
นโยบายความเป็นส่วนตวั 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ ถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดวา่เร่ืองความเป็นสว่นตวัของลกูค้าเป็น

เร่ืองสําคญั และเราจะจดัเก็บ บนัทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่น เมื่อท่านใช้บริการตา่งๆของ

เรา และเมื่อทา่นเข้าสู ่www.origin.co.th ตามท่ีกําหนดไว้ด้านลา่งนี ้

การปกปอ้งรักษาข้อมลูเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความนา่เช่ือถือและความไว้วางใจ ความเป็นสว่นตวัของทา่นถือเป็นเร่ืองสาํคญัของ

เรา เราจึงจะใช้ช่ือหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทา่น เพียงเฉพาะสาํหรับกิจการท่ีได้กําหนดไว้ในนโยบายความเป็นสว่นตวันี ้

เทา่นัน้ เราจะจดัเก็บข้อมลูเพียงเทา่ท่ีจําเป็นสาํหรับการดําเนินการดงักลา่ว และเราจะจดัเก็บเพียงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ติดตอ่ทางธุรกิจระหวา่งทา่นกบัเราเทา่นัน้ 

เราจะเก็บรักษาข้อมลูของทา่นในระยะเวลาเพียงเทา่ท่ีกฎหมายอนญุาตให้กระทําหรือในระยะเวลาเทา่ท่ีจําเป็นสาํหรับ

วตัถปุระสงค์ของการจดัเก็บข้อมลูนัน้ ๆ 

ทา่นสามารถเข้าถงึหรือเยีย่มชมแพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายท่ีให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเข้าหาข้อมลู

ในเวบไซต์ ของออริจิน้ และเลอืกชมสนิค้าโดยไมจํ่าเป็นต้องให้ข้อมลูสว่นตวัใด ๆ ระหวา่งท่ีทา่นเยีย่มชมแพลตฟอร์มสถานะ

ของทา่นจะไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย และเราจะไมส่ามารถระบตุวัตนของทา่นได้ตลอดเวลาท่ีทา่นเข้าเยีย่มชมแพลตฟอร์มเว้นแตท่า่น

จะได้มีบญัชีบนแพลตฟอร์มและทา่นได้เข้าสูร่ะบบโดยใช้ช่ือบญัชีและรหสัผา่น 

หากทา่นมีความคิดเห็น คาํแนะนําหรือคําติชม ทา่นสามารถตดิตอ่เรา (และเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมลู) โดยทางโทรศพัท์ เบอร์ 

020 300 000 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 

เมื่อทา่นสร้างบญัชีออริจิน้ หรือให้ข้อมลูสว่นตวัของทา่นผา่นทางแพลตฟอร์ม ข้อมลูท่ีเราจดัเก็บอาจรวมถงึข้อมลูตา่ง ๆ เหลา่นี ้

ของทา่น 

• ช่ือ 

• อีเมล์ 

• หมายเลขติดตอ่ 

• หมายเลขโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 

ทา่นจะต้องจดัสง่ข้อมลูให้แก่เรา ตวัแทนผู้ รับมอบอํานาจของเรา หรือจดัสง่เข้าสูแ่พลตฟอร์มเทา่นัน้ และข้อมลูดงักลา่วจะต้อง

เป็นข้อมลูท่ี ถกูต้องแท้จริง ครบถ้วน และไมทํ่าให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ทา่นจะต้องอพัเดทข้อมลูของทา่นให้เป็นปัจจบุนั 

และแจ้งให้เราทราบเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงข้อมลูตา่ง ๆ (รายละเอียดตามท่ีจะได้กลา่วข้างลา่ง) เราสงวนสทิธิท่ีจะร้องขอ

เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบยนืยนัวา่ข้อมลูท่ีทา่นให้มานัน้ถกูต้อง 

เราจะสามารถจดัเก็บข้อมลูสว่นตวัของทา่นหากทา่นสง่มอบข้อมลูให้เราด้วยความสมคัรใจของทา่นเทา่นัน้ หากทา่นเลอืกจะ

ไมส่ง่ข้อมลูสว่นตวัของทา่นให้แกเ่ราหรือเลอืกท่ีจะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่น เราอาจไมส่ามารถ

https://www.origin.co.th/


ให้บริการของเราแก่ทา่นได้ ทา่นอาจจะต้องเข้าถงึและปรับเปลีย่นข้อมลูสว่นตวัของทา่นท่ีทา่นได้สง่มอบให้เราได้ตลอดเวลา

ตามท่ีได้กําหนดไว้ด้านลา่งนี ้

 

หากทา่นได้สง่มอบข้อมลูของบคุคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือวา่ทา่นได้รับความยินยอมหรือได้รับอนญุาตจาก

