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        นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ( Personal Data Protection Policy ) 

                            บรษิทั ดเีฮา้ส์พฒันา จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดท านโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Policy ) ขึ้น โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
ต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ  บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. ค านิยาม 

  “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน)  

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

 “เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ตวัอยา่งขอ้มลูสว่นบคุคล เชน่ 
                    (1) ชื่อ - นามสกุล หรือ ชื่อเล่น 
                    (2) เลขประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจ าตัวผู้เสยี
ภาษี เลขบัญชธีนาคาร เลขบัตรเครดิต 
                    (3) ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท ์
                    (4) ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address, MAC address และ Cookie ID เป็นตน้ 
                    (5) ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เชน่ รูปภาพใบหน้า ลายนิว้มือ ฟิล์มเอกซเรย์ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลอัต
ลักษณ์เสียง และข้อมูลพนัธุกรรม เป็นต้น 
                    (6) ข้อมูลระบทุรัพย์สินของบุคคล เชน่ ทะเบยีนรถยนต์และโฉนดที่ดิน เปน็ตน้ 
                    (7) ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างตน้ได้ เชน่ วันเกิดและสถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น า้หนัก ส่วนสูง 
ข้อมูลต าแหน่งที่อยู่ (Location) ข้อมูลการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการจ้างงาน เปน็ต้น 
                    (8) ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัตงิานหรือความเห็นของนายจา้งต่อการท างานของลูกจ้าง 
                    (9) ข้อมูลบันทกึต่าง ๆ ที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น log file เปน็ต้น 
                    (10) ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเทอร์เน็ต 

 “ข้อมูลส่วนบคุคลออ่นไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่ม
เสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ
ข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ
ก าหนด 
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  “คณะกรรมการคุม้ครองข้อมลูสว่นบคุคล” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น โดยมีหน้าที่และอ านาจก ากับ
ดูแลออกหลักเกณฑ์ มาตรการหรือข้อปฏิบัติอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 “ผู้ควบคุมข้อมูลสว่นบคุคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีหน้าที่ให้ค าแนะน า  ตรวจสอบการด าเนินงาน ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 “ผู้ประมวลผลข้อมูลสว่นบคุคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

2. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล 

 บริษัทฯ เคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูลย่อมมีความประสงค์ที่จะไดร้ับ
ความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลของตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจะถูกน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเทา่นั้น 
โดยบริษัทฯ มีมาตรการเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนการป้องกันมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงและการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนหรือขณะท าการเก็บรวบรวม หากกฎหมายก าหนดให้ต้องขอความ
ยินยอมและจะด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้ 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น จาก
สื่อสาธารณะต่าง ๆ เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

4.2 เพื่อประโยชน์ในการจัดหาหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ การให้หรือรับบริการในรูปแบบต่าง ๆ 
4.3 เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพในการด าเนินงาน การให้บริการ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 
4.4 เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 
4.5 เพื่อประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และน าเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือ

บุคคลที่เป็นผู้จ าหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเก่ียวข้องกับบริษัทฯ 
4.6 เพือ่การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 
4.7 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง การท าธุรกรรมทางการเงิน และภาษีที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทฯ 
4.8 เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ และวัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน 
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4.9 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา

หรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากเจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นดังกล่าว อาจเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการต่างๆ ให้กับเจ้าของ
ข้อมูลได้ ทั้งนี้หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ เจ้าของข้อมูล
ทราบ และด าเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน 

 
5. ระยะเวลาในการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับ
เจ้าของข้อมูลในฐานะลูกค้าของบริษัทฯ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความ
ทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการ
ยกข้ึนต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อก าหนดภายในของบริษัทฯ 
 ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลา
ที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม ( เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ป ี) 
 
6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
 บริษัทฯ ก าหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไข
หรือมิให้มีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่ก าหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง
สิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 
 7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้การเพิกถอนความ
ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว 
 7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอท าส าเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม 
 7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
 7.4 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 
 7.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
 7.6 สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 7.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 7.8 สิทธิในการร้องเรียน 
 เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นค าร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ ก าหนด ผ่าน “ วิธีการติดต่อ ” ด้านล่าง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งผล
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การพิจารณาตามค าร้องของเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนด 

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
 บริษัทฯ อาจมีความจ าเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เป็น
พันธมิตรทางกลยุทธ์ ซึ่งท างานร่วมกับบริษัทฯ ในการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ หรือตามความจ าเป็นตามสมควร ในการบังคับใช้
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขยายกิจการ และอาจมี
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐตามข้อบังคับของกฎหมายหรือตามค าสั่งศาลหรือตาม
ค าสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกข้ันตอน 
 
9. วิธีการติดต่อ 
 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อบริษัทฯ 
ได้ตามช่องทางดัง ต่อไปนี้ 

 บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

 99 ถนนสารคาม-วาปปีทุม ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 หมายเลขโทรศัพท์ : 092-665-5656 

 อีเมล : info@dhouse.in.th 

 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ จะท าการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายบริษัทฯ ฉบับนี้ เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  
 
 
 

                                  ทั้งนี้มีผล ตัง้แต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 

 

 

 
................................................. 
( ผศ.ดร.ธีรพรรณ  อึ๊งภากรณ์ ) 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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