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ค ำแถลงว่ำด้วยกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย 

 

 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ตระหนักดีในเรื่องความส าคญัและความรบัผดิชอบในการเก็บ
รวบรวม การใช ้การเปิดเผย รวมถงึการประมวลผลและการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิทุกท่าน ขอ้มลู
ต่าง ๆ นัน้สมาคมฯ เกบ็รกัษาไวเ้พือ่ด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สมาคมฯ นัน่คอืการอุทศิตนเอง
ให้กบัการสร้างความสุขของประชาชนโดยมพีุทธธรรมของพระนิชเิร็นไดโชนินเป็นพื้นฐาน ส่งเสรมิในด้าน
การศกึษา วฒันธรรม เชือ่มรอ้ยสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ในทอ้งถิน่ สงัคมและประเทศ 

 ค าแถลงว่าดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี้ (“ค าแถลงว่าดว้ยความเป็นส่วนตวั”) เป็นการ
แจ้งใหท้่านได้ทราบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเกบ็รวบรวมอย่างไร ขอ้มูลส่วนบุคคลใดทีจ่ะมกีารเกบ็
รวบรวม วตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรอืการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ที่
สมาคมฯ อาจจะเปิดเผยหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปให ้ตลอดจนวธิกีารเขา้ถงึ แก้ไข วธิกีารใชส้ทิธิ
ของท่านในการด าเนินการประการอื่น ๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และวธิกีารที่ท่านสามารถตดิต่อ
สมาคมหรอืพนกังานผูด้แูลขอ้มลูสว่นบุคคล ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 

 

1. ขอบเขตกำรบงัคบัใช้ 

ค าแถลงวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวันี้ ใชบ้งัคบักบัสมาคมสรา้งคุณค่าในประเทศไทย พนกังาน
ของสมาคมฯ สมาชกิของสมาคมฯ บุคคลทัว่ไปทีต่ดิตอ่หรอืสนบัสนุนสมาคมฯ และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของสมาคมฯ 

2. ค ำนิยำม 

2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถงึ การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูสว่นบุคคล เชน่ การเกบ็
รวบรวม บนัทกึ จดัระบบ ท าโครงสรา้ง เกบ็รกัษา ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ใช ้เปิดเผย สง่ต่อ เผยแพร่ 
โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ท าลาย 

2.2 ขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data) หมายถงึ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบับุคคลธรรมดา ซึง่ท าใหส้ามารถ
ระบุตวัตนของบุคคลนัน้ได ้ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ ชือ่ นามสกุล อเีมล เบอรโ์ทรศพัท ์รปูภาพ 
หมายเลขสมาชกิ ฯลฯ 

2.3 เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Subject) หมายถงึ บุคคลธรรมดาทีข่อ้มลูสว่นบุคคลสามารถ
ระบุตวัตนของบุคคลนัน้ได ้ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

3. ช่องทำงท่ีสมำคมฯ เกบ็รวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลของสมำชิก 

สมาคมฯ เกบ็รวบรวมและรบัขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาชกิผา่นชอ่งทางต่าง ๆ ดงันี้ 
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3.1 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีท่า่นใหไ้วก้บัสมาคมฯ โดยตรง หมายถงึ กรณีเชน่ทา่นตดิต่อกบัสมาคมฯ 
เพือ่สอบถาม กรอกแบบฟอรม์ต่าง ๆ ดว้ยตวัทา่นเอง รวมถงึการสง่ทางไปรษณยี ์หรอืการตดิต่อผ่าน
ชอ่งทางออนไลน์ เชน่ ผา่นทางโทรศพัท ์ อเีมล หรอืแอปพลเิคชนัขอ้ความ เชน่ ไลน์ (Line), เฟซบุ๊ก 
(Facebook) หรอืโซเชยีลมเีดยีอื่น ๆ ตลอดจนขอ้มลูผา่นแบบตอบรบัการสนบัสนุนแก่สมาคมฯ 