บคุคลภายนอกผู้ เก่ียวข้องท่ีจะเปิดเผยและสง่มอบข้อมลูสว่นตวันัน้ ๆ แก่เรา 

 

หากทา่นสมคัรเพ่ือใช้งานออริจิน้โดยผา่นทางบญัชีโซเชียลมเิดีย (Social Media) หรือเช่ือมตอ่บญัชีออริจิน้กบับญัชีโซเชียล

มิเดียของทา่น หรือใช้บริการอ่ืน ๆ ของออริจิน้ เราอาจเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัทา่นท่ีทา่นได้ให้ไว้โดยสมคัรใจกบับญัชีโซเชียล

มิเดียของทา่นผา่นทางผู้ให้บริการโซเชียลมเิดียรายนัน้ ๆ ภายใต้นโยบายตา่ง ๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจดัการข้อมลูสว่นตวัของ

ทา่นท่ีได้รับมาดงักลา่วตามนโยบายความเป็นสว่นตวัของออริจิน้ 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว 

เราจะใช้ข้อมลูสว่นท่ีเราได้รับจากทา่นหรือสง่ตอ่แก่บคุคลภายนอก (รวมถึงบริษัทท่ีเก่ียวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายท่ีเป็น

บคุคลภายนอก) เพ่ือประโยชน์ของกิจการทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นดงัจะได้กลา่วตอ่ไปนี ้

• เพ่ือดําเนินการหรือสนบัสนนุการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายท่ีได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ

การใช้แพลตฟอร์ม 

• เพ่ือดําเนินการตามคาํสัง่ซือ้ของทา่นท่ีสง่ผา่นทางแพลตฟอร์ม ไมว่า่จะเป็นการขายสนิค้าโดยออริจิน้หรือผู้ขายท่ีเป็น

บคุคลภายนอก การจา่ยเงินของทา่นผา่นทางแพลตฟอร์มสาํหรับสนิค้า ไมว่า่จะขายโดยออริจิน้หรือผู้ขายท่ีเป็น

บคุคลภายนอกจะถกูจดัการโดยตวัแทนของเรา 

• เพ่ือแจ้งให้ทา่นทราบเก่ียวกบัสนิค้าและ สถานะการซือ้สนิค้า ไมว่า่จะขายผา่นแพลตฟอร์มโดยออริจิน้หรือผู้ขายท่ี

เป็นบคุคลภายนอก และเพ่ือการบริการลกูค้าอ่ืน ๆ 

• เพ่ือเปรียบเทียบข้อมลูและตรวจสอบกบับคุคลภายนอกเพ่ือรับรองความถกูต้องของข้อมลู 

• ใช้ข้อมลูท่ีทา่นได้สง่มอบให้เพ่ือจดัการบญัชีการใช้งานของทา่นท่ีทา่นมีกบัเรา (ถ้าม)ี เพ่ือตรวจสอบและจดัการการ

ธุรกรรมทางการเงินอนัเก่ียวกบัการจ่ายเงินท่ีทา่นได้จดัทําขึน้ทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบการดาวน์

โหลดข้อมลูจากแพลตฟอร์ม เพ่ือพฒันาแผนผงั การจดัหน้าและเนือ้หาของหน้าตา่ง ๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแตง่

สาํหรับผู้ใช้ เพ่ือระบตุวัตนผู้ เข้าใช้ เพ่ือการวิเคราะห์สถิติและพฤตกิรรมของผู้ใช้ เพ่ือจดัสง่ข้อมลูท่ีเราคาดวา่ทา่นวา่มี

ประโยชน์สาํหรับทา่นหรือท่ีทา่นได้ร้องขอจากเราให้แก่ทา่น รวมถงึข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการของเราและของ

ผู้ขายท่ีเป็นบคุคลภายนอก เว้นแตท่า่นจะได้ปฎิเสธการตดิตอ่เพ่ือวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

• เมื่อทา่นได้สมคัรเพ่ือเปิดบญัชีการใช้บริการกบัออริจิน้หรือได้สง่มอบข้อมลูสว่นตวัของทา่นผา่นทางแพลตฟอร์ม เรา

ใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่นเพ่ือสง่ขา่วสารทางการตลาดและโปรโมชัน่ตา่ง ๆ เก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการของเราหรือของ

ผู้ขายท่ีเป็นบคุคลภายนอกเป็นครัง้คราว ทา่นสามารถยกเลกิการรับข้อมลูการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบ

การยกเลกิการรับข้อมลูท่ีอยูใ่นข้อมลูทางการตลาดท่ีจดัสง่ให้ เราอาจใช้ข้อมลูการตดิตอ่ของทา่นเพ่ือสง่เอกสาร

ขา่วสารจากเราหรือจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องของเรา และ 



