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นโยบายความเป็นส่วนตวั 
(Customer Privacy Policy) 

 
 บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด  (“บริษัท” หรือ " PTTRM") ให้ความส าคญักับการคุม้ครองขอ้มูล 
ส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงเป็น (1) ลูกคา้บุคคลธรรมดาผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการของบริษทั ทั้งท่ีเป็น ผูท่ี้เคยเป็นลูกคา้ 
ลูกคา้ปัจจุบนั และผูท่ี้อาจเป็นลูกคา้ในอนาคต (2) พนกังาน บุคลากร เจา้หนา้ท่ี ผูแ้ทน ผูถื้อหุ้น บุคคลผูมี้อ านาจ กรรมการ  
ผูติ้ดต่อ ตวัแทน และบุคคลธรรมดาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้องคก์รของบริษทั (โดยเรียกรวมกนัวา่ "ลูกค้าองค์กร") และ  
(3) บุคคลธรรมดาใด ๆ ท่ีบริษทัไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลมา (เช่น ผูติ้ดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผูสื้บสันดาน ญาติ 
บุตร นายจา้ง ตวัแทน ผูรั้บประโยชน์ หรือบุคคลผูอ้า้งอิง) โดยบุคคลในขอ้ (1) - (3) เรียกรวมกนัว่า "ท่าน" และบรรดา
บุคคลในขอ้ (1) และ (2) เรียกวา่ "ลูกค้า" โดยบริษทัทราบดีวา่ท่านค านึงถึงและใหค้วามส าคญักบัวิธีการท่ีขอ้มูลของท่าน
จะถูกเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย  ส่ง และ/หรือ โอนไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัในกลุ่มและบริษทัยอ่ยของบริษทั 
ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทในกลุ่ม OR") จะน าขอ้มูลท่ีท่านเปิดเผยให้กบับริษทันั้นไปใชเ้พื่อ
จดัหาผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการของบริษทัใหต้รงกบัความตอ้งการของท่านและตามความจ าเป็นอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม 

 นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ("นโยบายความเป็นส่วนตวั") ใชก้บัผลิตภณัฑ ์สินคา้และบริการของบริษทัท่ีจดั
จ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ผา่นช่องทางร้านคา้ปลีก เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ ตวัแทนขาย ซุม้กิจกรรม ศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลลูกคา้ (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์ การลงทะเบียนรับสินคา้ และ/หรือ บริการต่าง ๆ 
และช่องทางอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัไดเ้ก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน อยา่งไรก็ตาม กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจนโยบายความเป็น
ส่วนตวัฉบบัน้ีควบคู่กบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรับการใชบ้ริการนั้น ๆ ตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน 

 ภายใตต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าใหส้ามารถ
ระบุตวับุคคลนั้นได ้ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  และ "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
กฎหมายจดัประเภทเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อน  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวน้ีเป็นคร้ังคราว บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านหมั่น
ตรวจสอบการแกไ้ขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ีอยู่เสมอ โดยการปรับปรุงแกไ้ขใด ๆ จะมีผลทนัทีเม่ือบริษทั 
โพสตน์โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัปรับปรุงแกไ้ขลงในเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของบริษทั  
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม 

 บริษทัอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของท่าน โดยตรงจากท่านหรือโดยออ้มจากแหล่งขอ้มูล
อ่ืน ๆ หรือจาก บริษทัในกลุ่ม OR บริษทัอ่ืน ๆ หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ ตามท่ีท่านติดต่อส่ือสารกบับริษทั และตามความ
ตอ้งการของท่านในผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการของทั้งบริษทัและบริษทัในกลุ่ม OR โดยตวัอยา่งประเภทของขอ้มูลส่วน
บุคคลท่ีบริษทัอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงขอ้มูลส่วนบุคคล
ดงัต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ค าน าหนา้ ช่ือ-นามสกุล อาย ุอาชีพ วนัเดือนปีเกิด  ช่ือบริษทั ต าแหน่งงาน เงินเดือน ประวติั
การท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างาน (เช่น ประเภทขององคก์รท่ีท างาน สถานท่ีท างาน ต าแหน่ง อายกุารท างาน 
แผนก  อาชีพ ต าแหน่งงาน บริษทัท่ีท างานหรือท่ีถือหุ้นอยู)่ สถานะทางการเมือง เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส 
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ประวติัการศึกษา วฒิุการศึกษา รูปถ่าย ภาพถ่ายเสียงบนัทึก เทปบนัทึกเสียงการสนทนาทางโทรศพัท์ ลายมือช่ือ 
บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อัตราส่วนการถือหุ้น รวมถึง ข้อร้องเรียน ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ ์สินคา้และบริการของบริษทั และขอ้ซกัถามผา่นทางโซเชียลมีเดีย 

2) ข้อมูลตดิต่อ เช่น ท่ีอยูท่างทะเบียน ท่ีอยูท่ี่พกัอาศยั ท่ีอยูท่างธุรกิจ ท่ีอยูท่างไปรษณีย ์หมายเลขโทรศพัท ์หมายเลข
โทรศพัทท์างธุรกิจ หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ หมายเลขโทรสาร อีเมล รหสัไปรษณีย ์ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย  
(เช่น ขอ้มูลบญัชีผูใ้ชไ้ลน์ บญัชีเฟซบุ๊ก และเวลาท่ีสามารถติดต่อได)้ และขอ้มูลติดต่อทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน ๆ 

