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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Privacy Policy) 

บริษัท จันวาณชิย์ ซีเคยีวริตีพ้ร้ินท์ติง้ จํากดั (“จันวาณชิย์”) 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกีย่วกบัจันวาณชิย์ 

 

1. จันวาณิชย์ ให้บริการอะไรบ้าง 

 

บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินท์ต้ิง จาํกดั เป็นผูผ้ลิตส่ิงพิมพป้์องกนัการปลอมแปลง ท่ีดาํเนินธุรกิจ มาเป็น

เวลานานท่ีสุดในประเทศไทย โดยเปิดดาํเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2464 ดว้ยความสําเร็จจากรุ่นสู่รุ่น จนัวาณิชยไ์ดรั้บความ

ไวว้างใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สถาบนัการเงิน องคก์รธุรกิจ และอุตสาหกรรมดว้ยดีเสมอมา ทั้งยงัคิดคน้

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเ น่ือง ซ่ึงได้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าในด้าน 

ภาพลกัษณ์การเป็นผูน้าํทางการตลาดมาโดยตลอด 

          จากการทุ่มเทให้กบังานวิจยัอย่างจริงจงัทาํให้สามารถพฒันาส่ิงพิมพป้์องกนัการปลอมแปลง ท่ีสนองตอบความ

ตอ้งการของลูกคา้ในโลกธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ในปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั 

          ปัจจุบนัสินคา้และบริการของเราครอบคลุมถึง การผลิตเล่มพร้อมระบบออกหนงัสือเดินทางแบบครบวงจร แผ่นปะ

ลงตราวีซ่า ขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ พร้อมเอกสารจดัสอบ เช็คธนาคาร สมุดคู่ฝากเงินธนาคารทุกรูปแบบ อากรสรรพสามิต 

ตราไปรษณียากร ไปรษณียบตัร บรรจุภณัฑ์ป้องกนัการปลอมแปลง บตัรแสดงตวั บตัรผ่านควบคุมการเขา้-ออกอาคาร

สถานท่ี บตัรทางการเงินทุกประเภท บตัรวีซ่า บตัรมาสเตอร์ บตัรเครดิต บตัรเดบิต บตัรเงินสดโปรโมชัน่สแตมป์ ใบเรียก

เกบ็ค่าสินคา้และการบริการต่างๆ เป็นตน้ 

          ดว้ยประสบการณ์และความเช่ียวชาญ จนัวาณิชยส์ามารถใหค้าํปรึกษา และเสนอบริการท่ีสนองตอบความตอ้งการ

ทางธุรกิจของท่านไดอ้ยา่งลงตวัซ่ึงจะช่วยใหธุ้รกิจของท่านเป็นผูน้าํตลาดอยา่งย ัง่ยนื 

2. สินค้าและบริการของจันวาณิชย์ 

จนัวาณิชย ์เป็นผูผ้ลิตเอกสารป้องกนัการปลอมแปลงขั้นสูงมาเป็นระยะเวลาเกือบ 100 ปี และไดต่้อยอดทาํการ

ผลิตเอกสาร บตัร ท่ีตอ้งการการป้องกนัการปลอมแปลงอีกหลายผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

2.1 เอกสารป้องกนัการปลอมแปลงขั้นสูง เช่น หนงัสือเดินทาง (ตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดขององคก์ารการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO) เพ่ือป้องกนัการทาํปลอมแปลง และการทาํ

ลอกเลียนแบบ ซ่ึงจะช่วยสกดักั้น ขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ ตลอดจนการลกัลอบเขา้เมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกทาง

หน่ึง) แผน่ปะตรวจลงตรา ป้ายชาํระภาษีรถประจาํปี เป็นตน้ 

2.2 แสตมป์สรรพสามิต ดวงตราไปรษณียากร ตราไปรษณียากรเพ่ือการสะสมและแสตมป์ส่งเสริมการขาย 
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2.3 เอกสารทางการเงิน สมุดเงินฝาก เช็คของธนาคาร ฉลากออมสิน กระดาษเทอร์มอล แบบฟอร์มต่อเน่ือง 

