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ค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
บริษทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 

1. บทน ำ 
 
บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บางจาก”) ไดจ้ดัท าและเผยแพร่ค าประกาศความเป็นส่วนตวั (“ค าประกาศ”) ฉบบันี้ เพื่อชี้แจง
รายละเอยีดเกีย่วกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึวธิกีารในการปกป้องคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลและแนวทางการ
จดัการขอ้มลูดงักล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
 
ค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ใช้ส าหรบัลูกค้าของบางจาก รวมถึง ลูกค้าทัว่ไป ลูกค้าบตัรสมาชกิบางจาก กรรมการ ผู้แทน ผู้รบัมอบ
อ านาจ หรอืผูป้ฏบิตังิานในนามของลกูคา้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล  
 
ทัง้นี้ บางจากไม่ประสงค์ทีจ่ะเกบ็รวบรวมและประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้เยาว์ทีม่อีายุต ่ากว่า 10 ปี ในกรณีทีผู่เ้ยาว์มอีายุต ่ากว่า 10 ปี 
ประสงค์จะสอบถาม หรอืใช้งานเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั รบับรกิาร หรอืเขา้ท าสญัญาใด ๆ กบับางจาก ซึ่งก าหนดให้ผูเ้ยาว์ต้องส่งขอ้มลูส่วน
บุคคลใหแ้ก่บางจาก ขอใหบ้ดิามารดาหรอืผูใ้ชอ้ านาจปกครองของผูเ้ยาวด์ าเนินการดงักล่าวในนามของผูเ้ยาวต่์อไป ในกรณทีีเ่ป็นผูเ้ยาว์ทีม่อีายุ
เกนิ 10 ปี แต่ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ และไมส่ามารถด าเนินการเรือ่งใดไดเ้องตามกฎหมาย และในการด าเนินการนัน้ตอ้งมกีารให้ขอ้มลูส่วนบุคคล
ของผูเ้ยาว์ (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ ทีอ่ยู่อเีมลของท่าน) แก่บางจาก บางจากอาจขอความยนิยอมดงักล่าวจากบดิามารดาหรอืผูใ้ชอ้ านาจปกครองของ
ผูเ้ยาว์นัน้โดยตรง หรอือาจขอให้ผูเ้ยาวแ์จง้ต่อบดิามารดาหรอืผูใ้ชอ้ านาจปกครองเพือ่ใหค้วามยนิยอมส าหรบัการด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ แก่
บางจาก 
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2. รำยละเอียดกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล 
 

2.1 ลูกค้ำของบำงจำก 
 

2.1.1 ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และแหล่งท่ีมำของข้อมูล 
 
(1) ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีบำงจำกเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 
บางจากมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลหลายประเภท รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

– ขอ้มลูทีใ่ชร้ะบุตวัตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับตัรประชาชน เลขหนังสอืเดนิทาง วนั เดอืน ปีเกดิ เพศ 
อายุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส รูปถ่าย และในบางกรณีบางจากอาจประมวลผลขอ้มูลที่มคีวามอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ 
ศาสนา ลายนิ้วมอื โดยไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่านหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 

– ขอ้มลูตดิต่อ (Contact Data) เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล LINE ID Facebook account 
– ขอ้มลูทางการเงนิหรอืขอ้มลูการท าธุรกรรม (Transaction Data) เช่น หมายเลขบตัรเครดติ หมายเลขบตัรกดเงนิ ขอ้มลูรายได ้

ขอ้มลูการท าธุรกรรมผ่านผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบางจาก   
– ขอ้มลูการตดิต่อกบับางจาก (Communication Data) เช่น ขอ้มลูการบนัทกึภาพหรอืเสยีงเมือ่มกีารตดิต่อกบับางจาก 
– ขอ้มลูเกีย่วกบัต าแหน่งทีต่ ัง้ เช่น ขอ้มลู IP address หรอื GPS Location 

 
(2) แหล่งท่ีมำของข้อมลู  
 
บางจากอาจเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
 
(ก) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น  

– ขัน้ตอนการสมคัรใชบ้รกิารกบัเรา ลงนามในสญัญา กรอกลงในแบบฟอรม์ ท าแบบสอบถาม ลงทะเบยีนต่างๆ หรอืข ัน้ตอนการ
ยืน่ขอ้เรยีกรอ้งหรอืค ารอ้งขอใชส้ทิธต่ิางๆ 

