
ข้อตกลงการใช้ “Hokkaido Expressway Pass” 
 

แกไ้ขปรบัปรุงบางส่วนเมอืวนัท ี  เมษายน  

บรษิทัทางด่วนญปีุ่ นตะวนัออก (East Nippon Expressway Company Limited) 

สาํนกังานสาขาฮอกไกโด 
 
(บททวัไป) 
ขอ้ท ี1 ขอ้ตกลงฉบบันีมผีลบงัคบัใชก้บั “Hokkaido Expressway Pass” (ต่อไปใชค้ําว่า “สนิคา้นี”) ทดีําเนินการโดยบรษิทัทางด่วนญปีุ่ นตะวนัออก (East 

Nippon Expressway Company Limited) (ต่อไปใชค้าํว่า “ทางบรษิทั”) 
 

(คาํนิยาม) 
ขอ้ท ี2 คาํทใีชใ้นขอ้ตกลงฉบบันีมคีวามหมายตามทรีะบุไวข้า้งล่างนี เฉพาะในกรณทีไีมม่กีารกาํหนดไวเ้ป็นพเิศษ 

 1   ETC การสอืสารไรส้าย หมายถงึการสอืสารไรส้ายในระบบ ETC ตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ท ี  ของกฎระเบยีบการใชร้ะบบ ETC 

 2 บรษิทัผูใ้ชร้ะบบ หมายถงึบรษิทับรกิารใหเ้ช่ารถยนต์ส่วนบุคคลโดยคดิค่าเช่า รายททีางบรษิทักําหนดใหเ้ป็นผู้ใหเ้ช่ารถยนต์ทสีามารถใชส้นิคา้    
  นไีด ้

 3 รถเช่าทกีาํหนด หมายถงึรถยนต์ทบีรษิทัผูใ้ชร้ะบบจดัใหเ้ช่า 
 4 บตัร ETC ทกีาํหนด  หมายถงึบตัรเครดติ ETC ทบีรษิทัผูใ้ชร้ะบบอนุญาตใหล้กูคา้ทใีชส้นิคา้นีของทางบรษิทัใชไ้ด ้

 5 คนต่างชาต ิฯลฯ  หมายถงึคนต่างชาตทิมีสีถานภาพการพาํนกัในประเทศญปีุ่ น หรอื คนญปีุ่ นทไีดร้บัสทิธกิารพาํนกัถาวรจากรฐับาลของ  
  ประเทศนนั ๆ  
 6 เครอืงเสยีบบตัร ETC บนรถ  หมายถงึอุปกรณ์ไรส้ายทตีดิตงัอยู่ในรถยนต์ เพอืใชส้อืสารขอ้มลูทจีาํเป็นสาํหรบัการจ่ายเงนิค่าทางด่วนกบัเสา 
  อากาศบนถนน ตามทกีาํหนดไวใ้นขอ้ท ี  ของกฎระเบยีบการใชร้ะบบ ETC 
 

(เงือนไขการใช้) 
ขอ้ท ี3 ผูข้อรบัสนิคา้นีสาํหรบัใชเ้วลาผ่านทางด่วน ตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามความในเงอืนไขทุกขอ้ทรีะบุไวด้งัต่อไปนี 
 1 ผูย้นืขอใชส้นิคา้นีตอ้งเป็นคนต่างชาต ิฯลฯ ซงึมสีถานภาพการพาํนกัทจีาํเป็นสาํหรบัการขบัขรีถยนต์ภายในประเทศญปีุ่ น 

 2 ผูย้นืขอใชส้นิคา้นีตอ้งเป็นผูข้บัรถเองหรอืร่วมโดยสารระหว่างเดนิทางบนเสน้ทางช่วงทกีาํหนดภายในระยะเวลาการใช ้

 3 ตอ้งนําเอกสารทสีามารถใชร้บัรองสถานภาพในขอ้  ตดิตวัไปดว้ย เช่น หนงัสอืเดนิทาง, ใบอนุญาตการพาํนกัถาวร, ใบขบัขสีากล ฯลฯ 

