
หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) (ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สถาบนัฯ”) 

ใหค้วามส าคัญและมุ่งมั่นในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลที่สมัครสมาชิกบารโ์คด้กับสถาบันฯ 

(ต่อไปนีจ้ะเรียกว่า “สมาชิก”) ทางสถาบันฯ จึงได้ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ

สมาชิก รวมถึงแนวทางในการปฏิบติัตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้เพื่อใหส้มาชิกไดร้บัทราบ และเขา้ใจถึงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของสมาชิก ดงัต่อไปนี  ้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

 สถาบันฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และได้เก็บรวบรวมและประมวลผลตามหนังสือให้ความ

ยินยอมการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลฉบบันี ้โดยสถาบนัฯ ไดจ้ดัเก็บรวบรวม 

และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าที่จ  าเป็นตามวตัถุประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้และ/หรือเปิดเผย

ขอ้มลูสว่นบคุคลของสถาบนัฯ ซึ่งจ าแนกประเภทขอ้มลูสว่นบคุคล ดงันี ้

ประเภทของข้อมูลส่วน
บุคคล 

รายละเอียด 

ขอ้มลูสว่นบคุคลพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค าน าหนา้ ชื่อ นามสกลุ หมายเลขประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขพาส
สปอรต์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 

ขอ้มลูดา้นเทคนิค 
ส าห รับผู้ สมัค รสมาชิ ก ผ่ า น
เว็บไซต ์GS1 (www.gs1th.org) 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูการเขา้ใชง้านเว็บไซตแ์ละระบบต่างๆ ขอ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอร ์
(Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้งานรายอ่ืน 
ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของ
คอมพิวเตอร ์รหัสประจ าตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ 
ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์ประเภทเบราว์เซอร์ 
(Browser) ขอ้มูลบนัทึกการเขา้ออกระบบต่างๆ หรือเว็บไซตท์ี่มีการเขา้ถึงก่อน
และหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบข้อมูลบันทึก
เวลาเขา้ออกส านกังาน ขอ้มลูบนัทึกการเขา้สู่ระบบ (Login Log) ขอ้มลูรายการ
การท าธุรกรรม (Transaction Log) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน สถิติการเข้า
ระบบ เวลาที่ เยี่ ยมชมระบบ (Access Time) ที่ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ 
(Cookies) หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่คลา้ยกนั 

 
  



วัตถุประสงคก์ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบนัฯ จะด าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาชิก โดยจะกระท าโดยมีวตัถุประสงค ์ขอบเขต 

และใชว้ิธีการท่ีชอบดว้ยกฎหมาย โปรง่ใส และเป็นธรรม ภายใตฐ้านการประมวลผล ดงัต่อไปนี ้

1. เพื่อการประมวลผล การบรหิารจดัการ และการพิจารณาเก่ียวกบัการรบัสมคัรสมาชิก หรือธุรกรรมต่างๆ 

ที่สมาชิกยื่นต่อสถาบนัฯ 

2. เพื่อการตรวจสอบ การวิเคราะห ์การประมวลผล การจ่ายเงินตามสญัญาใหส้ิทธิ์การเป็นสมาชิก รวมถึง

การต่ออาย ุการเปลี่ยนแปลงแกไ้ข การโอนสิทธิ์ การขอกลบัมาใชเ้ลขหมายเดิม และการยกเลิกการเป็น

สมาชิก 

3. เพื่อใหบ้รกิารและน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหค้ าแนะน าและความช่วยเหลือที่เหมาะสม

กบัสมาชิก ทัง้จากสถาบนัฯ และจากหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทยที่เก่ียวขอ้ง 

4. เพื่อสรา้งบญัชีผูใ้ชส้  าหรบัสมาชิกแต่ละราย ในระบบฐานขอ้มลูสินคา้ของสถาบนัฯ 

5. เพื่อใช้ในการเปิดเผยสถานะการเป็นสมาชิกของสถาบันฯ ผ่านเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลและ

