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ANNOUNCEMENT 

Procedure: Personal Data Protection (PDPA) 
 

Dacon Inspection Technologies Co., Ltd (“Company”) and subsidiaries¹ realize the importance 
of the Personal Data protection and have compliance and management of Personal Data which are 
consistent with Personal Data Protection law.  The Company would like to notify you of the Company’s 
compliance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) as follows: 

 

Personal Data Collection 
1. Personal Data 

 
1.1 The characteristics of Personal Data, in this document : 

“Personal Data” means any information relating to a Person, which enables the 
identification of such Person,  

whether directly or indirectly, but not including the information of the deceased Persons in particular. 
“Sensitive Personal Data” means Personal Data pertaining to racial, ethnic  

origins, political opinions, cult, religious or philosophical beliefs, sexual orietation, criminal records, 
health data, disability, trade union information, genetic data, biometric data (such as fingerprints or 
facial recognition data) or of anydata which may affect the data subjects in the same manner, as 
prescribed by the Personal Data Protection Committee. 
 

1.2 The Collection of Personal Data 
 
The Company may collect your Personal Data as follows : 
 

1.2.1 General Personal Data : 
a. Personal Data including, among others, name and surname, the data and place of 

birth, copy of Personal Identity Card, photo, driving license, copy of Passport, account 
number, social security data. 

b. Contact information including, among others, address, telephone number and e-mail 
address. 

c. Information related to electronic systems access and usage such as IP Address, 
Browser, and cookies. 

d. Information on your personal properties such as car registration and land title deed 
(in case of rental). 

e. Document related to your work such as position, work experience, professional 
certificate, certificate, education record, financial record and employment record. 

 
1.2.2 Sensitive Personal Data: 

a. Health Information. 
b. Face recognition (in the case that you gain access into the Company’s premises). 
c. Others information that you provide to the Company such as ethnicity. 

 
 

¹ only for this document, the companies under Dacon Group mean: 
1.      Dacon Inspection Technologies Co., Ltd    3.      Dacon Mechanical Solutions Co., Ltd.  
2.     Dacon Training Center Co., Ltd.       
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Disclaimer:  The Company would like to inform you that in case its request of your Personal 
Identification Data such as Identity Card, Passport or others documents which may contain Sensitive 
Data, such as religion or blood group.  The Company have no intention to collect those Sensitive Data.  
As a result, the Company requests the Data Subject to delete or to hide those data in some ways.  
Therefore, if you do not proceed with the said data erasure, the Company will reserve the right to act 
as the data obtained is cognizable. 
 

The respect of Personal privacy 
The Company respects Data Subjects’ right of their Personal Data and is also aware of the Data 

Subjects’ intention for the due protection of their Personal Data.  Any Personal Data submitted to the 
Company will be used only for the stated purposes.  The Company has strict security measures and a 
prevention not to let the unauthorized  

 

The Collection of Personal Data 
In the direct collection, use, and disclosure of your Personal Data, the Company shall solicit 

your consent should it be legally required and shall use the Personal Data only as necessary and only 
in accordance with the Company’s specified purposes. 

However, the Company may collect your Personal Data from any other sources, such as from 
various social media, vendor, or supplier, but only in necessity and carried out in accordance with legal 
requirements. 

 
Purpose for the collection, utilize and disclosure of Personal Data 
The Company collects, utilize, and discloses your Personal Data for the following purposes: 

a) To engage in corporate transaction. 
b) To submit to the Government Sector in compliance with Thai Law. 
c) To be in considerating of personnel recruitment. 
d) To support the business transaction of the company which are beyond the 3 

objectives above. 
 

Therefore, the Company will collect, use, and disclose your Personal Data only by your 
consent, (only in case prescribed by law) with the exception of certain cases prescribed by the Personal 
Data Protection Act, B.E.2562 (2019) it is necessary to take steps at the request of the Data Subject 
prior to entering into a contract or for executing the obligation of the contract.  Otherwise, it is 
necessary for legitimate interests of the Company or any other Persons or juristic persons other than 
the Company, except where such interests are overridden by the fundamental rights of your Personal 
Data.  It is necessary to comply with a law to which the Company is subjected. 

 
The Personal Data collected by the Company in relation to the above-mentioned purposes are 

required in compliance with contractual obligations or in accordance with applicable laws.  In case of 
refusal to provide the required Personal Data, it may be considered as an infringement of relevant 
laws or many cause the Company not to be able to manage or execute contractual obligations or 
facilitate services for you. 