 4 ตอ้งใชร้ถยนต์เช่าทกีาํหนด กบับตัร ETC ทกีาํหนดทเีช่ายมืจากบรษิทัผูใ้ชร้ะบบ ประกอบกนั 
 

(ประเภทของรถยนตที์เข้าข่ายการบงัคบัใช้) 
ขอ้ท ี4 ประเภทของรถยนต์เช่าทกีําหนด (หมายถึงประเภทของรถยนต์ทกีําหนดในการแยกประเภทรถยนต์ตามค่าทางด่วนททีางบรษิัท ประกาศต่อ

สาธารณชนเพอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมายการทํานุบํารุงทางมาตรการพเิศษ มาตรา  ขอ้  ต่อไปใชใ้นความหมายนี) ทสีามารถใช้สนิคา้นีได ้คอื 
“รถยนต์นงัธรรมดา” ทสีามารถแล่นผ่านทางไดด้ว้ยระบบ ETC การสอืสารไรส้าย เท่านนั 

 

(ระยะเวลาการใช้) 
ขอ้ท ี5 ระยะเวลาทสีามารถใชส้นิคา้นีคอืระหว่างวนัท ี1 เมษายน 2017 ถงึ วนัท ี13 เมษายน 2019  โดยนบัตงัแต่ 0 น. ของวนัเรมิใชท้ผีูข้อใชย้นืไว ้  
   ล่วงหน้า (กรณทีเีรมิใชใ้นวนัทยีนืขอ ใหค้ดิเวลาทยีนืขอเป็นเวลาเรมิใช)้ และใชอ้ย่างต่อเนอืงไปจนถงึ 24 น. ของวนัสนิสุดการใช ้(ต่อไปใชค้าํว่า  
   “ระยะเวลาการใช”้) 
  2 สาํหรบัระยะเวลาการใชน้นั ผูข้อใชส้ามารถกาํหนดจาํนวนวนัไดต้ามความสมคัรใจตงัแต่ 2 วนัขนึไป ถงึ ภายใน 14 วนั ทงันี วนัสุดทา้ยทสีามารถ
   ยนื ขอลงทะเบยีนเป็นวนัเรมิใชไ้ดค้อืวนัท ี  มนีาคม  

3 ตรวจนับวนัเวลาทใีชเ้สน้ทางแต่ละสายตามการผ่านด่านเกบ็เงนิททีางเขา้หรอืทางออก แต่กรณีทขีบัจากอะซะร(ิAsari) IC ผ่านเสน้ทางช่วงทเีกบ็  

 ค่าทางด่วนอตัราคงท ี(ทางด่วนโดโอ(Do-o Expressway) / ซบัโปโรมนิะม(ิSapporo Minami) IC-ซบัโปโร(Sapporo) JCT, ทางด่วนซสัซน(Sasson 

 Expressway / ซบัโปโรนิช(ิSapporo Nishi) IC-ซบัโปโร(Sapporo) JCT ต่อไปใชใ้นความหมายนี), ทางด่วนซสัซน (โอะตะรุ(Otaru) IC-ซบัโปโรนิช(ิSapporo 

 Nishi) IC), กรณขีบัจากอเิคะดะ(Ikeda) IC ของทางด่วนโดโต(Doto Expressway) ไปทางฮมเบะส(ึHombetsu) IC/อะโชะโระ(Ashoro) IC จะตรวจ  
    นบัตามการผ่านด่านเกบ็เงนิทางเขา้ 

 



(เส้นทางช่วงทีกาํหนด) 
ขอ้ท ี6 สนิคา้นีใชผ้่านเสน้ทางทรีะบุไวใ้นหวัขอ้ขา้งล่างนี 
   1 ทางด่วนโดโอ(Do-o Expressway)    โอนุมะโคเอน็(Onuma Koen) IC- ชเิบะส ึเคน็บุจ(ิShibetsu Kenbuchi) IC 