3) ข้อมูลทีร่ะบุตวัตนทีอ่อกโดยทางราชการ เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ีหนงัสือเดินทาง เลขท่ีประจ าตวั 
ผูเ้สียภาษีอากร เลขท่ีประกนัสังคม รวมถึงขอ้มูลจากใบอนุญาตขบัขี่รถยนต์ ทะเบียนบา้น หนงัสือรับรองบริษทั  
(ท่ีระบุรายช่ือกรรมการบริษทั) หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั  

4) ข้อมูลภูมิประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวกับท่าน เช่น จ านวนบุตร อายุของบุตร จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา และรายไดข้องครอบครัว 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์
สินคา้และบริการของบริษทั 

6) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ราคาซ้ือขาย ค่าธรรมเนียม วิธีการช าระเงิน (เช่น เงินสด หรือ บตัรเครดิต) หมายเลขและ
ขอ้มูลบัตรเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ขอ้มูลพร้อมเพย ์หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชีธนาคาร 
ประวติัทางบญัชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบญัชี สินทรัพยห์มุนเวยีน ท่ีมาของรายได ้รายละเอียดการจ่ายเงิน 
อันดับความน่าเช่ือถือทางเครดิตและรายได้ต่อเดือน และข้อมูลการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ  
(ผา่นแอปพลิเคชนั) 

7) ข้อมูลการท าธุรกรรมทีส่ าคญั เช่น ประวติัการซ้ือ จ านวนเงินในการซ้ือ พฤติกรรมการซ้ือ และ/หรือ ใชผ้ลิตภณัฑ ์
สินคา้ และบริการของบริษทั รวมถึง ส่ิงท่ีโปรดปราน ความชอบ ความสนใจ และรายการขอ้มูลท่ีท่านคน้หา  

8) ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขท่ีอยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address)  
เวบ็บีคอน (Web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) ขอ้มูลพิกดัทางภูมิศาสตร์ (GPS) รุ่นอุปกรณ์และ
ประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ขอ้มูลการเช่ือมต่อ ขอ้มูลการเขา้ถึง ขอ้มูลการเขา้ใชง้านแบบ Single sign-on (SSO)  
การเขา้สู่ระบบ (Login log) เวลาท่ีเขา้ถึง ระยะเวลาท่ีใชบ้นหนา้เพจของบริษทั คุกก้ี ขอ้มูลการเขา้สู่ระบบ ประวติั
การคน้หา ขอ้มูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชนัของเบราวเ์ซอร์ (Browser) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) 
และสถานท่ีตั้ง ประเภทและเวอร์ชนัของปลัก๊อินเบราวเ์ซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบติัการและแพลตฟอร์ม 
และเทคโนโลยอ่ืีน ๆ บนอุปกรณ์ท่ีท่านใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม 

9) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ (รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถป้ายแดงส าหรับ 
ใชช้ัว่คราว) หมายเลขประจ ารถยนต ์(VIN) หมายเลขตวัถงั รุ่น รุ่นปี ปีท่ีผลิต ขนาดเคร่ืองยนต ์อุปกรณ์มาตรฐาน 
ประวติัการซ่อมบ ารุง ระยะทาง สถานะน ้ ามนัหรือแบตเตอร่ี ประวติัการเติมน ้ ามนัหรือเติมพลงังาน การท างาน
ของระบบไฟฟ้า สภาพเกียร์ ปัญหาหรือขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกับยานพาหนะของท่าน และขอ้มูลประสิทธิภาพ 
ของยานพาหนะท่ีเขา้ใชส้ถานีบริการน ้ ามนั หรือบริการ FIT Auto รวมถึงขอ้มูลวนั เวลาและสถานท่ีการจองและ
รับรถท่ีเขา้ใชบ้ริการ  

10) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนนและบัตรอ่ืน ๆ เช่น PTT Blue Card / PTT Blue Credit Card 
รวมทั้งขอ้มูลการใชบ้ริการและซ้ือผลิตภณัฑ์และสินคา้ต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมการสะสมคะแนน และบตัรอ่ืน ๆ 
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และขอ้มูลพฤติกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชโ้ปรแกรมการสะสมคะแนน และบตัรอ่ืน ๆ เช่น การสะสมคะแนน 
เพ่ิม ใช ้แลกเปล่ียน รับ จ่าย และ/หรือ โอนคะแนนสะสม  

11) ข้อมูลช่องทางการตลาดและการตดิต่อส่ือสาร เช่น ความตอ้งการของท่านในการรับขอ้มูลทางการตลาดจากบริษทั 
บริษทัในกลุ่ม OR และพนัธมิตรทางธุรกิจของ PTTRM รวมถึงรูปแบบหรือช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีท่าน
ตอ้งการส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการของบริษทั ขอ้มูลการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างท่านและ
บริษทั ช่องทางการติดต่อส่ือสารอ่ืน ๆท่ีท่านสนใจ รายละเอียดในการติดต่อส่ือสารระหว่างท่านกบับริษทั และ
ขอ้มูลทางการตลาด เช่น ขอ้มูลท่ีท่านใหแ้ก่บริษทัตามท่ีระบุในแบบสอบถาม ผลส ารวจ แบบค าขอความคิดเห็น 
หรือกิจกรรมงานวจิยัต่าง ๆ 

12) ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ช่ือบญัชี (Account identifiers) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่าน รหัสประจ าตวั (PIN ID code) ส าหรับ 
การซ้ือขายผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการของบริษทั 

13) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านของท่านบนเวบ็ไซต์ แพลตฟอร์ม การใชผ้ลิตภณัฑ์ สินคา้และ
บริการ และวิธีการท่ีท่านใช้หรือมีปฏิสัมพนัธ์กับโฆษณาของบริษทั (รวมถึง เน้ือหาท่ีท่านเขา้ชมลิงก์ท่ีท่าน 
คลิกเพื่อดู และขอ้มูลอ่ืน ๆ ) 

14) ข้อมูลที่ เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท  เ ช่น การเปิดบัญชีลูกค้า  การบริหาร  
การด าเนินงาน การช าระเงิน การระงับขอ้พิพาท การประมวลผล และการรายงานต่าง ๆ ในนามของลูกค้า  
โดยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวอาจรวมถึง ลายมือช่ือ และบนัทึกการติดต่อส่ือสารระหวา่งท่านกบับริษทั 

15) ข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ขอ้มูลประวติัความสัมพนัธ์รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัท่านท่ีท่านมีกบับริษทั เช่น ขอ้มูลท่ีท่าน
ให้แก่บริษทัตามท่ีระบุในสัญญา ขอ้มูลท่ีลงทะเบียน ใบสมคัร ผลส ารวจ งานวิจยั หรือขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมใน
เวลาท่ีท่านลงเขา้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ การสมัมนา การอบรม หรือกิจกรรมทางสงัคมของบริษทั 

 บริษทัจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนก็ต่อเม่ือไดรั้บความยนิยอมโดยชดัแจง้
จากท่าน หรือต่อเม่ือกฎหมายอนุญาตใหก้ระท าได ้

 หากท่านไดใ้ห้ขอ้มูลส่วนบุคคล  (เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่และขอ้มูลติดต่อ)  ของบุคคลอ่ืน เช่น ผูติ้ดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน คู่สมรส ภรรยา บุพการี ผูสื้บสันดาน ญาติ บุตร นายจา้ง ตวัแทน ผูรั้บประโยชน์ หรือบุคคลผูอ้า้งอิง ในกรณีลูกคา้
บุคคลธรรมดาหรือ ลูกจา้ง ผูถื้อหุ้น กรรมการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รของท่าน ในกรณีของลูกคา้องคก์ร แก่บริษทั 
ท่านควรมัน่ใจวา่ท่านมีสิทธิ และ/หรือ อ านาจท่ีจะใหข้อ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว และอนุญาตให้บริษทัใชข้อ้มูลส่วนบุคคล
ดงักล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ีได ้อีกทั้งท่านตอ้งรับผิดชอบในการแจง้บุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบาย
ความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจ าเป็น และ/หรือ อาศยัหลกัเกณฑห์รือฐานทาง
กฎหมายอ่ืน 

 บริษทัจะไม่เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ยาว ์(ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือ
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามท่ีกฎหมายก าหนด) คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ และไม่อนุญาต
ให้บุคคลดงักล่าวสมคัรเพ่ือใชห้รือซ้ือผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการของบริษทั หากไม่ไดรั้บความยินยอมหรือหากไม่ได้
อาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนใด ทั้งน้ีหากบริษทัทราบวา่ บริษทัไดบ้งัเอิญเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่าน้ี โดย
มิไดรั้บความยินยอมและโดยไม่ไดอ้าศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนใด บริษทัจะด าเนินการลบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวทนัทีท่ี
บริษทัทราบถึงกรณีดงักล่าว และอาจจ าเป็นตอ้งหยดุให้บริการบุคคลเหล่าน้ี เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัอาจอาศยัหลกัเกณฑห์รือ 
ฐานทางกฎหมายอ่ืนนอกเหนือจากความยนิยอมได ้
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2. วตัถุประสงค์และฐานทางกฎหมายทีบ่ริษัทเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 2.1. วัตถุประสงค์ที่บริษัทด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานความ
ยนิยอมโดยชัดแจ้ง  

1) การตลาดและการติดต่อส่ือสาร เพ่ือท าการตลาด การติดต่อส่ือสาร การขาย การเสนอขอ้เสนอพิเศษ  
การเสนอโปรโมชัน่ ส่วนลด สิทธิพิเศษ การแจง้เตือน การแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
สินคา้ และบริการโดยบริษทั บริษทัในกลุ่มของ และ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีบริษทัไม่สามารถอาศยั 
ฐานทางกฎหมายอ่ืนใดได ้ 

2) วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ซ่ึงต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดย
วตัถุประสงคต์่าง ๆ  ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย และ/หรือ โอนไปต่างประเทศซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี
ละเอียดอ่อน มีดงัต่อไปน้ี 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลทีล่ะเอยีดอ่อนในเอกสารราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาบนบัตรประจ าตวัประชาชน หรือ
เช้ือชาติบนหนังสือเดินทาง) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยนัตวัตนในขั้นตอนการสมคัรสมาชิก ในการ
จดัเตรียมสินคา้หรือบริการ และเพื่อจดัเก็บเป็นหลกัฐานของการตรวจสอบยนืยนัตวัตน ในกรณีท่ีบริษทั
ไม่สามารถอาศยัฐานทางกฎหมายอ่ืนใดได ้

4) ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจ าตวั) เพื่อป้องกนัและรักษาความปลอดภยัในเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพของท่าน 
เช่น การแพอ้าหาร  

5) ประวัติอาชญากรรม เพื่อตรวจสอบยืนยนัตวัตน และประเมินคุณสมบัติของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
คนขบัรถของลูกคา้ 

6) ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลการจดจ าใบหน้า และลายนิ้วมือ) เพื่อตรวจสอบยืนยนัตวัตน ณ คลงัสินคา้ 
(เช่น ในกรณีเพื่อรับสินคา้ และ/หรือ บริการของบริษทั 

2.2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทาง
กฎหมายอ่ืน ๆ  

 บริษทัอาจอาศยัหรืออา้ง (1) ฐานการปฏิบติัตามสัญญา ส าหรับการเร่ิมตน้ท าสัญญาหรือการเขา้ท าสัญญาหรือ
ปฏิบติัตามสญัญากบัท่าน (2) ฐานการปฏิบติัตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายของบริษทั (3) ฐานประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษทัและของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
สุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ ส าหรับการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบติั
หนา้ท่ีในการใชอ้ านาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอนุญาต แลว้แต่
กรณี เพื่อเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1) เพ่ือจัดหาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการให้แก่ท่าน เช่น เพื่อด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนเขา้ท าสัญญา  
เพื่อเขา้ท าสัญญาและจดัการกบัความสัมพนัธ์ทางสญัญาระหวา่งบริษทักบัท่าน เพื่อเสนอราคา (Quotation) ตามท่ี
ท่านร้องขอ เพ่ือให้บริการ รักษา ป้องกนั ด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ท่าน เพ่ือสนบัสนุนและด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการของบริษทั เพื่อบริหาร
จัดการบญัชีของท่านและเพื่อด าเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการช าระเงิน การคืนเงิน  
การออกใบส าคญัรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจง้หน้ี เพ่ือด าเนินการและติดตามการจดัส่ง รับ ส่งคืน และเปล่ียนผลิตภณัฑ ์
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สินคา้ และบริการของบริษทั รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยนัและยกเลิกธุรกรรม เพ่ือประมวลผลค าสั่งซ้ือ
ของท่าน  

2) การลงทะเบียนและการยืนยนัตวัตน เช่น เพ่ือลงทะเบียน ตรวจสอบ ยนืยนั และรับรองตวัตนของท่าน 
3) เพ่ือคัดเลือกลูกค้า เช่น เพ่ือตรวจสอบสถานะลูกคา้ และ/หรือ การตรวจสอบประวติัในรูปแบบอ่ืน ๆ ของท่าน 

รวมถึงการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัท่านและลูกคา้ การตรวจสอบ คดักรองรายช่ือบญัชีผูท้ิ้งงาน การประเมิน 
ความเหมาะสมและคุณสมบติัของท่านและลูกคา้ การออกค าขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคา  
การเขา้ท าสญัญากบัท่านหรือลูกคา้ 

4) เพ่ือติดต่อและส่ือสารกับท่าน เช่น เพ่ือใชใ้นการติดต่อ ประสานงาน ให้บริการ ประชาสัมพนัธ์ น าเสนอขอ้มูล 
ทางการตลาด การขาย ขอ้เสนอพิเศษ โปรโมชัน่ การแจง้เตือน ข่าวสาร และขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สินคา้ และ
บริการของบริษทัให้แก่ท่าน และเพื่อประมวลผลและปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะสมาชิก
ของบริษทัให้เป็นปัจจุบนั รวมทั้งจดัการในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการลูกคา้ ไม่วา่จะเป็น ค าถาม ค าขอ 
ค าติชม ผลตอบรับ ค าร้องเรียน ขอ้เรียกร้อง ขอ้พิพาท หรือการเยยีวยาชดใชค้่าเสียหาย เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือและ
แกไ้ขปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจง้การด าเนินการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ท่าน และส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษทั รวมถึงเพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น รายช่ือ/
รายนามลูกคา้) ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเพื่อจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจมีการอา้งถึงท่าน 