2.4 บริการรับจดัพิมพข์อ้มูลแปรผนัและใบแจง้ งานพิมพบ์รรจุซองพร้อมเอกสารแนบ งานพิมพแ์บบพบัผนึกซอง 

พร้อมปรุตามความต้องการท่ีหลากหลาย งานพิมพ์แบบพบัผนึกซอง สามารถใส่ใบแทรกได้ แบบฟอร์มประกันภยั 

กรมธรรม ์ใบหุน้ บริการงานพิมพข์อ้มูลรายบุคคล 

2.5 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จันวาณิชย ์เป็นผูใ้ห้บริการงานพิมพ์ดิจิทัล ได้จัดทาํระบบ e-Service ท่ีได้

มาตรฐาน ผ่านการรับรองดว้ยมาตรฐานสากล (ISO27001)และระบบ e-tax ท่ึผ่านการรับรองสรรพากรให้เป็น Service 

Provider ตามมาตรฐาน ขมธอ-21 ด้วยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ตรง รองรับการจัดทาํเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Document) ทุกประเภทเอกสาร โดยรองรับขอ้มูล Batch File ขนาดใหญ่ รองรับขอ้มูลแบบ 

Real-Time ในระยะเวลาท่ีจาํกดั และรองรับแผนบริหารธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (BCP) ใหก้บัผูป้ระกอบการ

ท่ีตอ้งการนาํส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล ์(e-Document) ให้กบัลูกคา้ตามช่องทางการนาํส่งท่ีผูป้ระกอบการกาํหนด เช่น 

e-Mail , SMS โดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ท่ีบริษทัฯ รับดาํเนินการจดัทาํ และนาํส่ง มีรายละเอียด ไดแ้ก่ e-Letter, 

e-Statement, e-TAX Invoice, e-Receipt, e-Proposal, e-Policy, e-Coupon เป็นตน้ 

2.6 ผลิตภณัฑบ์ตัรสมาร์ทการ์ด บตัรเครดิตวีซ่า บตัรเครดิตมาสเตอร์การ์ด บตัรเดบิต บตัรเอทีเอม็ บตัรโดยสารรถ

ประจาํทาง บตัรเติมเงินโทรศพัท ์มีรหัสและหมึกขูดดา้นหลงับตัร บตัรของขวญั บตัรสมาชิก บตัรเงินสด บตัรสินเช่ือเพ่ือ

การเติมนํ้ามนั 

2.7 บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัข่ี 

2.8 สินคา้และบริการดา้นการศึกษา เช่น งานพิมพข์อ้สอบ งานพิมพก์ระดาษคาํตอบพร้อมพิมพข์อ้มูลรายบุคคล 

การบรรจุขอ้สอบและกระดาษคาํตอบ การจดัการเอกสารการจดัสอบ และการบริการจดัส่งไปยงัศนูยส์อบ 

2.9 คูปอง บตัรของขวญั บตัรกาํนลั โบรชวัร์ และตัว๋ต่างๆ 

2.10 สินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์กระดาษและกลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสติก สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองสําอางค์ 

เวชภณัฑ ์ 

ส่วนท่ี 2 หลกัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในการให้บริการของจนัวาณิชย ์มีความภาคภูมิใจท่ีจะกล่าวว่า บริการเอกสารป้องกนัการปลอมแปลง มีความ

น่าเช่ือถือและมีความปลอดภยัในระดบั World Class เพราะการผลิตเอกสารป้องกนัการปลอมแปลงนั้น ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บการ

ตรวจประเมินเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า กระบวนการผลิตนั้นไดม้าตรฐานสากล และไดรั้บการตรวจประเมินและรับรองโดยผู ้

ตรวจสอบอิสระในระดบัสากลครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการกาํหนดมาตรการเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

และรักษาความมัน่คงปลอดภยั อนัเป็นมิติท่ีจนัวาณิชย ์ถือว่ามีความสาํคญัต่อการดูแลลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการของจนัวาณิชย ์

