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บทน ำ 
ค ำจ ำกัดควำม 

“ท่าน” ลูกค้า 

“บริษัท”, “ของบริษัท” 
บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จ ากัด  
ผู้บริหารโรงเรียน ไทย เทคโนโลยี การบิน  

“ลูกค้า” ผู้เข้าอบรม, ลูกค้าทั่วไป, คู่ค้าทางธุรกิจ และทุกภาคส่วนที่ติดต่อท าธุรกรรมกับบริษัท 

“ข้อมูลส่วนบคุคล” 

ความหมายเดียวกันกับ"ข้อมลูส่วนบุคคล"ที่ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลส่วน
บุคคลของประเทศไทย พ.ศ.2562 (2019) ("PDPA")  ซึ่งรวมถึง ชื่อ, อีเมล, รหสัไปรษณีย,์ วนั
เกิด, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน, และข้อมูลอื่นที่สามารถระบุตัวตนของ
ลูกค้าได ้

“ใช”้, “ด าเนนิการ” 
ความหมายเดียวกันกับ "การด าเนินการ" ทีถู่กก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้อมูลส่วน
บุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (2019) ("PDPA")  ซึ่งหมายรวมถึงการเก็บรวบรวม, การ
น าไปใช้, การเก็บรักษา, การเปิดเผยเป็นต้น 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จ ากัด  มุ่งมัน่ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้
กับบริษัท  บรษิัทให้ความส าคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง  บริษัทจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีที่จ าเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน 

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้กับบริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จ ากัด โดยกล่าวถึง
ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม  การน าข้อมูลไปใช ้ บุคคลที่บรษิัทได้น าส่งข้อมูลให ้ และวัตถุประสงค์ในการ
เปิดเผยข้อมูล  และทางเลือกและสิทธิของทา่นในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบรษิัท 



บริษัทจะมีการปรับปรุงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ  ดังนั้นโปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของบริษัท
เนื่องจากบริษัทอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราว  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัเกี่ยวกับวิธีที่บริษัท
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบ 

ข้อมูลส่วนบคุคลที่บริษัทเกบ็รวบรวมและน ำมำใช้ 

ข้อมูลที่บริษัทท าการเก็บรวบรวมและอาจน ามาใช้  ประกอบด้วย 

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนและความปลอดภัย เช่น ชื่อ/นามสกุล, วัน
เกิด, ประเทศเกิด, บัตรประจ าตัวประชาชน, วันหมดอายุและสถานที่ออกเอกสาร, สัญชาต ิอาชีพ 
และรายละเอียดการจ้างงาน ได้แก่ ต าแหนง่งาน ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง   

• ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อท่าน เช่น ที่อยู ่(ที่อยูป่ัจจุบันในประเทศไทยและทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน กรณี
ต่างที่อยู่), เบอร์โทรศัพท์ (โทรศัพท์เคลื่อนที)่ และ อีเมล ์

• ข้อมูลเอกสารทางราชการ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน 
• ข้อมูลการที่เกีย่วข้องกับการศึกษาของท่านเมื่อท่านเข้าลงทะเบียนเรียนกับทางบริษัท เช่น ผล

การศึกษา, การลงทะเบียนในหลักสูตร, และสถานะการศึกษา  เป็นต้น 
• ข้อมูลบุคคลทีส่ามของท่าน เช่น ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 
• ข้อมูลที่เกิดจากการเช่ือมต่ออัตโนมัติ เช่น ผ่านการใช ้Cookies เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ

บริษัท 
 

เหตุผลในกำรเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทให้ความส าคัญกับข้อมลูส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง  และบริษทัเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูที่เป็นส่วน
บุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นอย่างยุติธรรม  และถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน  บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้
ข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทสามารถปฏิบัติตามกระบวนการเง่ือนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่ง
ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล  ดังนี ้

• ในกรณีที่จ าเปน็ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ท่านร้องขอเช่น หากท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
บริษัทจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างซึ่งอาจรวมถึงชื่อ, ที่อยู,่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อ
ประสานงานและจัดส่งผลิตภัณฑ ์

• ในกรณีที่จ าเปน็ต้องให้บริการการสอนในหลักสูตรทีท่่านรอ้งขอ  เช่น  หากท่านต้องการเรียนใน
หลักสูตรของบริษัท  บริษัทจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ,  ที่อยู่,  เบอร์
โทรศัพท์, วันเกิด, ประเทศเกิด, บัตรประจ าตัวประชาชน, วันหมดอายุและสถานที่ออกเอกสาร, 
สัญชาต ิอาชีพ และรายละเอยีดการจ้างงาน ได้แก่ ต าแหนง่งาน ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง  เพื่อยืนยัน



ตัวตน และปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเช่น  เพื่อส่งรายงานผู้เข้าอบรมให้กับ
ศึกษาธิการจังหวัด  และส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อการตรวจสอบ  
 

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี: 

• การจัดการค าสั่งซื้อ 
• การรายงานกฎข้อบังคับและการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
• การติดต่อผ่านโทรศัพท์ (การติดต่อเข้ามาจากลูกค้า และการติดต่อออกไปจากบริษัท) โดยท่านได้ให้

ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง 
 

ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ก าหนดเพ่ือให้บริษัทหรือในนามของบริษัทสามารถด าเนินการได ้ตามที่
อธิบายไว้ข้างต้น  หากท่านไม่ยินยอมที่จะใหข้้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทตามประกาศนี ้ บริษัทอาจไม่
สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านรอ้งขอหรือปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาใด ๆ ของบริษัทที่มีต่อ
ลูกค้าได ้

กำรจัดกำรและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

บริษัทให้ความส าคัญและค านึงถึงความปลอดภัยกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างมาก  และบริษัทมุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทรวบรวมและใช้ในทางใด
ทางหน่ึงอยู่เสมอ  บริษทัก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่าง
เหมาะสมดังต่อไปนี ้

• สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมและสร้างความมั่นใจกบัข้อมูลส่วนบคุคลทั้งหมดของท่านที่บริษัท
จัดเก็บไว้ 

• แต่งต้ังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม 
• ก าหนดกฎเกณฑ์ภายในของบริษัทตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางปฏิบัติที่ออก

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 
• ให้ความรู้แก้พนักงานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลและเข้าใจกฎเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
• มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล  และมีการบังคับใชข้้อจ ากัดที่เหมาะสมในการเขา้ถึงข้อมูลส่วน

บุคคล   
• สร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล  (รวมถงึวิธีการจัดเก็บที่ปลอดภัย

พร้อมการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างจ ากัด)  เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ข้อมูลรั่วไหล, การท าลายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล, การควบคุมความปลอดภัยของ



บริษัทจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดี, การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
การควบคุมที่เหมาะสมซึ่งสามารถจัดการความเสี่ยงต่อการรักษาความลบั, ความสมบูรณ์ และความ
พร้อมในการใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

กำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภำยนอก 

บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ใน “เหตุผลใน
การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน” 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกในกรณีทีต่้องท าโดยชอบด้วยกฎหมายและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของทา่นต่อบุคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้ 

• หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง (หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานอ่ืน ๆ) ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบในการก ากับดูแลบริการ เช่น  ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และ ส านักงานการบินพลเรอืน
แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดัท าการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตน 

• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น เพ่ือป้องกันและตรวจจับอาชญากกรมการด าเนินการตามกฎหมาย 
• บุคคลภายนอกอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กรการควบรวมการควบรวมหรือ

การขายกิจการ 
โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่านต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว บริษัทจะต้องมั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะ
ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ  และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
นอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทก าหนด 

บริษัทจะสั่งใหบุ้คคลภายนอกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทในกรณีที่บริษัทได้รับการ
รับรองว่าบุคคลภายนอกจะจัดการและคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนดภายใต้
กฎหมาย  นอกจากนั้น ก่อนที่บริษัทจะใหแ้ละเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการดังกล่าว  บริษัท
จะด าเนินการท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุว่าบุคคลภายนอกจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามขอบเขต
การใช้งานของข้อมูล และเพือ่ให้มั่นใจได้ว่าบุคคลเหล่านี้ได้ใช้ข้อมูลส่วนบคุคลอย่างถูกต้อง  และบริษทัจะมี
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ 

ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือเพื่อการให้บริการการสอนในหลักสูตรของบริษัทกับท่าน  และเป็นการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท  บรษิัทจะเก็บข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน และจัดท าส าเนา



บันทึก (เช่น ขอ้มูลบัตรประชาชน) ในขณะที่ท่านเป็นลูกค้า (ผู้เข้าอบรม) ของบริษัท   แม้ว่าภายหลังท่านจะ
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับทางบริษัท  บรษิัทมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลตามเหตุผลทางกฎหมายและ
ข้อบังคับ ทั้งนี้ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและวัตถุประสงค์  โดยบริษัทจะ
มีการทบทวนระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลอยู่เสมอ  เพื่อก าหนดให้ระยะเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อบังคับทั้งหมด  เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล  บริษัทจะด าเนินการลบข้อมูลหรือจัดท าให้อยู่
ในรูปแบบของข้อมูลนิรนาม  หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบตุัวตนได้  ในบางกรณี บริษัทอาจจะไม่ต้อง
ด าเนินการใด ๆ หากไมส่ามารถจัดสรรข้อมลูให้กับบุคคลที่ระบุตัวตนได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูล 

สิทธิตำมกฎหมำยของท่ำน 

ท่านมีสิทธิหลายประการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลซึ่งท่านสามารถเริม่ใช้สิทธิตามพรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 

• สิทธิในการถอนความยินยอม  (Right to withdraw consent) 
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคล (Right to access)   
• สิทธิในการแกไ้ขข้อมูลส่วนบคุคล (Right to rectification)   
• สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) 
• สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)   
• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล  (Right to object)   
• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) 

 
กรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นตามกฎหมาย  ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม Data 

Subject Rights Request form และติดต่อบริษัทตามข้อมูลด้านล่างน้ี 
 

ช่องทำงกำรตดิต่อ 

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือข้อมูลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมและ
น ามาใช้ กรุณาติดต่อ: 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่น เทคโนโลยี จ ากัด 
เลขที่ 1/742 การ์เด้นท์โฮมช้อปป้ิงพลาซ่า ชั้น 2 



ถนนพหลโยธิน กม 26,  คูคต,  ล าลูกกา, ปทุมธานี 12130 
อีเมล: tgat@tgat.co.th  
 
วิธีกำรกำรร้องเรียน 

บริษัทจะพยายามรวบรวม ใช้ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเสมอ  หาก
ท่านไม่มั่นใจวา่บริษัทได้จัดการข้อมูลของทา่นตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้  กรุณาแจ้งให้บริษัท
ทราบทันทีและบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อการด าเนินการให้ถูกต้อง 

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้กับท่านได้  อย่างไรก็ดีท่านสามารถรอ้งเรียน
ไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล เช่น ส านักคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อยู่ด้านล่าง
น้ี: 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (ส านักงานปลัดกระทรวง) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
120 หมู ่3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120 

อีเมล: pdpc@mdes.go.th 
เบอร์โทร: 66 2 142 1033 
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