
ประกาศความเปนสวนตัว (Privacy Notice)

สำหรับ บุคคลท่ัวไป

บริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (“บริษัท”) เคารพและใหความสำคัญในสิทธิความเปนสวนตัวเก่ียวกับขอมูลสวน

บุคคลของบุคคลท่ัวไป เชน บุคคลท่ีมีนิติสัมพันธ และ/หรือบุคคลท่ัวไปท่ีติดตอกับบริษัท ผูใชงานเว็บไซต บุคคลท่ีติดตอสอบ

ถามขอมูล ผูติดตอทาง Call Center ผูสง-รับของ (แมสเซนเจอร) ผูรับเงิน ผูตอบแบบสอบถาม (“ทาน”) และมีความ

รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน ท่ีอยูภายใตความดูแลของบริษัท และมุงม่ันท่ีจะจัดการ

ขอมูลดังกลาว ดวยวิธีการท่ีม่ันคงปลอดภัยและนาเช่ือถือ ในการน้ี บริษัทจึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัว (Privacy

Notice) สำหรับบุคคลท่ัวไปฉบับน้ี (“ประกาศ”) เพ่ืออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตอขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสวนบุคคล

ออนไหว และช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช การเปดเผย และวัตถุประสงคท่ีบริษัทไดประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล พรอมแจงสิทธิตาง ๆ ของทาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ขอ 1. ประเภทและแหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคล

บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลของทานโดยการขอขอมูลจากทานโดยตรง ซ่ึงอาจอยูในรูปแบบเอกสาร หรือขอมูล

อิเล็กทรอนิกส โดยอาจใหทานกรอกขอมูลลงในเอกสารท่ีบริษัทจัดเตรียมไว หรือกรอกขอมูลลงในแพลตฟอรมออนไลนท่ีทาง

บริษัทไดกำหนด และ/หรือวิธีอ่ืนใด อยางไรก็ตาม ดวยลักษณะของกิจกรรม บริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทานบาง

ประการ ซ่ึงอาจเปนขอมูลท่ีบริษัทไดรับจากแหลงอ่ืนท่ีไมใชจากทานโดยตรง ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจัดเก็บจากทาน

อาจโดยอาจแตกตางกัน แลวแตกรณี และลักษณะของกิจกรรมท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผลขอมูลของทาน

1.1 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป

1) รายละเอียดสวนบุคคล เชน คำนำหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด ลายมือช่ือ

2) รายละเอียดการติดตอ เชน ท่ีอยู สถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท และอีเมล

3) ขอมูลเอกสารท่ีออกใหโดยหนวยงานราชการ เชน บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี รวมถึง

เอกสารอ่ืนใดท่ีใชในการระบุตัวตน และการยืนยันตัวตน

4) ขอมูลสมาชิก ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธของทานกับบริษัท ชองทาง และวิธีการท่ีทานปฏิสัมพันธกับ

บริษัท รายละเอียดเก่ียวกับการใชสิทธิ และการรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ

5) ขอมูลการวิจัยตลาด แบบสอบถาม ขอเสนอแนะและขอมูลการสำรวจความคิดเห็นลูกคา

6) ขอมูลเก่ียวกับอุปกรณและซอฟตแวร ขอมูลหมายเลขประจำเคร่ืองคอมพิวเตอร (IP address)

ขอกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและขอมูลเฉพาะท่ีใชระบุตัวตน เชน คุกก้ี (Cookie) เว็บบีคอน (web

beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ (Device ID) ประเภทของอุปกรณ เครือขาย ขอมูลการเช่ือมตอ

ขอมูลการเขาถึง การเขาสูระบบ (Login log) เวลาท่ีเขาถึง ระยะเวลาท่ีใชบนหนาเพจของบริษัท

7) ขอมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media Account) เชน ขอมูลรายละเอียดการใชงาน ประวัติการคนหา

ขอมูลการเรียกดู การตอบสนองตอการโฆษณาของบริษัท รวมถึง เน้ือหาท่ีทานเขาชม ลิงคท่ีกดเขาชม



ฟเจอร (Features) ท่ีทานใช และขอมูลการขอใชบริการ ขอมูลการใชงานเว็บไซต แพลตฟอรม การคน