   2 ทางด่วนซสัซน (Sasson Expressway)  โอะตะรุ(Otaru) IC - ซบัโปโร(Sapporo) JCT 

   3 ทางด่วนโดโต (Doto Expressway)   ชโิตะเซะ เอะนิวะ(Chitose Eniwa) JCT - อะโชะโระ(Ashoro) IC  

   4 ทางด่วนฮดิะกะ (Hidaka Expressway)  โทะมะโกะไม(Tomakomai) IC - นุมะโนะฮะตะ(Numanohata) IC 

   5 ทางด่วนฟุกุงะวะรุโมะอ ิ(Fukagawarumoi Expressway) ฟุกุงะวะ(Fukugawa) JCT - ฟุกุงะวะนิช(ิFukugawa Nishi) IC 
 

(วิธียืนคาํขอ) 
ขอ้ท ี7 กรณทีตีอ้งการใชส้นิคา้น ีใหแ้สดงความเหน็ชอบตามขอ้ความทกีาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงฉบบันีแลว้ยนืคาํขอทแีผนกตดิต่อของบรษิทัผูใ้ชร้ะบบ 

  2 ในการยนืคาํขอ ใหก้รอกวนัทยีนืคาํขอ, ชอืผูย้นืขอ, สญัชาต ิและระยะเวลาการใช ้ลงในแบบฟอรม์คาํขอ 

  3 เนอืหาทรีะบุในคาํขอจะมผีลเมอืบรษิทัผูใ้ชร้ะบบตรวจยนืยนัความถูกตอ้งของคาํขอใชส้นิคา้นีเรยีบรอ้ยแลว้ และทางบรษิทัจะลงทะเบยีนเนอืหาของ
   คาํขอนนัเอาไว ้
 

(การชาํระเงิน ฯลฯ) 
ขอ้ท ี8 กรุณาชาํระเงนิค่าใชจ้่ายของสนิคา้นีทแีผนกตดิต่อของบรษิทัผูใ้ชร้ะบบ 

  2 กรณทีมีกีารใชเ้กนิระยะเวลาการใชห้รอืนอกเสน้ทางช่วงทกีําหนดซงึทางบรษิทัไดล้งทะเบยีนไว ้กรุณาชาํระเงนิค่าทางด่วนอตัราปกตใินส่วนทเีกนิ
   ระยะเวลาการใชห้รอืในส่วนทอีอกนอกเสน้ทางทกีําหนด (กรณทีีอยู่ในเกณฑไ์ดร้บัส่วนลด ETC จากอตัราปกต ิจะคดิค่าทางด่วนหลงัไดร้บัส่วนลด 
   ETC จากอตัราปกตแิลว้) 
  3 อตัราค่าทางด่วนทปีรากฎบนจอแสดงผลทดี่านเกบ็เงนิ, ทเีครอืงเสยีบบตัร ETC บนรถ หรอืทแีจง้ดว้ยเสยีงนนั เป็นอตัราทเีรยีกเกบ็ในกรณทีไีม่ 
   มกีารใชส้นิคา้นี กรณทีปีฏบิตัติามเงอืนไขการใชอ้ย่างเคร่งครดัและใช้สนิคา้นีอย่างถูกตอ้งภายในระยะเวลาการใชแ้ละภายในเสน้ทางช่วงทกีําหนด
   ของสนิคา้น ีผูใ้ชไ้มจ่าํเป็นตอ้งจ่ายค่าทางด่วนทเีรยีกเกบ็ตามด่านนนั ๆ  
  4 อาจมบีางกรณทีจีาํเป็นตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการเช่ายมืบตัร ETC ทกีาํหนดซงึบรษิทัผูใ้ชร้ะบบกาํหนดเอาไวต่้างหาก ใหแ้ก่บรษิทัผูใ้ชร้ะบบนนั ๆ  
 

(วิธีใช้) 
ขอ้ท ี9 จดัการเช่ายมืรถยนต์เช่าทกีาํหนดและบตัร ETC ทกีาํหนดจากบรษิทัผูใ้ชร้ะบบ 