แอปพลิเคชั่นต่างๆ ของสถาบันฯ และองคก์ร GS1 ส านักงานใหญ่ (GS1 AISBL) รวมถึงหน่วยงาน

ภายใต้การก ากับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้สาธารณชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศรับทราบถึงสถานะการเป็นสมาชิกและสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเลขหมาย

ดงักลา่วตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของสถาบนัฯ 

6. เพื่อรวบรวมขอ้มลูไวเ้ป็นฐานขอ้มลูของสถาบนัฯ หรือขอ้มลูเชิงสถิติเก่ียวกับจ านวนผูเ้ยี่ยมชมเว็บไซต ์

ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของสถาบันฯ องค์กร GS1 ส านักงานใหญ่ (GS1 

AISBL) และหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง 

แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรง 

 สถาบนัฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากสมาชิกโดยตรง โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคล จากกระบวนการรบั

สมคัรสมาชิก หรือหนงัสือใหค้วามยินยอม ทัง้นี ้ในบางกรณีสถาบนัฯ อาจจะไดร้บัขอ้มลูจากบุคคลที่สามในกรณีอ่ืน

ดว้ย 

  

 

 



2. ไดร้บัขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลอื่นโดยตรง 

 ขอ้มลูสว่นบุคคลของบุคคลอ่ืนที่สมาชิกไดใ้หไ้วก้บับริษัท ซึ่งอาจจะใหข้อ้มลูสว่นบุคคลที่เก่ียวกบับุคคลอ่ืน 

ไดแ้ก่ ผูม้ีอ  านาจด าเนินการ หรือ ผูป้ระสานงาน เป็นตน้ ซึ่งสถาบนัฯ  จะใชข้อ้มูลเหล่านัน้เพื่อการติดต่อในกรณีที่

เก่ียวกบัการสมคัรสมาชิกบารโ์คด้และการการใชง้านเครื่องหมายบารโ์คด้เท่านัน้ 

 3. สถาบนัฯ อาจรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากองคก์รอ่ืน 

 สถาบนัฯ อาจรวบรวมขอ้มลูจากองคก์รอ่ืนเพื่อกระบวนการสมคัรสมาชิกบารโ์คด้ ไดแ้ก่ กรณีการตรวจสอบ

ขอ้มลูบรษิัทจากฐานขอ้มลูของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เป็นตน้ 

4. สถาบนัฯ อาจจดัเก็บบนัทกึขอ้มลูการเขา้ออกเว็บไซต ์(Log Files) ของท่าน โดยจะจดัเก็บขอ้มลูดงันี ้หมายเลขไอ

พี (IP Address) หรือ เวลาการเขา้ใชง้าน เป็นตน้ 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สถาบนัฯ จดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของสมาชิก ทัง้ในรูปแบบดิจิตอลไฟล ์(Soft copy) และเอกสาร (Hard Copy) 

2. สถาบนัฯ จัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว ้ณ ที่ท าการของสถาบนัฯ โดยจะจัดใหม้ีมาตรการรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างเหมาะสม 

3. กรณีสมาชิกสมคัรใหม่และมีการต่ออายกุารเป็นสมาชิกทกุปี ทางสถาบนัฯ จะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาชิกไว้

ตลอดอายุการเป็นสมาชิก และจะเปิดเผยสถานะการเป็นสมาชิกของสถาบนัฯ ผ่านเว็บไซต ์ระบบฐานขอ้มูลและ

แอปพลิเคชั่นต่างๆ ของสถาบนัฯ และองคก์ร GS1 ส านกังานใหญ่ (GS1 AISBL) รวมถึงหน่วยงานภายใตก้ารก ากับ

ดแูลของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เก่ียวขอ้ง 

4. กรณีสมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิก ถูกเพิกถอนสิทธิ์การเป็นสมาชิก หรือมีการโอนสิทธิ์ใหแ้ก่สมาชิกรายอ่ืน ท่ีท า