– การตดิต่อบางจากผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศพัท ์อเีมล LINE Facebook Messenger เป็นตน้ 
– ขอ้มลูการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบางจาก เช่น การบนัทกึภาพนิ่ง หรอืวดิโีอ  
– บางจากอาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูโดยอตัโนมตั ิเช่น เมือ่ท่านเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์หรอืแอปพลเิคชนัของบางจาก เป็นตน้ 

 
(ข) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น  

– ลกูคา้ของบางจาก ตวัแทนหรอืผูใ้หบ้รกิารของบางจาก  
– บรษิทัในกลุ่มบางจาก หรอืพนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก  
– หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือบน

แพลตฟอรม์โซเชยีลมเีดยีต่างๆ เช่น Facebook เป็นตน้ 
 

2.1.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล 
 

บางจากด าเนินการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูของท่านเพื่อวตัถุประสงค์หลายประการโดยขึน้อยู่กบัลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างท่าน
กบับางจาก ดงัต่อไปนี้ 
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วตัถปุระสงคใ์นกำรประมวลผลข้อมลู 
(ก) เพือ่การพจิารณาอนุมตัคิ าขอใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิาร หรอืการเขา้ท าสญัญาระหว่างท่านหรอืนิตบิุคคลทีท่่านเป็นตวัแทนกบับางจาก 
(ข) เพือ่การใชผ้ลติภณัฑ ์สทิธปิระโยชน์ หรอืบรกิารต่างๆ ของบางจาก รวมทัง้ผลติภณัฑ ์สทิธปิระโยชน์ หรอืบรกิารต่างๆ ของ บรษิทัในกลุ่ม 
และพนัธมติรทางธุรกจิของบางจากทีม่อียู่ร่วมกนั การปฏบิตัติามสญัญา การปฏบิตัติามกระบวนการภายในของบางจาก การรบัหรอืส่งขอ้มลู
หรอืเอกสารตดิต่อระหว่างท่านกบับางจาก รวมถงึเพื่อปฏบิตัติามระเบยีบของหน่วยงานราชการ ทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัติามสญัญาระหว่าง
ท่านกบับางจาก 
(ค) เพื่อการร่วมกจิกรรมต่างๆ ของบางจาก และบรษิทัในกลุ่ม ทีด่ าเนินการโดยบางจาก บรษิทัในกลุ่ม หรอืบุคคลภายนอก เช่น กจิกรรมชงิ
โชค ค าถามชงิรางวลั การฝึกอบรม การสมัมนา หรอื กจิกรรมทศันศกึษา เป็นตน้ 
(ง) เพือ่ประโยชน์ในการประเมนิ ปรบัปรุง และพฒันาผลติภณัฑ ์การใหบ้รกิาร และรายการส่งเสรมิการขายต่าง ๆ ของบางจาก 
(จ) เพื่อปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัทางกฎหมายและขอ้เรยีกรอ้งการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึรายงานหรอืเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงานราชการตาม
กฎหมาย  
(ฉ) เพื่อการตรวจสอบความสอดคล้องตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธเิรยีกร้องตามกฎหมาย การปฏบิตัิตามหรอืการใช้สทิธเิรยีกร้องตาม
กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 
(ช) เพือ่ด าเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกจิ 
(ซ) เพือ่ป้องกนัการทุจรติ การสบืสวน สอบสวน หรอืกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด 
(ฌ) เพือ่การรกัษาความปลอดภยัภายในบรเิวณอาคาร สถานที ่ของบางจาก รวมถงึการแลกบตัรก่อนเขา้บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว การบนัทกึภาพ
ผูท้ีม่าตดิต่อกบับางจาก ณ อาคาร สถานที ่ของบางจากดว้ยกลอ้งวงจรปิด (CCTV) 
(ญ) เพือ่การบรหิารความเสีย่ง การก ากบัการตรวจสอบ และการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 
(ฎ) เพื่อการรกัษาความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ของบางจาก เช่น การตดิต่อประสานงานในการสอบถามขอ้มลูต่างๆ การจดัการขอ้แนะน าตชิม การ
เสนอสทิธปิระโยชน์รวมถงึการแจง้เตอืนต่างๆ โดยไมม่วีตัถุประสงคท์างการตลาด 
(ฏ) เพื่อแจง้ขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร สทิธปิระโยชน์ รายการส่งเสรมิการขายต่างๆ กจิกรรมทางการตลาด การเชญิชวน
เขา้ร่วมงานกจิกรรม และน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารต่างๆ ของบางจาก และบรษิทัในกลุ่ม 
(ฐ) เพื่อส ารวจความประสงค ์ความพงึพอใจ และขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัผลติภณัฑ์และบรกิารของบางจาก และวเิคราะห์ขอ้มลูการใชบ้ตัรสมาชกิ 
ประวตักิารใชจ้่ายหรอืการใชบ้รกิาร และความสนใจของท่านเพือ่ใชใ้นการน าเสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบางจาก รวมถงึพฒันาผลติภณัฑ์
และบรกิารของบางจากเพือ่ใหเ้หมาะสมและตรงตามความตอ้งการของท่าน 
(ฑ) เพือ่การเปิดเผยใหแ้ก่ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ ของบางจาก  
(ฒ) เพื่อการเปิดเผยใหแ้ก่บรษิทัในกลุ่ม พนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก เพื่อพฒันาบรกิาร เสนอสทิธปิระโยชน์ และน าเสนอผลติภณัฑห์รอื
บรกิารอื่นๆ ของบางจาก บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัพนัธมติรทีม่รี่วมกนัอยู่ในปัจจุบนัและทีจ่ะจดัท าขึน้ร่วมกนัในอนาคต รวมถงึแจง้ข่าวสาร
สทิธปิระโยชน์และรายการส่งเสรมิการขายต่างๆ 

