
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัท แอคมี พรินติง้ จ ากดั 

1. บทน า 

บริษัท แอคมี พรินติง้ จ ำกดั (“บริษัท”) เป็นเจำ้ของเว็บไซตช์ื่อ acme-printing.com (“เว็บไซต”์) เมื่อ

ท่ำนเขำ้ใชง้ำนของเว็บไซต ์ท่ำนจะถือว่ำเป็นผูใ้ชบ้ริกำรของ เว็บไซต ์(“ผู้ใช้บริการ”) ทัง้นี ้ใน กำรใหบ้รกิำร 

เว็บไซต ์บริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้รกิำร ดงันัน้ บริษัทจึงมจีุดประสงค์

ประกำศนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลฉบบันีข้ึน้ตำมพระรำชบญัญัติ คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

“PDPA” (Personal Data Protection Act) เพื่อก ำหนดเกีย่วกบัสิทธิ และหนำ้ที่ รวมถงึเงื่อนไขต่ำง ๆ อนั

เกี่ยวเนื่องกบักำรเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล ที่บริษทั จะด ำเนนิกำรใหผู้ใ้ชบ้ริกำร ในฐำนะ

ผูใ้ชบ้รกิำรรบัทรำบ 

นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัฉบบันี ้มีผลใชบ้งัคบักบั เว็บไซตเ์ท่ำนัน้ ไม่มีผลใชบ้งัคบักบับริกำร หรือ

เว็บไซตอ่ื์น ๆ ทีเ่ชื่อมต่อกบัเว็บไซต ์ซึ่งเป็นของบุคคลภำยนอก ซึ่งบรษิัทไม่มีอ ำนำจ ควบคมุ และเป็นส่วนที่

ผูใ้ชบ้รกิำรตอ้งท ำควำมตกลง และศึกษำเกี่ยวกบันโยบำยขอ้มลูส่วนบุคคล ส ำหรบั กำรใชบ้รกิำร หรือเว็บไซต์

ดงักล่ำวแยกต่ำงหำก 

หำกผูใ้ชบ้ริกำรไม่ตกลงตำมเงื่อนไขของนโยบำยขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้หรือฉบบัแกไ้ขอ่ืน ๆ บริษัท 

สงวนสิทธิทีจ่ะหำ้ม หรือไม่อนุญำตใหผู้ใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำวใช ้เว็บไซต ์ไดเ้นื่องจำกกำรประมวลผล ขอ้มลูส่วน

บุคคลภำยใตน้โยบำยฉบบันี ้มีควำมผลจ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่กำรใหบ้ริกำรของ บริษทัแก่ ผูใ้ชบ้ริกำร

โดยตรง  ทัง้นี ้กำรที่ผูใ้ชบ้ริกำรยงัคงใช ้เว็บไซต ์อยู่ ผูใ้ชบ้ริกำรดงักล่ำว จะถือว่ำ ยอมรบันโยบำยฉบบันีเ้สมอ 

ทำงบริษัทอำจปรบัปรุงนโยบำยฉบบันีต้ำมแต่ละระยะเวลำ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิและ

กฎหมำย ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง และใหส้อดคลอ้งกบักำรใหบ้ริกำรต่ำง ๆ ของ เว็บไซต ์ทัง้นี ้บริษทัจะแจง้ให ้ผูใ้ช ้

บริกำรทรำบถึงกำรเปลีย่นแปลงดว้ยกำรประกำศนโยบำยฉบบัปรบัปรุงใหม่ผ่ำน เว็บไซต ์โดยนโยบำย นัน้จะ

ถือว่ำมีผลบงัคบัใช ้เมื่อบรษิัทไดป้ระกำศผ่ำน เว็บไซต ์                                                                                                   
2.ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษัทประมวลผลในการให้บริการ เวบ็ไซต ์

ในกำรใหบ้ริกำรเว็บไซต ์บริษัทจะเก็บรวบรวม และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลจำกกำรที่ผูใ้ชบ้รกิำร