ใหพ้น้สภาพการเป็นสมาชิกสถาบันฯ ทางสถาบันฯ จะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกไว้ในระบบ

ฐานขอ้มลูภายในเพื่อประโยชนด์า้นการตรวจสอบและติดตามขอ้มลู เนื่องมาจากนโยบาย GTIN Non-Reuse ของ

องคก์ร GS1 ส านกังานใหญ่ (GS1 AISBL) ซึ่งหา้มมิใหน้ าหมายเลขบารโ์คด้หรือ GTIN ที่ตัง้ใหแ้ก่สินคา้รายการใด

รายการหนึ่งไปแลว้กลบัมาใชซ้  า้ หรือน ากลบัมาตัง้ใหแ้ก่สินคา้รายการใหม่ และหา้มมิใหน้ าไปขายใหแ้ก่สมาชิกราย

อ่ืน แต่ทัง้นี ้ทางสถาบนัฯ จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของสมาชิกรายดงักลา่วนี ้นบัแต่วนัที่สิน้สดุสญัญา 

5. สถาบนัฯ จะท าการทบทวนการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุก 10 ปี นับแต่นโยบายฉบบันีใ้ชบ้ังคับ 

เพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของสมาชิก 

6. เมื่อหมดความจ าเป็น หรือสถาบนัฯ ไม่มีสิทธิในการเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาชิกแลว้ สถาบนัฯ จะด าเนินการ

ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวดว้ยวิธีการที่ท าใหไ้ม่สามารถน าขอ้มลูเหล่านัน้กลบัมาใชไ้ดอี้ก และจะด าเนินการ



ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการทบทวนความจ าเป็นในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามขอ้ 5. หรือ

วนัที่ไม่มีสิทธิในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ 

การติดต่อ GS1 

สมาชิก สามารถติดต่อเจา้หนา้ที่สถาบนัฯ ในกรณีที่มีขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ หรือขอถอนความยินยอม 

ตามหนงัสือฉบบันีเ้มื่อใดก็ได ้โดยสามารถติดต่อมาไดท้ี่ 

ฝ่ายงานสมาชิก สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

เลขที่ 2 อาคารปฎิบติัการเทคโนโลยีเชิงสรา้งสรรค ์ชัน้ 11 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ถนนนางลิน้จี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

เบอรโ์ทรศพัท ์02-345-1200 หรืออีเมล info@gs1thailand.org  

 

ข้อสงวนสิทธิ ์

สถาบันฯ ไม่มีจุดประสงคใ์นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือ

บริการแก่สมาชิก หรือการติดตามพฤติกรรมของสมาชิกเมื่ออยู่ในประเทศอ่ืน หากมีกรณีพิพาทเกิดขึน้ ใหตี้ความ

ตามหนงัสือฉบบัภาษาไทย โดยใชก้ฎหมายไทยในการตีความ และใหศ้าลไทยเป็นศาลที่มีอ  านาจในการพิจารณาคดี

เท่านัน้ 

 

ขา้พเจา้ ไดอ่้านและเขา้ใจข้อก าหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของ

หนังสือใหค้วามยินยอมนีอ้ย่างชัดเจนแลว้ และตกลงยินยอมใหส้ถาบนัฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรือ เปิดเผยขอ้มูลส่วน

บุคคลของข้าพเจา้ที่มีอยู่กับสถาบันฯ ตามเงื่อนไขในหนังสือให้ความยินยอม ฉบับนี ้จึงไดล้งลายมือชื่อไว้เป็น

หลกัฐาน 

ลงชื่อ____________________________สมาชิก/ผูม้ีอ  านาจด าเนินการ 

       (____________________________) (เขียนชื่อตวับรรจง) 

       วนัที่_____เดือน_______พ.ศ._____ 

 

mailto:info@gs1thailand.org