 
However, should any modifications to the stated purposes for the collection of Personal Data 

subsequently occur, the Company will duly inform you as well as fulfill other legal obligations, 
including the recording as evidence of the amendment of the purposes stated in this Privacy Notice. 

 

The Personal Data retention period 
The Company will retain your Personal Data only for the necessary duration, and will collect, 

use and disclose your Personal Data, as defined in this Privacy Notice, in accordance with the duration  
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criteria, namely the period during which you are still related to the Company as a vendor, and may 
still retain your Personal Data as long as needed for legal compliance or as per legal prescription, for  
the establishment of legal claims, legal compliance or exercise of legal claims, or defense of legal 
claims, or for other purposes in accordance with policies and the internal regulations of the Company. 

If it is not possible to specify the Personal Data retention period, the Company will retain the 
Personal Data as may be expected per data retention standards (such as the longest legal prescription 
of 10 years). 

 

Security Measures 
The Company has in place adequate and strict security measures, in accordance with Policy 

and Guidelines on Information Technology of the Company, to prevent Personal Data, loss, access, 
destruction, use, alteration, correction, and to prohibit unauthorized r unlawful use of Personal Data. 

 
 

Your Rights as a Data Subject 
As a Data Subject, you have the rights as prescribed in the Personal Data Protection Act, B.E. 

2562 (2019) and other rights as follows: 
1. Right to withdraw the consent as prescribed by law. 
2. Right to access to the Personal Data 
3. Right to request for sending or transferring the Personal Data (Right to data portability) 
4. Right to object the collection, use, or disclosure of Personal Data 
5. Right to request the erasure of Personal Data (Right to be forgotten) 
6. Right to restrict the use of Personal Data 
7. Right to request for the correction of the Personal Data 
8. Right to be informed in case of the modification of the Privacy Notice 
9. Right to complain to authorized officials as prescribed by the Personal Data Protection 

Act, B.E. 2562 (2019) 
 

In the event that the Data Subject lodges their request to exercise their rights as prescribed 
by the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019), upon reception of such request, the Company 
will further proceed within the duration of time as prescribed by the Act.  However, the Company 
reserves the right to deny or not to proceed with the request as prescribed by law in case that the 
Data Subject has chosen to provide to the Company only certain Personal Data which may cause the 
Company not to be able to provide full services.  Moreover, the Company may not be able to 

collaborate with or to provide services. 
to the Data Subject if they do not consent to the provision of information as required by the Company. 

 

The Disclosure of Personal Data to a Third Party 
The Company may have the need to disclose Personal Data to its subsidiaries or to other 

persons or business units that are strategic allies in Thailand or in a foreign countries cooperating with 
the Company in the procurement of various products or services, or out of necessity as prescribed by 
terms and conditions of the Company, or in order to execute the contract’s obligations, in providing 
services or to manage the information-technological system, or in case of reorganization, merging or 
sales of the Company and may require the disclosure of the Personal Data to Thai authorities or Public 
Organizations concerned as prescribed by law or by court order or by the order of authorized officials  
for which the Personal Data will be kept confidential, either in paper from or electronic form, including 
during its transfer. 

However, in case of an international transfer of Personal Data, the Company will strictly 
comply with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) 
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Data Protection Officer 
The Company has complied with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) by 

appointing a Data Protection Officer (DPO) to review the Company’s collection, usage and disclosure 
of Personal Data for conformance with the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) including 
other related laws. 

 

Contact information 
 Enquires or questions on the Personal Data Protection can be addressed to the following 
channels: 

 
Internal Data Controller and Data Protection Officer 
Officer name:  Ms. Nuchanath Pattamapassaphong 
Contact Address: Human Resources and Admin Department (HRA) 
   Dacon Inspection Technologies Co., Ltd. 

78/4-5 Moo. 6 Banchang Rayong 21130  

Email:   nuchanath.pattamapassaphong@dacon-inspection.com 
 

External Data Controller and Data Protection Officer  
Officer name:  Ms. Podjana Chayarat 
Contact Address: Financial and Accounting Department 
   Dacon Inspection Technologies Co., Ltd. 