หาขอมูลผลิตภัณฑและบริการของบริษัท

8) ขอมูลการโตตอบ และการส่ือสาร ในกรณีท่ีทานติดตอบริษัท รวมถึงขอมูลท่ีทานเลือกจะแบงปนและ

เปดเผยผานระบบ แอปพลิเคชัน เคร่ืองมือ แบบสอบถาม และบริการตาง ๆ ของบริษัท ไมวาจะในรูป

แบบ หรือวิธีใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงอาจเปนภาพ หรือเสียง โทรศัพท อีเมล ขอความสนทนา และการส่ือสารทาง

ส่ือสังคมออนไลน (Social Media)

1.2 ขอมูลสวนบุคคลออนไหว

บริษัทไมมีความประสงคใหบริษัทจัดเก็บ รวบรวม ใช เปดเผยขอมูลสวนบุคคลออนไหวของทาน แตหากขอมูล

ดังกลาวปรากฏอยูบนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีทานไดสมัครใจเปดเผยไวตอบริษัท เชน

เช้ือชาติ หรือขอมูลศาสนา และทานไดทำการสงมอบขอมูลใด ๆ ซ่ึงปรากฏขอมูลท่ีมีลักษณะเชนวาน้ีใหแกบริษัทไมวาจะ

เปนการสงมอบขอมูลในลักษณะเปนเอกสาร หรือส่ืออ่ืนใด บริษัทแนะนำใหทานเปนผูปกปดขอมูลออนไหวเหลาน้ี ดวยตัวทาน

เอง โดยวิธีการขีดฆาขอมูลสวนบุคคลออนไหว อยางไรก็ตามหากทานมิไดปกปดขอมูลดวยตัวทานเอง บริษัทถือวาทานได

อนุญาตโดยชัดแจงใหบริษัททำการปกปดขอมูลเหลาน้ีใหแกทาน และใหถือวาขอมูลท่ีทานสงมอบมาน้ี ซ่ึงบริษัทไดจัดการ

ปกปดขอมูลออนไหวใหแกทานแลวเปนเอกสารท่ีสมบูรณ ใชบังคับไดตามกฎหมายทุกประการ และใหบริษัทสามารถนำไป

ประมวลผลไดภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ท้ังน้ี หากเปนกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจัดการปกปด

ขอมูลออนไหวแกทานไดเน่ืองดวยปญหาเชิงเทคนิค หรือปญหาอ่ืนใด บริษัทจะทำการจัดเก็บขอมูลออนไหวน้ีเพ่ือเปนสวนหน่ึง

ของเอกสารยืนยันตัวตนของทานเทาน้ัน

1.3 ในบางกรณีบริษัทอาจไดรับขอมูลสวนบุคคลของทานมาจากบุคคลท่ีสาม ลูกคาของบริษัท และ/หรือบุคคลอ่ืน

ใดท่ีเปนผูควบคุม หรือประมวลผลขอมูล โดยบริษัทเช่ือโดยสุจริตวาบุคคลเหลาน้ัน เปนผูมีสิทธิประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

และมีสิทธิเปดเผยใหแกบริษัทได

ขอ 2. วัตถุประสงคและฐานในการประมวลผลขอมูล

2.1 บริษัทประมวลผลขอมูลของทาน ในกรณีทานตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือ

การดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และภายใตวัตถุประสงคท่ีชอบดวยกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญาระหวางทานกับ

บริษัท หากทานไมประสงคท่ีจะใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวแกบริษัท อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำใหบริษัท ไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีภายใตสัญญาท่ีไดเขาทำกับทาน หรือไมสามารถเขาทำสัญญากับทานได (แลวแตกรณี) ในกรณีดังกลาว

บริษัทอาจมีความจำเปนตองปฏิเสธการเขาทำสัญญากับทาน หรือการใหสิทธิประโยชนท่ีเก่ียวของกับทาน ไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน

2.2 บริษัทอาจอาศัยหรืออาง (1) ฐานความยินยอม เพ่ือประมวลผลขอมูลของทาน (2) ฐานการปฏิบัติตาม

สัญญา สำหรับการเร่ิมตนทำสัญญา หรือการเขาทำสัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญากับทาน (3) ฐานการปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายของบริษัท (4) ฐานประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (5) ฐานการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (6) ฐานประโยชนสาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใชอำนาจรัฐ หรือฐานทางกฎหมายอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลกำหนด แลวแตกรณี ซ่ึงในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ตามวัตถุประสงค

