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1. บทน ำ 
 
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บางจาก”) ไดจ้ดัท าและเผยแพร่ค าประกาศความเป็นสว่นตวั (“ค าประกาศ”) 
ฉบบันี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงวิธีการในการปกป้อง
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและแนวทางการจดัการขอ้มลูดงักล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
พ.ศ. 2562  
 
ค าประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี้ใชส้ าหรบับุคคลดงัต่อไปนี้ 

– ลูกค้าของบางจาก รวมถึง ลูกค้าทัว่ไป ลูกค้าบตัรสมาชกิบางจาก กรรมการ ผู้แทน ผู้รบัมอบอ านาจ หรอื
ผูป้ฏบิตังิานในนามของลกูคา้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล  

– คู่คา้ปัจจุบนั ผูท้ีอ่าจเป็นคู่คา้ในอนาคต รวมถงึกรรมการ ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ านาจ หรอืผูป้ฏบิตังิานในนามของ
นิตบิุคคลคู่คา้ 

– ผูส้มคัรงาน ผูส้มคัรฝึกงาน และบุคคลอา้งองิ 
– พนกังาน นกัศกึษาฝึกงาน และสมาชกิในครอบครวั 
– ผูถ้อืหุน้ 
– บุคคลอื่นๆ ทีบ่างจากไดเ้กบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลดงักล่าว 

 
บางจากขอแจ้งให้ทราบว่า บางจากจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจ าเป็นส าหรบัการประมวลผลตาม
วตัถุประสงคท์ีม่อียู่กบัท่าน อย่างไรกต็าม หากการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ัน้ บางจากอาจไดร้บัขอ้มูล
ส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว (Sensitive Data) ทีป่รากฏในเอกสารระบุตวัตน เช่น ขอ้มูลศาสนาบนบตัรประชาชน โดยที่
ขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวนัน้ไม่มคีวามจ าเป็นต่อการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์  บางจากขอให้
ท่านท าการปิดทบัขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวก่อนน าส่งใหบ้างจาก หากไม่สามารถปิดทบัขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว
ได ้ไม่ว่าดว้ยเหตุผลประการใด บางจากจะเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของชุด
ขอ้มลูทีบ่างจากจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีม่อียู่กบัท่านเท่านัน้ และจะไม่ด าเนินการประมวลผล
ใด ๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ ในกรณีทีบ่างจากมคีวามจ าเป็นต้องประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทีม่คีวาม
อ่อนไหวเพื่อการด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์ด บางจากจะด าเนินการขอความยนิยอมจากท่านโดยชดัแจง้ตามกฎหมาย
ต่อไป 
 
ทัง้นี้ บางจากไม่ประสงคท์ีจ่ะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของผูเ้ยาวท์ีม่อีายุต ่ากว่า 10 ปี ในกรณีทีผู่เ้ยาวม์ี
อายุต ่ากว่า 10 ปี ประสงค์จะสอบถาม หรอืใช้งานเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั รบับรกิาร หรอืเขา้ท าสญัญาใด ๆ กบับางจาก     
ซึง่ก าหนดให้ผูเ้ยาวต์้องส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหแ้ก่บางจาก ขอใหบ้ดิามารดาหรอืผู้ใชอ้ านาจปกครองของผูเ้ยาวด์ าเนินการ
ดงักล่าวในนามของผูเ้ยาวต่์อไป ในกรณีทีเ่ป็นผูเ้ยาว์ทีม่อีายุเกนิ 10 ปี แต่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ และไม่สามารถด าเนินการ
เรื่องใดไดเ้องตามกฎหมาย และในการด าเนินการนัน้ตอ้งมกีารให้ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูเ้ยาว ์(เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่อเีมลของ
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ท่าน) แก่บางจาก บางจากอาจขอความยนิยอมดงักล่าวจากบิดามารดาหรอืผู้ใช้อ านาจปกครองของผู้เยาว์นัน้โดยตรง     
หรอือาจขอใหผู้เ้ยาวแ์จง้ต่อบดิามารดาหรอืผูใ้ชอ้ านาจปกครองเพื่อใหค้วามยนิยอมส าหรบัการด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ แก่
บางจาก 
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2. รำยละเอียดกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 
 

2.1 ลูกค้ำของบำงจำก 
 

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

บางจากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบตัรประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง  
วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ อายุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผล
ขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ลายนิ้วมอื โดยได้รบัความยนิยอมโดยชดัแจ้งจากท่านหรอื
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล LINE ID Facebook account 
– ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบตัรเครดติ หมายเลขบตัรกด

เงนิ ขอ้มลูรายได ้ขอ้มลูการท าธุรกรรมผ่านผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบางจาก   
– ขอ้มูลการตดิต่อกบับางจาก (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบั

บางจาก 
– ขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ัง้ เช่น ขอ้มลู IP address หรอื GPS Location 

 
(2) แหล่งท่ีมำของขอ้มูล  

บางจากอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  
– ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิารกบัเรา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบยีนต่างๆ 

หรอืขัน้ตอนการยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธต่ิางๆ 
– การตดิต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล LINE Facebook Messenger เป็นตน้ 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ  
– บางจากอาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัของบางจาก 

เป็นตน้ 
 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– ลกูคา้ของบางจาก ตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารของบางจาก  
– บรษิทัในกลุ่มบางจาก หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก  
– หน่วยงานราชการ หรอืแหล่งขอ้มลูสาธารณะอื่นๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทั ขอ้มูลทีค่น้หาไดท้างอนิเตอรเ์น็ต 

หรอืบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
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2.1.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กบัลักษณะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับางจาก ดงัต่อไปนี้ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 