5) การตลาดและการตดิต่อส่ือสาร เช่น เพ่ือท าการตลาด การติดต่อส่ือสาร การขาย  การเสนอโปรโมชัน่หรือขอ้เสนอ
พิเศษ ส่วนลด สิทธิพิเศษ รวมถึงการแจง้เตือนหรือแจง้ข่าวสารและขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการ
ของบริษทั บริษทัในกลุ่ม OR และ/หรือ ของพนัธมิตรทางธุรกิจ ตามท่ีท่านเคยไดร้ะบุความตอ้งการของท่านไว้
หรือเคยไดใ้ชบ้ริการมาก่อน รวมถึง ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์สินคา้และบริการท่ีใกลเ้คียงกบัความสนใจและประวติัการ
รับผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือให้ท่านสามารถเขา้ร่วมการเสนอขาย ขอ้เสนอและ
สิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสมัมนา การแข่งขนั การชิงโชค การชิงรางวลั การตั้งบูธและอีเวน้ทร่์วมกบั
สาขาเพ่ือพบปะกบัท่าน รวมถึงรายการส่งเสริมการขายอ่ืน ๆ และบริการโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ท่านในการเขา้ร่วมงานกิจกรรมของบริษทั รวมถึงเพื่อร่วมมือกบัแบรนดต์่าง ๆ ในกลุ่ม และ/หรือ 
นอกกลุ่มของบริษทั ปตท. น ้ ำมนัและกำรคำ้ปลีก จ ำกดั (มหำชน) และเพื่อประมวลผลและด าเนินการลงทะเบียน
บัญชีผู ้ใช้งานของท่าน รวมถึงเพื่อให้บริการบัตรสมาชิก PTT Blue Card และในการสะสมคะแนน เพ่ิม 
แลกเปล่ียน รับ จ่าย และ/หรือ โอนคะแนนสะสมของบตัรดงักล่าว ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อบตัร 

6) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) เช่น เพ่ือทราบขอ้มูลมากข้ึนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการท่ีท่านไดรั้บ และท่ีท่านอาจสนใจ 
รวมถึงการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาประเภทของผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการท่ี
ท่านใชจ้ากบริษทั หรือท่านตอ้งการใหบ้ริษทัติดต่อท่านผ่านช่องทางใด ฯลฯ เพื่อส ารวจความพึงพอใจในการใช้
บริการของบริษทั เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ วิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจในแต่ละ
กลุ่มผลิตภณัฑ์ วิเคราะห์ช่วงเวลา ท่ีตั้งของลูกคา้ แนวโน้มของตลาด ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการตลาด แคมเปญ ผลิตภณัฑใ์หม่ เพ่ือรู้จกัท่านมากข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาเกิดข้ึนกบั
ผลิตภณัฑ ์สินคา้และการบริการท่ีมีอยูข่องบริษทั และเพ่ือยกระดบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน 

7) เพ่ือปรับปรุงและยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้าและการบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ เช่น เพื่อประเมิน พฒันา จดัการ 
ยกระดับ และพฒันาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการท่ีมอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการด าเนินธุรกิจ และ 
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ผลการด าเนินงานของบริษทั การพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด และผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการ รวมถึง
การจัดการ การตรวจสอบ การรายงาน การควบคุม หรือการบริหารความเส่ียง การจัดท าสถิติ การวิเคราะห์
แนวโนม้และการวางแผน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงกนั รวมถึงเพ่ือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการ
เก็บรักษาขอ้มูลภายในองค์กร เพ่ือวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของบริษทั และท าการวิจัยตลาด ส ารวจ ประเมิน 
พฤติกรรม ขอ้มูลทางสถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโนม้และแบบแผนการบริโภค เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
บริษทั เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นการวิจยั การประเมิน และการแกไ้ขปัญหา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภยั 
และความมัน่คงปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์สินคา้และบริการของบริษทั และเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการ
ใหม่ๆ 

8) เพ่ือการด าเนินการใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนนและบัตรอ่ืน ๆ  เช่น ด าเนินการเพื่อ 
ให้สมาชิกสามารถสะสมคะแนน เพ่ิม ใช ้แลกเปล่ียน รับ จ่าย และ/หรือ โอนคะแนนสะสม หรือ แลกเปล่ียน
ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกซ่ึงไดใ้ห้ไวใ้นการสมคัรบตัรหรือไดรั้บจากการท าธุรกรรมกบับริษทัและบริษทัใน
กลุ่ม OR ผ่านการใชบ้ตัรสะสมคะแนนและบตัรอ่ืน ๆ กบับริษทัในกลุ่ม OR พนัธมิตรทางธุรกิจของ PTTRM 
และ/หรือนิติบุคคลอ่ืน รวมถึงกิจกรรมใด ๆ ท่ีบริษทัเห็นวา่เป็นประโยชน์กบัสมาชิกโปรแกรมดงักล่าว 

9) เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมทัว่ไปและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
และ/หรือเพ่ือออกใบรับรองการฝึกอบรมใหแ้ก่ท่าน 

10) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั 
ด าเนินการประชาสมัพนัธ์ภายในองคก์ร รวมถึงการจดัการระบบปฏิบติัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการ
ระบบติดต่อส่ือสาร ระบบความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการควบคุมและ 
การบนัทึกการเขา้ถึงระบบ การติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และระบบอินเทอร์เน็ต 

11) การท างานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์ม เช่น เพ่ือดูแล ด าเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และ
จดัการเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์มเพ่ืออ านวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมัน่ใจว่าเวบ็ไซต์และแพลตฟอร์ม
ท างานอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพ่ืออ านวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และ
แพลตฟอร์ม เพ่ือปรับปรุงแผนงานและเน้ือหาของเวบ็ไซตแ์ละแพลตฟอร์มใหดี้ยิง่ข้ึน 