เป็นอยา่งยิ่ง อีกทั้งเป็นการแสดงความพร้อมของจนัวาณิชย ์ในการปฏิบติัตามผลการบงัคบัใชข้องพระราชบญัญติัคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดว้ย 

1. หลกัพืน้ฐานสําคญัเพ่ือคุ้มครอง Privacy และ Cybersecurity 
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ดว้ยบริการของจนัวาณิชยน์ั้น ถือเป็นบริการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความสาํคญั ในการใหบ้ริการจึงตอ้งวางอยูห่ลกั

พ้ืนฐานสาํคญัเพ่ือคุม้ครองความเป็นส่วนตวัสาํหรับขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy) และความมัน่คงปลอดภยั (Cybersecurity) 3 

ประการ ดงัน้ี  

1.1 Confidentiality การรักษาความลบั  

1.2 Integrity การรักษาความถูกตอ้งครบถว้น 

1.3 Availability สภาพพร้อมใชง้าน   

 

2. บริการของจันวาณิชย์ ตรวจประเมินและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

บริการของจนัวาณิชย ์วางอยูบ่นหลกัการของการใหค้วามสาํคญัต่อหลกั Confidentiality, หลกั Integrity, และหลกั 

Availability โดยเป็นบริการท่ีไดรั้บการประเมินและผ่านการรับรองโดยผูต้รวจสอบอิสระ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั

ผูใ้ชบ้ริการว่า ระบบท่ีให้บริการนั้น มีมาตรการในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และการดูแลความมัน่คงปลอดภยัตาม

มาตรฐานสากล อนัไดแ้ก่มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

2.1 มาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems: ISMS)  

2.2 ไดรั้บอนุมติัจาก Visa International ในการผลิตบตัรท่ีมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัขั้นสูงภายใตโ้ลโก้

วีซ่า (VISA Card) และวีซ่า เพลยเ์วฟ (VISA Paywave) 

2.3 ได้รับอนุมัติจาก MasterCard International ในการผลิตบัตรท่ีมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัขั้นสูง

ภายใตโ้ลโกม้าสเตอร์การ์ด (MasterCard Card) และมาสเตอร์เพลยพ์าส (Master  Paypass) 

2.4 ไดรั้บอนุมติัจาก JCB International ในการผลิตบตัรท่ีมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัขั้นสูงภายใตโ้ลโก้

เจซีบี (JCB Card) 

2.5 ไดรั้บอนุมติัจาก CUP (CHINA UNION PAY) ในการผลิตบตัรท่ีมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัขั้นสูง

ภายใตโ้ลโกย้เูนียนเพย ์ (CUP Card) 

2.6 ได้รับการรับรองในมาตรฐานความปลอดภัย  PCI และ PCI DSS ในมาตรฐานการผลิตบัตร (Card 

Production)และการลงขอ้มูลในบตัร( Card Personalization) 

2.7 CQM (Card Quality  Management) ไดรั้บการรับรองจากมาสเตอร์การ์ด ในดา้นมาตรฐานระดบัโลกในการ

ควบคุมคุณภาพการผลิตบตัรภายใตโ้ลโกม้าสเตอร์การ์ด  

2.8 รางวัลอนุรักษ์พลังงาน (ESCO Project Award) เป็นรางวัลท่ีแสดงให้เห็นว่า จันวาณิชย์ เป็นสถาน

ประกอบการท่ีมีการจดัการและอนุรักษ์พลงังานดีเด่น โดยไดรั้บมอบรางวลัจากกระทรวงพลงังาน และ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.9 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14298:2013  ดา้นการจดัการงานพิมพส์ําหรับส่ิงพิมพป้์องกนัการปลอม

แปลงขั้นสูงจากสหพนัธ์การพิมพใ์นทวีปยโุรป (INTERGRAF) 

2.10 ISO 9001:2015 (NAC) ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ระดบัประเทศ ในระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ และบริการ 