(ก) เพื่อการพจิารณาอนุมตัิค าขอใช้ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร หรอืการเขา้ท าสญัญาระหว่างท่านหรอืนิติบุคคลที่ท่านเป็น
ตวัแทนกบับางจาก 
(ข) เพื่อการใช้ผลติภณัฑ์ สทิธปิระโยชน์ หรอืบรกิารต่างๆ ของบางจาก รวมทัง้ผลติภณัฑ ์สทิธปิระโยชน์ หรอืบรกิาร
ต่างๆ ของ บริษัทในกลุ่ม และพนัธมิตรทางธุรกิจของบางจากที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบตัิตามสญัญา การปฏิบตัิตาม
กระบวนการภายในของบางจาก การรบัหรอืส่งขอ้มูลหรอืเอกสารติดต่อระหว่างท่านกบับางจาก รวมถงึ เพื่อปฏบิตัติาม
ระเบยีบของหน่วยงานราชการ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านกบับางจาก 
(ค) เพื่อการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบางจาก และบริษัทในกลุ่ม ที่ด าเนินการโดยบางจาก บริษัทในกลุ่ม หรือ
บุคคลภายนอก เช่น กจิกรรมชงิโชค ค าถามชงิรางวลั การฝึกอบรม การสมัมนา หรอื กจิกรรมทศันศกึษา เป็นตน้ 
(ง) เพื่อประโยชน์ในการประเมนิ ปรบัปรุง และพฒันาผลติภณัฑ ์การใหบ้รกิาร และรายการส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ของ
บางจาก 
(จ) เพื่อปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกร้องการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรอืเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงานราชการตามกฎหมาย  
(ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัิตามหรอืการใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
(ช) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกจิ 
(ซ) เพื่อป้องกนัการทุจรติ การสบืสวน สอบสวน หรอืกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 
(ฌ) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้บรเิวณพืน้ที่
ดงักล่าว การบนัทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อกบับางจาก ณ อาคาร สถานที ่ของบางจากดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
(ญ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 
(ฎ) เพื่อการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของบางจาก เช่น การตดิต่อประสานงานในการสอบถามขอ้มูลต่างๆ การจดัการ
ขอ้แนะน าตชิม การเสนอสทิธปิระโยชน์รวมถงึการแจง้เตอืนต่างๆ โดยไม่มวีตัถุประสงคท์างการตลาด 
(ฏ) เพื่อแจ้งขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์หรือบริการ สทิธปิระโยชน์ รายการส่งเสรมิการขายต่างๆ กจิกรรมทาง
การตลาด การเชญิชวนเขา้ร่วมงานกจิกรรม และน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารต่างๆ ของบางจาก และบรษิทัในกลุ่ม 
(ฐ) เพื่อส ารวจความประสงค ์ความพงึพอใจ และขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบางจากและบรษิทัในกลุ่ม 
และวเิคราะหข์อ้มลูการใชบ้ตัรสมาชกิ ประวตักิารใชจ้่ายหรอืการใชบ้รกิาร และความสนใจของท่านเพื่อใชใ้นการน าเสนอ
ผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของบางจากและบรษิทัในกลุ่ม รวมถึงพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบางจากและบรษิทัในกลุ่ม
เพื่อใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของท่าน 
(ฑ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของบางจาก  
(ฒ) เพื่อการเปิดเผยให้แก่บรษิัทในกลุ่ม พนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก เพื่อพฒันาบรกิาร เสนอสทิธปิระโยชน์ และ
น าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารอื่นๆ ของบางจาก บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัพนัธมติรทีม่รี่วมกนัอยู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะจดัท า
ขึน้ร่วมกนัในอนาคต รวมถงึแจง้ขา่วสารสทิธปิระโยชน์และรายการสง่เสรมิการขายต่างๆ 
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2.1.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในค าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาทีบ่างจากด าเนินความสมัพนัธก์บัท่านและใหบ้รกิารแก่ท่าน และอาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการ
ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้
สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนด
ภายในองคก์รของบางจาก 
 
2.1.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในค าประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัย่อย บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบางจาก และ/หรอืบรษิทัใดๆ 
ที ่บางจากถอืหุน้อยู่ และ (2) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มดว้ย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิ การบรหิารงานภายใน เสนอขายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ที่
ท่านอาจสนใจ รวมถงึด าเนินกจิกรรมอื่นใดตามทีร่ะบใุนค าประกาศความเป็นสว่นตวั  

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนกังานซึง่ใชอ้ านาจ
ตามกฎหมาย  

(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  
– ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารจดัท าหรอืท าลายบตัร ผูใ้หบ้รกิารเกบ็และท าลายเอกสาร โรงพมิพ ์บรษิทัรบัจา้ง

ท ากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรบัจ้างท าวจิยั บริษัทรบัจ้างพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรษิทัรบัจา้งจดัหาทีพ่กัและการเดนิทาง 

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 
– ผูใ้หบ้รกิารดา้นงานบรกิารลกูคา้ผ่านระบบ Call Center 
– ผูใ้หบ้รกิารดา้นการออกแบบงานสถานีบรกิารน ้ามนั 

(4) พนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก หรอืบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา 
หรอืตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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2.2 คู่ค้ำของบำงจำก 
 

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

บางจากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ขอ้มูลทีใ่ชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง วนั 
เดอืน ปีเกดิ เพศ อายุ สญัชาต ิสถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลขอ้มลูที่
มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนา ลายนิ้วมือ ข้อมูลสุขภาพ หรือประวตัิอาชญากรรม โดยได้รบัความ
ยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล LINE ID 
– ขอ้มูลทางการเงนิหรอืขอ้มูลการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัชธีนาคาร ประวตัฐิานะ

ทางการเงนิ 
– ขอ้มูลการตดิต่อกบับางจาก (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบั

บางจาก 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ 
– ขอ้มลูตติตามดแูลการปฏบิตังิานตามสญัญา เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพและเสยีงระหว่างการปฏบิตังิาน 
– ขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ัง้ เช่น ขอ้มลู IP address หรอื GPS Location 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล 

บางจากอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  
– ขัน้ตอนค าขอใชบ้รกิารหรอืด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ 

ท าแบบสอบถาม ลงทะเบยีนต่างๆ หรอืขัน้ตอนการยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธต่ิาง ๆ 
– การตดิต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล LINE เป็นตน้  
– บางจากอาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัของบางจาก 

เป็นตน้ 
 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– ตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารของบางจาก  
– บรษิทัในกลุ่มบางจาก หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก  
– หน่วยงานราชการ หรอืแหล่งขอ้มลูสาธารณะอื่นๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทั ขอ้มูลทีค่น้หาไดท้างอนิเตอรเ์น็ต 

หรอืบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
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2.2.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลของท่านในฐานะทีท่่านเป็นผูข้ ึน้ทะเบยีนเขา้เป็นคู่คา้ หรอืเป็นคู่คา้ 
หรอืเป็นกรรมการ ผูแ้ทน ผูร้บัมอบอ านาจ หรอืผูป้ฏบิตังิานในนามของบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลผูข้ ึน้ทะเบยีนเขา้เป็นคู่
คา้หรอืผูเ้ป็นคู่คา้ของบางจาก เพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับางจาก 
ดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 

(ก) เพื่อการพจิารณาคุณสมบตัขิองท่านก่อนเขา้ท าสญัญากบับางจาก 
(ข) เพื่อการพจิารณาอนุมตักิารท าสญัญาระหว่างท่านกบับางจาก 
(ค) เพื่อการปฏิบตัิตามสญัญาและการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามสญัญาระหว่างท่านกบับางจาก การปฏิบตัิตาม
กระบวนการภายในของบางจาก การรบัหรอืสง่เอกสารตดิต่อระหว่างท่านกบับางจาก การจดัท าบตัรเขา้อาคาร สถานที ่ 
(ง) เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย  
(จ) เพื่อการพจิารณาคุณสมบตัขิองพนกังานหรอืตวัแทนของท่าน การตรวจสอบการปฏบิตังิานของพนักงานหรอืตวัแทน
ของท่าน รวมถงึการรกัษาความปลอดภยัระหว่างการปฏบิตังิานตามสญัญา 
(ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
(ช) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกจิ 
(ซ) เพื่อการสบืสวน สอบสวน หรอืกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 
(ฌ) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานที่ ของบางจาก รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้บรเิวณพืน้ที่
ดงักล่าว การบนัทกึภาพผูท้ีม่าตดิต่อกบับางจาก ณ อาคาร สถานที ่ของบางจากดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
(ญ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 
เพื่อตดิตามดแูลการปฏบิตังิานของพนกังานหรอืตวัแทนของท่านผ่านระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวงัและรกัษา
ความปลอดภยัในระหว่างการปฏบิตังิาน 
(ฎ) เพื่อเชญิชวนท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบางจากหรอืบุคคลภายนอก รวมทัง้สือ่สารเกีย่วกบักจิกรรม
ดงักล่าว ซึง่จะมกีารบนัทกึภาพและเสยีงของท่านขณะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว 
(ฏ) เพื่อเป็นฐานขอ้มลูของบางจาก ส าหรบัการพจิารณาเลอืกคู่คา้ และ/หรอืเลอืกจา้งส าหรบัโครงการอื่น ๆ ในอนาคต 

 
2.2.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในค าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาทีบ่างจากด าเนินความสมัพนัธก์บัท่าน และอาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายหรอื
ตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบางจาก 
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2.2.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในค าประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัย่อย บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบางจาก และ/หรอืบรษิทัใดๆ 
ที ่บางจากถอืหุน้อยู่ และ (2) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มดว้ย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิ การบรหิารงานภายใน เสนอขายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ที่
ท่านอาจสนใจ รวมถงึด าเนินกจิกรรมอื่นใดตามทีร่ะบใุนค าประกาศความเป็นสว่นตวั  

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนกังานซึง่ใชอ้ านาจ
ตามกฎหมาย  

(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  
– ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารเกบ็และท าลายเอกสาร โรงพมิพ ์บรษิทัรบัจา้งท ากจิกรรมทางการตลาด บรษิทั

รบัจา้งท าวจิยั บรษิทัรบัจา้งพฒันาและดแูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารอาคาร  
– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 

(4) พนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก หรอืบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา 
หรอืตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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2.3 ผูส้มคัรงำน ผูส้มคัรฝึกงำน และบุคคลอ้ำงอิง 
 

2.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

บางจากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสอื
เดินทาง วนั เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก อาจ
ประมวลผลขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา กรุ๊ปเลือด ประวตัิอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ 
ขอ้มลูทุพพลภาพ โดยไดร้บัความยนิยอมจากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
– ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น เงนิเดอืน 
– ขอ้มลูสว่นตวัอื่น ๆ เช่น ประวตักิารท างานและการศกึษา ขอ้มลูบุคคลอา้งองิ และสมาชกิในครอบครวั 
– ขอ้มูลการตดิต่อกบับางจาก (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบั

บางจาก 
 

(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล  

บางจาก อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  
– ขัน้ตอนการสมัครเข้าท างานหรือสมัครฝึกงานกับเรา กรอกและลงนามในใบสมัครงาน แนบเอกสาร

ประกอบการพจิารณาและคดัเลอืกเขา้ท างานหรอืเขา้ฝึกงาน ท าแบบสอบถาม หรอืลงทะเบยีนต่างๆ 
– การตดิต่อบางจาก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  
– บางจากอาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ หรอืแอปพลเิคชนัของบางจาก 