  2 ใชร้ถยนต์เช่าทกีาํหนด กบั บตัร ETC ทกีาํหนด ในการขบัขดีว้ยการใชร้ะบบสอืสารไรส้าย ETC ภายในเสน้ทางช่วงทกีาํหนดตามขอ้ท ี6 โดย  
  ปฏบิตัติามเงอืนไขการใชใ้นขอ้ท ี  รวมทงักฎหมายทเีกยีวขอ้ง, วธิใีช ้ETC ฯลฯ อย่างเคร่งครดั 

3 กรณีทไีม่สามารถใชช้่องทางเขา้ ETC ไดเ้นืองจากกําลงัมกีารตรวจเชก็ ใหเ้ขา้ช่องทวัไปแลว้รบับตัรผ่านทาง เมอืถงึทางออกใหเ้ขา้ช่องทวัไปแลว้
ยนืบตัรผ่านทางพรอ้มบตัร ETC ทกีําหนดใหแ้ก่พนักงานเก็บเงนิทชี่องทางออกทวัไป  กรณีทชี่องทางออก ETC ปิดกใ็หเ้ขา้ช่องทางออกทวัไป
เช่นกนั แลว้ส่งบตัร ETC ทกีาํหนดใหแ้ก่พนกังานเกบ็เงนิทชี่องทางออกทวัไปนนั (กรณทีชี่องทาง ETC บนเสน้ทางช่วงทเีกบ็ค่าทางด่วนอตัราคงที
ปิด ใหเ้ขา้ช่องทางออกทวัไปเช่นกนั แลว้ส่งบตัร ETC ทกีาํหนดใหแ้ก่พนกังานเกบ็เงนิทชี่องทางออกทวัไปนนั) 

  4 ระหว่างระยะเวลาการใชส้นิคา้นีตามทไีดย้นืขอไว ้ผูใ้ชส้ามารถขบัรถไปมาระหว่าง IC บนเสน้ทางช่วงทกีาํหนดไดโ้ดยไมม่กีารจาํกดัจาํนวนครงั 
  5 เมอืการท่องเทยีวตามกาํหนดการสนิสุดลง กรุณาคนืรถยนต์เช่าทกีาํหนดและบตัร ETC ทกีาํหนดใหแ้ก่บรษิทัผูใ้ชร้ะบบ 
 

(ความเป็นโมฆะ) 
ขอ้ท ี10 สนิคา้นีจะเป็นโมฆะใชก้ารไมไ่ด ้หากถกูใชเ้ป็นเครอืงมอืในการผ่านทางอย่างไมถู่กตอ้ง เช่น การใชท้เีบยีงเบนจากเงอืนไขการใช ้ฯลฯ และผูใ้ชต้อ้ง
   จ่ายค่าทางด่วนทงัหมดระหว่างระยะเวลาการใชใ้นอตัราปกต ินอกจากนนั กรณทีมีกีารตรวจสอบยนืยนัแลว้ว่าผูใ้ชล้ะเมดิขอ้ตกลงร่วมกบัทางด่วน 
   ญปีุ่ นตะวนัออก (East Nippon Expressway Company Limited) และหลกีเลยีงการจ่ายค่าทางด่วนอย่างไมถู่กตอ้งตามกฎหมาย ผูใ้ชจ้ะตอ้งจ่ายค่า
   ทางด่วนในอตัราปกตบิวกค่าใชจ้่ายเพมิเตมิอนื ๆ  
 

(การยกเลิกข้อตกลง/แก้ไขปรบัปรงุ ฯลฯ)  
ขอ้ท ี11 ระหว่างระยะเวลาการใชส้นิคา้นีขบัรถผ่านทาง จะไมม่กีารยกเลกิขอ้ตกลงกลางคนั, จ่ายเงนิคนืและคนืเงนิบางส่วน 

  2 ผูใ้ชส้ามารถขอยกเลกิขอ้ตกลงการใชส้นิคา้นีไดก้่อนเรมิใชท้แีผนกตดิต่อของบรษิทัผูใ้ชร้ะบบ 