12) เพ่ือการแนะน าและการปรับเน้ือหาให้เหมาะกบับุคคล เช่น เพ่ือทราบถึงความตอ้งการของท่าน และปรับผลิตภณัฑ ์
สินคา้และบริการของบริษทัใหเ้หมาะสมกบัท่าน 

13) การปฏิบัตติามหน้าทีต่ามกฎหมายและค าส่ังของหน่วยงานรัฐ เช่น เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา 
หรือค าสั่งของหน่วยงานรัฐ ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล  
ผูก้  ากบัดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีเหตุผลอนัควรเช่ือไดว้่าตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมาย และ/หรือ ค าสั่ง หรือตอ้งให้ความร่วมมือดงักล่าว โดยบริษทัอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือค าสั่งของรัฐดงักล่าว
อยา่งเคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายใน หรือการป้องกนัอาชญากรรม 
การฉอ้โกง และ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย  

14) การซ้ือขายกิจการขององค์กร เช่น ในกรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซ้ือ  
การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การเปล่ียนแปลงเจา้ของกิจการ หรือการจ าหน่ายกิจการ ทรัพยสิ์น หรือหุน้ หรือการ
ท าธุรกรรมท่ีคลา้ยกนั ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้กบัผูรั้บโอน
สิทธิ และ/หรือ หนา้ท่ีของบริษทัไม่วา่จะรายเดียวหรือหลายราย โดยท่ีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเป็น
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ส่วนหน่ึงของการท าธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งน้ี บริษทัจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี เพื่อเป็นการเคารพ
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 

15) เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพ่ือรักษาความปลอดภยัและความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของ
บริษทั บริษทัในกลุ่มของ OR หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เพื่อใชสิ้ทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษทั บริษทัใน
กลุ่มของ OR หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เม่ือจ าเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย เช่น เพ่ือตรวจจบั ป้องกนั และด าเนินการ
เก่ียวกบัการทุจริตใด ๆ ขอ้ร้องเรียนเร่ืองการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจดัการและ
ป้องกนัการสูญเสียทรัพยสิ์น เพ่ือดูแลใหมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริษทับริษทัในกลุ่มหรือผูท่ี้
เ ก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือตรวจจับและป้องกันการกระท าผิดภายในสถานท่ีของบริษัท ซ่ึงรวมถึง การใช้งาน
กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด เพ่ือติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัและความถูกตอ้งของธุรกิจของบริษทัเพื่อด าเนินการบริหาร การจดัท ารายงาน นโยบายภายในองค์กร
ตามขอบเขตในการปฏิบติังานของบริษทั รวมถึงการบงัคบัทางสญัญาและการปฏิบติัตามนโยบายภายในองคก์ร 

16) เพ่ือตรวจจับการทุจริต เช่น เพ่ือพิสูจน์ยืนยนัตัวตนของท่าน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ (เช่น เพ่ือปฏิบติัตามกฎดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกนัการทุจริต) 
รวมถึงการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายใน การจัดการทรัพยสิ์น ฐานขอ้มูลด้านการทุจริต ระบบ และ  
การควบคุมธุรกิจอ่ืน ๆ 

17) เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

 ทั้งน้ี การท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลกบับริษทั อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ บริษทัไม่อาจด าเนินการ
ตามท่ีท่านร้องขอหรือตามสัญญาได ้โดยบริษทัอาจไม่สามารถเสนอหรือจดัหาผลิตภณัฑ์ สินคา้ และบริการของบริษทั
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านได ้และท่านอาจไม่ไดรั้บความสะดวก หรือไม่ไดรั้บการปฏิบติัตามสัญญา และอาจไดรั้บ
ความเสียหาย/เสียโอกาส ในบางกรณี การท่ีท่านไม่ให้ขอ้มูลดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัตามกฎหมายใด ๆ ท่ี
บริษทัหรือท่านมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม และอาจมีบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3. บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง 

 บริษทัอาจเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอกดงัต่อไปน้ีซ่ึงเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี ทั้ งน้ี ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้
นโยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอกเหล่านั้นไดเ้ช่นกนั บริษทัจึงขอแนะน าให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวั
ของบุคคลภายนอกดงักล่าวเพ่ือศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวิธีการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ย 

3.1. บริษัทในกลุ่ม OR 
 บริษทัอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผย หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับริษทัในกลุ่ม OR หรืออนุญาตให้บริษทั
ในกลุ่ม OR นั้น เขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัน้ี  