เป็นตน้  
 

(ข) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  
– บุคคลอา้งองิทีท่่านระบุในแบบฟอรม์สมคัรงานหรอืฝึกงานของบางจาก 
– มหาวทิยาลยั หรอืบรษิทัจดัหางาน 
– หน่วยงานราชการ หรอืแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิัท เวบ็ไซต์สมคัรงานอื่น ขอ้มูลที่

คน้หาไดท้างอนิเตอรเ์น็ต หรอืบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
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2.3.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจาก ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับางจาก ดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 
(ก) เพื่อด าเนินการทีจ่ าเป็นในการพจิารณาและคดัเลอืกผูส้มคัรงานหรอืผูส้มคัรฝึกงานในขัน้ตอนต่างๆ เช่น ขัน้ตอนการ
สมคัรผ่านเวบ็ไซต์ของบางจาก การสมคัรผ่านเวบ็ไซต์สมคัรงานอื่น หรอืสมคัรผ่านทางบางจากโดยตรง ขัน้ตอนการ
สมัภาษณ์ ขัน้ตอนการประเมนิและคดัเลอืก และ/หรอื ขัน้ตอนการเสนอสญัญาจา้งใหแ้ก่ท่าน 
(ข) เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวตัิและคุณสมบตัิของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการ
ตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม ประวตัสิขุภาพ และตรวจสอบขอ้มลูจากบุคคลอา้งองิทีท่่านระบุ 
(ค) เพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการภายในองคก์รเกีย่วกบักระบวนการจา้งงาน เช่น การส่งขอ้มูลผูส้มคัรหรอืรายงาน
การสมัภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอ านาจตัดสินใจคดัเลือก กระบวนการภายในเพื่อจดัท าสญัญาจ้าง รวมถึง
กระบวนการบรหิารงานบุคคลอื่นๆ   
(ง) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของบางจาก รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้บรเิวณพื้นที่
ดงักล่าว และการบนัทกึภาพภายในอาคาร สถานทีข่องบางจากดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 

 

2.3.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจาก จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอื
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หากท่านไม่ประสบความส าเรจ็ในการประเมนิต่างๆ 
ส าหรบัต าแหน่งงานทีท่่านไดส้มคัรไว ้บางจาก จะเกบ็ข้อมลูของท่านเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อสามารถตดิต่อท่านในกรณีที่
มตี าแหน่งงานใดๆ ในอนาคตทีอ่าจจะเหมาะสมกบัท่าน กรณีทีท่่านใหค้วามยนิยอมไวก้บับางจาก 
 

2.3.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในค าประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัย่อย บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบางจาก และ/หรอืบรษิทัใดๆ 
ที ่บางจากถอืหุน้อยู่ และ (2) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งต้น ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มดว้ย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนองานต าแหน่งอื่นทีบ่รษิทัดงักล่าวเหน็ว่าอาจเหมาะสมกบัคุณสมบตัิ
ของท่านต่อไป 

(2) ตวัแทน ผู้ให้บรกิาร และ/หรอื ผู้รบัจ้างช่วง ส าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของบางจาก เช่น ผู้ให้บรกิารเกบ็และ
ท าลายเอกสาร ผูใ้หบ้รกิารพฒันาและดแูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นตน้ 

(3) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนกังานซึง่ใชอ้ านาจ
ตามกฎหมาย 

(4) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อก าหนดของสญัญา หรือตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
แลว้แต่กรณี  
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2.4 พนักงำน นักศึกษำฝึกงำน และสมำชิกในครอบครวั  

2.4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

บางจากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ขอ้มูลที่ใชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง วนั 
เดอืน ปีเกดิ เพศ อายุ สญัชาต ิสถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจาก อาจประมวลผลขอ้มูลที่มี
ความอ่อนไหว เช่น เชือ้ชาต ิศาสนา ประวตัอิาชญากรรม ลายนิ้วมอื ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลทุพพลภาพ โดยไดร้บั
ความยนิยอมจากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล 
– ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น หมายเลขบญัชธีนาคาร เงนิเดอืน 
– ขอ้มูลเกีย่วกบัการท างาน เช่น ขอ้มูลการท างานของท่าน ขอ้มูลใบอนุญาตท างาน ขอ้มูลเกีย่วกบัการประเมนิผล

การปฏบิตังิาน ประวตักิารลา ประวตัคิวามเจบ็ป่วย ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านระบบสารสนเทศของบางจาก 
– ขอ้มูลส่วนตวัอื่นๆ เช่น ประวตักิารท างานและการศกึษา ขอ้มูลบุคคลอา้งองิ และสมาชกิในครอบครวั  ซึง่ในบาง

กรณี บางจากอาจประมวลผลขอ้มลูทีม่คีวามอ่อนไหวของสมาชกิในครอบครวั เช่น ประวตักิารเจบ็ป่วย โดยไดร้บั
ความยนิยอมจากสมาชกิในครอบครวั 

– ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงระหว่างการปฏบิตังิาน เช่น การบนัทกึภาพโดยกลอ้งวงจรปิด 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล  

บางจาก อาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  
– ขัน้ตอนการท าสญัญาจ้างกับบางจาก ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอร์มท าสญัญา แนบเอกสาร

ประกอบการท าสญัญา ท าแบบสอบถาม หรอืลงทะเบยีนต่างๆ 
– การตดิต่อบางจาก ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  
– บางจากอาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใช้งานเวบ็ไซต์ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ภายในของบางจาก หรอืแอปพลเิคชนัของบางจาก เป็นตน้  
 

(ข) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  
– บุคคลอา้งองิทีท่่านระบุในแบบฟอรม์สมคัรงานของบางจาก  
– โรงพยาบาล เมื่อท่านท าการตรวจสขุภาพก่อนเขา้ท างาน และตรวจสขุภาพประจ าปี 
– บรษิทัประกนัสขุภาพ กรณีทีท่่านมกีารใชส้วสัดกิารพนกังานของบางจาก 
– หน่วยงานราชการ หรอืแหล่งขอ้มูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบรษิัท เวบ็ไซต์สมคัรงานอื่น ขอ้มูลที่