  3 ผูใ้ชส้ามารถยกเลกิขอ้ตกลงแมจ้ะอยู่ในระหว่างระยะเวลาการใชไ้ดเ้ฉพาะกรณทีไีมม่กีารใชส้นิคา้นีผ่านทาง 
  4 หากไมม่กีารผ่านทางด่วนระหว่างระยะเวลาการใชท้ลีงทะเบยีนเอาไว ้ขอ้ตกลงการใชส้นิคา้นีจะถูกยกเลกิโดยอตัโนมตั ิกรณทีผีูใ้ชช้าํระเงนิค่า  



   สนิคา้นีไปแลว้ แผนกตดิต่อของบรษิทัผูใ้ชร้ะบบจะคนืเงนิค่าสนิคา้นีให ้

  5 ผูใ้ชไ้มส่ามารถเปลยีนแปลงเนอืหาของสนิคา้นีทลีงทะเบยีนเอาไว ้กรุณายกเลกิคาํขอใชส้นิคา้นีก่อนแลว้ยนืขอใหม่ 
 

(การพิทกัษ์ข้อมลูส่วนบคุคล)  
ขอ้ท ี12 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูข้อใชส้นิคา้นี จะไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสมตามนโยบายการพทิกัษ์สทิธสิ่วนบุคคล (นโยบายการพทิกัษ์สทิธสิ่วนบุคคล
   ของ “Hokkaido Expressway Pass”) ททีางบรษิทักาํหนดไวต่้างหาก  
 

(ข้อยกเว้นการรบัผิดชอบ) 
ขอ้ท ี13 เมอืเกดิเหตุตามหวัขอ้ต่อไปน ีทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิเกยีวกบัความเสยีหายทลีกูคา้ผูใ้ชส้นิคา้นีไดร้บั 

  1 เมอืการใชส้นิคา้นีไดร้บัผลกระทบจากความผดิพลาดในเนอืหาของการขอใช ้อนัไมอ่าจระบุไดว้่าเป็นความรบัผดิชอบของทางบรษิทั  
  2 เมอืการใชส้นิคา้นีไดร้บัผลกระทบจากความเสยีหายหรอือุบตัเิหตุดา้นการสอืสารทเีกดิจากเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัพบิตัแิผ่นดนิไหว และอนื ๆ   
  3 เมอืขอ้มลูส่วนบุคคลของผูใ้ชส้นิคา้นรีวัไหล, ถูกดดัแปลง, ถูกขโมย เนอืงมาจากถูกดกัฟัง,ความเสยีหายหรอือุบตัเิหตุดา้นการสอืสาร อนัไมอ่าจระบุ
   ไดว้่าเป็นความรบัผดิชอบใหท้างบรษิทั 

  4 เมอืการใชส้นิคา้นีไดร้บัผลกระทบจากการปิดถนนหรอืการจราจรตดิขดั 
 

(ภาษา) 
ขอ้ท ี14 ตน้ฉบบัของขอ้ตกลงฉบบันีเป็นภาษาญปีุ่ นและจดัแปลเป็นภาษาอนื ๆ คาํแปลเป็นภาษาอนืจดัทาํขนึเพอืใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิสาํหรบัตน้ฉบบั  
   ภาษาญปีุ่ นเท่านนั เนอืหาทงัหมดใหถ้อืเอาตน้ฉบบัภาษาญปีุ่ นเป็นหลกั 
 

(การเปลียนแปลงข้อตกลง) 
ขอ้ท ี15  ขอ้ตกลงฉบบันีอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้นอืงจากเกดิสถานการณ์ใด ๆ ขนึเป็นพเิศษ 

  2 กรณทีทีาํการเปลยีนแปลงตามขอ้ตน้ ทางบรษิทัจะแจง้เนอืหาทเีปลยีนแปลงใหท้ราบทวักนั ดว้ยวธิลีงประกาศในโฮมเพจของทางบรษิทั เป็นตน้ 