2.11 ISO 9001: 2015 (UKAS) ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ระดบัโลก ในระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ และบริการ 
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2.12 ISO 14001: 2015 (NAC) ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ระดบัประเทศ ในระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2.13 ISO 14001: 2015 (UKAS) ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ระดบัโลก ในระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2.14 ISO 45001: 2015 (UKAS) ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2.15 Thailand Kaizen Golden Award ไดรั้บรางวลัเหรียญทองระดบัประเทศ ประเภทออฟฟิต โดยรางวลัแสดงให้

เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานซ่ึงมุ่งเน้นดา้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ

ทาํงาน โดยการจดัระบบ และใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือเพิ่มความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

2.16 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 (Green Industry)ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในดา้นการ

บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนอยา่งต่อเน่ือง 

2.17 FSC ™ (Forest Stewardship Council ™) ไดรั้บการรับรองจากองคก์รระดบันานาชาติ ว่าบรรจุภณัฑ์ท่ีผลิต

ใชว้ตัถุดิบไมท่ี้สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได ้โดยไดรั้บการประทบัเคร่ืองหมาย FSC เป็นไมป้ลูกป่าท่ีมี

การจดัการป่าอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 

2.18 PEFC ™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Council ™) ไดรั้บการรับรองจากองคก์ร

อิสระท่ีเป็นเครือข่ายร่วมระหว่างระบบการรับรองป่าไมแ้ห่งชาติ และทอ้งถ่ิน โดยใชเ้กณฑร์ะดบันานาชาติ

เพ่ือรับรองน้ีว่าบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากกระดาษท่ีมีเยื่อไมเ้ป็นส่วนประกอบ ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ว่ามาจาก

ป่าท่ีมีการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

2.19 GMP (Good Manufacturing Practice) ได้รับการรับรองจากโคเด็กซ์ (Codex.) หรือ คณะกรรมาธิการ

โครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO เพ่ือรับรองว่าสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑถุ์งอ่อน และบรรจุภณัฑก์ระดาษ

เพ่ือบรรจุอาหาร เวชภณัฑ ์และเคร่ืองสาํอาง ผา่นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิต 

2.20 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)  ได้ รั บการ รั บร องจ ากโ ค เด็กซ์  (Codex. )  ห รื อ 

คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO เพ่ือรับรองว่าสินคา้กลุ่มบรรจุภณัฑ์กระดาษเพ่ือ

บรรจุอาหาร เวชภณัฑ ์และเคร่ืองสาํอาง ผา่นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีดีในการผลิต 

 

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

พระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (The Personal Data Protection Act B.E.2562) (PDPA) มี

เจตนารมณ์เพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล จึงไดก้าํหนดหลกัการสาํคญัๆ เอาไวใ้น PDPA ดงัน้ี  

3.1           การกาํหนดความหมายของขอ้มูลส่วนบุคคลวา่ หมายถึงอะไรบา้ง และมีก่ีประเภท 

3.2 การดาํเนินการใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม  การใช ้การเปิดเผย หรือการโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคล โดยหลกัการตอ้งอยู่ภายใตว้ตัถุประสงค์ และไดรั้บความยินยอมจากเจ้าของขอ้มูลส่วน

บุคคล เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดเอาไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

3.3 สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ในการเขา้ถึง (access) และปรับปรุงแกไ้ข (update) รวมทั้งลบ (delete) 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

3.4 หนา้ท่ีของผูค้วบคุมขอ้มูล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 
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4. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทาํให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม  

แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ และไม่รวมถึงขอ้มูลสําหรับใชติ้ดต่อในทางธุรกิจ เช่น ช่ือท่ีอยู่ของ

บริษทั เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษทั เป็นตน้ 

 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีระบุตัวบุคคลได้โดยตรง เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง 

เลขประกนัสงัคม เป็นตน้  

 ข้อมูลชีวภาพ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการใชเ้ทคนิคหรือเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการนาํลกัษณะเด่นทางกายภาพหรือ

พฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทาํให้สามารถยืนยนัตวัตนของบุคคลนั้นท่ีไม่เหมือนกนับุคคลอ่ืนได ้เช่น ขอ้มูลภาพจาํลอง