• ในกรณีท่ีเป็นข้อยกเว้นและออริจิน้ถกูขอให้เปิดเผยข้อมลูสว่นตวั เช่นในกรณีท่ีมมีลูให้เช่ือวา่การเปิดเผยดงักลา่วอาจ

ปอ้งกนัการขม่ขูต่อ่ชีวติหรือร่างกาย สาํหรับวตัถปุระสงค์ในการบงัคบัใช้กฎหมาย หรือการปฏิบตัติามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบงัคบัหรือการร้องขออ่ืนใด 

ออริจิน้อาจสง่มอบข้อมลูสว่นตวัของทา่นให้แก่บคุคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราสาํหรับวตัถปุระสงค์ดงักลา่วมาข้างต้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพ่ือดาํเนินธุรกรรมตา่ง ๆ กบัทา่นให้สาํเร็จ จดัการบญัชีการใช้บริการของทา่น จดัการความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ 

กบัทา่น การตลาด การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั การร้องขออ่ืนๆ ท่ีออริจิน้เห็นวา่จําเป็น ในการแบง่ปันข้อมลู

ให้แก่บคุคลดงักลา่ว ออริจิน้จะพยายามอยา่งถึงท่ีสดุเพ่ือรับรองวา่บคุคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและ

ปกปอ้งข้อมลูสว่นตวัของทา่นจากการเข้าถึง การจดัเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไมไ่ด้รับอนญุาต หรือความเสีย่งอ่ืน ๆ ใน

ลกัษณะเดียวกนั และจะต้องเก็บข้อมลูสว่นตวัของทา่นในระยะเวลาเทา่ท่ีจําเป็นสาํหรับกิจการท่ีได้กลา่วไว้ด้านบนนีเ้ทา่นัน้ 

ออริจิน้ไมเ่คยและไมไ่ด้ทําธุรกิจในการค้าข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าแก่บคุคลภายนอก 

การเพิกถอนความยนิยอม 

ทา่นอาจสง่คําคดัค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นสาํหรับกิจการตา่ง ๆ หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ด้านบน 

แก่เราได้ตลอดเวลา โดยตดิตอ่เราผา่นทางอีเมล์ท่ีระบไุว้ด้านลา่งนี ้โปรดทราบวา่หากทา่นได้สง่คาํคดัค้านการใช้หรือการ

เปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นสาํหรับกิจการตา่ง ๆ หรือเพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ด้านบน ขึน้อยูก่บัพฤติการณ์ของคาํคดัค้าน 

เราอาจไมอ่ยูใ่นสถานะท่ีจะจดัสง่สนิค้าหรือบริการให้แก่ทา่นหรือปฏิบตัิตามสญัญาตอ่ทา่นได้ เราขอสงวนสทิธิทางกฎหมาย

และการเยียวยาไว้โดยชดัแจ้งในกรณีซึง่เราไมส่ามารถจดัสง่สนิค้าหรือบริการให้แก่ทา่นหรือตามปฏิบตัิตามสญัญาตอ่ทา่นได้

อนัเกิดจากคําคดัค้านดงักลา่ว 

การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตวัของท่าน 

ทา่นสามารถอพัเดทหรือปรับเปลีย่นข้อมลูสว่นตวัของทา่นได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสูบ่ญัชีการใช้บริการของทา่นบน

แพลตฟอร์มของออริจิน้ หากทา่นไมม่ีบญัชีการใช้บริการกบัเราทา่นอาจทําการอพัเดทหรือปรับเปลีย่นข้อมลูสว่นตวัได้โดยการ

ติดตอ่เราผา่นทางอีเมล์ท่ีเราได้ให้ไว้ 

เราจะดําเนินการสง่ข้อมลูสว่นตวัท่ีได้รับการปรับเปลีย่นแล้วแก่บริษัทในเครือท่ีเราได้แบง่ปันข้อมลูสว่นตวัของทา่น หากข้อมลู

สว่นตวัของทา่นยงัคงจําเป็นตอ่กิจการท่ีกลา่วไว้ข้างบน 

ความปลอดภยัของข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

ออริจิน้รับรองวา่ข้อมลูท่ีจดัเก็บทัง้หมดจะถกูจดัเก็บอยา่งปลอดภยั เราปอ้งกนัข้อมลูสว่นตวัของทา่นโดย 

• จํากดัการเข้าถงึข้อมลูสว่นตวั 

• จดัให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้มีการเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต 

• จดัการทําลายข้อมลูสว่นตวัของทา่นเพ่ือความปลอดภยัเมื่อข้อมลูดงักลา่วไมจํ่าเป็นสาํหรับวตัถปุระสงค์ทาง