  3 ทางบรษิทัไมร่บัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิ เกยีวกบัความเสยีหายทผีูข้อใชไ้ดร้บัจากการเปลยีนแปลงตามขอ้ตน้ 

 

ภาคผนวก  
ขอ้ตกลงฉบบันีมผีลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี  เมษายน  ถงึ วนัท ี  เมษายน   

 

กาํหนดเมอืวนัท ี  เมษายน 2016  
แกไ้ขปรบัปรุงบางส่วนเมอื วนัท ี  เมษายน 2017  
  



นโยบายการพิทกัษ์สิทธิส่วนบคุคลของ “Hokkaido Expressway Pass” 
 

 บรษิัททางด่วนญปีุ่ นตะวนัออก (East Nippon Expressway Company Limited) (ต่อไปใช้คําว่า “ทางบรษิัท”) ผู้จดัทํา “Hokkaido Expressway Pass” 
(ต่อไปใชค้าํว่า “สนิคา้นี”) เลง็เหน็ความสําคญัอย่างยงิของขอ้มลูส่วนบุคคลจงึพยายามพทิกัษ์รกัษาอย่างเต็มรปูแบบ โดยปฏบิตัติามกฎหมายทเีกยีวกบัการ
พทิกัษ์ขอ้มลูส่วนบุคคล ฯลฯ เพอืใหไ้ดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ พรอ้มทงักําหนดแนวนโยบายพนืฐานตามหวัขอ้ขา้งล่างนี และดําเนินการพทิกัษ์ขอ้มลู
ส่วนบุคคลของลกูคา้อย่างสุดความสามารถตลอดมา  
 

( ) มาตรการควบคมุดแูล  
ทางบรษิัทควบคุมดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเข้มงวดกวดขนัโดยให้การศึกษาด้านบรหิารจดัการขอ้มูลอย่างเหมาะสมแก่บรรดาเจ้าหน้าที
รบัผดิชอบ, จดัระบบควบคุมดูแลภายในซงึไดแ้ก่ การกําหนดกฎระเบยีบต่าง ๆ ภายในบรษิทั , การจดัทําคู่มอื ฯลฯ และปฏบิตัติามระบบนนั พรอ้มทงั
ดาํเนินมาตรการดา้นความปลอดภยัของระบบขอ้มลูดว้ย 

 

(2) การได้มาซึงข้อมลูส่วนบคุคล  
ทางบรษิทัไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลทจีาํเป็นต่อการจดัสรรสนิคา้นีใหแ้ก่ลกูคา้ เช่น ชอื, สญัชาต ิฯลฯ  

 

(3) การใช้และนําเสนอข้อมลูส่วนบคุคล  
ทางบรษิทัไมนํ่าขอ้มลูส่วนบุคคลเกยีวกบัลกูคา้ทไีดร้บัไปใชใ้นจุดมุง่หมายอนืใดนอกเหนือจากกรณทีรีะบุไวใ้นหวัขอ้ต่อไปนี 

 1) กรณทีนํีาไปใชเ้พอืนําเสนอสนิคา้นี 
 ) กรณทีนํีาไปใชใ้นการงานประกอบการนําเสนอสนิคา้นี 
 ) กรณทีนํีาไปใชเ้พอืกจิกรรมการตลาด/พฒันาสนิคา้ของทางบรษิทั 

 ) กรณทีนํีาไปใชใ้นการจดัทาํขอ้มลูทไีม่อาจบ่งชตีวับุคคลได ้เพอืจบัภาวะความเป็นไปของการใชส้นิคา้นี 
 ) กรณทีนํีาขอ้มลูทไีดจ้ากแบบสอบถามของสนิคา้นีไปใชใ้นการวเิคราะหแ์นวโน้มการใช ้รวมทงัจดัส่งของขวญัไปใหล้กูคา้ 
ทางบรษิทัไมเ่ปิดเผยหรอืนําเสนอขอ้มลูส่วนบุคคลของลกูคา้แก่บุคคลทสีามโดยไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากลกูคา้ ยกเวน้กรณดีงัต่อไปนี 