ใบหนา้ (face recognition) ขอ้มูลจาํลองม่านตา (iris) ขอ้มูลจาํลองลายน้ิวมือ (finger print) เป็นตน้ 

 4.2 ข้อมูลท่ีอาจระบุตัวบุคคลน้ันได้ทางอ้อม 

 ขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกนัได ้เช่น ขอ้มูลสองชุดท่ีอยูใ่นระบบเดียวกนั หรือต่างระบบกนัแต่เอาใชป้ระกอบกนั

แลว้สามารถเช่ือมโยงระบุไปยงัตวับุคคลนั้นได ้ 

  

5. ข้อมูลส่วนบุคคลมีกีป่ระเภท 

ขอ้มูลส่วนบุคคลแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

5.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีระบุตวับุคคลได้โดยตรง และอาจระบุตวับุคคลนั้นได้โดยอ้อม 

5.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว หรือกระทบต่อความรู้สึก (sensitive data) เช่น เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ ความคิดเห็น

ทางการเมือง ศาสนา ขอ้มูลพนัธุกรรม หรือขอ้มูลชีวภาพ เป็นตน้ 

6. การเกบ็รวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล 

 ซ่ึงต้องดาํเนินการโดยความยินยอมของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนดข้อยกเวน้

เอาไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

7. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

ตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดใ้ห้ความยินยอม เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนด

เอาไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ซ่ึงหมายถึงการดาํเนินการใดๆ ในการใชวิ้ธีการโดยอตัโนมติัในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย แกไ้ข และให้ได้

รายงานสรุปผลการดาํเนินการ รวมทั้งการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคล 

9. การใช้มาตรการความม่ันคงปลอดภัย  

เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการเปิดเผยโดย   มิชอบ หรือเพ่ือมิใหมี้การร่ัวไหลของขอ้มูล 

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ  
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หรือนอกราชอาณาจักร ซ่ึงต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน เวน้แต่จะเป็นการ

ดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

11. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data subject) 

หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ระบุถึงโดยตรง หรืออาจระบุถึงโดยทางออ้ม เช่น รหสัผา่น ซ่ึงตอ้ง

ใชร่้วมกบัขอ้มูลอีกชุด คือ ช่ือ สกลุของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว จึงจะรู้ไดว้า่ เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เป็นใคร 

12. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

 คือ บุคคลซ่ึงมีอาํนาจตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม, ใช ้หรือเปิดเผย

ขอ้มูลส่วนบุคคล และมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการตามคาํร้องขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการใชสิ้ทธิเพ่ือเขา้ถึงขอ้มูล

ส่วนบุคคล และปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้ง หรือใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทั้งการลบขอ้มูลส่วนบุคคล 

13. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) 

 คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามคาํสัง่ หรือใน 

นามของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  
 

ส่วนท่ี 3 การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA 

 เพ่ือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย PDPA ดงันั้น จนัวาณิชย ์จึงมีนโยบายในการดาํเนินการตามหลกัการท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎหมายขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. การเกบ็รวบรวมและวตัถุประสงค์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

 จันวาณิชย  ์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจาํเป็นภายใต้วตัถุประสงค์อนัชอบด้วยกฎหมาย โดยจะเก็บ

รวบรวมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรง และแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวม

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น เวน้แต่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดท้ราบรายละเอียดนั้นอยูแ่ลว้ โดยรายละเอียดดงักล่าวจะครอบคลุม

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1.1 วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช ้หรือเปิดเผย 

1.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผย 

1.3 กรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลตอ้งใหข้อ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย หรือสญัญา หรือมีความ

จาํเป็นตอ้งให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือเขา้ทาํสัญญา รวมทั้งแจง้ถึงผลกระทบท่ีเป็นไปไดจ้ากการไม่ให้

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย 

1.5 สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.6 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลในกรณีอ่ืนใด ท่ีไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคลอนัเป็นไปตามท่ีกฎหมาย PDPA กาํหนด 

 