กฎหมายและธุรกิจอีกตอ่ไป 



หากทา่นมีเหตใุห้เช่ือวา่ความเป็นสว่นตวัของทา่นได้ถกูละเมดิโดยออริจิน้ กรุณาติดตอ่เราผา่นทางอีเมล์ท่ีระบไุว้ข้างลา่งนี ้

รหสัผา่นของทา่นเป็นกญุแจสาํหรับบญัชีการใช้บริการของทา่น กรุณาใช้ตวัเลข ตวัอกัษรหรือสญัลกัษณ์ท่ีแตกตา่งกนั และไม่

แบง่ปันรหสัผา่นออริจิน้แก่ผู้ อ่ืน หากทา่นได้แบง่ปันรหสัผา่นแก่ผู้ อ่ืน ทา่นจะรับผิดชอบตอ่การกระทําตา่ง ๆ ท่ีได้กระทําลงใน

นามหรือผา่นทางบญัชีการใช้บริการของทา่นและผลท่ีตามมา หากทา่นไมส่ามารถควบคมุรหสัผา่นของทา่นได้ ทา่นอาจไม่

สามารถควบคมุข้อมลูสว่นตวัของทา่นหรือข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีสง่ให้แกอ่อริจิน้ทา่นอาจต้องยอมรับนิตกิรรมใด ๆ ท่ีทําลงในนามของ

ทา่น ดงันัน้หากรหสัผา่นของทา่นถกูเปิดเผยหรือไมเ่ป็นความลบัอีกตอ่ไปไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ หรือทา่นมีเหตท่ีุอาจเช่ือได้วา่

รหสัผา่นนัน้ถกูเปิดเผยหรือไมเ่ป็นความลบัอีกตอ่ไป ทา่นควรท่ีจะติดตอ่เราและเปลีย่นรหสัผา่นของทา่น เราขอเตือนให้ทา่น

ออกจากระบบบญัชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทกุครัง้ท่ีทา่นใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ 

ออริจิน้หรือผู้ให้บริการท่ีได้รับอนญุาตอาจจะใช้ โปรแกรมคกุกี ้(cookies) หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลงึกนัเพ่ือจดัเก็บข้อมลู 

เพ่ือช่วยให้เราสามารถจดัให้มีการบริการท่ีดีขึน้ เร็วขึน้ ปลอดภยัขึน้ และเพ่ือความเป็นสว่นตวัของทา่น เมื่อทา่นใช้บริการ และ/

หรือเข้าสูแ่พลตฟอร์ม 

เมื่อทา่นเข้าเยี่ยมชมออริจิน้ เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทเราทําการจดจําและบนัทกึข้อมลูท่ีบราวเซอร์ของทา่นสง่เข้ามาโดย

อตัโนมตัิเมือ่ทา่นเข้าเว็ปไซต์ของเรา ข้อมลูเหลา่นีอ้าจหมายรวมถงึ 

• ท่ีอยู ่ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของทา่น 

• ชนิดของบราวเซอร์ของทา่น 

• หน้าเว็ปไซต์ท่ีทา่นเข้าถึงก่อนท่ีทา่นจะเข้าสูแ่พลตฟอร์ม 

• หน้าเว็ปไซต์ท่ีทา่นเข้าชมในแพลตฟอร์ม 

• จํานวนเวลาท่ีทา่นใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดงักลา่ว สนิค้าหรือข้อมลูท่ีทา่นค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวนัท่ี 

และข้อมลูทางสถิติอ่ืนๆ 

ข้อมลูตา่ง ๆ เหลา่นี ้จะถกูจดัเก็บเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินเพ่ือช่วยให้เราพฒันาแพลตฟอร์ม การบริการและสนิค้าท่ีเรา

จดัหาให้ดีขึน้ 

โปรแกรมคกุกี ้(cookies) เป็นข้อมลูไฟล์ตวัอกัษรขนาดเลก็ (โดยปกติจะมีเพียงตวัอกัษรและตวัเลข) ท่ีจดัวางไว้บน

หนว่ยความจําของบราวเซอร์ของทา่นหรือบนอปุกรณ์ของทา่นเมื่อทา่นเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดขู้อความ โปรแกรมนีช้ว่ยให้เรา

จดจําอปุกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจําเพาะได้ และชว่ยให้เราสามารถจดัทําเนือ้หาให้เหมาะสมกบัความสนใจสว่นบคุคลของทา่น

ได้รวดเร็วขึน้ และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ตอ่ทา่นมากขึน้ 

คณุอาจจดัการและลบโปรแกรมคกุกี ้(COOKIES) ผา่นทางเบราว์เซอร์หรือการตัง้คา่อปุกรณ์ของคณุ สาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัวธีิการดงักลา่วโปรดไปท่ีเนือ้หาวธีิการช่วยเหลอืของเบราเซอร์หรืออปุกรณ์ของคณุ 

