
 
 

 
 

 

ประกาศนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน 

ธนาคารออมสิน (“ธนาคาร”) ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวนบุคคล1 ของทานท่ีไดมอบใหแกธนาคารดวย
ความไววางใจ ธนาคารจึงจัดใหมีประกาศนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน ฉบับนี้ข้ึน
เพ่ือใหทานไดรับทราบถึงนโยบาย วิธีการ และวัตถุประสงคของธนาคารเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลของทานตามท่ีทานไดเขาทําธุรกรรมตาง ๆ กับธนาคาร ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล 
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่ เ ก่ียวของ รวมถึงนโยบายและระเบียบในการดําเนินงานของธนาคาร 
ที่เก่ียวของกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล เพื่อคุมครองสิทธิของทานเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช  
และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล และเพ่ือใหทานมั่นใจไดวาขอมูลสวนบุคคลของทานท่ีธนาคารไดรับจะถูกนําไปใช 
ตามความตองการของทานและตามที่กฎหมายกําหนด โดยประกาศนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Notice)  
ของธนาคารออมสิน ฉบับนี้ใชสําหรับบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ใชผลิตภัณฑหรือบริการของธนาคาร และหมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาอ่ืน 
ที่มีอํานาจในการกระทําการแทนลูกคาองคกรธุรกิจ 

(2)  บุคคลที่ไมใชลูกคาของธนาคาร ซ่ึงหมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไมไดใชผลิตภัณฑหรือบริการของ
ธนาคาร แตธนาคารอาจมีความจําเปนตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน บุคคลที่ไดชําระ
เงินใหแกหรือรับเงินจากลูกคาของธนาคาร บุคคลที่ไดเขาใชบริการที่สาขาหรือสํานักงานของธนาคาร และบุคคลใด ๆ  
ที่เก่ียวของกับการทําธุรกรรมกับธนาคารหรือลูกคาของธนาคาร 

ธนาคารจึงขอเรียนใหทานโปรดอานเอกสารฉบับนี้เพ่ือรับทราบและเขาใจวัตถุประสงคที่ธนาคารประมวลผลขอมูล 
สวนบุคคล2 ของทาน 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

       ธนาคารจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน ขอมูลเฉพาะบุคคล ขอมูลท่ีเก่ียวของกับชีวิตสวนตัว 
หรือความสนใจสวนบุคคล ขอมูลทางการเงิน ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว โดยมีแหลงที่มาในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

1.1. เก็บรวบรวมโดยตรงจากทาน เชน การเก็บขอมูลสวนบุคคลจากการกรอกขอมูลสวนบุคคลผานแบบฟอรม
การสมัครใชบริการหรือการตอบแบบสอบถาม (Survey) ของธนาคาร หรือการเขาใชงานระบบเว็บไซตของธนาคาร 
ผานคุกก้ี (Cookies) 

1.2. เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนที่ไมใชจากทานโดยตรง เชน การสืบคนขอมูลสวนบุคคลผานระบบเว็บไซต  
หรือการสอบถามจากบุคคลที่สามโดยธนาคารจะแจงใหทานทราบโดยไมชักชา ท้ังนี้ ไมเกิน 30 วันนับแตวันที่ธนาคาร
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงดังกลาวรวมถึงจะดําเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สวนบุคคลดังกลาวจากทาน เวนแตกรณีที่ไดรับยกเวนไมตองขอความยินยอมหรือแจงเจาของขอมูลสวนบุคคลตามที่
กฎหมายกําหนด 

 
 
 

                                                           
1 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ และ
ขอมูลนิติบุคคล 
2 “การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
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2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

ธนาคารจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเทาท่ีจําเปนตามวัตถุประสงค เชน 

2.1. การเขาทําและ/หรือการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใหบริการของธนาคาร 
2.2. การใหบริการหรือการดูแลลูกคาตามสัญญา 
2.3. การบริหารจัดการความสัมพันธระหวางธนาคารกับลูกคาในดานการบัญชี และ/หรือการซื้อขายผลิตภัณฑ 

หรือใชบริการของธนาคาร รวมถึงการวิเคราะหทางสถิติที่ใชเพ่ือบริหารจัดการความสัมพันธของธนาคารกับลูกคา 
2.4. การจัดการ การวิเคราะหและการอนุมัติใหสินเช่ือ รวมถึงการพิจารณาถึงความเส่ียงในกรณีดังกลาว 
2.5. การดําเนินกระบวนการอันเก่ียวกับขอพิพาท การเรียกคืน หรือโอนซ่ึงหนี้ และการจัดการการชําระเงิน