 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Privacy Policy) 
 

PL-PDP -001 

REV 00 

 
 

[Internal Use Property of CSP]                                                                                                                          Page 7 of 11 
 

2. การใช้ Cookies 

เวบ็ไซต ์จนัวาณิชย ์มีการใชคุ้กก้ี (Cookies) ซ่ึงเป็น ไฟลข์อ้มูลเลก็ๆ (Text File) ท่ีสร้างข้ึน เพ่ือบนัทึกหรือรับรู้วา่ 

มีการใชง้าน หรือเรียกดูเวบ็ไซตข์อง จนัวาณิชย ์จากไหนบา้ง  

ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต ์จนัวาณิชย ์สามารถบริหารจดัการ browser cookies ดว้ยการตั้งค่าของ browser โดย

ส่วนใหญ่ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการว่า จะสามารถตั้งค่าป้องกนั browser ของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการในการยอมรับ cookies ของ

เวบ็ไซต์ได ้รวมถึงการตั้งค่าให้ Browser แจง้ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเม่ือไดรั้บ Cookie ใหม่ อย่างไรรวมทั้งการไม่ยอมรับ 

Cookies ใหม่ และสามารถลบ Cookies ของเวบ็ไซต ์จนัวาณิชย ์ไดเ้ม่ือตอ้งการ   

 

3. การเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืน 

ในกรณีท่ี จนัวาณิชย ์มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวบขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน โดยมิไดเ้ก็บรวบรวมโดยตรงจากเจา้ของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือมิใช่กรณีท่ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลอนัเป็นไปตามท่ีกฎหมาย PDPA กาํหนด   

จนัวาณิชย ์จะเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนเพียงเท่าท่ีมีความจาํเป็นอย่างยิ่งต่อการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ือประ

โยชน์ต่อการให้บริการกบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการของ จนัวาณิชย ์โดยจะมีการแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบเก่ียวกบั

การดาํเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า หรือมีการประกาศเอาไวอ้ย่างแจ้งชัดใน Web Site ของ จันวาณิชย  ์สําหรับกรณี

ดงัต่อไปน้ี เช่น  

3.1 การศึกษาวิจยั หรือสถิติ 

3.2 การขายและการตลาด (sales and marketing) 

3.3 การโฆษณา (Advertising) 

3.4 การรับสมคัรงาน (recruitment) หรือ 

3.5 การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี โดย จนัวาณิชย ์จะจดัให้มีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วน

บุคคล และใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการกาํหนดเง่ือนไขหรือหลกัการว่า บุคคลใดท่ีแชร์ขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นให้กบั จนัวาณิชย ์

โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งให้ความสาํคญักบัการดาํเนินการใดๆ ตามหลกัความถูกตอ้งชอบธรรม และการดาํเนินการใดๆ ให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมาย PDPA กาํหนดดว้ยเช่นกนั  
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4. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สาํหรับการใชห้รือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล จนัวาณิชย ์จะดาํเนินการเท่าท่ีจาํเป็น สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ในการเก็บรวบรวม โดยตอ้งไดรั้บความยินยอมจากหรือไดมี้การแจง้ แลว้แต่กรณีให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลทราบ เวน้แต่

เป็นกรณีท่ีกฎหมายกาํหนดให้ดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และยงัคงตอ้ง

ดาํเนินการให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือปกป้องและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล และเพ่ือให้

ขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น มีความมัน่คงปลอดภยั หากมีการดาํเนินการในกรณี ดงัต่อไปน้ี   

4.1 เพ่ือการศึกษาวิจยั หรือสถิติ 

4.2 เพ่ือป้องกนัหรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

4.3 เพ่ือความจาํเป็นในการปฏิบติัตามสญัญา หรือตามท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ 

4.4 เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

4.5 เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

4.6 เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือตามคาํสัง่ศาล 

5. การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 นอกจาก จนัวาณิชย ์จะเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ

ภายใตข้อ้กาํหนดทางกฎหมายแล้ว จนัวาณิชย  ์ก็จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการเอาไวต้ลอด