 

2.1.3 ระยะเวลำในกำรเกบ็รกัษำข้อมูลส่วนบคุคล 
 
บางจากจะเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล
ซึง่ไดร้ะบุไวใ้นค าประกาศความเป็นส่วนตวันี้ หลกัเกณฑท์ีใ่ชก้ าหนดระยะเวลาเกบ็ ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีบ่างจากด าเนินความสมัพนัธ์กบัท่านและ
ให้บรกิารแก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จ าเป็นเพื่อการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตัง้สทิธิ
เรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืเพื่อเหตุอื่ น
ตามนโยบายและขอ้ก าหนดภายในองคก์รของบางจาก 
 

2.1.4 กำรเปิดเผยข้อมูล 
 
ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคท์ีร่ะบุไวใ้นค าประกาศนี้ บางจากอาจเปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกดงัต่อไปนี้ 
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(1) บรษิทัย่อย บรษิทัในกลุ่ม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งใดๆ (หมายถงึ (1) บรษิทัทีถ่อืหุน้ในบางจาก และ/หรอืบรษิทัใดๆ ที ่บางจากถอืหุน้
อยู่ และ (2) บรษิทัทีถู่กถอืหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ ของบรษิทัดงักล่าวใน (1) ขา้งตน้ ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มดว้ย) เพือ่วตัถุประสงค์
ในการด าเนินธุรกจิ การบรหิารงานภายใน เสนอขายสนิคา้และบรกิารอืน่ๆ ทีท่่านอาจสนใจ รวมถงึด าเนินกจิกรรมอื่นใดตามทีร่ะบุใน
ค าประกาศความเป็นส่วนตวั  

 
(2) หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล หรอืหน่วยงานอื่นตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึเจา้พนกังานซึง่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย  
 
(3) ตวัแทน ผูร้บัจา้ง/ผูร้บัจา้งช่วง และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารส าหรบัการด าเนินงานใดๆ เช่น  

– ผู้ให้บรกิารขนส่ง ผู้ให้บรกิารจดัท าหรอืท าลายบตัร ผู้ให้บรกิารเก็บและท าลายเอกสาร โรงพมิพ์ บรษิัทรบัจ้างท ากจิกรรม
ทางการตลาด บรษิทัรบัจา้งท าวจิยั บรษิทัรบัจา้งพฒันาและดูแลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทัรบัจา้งจดัหาทีพ่กัและการ
เดนิทาง 