3.2. ผู้ให้บริการของบริษัท 
 บริษทัอาจวา่จา้งบริษทัอ่ืน ตวัแทน หรือผูรั้บจา้งในการให้บริการในนามของบริษทั หรืออ านวยความสะดวกใน
การมอบผลิตภณัฑ์และบริการให้กับท่าน โดยบริษทัอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัผูใ้ห้บริการหรือผูจ้ดั
จ าหน่ายซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง (1) ผูพ้ฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต ์
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และผูใ้ห้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์และขนส่งสินคา้ (3) ผูใ้ห้บริการดา้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล (4) ตวัแทนหรือหน่วยงานดา้นการติดต่อส่ือสาร ส่ือโฆษณา ส ารวจตลาด และการตลาด (5) ผูใ้ห้บริการดา้นการ
จดัเก็บขอ้มูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (6) ผูใ้ห้บริการดา้นการอบรมสัมมนา (7) ผูใ้ห้บริการการน าเท่ียว (8) ผูใ้ห้บริการ
ดา้นกิจการน ้ ามนั (9) ผูใ้ห้บริการดา้นการช าระเงินและระบบการช าระเงิน (10) ผูใ้ห้บริการดา้นการจดัเก็บและ/หรือท าลาย
เอกสาร (11) ผูใ้หบ้ริการดา้นการพิมพ ์   

 ทั้งน้ี ในการใหบ้ริการต่าง ๆ ดงักล่าว ผูใ้ห้บริการอาจเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะ
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผูใ้ห้บริการของบริษัทเพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้ น และจะขอให้ 
ผูใ้หบ้ริการไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นแต่อยา่งใด  

3.3. พนัธมติรทางธุรกจิของบริษัท 
 บริษทัอาจเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทัเพื่อด าเนินธุรกิจ
และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการดา้นการธนาคาร การเงิน กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ประกนัภยั ผูใ้หบ้ริการโปรแกรมสะสม
คะแนน รวมถึงผูใ้ห้บริการและผูข้ายอ่ืน ๆ ซ่ึงไดเ้สนอผลิตภณัฑ์ สินคา้และบริการ ให้กบัท่าน ทั้งน้ี ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ท่ีถูกเปิดเผยหรือโอนในลกัษณะน้ีจะอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวั
ฉบบัน้ี 

3.4. บุคคลภายนอกตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 ในบางกรณี บริษทัอาจจะจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปิดเผย และ/หรือ โอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านกบัหน่วยงานรัฐบาล 
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ศาล เจา้พนกังาน หน่วยงานรัฐ ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรือบุคคลอ่ืน ในกรณีท่ีบริษทัมีเหตุอนั
ควรเช่ือว่าจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของบริษทั สิทธิของ
บุคคลอ่ืน หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพ่ือตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
หรือดา้นความมัน่คงหรือความปลอดภยั 

3.5. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที ่
 ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซ้ือ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ  
การเปล่ียนแปลงเจา้ของกิจการ หรือการจ าหน่ายกิจการ ทรัพยสิ์น หรือหุ้น หรือการท าธุรกรรมท่ีคลา้ยกนั ไม่วา่บางส่วน
หรือทั้งหมด ผูรั้บโอนสิทธิและ/หรือหนา้ท่ีของบริษทัจะปฏิบติัตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี เพื่อเป็นการเคารพต่อ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
4. คุกกีแ้ละวธีิการใช้คุกกี ้

 เม่ือท่านเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของบริษทั บริษทัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลบางประการโดยอตัโนมติัจากท่านผ่านการใช้
คุกก้ี 

 คุกก้ี คือ ขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงกบัคอมพิวเตอร์ของท่าน เม่ือท่านเยี่ยมชมเวบ็ไซต ์และคุกก้ีจะจดัเก็บหรือติดตาม
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้วบ็ไซต์ของท่านและน ามาใชใ้นการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจดัการเวบ็ไซต ์
ติดตามการเคล่ือนไหวการใช้เว็บไซต์ของผูใ้ช้บริการ หรือเพื่อจดจ าก ารตั้ งค่าของผูใ้ช้บริการ คุกก้ีบางประเภทนั้น 
มีความจ าเป็น (Necessary cookie) เน่ืองจากหากปราศจากคุกก้ีท่ีจ าเป็นประเภทน้ีแลว้ หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถ 
ใชก้ารไดอ้ยา่งเหมาะสม และคุกก้ีประเภท อ่ืน ๆ จะท าใหบ้ริษทัสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเขา้ใชเ้วบ็ไซตข์องท่าน 
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ปรับแต่งเน้ือหาตามความตอ้งการของท่าน และท าให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากข้ึน เน่ืองจากคุกก้ีจะจดจ าช่ือผูใ้ช้  
(ในวธีิการท่ีปลอดภยั) รวมทั้งจดจ าการตั้งค่าทางภาษาของท่าน 

 โดยปกติ อินเตอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่า ว่าท่านจะยอมรับคุกก้ีหรือไม่ หากท่านเลือกไม่ให ้
มีการติดตามโดยคุกก้ี หรือลบคุกก้ีออกไป อาจมีผลต่อการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน  และหากไม่มีการเก็บคุกก้ี การใชง้าน
ฟังกชนัหรือเวบ็ไซตบ์างส่วนอาจถูกจ ากดั  

