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นโยบายความเป็นส่วนตวัสาํหรบัลานจอดรถยนต ์

 นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี3 (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) อธบิายถงึวธิกีารที= บริษทั โรงพยาบาล
ราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) (ซึ=งต่อไปนี3จะเรยีกว่า “บริษทั”) เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
เพื=อใหบ้รกิารลานจอดรถยนตข์องบรษิทัแก่ทา่น 

 ตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี3 “ขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถงึ ขอ้มลูใดๆ ที=เกี=ยวขอ้งกบัตวับุคคลหรอืที=
ทาํใหส้ามารถระบุตวับุคคลนั 3นไดข้อ้มลูสว่นบุคคลใดบา้งที=บรษิทัเกบ็รวบรวม 

 บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นโดยตรงจากทา่นซึ=งอาจรวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี3 

1) ขอ้มูลเกี=ยวกบัรถยนต์ของท่าน เช่น หมายเลขป้ายทะเบยีนรถยนต์ หมายเลขรถยนต์ (Vehicle 
Identification Number) ยี=หอ้ รุน่ ส ีและปีของรถยนต ์

2) ขอ้มลูอื=น ๆ เชน่ ขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรอื ขอ้มลูภาพและเสยีงที=ถกูบนัทกึในพื3นที=ของ
บรษิทั รวมถงึวนัและเวลาที=ท่านเขา้หรอืออกจุดให้บรกิารจอดรถยนต์ หรอืขอ้มูลค่าบรกิารจอด
รถยนตข์องทา่น 

1. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายทีNบริษทัเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

บรษิทัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเพื=อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี3 

(1) เพื=อใหท้า่นเขา้ใชบ้รกิารลานจอดรถยนต ์

(2) เพื=อตรวจสอบยนืยนัตวัตนของทา่น และเพื=อดาํเนินการตามค าขอของทา่น 

(3) เพื=อความปลอดภยั และเพื=อรกัษาความมั =นคงปลอดภยัของบรษิทั 

(4) เพื=อปรบัปรงุการดาํเนินธรุกจิ และ/หรอืการบรกิารของบรษิทัใหด้ยีิ=งขึ3น 

(5) เพื=อปฏบิตัหิน้าที=ตามกฎหมายของบรษิทั และ/หรอืใหค้วามร่วมมอืกบัศาล หน่วยงานกํากบัดูแล 
หน่วยงานรฐั และหน่วยงานที=บงัคบัใชก้ฎหมายที=ไดม้อบหมายอาํนาจใหแ้ก่บรษิทั 

(6) เพื=อใชส้ทิธหิรอืปกป้องประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัตามที=จาํเป็น เชน่ เพื=อตรวจสอบ
และป้องกนัการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืการไมป่ฏบิตัติาม
กฎหมาย 

(7) เพื=อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องคนไข ้ผูร้บับรกิาร บุคลากรของบรษิทั กรณีที=บุคคลอื=นเขา้
มาในพื3นที=ของบรษิทั 

(8) เพื=อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่านหรอืของผูอ้ื=น แลว้แต่กรณีใน
กรณีที=บรษิทัต้องเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื=อปฏบิตัติามกฎหมาย
หรอืสญัญาหรอืจาํเป็นเพื=อเขา้ทาํสญัญา และทา่นไมส่ามารถใหข้อ้มลูสว่นบุคคลตามที=บรษิทัรอ้งขอ 
บรษิทัอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารของบรษิทัแก่ทา่นได ้(เชน่ ไมอ่นุญาตใหท้า่นเขา้ใชล้านจอดรถยนต์
ของบรษิทั) 

