
 

 

 

 

 
 

หนังสือยินยอมในการเก็บและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหสมาคมใหหนำแหงประเทศไทย ดำเนินการจัดเก็บ รวมรวม เก็บรักษา ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใชในการบริหารงานบุคคลของ สมาคมฯ และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยสมาคมฯ 

จะเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับ และใชในวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

  1. ขอมูลสวนบุคคลของทานที่สมาคมฯ ไดรับมา เชน ขอมูลในการกรอกใบสมัครสมาชิกใหมกับทางสมาคมฯ ไดแก  

ชื่อ-นามสกุล, ชื่อจีน, รูปถาย, ที่อยูที่สามารถติดตอได, เบอรโทรศัพท, อีเมล (E-mail), หมายเลขประจำตัวประชาชน, ที่อยูตาม

บัตรประชาชน, วันเดือนปเกิด, วุฒิการศกึษา, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ศาสนา หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก ทาง

สมาคมฯ จะใชขอมูลดังกลาวสำหรับจัดทำระบบฐานขอมูลประวัตสิมาชิกและทะเบียนขอมูลของผูสมัครสมาชิกใหม โดยจะมี

การจัดเก็บในรูปแบบไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส และจัดเก็บเปนแฟมขอมูลรายบุคคล 

  2. สมาคมฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลภายใตวัตถุประสงคของสมาคมฯ ในการประมวลผล 

พิจารณาใบสมัครสมาชิกใหมของทาน, เพ่ือติดตอกับทาน, เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ขอยกเวนตามกฎหมาย ไมวาตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือกฎหมายใด ๆ 

  3. ระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล ขอมูลของทานจะถูกจัดเก็บ รวบรวม ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตลอด

อายุสมาชิกภาพของทาน สำหรับใบสมัครสมาชิกใหมที่ไมผานการคัดเลือกจะจัดเก็บเพ่ือเปนขอมูลอางอิง และอาจถูกพิจารณา

นำกลับมาเพื่อคัดเลือก แตไมเกิน 2 ป 

  4. สิทธิของเจาของขอมูล ทานมีสิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคล, ลบหรือทำลาย, เขาถึงขอมูลสวนบุคคล, โอนขอมูล

สวนบุคคล, คัดคานการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน โดยแจงความประสงคมายังสมาคมฯ 

  ทานสามารถเลือกวาจะใหขอมูลสวนบุคคลแกสมาคมฯ หรือไมก็ได แตอยางไรก็ตาม โปรดทราบวาหากทานไมใหขอมูล

สวนบุคคลแกสมาคมฯ อาจมีบางบริการที่สมาคมฯ ไมสามารถใหบริการหรืออำนวยความสะดวกแกทานไดหากปราศจากขอมูล

สวนบุคคลของทาน 

  ในกรณีท่ีสมาคมฯ มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใชและเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เพื่อดำเนินการอ่ืนๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค

ตามที่ไดระบุไว สมาคมฯ จะแจงวัตถุประสงคใหมใหทานทราบ และไดรับความยินยอมกอน 

ทั้งนี้ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลไดที่ นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลในเว็บไซตของสมาคมฯ 

  เพ่ือเปนหลักฐานแสดงความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ 
 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบคุคล (PRIVACY POLICY) 
 

  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  จะมีผลบังคับใชวนัที่ 1 ม.ิย. 2565 ซึง่จะสงผลใหทุกองคกรท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว  ทางสมาคมใหหนำแหงประเทศไทยไดเตรียมความพรอม

ดานตาง  ๆเพ่ือใหสามารถปฏิบติัไดตามที่กฎหมายกำหนด โดยประกาศใชนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของกรรมการ สมาชิก และพนักงานผูเก่ียวของกับสมาคมฯ โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ 
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 สมาคมใหหนำแหงประเทศไทย เปนสมาคมฯ ผูใหบริการสมาชกิและองคกร รวมไปถึงอุทิศตนบำเพ็ญประโยชนตอสังคมและ