และฐานทางกฎหมาย ดังตอไปน้ี



ลำดับ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย

1 เพ่ือประมวลผลขอมูลจราจรคอมพิวเตอรจากการใชเว็บไซตของบริษัท และเพ่ือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ตามคำส่ังของเจาพนักงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย เชน การปฏิบัติตามหมายเรียก คำส่ังศาล คำส่ังของหนวยงานรัฐ หนวยงาน

ท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแลบริษัท หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมีอำนาจ รวมถึงการดำเนินการท่ี

เก่ียวกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดี

การปฏิบัติตามกฎหมาย

2 เพ่ือการใหบริการตามคำขอ ตอบขอซักถาม ยืนยันตัวตนในการใชบริการ การใหคำ

ปรึกษา การใหคำช้ีแจง การจัดทำรายงาน การดำเนินการแกไข ตามความประสงค

ของทาน ไมวากอนการเขาทำสัญญากับบริษัท หรือหลังเขาทำสัญญากับบริษัท หรือ

ตามท่ีบริษัทมีสิทธิหนาท่ีตองปฏิบัติตอทาน

การปฏิบัติตามสัญญา/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

3 เพ่ือดำเนินการพัฒนา ดูแล ปรับปรุงการเขาใชบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บ

ไซต แอปพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนท่ี และแพลตฟอรมออนไลนอ่ืน ๆ

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

4 เพ่ือเฝาระวัง ปองกันและตรวจสอบการทุจริต การฟอกเงิน การกอการราย การ

ประพฤติโดยมิชอบ หรือการกออาชญากรรมอ่ืน ๆ

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

5 เพ่ือบริหารจัดการความสัมพันธระหวางบริษัทและทาน เชน ดูแลลูกคา ประเมินความ

พึงพอใจ ตรวจสอบขอรองเรียนท่ีไดรับจากทานหรือจากผูอ่ืน

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย

6 เพ่ือทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น การสำรวจความตองการ และวิเคราะห

ขอมูล เพ่ือพัฒนาปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑและบริการของบริษัท

ความยินยอม

7 เพ่ือสงขอมูลสวนลด โปรโมชัน ขาวสาร การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การสงขอความ ประชาสัมพันธ

ผานชองทางท่ีทานไดใหไว

ความยินยอม

8 เพ่ือประมวลผล วิเคราะห วิจัย ผลิตภัณฑและบริการ และติดตอกลับทางโทรศัพทหรือชองทางท่ีทานอนุญาต

เพ่ือทำโฆษณาแบบเจาะจงตามความตองการและความสนใจของทาน

ความยินยอม

9 เพ่ือประมวลผลขอมูลการการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และเพ่ือเปนหลักฐาน

ประกอบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน หรือการทำนิติกรรมใด ๆ ระหวางทานกับ

บริษัท 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย/การปฏิบัติตาม

สัญญา

10 เพ่ือปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือบุคคลอ่ืน

เชน การติดตอในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ การบันทึกอุณหภูมิ และ

ประวัติการเดินทางของทาน

ปองกันหรือระงับอันตราย

ตอชีวิต รายกาย หรือ

สุขภาพของบุคคล/เพ่ือ

ประโยชนโดยชอบดวย



กฎหมาย/การปฏิบัติตาม

กฎหมาย

ขอ 3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

3.1 บริษัทอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดและตามกฎหมายใหแกบุคคลและ

หนวยงาน ดังตอไปน้ี

1) บริษัทในกลุมบริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) ตามรายช่ือท่ีปรากฏบนเว็บไซต

www.learn.co.th ท่ีมีขอตกลงรวมกัน ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงผูบริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจาง

และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกลาวเทาท่ีเก่ียวของ และตามความจำเปนเพ่ือการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทาน เพ่ือทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคของทานท่ีตองการใชบริการของบริษัท บริษัท

อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน ภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนด

2) หนวยงานของรัฐ และ/หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแล เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เชน สำนักงานคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรม

สรรพากร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานตำรวจแหงชาติ และบุคคลใด ๆ ตามท่ีกฎหมาย

หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกำหนด หนวยงานหรือองคกรในตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับจากหนวย

งานกำกับของประเทศไทยเพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดตามกฎหมาย หรือในกรณีเฉพาะอ่ืน ๆ

3) ผูใหบริการและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท มอบหมายหรือวาจางใหทำหนาท่ีบริหารจัดการ

หรือประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหแกบริษัท ในการใหบริการตาง ๆ รวมถึง ผูท่ีทำหนาท่ีในนามบริษัท

หรือรวมกับบริษัท เพ่ือดำเนินวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี และมีความจำเปน

ตองไดรับขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี (เชน ระบบ

คลาวด บริการสงเอสเอ็มเอส หรือบริการ data analytics) ผูใหบริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอที

ตาง ๆ บริการบันทึกขอมูล บริการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี หรือบริการอ่ืนใดท่ีอาจเปน

ประโยชนตอทาน หรือเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงมีความจำเปนอยางสมเหตุสมผลท่ีตอง

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือทำใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัท

4) บุคคลภายนอก ผูใหบริการ Call Center ซ่ึงทำหนาท่ีผูประมวลขอมูลสวนบุคคล ในการใหบริการตาม

คำขอ ตอบขอซักถาม ยืนยันตัวตนในการใชบริการ สำรวจความตองการและความพึงพอใจ วิเคราะห

ขอมูลการบริการ

3.2 บริษัทจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของทานอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และจะดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหมีการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจาก

อำนาจโดยมิชอบ รวมถึงจะดำเนินการภายใตวัตถุประสงคท่ีกำหนดในประกาศฉบับน้ี หรือวัตถุประสงคอ่ืนท่ีกฎหมายกำหนด

ใหกระทำไดเทาน้ัน โดยในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดวาตองไดรับความยินยอมจากทาน บริษัทจะขอความยินยอมจากทานกอน



ขอ 4. การสงหรือการโอนขอมูลไปตางประเทศ

บริษัทอาจเก็บขอมูลของทานบนคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร หรือคลาวดท่ีใหบริการโดยบุคคลอ่ืน และอาจใชโปรแกรม

หรือแอปพลิเคชันของบุคคลอ่ืนในรูปแบบของการใหบริการซอฟทแวรสำเร็จรูปและรูปแบบของการใหบริการแพลตฟอรม

สำเร็จรูปในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน แตบริษัท จะไมอนุญาตใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลสวน

บุคคลได และจะกำหนดใหบุคคลอ่ืนเหลาน้ันตองมีมาตรการคุมครองความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม

ในกรณีท่ีบริษัท สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพ่ือทำใหแนใจวาประเทศ

ปลายทาง องคการระหวางประเทศ หรือผูรับขอมูลในตางประเทศน้ันมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอหรือ

เพ่ือทำใหแนใจวาการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปตางประเทศเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลกำหนด โดยในบางกรณี บริษัทอาจขอความยินยอมของทานสำหรับการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทาน

ไปยังตางประเทศดังกลาว

ขอ 5. ระยะเวลาในการเก็บขอมูลสวนบุคคล

5.1 บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีมีความจำเปน เพ่ือวัตถุประสงคของการประมวลผล ตามท่ีระบุใน

นโยบายฉบับน้ี แบงไดดังน้ี

1) กรณีท่ีบริษัท ใชขอมูลสวนบุคคลของทานโดยขอความยินยอมจากทาน บริษัทจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาวจนกวาทานจะแจงขอยกเลิกความยินยอม

2) กรณีท่ีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะท่ีทานเปนผูสง-รับของ (แมสเซนเจอร) ผูรับเงิน ลูกคา ผูรับบริการ หรือ

ตัวแทนของคูสัญญาท่ีทำนิติกรรมกับบริษัท บริษัทจะเก็บขอมูลไวตลอดระยะเวลาในสัญญา และจะเก็บตอไป

อีก 12 (สิบสอง) ป นับถัดจากปท่ีส้ินสุดความสัมพันธ หรือส้ินสุดสัญญา

3) กรณีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะผูติดตอบริษัท ผูสอบถามขอมูล ผูติดตอทาง Call Center (มิใชลูกคา ผูรับ

บริการ) บริษัทจะเก็บขอมูลไว 3 (สาม) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีส้ินสุดความสัมพันธ หรือการใหบริการแกทาน

เสร็จส้ินลง

4) กรณีการเขาชมเว็บไซต บริษัทเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานเว็บไซตไว 120 (หน่ึงรอยย่ีสิบวัน) นับ