ตามปกติของธุรกิจ 
2.6. การบันทึกขอมูลการสนทนาและการติดตอสื่อสารกับลูกคา โดยไมคํานึงถึงส่ือที่ ใช (เชน อีเมล โทรสาร  

การสัมภาษณทางโทรศัพท หรืออ่ืน ๆ) เพ่ือการพัฒนาการจัดการการดานการส่ือสารซึ่งเปนไปตามกฎ และระเบียบ
ขอบังคับที่เก่ียวของกับตลาดการเงินและความมั่นคงปลอดภัยสําหรับธุรกรรมตาง ๆ 

2.7. การแกไขปญหาการใชงานระบบในกรณีท่ีตองใชขอมูลจริงในการตรวจสอบ 
2.8. การพิสูจนและยืนยันตัวตนของลูกคา หรือผูใชบริการ หรือผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business 

Facilitator) หรือคูคา หรือพันธมติรทางธุรกิจของธนาคาร หรอืผูเขามาติดตอขอเขาพ้ืนที่ทําการของธนาคาร 
2.9. การถายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณตาง ๆ ของบุคคลที่เขามาในพื้นที่ของธนาคาร  

เพ่ือความปลอดภัยและปองกันทรัพยสินของธนาคาร รวมถึงเพ่ือใชในการตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ
อาชญากรรม   

2.10.  การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ และระเบียบขอบังคับซ่ึงธนาคารตองปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิงกรณี 
เก่ียวของกับการบริหารจัดการความเส่ียงในการดําเนินงานภายในของธนาคาร (อันประกอบไปดวย กระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ความมั่นคงปลอดภัยของเครือขายและธุรกรรมทางคอมพิวเตอร และการใชเครือขายการชําระเงิน
ระหวางประเทศ และการเก็บรักษาตราสารทางการเงิน) การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน 
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย การปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดการเงิน และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษีอากร 

2.11. ขอมูลสวนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับขอบเขตของ

ผลิตภัณฑ และ/หรือบริการของธนาคาร ดังตัวอยางตอไปนี้  
(1) รายละเอียดสวนบุคคล ตัวอยางเชน คํานําหนาชื่อ ช่ือ ชื่อกลาง นามสกุล เพศ วันเดือนปเกิด อายุ 

การศกึษา สถานภาพสมรส สัญชาติ เปนตน 
(2) รายละเอียดการติดตอ ตัวอยางเชน ที่อยูติดตอทางไปรษณีย ท่ีอยูอิเล็กทรอนิกส หมายเลขโทรศัพท

หมายเลขโทรศัพทมือถือ หมายเลขโทรสาร ชื่อของตัวแทนหรือผูมีอํานาจกระทําการแทนในนามของลูกคา ท่ีอยูสําหรับ
การติดตอทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพทสําหรับการติดตอทางธุรกิจ รายละเอียดการติดตอของบุคคลอางอิง เปนตน 

(3) รายละเอียดที่ใชในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน ตัวอยางเชน ภาพถาย ภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชน เลขประจําตัวประชาชน เลข laser (ดานหลังบัตรประจําตัวประชาชน) หนังสือเดินทาง หนังสือสําคัญ  
บัตรประจําตัวคนตางดาว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี ทะเบียนบาน เปนตน 

(4) รายละเอียดการทํางาน ตัวอยางเชน อาชีพ รายละเอียดเก่ียวกับนายจางและสถานที่ทํางาน  
ตําแหนงงาน เงินเดือน รายได และคาตอบแทน เปนตน 
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(5) รายละเอียดทางการเงินและขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธกับธนาคาร ตัวอยางเชน ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 
และ/หรือบริการของธนาคาร (เชน ขอมูลบัญชีเงินฝาก ขอมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ขอมลูสนิเช่ือและหลักประกัน  
ขอมูลการลงทุน) ชองทางและวิธีการท่ีปฏิสัมพันธกับธนาคาร สถานะความเปนลูกคา ประวัติการชําระเงิน  
บันทึกการทําธุรกรรม ขอมูลเก่ียวกับธุรกรรม เปนตน 

(6) ขอมูลของคูสมรส ตัวอยางเชน คํานําหนาชื่อ ช่ือ ชื่อกลาง นามสกุล สถานภาพสมรส จํานวนบุคคลที่อยู
ในความดูแล สัญชาต ิเลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด รายได เปนตน 

3. หลักการในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

      ธนาคารจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย โดยธนาคารจะขอ
ความยินยอม โดยชัดแจงจากทานกอนหรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
ธนาคารสามารถเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานไดโดยไมตองขอความยินยอม 

3.1 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเก่ียวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุ เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
หรือท่ีเก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยธนาคารจะจัดใหมีมาตรการปองกันที่เหมาะสม เพ่ือคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพของทาน 

3.2 เพื่อปองกัน หรือระงับอันตรายตอชวีิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
3.3 เปนการจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงทานเปนคูสัญญา หรือเพื่อดําเนินการตามคําขอของทานกอนเขาทํา

สัญญา 
3.4 เปนการจําเปนเพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือปฏิบัติหนาท่ีในการใช

อํานาจรฐัท่ีไดมอบหมายใหแกธนาคาร 
3.5 เปนการจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของธนาคาร หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน เวนแต

ประโยชนดังกลาวมีความสําคัญนอยกวาสิทธิข้ันพื้นฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน 
3.6 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 
ทั้งน้ี การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว3 ธนาคารจะตองขอความยินยอมโดยชัดแจงจากทานกอน

หรือในขณะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวดังกลาว ตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด โดยไมขัดตอ
กฎหมาย สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 
ธนาคารไดคํานึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของบุคคลดังกลาวอยางสูงสุดตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด  
โดยไมขัดตอกฎหมาย 

4. การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

      การใชและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของธนาคารมีวัตถุประสงคและหลักการดําเนินการที่สอดคลองตามขอ 2 
และขอ 3 โดยธนาคารอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จําเปนอยางจํากัดใหแกหนวยงานหรือบุคคลภายนอก 
เชน4  
 

 
 

                                                           
3 ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว” หมายความวา ขอมูลสวนบุคคลที่เปนเรื่องสวนตัวโดยแทของบุคคล แตมีความละเอียดออน และสุมเส่ียงตอการถูกใชในการเลือกปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรม ไดแก เช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ  
ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ประกาศกําหนด 
4 ทานสามารถตรวจสอบรายช่ือกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคาร / พันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร / บุคคลหรือหนวยงานที่ธนาคารมอบหมายไดที่ https://www.gsb.or.th 
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4.1 ผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) โดยครอบคลุมถึงบุคคลที่ธนาคารทําสัญญา
วาจาง มอบหมาย หรือแตงตั้งเพ่ือดําเนินการแทนทั้งหมด หรือบางสวนในงานที่ปกติธนาคารตองดําเนินการเอง  
และหมายความรวมถึงผูรับจางชวงงานตอ (Subcontract) และบุคคลอ่ืนที่ใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ  
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหบริการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การทวงถามหนี้  
การจัดพิมพเอกสาร การผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส และการจัดสง 

4.2 คูคา คูความรวมมือ และพันธมติรทางธุรกิจของธนาคาร 
4.3 หนวยงานซึ่งดําเนินงานดานขอมูลเครดิต 
4.4 หนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติด สํานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กรมบังคับคดี ศาล 

 

5. การเก็บรวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคเดิม  
 

ธนาคารมีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่ธนาคารไดเก็บรวบรวมไวกอนวันที่
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ ตอไปไดตามวัตถุประสงคเดิม ทั้งนี้ ทานสามารถ 
ขอเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคเดิมเมื่อใดก็ได 

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

ธนาคารจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามระยะเวลาดงัตอไปนี้ 

6.1 ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเก่ียวกับการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวโดยเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร 

6.2 ในกรณีที่กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวโดยเฉพาะ ธนาคารจะกําหนด
ระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจําเปนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของธนาคาร เมื่อพนระยะเวลาการเก็บรักษา
ดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลได 

7. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทานมีสิทธิดังตอไปนี้ 

7.1 สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right to Access) ทานมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน  
โดยสามารถแจงใหธนาคารทําสําเนาขอมูลสวนบุคคลดังกลาว รวมถึงมีสิทธิใหธนาคารเปดเผยการไดมาซึ่งขอมูล 
สวนบุคคลที่ทานไมไดใหความยินยอม   

7.2 สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (Right to Rectification) ทานมีสิทธิในการขอใหธนาคารแกไข
ขอมูลท่ีไมถูกตอง ไมเปนปจจุบัน ขอมูลที่อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพิ่มเติมขอมูลที่ไมสมบูรณ   