 ) กรณกีารจดัส่งของขวญัไปยงัลกูคา้ และมอบหมายงานนนัส่วนหนงึใหบุ้คคลทสีามเป็นผูด้าํเนินการ 
 ) กรณกีารวเิคราะหแ์นวโน้มการใช ้และมอบหมายงานนนัส่วนหนงึใหบุ้คคลทสีามเป็นผูด้าํเนินการ 
 ) กรณทีปีฏบิตัติามกฎหมาย ฯลฯ 
 

(4) การควบคมุดแูลข้อมลูส่วนบคุคลอย่างเหมาะสม  
ทางบรษิทัพยายามพทิกัษ์รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างถูกตอ้งและใหมล่่าสุดอยู่เสมอ เพอืนําเสนอบรกิารทดีขีนึเกยีวกบัสนิคา้นีใหแ้ก่ลกูคา้ 
ทางบรษิทัดาํเนินมาตรการทจีําเป็นเพอืควบคุมดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น ป้องกนัขอ้มลูส่วนบุคคลไมใ่หร้วัไหล, สญูหาย, เสยีหาย, ถูกลอบ
เขา้ถงึอย่างไมถู่กตอ้ง ฯลฯ  

 

(5) ความรบัผิดชอบของผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 
พนักงานบรษิทัผูท้ําหน้าทปีระมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทเีกยีวขอ้งกบัสนิคา้นี หรอืพนักงานบรษิทัผูเ้คยทําหน้าทนีี จะไม่นําเนือหาของขอ้มลูส่วนบุคคลที
ล่วงรูจ้ากการทาํงานในหน้าทบีอกคนอนืโดยพลการหรอืนําไปใชใ้นจุดมุง่หมายทไีมถู่กตอ้ง 

 

(6) การเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลและการแก้ไขข้อมลูนัน  
เกยีวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้ททีางบรษิทัรบัฝากไวน้นั เมอืไดร้บัคําขอจากลูกคา้เองให้เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของตน ทางบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลู
นนัแก่ลกูคา้โดยเรว็ ยกเวน้กรณทีจีะเป็นอุปสรรคอย่างเหน็ไดช้ดัต่อการดาํเนินงานของสนิคา้นี หรอืกรณทีเีป็นการกระทาํทผีดิกฎหมาย 

เมอืไดร้บัคาํขอจากลกูคา้ผูไ้ดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลทเีปิดเผย ใหแ้กไ้ข ฯลฯ ไฟลข์อ้มลูส่วนบุคคล ฯลฯ ทเีปิดเผย ทางบรษิทัจะทาํการตรวจสอบโดยเรว็พรอ้ม
ทงัดาํเนินมาตรการตามความจาํเป็น แลว้รายงานผลไปยงัลกูคา้ผูน้นั 

 

(7) ผูค้วบคมุดแูลการพิทกัษ์ข้อมลูส่วนบคุคล  
ทางบรษิทัแต่งตงัผูค้วบคุมดแูลการพทิกัษ์ขอ้มลูส่วนบุคคลเพอืควบคุมดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 

ผูค้วบคุมดแูลการพทิกัษ์ขอ้มลูส่วนบุคคล จดัขอบเขตหน้าทแีละความรบัผดิชอบของพนกังานบรษิทัททีาํงานดา้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล ฯลฯ  ให้
มคีวามถูกตอ้งชดัเจน เพอืใหส้ามารถควบคุมดแูลขอ้มลูส่วนบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 



(8) การตอบรบัความคิดเหน็  
ทางบรษิทัพยายามตอบรบัความคดิเห็นเกยีวกบัการใช้, การนําเสนอ, การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล หรอืการขอใหแ้กไ้ข ฯลฯ ขอ้มลูส่วนบุคคล รวมทงั
ความคดิเหน็ทเีกยีวกบัการจดัการกบัขอ้มลูส่วนบุคคลอนื ๆ อย่างเหมาะสมและรวดเรว็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


