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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล บริษัท อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จ ากดั  

 
บริษัท อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จ ำกัด ต่อไปในนโยบำยนี้ เรียกว่ำ 8PLAN ขอแนะน ำให้ท่ำนท ำควำมเข้ำใจ นโยบำย

ส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจำก นโยบำยนี้อธิบำยถึงวิธีกำร 8PLAN ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เช่น กำร
เก็บรวบรวม กำรจัดเก็บรักษำ กำรใช้ กำรเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่ำง ๆ ของท่ำน เป็นต้น เพื่อให้ท่ำนได้รับทรำบถึงนโยบำยใน
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562  8PLAN จึง
ประกำศนโยบำยส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 

1. ค านิยาม 
“8PLAN” หมำยควำมว่ำ บริษัท อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จ ำกัด 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลที่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนหรืออำจจะระบุตัวตนของท่ำนได้ เช่น ชื่อ สกุล ที่อยู่ 
วันเดือนปีเกิด เพศ หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวตนนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
“เจ้ำของข้อมูล” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้นว่ำ ลูกค้ำ หรือ ผู้ใช้บริกำร 
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท ำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีกำรที่ชอบด้วยกฎหมำยและ

เป็นธรรม ในกำรเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงจ ำกัด  เพียงเท่ำที่
จ ำเป็นแก่กำรให้บริกำร หรือ บริกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภำยใต้วัตถุประสงค์ของ 8PLAN เท่ำนั้น ทั้งนี้ 8PLAN 
จะด ำเนินกำรให้เจ้ำของข้อมูลรับทรำบ  ให้ควำมยินยอม ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์หรือตำมแบบวิธีกำรที่ 8PLAN จัดท ำขึ้นที่
สอดคล้องกับกฎหมำย 8PLAN อำจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ซึ่งเกี่ยวกับควำมสนใจ และบริกำรที่ท่ำนใช้ ซึ่งอำจ
ประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชำติ ศำสนำ หรือปรัชญำ ข้อมูลสุขภำพของท่ำน ข้อมูลชีวภำพ ทุพพลภำพ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด 
ที่จะเป็นประโยชน์ในกำรให้บริกำร ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 8PLAN จะต้องได้รับควำมควำมยินยอมจำกท่ำนก่อน
ท ำกำรเก็บรวบรวม โดยมีระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลจนกว่ำเจ้ำของข้อมูลจะบอกให้ด ำเนินกำรอย่ำงใดตำมข้อ 6. เว้นแต ่

2.1 เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประมวล
กฎหมำยแพ่งและอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ เป็นต้น 

2.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
2.3 เพื่อประโยชน์ของท่ำน และกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำได้ในเวลำนั้น 
2.4 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ 8PLAN หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท 
2.5 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 
2.6 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร 

ตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำสัญญำนั้น 
2.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ  
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หรือเพื่อกำรศึกษำ วิจัย กำรจัดท ำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม 
ข้อมูลที่ 8PLAN จัดเก็บจะมีรำยละกำรดังต่อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล, อีเมล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท,์ ID Line , อำชีพ, รำยได้, อำย,ุ เพศ, หมำยเลขประจ ำเครื่องคอมพิวเตอร์
, ประเภทบรำวเซอร์, โดเมน, เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม, เวลำเข้ำเว็บไซต์, ที่อยู่เว็บไซต์อ้ำงอิง , กำรบันทึกวีดีโอ เสียง
และภำพในกำรใช้บริกำร ข้อมูลเบื้องต้นกำรให้บริกำร อำทิ ข้อมูลควำมต้องกำรของลูกค้ำ , ข้อมูลกำรสอบถำม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้บริกำร  

 

3. มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยและคณุภาพของข้อมูล 
3.1 8PLAN ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  8PLAN  จึง 

ก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรรักษำ
ควำมลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันกำรสูญหำย กำรเข้ำถึง ท ำลำย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มี
สิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ตลอดจนกำรป้องกันมิให้มีกำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญำต ทั้งนี้ เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดในนโยบำยของ 8PLAN และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
       3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ 8PLAN ได้รับมำ เช่น ชื่อ อำยุ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขบัตรประชำชน 
ข้อมูลทำงกำรเงิน เป็นต้น ซึ่งสำมำรถบ่งบอกตัวบุคคลของท่ำนได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
จะถูกน ำไปใช้ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนของ 8PLAN เท่ำนั้น และ 8PLAN จะด ำเนินมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

4. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล 
8PLAN รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน เพื่อประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ท่ำน รวมถึงบริกำรที่ท่ำน

สนใจ หรือเพื่อประโยชน์ในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตำมควำมสนใจของท่ำน หรือเพื่อ
ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอบริกำรหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ 8PLAN และ/หรือบุคคลที่เป็นตัวแทน หรือมีควำม
เกี่ยวข้องกับ 8PLAN และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตำม
กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัท ทั้งขณะนี้และภำยภำคหน้ำ รวมทั้งยินยอมให้ 8PLAN ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ 8PLAN กลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สนใจจะเข้ำรับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ 
หน่วยงำน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญำอยู่กับ 8PLAN หรือมีควำมสัมพันธ์ด้วย โดยยินยอมให้ 8PLAN ส่ง โอน และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวได้ และ 8PLAN จะจัดเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวไว้ตำมระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรับวัตถุประสงค์
เหล่ำนั้นเท่ำนั้นหำกภำยหลังมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 8PLAN จะประกำศให้ท่ำน
ทรำบ 
        4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับ 8PLAN ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนำคต 

4.2 เพื่อประโยชน์ในกำรยืนยันหรือระบุตัวตนของลูกค้ำเมื่อเข้ำใช้งำนบริกำรต่ำง ๆ กำรท ำสัญญำ กำรปฏิบัติตำม  
สัญญำหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของลูกค้ำ   

1. เพื่อตรวจสอบข้อมูลกำรใช้บริกำรของลูกค้ำ ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของระบบในกำรใช้
บริกำร กำรจัดกำรและกำรคุ้มครองโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง  8PLAN อำจน ำข้อมูลส่วน
บุคคลของลูกค้ำ เพียงเท่ำที่จ ำเป็นและอำจด ำเนินกำรให้มีกำรเข้ำรหัส (Encrypt) ก่อนน ำไปใช้และ/หรือจัดให้
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มีกำรสุ่มตรวจ กำรทดสอบกำรเข้ำใช้งำนโดยบุคคลอื่นเพื่อน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตรวจจับ 
ป้องกัน หรือขจัดกำรฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่อำจจะเป็นกำรละเมิดกฎหมำย ระเบียบกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้อง 
หรือข้อตกลงและเงื่อนไขกำรใช้งำนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ 8PLAN (ถ้ำมี) และเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของระบบ 

2. เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริกำร และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ แก่ลูกค้ำมำกยิ่งขึ้น 
3. เพื่อติดต่อลูกค้ำ ผ่ำนทำง Social network โทรศัพท์ ข้อควำม (SMS) อีเมล (E-mail) หรือไปรษณีย์ หรือผ่ำน

ช่องทำงใด ๆ เพื่อสอบถำม หรือแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้ำ 
หรือส ำรวจควำมคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่ำวสำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของ 8PLAN ตำมที่จ ำเป็น 

4. เพื่อประมวลผล วิเครำะห์ประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของ 8PLAN เช่น เพื่อประโยชน์ในกำร
ตั้งค่ำและกำรจัดกำรบัญชี กำรส่งมอบกำรสื่อสำรกำรตลำด และกิจกรรมกำรศึกษำ วิจัย จัดท ำสถิติ ส ำรวจ 
วิจัยและพัฒนำกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรพัฒนำกำรให้บริกำรและจัดท ำกำรตลำดหรือกำรโฆษณำภำยในกลุ่ม
8PLAN เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจัดส่งเนื้อหำ กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่ำงๆ 
ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ที่เหมำะสมเพื่อให้กำรให้บริกำรต่ำง ๆ ให้ตรงกับควำมสนใจของลูกค้ำ กำรท ำ
ให้เป็นส่วนตัวของเนื้อหำข้อมูลธุรกิจหรือประสบกำรณ์ของผู้ใช้ ป้องกันกำรฉ้อโกง ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตำม
กฎหมำย และข้อก ำหนดกำรตรวจสอบภำยใน 