2. ข้อมลูละเอียดอ่อน  

 กรณีที=ท่านไดใ้หส้ําเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาเอกสารระบุตวัตนซึ=งมขีอ้มูลส่วนบุคคลที=มคีวาม
ละเอยีดอ่อน เช่น ศาสนา เชื3อชาต ิเผ่าพนัธุแ์ละหมู่โลหติ รวมอยู่ดว้ยนั 3น โดยทั =วไปแลว้ เอราวณัไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูศาสนา เชื3อชาต ิเผา่พนัธุแ์ละหมูโ่ลหติที=ปรากฏอยูใ่นสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนหรอืสําเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื=อ วตัถุประสงคใ์ดโดยเฉพาะ หากท่านไดม้อบสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนหรอืสาํเนาเอกสารแสดงตนใหแ้ก่ บรษิทัฯ ขอให ้ท่านปกปิดขอ้มลูดงักล่าว หากท่านมไิด้
ปกปิดขอ้มลูขา้งตน้ ถอืว่าท่านอนุญาตใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการปกปิดขอ้มลูเหล่านั 3น และถอืว่าเอกสารที=มกีาร



 

 
Page 2 of 4 

ปกปิดขอ้มูลดงักล่าวมผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการ ทั 3งนี3 หาก บรษิทัฯ ไม่สามารถ
ปกปิดขอ้มลูไดเ้นื=องจากขอ้จาํกดัทางเทคนิคบางประการ บรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื=อเป็น
สว่นหนึ=งของเอกสารยนืยนัตวัตนของทา่นเทา่นั 3น  

3. ระยะเวลาในการทีNบริษทัเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 

 บรษิทัจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที=จําเป็นอย่างเหมาะสมเพื=อใช้ตาม
วตัถุประสงคท์ี=บรษิทัไดเ้กบ็ รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่ว ทั 3งนี3 บรษิทัอาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ทา่นนานขึ3นหากจาํเป็นตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง  

4. บริษทัอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลหรือหน่วยงานใดบา้ง 

 บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปยงั บรษิทัในเครอื (ตามเอกสารแนบทา้ย 2) พนัธมติร
ทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการ ที=ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชีหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล เจ้า
พนกังาน หน่วยงานรฐั ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

5. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 

 บรษิทัอาจโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศซึ=งประเทศปลายทางอาจมมีาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที= สงูกว่าหรอืตํ=ากว่าประเทศไทย ทั 3งนี3บรษิทัจะทําใหม้ ั =นใจว่าการโอนขอ้มูลไปยงั
ต่างประเทศนั 3นไดด้าํเนินการตามขั 3นตอนและ ตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้งก่อนการโอนขอ้มลูดงักลา่ว  

6. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 

 ภายใต้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง ท่านอาจมสีทิธใินการขอ
เขา้ถงึ และ/หรอืขอรบัสาํเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ทําลายหรอืทําใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลไดซ้ึ=งขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่าน รวมถงึอาจขอคดัคา้นและระงบัการใชเ้กบ็รวบรวม หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใน
บางกรณีและหากบรษิทัอาศยัความยนิยอมที=ท่านไดใ้หแ้ก่บรษิทั ท่านอาจถอนความยนิยอมของท่านได ้และ
ท่านยงัมสีทิธขิอใหบ้รษิทัเปิดเผยถงึการได้มาซึ=งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที=ท่านไม่ได้ใหค้วามยนิยอมแก่
บรษิทั 

 นอกจากนี3 ในกรณีที=ท่านรูส้กึว่าบรษิทัไม่ปฏบิตัติามกฎหมายการคุม้ครองส่วนบุคคล ท่านมสีทิธิ
รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัที=เกี=ยวขอ้งตามกฎหมาย บรษิทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวนัที= 1 
มถุินายน 2565 ทั 3งนี3 บรษิทั ยงัคงดําเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กําหนด ท่านมสีทิธแิจ้งยกเลกิความยนิยอมสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที=บรษิทัได้เกบ็
รวบรวมไวก้่อนวนัที= 1 มถุินายน 2565 ด้วยการยื=นคํารอ้งขอยกเลกิความยนิยอมไปยงัเจ้าหน้าที=คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทั 

7. ข้อมลูส่วนบคุคลใดบา้งทีNบริษทัเกบ็รวบรวม 
 บรษิทัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นโดยตรงจากทา่นซึ=งอาจรวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี3 

1) ขอ้มูลเกี=ยวกบัรถยนต์ของท่าน เช่น หมายเลขป้ายทะเบยีนรถยนต์ หมายเลขรถยนต์ (Vehicle 
Identification Number) ยี=หอ้ รุน่ ส ีและปีของรถยนต ์