ไม่มีข้อมูลขยะสแปม สปายแวร์ ไวรัส 

ข้อมลูขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นัน้ไมไ่ด้รับอนญุาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตัง้คา่และคงสภาพ

ความต้องการ (Preference) ในการติดตอ่สือ่สารเพ่ือท่ีเราจะได้สง่ข้อมลูการติดตอ่สือ่สารตามท่ีทา่นต้องการ ทา่นไมไ่ด้รับ

อนญุาตหรือยอมรับให้เพ่ิมผู้ใช้รายอ่ืน (ไมว่า่จะเป็นผู้ใช้ท่ีเคยซือ้สนิค้าจากทา่น) เข้าสูร่ายช่ือผู้ รับของทา่น (ไมว่า่อีเมล์หรือ



จดหมาย) เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตโดยชดัแจ้ง ทา่นจะไมส่ง่ข้อความใด ๆ ท่ีมี ข้อมลูขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส ผา่นทาง

แพลตฟอร์ม หากทา่นต้องการรายงานข้อความท่ีนา่สงสยัให้เราทราบ กรุณาตดิตอ่ผา่นทางอีเมล์ ท่ีระบดุ้านลา่งนี ้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

ออริจิน้จะตรวจสอบประสทิธิภาพของนโยบายความเป็นสว่นตวัเป็นประจํา เราขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงนโยบายความ

เป็นสว่นได้ตลอดเวลา การเปลีย่นแปลงนโยบายดงักลา่วจะถกูประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม 

สิทธิของออริจิน้ 

ทา่นรับทราบและตกลงวา่ ออริจิน้มีสทิธิในการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัแก่ หนว่ยงานผู้มีอํานาจทางกฎหมาย หนว่ยงานการกํากบั

ควบคมุดแูล หนว่ยงานของรัฐ หนว่ยงานเก่ียวกบัภาษี หนว่ยงานในการบงัคบัใช้กฎหมาย และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ

เจ้าของสทิธิตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หากออริจิน้มีเหตอุนัควรเช่ือได้วา่การเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นนัน้จําเป็นสาํหรับการปฏิบตัิ

ตามหน้าท่ี ความรับผิดขอบ การจดัการและข้อตกลง ไมว่า่โดยสมคัรใจหรือการบงัคบั เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการให้ความร่วมมือ

กบัคําสัง่ การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบตา่ง ๆ ของหนว่ยงานนัน้ ๆ ภายใต้การบงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ทา่นตกลงวา่จะไมฟ่อ้งร้องดาํเนินคดีหรือดําเนินการใด ๆ ตอ่ออริจิน้ และสละสทิธิเรียกร้องหรือสทิธิอ่ืนใดอนัมตีอ่ ออริจิน้ท่ีอาจ

เกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัของทา่นภายใต้สถานการณ์ดงักลา่วข้างต้น 

การติดต่อออริจิน้ 

หากทา่นต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมลูสว่นตวัของทา่น ขอเรียกดขู้อมลูและ/หรือข้อมลูสว่นตวั มคีําถาม ความ

คิดเห็น ข้อกงัวล หรือขอความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค หรือเก่ียวกบัโปรแกรมคกุกี ้(cookies) กรุณาติดตอ่เรา (และเจ้าหน้าท่ี

คุ้มครองข้อมลู) โดยทางโทรศพัท์ 020 300 000 

A. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว 

เราอาจขอข้อมลูสว่นตวัของคณุจากแหลง่ตา่งๆ (เช่น จากคณุหรือผา่นทางบคุคลภายนอก) ซึง่รวมทัง้ 

1. ข้อมลูท่ีได้มา (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) เมือ่คณุลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ ซึง่ได้แก่ ช่ือ ท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยูอี่เมล และข้อมลูของอปุกรณ์ (เรียกรวมวา่ “ข้อมลูการลงทะเบียน”) 

2. ข้อมลูท่ีได้มา (โดยทางตรงหรือทางอ้อม) ในระหวา่งการใช้งานบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ของคณุ ซึง่ได้แก่

หมายเลขบญัชีธนาคาร ข้อมลูการจดัสง่สนิค้าและการออกบิล ท่ีอยูใ่นการจดัสง่บิล ข้อมลูการทําธุรกรรม หมายเลข

บตัรเครดติ/เดบิต และวนัท่ีหมดอาย ุและข้อมลูอ่ืนๆ จากธนาณตัหิรือเช็ค (เรียกรวมวา่ “ข้อมลูบญัชี”) 

3. ข้อมลูการลงทะเบียน ข้อมลูบญัชี หรือข้อมลูอ่ืนๆ อาจสามารถเข้าถึงหรือเก็บรวบรวมได้ (โดยอตัโนมตัิหรือไมใ่ช่โดย