สมาชิก เพื่อใหเปนศูนยหลักรวมบรรดาชาวใหหนำหรือผูมีเชื้อสายมาจากใหหนำเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน  ดำรงรักษาวัฒนธรรมแล

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนชาวใหหนำ สงเสริมความรัก ความสามัคค ี ในหมูชุมชนชาวใหหนำ รวมกันดำเนินงานการ

กุศลและบำเพ็ญสาธารณประโยชนตอชาวใหหนำและสังคม สงเสริมและพัฒนางานดานการศึกษา ดานภาษา การกีฬา ศาลเจา และ 

สุสาน สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกันทางสังคมกับองคกร หรือหนวยงานของชาวใหหนำทั้งในประเทศและตางประเทศ  

สงเสริมและพัฒนาลูกหลานของสมาชิกดวยการเสริมสรางการเรียนรูรวมกัน พัฒนาบรรดาทรัพยสินท่ีเปนที่ดิน และอสังหาริมทรัพย

อ่ืนๆ ของสมาคมใหหนำแหงประเทศไทย ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาคม  สมาคมฯ ขอเรียนวา สมาคมฯ เคารพความเปนสวนตัว

ของสมาชิกทุกทาน และตระหนักดีวาขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกแตละทานมีความสำคัญอยางยิ่ง สมาคมฯ จึงตองการท่ีจะชี้แจงให

ทราบเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

  ดังนั้น สมาคมฯ จึงไดมีนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด และวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผย การคุมครองขอมูล การเขาถึงขอมูล การโอนยาย และการวิเคราะหประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังตอไปนี้  

  ขอมูลสวนบุคคล ในทีน่ี้หมายถึง ขอมูลและเอกสารตางๆ ที่ใชในการลงทะเบียน สมัครสมาชิกใหม ลงทะเบียนเขารวม

กิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ ขอมูลการทำรายการตางๆ เพ่ือการประชุม สัมมนา หรือการใชงานติดตอสื่อสารตางๆ 

 นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยูภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

โดยสมาคมฯ มีอำนาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกวา “ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล”  โดยมีพนักงานทีส่มาคมฯ มอบหมายโดยเฉพาะใหมีหนาที่ดำเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของสมาคมฯ ซึ่งตามกฎหมายเรียกวา ‘ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล’ สวนทานถือเปน 

‘เจาของขอมูลสวนบุคคล’ ตามกฎหมายนี้ 
 

ขอ 1. ขอมูลสวนบุคคลอะไรบางที่สมาคมฯ เก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผย 

  สมาคมฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนขอมูลที่ทำใหสามารถระบุตัวตนของทานได ไมวาทางตรงหรือทางออม 

ไดแก ขอมูลที่ทานใหไวโดยตรงจากการลงทะเบียนผานใบสมัครสมาชิกใหม การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ  

ขอมูลการทำรายการตางๆ เพ่ือการประชุม สัมมนา หรือการใชงานติดตอสื่อสารตางๆ ผูที่ไดรับมอบหมาย หรือชองทางอ่ืนใด เชน 

  ขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ นามสกุล ชื่อจีน อายุ วันเดือนปเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง 

  ขอมูลการติดตอ เชน ที่อยูอาศยั ที่อยูจัดสงเอกสาร สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท อีเมล ไอดีไลน รูปถาย 

  ขอมูลอ่ืนๆ เชน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และขอมูลอ่ืนใดที่ถือวาเปนขอมูลสวนบุคคลภายใตกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 
  

ขอ 2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูล 

  สมาคมฯ จะนำขอมูลของทานมาใชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ตลอดจนการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เพ่ือใหการใชงานขอมูลของทานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการติดตอสื่อสาร 

  หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค สมาคมฯ จะแจงใหทานทราบ เพ่ือขอความยินยอม และจัดใหมีบันทึกการ

แกไขเพ่ิมเติมไวเปนหลักฐาน 

  ทั้งนี้ สมาคมฯ จะไมกระทำการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือประโยชนอยางอื่น ท่ีนอกเหนือ 