2) ขอ้มลูอื=น ๆ เชน่ ขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด หรอื ขอ้มลูภาพและเสยีงที=ถกูบนัทกึในพื3นที=ของ
บรษิทั รวมถงึวนัและเวลาที=ท่านเขา้หรอืออกจุดให้บรกิารจอดรถยนต์ หรอืขอ้มูลค่าบรกิารจอด
รถยนตข์องทา่น 

8. วตัถปุระสงคแ์ละฐานทางกฎหมายทีNบริษทัเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
บรษิทัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเพื=อวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี3 

(1) เพื=อใหท้า่นเขา้ใชบ้รกิารลานจอดรถยนต ์
(2) เพื=อตรวจสอบยนืยนัตวัตนของทา่น และเพื=อดาํเนินการตามค าขอของทา่น 
(3) เพื=อความปลอดภยั และเพื=อรกัษาความมั =นคงปลอดภยัของบรษิทั 
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(4) เพื=อปรบัปรงุการดาํเนินธรุกจิ และ/หรอืการบรกิารของบรษิทัใหด้ยีิ=งขึ3น 
(5) เพื=อปฎบิตัหิน้าที=ตามกฎหมายของบรษิทั และ/หรอืใหค้วามร่วมมอืกบัศาล หน่วยงานกํากบัดูแล 

หน่วยงานรฐั และหน่วยงานที=บงัคบัใชก้ฎหมายที=ไดม้อบหมายอาํนาจใหแ้กบ่รษิทั 
(6) เพื=อใชส้ทิธหิรอืปกป้องประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบรษิทัตามที=จาํเป็น เชน่ เพื=อตรวจสอบ

และป้องกนัการฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืการไมป่ฏบิตัติาม
กฎหมาย 

(7) เพื=อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องคนไข ้ผูร้บับรกิาร บุคลากรของบรษิทั กรณีที=บุคคลอื=นเขา้
มาในพื3นที=ของบรษิทั 

(8) เพื=อป้องกนัหรอืระงบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืสุขภาพของท่านหรอืของผูอ้ื=น แลว้แต่กรณีใน
กรณีที=บรษิทัต้องเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื=อปฏบิตัติามกฎหมาย
หรอืสญัญาหรอืจาํเป็นเพื=อเขา้ทาํสญัญา และทา่นไมส่ามารถใหข้อ้มลูสว่นบุคคลตามที=บรษิทัรอ้งขอ 
บรษิทัอาจไมส่ามารถใหบ้รกิารของบรษิทัแก่ทา่นได ้(เชน่ ไมอ่นุญาตใหท้า่นเขา้ใชล้านจอดรถยนต์
ของบรษิทั) 

9. ข้อมลูละเอียดอ่อน  
 กรณีที=ท่านไดใ้หส้ําเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาเอกสารระบุตวัตนซึ=งมขีอ้มูลส่วนบุคคลที=มคีวาม
ละเอยีดอ่อน เช่น ศาสนา เชื3อชาต ิเผ่าพนัธุแ์ละหมู่โลหติ รวมอยู่ดว้ยนั 3น โดยทั =วไปแลว้ เอราวณัไม่มคีวาม
ประสงคจ์ะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูศาสนา เชื3อชาต ิเผา่พนัธุแ์ละหมูโ่ลหติที=ปรากฏอยูใ่นสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนหรอืสําเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื=อ วตัถุประสงคใ์ดโดยเฉพาะ หากท่านไดม้อบสําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนหรอืสาํเนาเอกสารแสดงตนใหแ้ก่ บรษิทัฯ ขอให ้ท่านปกปิดขอ้มลูดงักล่าว หากท่านมไิด้
ปกปิดขอ้มลูขา้งตน้ ถอืว่าท่านอนุญาตใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการปกปิดขอ้มลูเหล่านั 3น และถอืว่าเอกสารที=มกีาร
ปกปิดขอ้มูลดงักล่าวมผีลสมบูรณ์และบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายทุกประการ ทั 3งนี3 หาก บรษิทัฯ ไม่สามารถ
ปกปิดขอ้มลูไดเ้นื=องจากขอ้จาํกดัทางเทคนิคบางประการ บรษิทัฯจะเกบ็รวบรวมและใชข้อ้มลูดงักลา่วเพื=อเป็น
สว่นหนึ=งของเอกสารยนืยนัตวัตนของทา่นเทา่นั 3น  

10. ระยะเวลาในการทีNบริษทัเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของท่าน 
 บรษิทัจะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที=จําเป็นอย่างเหมาะสมเพื=อใช้ตาม
วตัถุประสงคท์ี=บรษิทัไดเ้กบ็ รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลดงักลา่ว ทั 3งนี3 บรษิทัอาจเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ทา่นนานขึ3นหากจาํเป็นตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง  

11. บริษทัอาจเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลของท่านให้บคุคลหรือหน่วยงานใดบา้ง 
 บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปยงั บรษิทัในเครอื (ตามเอกสารแนบทา้ย 2) พนัธมติร
ทางธุรกิจของบริษัท ผู้ให้บริการ ที=ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชีหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย ศาล เจ้า
พนกังาน หน่วยงานรฐั ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 
 

12. การโอนข้อมลูส่วนบคุคลของท่านไปยงัต่างประเทศ 
 บรษิทัอาจโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปยงัต่างประเทศซึ=งประเทศปลายทางอาจมมีาตรฐานการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที= สงูกว่าหรอืตํ=ากว่าประเทศไทย ทั 3งนี3บรษิทัจะทําใหม้ ั =นใจว่าการโอนขอ้มูลไปยงั
ต่างประเทศนั 3นไดด้าํเนินการตามขั 3นตอนและ ตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้งก่อนการโอนขอ้มลูดงักลา่ว  

13. สิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคล 
 ภายใต้บทบญัญตัแิห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที=เกี=ยวขอ้ง ท่านอาจมสีทิธใินการขอ
เขา้ถงึ และ/หรอืขอรบัสาํเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ทําลายหรอืทําใหไ้ม่สามารถระบุตวับุคคลไดซ้ึ=งขอ้มลูส่วน
บุคคลของท่าน รวมถงึอาจขอคดัคา้นและระงบัการใชเ้กบ็รวบรวม หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใน
บางกรณีและหากบรษิทัอาศยัความยนิยอมที=ท่านไดใ้หแ้ก่บรษิทั ท่านอาจถอนความยนิยอมของท่านได ้และ
ท่านยงัมสีทิธขิอใหบ้รษิทัเปิดเผยถงึการไดม้าซึ=งขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านที=ท่านไม่ได้ใหค้วามยนิยอมแก่
บรษิทั 
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นอกจากนี3 ในกรณีที=ท่านรูส้กึว่าบรษิทัไม่ปฏบิตัติามกฎหมายการคุม้ครองส่วนบุคคล ท่านมสีทิธิ
รอ้งเรยีนต่อหน่วยงานของรฐัที=เกี=ยวขอ้งตามกฎหมาย บรษิทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวนัที= 1 
มถุินายน 2565 ทั 3งนี3 บรษิทั ยงัคงดําเนินการกบัขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กําหนด ท่านมสีทิธแิจ้งยกเลกิความยนิยอมสําหรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที=บรษิทัได้เกบ็
รวบรวมไวก้่อนวนัที= 1 มถุินายน 2565 ด้วยการยื=นคํารอ้งขอยกเลกิความยนิยอมไปยงัเจ้าหน้าที=คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทั 

14. การติดต่อบริษทั 
 หากทา่นมคีาํถาม ขอ้สงสยั หรอืมคีวามประสงคท์ี=จะใชส้ทิธขิองทา่นที=เกี=ยวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคล

ของทา่น โปรดตดิต่อบรษิทัหรอืเจา้หน้าที=คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของบรษิทัที= 

 

§ ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

 

§ เจ้าหน้าทีNคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

 

 

 

 

 
 
 

นโยบายฉบบันี)ไดผ้่านการพจิารณาและอนุมตัโิดยที =ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั )งที = D/DFGF เมื =อวนัที = K 

พฤษภาคม DFGF ทั )งนี) ใหม้ผีลตั )งแต่วนัที = 1 มกราคม DFGF เป็นตน้ไป 
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เจา้หน้าที=คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
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