อตัโนมตัิ) ในระหวา่งการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ และ/หรือในระหวา่งการใช้งานบญัชี

ชําระเงินสาํหรับออริจิน้ของคณุ 



ข้อมลูข้างต้นท่ีเราได้มาสามารถประกอบกนัเป็นข้อมลูสว่นตวัของคณุ เราดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือตรวจสอบให้แนใ่จวา่เรา

จะไมเ่ก็บรวบรวมข้อมลูจากคณุเพ่ิมเติม (ไมว่า่ข้อมลูนัน้จะประกอบกนัเป็นข้อมลูสว่นตวัหรือไมก็่ตาม) จนเกินความจําเป็น

สาํหรับเราท่ีจะมอบการบริการของเราให้แกค่ณุ หรือในการดําเนินการตามท่ีระบใุนสว่น B ของประกาศฉบบันี ้เพ่ือเป็นการ

ปกปอ้งบญัชีของคณุ ปฏิบตัิตามข้อผกูพนัทางกฎหมายของเรา ปกปอ้งสทิธิตามกฎหมายของเรา และดําเนินธุรกิจของเรา 

B. การใช้ข้อมูลส่วนตัว 

เราสามารถใช้ข้อมลูสว่นตวัเก่ียวกบัคณุท่ีเราได้มาเพ่ือจดุประสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตรวจสอบยืนยนัตวัตนของคณุ รวมทัง้ในระหวา่งการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ของคณุ 

2. ตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสมของคณุสมบตัขิองคณุในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ 

หรือเพ่ือใช้งานฟีเจอร์ และฟังก์ชัน่ใดๆ ของบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้นี ้

3. การดาํเนินการเพ่ือลงทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ใช้งาน การอนญุาตให้คณุสามารถเข้าสูร่ะบบด้วยการใช้ ID การเข้าระบบ

ของออริจิน้และการคงรักษาและจดัการการลงทะเบียนของคณุ 

4. การมอบบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้และการบริการลกูค้าท่ีเก่ียวข้องให้แก่คณุ รวมทัง้การอํานวยความสะดวกใน

การชําระบญัชีตามราคาซือ้สนิค้าและบริการตา่งๆ การบริการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทําการซือ้ การสง่หนงัสอืแจ้งเก่ียวกบั

การทําธุรกรรมของคณุ และการตอบคําถามหรือข้อสงสยัของคณุ คําติชม การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทตา่งๆ 

5. การปรับปรุงและขยายการบริการของเราด้วยวิธีการวจิยัและพฒันาฟังก์ชัน่ใหม่ๆ  ของบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้

ของคณุ หรือการใช้ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ๆ  ท่ีเราจะสามารถเสนอขายได้เป็นครัง้คราว 

6. ดําเนินการทําการวิจยั การวเิคราะห์เชิงสถิติ หรือการสาํรวจตา่งๆ ไมว่า่โดยปากเปลา่หรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

เพ่ือท่ีจะจดัการและปกปอ้งธุรกิจของเรา รวมทัง้โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา เพ่ือวดั

ประเมินผลการดาํเนินงานของบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ และการบริการอ่ืนๆ ท่ีเรามอบให้ และเพ่ือตรวจสอบให้

แนใ่จวา่คณุรู้สกึพงึพอใจในการบริการของเรา 

7. การวเิคราะห์แนวโน้มตา่งๆ การใช้งานและพฤติกรรมอ่ืนๆ (ไมว่า่จะเป็นแบบแยกเป็นรายบคุคลหรือแบบรวม) ซึง่ชว่ย

ให้เราเข้าใจวิธีท่ีคณุและฐานผู้ใช้งานโดยรวมของเราเข้าถึงและใช้งานบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ และกิจกรรมเชิง

พาณิชย์ท่ีสาํคญัท่ีดาํเนินการ รวมทัง้เพ่ือจดุประสงค์ในการพฒันาปรับปรุงการบริการของเราให้ดขีึน้ และตอบข้อ

สงสยั และตอบสนองกบัรสนิยมของลกูค้า 

8. การจดัการความเสีย่ง หรือการประเมิน ตรวจหา ตรวจสอบ ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ และ/หรือการแก้ไขเยียวยาการ

ฉ้อโกง หรือการกระทําท่ีผิดกฎหมายหรือการกระทําต้องห้ามท่ีเป็นไปได้อ่ืนๆ และอีกนยัหนึง่คือเพ่ือทําการปกปอ้ง

ความสมบรูณ์ของแพลตฟอร์มของเรา 

9. การตรวจหา ตรวจสอบ ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดขึน้ หรือการแก้ไขเยยีวยาการละเมิดเง่ือนไขและข้อตกลง นโยบายภายในท่ี