3.2 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีส่มาคมฯ ไดร้บัจากผูด้ าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ ทา่นอาจใหข้อ้มลูสว่น
บุคคลของท่านผา่นผูน้ าในระบบการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสมาคมฯ การด าเนินกจิกรรมหรอืจดั
ฝึกอบรมในระบบการ กลุ่มกจิกรรมทีท่า่นปฏบิตัหิน้าที ่โครงการหรอืกจิกรรมอื่นใดของสมาคมฯ ทีท่า่น
เขา้ร่วม รวมถงึบุคคลในครอบครวัหรอืผูร้บัมอบอ านาจของทา่นเป็นผูใ้หข้อ้มลูกรณีทีท่า่นไม่สะดวกให้
ขอ้มลูดว้ยตนเอง ทัง้นี้ทา่นตอ้งเป็นผูล้งชือ่รบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดว้ยตนเอง 

3.3 ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเมือ่ท่านใชง้านเวบ็ไซต ์ และแอปพลเิคชนัของสมาคมฯ ผา่นคุกกี ้
(Cookie) หรอืเทคโนโลยทีีค่ลา้ยกนั สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.sgt.or.th/wp-content/uploads/documents/SGT_Cookie_Information.pdf 

3.4 กรณีหากไม่สามารถตดิต่อหรอืทราบขา่วเกีย่วกบัตวัท่านเป็นระยะเวลานานพอสมควร เมือ่
สมาคมฯ ไดร้บัขอ้มลูของทา่นจากบุคคลในครอบครวัหรอืผูน้ าในระบบการทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
สมาคมฯ หากเป็นไปเพือ่ประโยชน์เกีย่วกบัตวัท่าน และเพือ่การด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์อง
สมาคมฯ 

4. ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีสมำคมฯ เกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย  

ประเภทของขอ้มลูสว่นบุคคลทีส่มาคมฯ เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผย ซึง่รวมถงึขอ้มลูสว่น
บุคคลทีม่คีวามละเอยีดอ่อน (ในบางกรณี) มดีงัต่อไปนี้ 

4.1 ขอ้มลูสว่นตวัทีส่ามารถระบตุวัตนของท่านได ้เชน่ ชือ่ นามสกุล เพศ ปีเกดิ รปูถ่าย 

4.2 ขอ้มลูเพือ่การตดิต่อ เช่น ทีอ่ยูอ่าศยัปัจจุบนั เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล 

4.3 ขอ้มลูการท างาน เชน่ อาชพี  

4.4 ขอ้มลูอื่น ๆ เชน่ ความรูค้วามช านาญพเิศษ ภาษาทีถ่นดั 

4.5 ขอ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน เชน่ ความเชือ่ในศาสนาหรอืปรชัญา ขอ้มลูสขุภาพ 

ส าหรบัขอ้มลูทีล่ะเอยีดอ่อน โดยปกตสิมาคมฯ ไม่ไดท้ าการเกบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรอืเปิดเผย แต่จะมี
บางกรณีเช่น การจดัฝึกอบรมในต่างประเทศ เพือ่ประโยชน์ของตวัทา่น สมาคมฯ จงึขอขอ้มลูเทา่ที่
จ าเป็นในการดแูลและระมดัระวงัเรือ่งความปลอดภยั โดยสมาคมฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จาก
ทา่น และจะด าเนินการเป็นคราว ๆ ไปเมือ่ตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนจากทา่น 
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5. สมำคมฯ เกบ็รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำน เพ่ือวตัถปุระสงคใ์ดบำ้ง 

สมาคมฯ จะมกีารเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นอาจถูกน าไปใช ้ หรอื
เปิดเผย เพือ่วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

5.1 เพือ่การด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สมาคมฯ (เพือ่การเผยแผธ่รรมไพศาล) 

5.2 เพือ่การด าเนินงานเกีย่วกบัการสมคัรสมาชกิ เชน่ รบัสมคัรสมาชกิ จดัท าและสง่บตัรสมาชกิ 
การเปลีย่นแปลงสถานะของสมาชกิ การท าประวตักิารเขา้ร่วมหรอืด าเนินกจิกรรมของสมาคมฯ รวมถงึ
การออกใบตอบรบัการสนบัสนุน ใบประกาศเกยีรตคิุณ และของทีร่ะลกึตามโอกาสต่าง ๆ  