78/4-5 Moo. 6 Banchang Rayong 21130  
Email:   podjana.c@dacon-inspection.com 

 
 

 

 

 

Effectively by the 1st September 2021 

 
 
 
 
       --------------------------------------------------------- 
                    Mrs. Mallika Kaekla 
                        Chief Executive Officer 

Dacon Inspection Technologies Co., Ltd 

Mallika Kaekla
Chief 
Executive 
Officer, Dacon 
Inspection 
Technologies
2021-09-01 
10:07:28

mailto:nuchanath.pattamapassaphong@dacon-inspection.com
mailto:podjana.c@dacon-inspection.com
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ท่ี  DITT-A210012/MK.np 

ANNOUNCEMENT 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

 
บริษัท ดาคอน อินสเป็คช่ัน เทคโนโลยีส์ จ ากัด   (“บริษทัฯ”) และบริษทัในกลุ่มดาคอน¹ มีความตระหนักถึง

ความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน  และมีการก ากบัดูแล และการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลให้มี
ความสอดคลอ้งกบักฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีไดอ้ธิบายการเก็บรวบรวม ใช ้
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ท่านมัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกน าไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ในเอกสารฉบบัน้ี ลกัษณะของขอ้มูลส่วนบคุคล จะหมายถึง 
1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลธรรมดาท่ีท าให้สามารถระบุถึงตวับคุคลธรรมดานั้นได ้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม  
1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบคุคลเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง 

ความเช่ือในลทัธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลขอ้
พิพาทแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ (เช่น การสแกนลายน้ิวมือ การสแกนใบหนา้ เป็นตน้) หรือขอ้มูลอืน่ใด 
ซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคลประกาศ
ก าหนด 

1.21 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ัวไป 
ก.  ขอ้มูลท่ีใชร้ะบุตวัตน เช่น ช่ือ นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ภาพถ่าย ใบขบัขี่  

ส าเนาหนงัสือเดินทาง เลขบญัชีธนาคาร ขอ้มูลประกนัสังคม เป็นตน้ 
ข.  ขอ้มูลติดต่อ ไดแ้ก่ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์ 
ค. ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านระบบอิเลค็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรม 

บราวเซอร์ (Browser) และคุกก้ี (Cookies) เป็นตน้ 
ง.  ขอ้มูลระบทุรัพยสิ์นของบคุคล เช่น ทะเบียนรถยนต ์โฉนดท่ีดิน เป็นตน้ (กรณีท่ีเป็นการเช่า) 
จ.  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน เช่น ต าแหน่งงาน ประวติัการท างาน ใบประกอบวิชาชีพ  

ประกาศนียบตัร ขอ้มูลทางการศึกษา ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลการจา้งงาน เป็นตน้ 
1.22 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว 

ก.  ขอ้มูลสุขภาพ 
ข.  ขอ้มูลการจดจ าลายน้ิวมือ (กรณีท่ีท่านตอ้งเขา้พ้ืนท่ีของบริษทัฯ) 
ค.  ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีท่านแจง้ไวก้บับริษทัฯ เช่น ขอ้มูลเช้ือชาติ เป็นตน้ 

¹ เฉพาะเอกสารฉบบัน้ี บริษทัในกลุ่ม หมายถึง: 
1. บริษทั ดาคอน อินสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส์ จ ากดั    2.  บริษทั ดาคอน เมคคานิคอล โซลชูัน่ส์ จ ากดั   3. บริษทั ดาคอน เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั    
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ข้อสงวนสิทธิ: บริษทัฯ ขอแจง้ให้ท่านทราบว่า ในกรณีท่ีบริษทัฯ ตอ้งขอเอกสารระบุตวัตนจากหน่วยงานภายนอก เช่น บตัร
ประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือเอกสารอื่น ๆ ซ่ึงอาจมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว (sensitive data) ไดแ้ก่ ศาสนา 
หรือหมูเ่ลือด บริษทัฯ ไม่มีความประสงคจ์ะเก็บขอ้มูลดงักล่าว จึงขอใหท้่านเจา้ของขอ้มูลด าเนินการขีดฆ่า หรือปิดทึบ 
ขอ้มูลส่วนนั้น ทั้งน้ี หากท่านมิไดด้ าเนินการตามท่ีแจง้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิว่า ท่านให้สิทธิในการท่ีบริษทัสามารถรับรู้
ขอ้มูลดงักล่าวได ้

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล 
บริษทัฯ เคารพสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล และตระหนกัดีว่า เจา้ของขอ้มูลยอ่มมีความประสงคท่ี์

