เกีย่วขอ้ง 

 

17. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอ านาจก ากบัดแูล 

 ในกรณีทีท่่านพบว่า บรษิทั มไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ท่านมสีทิธริอ้งเรยีนไป

ยงัคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลที่ได้รับการแต่งตัง้โดย

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคลหรอืตามกฎหมาย ทัง้นี้ ก่อนการรอ้งเรยีนดงักล่าว บรษิทั ขอใหท้่าน

โปรดตดิต่อมายงั บรษิทั เพื่อให ้บรษิทั มโีอกาสไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิและไดช้ี้แจงในประเดน็ต่าง ๆ รวมถงึ

จดัการแกไ้ขขอ้กงัวลของท่านก่อนในโอกาสแรก 

 

18. การปรบัปรงุแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิทั อาจพจิารณาปรบัปรุง แก้ไขหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายนี้ตามที่เหน็สมควร และจะท าการแจ้ง

ใหท้่านทราบผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ www.nrinstant.com โดยมวีนัทีม่ผีลบงัคบัใชข้องแต่ละฉบบัแกไ้ขก ากบัอยู่ 

อย่างไรก็ดี บรษิัท ขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรบัทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม ่าเสมอ ผ่าน

ช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่ บรษิัท ด าเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่  

บรษิทั 

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัท ภายหลังการบังคบัใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการ

รบัทราบตามขอ้ตกลงในนโยบายใหม่แลว้ ทัง้น้ี โปรดหยุดการเขา้ใชง้านหากท่านไม่เหน็ดว้ยกบัรายละเอยีด

ในนโยบายฉบบัน้ีและโปรดตดิต่อมายงั บรษิทั เพือ่ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิต่อไป 

 

 

 

 

 

 



NR INSTANT PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED  

Register Number : 0107562000483            TAX ID : 0107562000483    

Head Office: 99/1 Moo 4, Khae Rai, Krathum Baen, Samut Sakhon 74110  

Tel: (6634) 849-576-80                      Fax: (6634) 849 586           

Bangkok Office: 518/5 Maneeya Center Building, 6th floor, Ploen Chit Road, 

Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330  Tel (6622) 548 233  Fax (6626) 520 527 

บริษัท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จาํกัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขท่ี : 0107562000483            เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 0107562000483 

ส ำนกังำนใหญ่: 99/1 หมู่ท่ี 4 ต ำบลแครำย อ ำเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสำคร 74110 

โทรศพัท:์ (6634) 849-576-80                 โทรสำร: (6634) 849 586           

ส ำนกังำนกรุงเทพฯ: 518/5 อำคำรมณียำ เซ็นเตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหำนคร 10330  โทรศพัท ์(6622) 548 233  โทรสำร (6626) 520 527 

Facebook : NRFThailand              Website : https://www.nrinstant.com          เฟซบุ๊ก : NRFThailand   เว็บไซต ์: https://www.nrinstant.com  
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19. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมขีอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้กงัวลเกี่ยวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ของ บรษิทั หรอืเกี่ยวกบันโยบายนี้ หรอืท่านต้องการใช้สทิธติามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่าน

สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี ่

1) ผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ: บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จ ากดั (มหาชน)

99/1 หมู่ 4 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั สมุทรสาคร 74110

เบอรโ์ทรศพัท ์034-849576-80

โทรสาร 034-849586

2) เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

สถานทีต่ดิต่อ: เลขที ่99/1 หมู่ 4 ต าบลแคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั สมุทรสาคร 74110

ช่องทางการตดิต่อ: dpo@nrinstant.com

โดยแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนี้ประกอบการใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล

• ชื่อ นามสกุล เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน/เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง

• ขอ้สงสยัเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืสทิธทิีต่อ้งการใชต้ามกฎหมาย

• หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่ และอเีมลทีส่ามารถตดิต่อกลบัได้

Mihaly nor


