
ใบสมัครสมาชิก JSSR Family VIP Card

� สมัครสมาชิกใหม  � ขอทำบัตรทดแทน (มีคาธรรมเนียม 100 บาท)

ประวัติสวนตัวผูสมัคร  :  สมัครในนาม   � นิติบุคคล     �บุคคลธรรมดา 
บริษัท / หจก.   
ชื่อ-นามสกุล  
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ 
วัน/เดือน/ป เกิด (พ.ศ.) 
ที่อยูปจจุบัน เลขที่            ซอย                     ถนน 
แขวง/ตำบล                เขต/อำเภอ               จังหวัด    
รหัสไปรษณีย  
เบอรโทรศัพท 
E-mail 

    รับเหมากอสราง         โรงงานอุตสาหกรรม
    ตัวแทนจำหนาย         ขนสง และใหบริการ
    กลุมการเกษตร         อื่นๆ (โปรดระบุ) 

กลุมอาชีพ

�  โอนผานบัญชี  � ใชเงินวางประกัน ใบรับ/วางเงินประกัน เลขที่ 

เจาหนาที่ผูรับสมัคร                                                           ผูจัดการฝาย (รับทราบ)
ลงชื่อ 

( .......................................................................................................... )

           วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ...............

ลงชื่อ 

( .......................................................................................................... )

          วันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ...............

สำหรับเจาหนาที่ 

ประเภทการวางเงินประกัน



                                   นโยบายความเปนสวนตัวของสมาชิก
บริษัท เจเอสเอสอาร ออกชั่น จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงคแจงนโยบายความเปนสวนตัวของสมาชิก (“นโยบาย”) เพื่อ แจงให
ทานที่สมัครและมีสถานะเปนสมาชิกของบริษัท (“สมาชิก”) รับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ของสมาชิก
ที่บริษัทจำเปนตองดำเนินการเมื่อสมาชิกตกลงสมัครสมาชิกกับทางบริษัทผานชองทางตาง ๆ ทางบริษัทจะถือวา สมาชิกตกลงและ
ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม นโยบายฉบับนี้แลว ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแตละระยะเวลาเพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายที่ เกี่ยวของและใหสอดคลองกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัท
จะแจงใหสมาชิทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงดวยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหมผานทางชองทางการติดตอสื่อสารของบริษัท

ขอมูลสวนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
ทางบริษัทขอแจงใหสมาชิกทราบวา บริษัทจำเปนตองเก็บ รวบรวม ใช และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ดังนี้ (1) ชื่อ 
นามสกุล และที่อยูปจจุบัน วันเดือนปเกิด และขอมูลเอกสารแสดงตนของสมาชิกบุคคลธรรมดา หรือของกรรมการผูมี อำนาจลง
นามของสมาชิกนิติบุคคล เชน บัตรประจำตัวประชาชน เปนตนและขอมูลการติดตอ ไดแก เบอรโทรศัพท และอีเมล (2) ภายหลัง
การสมัครสมาชิก บริษัทจะกำหนดเลขรหัสสมาชิก ซึ่งจะถูกใชเพื่อเปนขอมูลบงเฉพาะของสมาชิกแตละบุคคล (3) ขอมูลการทำ
ธุรกรรมกับบริษัทเพื่อการรักษาสิทธิสถานะการเปนสมาชิก และรายละเอียดการใชสิทธิประโยชนตาง ๆ ของ สมาชิกแตละทาน ตาม
เงื่อนไขการเปนสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแตละระยะเวลา และ (4) ขอมูลสวนบุคคลอื่น ที่สมาชิกอาจสงใหแกบริษัทใน
การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพิ่มเติมระหวางสมาชิกภาพ ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียงขอมูล ทั้งหมดที่สมาชิกตองใชขอมูลใน
แบบฟอรมการขอใชสิทธิสมาชิกอื่น ๆ

จุดประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
บริษัทจำเปนตองเก็บ รวบรวม และใชขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค ดังตอไปนี้(1) เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ 
การเปนสมาชิก ตามเงื่อนไขการเปนสมาชิกที่บริษัทกำหนด การยืนยันสิทธิการเปนสมาชิกและการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ แก 
สมาชิกตามลำดับขั้นและเงื่อนไขการเปนสมาชิกรวมถึงเพื่อการติดตอสื่อสารใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิทธิประ 
โยชนสมาชิกตาง ๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนด (2) เพื่อการสรางและปรับปรุงความสัมพันธทางธุรกิจที่บริษัทมีกับสมาชิกซึ่ง อาจ
รวมถึงการติดตอสอบถามความพึงพอใจในการเปนสมาชิก การจัดการขอรองเรียนหรือการใหความคิดเห็นตาง ๆ โดย 50 บริษัท
รับประกันจะดำเนินการดังกลาวภายใตกรอบที่จะไมกระทบสิทธิของสมาชิกมากจนเกิน สมควร และ (3) ในกรณีที่ สมาชิกใหความ
ยินยอมเปนกรณีเฉพาะ บริษัทจะใชขอมูลการติดตอของสมาชิก ในการติดตอประชาสัมพันธ ขาวสารอื่น ๆ นอกเหนือจากขาวสาร
ประชาสัมพันธที่เกี่ยวของโดยตรงกับสิทธิประโยชนของสมาชิก

ระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล
บริษัทมีความจำเปนตองประมวลผลและเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกเพื่อจุดประสงคตาง ๆ ที่ระบุไวขางตนตลอด 
ระยะเวลาสมาชิกภาพของบริษัท และเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในกรณีที่สมาชิกอาจกลับมาสมัครสมาชิกใหม บริษัท สงวน
สิทธิในการเก็บรักษาขอมูลของสมาชิกของทานไวตอเนื่อง 1 ปปฏิทินภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการเปนสมาชิกของ ทาน และ
สำหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่สมาชิกใหความยินยอม บริษัทจะเก็บและใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาว จนกวาสมาชิกจะ
ถอนความยินยอม การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยหลักการแลว บริษัทจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ใหแกบุคคล
ภายนอก แตในกรณีจำเปนบริษัทอาจมีความ จำเปนตองเปดเผยและสงตอขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก ใหแก 
(i)ผูใหบริการภายนอก ที่ไดรับการวาจางโดยบริษัทเพื่อให สิทธิประโยชนสมาชิก หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท และ 
(ii) หนวยงานราชการตาง ๆ ซึ่งบริษัทมีหนาที่ตาม กฎหมายหรือตามคำสั่งของหนวยงานนั้น ๆ ในการเปดเผยขอมูล ทั้งนี้ ในการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเทาที่จำเปนเทานั้น



มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการใชสิทธิความเปนเจาของขอมูลของสมาชิก

บริษัทจะจัดใหมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปองกันการเขาถึง การใช การเปลี่ยนแปลง การแกไข หรือ 
การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลทั้งหมดของสมาชิกที่บริษัทไดรับ โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดใหมีการ 
ทบทวนมาตรการดังกลาวเปนระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคลองกับกฎหมายที่ เกี่ยวของ 
และบริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจาของขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ซึ่งสมาชิก
สามารถขอใชสิทธิที่มีดังตอไปนี้ไดตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไวในกฎหมาย (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเขา
ถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล (3) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (4) สิทธิขอรับขอมูลสวน บุคคล ใน
กรณีที่บริษัททำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ ทำงานได
โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอใหสงหรือโอนขอมูลรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดคาน การ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (6) สิทธิขอใหลบหรือทำลายหรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคล ได 
เมื่อขอมูลนั้นหมดความจำเปน (7) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลไดหากสมาชิกตองการติดตอสอบถามเกี่ยวกับ
นโยบายหรือตองการดำเนินการขอใชสิทธิของตน สามารถติดตอบริษัทได และ บริษัทจะแจงผลการพิจารณาคำรองของทาน
ใหทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถติดตอ บริษัทมาไดที่ pdpa@jssr.co.th

�  สนใจรับขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ โปรโมชั่น กิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท เจเอสเอสอาร ออกชั่น จำกัด
โปรดระบุชองทางที่ทานยินยอมรับขอมูลขาวสาร

� ทุกชองทาง          � SMS      � Email              � จัดสงทางไปรษณีย

ลงชื่อ                                                         ผูสมัคร

( .......................................................................................................................................... )
        วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................