จะไดรั้บความมัน่คงปลอดภยัเก่ียวกบัขอ้มูลของตน ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจะถูกน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์
เก่ียวขอ้งเท่านั้น โดยบริษทัฯ มีมาตรการเขม้งวดในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ตลอดจนการป้องกนัมิให้มีการน าขอ้มูล
ส่วนบุคคลไปใชโ้ดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลจากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง และการน าเขา้ขอ้มูลส่วนบคุคลไปใช ้ รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลก่อนหรือขณะท าการเก็บรวบรวม หากกฎหมาย
ก าหนดให้ตอ้งขอความยินยอม และจะด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็นตามวตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯ ระบุไว้
โดยแจง้ชดั 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บมาจากแหล่งอ่ืน ท่ีไม่ใช่จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง 
เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นดว้ยวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยบริษทัฯ อาจมีการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจาก
การอา้งอิงของผูค้า้ หรือคูค่า้ หรือขอ้มูลจากส่ือสาธารณะ 
 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 บริษทัฯ เก็บรวบรวม น าไปใช ้และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
a. เพื่อใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานในการประกอบการท าธุรกรรมขององคก์ร 
b. เพื่อใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานในการยื่นให้กบัหน่วยงานราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
c. เพื่อใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานในการประกอบการพิจารณาการสรรหาว่าจา้ง 
d. เพื่อใชข้อ้มูลส่วนบคุคลของพนกังานในการสนบัสนุนการประกอบการท าธุรกรรมของบริษทั

นอกเหนือจาก 3 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เม่ือไดรั้บความยินยอมจากท่าน (ส าหรับ
กรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งขอความยินยอม) เวน้แต่กรณีท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ให้ 
อ านาจในการเก็บรวบรวมไดโ้ดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากท่าน ซ่ึงไดแ้ก่ การด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท า
สัญญา หรือเพื่อการปฏิบติัตามสัญญาระหว่างท่านกบับริษทัฯ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทัฯ หรือ
ของบคุคลหรือนิติบคุคลอื่น เวน้แต่ประโยชน์ดงักล่าวมีความส าคญันอ้ยกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
หรือเป็นการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัฯ 
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กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัตามสัญญา
หรือการปฏิบติัตามกฎหมายต่าง ๆ ท่ีใชบ้งัคบั หากท่านไมใ่ห้ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นดงักล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย 
และบริษทัฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจดัการสัญญา หรืออ านวยความสะดวกให้กบัท่านได ้

ทั้งน้ี หากภายหลงัมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัฯ จะแจง้ใหท้่าน
ทราบ และด าเนินการอื่นใดตามท่ีกฏหมายก าหนด รวมถึงจดัให้มีบนัทึกการแกไ้ขเพ่ิมเติมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ระยะเวลาในการจัดเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อวตัถปุระสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้

และเปิดเผย ขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศฉบบัน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดระยะเวลาการจดัเก็บ ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ยงัมีความสัมพนัธ์กบัท่าน และอาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือ
ตามอายคุวามทางกฎหมาย เพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมายหรือการใชสิ้ทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในของบริษทัฯ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไดช้ดัเจน บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลไวต้าม
ระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายคุวามตามกฎหมายทัว่ไปสูงสุด 10 ปี) 

 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
บริษทัฯ ก าหนดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสม และเขม้งวดในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ตามนโยบาย และแนว

ปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ เพ่ือป้องกนัการสูญหาย การเขา้ถึง ท าลาย 
ใช ้ดดัแปลง แกไ้ข หรือมิให้มีการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชโ้ดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบดว้ยกฏหมาย 

 

สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านสามารถขอใชสิ้ทธิต่างๆ ไดภ้ายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย และนโยบายท่ีก าหนดไวใ้นขณะน้ี หรือท่ีจะมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามท่ีบริษทัก าหนดขึ้น 
สิทธิขอถอนความยินยอม: หากทา่นไดใ้หค้วามยินยอม บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นความยินยอมท่ีท่านให้ไวก่้อนวนัท่ีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใชบ้งัคบัหรือหลงัจากนั้น ท่านมีสิทธิท่ีจะ
ถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดต้ลอดเวลา 
สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของบริษทัและขอใหบ้ริษทัท า
ส าเนาขอ้มูลดงักล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอใหบ้ริษทัเปิดเผยว่าบริษทัไดข้อ้มูลส่วนบคุคลของท่านมาไดอ้ยา่งไร 
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านในกรณีท่ีบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นอยูใ่น
รูปแบบให้สามารถอ่านหรือใชง้านไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล 
ส่วนบุคคลไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษทัส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู ้
ควบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลอื่นเม่ือสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการอตัโนมติั และมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัส่งหรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลอื่นโดยตรง เวน้แต่ไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะเหตุ
ทางเทคนิค 
สิทธิขอคัดค้าน: ท่านมีสิทธิขอคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได ้หากการเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่ีท าขึ้นเพ่ือการด าเนินงานท่ีจ าเป็นภายใตป้ระโยชน์โดยชอบดว้ย 
 



หนา้ 4 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dacon Inspection Technologies Co., Ltd. 