7.3 สิทธิในการใหโอนยายขอมูลสวนบุคคล (Right to Data Portability) ทานมีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคล 
ที่เก่ียวกับทานจากธนาคาร ขอใหธนาคารสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน  
และขอรับขอมูลสวนบุคคลที่ธนาคารสงหรือโอนไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน 
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7.4  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ทานมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม                         
ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมกับธนาคารไดตลอดระยะเวลา อยางไรก็ดี การเพิกถอน
ความยินยอมจะไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมไปแลวโดยชอบดวย
กฎหมาย  

7.5 สิท ธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Right to Object) ทานมีสิทธิในการคัดคาน 
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่ธนาคารประมวลผลขอมูลสวนบุคคล เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 
ของธนาคารหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพื่อปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือใชอํานาจรัฐของธนาคาร  
เพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาดแบบตรง หรือเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ 

7.6 สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ทานมีสิทธิขอใหระงับ 
การใชขอมูลสวนบุคคลไดในระหวางรอการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลตามที่ไดรองขอใหแกไขขอมูล
ดังกลาวใหถูกตอง หรือขอใหระงับการใช แทนการลบขอมูลสวนบุคคล หรือในระหวางการพิสูจนของธนาคาร  
เพ่ือปฏิเสธการใชสิทธิคัดคานของทาน  

7.7  สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (Right to Erasure) ทานมีสิทธิขอใหธนาคารลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล
ของทาน หากพบวาไมมีความจําเปนท่ีจะเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 
สวนบุคคลหรือในกรณีที่ทานถอนความยินยอมแลวและธนาคารไมมีอํานาจที่จะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นตอไป  
หรือในกรณีที่ทานไดใช สิทธิคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและธนาคารไมสามารถอางเหตุปฏิเสธ 
การคดัคานได  หรือในกรณีที่การประมวลขอมูลสวนบุคคลดงักลาวไมชอบดวยกฎหมาย    

ในกรณีท่ีทานประสงคจะใชสิทธิดังกลาวขางตน หรือถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน
ที่ไดเคยใหไว กับธนาคาร ทานสามารถติดตอขอรับแบบคําขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดที่ธนาคาร 
ทุกสาขา หรือดาวนโหลดเอกสารดังกลาวผานทางเว็บไซตของธนาคาร 

อยางไรก็ดี  ธนาคารอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของทานไดตามหลักเกณฑที่ธนาคารกําหนด  
โดยไมขัดตอกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีท่ีธนาคารปฏิเสธการใชสิทธิ ธนาคารจะแจงเหตุผลของการปฏิเสธใหทานทราบ 

การใชสิทธิตาง ๆ ที่กลาวมานั้น หากเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาวที่มีอายุไมเกิน 10 ป หรือเปนคนไร
ความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ การใชสิทธิดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครอง  
ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ ที่มี อํานาจกระทําการแทนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
แลวแตกรณ ี

8. การใชคุกกี้ (Cookies)  

คุกก้ี คือ ไฟลคอมพิวเตอรเล็ก ๆ ที่จะทําการเก็บขอมูลชั่วคราวที่จําเปนลงในเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบริการ 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอส่ือสาร มีผลในขณะที่เขาใชงานระบบเว็บไซตเทานั้น คุกก้ีจะหมดอายุ  

หรือส้ินผล เมื่อสิ้นสุดการใชงานระบบเว็บไซตหรือการเชื่อมโยงขอมูลของธนาคาร หรือจนกวาผูใชบริการจะทําการลบ

คุกก้ีน้ันเสีย หรือกระทําการที่ไมอนุญาตใหคุกก้ีนั้นทํางานอีกตอไป 

ธนาคารใชคุกก้ี (Cookies) เชน คุกก้ีที่จําเปน (Strictly Necessary Cookies) คุกก้ีเพ่ือการวิเคราะห (Analytic 

Cookies) คุกก้ีเพ่ือชวยในการใชงาน (Functional Cookies) คุกก้ีเพ่ือปรบัเน้ือหาใหเขากับกลุมเปาหมาย (Targeting  
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Cookies) เพ่ือชวยใหธนาคารเก็บขอมูล เชน ชนิดของเบราวเซอร เวลาที่ใชบริการออนไลน หนาที่เขาชม URL ที่อางอิง 

การตั้งคาภาษาและขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงคดานความปลอดภัย เพ่ืออํานวยความสะดวก