5.3 เพือ่การตดิตอ่สือ่สาร ดแูลสง่เสรมิก าลงัใจ และแจง้ขา่วสารส าคญัของสมาคมฯ กบัสมาชกิ เชน่ 
การเยีย่มสง่เสรมิก าลงัใจทีบ่า้น การน าสง่วารสารและสิง่พมิพข์องสมาคมฯ ทีท่า่นประสงคร์บัการตดิต่อ
เพือ่แจง้นดัหมาย, ความเคลื่อนไหวหรอืขา่วสารส าคญัของสมาคมฯ 

5.4 เพือ่การจดักจิกรรมตามวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานของสมาคมฯ เชน่ การจดัประชุม การ
จดัตัง้กลุ่มกจิกรรม การจดัฝึกอบรม การท าโครงการหรอืกจิกรรมอื่นใดตลอดจนขัน้ตอนทีจ่ าเป็นเพือ่
การด าเนินงาน เชน่ จดัท าทะเบยีนเจา้หน้าทีห่รอืผูเ้ขา้รว่ม จดัท าป้ายชือ่ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วม เป็นตน้ 

5.5 เพือ่เกบ็รวบรวม ใช ้ หรอืสง่ต่อขอ้มลูของสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมการประชุม การฝึกอบรม การท า
กจิกรรม หรอืโครงการใด ๆ  ต่อสมาคมฯ หรอืผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบและเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากสมาคม
ฯ ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ   

5.6 เพือ่แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบท างานในแต่ละสว่นของโครงสรา้งองคก์ร (แต่งตัง้ผูน้ าของระบบการ
พืน้ที)่ หรอืเพือ่สรรหาผูร้บัผดิชอบและสมาชกิของคณะท างาน กลุ่มกจิกรรมทีท่างสมาคมฯ จดัขึน้ โดย
ไดร้บัการตอบรบัหรอืสมคัรใจเขา้ร่วมเป็นผูร้บัผดิชอบหรอืเป็นสมาชกิของคณะท างาน หรอืกลุ่ม
กจิกรรมนัน้ ๆ โดยสมาชกิเอง 

5.7 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการปรบัโครงสรา้งองคก์ร (ระบบการพืน้ที)่ เชน่ การเกบ็รวบรวมท า
ทะเบยีนรายชือ่สมาชกิแยกตามสงักดัพืน้ที ่ รวมถงึการใชแ้ละการสง่ทะเบยีนรายชือ่นี้ถงึผูม้หีน้าที่
รบัผดิชอบและเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายจากสมาคมฯ ทัง้นี้เพื่อใหก้ารดแูลและการด าเนินงานภายใต้
วตัถุประสงคข์องสมาคมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.8 เพือ่การประชาสมัพนัธท์ัง้ออฟไลน์และออนไลน์ เชน่ เผยแพรบ่นัทกึภาพบรรยากาศ และ
บนัทกึภาพเคลื่อนไหวของกจิกรรมสมาคมฯ ประกอบการประชาสมัพนัธก์จิกรรมเป็นการทัว่ไป ผา่น
เวบ็ไซตห์รอืโซเชยีลมเีดยีของสมาคมฯ ทีส่มาคมฯ เป็นผูค้วบคุม 

5.9 เพือ่การเผยแพร่ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นในฐานะผูเ้ขยีนบทความ รวมถงึภาพหรอืวดิโีอของ
ทา่นกรณีใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบบทความ เพือ่การประชาสมัพนัธก์ารประชุมหรอืกจิกรรม ผา่นเวป็ไซต์
หรอืโซเชยีลมเีดยีของสมาคมฯ ทีส่มาคมฯ เป็นผูค้วบคมุ หรอืเพือ่วตัถุประสงคก์ารจดัท าสือ่สิง่พมิพแ์ละ



 

4 
 

วารสารของสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากทา่น และจะด าเนินการเป็นคราว 
ๆ ไปเมือ่ตอ้งเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีดงักล่าว 