เก่ียวข้องใดๆ มาตรฐานด้านอตุสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรือกฎข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

10. การเปิดเผยข้อมลูนี ้ตามท่ีกฎหมายหรือกฎข้อบงัคบัของประเทศใดก็ตามสามารถกําหนดให้เราหรือบริษัทในเครือ

ของเราต้องกระทํา ตามคาํสัง่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือกลุม่บคุคลภายนอก รวมทัง้บริษัทผู้ให้บริการบตัรหรือเครือขา่ย

การชําระเงินอ่ืนๆ การเปิดเผยข้อมลูนีย้งัสามารถทําขึน้โดยเป็นไปตามหมายศาล คาํสัง่ศาล การร้องขอตามกฎหมาย 



หรือข้อกําหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายอ่ืนๆ ในประเทศใดๆ ท่ีสามารถใช้ปฏิบตัิกบัเราหรือบริษัทในเครือของ

เราได้ 

11. การทําการเปิดเผยข้อมลูเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดอนัตรายหรือการสญูเสยีทางการเงิน เพ่ือรายงานเก่ียวกบัการกระทําท่ี

ต้องสงสยัวา่ผิดกฎหมายใดๆ หรือเพ่ือจดัการกบัข้อเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ หรือการเรียกร้องคา่เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้

ได้กบัเราหรือบริษัทในเครือของเรา 

12. จดุประสงค์ทางธุรกิจท่ีชอบด้วยกฎหมายอ่ืนใด เช่นการปกปอ้งคณุและผู้ใช้งานคนอ่ืนของบญัชีชําระเงินสาํหรับออ

ริจิน้จากการสญูเสยี การปกปอ้งชีวิต การรักษาความปลอดภยัของระบบและผลติภณัฑ์ของเรา และการปกปอ้งสทิธ์ิ

และ/หรือทรัพย์สนิอ่ืนใดของเรา 

และเรายงัสามารถใช้ข้อมลูสว่นตวัของคณุในรูปแบบอ่ืนๆ ซึง่เราจะสง่หนงัสอืแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาท่ีทําการรวบรวม

หรือตามท่ีคณุจะให้การยินยอมในเวลาตอ่มา 

C. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 

ข้อมลูสว่นตวัของคณุท่ีออริจิน้เก็บไว้จะถกูเก็บรักษาไว้เป็นความลบั แตอ่อริจิน้สามารถมอบข้อมลูนัน้ให้แกก่ลุม่ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

(ไมว่า่ภายในหรือภายนอกประเทศท่ีอยูอ่าศยัของคณุก็ตาม) เพ่ือจดุประสงค์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ B ข้างต้น: 

1. บริษัทท่ีออริจิน้เป็นเจ้าของบางสว่นหรือทัง้หมด 

2. ออริจิน้และบริษัทอ่ืนๆ ในเครือของกลุม่บริษัทออริจิน้ 

3. ตวัแทน ผู้ รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกท่ีเราทํางานร่วมกนัเพ่ือให้บริการของเราแก่คณุ ซึง่รวมทัง้การปอ้งกนัการ

ฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การปอ้นข้อมลู การบริหารจดัการฐานข้อมลู การสง่เสริมการขาย การทําการตลาด การ

บริการลกูค้า บริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมผีลติภณัฑ์หรือการบริการตา่งๆ และบริการขยายเวลาการชําระเงิน 

4. องค์กรท่ีออริจิน้ยงัคงการแนะนําบอกตอ่ธุรกิจหรือทําข้อตกลงทางการค้าอ่ืนๆ ตอ่ไป รวมทัง้กลุม่บคุคลภายนอกและ

องค์กรท่ีเป็นของกลุม่บริษัทออริจิน้ 

5. ผู้ ค้าและองค์กรอ่ืนๆ เช่นบริษัทให้บริการบตัร เครือขา่ยการชําระเงิน หรือสถาบนัทางการเงิน ท่ีชําระเงินให้หรือทําการ

ชําระเงินผา่นทางผู้ ค้าและองค์กรเหลา่นี ้ด้วยการใช้บญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ หรือองค์กรเหลา่นัน้อ่ืนๆ เพ่ือทําให้

คณุสามารถใช้งานบญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้ได้ 

6. องค์กรสนิเช่ือและตวัแทนการเรียกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบนัทางการเงินท่ีเป็นกลุม่บคุคลภายนอก 

7. ท่ีปรึกษามืออาชีพ องค์กรบงัคบัใช้กฎหมาย ผู้ รับประกนั รัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจควบคมุ หรือองค์กรอ่ืนใดท่ี

ออริจิน้อยูภ่ายใต้ข้อผกูมดัให้ทําการเปิดเผยข้อมลูภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อตกลงเชิง