ในการใชงานเว็บไซต เพ่ือการแสดงผลขอมูลที่มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ และเพ่ือพัฒนา

ประสบการณการเขาชมเว็บไซตและแอปพลิเคชันใหตรงต 

ามความตองการของทานขณะที่ใชบริการออนไลน นอกจากน้ี คุกก้ีเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหธนาคารสามารถเลือกการ

โฆษณาหรือขอเสนอที่ทานนาจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ทานใชบริการออนไลนหรือ เพ่ือสงอีเมลทาง

การตลาด และบริษัทยังใชคุกก้ีเพ่ือติดตามการตอบสนองตอโฆษณาออนไลนและอีเมลทางการตลาด 

8.1 การจัดการคุกกี้ 

ทานสามารถเลือกตั้งคาคุกก้ีแตละประเภท ยกเวนคุกก้ีท่ีจําเปน (Strictly Necessary Cookies) ได โดย “การตั้ง

คาคุกก้ี” หรือ การตั้งคาในเว็บเบราวเซอร (web browser) เชน หามการติดตั้งคุกก้ีลงบนอุปกรณของทาน 

ทั้งนี้ การปดการใชงานคุกก้ีอาจสงผลใหทานไมสามารถใชเว็บไซตตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2 ระยะเวลาจัดเก็บคุกกี้ 

(1) คุกกี้แบบชวงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปดเบราวเซอร                    

(2) คุกก้ีถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชบริการจนกระทั่งหมดอายุ 

หรือถูกลบทิ้ง Persistent cookies สามารถเก็บขอมูลความสนใจของผูใชบริการทําใหการเขาใชเว็บไซตคร้ังตอๆ ไป

ของผูใชบริการงายและใกลเคียงกับความสนใจของผูใชบริการมากข้ึน 

9. การรักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลสวนบุคคล 
      ธนาคารไดจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือปองกันการสูญหาย 
การเขาถึง การใช การเปลี่ยนแปลง การแกไข หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมมีอํานาจหรือโดยขัดตอกฎหมาย 
ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย และวิธีปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของธนาคาร 

ในกรณีที่ธนาคารใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 
สวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลแทนธนาคาร ธนาคารจะกําหนดใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดังกลาว  
เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลไวเปนความลับ และรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลดังกลาว รวมถึงปองกันมิให 
นําขอมลูสวนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยเพ่ือการอ่ืนใด โดยไมมีอํานาจ หรือโดยขัดตอกฎหมาย 

10. ชองทางการติดตอ 

10.1 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล : ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) 
 

สถานที่ติดตอ : เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท  : 02-299-8000 หรือ Call Center 1115 
เว็บไซต : http://www.gsb.or.th/about-us/contact/contact-us.aspx 

       ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของธนาคารไดที่ “นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Personal Data Protection Policy)  
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562” ในเว็บไซตของธนาคาร http://www.gsb.or.th ทั้งนี้  
ในกรณีที่ทานมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของธนาคาร ทานสามารถติดตอมายัง
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของธนาคาร ตามรายละเอียดดานลาง 
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10.2 รายละเอียดเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของธนาคารออมสิน 

ชื่อ :  สวนคุมครองขอมูลสวนบุคคล ฝายกํากับการปฏิบัติงาน  
สถานที่ติดตอ :  ธนาคารออมสนิ (Government Savings Bank) 
        เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
อีเมล :  DPO@gsb.or.th  

10.3 รายละเอียดหนวยงานกํากับดูแล : สํานกังานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

ในกรณีที่ธนาคารออมสินหรือพนักงานหรือลูกจางของธนาคารออมสินมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล สามารถรองเรียนตอหนวยงานกํากับดูแล ตามรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อ  : สาํนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
สถานที่ติดตอ  : ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจงวัฒนะ  

เขตหลกัส่ี กรงุเทพมหานคร 10210 
โทรศพัท : 0 2142 1033 
อีเมล : pdpc@mdes.go.th 

11.  การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Notice) ของธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาจเปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมประกาศนโยบายความเปนสวนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ 

เปนครั้งคราว โดยธนาคารจะประกาศไวท่ีเว็บไซตของธนาคาร https://www.gsb.or.th/other/privacy-notice และ
ชองทางอ่ืน ๆ ของธนาคาร 

 

[ปรับปรงุแกไขลาสุด ฉบับเดือนกันยายน 2565]  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    