5.10 การตดิต่อประสานงานกบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศ เพือ่การประมวลผลขอ้มลูสว่น
บุคคลทีล่ะเอยีดอ่อน เชน่ เพือ่การจดัเตรยีมอาหารทีเ่หมาะสมกบัสขุภาพของทา่น หรอืการจดัเตรยีม
เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัการจดัฝึกอบรมในต่างประเทศและการเตรยีมความพรอ้มการเดนิทาง
ในระยะทางไกล 

5.11 การด าเนินงานกรณีอื่น ๆ หากเป็นไปเพือ่ประโยชน์แห่งการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์อง
การจดัตัง้สมาคมฯ หรอืมคีวามจ าเป็นเรง่ด่วน สมาคมฯ จะด าเนินงานในกรณีนัน้เมือ่ไดข้อความยนิยอม
โดยชดัแจง้จากทา่นแลว้ 

6. ผูเ้ยำว ์คนไรค้วำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

6.1 สมาคมฯ มกีารด าเนินกจิกรรมทีเ่ปิดพืน้ทีใ่หส้มาชกิทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนผูอ้ายยุงัไม่ถงึ 20 ปี
บรบิรูณ์ (ต่อไปนี้จะเรยีกวา่ “ผูเ้ยาว”์) ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มเพือ่พฒันาศกัยภาพแตล่ะคนใหเ้ตบิโตเป็นผูม้ี
ความสามารถ โดยยดึพุทธธรรมของพระนิชเิรน็ไดโชนินเป็นพืน้ฐาน แต่อยา่งไรกด็ ี ในการใหค้วาม
ยนิยอมในการเกบ็รวบรวม การใช ้ และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของผูเ้ยาว ์ เพือ่ด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคข์องสมาคมฯ ผูเ้ยาวไ์ม่อาจใหค้วามยนิยอมไดโ้ดยล าพงัตามทีก่ าหนดไวใ้นประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ สมาคมฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผูใ้ชอ้ านาจปกครอง หรอื
ผูป้กครองของผูเ้ยาวก์่อน แลว้แต่กรณี  

6.2 ขอ้มลูสว่นบุคคลของคนไรค้วามสามารถ คนเสมอืนไรค้วามสามารถ สมาคมฯ ไม่มเีจตนาทีจ่ะ
เกบ็รวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลดงักลา่ว อย่างไรกด็หีากสมาคมฯ มคีวาม
จ าเป็นตอ้ง “ประมวลผล” ขอ้มลูของบคุคลดงักล่าว สมาคมฯ จะขอความยนิยอมโดยชดัแจง้จากผู้
อนุบาลกรณีเป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืผูพ้ทิกัษ์กรณีเป็นคนเสมอืนไรค้วามสามารถ แลว้แตก่รณ ี

7. สมำคมฯ อำจเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนให้ใครบำ้ง 

ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจะถูกเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั แต่ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั
อนุญาตใหก้ระท าได ้ หรอืการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านอยูภ่ายใตค้วามยนิยอนของทา่นหรอื
การเปิดเผยดงักล่าวมคีวามจ าเป็นเพือ่ใหส้ามารถบรรลตุามวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
สว่นบุคคล หรอืวตัถุประสงคเ์พือ่การด าเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ห่งการจดัตัง้สมาคมฯ เราอาจให้
ขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้แก่บุคคลต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

7.1 ผูน้ าทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้และประกาศโดยสมาคมฯ ทัง้นี้ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดท้ าขอ้ตกลงการดแูล
ขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีส่มาคมฯ ก าหนดไวแ้ลว้เทา่นัน้ โดยการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ เป็นไปเพือ่การ
ด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ  
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7.2 องคก์รในต่างประเทศ เชน่ สมาคมโซคา, สมาคมโซคาสากล ฯลฯ กรณีเชน่ การจดั
ฝึกอบรมในตา่งประเทศ การมอบของทีร่ะลกึโดยองคก์รต่างประเทศในโอกาสต่าง ๆ 