จากวัตถุประสงคที่ไดแจงไวกับทาน ตามท่ีระบุขางตนหรือขณะเก็บรวบรวมขอมูล 
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ขอ 3. การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  สมาคมฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวเปนอยางดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ

มาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ี

เหมาะสม และเพ่ือปองกันการละเมิดขอมูลสวนบุคคล การสูญหาย การเขาถึง ทำลาย ใช แปลง แกไข การนำขอมูลไปใช หรือ

เปดเผยขอมูลนอกวัตถุประสงค หรือโดยไมมีอำนาจหรือโดยไมชอบ 

  กอนทีส่มาคมฯ จะทำการเก็บรวบรวมขอมูล ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน สมาคมฯ จะทำการขอความยินยอมจาก

ทานกอน โดยการขอความยินยอมสมาคมฯ จะทำโดยชัดแจงเปนหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  

  ทั้งนี้ ทานมีความเปนอิสระในการใหความยินยอมในการที่สมาคมฯ จะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคล

ของทาน สมาคมฯ จะไมกำหนดเงื่อนไขในการใหความยินยอมเพ่ือใหเขาถึงการรับบริการ หรือเขารวมเปนสมาชิกกับสมาคมฯ 

หากขอมูลสวนบุคคลนั้นไมมีความจำเปนหรือเก่ียวของสำหรับการเขารวมเปนสมาชิกหรือการรับบริการนั้นๆ 

  นอกจากนี้ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง ผูรับจาง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผูรับขอมูลจากสมาคมฯ มีหนาที่ตองรักษาขอมูล

สวนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่สมาคมฯ กำหนดขึ้น 

  ในกรณีที่เจาของขอมูลสวนบุคคลทานใดเปนผูยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือเปนผูเยาวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การ

ใหความยินยอมของทานตองไดรับความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนทานดวย หากผูจะใหความยินยอมนั้น

เปนผูเยาวที่อายุไมเกิน 10 ป ตองขอความยินยอมจากผูใชอำนาจปกครองนั้นโดยตรง 

  ในกรณเีจาของขอมูลสวนบุคคลทานใดเปนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ ตองขอความยินยอม

จากผูอนุบาลหรือผูพิทักษที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไรความสามารถหรือบุคคลเสมือนไรความสามารถนั้นแลวแตกรณี 

  สมาคมฯ จะดำเนินการใหขอมูลของทานนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 

ขอ 4. การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล สมาคมฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลของทานโดยขอความยินยอมจากทานกอน เวนแต

กรณีท่ีกฎหมายใหอำนาจไวตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 

  สมาคมฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลของทานไวเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ทานเลิกเปนสมาชิกสมาคมฯ หรือเสียชีวิต 

  สมาคมฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลของทานเฉพาะเทาที่จำเปน ภายใตวัตถุประสงคท่ีสมาคมฯ ไดแจงไวใน ขอ 2. 

  ทั้งนี้ หากมีความจำเปนที่ทานจะตองใหขอมูลสวนบุคคลแกสมาคมฯ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา หรือเพ่ือตอง

เขารวมเปนสมาชิกกับสมาคม  สมาคมฯ จะแจงใหทานทราบกอน และจะแจงผลกระทบหากทานไมยินยอมใหขอมูลแกสมาคมฯ 

  สมาคมฯ จะไมเก็บรวบรวมขอมูลของทานจากแหลงที่มาอ่ืนๆ ที่ไมใชของทานโดยตรง เวนแตกรณีทีส่มาคมฯ ไดแจงทาน

ถึงการเก็บรวบรวมขอมูลของทานจากแหลงที่มาอ่ืนภายใน 30 วัน และไดรับความยินยอมจากทานแลว หรือเปนการเก็บรวบรวมที่

ไดรับการยกเวนไมตองขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 หรือมาตรา 26 

  สมาคมฯ จะไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธ ุ ความคดิเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา

หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 

หรือขอมูลอื่นใดซึ่งกระทบตอทานในทำนองเดยีวกันตามประกาศของคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดรับความยินยอม

โดยชัดแจงจากทาน เวนแตเปนกรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 บัญญัติใหกระทำได 
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  การใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล สมาคมฯ จะไมใช หรือเปดเผยขอมูลของทานกอนที่จะไดรับความยินยอมจากทาน 