78/4-5 Moo 6, Sukhumvit Road,  Ban Chang,  Rayong 21130,  Thailand 
Tel: +66(0)33 012484-7    Fax: +66(0)33 012530   

www.dacon-inspection.com    info@dacon-inspection.com 

 

F-PHRA04-03 Rev.05 Effective Date: 18 January 19 

กฎหมายของบริษทัหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไมเ่กินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ
เพื่อด าเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
สิทธิขอให้ลบหรือท าลายข้อมลู: ท่านมีสิทธิขอลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบคุคลเป็น
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได ้หากท่านเช่ือว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเห็นว่าบริษทัหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งในนโยบายฉบบัน้ี 
หรือเม่ือท่านไดใ้ชสิ้ทธิขอถอนความยินยอมหรือใชสิ้ทธิขอคดัคา้นตามท่ีแจง้ไวข้า้งตน้แลว้ 
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ทา่นมีสิทธิขอให้ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลชัว่คราวในกรณีท่ีบริษทัอยูร่ะหว่างตรวจสอบ
ตามค าร้องขอใชสิ้ทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอคดัคา้นของท่าน หรือกรณีอื่นใดท่ีบริษทัหมดความจ าเป็นและตอ้ง
ลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแต่ท่านขอใหบ้ริษทัระงบัการใชแ้ทน 
สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิด 
สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หากท่านเช่ือว่าการเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลกัษณะท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ในกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคลยื่นค าร้องขอใชสิ้ทธิภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 เม่ือบริษทัฯ ไดรั้บค าร้องขอดงักล่าวแลว้ จะด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีกฏหมายก าหนด 
 
อน่ึง บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือไม่ด าเนินการตามค าร้องขอดงักล่าวไดใ้นกรณีท่ีกฎหมายก าหนด ในกรณี

ท่ีเจา้ของขอ้มูลมีขอ้จ ากดั โดยเลือกท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะอยา่ง อาจส่งผลให้ไม่สามารถไดรั้บบริการจากบริษทัฯ 
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งบริษทัฯ อาจจะไม่สามารถท างานร่วมกบัเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือใหบ้ริการใด ๆ ได ้หากเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ยินยอมให้ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ 

 
การบังคับใช้กฎหมาย 

ในกรณีท่ีจ าเป็นตามกฎหมายหรือเม่ือหน่วยงานราชการร้องขอ บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคลของท่านเท่าท่ี
จ าเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หรือ หน่วยงานของรัฐ 

 
เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการด าเนินการของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวกบัการเก็บ 

รวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล 
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การติดต่อส่ือสาร 
 

หากท่านมีขอ้เสนอแนะหรือตอ้งการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช ้ และเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใชสิ้ทธิตามนโยบายฉบบัน้ี ท่านสามารถติดต่อบริษทัและเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายใน และ เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 
ช่ือเจา้หนา้ท่ี:  นางสาวนุชนาถ ปัทมภาสพงษ ์

สถานท่ีติดต่อ:  แผนกทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
  บริษทั ดาคอน อินสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส์ จ ากดั 

78/4-5 หมู่ 6 ถนนสุขมุวิท ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง  
จงัหวดัระยอง 21130 

อีเมล ์  nuchanath.pattamapassaphong@dacon-inspection.com 
 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก และ เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลภายนอก 
ช่ือเจา้หนา้ท่ี:  นางสาวพจนา ฉายารัตน์ 
สถานท่ีติดต่อ:  แผนกการเงินและบญัชี 
  บริษทั ดาคอน อินสเป็คชัน่ เทคโนโลยีส์ จ ากดั 

78/4-5 หมู่ 6 ถนนสุขมุวิท ต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้นฉาง  
จงัหวดัระยอง 21130 

อีเมล ์  podjana.chayarat@dacon-inspection.com 
 
 

 

 
 

         ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2564 
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
                      คุณมลัลิกา แก่กลา้ 
                             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 บริษทั ดาคอน อินสเป็คชัน่ เทคโนโลยส์ี จ ากดั   
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