คน้หาไดท้างอนิเตอรเ์น็ต หรอืบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นตน้ 
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2.4.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจาก ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กบัลกัษณะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับางจาก ดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 
(ก) เพื่อการด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนตามสญัญาจา้งงานระหว่างท่านกบับางจาก รวมถงึสญัญาขอ้ตกลงอื่น
อนัเกีย่วเนื่องกบัการว่าจา้ง เช่น สญัญาไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบั นโยบายและขอ้บงัคบัการท างาน เป็นต้น ทัง้นี้ 
รวมถงึการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิสญัญาหรอืขอ้ตกลงดงักล่าวดว้ย 
(ข) เพื่อการสื่อสารกบัพนักงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม การรบัรองด้านความรู้ต่างๆ และการ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ส าหรบัพนกังาน 
(ค) เพื่อด าเนินการบริหารจดัการด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ซึ่งหมายความรวมถึงการจดัท าบญัชเีงนิเดอืน การ
บรหิารจดัการค่าใชจ้่ายต่างๆ การหกัภาษ ีการประกนัสงัคม 
(ง) เพื่อด าเนินการและบรหิารงานดา้นบุคลากร ซึง่หมายความรวมถงึการบรหิารจดัการดา้นพนักงานและการปฏบิตัติาม
สญัญาจา้งงานระหว่างท่านกบับางจาก เช่น การท าบตัรพนักงาน การตรวจสอบเวลาท างาน การบรหิารจดัการวนัลาพกั
รอ้น ลากจิ หรอืลาป่วย เป็นตน้ เพื่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องท่านภายในขอบเขตงานตามสญัญาจา้งงานระหว่างท่านกบับาง
จาก และเพื่อด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ เกี่ยวกบัการลาออก การเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าชดเชย 
สวสัดกิารหลงัการเลกิจา้ง และรายงานต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(จ) เพื่อการบรหิารจดัการด้านสุขอนามยัและความปลอดภยัของท่าน เช่น การตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพก่อนเขา้
ท างาน การจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี การท าประกนัสขุภาพหรอืประกนัภยั เป็นตน้ 
(ฉ) เพื่อส ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบัการท างานและขอ้มูลอื่น ๆ ของพนักงาน รวมถงึความผูกพนัของพนักงานต่อบาง
จาก เพื่อวเิคราะห ์และพฒันากระบวนการและนโยบายต่าง ๆ เกีย่วกบัการท างาน และการด าเนินการภายในต่าง ๆ ของ
บางจาก 
(ช) เพื่อเชญิชวนใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบางจากและบุคคลภายนอก รวมทัง้สื่อสารเกีย่วกบักจิกรรม
ดงักล่าว ซึง่จะมกีารบนัทกึภาพและเสยีงของท่าน ขณะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว 
(ซ) เพื่อด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกจิ 
(ฌ) เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกร้องการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย  
(ญ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคลอ้งตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
(ฎ) เพื่อตดิตามดแูลการปฏบิตังิานผ่านระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวงัและรกัษาความปลอดภยัในระหว่างการ
ปฏบิตังิาน 
(ฏ) เพื่อการรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานทีข่องบางจาก และการบนัทกึภาพภายในอาคาร สถานทีข่อง
บางจากดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV)  
(ฐ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การป้องกนัและตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร เช่น กระบวนการตรวจสอบ
ทุจรติ ประพฤตผิดิวนิัยของพนักงาน หรอืการกระท าอื่นใดทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบคุณสมบตัแิละ
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัพนักงานบางต าแหน่ง การตรวจสอบผลประโยชน์ทบัซอ้นส าหรบัผูบ้รหิาร
บางกรณี กระบวนการตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากบัดแูล หรอืกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 
(ฑ) เพื่อเปิดเผยใหแ้ก่ลกูคา้ คู่คา้ หรอืบุคคลอื่น อนัเนื่องมาจากสทิธแิละหน้าทีใ่นการปฏบิตังิานตามสญัญาจา้งงาน 
(ฒ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัประกนัภยัส าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของบางจาก 
เช่น การท าบตัรเขา้-ออกอาคาร 
(ณ) เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานของท่านใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเป็นนายจา้งใหม่ของท่าน ในกรณีทีท่่านระบุชื่อบางจาก เป็น
บุคคลอา้งองิในฐานะนายจา้งปัจจุบนั หรอืสถาบนัการเงนิทีท่่านมกีารท าธุรกรรม โดยระบุชื่อบางจากเป็นบุคคลอา้งองิ 
(ด) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่มของบางจาก 

 
2.4.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจาก จะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอื
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในค าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาที่บางจากด าเนินความสมัพนัธ์กบัท่านตามสญัญาเกี่ยวกบัการจา้งงานหรอืการฝึกงาน และอาจเกบ็ต่อไปตาม
ระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่นตาม
นโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบางจาก 

 

2.4.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในค าประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี้ 

(1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนกังานซึง่ใชอ้ านาจ
ตามกฎหมาย  

(2) ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืผูร้บัจา้งช่วง ส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

– ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารเกบ็และท าลายเอกสาร โรงพมิพ ์บรษิทัรบัจา้งท ากจิกรรมทางการตลาด บรษิทั
รบัจา้งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัทีเ่ป็นผูบ้รหิารอาคาร  

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 

(3) โรงพยาบาล เพื่อการจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานก่อนเขา้ท างาน และตรวจสขุภาพประจ าปี 