เวนแตเปนขอมูลของทานท่ีเก็บรวบรวมไดโดยไมตองขอความยินยอม ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

มาตรา 24 หรือมาตรา 26 

  สมาคมฯ จะดูแลใหพนักงานที่ไดรับมอบหมายในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มิให ใช หรือเปดเผย แสดง หรือทำใหปรากฏใน

ลักษณะอ่ืนใดซึ่งขอมูลสวนบุคคลของทาน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค ภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายอนุญาตใหเปดเผยไดตาม

ขอบเขตที่ทานไดใหความยินยอม หรือขอบเขตที่เก่ียวของในนโยบายฉบับนี้ 

  ในกรณีที่สมาคมฯ จะเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอก

นั้นจะตองแจงวัตถุประสงคในการ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหสมาคมฯ ทราบกอน และตองไมใชหรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลนอกเหนือจากวตัถุประสงคที่ไดใหไวแกสมาคมฯ 

  สมาคมฯ อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานแกหนวยงานและหรือองคกร ผูรวมวิเคราะหขอมูล เพ่ือการวิเคราะห

และพัฒนาปรับปรุงและ/หรือบริการ การทำวิจัยหรือจัดทำขอมูลทางสถิติ การบริหารกิจการ และการสนับสนุนสงเสริมตางๆ 

เชน การประชาสัมพันธกิจกรรม ขาวสาร การประชุม การสัมมนา การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณ ี และ/หรือบริการ 

ใหแกทานหรือองคกรชาวใหหนำ (ชาวไหหลำ) อื่นๆ เปนตน 

  ในกรณทีี่สมาคมฯ ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอม สมาคมฯ จะบันทึกการใชหรือ

เปดเผยขอมูลนั้นเปนหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส 

  ในกรณทีี่สมาคมฯ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหรือองคกรระหวางประเทศที่รับ

ขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกำหนด เวนแตเปนกรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 มาตรา 28 (1) – (6) 
 

ขอ 5. สิทธิของทานเกี่ยวกับขอมูลสวนบคุคล 

  สิทธิของทานในขอนี้เปนสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของท่ี

ทานควรทราบ โดยทานสามารถขอใชสิทธิตางๆ ไดภายใตขอกำหนดของกฎหมาย และนโยบายทีส่มาคมฯ กำหนดไวกอนหรือ

ในขณะหรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑตามทีส่มาคมฯ กำหนดขึ้น 
 

  5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ทานมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของ 

ทานอยูกับสมาคมฯ เวนแตมีขอจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ใหประโยชนแกทานอยู (ไมวาจะเปนความยินยอมที่ทาน

ใหไวกอนวันที่กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากนั้น) 
 

  5.2 สิทธิในการขอเขาถึง ขอรับขอมูลหรือสำเนาขอมูล ทานมีสิทธิขอเขาถึง หรือรับขอมูลสวนบุคคลของทานเองที่อยู

ในความรับผิดชอบของสมาคมฯ และขอใหสมาคมฯ ทำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูล

สวนบุคคลที่ทานไมไดใหความยินยอมวาสมาคมฯ ไดขอมูลสวนบุคคลของทานมาไดอยางไร 
 

  5.3 สิทธิในการคัดคาน ทานมีสิทธิคดัคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อใดก็ได ในกรณี

ที่กฎหมายใหอำนาจสมาคมฯ ในการเก็บรวบรวมขอมูลของทานไดโดยไมตองขอความยินยอมจากทานกอน 
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  5.4 สิทธิขอใหแกไขขอมูล ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 
 

  5.5 สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวนบุคคล

เปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของได ดังตอไปนี ้

   ขอมูลของทานไมมคีวามจำเปนที่จะเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน เมื่อทาน

ไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมและสมาคมฯ ไมมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช หรอืเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานได 