ผ่ำนหนำ้ เว็บไซต ์ดงัต่อไปนี ้



 1. ขอ้มลูที่บ่งชีต้วัตนโดยตรง อำทิ ชื่อ อำยุ หมำยเลขบตัรประชำชน ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

หรือใบขบัขี่ (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ชื่อ LINE ID 

 2. ขอ้มลูกำรติดต่อ อำทิ ที่อยู่ สถำนที่ติดต่อ เบอรโ์ทร อีเมล 

 3. ขอ้มลูกำรช ำระเงิน อำทิ รำยละเอียดกำรช ำระเงิน บตัรเครดิต และบญัชีธนำคำร 

 4. ขอ้มลูกำรใชบ้ริกำร เว็บไซต ์อำทิ ชื่อบญัชีผูใ้ช ้รหสัผ่ำน ประวตัิกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ที่ผูใ้ชบ้ริกำร

ด ำเนินกำรผ่ำน เว็บไซต ์รวมถึง ควำมสนใจของต่ำง ๆ ของผูใ้ชบ้รกิำร 

 5. ขอ้มลูทำงเทคนิคในกำรระบุตวัตน อำทิ หมำยเลขระบตุ ำแหน่งคอมพิวเตอร ์(IP Address) ขอ้มลู 

กำรใชง้ำน เว็บไซต ์กำรตัง้ค่ำ และกำรเชื่อมต่อบรำวเซอรข์องอปุกรณท์ี่ผูใ้ชบ้รกิำร ใชใ้นกำรใช ้บริกำร เว็บไซต ์

3.วัตถุประสงคใ์นการประมวลผลข้อมูล 

 1.บริษัทตอ้งเกบ็ รวบรวม ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร เพื่อกำรใหบ้รกิำรที่ก ำหนดและ   ตกลง

ไวบ้น เว็บไซต ์เชน่ เพื่อกำรยนืยนัตวัตนและตดิตำมในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ บน เว็บไซตข์องผูใ้ชบ้ริกำร เพื่อ

กำรตรวจสอบเงื่อนไขกำรช ำระเงนิค่ำบริกำร เพื่อใชใ้นกำรติดต่อสื่อสำรกบั ผูใ้ชบ้ริกำร รวมถึงกำรยนืยนั

เงื่อนไขควำมสมบูรณใ์นกำรใชบ้รกิำรอ่ืน ๆ ของ เว็บไซต ์ซึ่ง รวม ถึงเพื่อกำรน ำเสนอผ่ำน เว็บไซต ์ตำมเงื่อนไข

ขอ้ตกลงกำรใหบ้ริกำรที่ก ำหนด 

 2. บริษัทจดัเก็บและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร เพือ่กำรวิเครำะหค์วำมสนใจของผูใ้ชบ้รกิำร 

เพื่อใหส้ำมำรถเสนอสิทธิประโยชนห์รือบรกิำร ตำมควำมสนใจของผูใ้ชบ้รกิำรไดม้ำกขึน้ หรือ เพื่อกำรสรำ้ง

ควำมสมัพนัธท์ี่ดีขึน้ระหว่ำงบรษิัทและผูใ้ชบ้ริกำร 

 3. บริษัทจดัเก็บและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรรบัขอ้มลูหลงักำรบริกำร เช่น 

กำรสอบถำมขอ้มลู กำรแสดงควำมคิดเห็นหลงักำรบริกำร หรือ กำรส่งค ำรอ้งต่ำงๆ 

 4. บริษัทจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร เพื่อปฏิบตัิตำมขอ้กฎหมำย และระเบยีบบงัคบัใช ้

ของรฐั เชน่ กำรจดัท ำเอกสำรภำษี หกั ณ ทีจ่่ำย หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 

 ทัง้นี ้บริษทัจะเกบ็และรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริกำรไวต้ลอดระยะเวลำ ตรำบเท่ำที่

ผูใ้ชบ้รกิำรยงัคงเป็นผูใ้ชบ้ริกำรของ เว็บไซต ์อยู่และ 3 ปีหลงัจำกกำรเลิกกำรใชบ้รกิำร ซึ่งบรษิัทมี ควำมจ ำเป็น



ในกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูใ้ชบ้ริกำรไวเ้พื่อเพื่อประโยชนใ์นกำรปกป้อง และ ต่อสูส้ิทธิต่ำง ๆ ของ

บริษัท เวน้แต่ กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดใหบ้ริษทัมีหนำ้ที่เกบ็ขอ้มลูส่วน บุคคลไว ้เป็นระยะเวลำอย่ำงอ่ืน 

4.การเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 

 เพื่อกำรใหบ้ริกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไวข้อง เว็บไซต ์บรษิัทอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของผูใ้ชบ้ริกำร ดงันี ้

 1. เปิดเผยใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรภำยนอกของบริษทั ที่ไดร้บักำรว่ำจำ้งจำกบรษิัทใหช้่วยเหลือสนบัสนนุ กำร

ใหบ้ริกำรของ เว็บไซต ์เช่น ที่ปรกึษำ ผูร้บัจำ้งใหบ้ริกำร ผูร้บัจำ้งขนส่ง รวมถึงผูใ้หบ้ริกำร ภำยนอกเพื่อกำร

ประเมินกำรท ำงำนของ เว็บไซต ์เช่น Google Analytics โดยจะด ำเนนิกำร เพื่อ กำรด ำเนินกำรตำม

วตัถุประสงคก์ำรประมวลผลขอ้มลูที่ระบุไวเ้ท่ำนัน้ และจะเป็นกำรเปิดเผย บนหลกั กำรเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนัน้ 

 2. เปิดเผยดว้ยกำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนไวใ้นระบบคอมพิวเตอร ์ที่ใชบ้ริกำร ไดแ้ก่ ตัง้

เซิฟเวอรด์ว้ยตนเอง, Google Cloud เว็บไซต,์  

 3. เปิดเผยเพื่อควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชนใ์นกำรปกป้อง และต่อสูส้ิทธิของบริษัท หรือสิทธิในทรพัยส์นิ 

ใด ๆ ของบริษัท หรือเพื่อกำรป้องกนัและตรวจสอบ ลกัษณะกำรกระท ำผดิทีเ่กี่ยวขอ้งกบั กำรใช ้บริกำรของ

บริษัทโดยผูใ้ชบ้ริกำร ในลกัษณะต่ำง ๆ  โดยบริษัทจะด ำเนินกำรดงักล่ำวเท่ำทีจ่  ำเป็น ดว้ยจุดประสงค์

ดงักล่ำวเท่ำนัน้ 

 4. ในกรณีทีบ่ริษัทมหีนำ้ที่ตำมกฎหมำย หรืออยู่ภำยใตบ้งัคบัค ำพิพำกษำ หรือค ำค ำสั่งของหน่วย งำน

รำชกำร บริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ หน่วยงำน ดงักล่ำว เพื่อเป็นกำร ปฏิบตัติำมหนำ้ที่ที่มี

ตำมกฎหมำย โดยบรษิัทจะด ำเนินกำรเพียงเท่ำที่จ ำเป็นตำมหนำ้ที่ดงักล่ำว เท่ำนัน้ 

5.ค ารับประกันการด าเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลท่ีเหมาะสม 

 บริษัทรบัประกนัจดัใหม้ีมำตรกำรกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัที่เหมำะสม เพื่อป้องกนักำรเขำ้ถงึ 

กำรใช ้กำรเปลี่ยนแปลง กำรแกไ้ข หรือกำรเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมชิอบ 

นอกจำกนี ้บริษัทไดก้ ำหนดแนวปฏิบตัิภำยในเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงหรือกำรใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของ

เจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อรกัษำควำมลบั และควำมปลอดภยัของขอ้มลู ทัง้นี ้บริษัทจะจดัใหม้กีำรทบทวน

มำตรกำรดงักล่ำวเป็นระยะเพื่อควำมเหมำะสม ตำมมำตรฐำนในอตุสำหกรรม และโดยสอดคลอ้งกบักฎหมำย



ที่เกีย่วขอ้ง                                                                                                                                                                
6.สิทธิของเจ้าของข้อมลู 

