
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ EleXA Platform 

นโยบายคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวั (“นโยบายความเป็นส่วนตวั”) ฉบบันีถ้กูจดัท าขึน้โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (EGAT) ซึง่เป็นผูจ้ดัท า EleXA Platform ที่เป็นแอปพลิเคชนับนอปุกรณเ์คลื่อนที่ (Mobile Application) ซึง่ใชร้ว่มกบั

การใหบ้รกิารสถานีอดัประจไุฟฟ้าของEGAT ในนามช่ือธุรกิจ “EleX by EGAT” นโยบายฉบบันีถ้กูใชก้บัผลิตภณัฑ ์สินคา้และ

บรกิารของ EGAT ที่จดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ผ่านช่องทางเว็บไซต ์แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ ตวัแทนขาย ซุม้กิจกรรม 

ศนูยบ์รกิารขอ้มลูลกูคา้ (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดตอ่ออนไลน ์การลงทะเบียนรบัสินคา้ และ/หรือ 

บรกิารต่าง ๆ และช่องทางอื่น ๆ ซึง่ EGAT ไดเ้ก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาอา่นและท าความเขา้ใจ

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันีค้วบคูก่บัขอ้ตกลงและเง่ือนไขส าหรบัการใชบ้รกิารนัน้ ๆ ตามที่เก่ียวขอ้งกบัท่าน 

EGAT ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ซึง่ครอบคลมุทัง้ (1) ลกูคา้บคุคลธรรมดาผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

สินคา้ และบรกิารที่อยู่ภายใตก้ารดแูลควบคมุของ EGAT ทัง้ที่เป็น ผูท้ี่เคยเป็นลกูคา้ ลกูคา้ปัจจบุนั และผูท้ี่อาจเป็นลกูคา้ใน

อนาคต (2) พนกังาน บคุลากร เจา้หนา้ที่ ผูแ้ทน ผูถื้อหุน้ บคุคลผูมี้อ  านาจ กรรมการ ผูต้ิดต่อ ตวัแทน และบคุคลธรรมดาอื่น ๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัลกูคา้องคก์รของ EGAT (โดยเรียกรวมกนัวา่ "ลกูคา้องคก์ร") และ (3) บคุคลธรรมดาใด ๆ ที่ EGAT ไดร้บัขอ้มลู

ส่วนบคุคลมา (เช่น ผูต้ิดต่อในกรณีฉกุเฉิน คู่สมรส บพุการ ีผูส้ืบสนัดาน ญาติ บตุร นายจา้ง ตวัแทน ผูร้บัประโยชน ์หรือบคุคล

ผูอ้า้งอิง) โดยบคุคลในขอ้ (1) - (3) เรยีกรวมกนัวา่ "ท่าน" และเรียกบคุคลในขอ้ (1) และ (2) วา่ “ผูใ้ชบ้รกิาร” หรือ “ลกูคา้” 

ภายใตต้ามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้"ขอ้มลูสว่นบคุคล" หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคล

นัน้ได ้ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และ "ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดออ่น" หมายถึง ขอ้มลูสว่นบคุคลที่กฎหมายจดัประเภท

เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดอ่อน 

เอกสารนีก้  าหนดนโยบายและขัน้ตอนเก่ียวกบัการรวบรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูของผูเ้ขา้เย่ียมชมหรอืผูใ้ชบ้รกิารแตล่ะราย ใน

นโยบายคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้ซึง่กล่าวถึงขอ้มลูที่เรารวบรวมและวตัถปุระสงคข์องการใชข้อ้มลูเหลา่นี ้เราให้

ความคุม้ครองแก่ความเป็นส่วนตวัของท่านอย่างเครง่ครดั และเราตอ้งการใหท้่านเขา้ใจถึงวิธีการและสาเหตอุนัแทจ้รงิที่เราใช้