   เมื่อทานใชสิทธิคัดคานตาม ขอ 5.3 และสมาคมฯ ไมอาจปฏิเสธคำขอไดตามกฎหมาย 

   เมื่อขอมูลของทานไดถูกเก็บ ใช หรือเปดเผยโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 

  5.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล ทานมีสิทธิขอใหสมาคมฯ ระงับการใชขอมูลของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

   เมื่อสมาคมฯ อยูในระหวางการตรวจสอบตามที่ทานรองขอ 

   เมื่อเปนขอมูลสวนบุคคลที่ตองลบหรือทำลาย แตทานขอใหระงับการใชแทน 

   เมื่อขอมูลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลของทาน แตทานมี

ความจำเปนตองขอใหเก็บรักษาไวเพ่ือใชในการตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

   เมื่อสมาคมฯ อยูระหวางพิสูจนคำขอคัดคานของทานตามขอ 5.3 เพ่ือดูวาสมาคมฯ มีอำนาจตามกฎหมายให

ปฏิเสธคำคัดคานของทานไดหรือไม 
 

  5.7 ทานมีสิทธิรองขอใหสมาคมฯ ดำเนินการใหขอมูลของทานนั้นถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ

เขาใจผิด หากสมาคมฯ ไมดำเนินการตามคำรองขอ สมาคมฯ จะบันทึกคำรองขอของทานพรอมดวยเหตุผลไวเปนหนังสือหรือ

ระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

  5.8 สิทธิรองเรียน ทานมีสิทธิรองเรียนตอผูมีอำนาจตามกฎหมายที่เก่ียวของ หากทานเชื่อวาการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเปนการกระทำในลักษณะที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

  5.9 การใชสิทธิของทานดังกลาวขางตนอาจถูกจำกัดภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมีบางกรณท่ีีมีเหตุจำเปนทีส่มาคมฯ 

อาจปฏิเสธหรือไมสามารถดำเนินการตามคำขอใชสิทธิขางตนของทานได เชน ตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การใชสิทธิ

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เปนตน 
 

ขอ 6. การเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคลกับบคุคลอื่นหรือหนวยงานอื่น 
 

  6.1 สมาคมฯ อาจเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน โดยสมาคมฯ จะแจงใหทานทราบกอนที่จะทำ

การเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล พรอมทั้งขอความยินยอม โดยมีรายละเอียดตอไปนี้เปนอยางนอย  

   - บุคคลหรือหนวยงานที่จะทำการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล       - วิธีการในการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล 

   - วัตถุประสงคในการเชื่อมโยงขอมูลสวนบุคคล        - ขอมูลสวนบุคคลท่ีจะทำการเชื่อมโยง  
 

  6.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงขอมูล สมาคมฯ จะแจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และขอความ

ยินยอมกอนการดำเนินการ 
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ขอ 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

  สมาคมฯ อาจปรับปรุงนโยบายสวนบุคคลนี้เปนครั้งคราว เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการใหบริการและ/หรือ

ประชาสัมพันธของสมาคมฯ การดำเนินงานของสมาคมฯ และขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากทาน โดยสมาคมฯ จะประกาศแจง

การเปลี่ยนแปลงใหทราบอยางชัดเจนกอนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจสงประกาศใหทานทราบโดยตรง 
 

ขอ 8. ทานจะติดตอสมาคมฯ ไดอยางไร  

  หากทานมีขอเสนอแนะ หรือตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช และ/หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล รวมถึงการขอใชสิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ทานสามารถติดตอสมาคมฯ ไดผานชองทางดังนี้ 

อเีมล : info@thai-hainan.com 

โทร : 0 2631 5480 (วันเวลาทำการ จันทร-ศุกร 09.00-16.00 น.) 

สถานท่ีติดตอ : สมาคมใหหนำแหงประเทศไทย เลขที่ 324 ถนนสรุวงศ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 

  เมื่อทานลงนามรับทราบและตกลงยอมรับนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ สมาคมฯ จะถือวาทานยอมรับวาการใช

บริการใดๆ ของสมาคมฯ ถือเปนการยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขการใชบริการท้ังหมด และการตกลงยอมรับดังกลาวมีผลสมบูรณ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
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