 บริษัทรบัทรำบและเคำรพสทิธิตำมกฎหมำยของผูใ้ชบ้ริกำร ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 

ของท่ำนผูใ้ชบ้ริกำร ที่อยูใ่นกำรควบคมุของบริษทัได ้ตำมเงื่อนไขก ำหนดสิทธทิี่ระบุไวใ้นกฎหมำย ดงันี ้

 1. สิทธิขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงสิทธิในกำรขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็น 

ปัจจบุนัและถกูตอ้ง 

 2. สิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณีทีบ่ริษัทท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถ อ่ำน

หรือ ใชง้ำนโดยทั่วไปดว้ยเครื่องมือหรืออปุกรณท์ี่ท ำงำนไดโ้ดยอตัโนมตัิ รวมถึง สิทธิขอให ้ส่งหรือโอน ขอ้มลู

รูปแบบดงักล่ำวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืน 

 3. สิทธิคดัคำ้นกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 

 4. สิทธิขอใหล้บหรือท ำลำย หรือท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคลเป็นขอ้มลูที่ไม่สำมำรถระบุตวั บุคคลได ้เมื่อ

ขอ้มลู นัน้หมดควำมจ ำเป็นหรือเมื่อเจำ้ของขอ้มลูส่วนบุคคลถอนควำมยินยอม 

 5. สิทธิในกำรขอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูส่วนบคุคลได ้ในกรณีเมื่อเป็นขอ้มลูส่วนบคุคลที่ตอ้งลบ หรือเมื่อ 

ขอ้มลูดงักล่ำวหมดควำมจ ำเป็น 

 6. สิทธิถอนควำมยินยอม ในกำรประมวลผลขอ้มลูที่ผูใ้ชบ้ริกำรเคยใหไ้วต้ำม วตัถุประสงคท์ี่ระบุไว ้

ข้อ 7.อ่ืนๆ 

 7.1 บริษัทฯใหค้วำมเคำรพสิทธิส่วนบุคคลของลกูคำ้ คู่คำ้และผูม้ำติดต่องำนอย่ำงสงูสดุ และเคร่งครดั 

 7.2 บริษัทฯจะขอขอ้มลูส่วนบุคคลเท่ำทีจ่  ำเป็น ในกำรท ำธุรกิจร่วมกนั หรือตำมที่กฎหมำย หรือตำมที่

องคก์ร หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งก ำหนดเท่ำนัน้ 

 7.3 บริษัทฯ จะจดัใหม้กีำรเกบ็รกัษำขอ้มลูอย่ำงรดักุม ปกปิด และเป็นควำมลบั 

 7.4 บริษัทฯ ก ำหนดหนำ้ที่ของผูเ้ก็บขอ้มลู ผูป้ระมวลผลขอ้มลู ผูร้กัษำ ผูใ้ช ้ผูอ้นุมตักิำรใช้รวมถึง

ขัน้ตอนกำรตรวจสอบ กำรเขำ้ถึง อย่ำงชดัเจน เพื่อใหม้ั่นใจว่ำขอ้มลูเหล่ำนัน้ไดร้บั กำรเก็บรกัษำเป็นควำมลบั 

ปลอดภยัและใชง้ำนโดยสจุริตเท่ำนัน้ 



 7.5 ลกูคำ้ คู่คำ้ หรือผูม้ำติดต่องำน ที่เป็นเจำ้ของขอ้มลู มีสิทธิในกำรขอด ูตรวจสอบ เขำ้ถงึขอ้มลูนัน้

ไดท้นัทีตลอดเวลำที่มีกำรเก็บรกัษำ รวมถึงมีหนำ้ที่แจง้ขอ้มลูเพิ่มเติมในกรณทีี่มีกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูส่วน

บุคคล หรือน ำส่งขอ้มลูในกรณทีี่บริษทัฯ หรือ หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งรอ้งขอเพิ่มเติม 

 7.6 ลกูคำ้ คู่คำ้ หรือ ผูม้ำติดต่องำน ที่เป็นชำวต่ำงชำติ ใหเ้ก็บ รกัษำ และใชข้อ้มลูเชน่เดยีวกบัคนไทย 