7.3 องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ไดแ้ก่ หา้งหุน้สว่นจ ากดัหลงัสวน ในกรณีสนบัสนุนการ
ด าเนินงานในดา้นการจดัสง่วารสารสิง่พมิพใ์หแ้ก่สมาชกิของสมาคมฯ ทีป่ระสงคร์บั 

8. สมำคมฯ ส่งหรือโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่ำนไปยงัต่ำงประเทศ 

เนื่องจากสมาคมฯ เป็นองคก์รทีม่เีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งครอบคลุมทัว่โลก ในบางครัง้ เชน่การจดั
ฝึกอบรมในต่างประเทศ การมอบของทีร่ะลกึ หรอือื่น ๆ สมาคมฯ จ าเป็นตอ้งสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่น
บุคคลของท่านไปยงัหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมาคมฯ ซึง่อาจมทีีต่ ัง้อยูใ่นต่างประเทศ ทัง้นี้ 
การด าเนินงานดงักล่าวจะเป็นไปเทา่ทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุใน “ค าแถลงวา่ดว้ยความเป็น
สว่นตวั” นี้ โดยสมาคมฯ จะจดัใหม้มีาตรการคุม้ครองความปลอดภยัทีจ่ าเป็น และเหมาะสมส าหรบัการ
โอนขอ้มลูสว่นบุคคล หากกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้สมาคมฯ จะขอใหท้า่นใหค้วามยนิยอมต่อการ
สง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปยงัหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นก่อน 

9. สมำคมฯ มีมำตรกำรใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) 

สมาคมฯ ไดม้กีารบนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิดเพือ่เกบ็บนัทกึเหตุการณ์ต่าง ๆ ส าหรบัการเฝ้า
ระวงัสงัเกตการณ์ในพืน้ทีภ่ายในอาคาร สิง่อ านวยความสะดวกและบรเิวณรอบสถานทีข่องสมาคมฯ 
เพือ่รกัษาความปลอดภยั ป้องกนัภยนัตราย อุบตัเิหตุและทรพัยส์นิของผูท้ีเ่ขา้มาภายในพืน้ที ่ รวมถงึ
เพือ่การสบืสวนสอบสวนกรณีเกดิเหตุอาชญากรรมขึน้ ทัง้นี้ สมาคมฯ จะจ ากดัการเขา้ถงึบนัทกึกลอ้ง
วงจรปิดเฉพาะบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ 

สามารถศกึษา “ค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัในการใชก้ลอ้งวงจรปิด” เพิม่เตมิไดท้ี ่
http://www.sgt.or.th/wpcontent/uploads/announcement/CCTV_Privacy_SGT.pdf 

 

 

10. สิทธิของท่ำนเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบคุคล 

สทิธขิองทา่นในขอ้นี้เป็นสทิธติามกฎหมาย โดยท่านสามารถขอใชส้ทิธติ่าง ๆ ภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และในกรณีท่านยงัไม่บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย ทา่นสามารถขอใชส้ทิธโิดย
ใหผู้ใ้ชอ้ านาจปกครอง หรอืผูม้อี านาจกระท าการแทนเป็นผูแ้จง้ความประสงค์ 

10.1 สิทธิขอถอนควำมยินยอม : หากท่านไดใ้หค้วามยนิยอมใหส้มาคมเกบ็รวบรวม ใช ้
และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไม่วา่ไดก้ระท าในชว่งเวลาใด ทา่นมสีทิธทิีจ่ะถอนความ
ยนิยอมเชน่วา่นัน้เมือ่ใดกไ็ดต้ลอดระยะเวลาทีข่อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นอยูก่บัสมาคมฯ  

http://www.sgt.or.th/wpcontent/uploads/announcement/CCTV_Privacy_SGT.pdf
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10.2 สิทธิขอเข้ำถึงและขอรบัส ำเนำข้อมูล : ทา่นมสีทิธขิอเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ทา่นทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของสมาคมฯ และขอใหส้มาคมฯ ท าส าเนาขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวใหแ้ก่
ทา่น รวมถงึขอใหส้มาคมฯ เปิดเผยวา่สมาคมฯ ไดข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นมาไดอ้ย่างไร หรอืสอบถาม
เกีย่วกบัค าแถลงวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั 