5. เพื่อกำรท ำกำรตลำดร่วมกัน (Share marketing)กับ 8PLAN ในกลุ่ม โดย บริษัทเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลให้ 
8PLAN ในกลุ่ม ซึ่งกำรประมวลผลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ ทั้งนี้โดยกำรขอควำมยินยอมจำกลูกค้ำก่อน 

 

5. ข้อจ ากัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
8PLAN จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำได้ ตำมควำมยินยอมของลูกค้ำโดยจะต้องเป็นกำรใช้ตำมวัตถุประสงค์

ของกำรเก็บรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลของ 8PLAN เท่ำนั้น 8PLAN จะก ำกับดูแลพนักงำน เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ปฏิบัติงำนของ 
8PLAN มิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำนอกเหนือไปจำกวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่ 

5.1 เป็นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เช่น พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประมวลกฎหมำยแพ่งและอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่งและอำญำ เป็นต้น 

5.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 
5.3 เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำและกำรขอควำมยินยอมไม่อำจกระท ำได้ในเวลำนั้น 
5.4 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยของ 8PLAN หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท 
5.5 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย หรือสุขภำพของบุคคล 
5.6 เป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรปฏิบัติตำมสัญญำซึ่งเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญำหรือเพื่อใช้ในกำรด ำเนินกำร 

ตำมค ำขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้ำท ำสัญญำนั้น 
5.7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำเอกสำรประวัติศำสตร์หรือจดหมำยเหตุ เพื่อประโยชน์สำธำรณะ  

หรือเพื่อกำรศึกษำ วิจัย กำรจัดท ำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสม 
5.8 8PLAN อำจใช้บริกำรสำรสนเทศของผู้ให้บริกำรซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกเพื่อให้ด ำเนินกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วน 
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บุคคล ซึ่งผู้ให้บริกำรนั้นจะต้องมีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย โดยห้ำมด ำเนินกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลนอกเหนือจำกที่ 8PLAN ก ำหนด 
 

6. สิทธเิกี่ยวกับข้อมูลส่วนบคุคลของเจ้าของข้อมูล 
6.1 เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอเข้ำถึง ขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล ขอตรวจสอบข้อมูลกำรเข้ำใช้บริกำรต่ำงๆ หรือ 

ขอให้เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บริษัทก ำหนด ณ ส ำนักงำนของ 8PLAN ทั้งนี้ 8PLAN 
อำจปฏิเสธค ำขอของท่ำนได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือตำมค ำสั่งศำล 

6.2 เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และท ำให้ข้อมูล 
เป็นปัจจุบันได้ 

6.3 เจ้ำของข้อมูลสำมำรถขอลบหรือท ำลำยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่  8PLAN ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องในกำรเก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำว 

 

7. การเปิดเผยเกี่ยวกับการด าเนนิการ แนวปฏิบัติ และนโยบายที่เกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคล 
8PLAN มีนโยบำยปฏิบัติตำมกฎหมำย รวมถึงประกำศต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่ำด้วย

มำตรกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิควำมเป็นส่วนตัว และสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของตน และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงออกมำตรกำรคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้บริกำรบนหน้ำเว็บไซต์ของ 8LAN 
 

8. ลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
 8PLAN ด ำเนินกำรให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ เขียนแบบ ด้ำนอำคำร ตกแต่งภำยใน และอื่น ๆ โดยเนื้อหำในกำร
ออกแบบฟรี  หรือ อื่น ๆ ให้กับผู้ใช้บริกำร หรือ ลูกค้ำ ลิขสิทธิ์ทำงปัญญำทั้งหมดเป็นของ 8PLAN กำรที่ลูกค้ำน ำไปใช้ จะต้อง
ได้รับกำรอนุญำต ให้ใช้สิทธิ์จำก 8PLAN เป็นลำยลักษณ์อักษรก่อน      
 
9. ช่องทางการติดต่อบริษัทและแจ้งลบขอ้มูลส่วนตัว 

สำยงำนกำรบริกำรลูกค้ำและกำรตลำด บริษัท อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น จ ำกัด  จ ำกัด เลขที่ 170 ถนนชัยภูมิ-ตำด
โตน ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 หรือติดต่อผ่ำนเว็บไซต ์www.8-plan.com โทร. 044-822232 
 
 

ทีมงาน 8PLAN   