(4) บรษิทัประกนัสขุภาพ กรณีทีท่่านมกีารใชส้วสัดกิารพนกังานของบางจาก 

(5) กลุ่มธุรกจิของบางจาก หรอืบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี  
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2.5         ผูถ้ือหุ้น 
 

2.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

บางจากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ขอ้มูลทีใ่ชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน หมายเลขหนังสอืเดนิทาง 
วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ อายุ สญัชาติ และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลขอ้มูลที่มีความอ่อนไหว เช่น 
ขอ้มลูศาสนา หรอืขอ้มลูสขุภาพ โดยไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล  
– ขอ้มูลการตดิต่อกบับางจาก (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบั

บางจาก 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมูล 

บางจากอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  
– ขัน้ตอนการด าเนินการตามค าขอก่อนเขา้ท าสญัญา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม 

ลงทะเบยีนต่างๆ หรอืขัน้ตอนการยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธต่ิาง ๆ 
– การตดิต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  

 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 
 

2.5.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุน้ หรอืเป็นผู้รบัมอบฉันทะหรอื
ตวัแทนของผูถ้อืหุน้ เพื่อวตัถุประสงคห์ลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับางจาก ดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 

(ก) เพื่อการปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านกบับางจาก การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ การจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ การบรหิาร
จดัการทะเบยีนผูถ้อืหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของบางจาก การรบั
หรอืสง่เอกสารตดิต่อระหว่างท่านกบับางจาก 
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 

(ข) เพื่อเชญิชวนท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยบางจากหรอืบุคคลภายนอก เกี่ยวกบักจิกรรมนักลงทุน
สมัพนัธท์ีจ่ดัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้สื่อสารเกีย่วกบักจิกรรมดงักล่าว ซึง่จะมกีารบนัทกึภาพและเสยีงของท่านขณะเขา้ร่วม
กจิกรรมดงักล่าว 
(ค) เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกร้องการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานขอ้มูลต่อหน่วยงาน
ราชการตามกฎหมาย  
(ง) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

 
2.5.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในค าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาทีบ่างจากด าเนินความสมัพนัธก์บัท่าน และอาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาทีจ่ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายหรอื
ตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองค์กรของบางจาก 
 
2.5.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในค าประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี้ 

(1) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนกังานซึง่ใชอ้ านาจ
ตามกฎหมาย  

(2) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใด ๆ เช่น  
– ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารเกบ็และท าลายเอกสาร โรงพมิพ ์บรษิทัรบัจา้งท ากจิกรรมทางการตลาด บรษิทั

รบัจ้างท าวิจยั บริษัทรบัจ้างพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษัทรบัจ้างจดัหาที่พกัและการ
เดนิทาง 

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใด ๆ 
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2.6 บุคคลอ่ืนๆ ท่ีบำงจำกได้เกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลดงักลำ่ว 
 

2.6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมลู 
 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผย 

บางจากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชน หมายเลขหนังสอื
เดนิทาง วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ อายุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผล
ขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหว เช่น เชือ้ชาต ิศาสนา ขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลความพกิาร โดยไดร้บัความยนิยอมโดย
ชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล  
– ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบญัช ีขอ้มลูรายได ้ขอ้มลูการ

ท าธุรกรรมผ่านผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบางจาก   
– ขอ้มูลการตดิต่อกบับางจาก (Communication Data) เช่น ขอ้มูลการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมื่อมกีารตดิต่อกบั

บางจาก 
– ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานะการท างานทีบ่างจาก เช่น ต าแหน่งงาน เงนิเดอืน ผลการปฏบิตังิาน 

 
(2) แหล่งท่ีมำของขอ้มูล  

บางจากอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 

(ก) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  
– ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิารกบัเรา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบยีนต่างๆ 

หรอืขัน้ตอนการยื่นขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธต่ิางๆ 
– การตดิต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล เป็นตน้  
– บางจากอาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มูลโดยอตัโนมตั ิเช่น เมื่อท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัของบางจาก 

เป็นตน้ 
 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– ลกูคา้ของบางจาก ตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารของบางจาก  
– บรษิทัในกลุ่มบางจาก หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก  
– หน่วยงานราชการ หรอืแหล่งขอ้มลูสาธารณะอื่นๆ เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทั ขอ้มูลทีค่น้หาไดท้างอนิเตอรเ์น็ต 

หรอืบนแพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 
 



ค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 19 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 วนัที ่30 พฤษภาคม 2565 

2.6.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กบัลักษณะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างท่านกบับางจาก ดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 
(ก) เพื่อการด าเนินการตามค าขอหรอืปฎบิตัติามสญัญาระหว่างท่านกบับางจาก เช่น การสมคัรเขา้เป็นสมาชกิเพื่อรบัสทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ จากบางจาก และการสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของบางจาก เช่น กจิกรรมชงิโชค  ค าถามชงิรางวลั งาน
สมัมนา การจดัฝึกอบรม โครงการกจิกรรมเพื่อสงัคมและเพื่อชงิรางวลั และโครงการนกัฟุตบอลเยาวชนบางจาก 
(ข) การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของบางจาก การรบัหรอืสง่ขอ้มลูหรอืเอกสารตดิต่อระหว่างท่านกบับางจาก 
(ค) เพื่อส ารวจความพงึพอใจของท่าน และเพื่อประเมนิและพฒันาผลติภณัฑ ์การใหบ้รกิาร และรายการส่งเสรมิการขาย
ต่างๆ ของบางจาก 
(ง) เพื่อเชญิชวนท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ทีด่ าเนินการโดยบางจากหรอืบุคคลภายนอก รวมทัง้สื่อสารเกีย่วกบักจิกรรม
ดงักล่าว ซึง่จะมกีารบนัทกึภาพและเสยีงของท่านขณะเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าว 
(จ) เพื่อปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกร้องการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรอืเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงานราชการตามกฎหมาย  
(ฉ) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏบิตัิตามหรอืการใช้สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
(ช) เพื่อการรกัษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ของบางจาก รวมถึงการแลกบตัรก่อนเขา้บริเวณพื้นที่
ดงักล่าว และการบนัทกึภาพภายในอาคาร สถานทีข่องบางจากดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
(ซ) เพื่อการบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 
(ฌ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูใ้หบ้รกิาร และ/หรอืผูร้บัจา้งช่วง ส าหรบัการด าเนินกจิกรรมและโครงการต่างๆ ของ
บางจาก รวมทัง้ส ารวจความพงึพอใจของท่านในกจิกรรมและโครงการดงักล่าว 
(ญ) เพื่อด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ เกีย่วกบัการลาออก การเลกิจา้ง การจ่ายเงนิค่าชดเชย สวสัดกิาร
หลงัการเลกิจา้ง และรายงานต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ฎ) เพื่อการเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานของท่านใหแ้ก่ผูท้ีจ่ะเป็นนายจา้งใหม่ของท่าน ในกรณีที่ท่านระบุชื่อบางจาก เป็น
บุคคลอา้งองิในฐานะนายจา้งเก่า 