10.3 สิทธิขอให้ลบหรือท ำลำยข้อมลู : ทา่นมสีทิธขิอใหล้บหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคล
ของทา่น หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเป็นขอ้มลูทีไ่ม่สามารถระบุตวัทา่นได ้ 

10.4 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมลู : ทา่นมสีทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นใหถู้กตอ้ง 
เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

10.5 สิทธิขอให้ระงบักำรใช้ข้อมลู : ทา่นมสีทิธขิอใหร้ะงบัการประมวลผล หรอืระงบัการใช้
ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ 

10.6 สิทธิร้องเรียน : ทา่นมสีทิธริอ้งเรยีนต่อคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืผู้
มอี านาจตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง หากท่านเชือ่วา่การเกบ็รวบรวม ใช ้ และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่น
บุคคลของท่านเป็นการกระท าในลกัษณะทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

อนึ่ง สิง่สกัการะบชูา (โงะฮนซน) เป็นทรพัยส์นิของสมาคมฯ ทีม่อบใหผู้ข้อสมคัรเขา้เป็นสมาชกิ
ใหป้กป้องดแูลแทนสมาคมฯ เพือ่จุดประสงคใ์นดา้นความศรทัธาของแต่ละบุคคลเทา่นัน้ 

ดงันัน้ ในการขอใชส้ทิธขิองทา่นทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อสถานะความเป็นสมาชกิรวมถงึหน้าทีท่ีม่ ี
ต่อสมาคมฯ ของทา่น สมาคมฯ จะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทราบถงึผลกระทบจากการขอใชส้ทิธิ
นัน้ก่อน เชน่ การขอถอนความยนิยอม การขอใหล้บหรอืท าลายซึง่ขอ้มลู หรอืขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลู 
เป็นตน้ ซึง่ทา่นมหีน้าทีต่อ้งสง่มอบสิง่สกัการะบชูา (โงะฮนซน) คนืใหแ้ก่สมาคมฯ ในสภาพเรยีบรอ้ย ณ 
อาคารสมาคมทุกสาขา และหา้มน าไปคดัลอก สง่มอบต่อ จ าหน่าย ท าลาย ท าใหม้ลีกัษณะผดิรปูไปจาก
เดมิ หรอืกระท าการใดอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสมาคมฯ หรอืบุคคลภายนอก 

เพือ่ประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องสมาคมฯ หากกรณี ทา่นตกเป็นผูต้อ้งค า
พพิากษาถงึทีส่ดุในคดคีวามอาญา, กระท าผดิกฎระเบยีบของสมาคมฯ, หรอืเป็นบุคคลทีไ่มส่ามารถ
ตดิต่อ ไม่มใีครรูแ้น่ชดัวา่ยงัมชีวีติอยูห่รอืไม่เกนิกวา่ 2 ปี ทา่นยนิยอมใหส้มาคมฯ น าขอ้มลูของทา่น
ออกจากความเป็นสมาชกิ หรอืด าเนินการใหอ้ยูใ่นสถานะเป็นสมาชกิทีไ่ม่เคลือ่นไหวในกจิกรรมของ
สมาคมฯ 

เพือ่ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลทีส่มาคมฯ ค านึงถงึ และมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลความ
ปลอดภยัและคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล สมาคมฯ อาจปฏเิสธค าขอใชส้ทิธขิองทา่นในกรณีที ่

(1) บุคคลทีย่ืน่ค าขอไม่มหีลกัฐานยนืยนัวา่เป็นเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล  
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(2) บุคคลทีย่ืน่ค าขอไม่มสีทิธหิรอือ านาจตามกฎหมาย หรอืไม่มขีอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว
นัน้อยูท่ีส่มาคมฯ 

(3) ค าขอดงักล่าวเป็นค าขอทีฟุ่่มเฟือย เชน่ เป็นค าขอทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืมเีนื้อหา
เดยีวกนัซ ้า ๆ โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  