ถัดจากวันท่ีทานเขาใชบริการบนเว็บไซต

5) กรณีทานใหขอมูลแกบริษัทในฐานะผูตอบแบบสอบถาม/ประเมิณความพึงพอใจ บริษัทจะเก็บขอมูลสวน

บุคคลของทานไว 5 (หา) ป นับถัดจากปท่ีไดรับขอมูลจากทาน

6) ในกรณีมีการขอใชสิทธิตามท่ีระบุในประกาศฉบับน้ี บริษัทจะเก็บหลักฐานประวัติการใชสิทธิตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลไว 1 (หน่ึง) เดือน นับถัดจากเดือนท่ีบริษัทพิจารณาคำขอของทานแลวเสร็จ

7) กรณีอ่ืน ๆ บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวตราบเทาท่ีจำเปนตามสมควรเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ี

ของบริษัทเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวในประกาศน้ี กรณีท่ีไมสามารถกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

ขอมูลสวนบุคคลไดชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลไวตามระยะเวลาท่ีอาจคาดหมายไดตามมาตรฐานของการ

เก็บรวบรวม (เชน อายุความตามกฎหมายท่ัวไปสูงสุด 10 ป) ท้ังน้ี หากมีการดำเนินการทางศาล ขอมูลสวน

บุคคลของทานอาจถูกจัดเก็บไวจนกวาจะส้ินสุดการดำเนินการดังกลาว รวมถึงระยะเวลาใด ๆ ในการดำเนิน

การท่ีจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จากน้ันขอมูลของทานจะถูกลบหรือเก็บตามท่ีกฎหมายอนุญาต

5.2 เม่ือพนระยะเวลาท่ีกำหนดแลว บริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเปนขอมูล

ท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได หรือดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลกำหนด เพ่ือใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลบาง



อยางไวนานกวาท่ีระบุขางตน หากจำเปนท่ีจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเปนการปฏิบัติตามคำส่ังของเจาพนักงาน หรือ

หนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจผูเก่ียวของ และเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจหรือโดยชอบตามกฎหมาย

ขอ 6. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิสวนบุคคลของทาน และเปดโอกาสใหทานสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการท่ีบริษัทใชติดตอ

ทาน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามท่ีทานไดรองขอ เพ่ือชวยใหเกิดความโปรงใส และเพ่ือคุณภาพของขอมูล และความถูกตองของ

ขอมูล ทานมีสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยทานสามารถสงคำขอใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษรผานชอง

ทางท่ีบริษัทกำหนดในการดำเนินการตามสิทธิ ดังตอไปน้ี

(1) สิทธิขอถอนความยินยอม: หากทานไดใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน (ไมวาจะ

เปนความยินยอมท่ีทานใหไวกอนวันท่ีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือหลังจากน้ัน) ทานมีสิทธิ

ท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานอยูกับบริษัท

ท้ังน้ี บริษัทขอแจงใหทานทราบวา การเพิกถอนความยินยอมไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมไวแลวโดยชอบ เวนแตมีขอจำกัดสิทธิน้ันโดยกฎหมาย หรือโดยสภาพ ไม

สามารถถอนความยินยอมได หรือมีสัญญาระหวางทานกับบริษัทท่ีใหประโยชนแกทานอยู หรืออาจสงผลให

บริษัทไมสามารถดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคบางสวนหรือท้ังหมดตามท่ีระบุไวในเอกสารฉบับน้ีได

(2) สิทธิขอเขาถึงขอมูล: ทานมีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีอยูในความรับผิดชอบของบริษัท และขอ

ใหบริษัททำสำเนาขอมูลดังกลาวใหแกทาน รวมถึงขอใหบริษัทเปดเผยวาบริษัทไดขอมูลสวนบุคคลของทานมา

ไดอยางไร เวนแตกรณีท่ีบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมาย หรือคำส่ังของศาล หรือกรณีท่ีคำขอ

ของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน

(3) สิทธิขอถายโอนขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีท่ีบริษัทไดจัดทำขอมูลสวน

บุคคลน้ันอยูในรูปแบบใหสามารถอานหรือใชงานไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และ

สามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังมีสิทธิขอใหบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวน

บุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิ

ขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

อ่ืนโดยตรง เวนแตไมสามารถดำเนินการไดเพราะเหตุทางเทคนิค

ท้ังน้ี ขอมูลสวนบุคคลของทานขางตนตองเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมแกบริษัท หรือเปน

ขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจำเปนตองประมวลผล เพ่ือใหทานสามารถใชบริการของบริษัทไดตามความประสงค

ซ่ึงทานเปนคูสัญญาอยูกับบริษัท หรือเพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของทานกอนใชบริการ หรือเปนขอมูล

สวนบุคคลอ่ืนตามท่ีผูมีอำนาจตามกฎหมายกำหนด

(4) สิทธิขอคัดคาน: ทานมีสิทธิขอคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานในเวลาใดก็ได หากประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลของทานทำข้ึนเพ่ือการดำเนินงานท่ีจำเปนภายใตประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของบริษัท

หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยไมเกินขอบเขตท่ีทานสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล หรือเพ่ือ

ดำเนินการตามภารกิจเพ่ือสาธารณประโยชน หรือเพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร

ประวัติศาสตร หรือสถิติ

หากทานย่ืนคัดคาน บริษัทจะยังคงดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปเฉพาะท่ีบริษัท

สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายไดวามีความสำคัญย่ิงกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานของทาน หรือเปนไปเพ่ือการยืนยัน

สิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการตอสูในการฟองรองตามกฎหมาย ตามแตละกรณี

(5) สิทธิขอใหลบหรือทำลายขอมูล: ทานมีสิทธิขอลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทำใหขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวตนของทานได หากทานเช่ือวาขอมูลสวนบุคคลของทานถูกประมวลผล



โดยไมชอบดวยกฎหมายท่ีเก่ียวของ หรือเห็นวาบริษัทหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคท่ี

เก่ียวของในประกาศฉบับน้ี หรือเม่ือบริษัทเห็นวาสามารถปฏิบัติตามท่ีทานไดใชสิทธิขอถอนความยินยอมหรือ

ใชสิทธิขอคัดคานตามท่ีแจงไวขางตนแลว

(6) สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล: ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลช่ัวคราวในกรณีท่ีบริษัทอยูระหวาง

ตรวจสอบตามคำรองขอใชสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคล หรือขอคัดคานของทาน หรือกรณีอ่ืนใด ท่ีบริษัทหมด

ความจำเปนและตองลบหรือทำลายขอมูลสวนบุคคลของทานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแตทานขอใหบริษัท

ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลแทน

(7) สิทธิขอใหแกไขขอมูล: ทานมีสิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไม

กอใหเกิดความเขาใจผิด ท้ังน้ี หากทานประสงคจะขอแกไขขอมูลเก่ียวกับภาพ บริษัทจะทำการแกไขเฉพาะ

รายการขอมูลท่ีเก่ียวกับภาพของทานเพ่ือใหถูกตอง ตามความจำเปนของบริษัทท่ีชอบดวยกฎหมายและใน

กรณีท่ีการดำเนินการตามคำขอกอใหเกิดคาใชจายบริษัทอาจเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจากทาน

(8) สิทธิรองเรียน: ทานมีสิทธิรองเรียนตอบริษัทผาน แบบฟอรมรองเรียนการประมวลผลขอมูล หรือผูมีอำนาจ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ หากทานเช่ือวาการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนการกระทำในลักษณะท่ี

ฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ขอ 7. วิธีการใชสิทธิของเจาของขอมูล

7.1 การรองขอใด ๆ เพ่ือการใชสิทธิของทานจะตองกระทำเปนลายลักษณอักษรผานทางระบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึง

บริษัทไดจัดใหมีข้ึนในเว็บไซตของบริษัท หรือกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือในกรณี

ทานประสงคใชสิทธิถอนความยินยอมสามารถกรอกขอมูลผานแบบฟอรมคำขอถอนความยินยอม

ท้ังน้ี บริษัทจะใชความพยายามอยางดีท่ีสุดท่ีจะดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล และไมเกิน

ระยะเวลา 30 วัน นับแตไดรับคำรอง อยางไรก็ดี บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทาน ในกรณีท่ีมีขอยกเวนตามกฎหมาย หรือ

บริษัทจะไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญาได หรือมีผลกระทบกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือเปนการปฏิเสธตามคำส่ัง

