
 

 

 

คำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตวั (Privacy Notice) 

ของบริษัท แอพเพิล ออโต ออคช่ัน (ไทยแลนด) จำกัด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหทานซึ่งเปน ลูกคา ผูซื้อ ผูขาย 

ผูเขารวมการประมูล หรือผูชมการประมูล (ซึ่งตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “กิจกรรมการประมวลผล”) ได

ทราบและเขาใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคลที่  บริษัท แอพ

เพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด) จำกัด (ซ่ึงตอไปในประกาศนี้ เรียกวา “แอพเพิล” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ใน

ฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ในขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากทานเพื่อการดำเนินการภายใตกิจกรรม

การประมวลผลนี ้ 

การประมูลเพ่ือเสนอราคาซื้อขายยานพาหนะ โดยทำการเก็บภาพเคล่ือนไหวหรือภาพนิ่งซ่ึงสามารถที่

จะสามารถจดจำไดวาเปนคุณ เสียงของทาน รวมถึงทรัพยสินของทาน เชน ยานพาหนะ หรือแหลงขอมูลที่

สามารถระบุตัวตนได   

โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อบันทึกเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในการประมูล สำหรับใชเปนหลักฐานโดยนำมาตรวจสอบไดเมื่อ

เกิดขอขัดแยง รวมท้ังจัดสงใหผูขายตามสัญญา 

2. เพื ่อถายทอดสดผาน Socila Media เชน Facebook , Youtube เปนตน  และเพื ่อเปนการ

โฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมการประมูล 

ท้ังนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมลูสวนบุคคลของทาน ดังนี้ 

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

1.1.  เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐาน ดังตอไปน้ี 

❒ ความจำเปนในการปฏิบัติตามสัญญาการเขารวมการประมูล การทำสัญญาเพ่ือการนำยานพาหนะ

มารวมการประมูลหรือนำออกขายทอดตลาด และการใหบริการประมูลหรือขายทอดตลาดผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกสแบบ Online  หรือการใหบริการประมูลแบบ Live สด ผาน Social media Platform ตางๆ 

ซ่ึงเราอาจไมสามารถใหบริการไดหากไมไดรับขอมูลสวนบุคคลนั้น 



 

 

❒ ความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของแอพเพิล ผูซื้อและผูขาย ในการใชเปนหลักฐาน

ในการประมูล การเสนอราคา เพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ และเพ่ือการรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีทำ

การของแอพเพิล  

 

1. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

เราดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

2.1. เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาการเขารวมการประมูล การทำสัญญาเพื่อการนำยานพาหนะมารวมการประมูล

หรือนำออกขายทอดตลาด และการใหบริการประมูลหรือขายทอดตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ 

Online   การใหบรกิารประมูลแบบ Live สด ผาน Social media Platform ตางๆ   

2.2. เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประมูล การเสนอราคา เพ่ือการโฆษณา ประชาสมัพันธ และ 

2.3. เพ่ือการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำการของเรา 

 

3. ขอมูลสวนบุคคลทีเ่ราเก็บรวบรวมและใช 

เพ่ือวัตถปุระสงคตามที่ไดแจงในขอ 2. เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานดังรายการตอไปนี ้

3.1. แหลงขอมูลและรายการขอมูลสวนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการขอมูลสวนบุคคล 

เก็บขอมูลจากทานโดยตรงผานกลอง

บันทึกภาพและเสียง ซึ่งอยูภายนบริ

เวณการจัดกิจกรรมการประมลู  

- วิดีโอคลิป ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสยีงของทาน  

 

3.2. จุดประสงคการใชงานขอมูลสวนบุคคล 

 

จุดประสงคในการใชขอมูล รายการขอมูลสวนบุคคลที่ใช 

1. เพ่ือใชเปนหลักฐานในการประมูล 

การเสนอราคา  

 

- วิดีโอคลิป ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสยีงของทาน 

2. เพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ   

 

- วิดีโอคลิป ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสยีงของทาน 



 

 

3. เพ่ือการรกัษาความปลอดภัยของ

สถานที่ทำการของเรา    

- วิดีโอคลิป ภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง และเสียงของทาน  

4. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน   

4.1. เราเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนติิบุคคลดังตอไปนี ้ 

4.1.1. ผูขายหรือผูมีสวนไดเสยีในการประมลู เพ่ือเปนหลกัฐานในการประมูลหรอืการเสนอราคา 

4.1.2.  ผูเสียหายหรือผูมีสวนไดเสียในกรณีที่เกิดเหตุตางๆที่เปนหรืออาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือ

ทรัพยสิน เพื่อใชในการรักษาความปลอดภยัและเปนหลกัฐาน  

4.2. เปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะ ผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซทของเรา ประกาศบนบอรด

ประชาสัมพันธของเรา ส่ือ Social Media ตางๆของเรา   สื่ออื่น ๆ เชน หนังสือพมิพ วิทย ุโทรทัศน  

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัตคุิมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทาน 

พระราชบญัญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

5.1 สิทธิในการเขาถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของขอมูลสวนบคุคลของทานท่ีเราเก็บรวบรวมอยู 

เวนแตกรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของทาน

จะมีผลกระทบที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

5.2  สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพ่ือใหมีความถูกตอง เปน

ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

5.3  สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี ้  

5.3.1 ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

5.3.2 เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจง

ไวในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเกบ็รักษาขอมูลนั้นตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิ

ตามกฎหมายของทาน 



 

 

5.3.3 เมื ่ออยูในชวงเวลาที ่เรากำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบคุคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการทีท่านไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมลูสวนบคุคลของทาน 

5.4  สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีท่ีเรามี

เหตุในการปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน เราสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการ

กอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อ

ประโยชนสาธารณะตามภารกิจของเรา) 

 

6 การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ   

เราไมมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยงัตางประเทศ โดยหากจำเปนตองสงหรือโอนไป

ตางประเทศเราจะดำเนินการตามหลักเกณฑการใหความคุ มครองขอมูลสวนบุคคลที ่สงหรือโอนไปยัง

ตางประเทศที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด เวนแตกรณีดังตอไปนี ้

6.1 เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดใหเราจำเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ  

6.2 เราไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังนี้เปนไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุมครองสวน

บุคคลประกาศกำหนด  

6.3 เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอื่น เมื่อทานไม

สามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได หรือ เพ่ือดำเนนิภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะที่สำคัญ 

 

7 ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอมูลสวนบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเทาท่ีจำเปนเพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดระบุไวในแบบแจงฉบับนี้ และอาจเก็บตอไปตามระยะเวลาที่จำเปนเพ่ือ

การปฏิบัติตามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรยีกรองตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอ่ืนตาม

นโยบายและขอกำหนดภายในองคกรของเรา 

เราเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทาน เปนระยะเวลาไวนานที่สุดเปนระยะเวลา 10 ป  นับจากวันที่

ลูกคายกเลิกการใชบริการหรือสิ้นสุดสัญญากับบริษัท เมื่อพนระยะเวลาจัดเก็บของขอมูลแตละประเภทแลว 

บริษัทจะดำเนินการทำลายขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไวตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและ

การใชงานขอมูลสวนบุคคล 



 

 

 

ทั้งน้ี เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวเราจะทำการ  

- ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเปนในการใชขอมูลสวนบุคคลนั้น หรือ 

- ทำใหขอมลูสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดเพื่อการใชประโยชนดานอ่ืน เชน การวิเคราะห

ทางสถิติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชนสาธารณะที่สำคัญ 

 

 

8 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค

และการบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทำลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบคุคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกำหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้ง

องคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล โดยธำรงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพ

พรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึง

ประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

 

9 การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

เราอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลก็ตอเมื่อไดรับคำรองขอจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูสืบสิทธิ ์ทายาท 

ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนบุาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคำรองขอผาน  

-  สง่จดหมายมายงั บริษัท แอพเพิล ออโต ้ออคชนั (ไทยแลนด)์ จาํกดั  

 เลขที /  หมู่ที  ตาํบลบางกระดี อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทมุธานี  

 -  หรือติดต่อ MBK Contact Center:  (66) 2853-9000 

 -  E-mail: mbkcontactcenter@mbkgroup.co.th 

 

ในกรณีที่เจาของขอมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดคาน

การจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เชน การแจงดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลสวนบุคคล เราจะ

ดำเนินการบันทกึหลักฐานคำคดัคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งน้ี เราอาจปฏิเสธสทิธิตามวรรคสองไดตามกรณีท่ีมีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของ

ทานถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือส่ิงบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 



 

 

10 ความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

เราไดกำหนดใหเจาหนาที่เฉพาะผูที่มีอำนาจหนาทีเ่ก่ียวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเทานั้นที่จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยเราจะ

ดำเนินการใหเจาหนาทีป่ฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

 

 

11 การเปลี่ยนแปลงแกไขคำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว 

ในการปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะ

ทำการแจงใหทานทราบผานชองทาง เว็บไซตของเรา www.appleauction.co.th อยางไรก็ดี เราขอแนะนำ

ใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลแกเรา 

โดยในการเขาใชบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงใน

ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงใชงาน

ตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนำขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบ

การเปล่ียนแปลงดังกลาวแลว 

 

12 การติดตอสอบถาม  

ทานสามารถติดตอสอบถามเก่ียวกับประกาศฉบับนี้ไดที ่

12.1 ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

- ชื่อ: บริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด) จำกัด 

- สถานที่ติดตอ:  99/88 หมูที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 

- ชองทางการติดตอ:  Tel : +(66) 2119 2299  e-mail : info@appleauction.co.th 

 

12.2 เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

- ชื่อ:  นางสาวณิชาภา มุสิโก 

- สถานที่ติดตอ: บริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด) จำกัด  99/88 หมูที่ 2 ตำบลบางกะดี 

อำเภอเมืองปทมุธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  

- ชองทางการติดตอ:Tel : +(66) 2119 2299, e-mail : nichapa@appleauction.co.th 

 