 นอกจากน้ี บุคคลภายนอก อาจใชคุ้กก้ีผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อน าเสนอโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสนใจของ
ท่าน ตามประวติักิจกรรมการของเขา้ชมเวบ็ไซตข์องท่าน บุคคลภายนอกเหล่าน้ีอาจเก็บรวบรวมประวติัของท่านหรือขอ้มูล
อ่ืนเพ่ือใหท้ราบวา่ท่านเขา้ถึงเวบ็ไซตอ์ยา่งไร และเวบ็เพจท่ีท่านเขา้ไปเยีย่มชมหลงัจากท่ีออกจากเวบ็ไซตข์องบริษทั ขอ้มูล
ท่ีรวมรวมผ่านระบบอตัโนมติัเหล่าน้ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก่้อนหนา้น้ีบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั ทั้งน้ี ท่านเองก็อาจตกอยูภ่ายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัหรือนโยบายการใช้คุกก้ีของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้
เช่นกนั บริษทัจึงขอแนะน าให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตวั หรือนโยบายการใชคุ้กก้ีของบุคคลภายนอกดงักล่าวเพ่ือ
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวธีิการท่ีบุคคลภายนอกดงักล่าวเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านดว้ย  
 
5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

 บริษทัอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงับุคคลภายนอก หรือผูใ้หบ้ริการท่ีอยูใ่นต่างประเทศซ่ึง
ประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลท่ีสูงกว่าหรือต ่ากว่าประเทศไทย ทั้ งน้ี เม่ือมีความ
จ าเป็นตอ้งโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศท่ีมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลต ่ากว่า บริษทัจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมัน่ใจไดว้า่มีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีถูกโอนไปในระดบัท่ี
เพียงพอ และบุคคลท่ีรับโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมหรือ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น บริษทัอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 
หากเป็นกรณีท่ีกฎหมายตอ้งให้ขอความยนิยอม  
  
6. ระยะเวลาทีบ่ริษัทเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอยา่งเหมาะสมเพื่อใชต้ามวตัถุประสงค์ท่ี
บริษทัแจง้แก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี และเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ บริษทัอาจเก็บ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนานข้ึน หากจ าเป็น และ/หรือ สามารถกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั 
 
7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ท่านอาจมีสิทธิตามท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี 
1) การเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึงหรือขอรับส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเก็บรวบรวม ใชห้รือ

เปิดเผยเก่ียวกบัท่าน 
2) การแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน ให ้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 
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3) การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัมีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบท่ีมีการ
จดัระเบียบแลว้และสามารถอ่านไดใ้นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ือส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน โดยตอ้งเป็น (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้หก้บับริษทั และ (ข) กรณีท่ี
บริษทัไดรั้บความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อ
ปฏิบติัตามสญัญาท่ีบริษทัมีกบัท่าน ทั้งน้ี หากการใชสิ้ทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือ
บริษทัตอ้งใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบติัตามกฎหมาย บริษทัมีดุลพินิจ
ในการปฏิเสธค าขอของท่านได ้ 

4) การคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทั้งน้ี เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 

5) การระงบัการใช้ ท่านอาจมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี 
6) การถอนความยินยอม ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ท่านไดใ้ห้ความยินยอมให้บริษทัเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิท่ีจะถอนความยนิยอมของท่าน ในบางกรณี 
7) การลบหรือท าลาย ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษทัด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ี

บริษทัเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผย เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไม่สามารถระบุตวัท่านได ้เวน้แต่การเก็บรักษา
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวของบริษทันั้นเป็นไปเพ่ือการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือเพ่ือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย เพื่อการใช ้หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

8) การร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยงัหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ในกรณี
ท่ีท่านเช่ือวา่บริษทัไม่ปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 
8. มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 

 บริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ซ่ึงครอบคลุมถึงมาตรการ
ป้องกนัดา้นการบริหารจดัการ มาตรการป้องกนัดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเร่ืองการเขา้ถึงหรือ
ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือธ ารงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งครบถว้น และสภาพความพร้อมใชง้านของขอ้มูล
ส่วนบุคคล เพ่ือป้องกนัการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรือ
โดยมิชอบ ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัก าหนด 

 บริษทัได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและการเขา้ใช้งานอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีปลอดภยัและเหมาะสมกบัการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัยงัไดว้าง
มาตรการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลและการใชง้านอุปกรณ์ส าหรับจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดย
ก าหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้เขา้ถึงขอ้มูลได้ และหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผูใ้ชง้าน  เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลกัลอบ
ท าส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือการลกัขโมยอุปกรณ์จดัเก็บหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ี บริษทัยงัไดว้าง
มาตรการส าหรับการตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัการเขา้ถึง เปล่ียนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล ให้สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัวธีิการและส่ือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล  
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9. ตดิต่อบริษัท 

 หากท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านภายใตน้โยบายความเป็นส่วนตวัฉบบัน้ี โปรดติดต่อบริษทัหรือเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั ท่ี 
 

บริษทั ปตท. บริหารธุรกิจคา้ปลีก จ ากดั  
1010 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 02-030-0444 หรือ 1365 Contact Center 
http://www.pttrm.com 
 
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (อยูร่ะหวา่งการแต่งตั้ง) 
Email: ………………………………………….. 
 

http://www.pttrm.com/