พาณิชย์ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมทัง้การทําข้อตกลงกบับริษัทบตัรหรือเครือขา่ยการชําระเงิน 

D. มาตรการในการรักษาความปลอดภยัและการเก็บรักษา 

เราดาํเนินการตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมทกุประการ รวมทัง้การดแูลปกปอ้งด้านกายภาพ การบริหารจดัการ และทางด้านเทคนิค 

เพ่ือช่วยปกปอ้งข้อมลูสว่นตวัของคณุท่ีเราจดัการ จากการสญูเสยี การนําไปใช้ในทางท่ีผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การ



เปลีย่นแปลงและการทําลายทิง้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

เราจะเก็บรักษาและจดัการให้ผู้ให้บริการของเราเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัของคณุในระยะเวลาเทา่ท่ีจําเป็นเทา่นัน้ เพ่ือ

จดุประสงค์ตามท่ีระบใุนประกาศฉบบันี ้และอยา่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

เราขอแนะนําให้คณุอยา่เปิดเผยรหสัผา่นของคณุให้ใครทราบ พนกังานของเราจะไมถ่ามรหสัผา่นของคณุด้วยการโทรหาหรือ

สง่อีเมลท่ีคณุไมไ่ด้เรียกร้องหรือยินยอม ถ้าคณุใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกบัผู้ อ่ืน คณุไมค่วรเก็บรักษาข้อมลูการเข้าระบบของคณุ 

(เช่น ID ผู้ใช้งานและรหสัผา่น) ไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานร่วมกนันัน้ 

E. การประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศ 

ข้อมลูสว่นตวัของคณุอาจถกูประมวลผลนอกประเทศท่ีคณุอาศยัอยู ่(รวมทัง้นอกประเทศไทย) ในสถานท่ีใดก็ตามท่ีออริจิน้ 

บริษัทอ่ืนๆ ในเครือ และกลุม่บคุคลภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเราสามารถเปิดเผยข้อมลูสว่นตวัภายใต้ข้อ C ข้างต้นนัน้ดาํเนินกิจการอยู ่

ในประเทศตา่งๆ ท่ีข้อมลูสว่นตวัของคณุสามารถถกูประมวลผลได้นัน้อาจไมม่ีกฎหมายปกปอ้งข้อมลูท่ีเหมือนกนักบักฎหมาย

ของประเทศท่ีคณุอาศยัอยู ่(รวมทัง้ประเทศไทย) 

F. เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอก 

บญัชีชําระเงินสาํหรับออริจิน้อาจจะให้ลงิค์เช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์และการบริการอ่ืน (รวมทัง้แอพพลเิคชัน่ท่ีดาํเนินงานโดยกลุม่

บคุคลภายนอก) เพ่ือความสะดวกและให้ข้อมลูแก่คณุ การบริการและเว็บไซต์เหลา่นีอ้าจดาํเนินงานเป็นอิสระจากเรา และอาจ

มีประกาศและนโยบายความเป็นสว่นตวัท่ีเป็นของตวัเอง ซึง่เราขอแนะนําอยา่งยิง่ให้คณุทบทวนตรวจสอบก่อนท่ีจะใช้งานการ

บริการเหลา่นัน้หรือทํากิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์เหลา่นัน้ ตามขอบเขตท่ีเราไมไ่ด้เป็นเจ้าของหรือควบคมุเว็บไซต์ท่ีถกูลงิค์ไปซึง่

คณุเข้าเยีย่มชมนัน้ เราจะไมรั่บผิดชอบกบัเนือ้หา การปฏิบตัิเก่ียวกบัความเป็นสว่นตวั และคณุภาพของการบริการตา่งๆ 

เหลา่นัน้ 

G. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี ้

ออริจิน้สงวนสทิธ์ิท่ีจะทําการเปลีย่นแปลง แก้ไข หรือทบทวนประกาศฉบบันีเ้ป็นครัง้คราว 

H. ข้อมูลเพิ่มเติม 

ถ้าคณุต้องการตดิตอ่เรา รวมทัง้ถ้าคณุต้องการท่ีจะใช้สทิธ์ิใดๆ ท่ีคณุอาจมีอยูภ่ายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (อยา่งเช่นการใช้

สทิธ์ิท่ีจะเลอืกไมด่าํเนินการประมวลผลข้อมลู) กรุณาทําการติดตอ่เจ้าหน้าท่ีโดยใช้วิธีตอ่ไปนี ้โดยทางโทรศพัท์ 020 300 000 

ออริจิน้สามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมตามความเหมาะสม สาํหรับการดาํเนินการตามคาํร้องขอของคณุอยา่งหนึง่อยา่งใด ถ้า

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอนญุาตให้สามารถกระทําได้ 
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