– ผูต้รวจสอบบญัช ีทนายความ ทีป่รกึษากฎหมายและภาษ ีทีป่รกึษาใดๆ 
– ผูใ้หบ้รกิารดา้นงานบรกิารลกูคา้ผ่านระบบ Call Center 
– ผูใ้หบ้รกิารดา้นการออกแบบงานสถานีบรกิารน ้ามนั 

 
(4) พนัธมติรทางธุรกจิของบางจาก หรอืบุคคลภายนอกตามความยนิยอมจากท่าน หรอืตามขอ้ก าหนดของสญัญา หรอืตามขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย แลว้แต่กรณ ี
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3. ฐำนกฎหมำยในกำรประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล 

บางจากจะประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นภายใตข้อบเขตของค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ ในกรณต่ีอไปนี้เท่านัน้ 

 เพือ่ด าเนินการตามขัน้ตอนทีท่่านรอ้งขอก่อนทีจ่ะท าสญัญาและเพือ่การปฏบิตัติามสญัญาระหว่างท่านและบางจาก  
 ในกรณทีีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามขอ้ผกูมดัทางกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัซึง่บางจากตอ้งปฏบิตัติาม 
 ในกรณทีีบ่างจากจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพือ่วตัถุประสงค์ดา้นผลประโยชน์ทีช่อบดว้ยกฎหมาย เวน้แต่ผลประโยชน์หรอืสทิธขิ ัน้

พืน้ฐาน และเสรภีาพของบุคคลมผีลเหนือกว่าผลประโยชน์ดงักล่าว  
 เมือ่ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน (ในกรณทีีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้) 
 ในกรณีทีบ่างจากจ าเป็นต้องด าเนินการเพือ่การก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย การปฏบิตัติามหรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตาม

กฎหมาย หรอืการยกขึน้ต่อสูส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลที่บางจากเกบ็รวบรวมขา้งต้นเป็นขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่อบางจากในการปฏบิตัติามสญัญาหรอืการปฏบิตัติามกฎหมาย
ต่างๆ ทีใ่ชบ้งัคบั หากท่านไมใ่หข้อ้มลูส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นดงักล่าว บางจากอาจมคีวามรบัผดิ และ/หรอืไมส่ามารถบรหิารหรอืจดัการสญัญา หรอื
อ านวยความสะดวกใหก้บัท่านได ้
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4. มำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลส่วนบุคคล 
 
4.1 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัมำตรกำรในกำรรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลส่วนบคุคล 

 
บางจากไดจ้ดัใหม้มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการสูญหาย เขา้ถงึ ใช ้เปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมชิอบ  
 
4.2 กำรเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลแก่ผูป้ระมวลผลข้อมูล 

 
บางจากจะก ากบัดแูลบุคคลอื่นซึง่บางจากมอบหมายใหด้ าเนินการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลตามค าสัง่หรอืในนามของบางจากอย่างเหมาะสม 
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5. กำรเข้ำใช้งำนเวบ็ไซตอ่ื์นผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบำงจำก 
 
เนื่องจากค าประกาศความเป็นส่วนตวัฉบบันี้ใชส้ าหรบัการขายผลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารและการใชง้านเวบ็ไซต์ของบางจากเท่านัน้ หากท่าน
เขา้ชมเวบ็ไซต์อื่นแมจ้ะผ่านช่องทางทางเวบ็ไซต์บางจาก การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลต่างๆ จะเป็นไปตามค าประกาศความเป็นส่วนตวัของ
เวบ็ไซต์นัน้ซึง่ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบับางจาก 
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6. กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงค ำประกำศควำมเป็นส่วนตวั 
 
บางจากมกีารพจิารณาทบทวนและอาจแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าประกาศนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพือ่ใหแ้น่ใจว่าขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน
จะไดร้บัความคุม้ครองอย่างเหมาะสม หากค าประกาศนี้มกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั บางจากจะแจง้ใหท้่านทราบผ่านช่องทางที่
เหมาะสม  
 
 
  โดยท่านสามารถอ่านค าประกาศความเป็นส่วนตวั (Privacy Statement) ของเราอย่างละเอยีด ไดท้ี ่
https://www.bangchak.co.th/download/privacy/BCP_Privacy_Statement_TH.pdf 
 

https://www.bangchak.co.th/download/privacy/BCP_Privacy_Statement_TH.pdf