 
2.6.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

บางจากจะเกบ็รกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นเพื่อวตัถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในค าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ 
ระยะเวลาทีบ่างจากด าเนินความสมัพนัธก์บัท่านและใหบ้รกิารแก่ท่าน และอาจเกบ็ต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการ
ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้
สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอ้ก าหนด
ภายในองคก์รของบางจาก 
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2.6.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 

ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในค าประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก
ดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัย่อย บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบางจาก และ/หรอืบรษิทัใดๆ 
ที ่บางจากถอืหุน้อยู่ และ (2) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มดว้ย) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิ การบรหิารงานภายใน เสนอขายสนิคา้และบรกิารอื่นๆ ที่
ท่านอาจสนใจ รวมถงึด าเนินกจิกรรมอื่นใดตามทีร่ะบใุนค าประกาศความเป็นสว่นตวั  

(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนกังานซึง่ใชอ้ านาจ
ตามกฎหมาย  

(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

– ผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ผูใ้หบ้รกิารจดัท าหรอืท าลายบตัร ผูใ้หบ้รกิารเกบ็และท าลายเอกสาร โรงพมิพ ์บรษิทัรบัจา้ง
ท ากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรบัจ้างท าวจิยั บริษัทรบัจ้างพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรษิทัรบัจา้งจดัหาทีพ่กัและการเดนิทาง 

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 

(4) พนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก หรอืบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา 
หรอืตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย แลว้แต่กรณี 
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3. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

บางจากจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นภายใตข้อบเขตของค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ในกรณีต่อไปนี้
เท่านัน้ 

 เพื่อด าเนินการตามขัน้ตอนที่ท่านร้องขอก่อนที่จะท าสญัญาและเพื่อการปฏบิตัิตามสญัญาระหว่างท่านและ
บางจาก  

 ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ผกูมดัทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัซึง่บางจากตอ้งปฏบิตัติาม 
 ในกรณีที่บางจากจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อวตัถุประสงค์ด้านผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่

ผลประโยชน์หรอืสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน และเสรภีาพของบุคคลมผีลเหนือกว่าผลประโยชน์ดงักล่าว  
 เมื่อไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน (ในกรณีทีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้) 
 ในกรณีทีบ่างจากจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อการก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใช้

สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บางจากเกบ็รวบรวมขา้งต้นเป็นขอ้มูลที่จ าเป็นต่อบางจากในการปฏบิตัิตามสญัญาหรอืการ
ปฏบิตัิตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบั หากท่านไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นดงักล่าว บางจากอาจมคีวามรบัผดิ และ/
หรอืไม่สามารถบรหิารหรอืจดัการสญัญา หรอือ านวยความสะดวกใหก้บัท่านได้ 
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4.  สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
4.1 สิทธิของท่ำนภำยใต้พระรำชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ท่านมสีทิธติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
  
(1) สิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
 
ท่านมสีทิธขิอเพกิถอนความยนิยอมทีใ่หไ้วแ้ก่บางจากในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่านเมื่อใดกไ็ด ้เวน้แต่
การเพกิถอนความยนิยอมจะมขีอ้จ ากดัโดยกฎหมายหรอืสญัญาทีใ่หป้ระโยชน์แก่ท่าน  
 
ทัง้นี้ การถอนความยนิยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีท่่านไดใ้หค้วามยนิยอมแก่บางจากก่อน
หน้าแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากนี้ ในบางกรณี หากท่านถอนความยนิยอม ท่านอาจไดร้บัความสะดวกในการใช้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารน้อยลง พลาดสทิธปิระโยชน์และขอ้เสนอพเิศษอื่นๆ ในอนาคต หรอืไดร้บัผลกระทบอื่นๆ ในการใช้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบางจาก 
 
(2) สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
 
ท่านมสีทิธขิอเขา้ถงึและขอรบัส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบของบางจาก รวมถงึขอใหบ้างจาก
เปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวทีท่่านไม่ไดใ้หค้วามยนิยอม  

 
(3) สิทธิในกำรให้ส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) 
 
ในกรณีทีบ่างจากไดท้ าใหข้อ้มลูสว่นบุคคลนัน้อยู่ในรปูแบบทีส่ามารถอ่านหรอืใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์
ที่ท างานได้โดยอตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลได้ด้วยวธิกีารอตัโนมตั ิท่านมสีทิธขิอรบัขอ้มูลส่วน
บุคคลของท่านจากบางจากได ้รวมทัง้มสีทิธ ิดงัต่อไปนี้ 
 

(ก) ขอใหบ้างจากส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถ
ท าไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิ

 
(ข) ขอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่บางจากส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได ้
 
(4) สิทธิในกำรคดัค้ำนกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 

 
ท่านมสีทิธใินการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัท่านส าหรบักรณีการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
เพื่อวตัถุประสงคเ์กีย่วกบัการตลาดแบบตรงและกรณีอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด  
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(5) สิทธิในกำรลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) 
 

ท่านมีสทิธิขอให้บางจากลบหรือท าลายหรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยเหตุตามที่
กฎหมายก าหนด  
 
(6) สิทธิในกำรระงบักำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

 
ท่านมสีทิธขิอใหบ้างจากระงบัการใชข้อ้มลูของท่านดว้ยเหตุตามทีก่ฎหมายก าหนดได ้

 
(7) สิทธิในกำรขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกูต้อง (Right to Rectification) 
 
บางจากพยายามทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหถู้กต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ทัง้นี้ 
กรณีทีท่่านเหน็ว่าขอ้มูลที่บางจากมอียู่นัน้ไม่ถูกต้องหรอืท่านมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมสีทิธิ
ขอใหบ้างจากแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านเพื่อใหข้อ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าวถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบรูณ์ และไม่ก่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิ 
 
(8) สิทธิในกำรรอ้งเรียน  

 
ท่านมสีทิธใินการรอ้งเรยีนต่อพนักงานเจา้หน้าทีผู่ม้อี านาจตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ
บางจากฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัดิงักล่าวได้ 
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4.2 ช่องทำงกำรใช้สิทธิ 
 

ท่านสามารถใชส้ทิธขิองท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลขา้งตน้ไดผ้่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 
– E- mail: privacy@bangchak.co.th  
– Call Center 1651 
– การตัง้ค่าความเป็นสว่นตวั (ผ่านทางหน้าเวบ็ไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่ในโทรศพัทเ์คลื่อนที)่ 
– การตัง้ค่าการแจง้เตอืน (ผ่านทางหน้าเวบ็ไซตห์รอืแอพพลเิคชัน่ในโทรศพัทเ์คลื่อนที)่ 
 

ทัง้นี้ ในกรณีท่านประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธติามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลนี้ ขอใหท้่าน Download “แบบฟอรม์
ค ารอ้งของเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล” ไดท้ีน่ี่ และสง่แบบฟอรม์ทีก่รอกขอ้ความแลว้ทางอเีมล privacy@bangchak.co.th  
 
4.3 ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรตำมสิทธิ 

บางจากจะด าเนินการตามค าร้องขอใชส้ทิธขิองท่านในฐานะเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ต่อไปนี้           
โดยระยะเวลาดงักล่าว จะเริม่นับตัง้แต่วนัที่บางจากได้รบัขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินการตามสทิธขิองท่านทัง้หมดแลว้  
ทัง้นี้ จนกว่าการด าเนินการตามค ารอ้งขอใชส้ทิธจิะแลว้เสรจ็ ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีเ่กบ็อยู่ในฐานขอ้มลูของบางจากจะ
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงแต่อย่างใดและอาจยงัคงถูกประมวลผลอยู่ และท่านอาจไดร้บัการตดิต่อจากบางจาก พนัธมติรของบาง
จาก หรอืบุคคลผูซ้ึง่เกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

 

สิทธิของท่ำนในฐำนะเจำ้ของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

1. สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอม 30 วนั 

2. สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคล 30 วนั 

3. สทิธใินการใหส้ง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคล 30 วนั 

4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคล 

30 วนั 

5. สทิธใินการลบขอ้มลูสว่นบุคคล 30 วนั 

6. สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล 30 วนั 

7. สทิธใินการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคลใหถู้กตอ้ง 30 วนั 

8. สทิธใินการรอ้งเรยีน  - 

  

mailto:privacy@bangchak.co.th
https://www.bangchak.co.th/storage/document/cookies-policy/Data_Subject_Right_Request_Form.docx
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5. มำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
5.1 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัมำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 

บางจากไดจ้ดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการสญูหาย เขา้ถงึ ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ  
 
5.2 กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผูป้ระมวลผลข้อมูล 

บางจากจะก ากบัดูแลบุคคลอื่นซึ่งบางจากมอบหมายให้ด าเนินการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของ
บางจากอย่างเหมาะสม 
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6. รำยละเอียดกำรติดต่อ 
 
ในกรณีที่มีขอ้สงสยัหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกบัการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลของท่าน การใช้สทิธขิองท่าน หรอืมขีอ้ร้องเรยีนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบางจากไดต้าม
ช่องทางดงัต่อไปนี้ 
 
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และเจา้หน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
สถานทีต่ดิต่อ:  บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
  2098 อาคารเอม็ ทาวเวอร ์ชัน้ 8 ถนนสขุมุวทิ แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง  
  กรุงเทพมหานคร 10260 
เบอรโ์ทรศพัท:์  +66 2335 8888 
อเีมล:    privacy@bangchak.co.th  
 
  

mailto:privacy@bangchak.co.th
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7. กำรเข้ำใช้งำนเวบ็ไซตอ่ื์นผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบำงจำก 
 
เนื่องจากค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ใชส้ าหรบัการขายผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารและการใชง้านเวบ็ไซตข์องบาง
จากเท่านัน้ หากท่านเขา้ชมเวบ็ไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางทางเวบ็ไซต์บางจาก การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ จะ
เป็นไปตามค าประกาศความเป็นสว่นตวัของเวบ็ไซตน์ัน้ซึง่ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบับางจาก 
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8. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
 
บางจากมกีารพจิารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลู
ส่วนบุคคลของท่านจะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม หากค าประกาศนี้มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั บาง
จากจะแจง้ใหท้่านทราบผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม  
 
 

ประกาศ ณ วนัที ่30 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
  