 7.7 ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก หรือหน่วยงำนรำชกำร ตอ้งกำรขอ้มลูของลกูคำ้ คู่คำ้ หรือ  

ผูม้ำติดต่องำน ใหม้ีหมำยศำลหรือหนงัสือรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งมำแสดงต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือผูค้วบคมุขอ้มลู

พิจำรณำ เพื่ออนุมตัิก่อนทกุครัง้ 

 7.8 กำรส่งขอ้มลูของลกูคำ้ คู่คำ้ ผูม้ำติดต่องำนใหห้น่วยรำชกำรตำมรอบปกตหิรือตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด เชน่ ส่งใหส้รรพำกร ใหส้่งเป็นควำมลบัไดต้ำมปกติและบนัทกึกำรส่งไวเ้พื่อกำรตรวจสอบ 

 7.9 กรณีที่หน่วยรำชกำร หรือ หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เชน่ ผูต้รวจสอบบญัชี                            

ผูต้รวจสอบ ระบบคณุภำพ ใหแ้สดงเป็นควำมลบัไดต้ำมปกติและบนัทึกกำรตรวจสอบไวเ้พื่อเป็นหลกัฐำน 

 7.10 กำรส่งขอ้มลูของลกูคำ้ คู่คำ้ ผูม้ำติดต่องำนไปยงัต่ำงประเทศ ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หรือ ผูซ้ึ่ง

กรรมกำรผูจ้ดักำรมอบหมำย เป็นผูอ้นุมตัิ และด ำเนนิกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครดั  

 7.11 ขอ้มลูส่วนบุคคลใดๆ ทีบ่ริษัทเกบ็ไวต้ำมนโยบำยนี ้ถือว่ำเป็นขอ้มลูส ำคญัในทำงธุรกจิ บริษัทฯ 

จะเกบ็รกัษำเสมือนหนึ่งเป็นทรพัยส์ิน ขอ้มลูของบริษทัฯ เอง ผูใ้ดละเมิดท ำลำย ท ำใหเ้สยีหำย ทัง้หมดหรือ

เพียงบำงส่วน หรือน ำไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั บริษัทฯ จะลงโทษถึงขัน้สงูสดุและ/หรือ ด ำเนินคดีจนถึงที่สดุ 

รวมถึงตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยทีเ่กิดขึน้เต็มจ ำนวน ตำมอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด และจะเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยใน

กำรด ำเนนิกำรทำงกฎหมำยทัง้หมดจำกผูฝ่้ำฝืน 

 7.12 กำรเก็บรกัษำ ใช ้กำรตรวจสอบ ทบทวน อนุมตัิ หรือ ด ำเนินกำรใด ๆ เกี่ยวกบัขอ้มลูส่วน บุคคล

ตำมนโยบำยนี ้ใหท้ ำเป็นควำมลบั โดยหลกัสจุริต และใหถ้ือว่ำขอ้มลูลบัส่วน บุคคลนีเ้ป็น ขอ้มลูลบัในระดบั

สงูสดุ 

 ผูใ้ชบ้รกิำรสำมำรถติดต่อมำยงับรษิัท เพื่อด ำเนนิกำรขอใชส้ิทธิขำ้งตน้ได ้ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อที่

บริษัทไดก้ ำหนดไว ้โดยไม่ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยใด ๆ และทำงบริษัทจะพิจำรณำ และแจง้ผลกำรพจิำรณำค ำรอ้ง

ของผูใ้ชบ้ริกำรใหท้รำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัทีเ่รำไดร้บัค ำรอ้งขอดงักล่ำวขอ้มลูระบุตวัตน 
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8. วิธีการตดิต่อเรา  

หำกมีค  ำถำม ขอ้เสนอแนะ หรือ ตอ้งกำรรำยละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบั กำรประกำศนโยบำยควำมเป็น

ส่วนตวั หรือ ตอ้งกำรใชสิ้ทธ์ิของคณุ โปรดติดต่อ                                                                                                    
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