ระยะเวลาเท่าท่ีใหบ้ริการ และเพ่ือปรับปรุงการใหบ้ริการใหท้นัสมยั หรือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

หรือเพ่ือใช้ในการติดต่อกบัลูกคา้หรือผูใ้ช้บริการ รวมทั้งการดาํเนินการทางบญัชี หรือการดาํเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง

ภายใตข้อ้กาํหนดทางกฎหมายเท่านั้น  

6. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีท่ีมีการส่งหรือมีการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ จนัวาณิชย ์จะดาํเนินการเพียงเฉพาะกรณีท่ี

ประเทศนั้นๆ มีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคลประเทศกาํหนด เวน้แต่ เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

และเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้ับทราบถึงมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางที่ไม่

เพียงพอนั้นแลว้ 

ทั้งน้ี จนัวาณิชย ์จะดาํเนินการโดยการใชม้าตรการขา้งตน้กบัการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

สําหรับการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูค้วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผูป้ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงอยู่

ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ หรือเครือธุรกิจเดียวกนัเพ่ือการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกนั โดยในกรณีดงักล่าว 
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จนัวาณิชย ์จะดาํเนินการให้มีมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม สามารถบงัคบัตามสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้และมี

มาตรการเยยีวยาทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

7.การดําเนินการกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ 

จนัวาณิชย ์ไม่อาจให้บริการกบัผูเ้ยาวท่ี์มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะใชบ้ริการภายใตก้าร

ดูแลหรือไดรั้บความเห็นชอบจากบิดา มารดา หรือผูป้กครองเท่านั้น  

8. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

จันวาณิชย  ์ให้ความสําคญัสูงสุดต่อการประยุกต์ใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับการ

ให้บริการกบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึง การใช ้การเปิดเผย การแชร์ หรือการเปล่ียนแปลงแกไ้ข การทาํ

สาํเนา หรือการลบขอ้มูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

ยิ่งไปกว่านั้น จนัวาณิชย ์ก็ขอให้ความมัน่ใจกบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดว้่า บริการจนัวาณิชยน์ั้น ไดรั้บการรับรอง

และได้มีการดาํเนินการตามมาตรการเก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภยั และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม

มาตรฐานสากลตามท่ีกาํหนดเอาไวใ้นขอ้ 5 โดยมีการทบทวนและตรวจประเมินเพ่ือยกระดบัให้มาตรการรักษาความมัน่คง

ปลอดภยันั้น ให้เหมาะสมและสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความซับซ้อนของภยัคุกคามทาง

ออนไลน์อยา่งสมํ่าเสมอ หรือดาํเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศกาํหนด 

 

9.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

9.1 ลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเขา้ถึง ขอรับสาํเนาขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบั

ตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่ีตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้ รวมทั้งมีสิทธิขอแก้ไข 

ปรับปรุง หรือ อพัเดทขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนั ตลอดจนมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน  

ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดมี้การจดัทาํให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใชง้านโดยทัว่ไปไดด้้วย

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีทาํงานโดยอตัโนมติั และมีสิทธิขอให้มีการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคุม

ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืน เม่ือสามารถดาํเนินการโดยอตัโนมติั โดยการกระทาํดงักล่าวตอ้งไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล

อ่ืน และไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดอ่ืนใดซ่ึงกาํหนดไวใ้นกฎหมาย PDPA 

 9.2 ลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลลบ หรือทาํลาย 

หรือทาํให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ กรณีหมดความจาํเป็นในการเก็บรักษาไวต้าม

วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

 9.3 ลูกคา้ หรือผูใ้ชบ้ริการ ท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล แต่การเพิกถอนความยินยอมนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลท่ีไดมี้การให้ความยินยอมไปแลว้โดยชอบดว้ยกฎหมาย และผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลมีหนา้ท่ีแจง้ให้เจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบของการถอนความยนิยอมนั้น 
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10.การดําเนินการ เม่ือมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