11. ควำมปลอดภยัและกำรเกบ็รกัษำข้อมลูส่วนบคุคล 

สมาคมฯ มมีาตรการความปลอดภยัอนัเหมาะสม เพือ่ใชใ้นการป้องกนัการเขา้ถงึ การ
ประมวลผล การลบ การสญูหาย หรอืการใชง้านโดยไม่ไดร้บัอนุญาตหรอืโดยไม่ไดต้ัง้ใจ ขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละฐานขอ้มลูถูกจดัเกบ็ไวใ้นระบบคอมพวิเตอรท์ีม่คีวามปลอดภยั รวมถงึจ ากดัผูท้ีม่ ี
สทิธเิขา้ถงึขอ้มลูส าหรบัพนกังานฯ ทีเ่กีย่วขอ้งเท่านัน้ อกีทัง้ระบบในการดแูลจดัเกบ็ขอ้มลูมกีาร
ปรบัปรุง พฒันาซึง่ความปลอดภยัในการดแูลรกัษาขอ้มลูในทุกสามเดอืน 

สมาคมฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไวต้ลอดเวลาทีท่า่นเป็นสมาชกิของสมาคมฯ 
เพือ่การด าเนินงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคต์่าง ๆ กรณีหากความเป็นสมาชกิสิน้สดุลงทัง้ในกรณีการ
เสยีชวีติ หรอืจากการแจง้ความประสงคข์องตวัทา่นเอง หรอืหากมกีารก าหนดใหต้อ้งปฏบิตัเิป็นประการ
อื่น เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่สมาคมฯ ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั จะมกีารด าเนินงานใน
ขัน้ตอนอนัเหมาะสมเพือ่ท าการลบหรอืท าลายขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นทัง้หมด หรอืท าใหเ้ป็นขอ้มลูที่
ไม่สามารถระบุถงึตวัตนของทา่นได ้ เมือ่ขอ้มลูดงักล่าวไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ด ๆ 
ขา้งตน้อกีต่อไปแลว้ 

12. กำรใช้ข้อมลูส่วนบคุคลตำมวตัถปุระสงคเ์ดิม 

สมาคมฯ มสีทิธใินการเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านทีส่มาคมฯ ไดเ้กบ็รวบรวม
ไวก้่อนวนัที ่พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม การใช ้
และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลมผีลใชบ้งัคบัต่อไปตามวตัถุประสงคเ์ดมิ หากทา่นไม่ประสงคท์ีจ่ะให้
สมาคมฯ เกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวต่อไป ทา่นสามารถแจง้สมาคมฯ เพือ่ขอถอน
ความยนิยอมของทา่นเมือ่ใดกไ็ด ้

13. กำรตรวจสอบและแก้ไข 

สมาคมฯ จะตรวจสอบและแกไ้ข “ค าแถลงวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั” นี้ตามสมควรเพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ข พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ทบทวน “ค าแถลงวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั” นี้เมือ่มคีวามจ าเป็นหรอืเมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงไป 
เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลง หรอื
การแกไ้ขใด ใน “ค าแถลงวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั” นี้ สมาคมฯ จะเผยแพรบ่นเวบ็ไซตท์างการของ
สมาคมฯ โดยเรว็ และจะแจง้ถงึสมาชกิผา่นชอ่งทางระบบการพืน้ที ่ 
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14. วิธีกำรติดต่อสมำคมสร้ำงคณุค่ำในประเทศไทย 

หากท่านมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั “ค าแถลงวา่ดว้ยการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของสมาคมสรา้งคุณค่าในประเทศไทย” หรอืตอ้งการขอใชส้ทิธขิองทา่น 
สามารถตดิตอ่สมาคมฯ หรอืพนกังานผูด้แูลขอ้มลูสว่นบุคคลไดต้ามรายละเอยีดดา้นล่าง  

ทีอ่ยู ่: สมาคมสรา้งคุณค่าในประเทศไทย ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูท่ี ่102/27 ถนนตวิานนท ์ 

ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

เบอรโ์ทรศพัท ์: 02-962-5777 (ตดิต่อแผนกระบบการ) 

อเีมล : tokansgt@gmail.com 

 

       ขอ้มลูอปัเดต ณ วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 