ศาล หรือหากบริษัทดำเนินการตามคำขอของทานจะสงผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

อ่ืน โดยบริษัทจะดำเนินการบันทึกการปฏิเสธคำรองขอพรอมดวยเหตุผลไว ท้ังน้ี หากปรากฏอยางชัดเจนวาคำรองขอของทาน

เปนคำรองขอท่ีไมสมเหตุสมผล หรือคำรองขอฟุมเฟอยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายเก่ียวกับการดำเนินการ

ตามท่ีทานรองขอในอัตราท่ีบริษัทกำหนด

7.2 บริษัทจะพยายามอยางเต็มท่ีตามความสามารถของระบบงานท่ีเก่ียวของเพ่ืออำนวยความสะดวกและดำเนิน

การตามคำรองขอของทาน เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงวา การดำเนินการตามคำรองขอน้ันเส่ียงตอการละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของผูใชงานรายอ่ืน หรือเปนการขัดตอกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีท่ีเปนการพนวิสัยใน

ทางปฏิบัติตามคำรองขอ เน่ืองมาจากเหตุทางเทคนิค

7.3 ในบางสถานการณบริษัทอาจขอใหทานพิสูจนตัวตนของทานกอนการใชสิทธิเพ่ือความปลอดภัยของทานเอง

โดยบางคร้ังอาจเกิดขอจำกัดในการขอใชสิทธิของทานบางประการ ซ่ึงบริษัทจะทำการช้ีแจงใหทานทราบหากไมสามารถปฏิบัติ

ตามคำรองขอใชสิทธิของทานได

7.4 หากเปนกรณีกิจกรรมท่ีบริษัททำการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา หรือ

ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย หรือฐานการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใชสิทธิของทานใน

กรณีท่ีทานใชสิทธิโตแยง หรือขอระงับการใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน และขอใหดำเนินการลบ หรือทำลาย



ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานได รวมถึงบริษัทอาจปฏิเสธท่ีจะดำเนินการตามคำรองขอของทาน หากบริษัทมีความจำเปนท่ี

จะตองเก็บขอมูลตอไป

7.5 บริษัทจำเปนตองแจงใหทราบวา การขอใชสิทธิของทานบางประการ อาจเกิดขอจำกัด ในกรณีท่ีขอมูลสวน

บุคคลน้ันเปนขอมูลท่ีจำเปนอยางย่ิงตอบริษัทในการปฏิบัติตามหนาท่ีตามกฎหมาย และการรักษาความปลอดภัยของบริษัท

และบริเวณรอบขาง ทรัพยสินของบริษัท ความปลอดภัยในบริเวณกิจกรรม ความปลอดภัยของตัวทานเอง

ขอ 8. มาตราการการรักษาความปลอดภัย

บริษัทกำหนดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย การ

เขาถึง การใช การเปล่ียนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอำนาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย ซ่ึง

สอดคลองกับนโยบายและวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(Privacy Policy)

ขอ 9. ชองทางการติดตอบริษัท

บริษัทไดมอบหมายให บริษัท เลิรน คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) เปนผูประสานงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลของบริษัท ในกรณีท่ีเจาของขอมูลมีขอสงสัยใด ๆ หรือตองการใชสิทธิตามท่ีกำหนดไวในประกาศฉบับน้ี หรือสอบถาม

เพ่ิมเติม ผานชองทาง ดังน้ี

เร่ืองเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล : ติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล: (Data Protection Officer)

อีเมล : DPO@Learn.co.th

ท่ีอยู : 444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร ช้ัน 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

เร่ืองท่ัวไป : ติดตอบริษัท พรีเมียร เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด

อีเมล :  info@thepremierprep.com

ท่ีอยู : เลขท่ี 35 อาคารวรรณสรณ ช้ัน 10 หอง 1010/1 ถนนพญาไทแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท : 061 494 4424

ขอ 10. การแกไขเปล่ียนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ทบทวน และปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวท่ีจะมีผลบังคับใช ณ เวลาท่ีได

เผยแพรตอไปโดยมิตองแจงใหทานทราบลวงหนา ท้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังน้ัน บริษัท

จึงขอแนะนำใหทานอานประกาศความเปนสวนตัวทุกคร้ังท่ีเย่ียมชม หรือใชบริการจากบริษัท หรือเว็บไซตของบริษัท

ประกาศ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565