 จนัวาณิชย  ์ได้จดัให้มีขั้นตอนและกระบวนการในการจดัการเม่ือมีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลแก่สํานักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าท่ีจะกระทาํได ้เวน้แต่การ

ละเมิดดงักล่าวไม่มีความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และในกรณีท่ีมีการละเมิดท่ีมีความเส่ียงสูงท่ี

จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ก็ไดจ้ดัให้มีมาตรการให้มีการแจง้เหตุการละเมิดให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ทราบ พร้อมกบัแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชกัชา้ หรือดาํเนินการอ่ืนใดท่ีตามท่ีคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ประกาศกาํหนด 

11. การแต่งต้ัง คณะทํางาน PDPA 

 จันวาณิชย  ์จะแต่งตั้งคณะทาํงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Personal Officer Group ) เพ่ือให้ทาํหน้าท่ี

บริหารจดัการและคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตามขอ้กาํหนดในกฎหมาย PDPA เพ่ือให้คาํแนะนาํ ตรวจสอบการดาํเนินงาน

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งการประสานความร่วมมือกบัสาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

12.ธรรมาภิบาลในการดําเนินการกบัข้อมูลส่วนบุคคล (Data Governance) 

 จนัวาณิชย ์ให้ความสําคญักบักระบวนการทาํให้เกิดธรรมมาภิบาลในการกาํกบัดูแลการปกป้องคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลให้มีความมัน่คงปลอดภยั ทั้งโดยการให้อิสระในการทาํหนา้ท่ีตามกฎหมายของ DPO รวมทั้งการให้ความสาํคญั

กบัการตรวจสอบระบบการให้บริการของ จนัวาณิชย ์ท่ีให้มีการประเมินการดาํเนินการใดๆ โดยผูต้รวจสอบอิสระซ่ึงไดรั้บ

การรับรองตามมาตรฐานสากล และระบบของ จนัวาณิชย ์ก็ไดผ้่านมาตรฐานการรับรองตาม ISO/IEC 27001 (Information 

Security Management Systems: ISMS)  

 จนัวาณิชย ์จึงไดจ้ดัให้มีระบบการตรวจสอบการดาํเนินการใดๆ เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งการลบ การ

ทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือพน้ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูล เช่น การลบขอ้มูลใน Cookies เป็นตน้ หรือเป็นไปตามท่ี

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือกรณีท่ีเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไดถ้อนความยินยอม เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย PDPA 

กาํหนดให้มีการดาํเนินการเก็บรวบรวมโดยไม่ตอ้งขอความยินยอม และมีมาตรการปกป้องท่ีเหมาะสมเพ่ือคุม้ครองสิทธิ

และเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

12.1 เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํเอกสารประวติัศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือท่ี

เก่ียวกบัการศึกษา วิจยั 

12.2 เพ่ือป้องกนั หรือระงบัอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

12.3 เป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพ่ือใช้ในการ

ดาํเนินการตามคาํขอของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลก่อนเขา้ทาํสญัญานั้น  
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 12.4 เป็นการจาํเป็นเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีในการดาํเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล 

หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในการใชอ้าํนาจรัฐท่ีไดม้อบหมายใหผู้ค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล  

 12.5 กรณีจาํเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว เช่น เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ ศาสนา ขอ้มูลชีวภาพ 

เป็นตน้ ในการปฏิบติัตามกฎหมายเวชศาสตร์ป้องกนั การรักษาทางการแพทย ์การจดัการดา้นสุขภาพ หรือเพ่ือประโยชน์

ดา้นการสาธารณสุข หรือการคุม้ครองแรงงาน การประกนัสังคม หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการศึกษาวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน หรือประโยชน์สาธารณะท่ีสําคญั หรือเป็นไปตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกาํหนด 
 

13.การติดต่อกบัจันวาณิชย์ 

บริษทั จนัวาณิชย ์ซีเคียวริต้ีพร้ินทต้ิ์ง จาํกดั 

อาคารกองบุญมา 699 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   โทร: (+66) 0-2635-3355 

 

 