ขอ้มลูของท่าน ซึง่ EGAT จะน าขอ้มลูที่ท่านเปิดเผยใหก้บั EGAT ผ่านทาง EleXA Platform นัน้ไปใชเ้พื่อจดัหาผลิตภณัฑ ์

สินคา้ และบรกิารของ EGAT ใหต้รงกบัความตอ้งการของท่านและตามความจ าเป็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสมตอ่ไป โปรดอา่น

นโยบายคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัฉบบันีอ้ย่างละเอียดรอบคอบ การที่ท่านใชแ้ละ/หรอืลงทะเบียนเป็นการแสดงวา่ท่าน

ตกลงยอมรบันโยบายของเรา ถา้ท่านไม่สามารถตกลงยอมรบัขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ระบขุา้งล่างนี ้EGAT ขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่อนญุาตใหท้่านเขา้ถึงบรกิารของเรา 

EGAT ขอสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขนโยบายความเป็นสว่นตวันีเ้ป็นครัง้คราว EGAT จงึใครข่อใหท้่านหมั่นตรวจสอบการแกไ้ข

ปรบัปรุงนโยบายความเป็นส่วนตวันีอ้ยู่เสมอ โดยการปรบัปรุงแกไ้ขใด ๆ จะมีผลทนัทีเม่ือ EGAT โพสตน์โยบายความเป็น

ส่วนตวัฉบบัปรบัปรุงแกไ้ขลงในเว็บไซต ์แอปพลิเคชนั EleXA Platform หรอืการติดประกาศที่เห็นไดอ้ย่างชดัแจง้ผ่านพืน้ที่ที่

ใหบ้รกิารของ EleX by EGAT 



1. การจัดเก็บและวัตถุประสงคใ์นการใช้ข้อมูลข่าวสาร 

EGAT อาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลประเภทตา่ง ๆ ของท่านโดยตรง โดยออ้มจากแหลง่ขอ้มลูอื่น ๆ หรือจากการขอขอ้มลู

จากบรกิารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั EGAT โดยขอบเขตของขอ้มลูที่ครอบคลมุไดแ้ก่ 

- ขอ้มลูสว่นตวั เช่น ช่ือผูใ้ชง้าน เพศ อาย ุวนัเกิด อีเมล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน เลขประจ าตวัพาสปอรต์ เลขที่หนงัสือ

เดินทาง เลขที่ประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร ขอ้มลูโทรศพัทมื์อถือ ที่อยู่ รหสัไปรษณีย ์ขอ้มลูบญัชีผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดีย (เช่น ขอ้มลู

บญัชีผูใ้ช ้Line, บญัชี Facebook, บญัชี Apple, บญัชี Google และเวลาที่สามารถติดตอ่ได)้ และขอ้มลูติดตอ่ทาง

อิเลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ รูปถ่ายของผูใ้ช ้ภาพถ่ายเสียงบนัทกึ เทปบนัทกึเสียงการสนทนา บนัทกึจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด รวมถึง 

ขอ้รอ้งเรยีน ความคิดเห็นของท่านที่มีตอ่ผลิตภณัฑ ์สินคา้และบรกิารของ EGAT และขอ้ซกัถามผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

- ขอ้มลูเก่ียวกบัการท างาน เช่น ประเภทขององคก์รที่ท  างาน สถานที่ท  างาน ต าแหน่ง อายกุารท างาน อาชีพ 

- ขอ้มลูทางการเงินตา่ง ๆ เช่น หมายเลขของบตัรเครดิตและบตัรเดบิต วิธีการช าระเงิน (เช่น เงินสด หรอื บตัรเครดิต) ขอ้มลู

พรอ้มเพย ์หมายเลขบญัชีและประเภทของบญัชีธนาคาร ประวตัิทางบญัชีธนาคาร รายการเงินฝากถอนในบญัชี รายละเอียด

การจ่ายเงิน และ ขอ้มลูการสมคัรใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้และบรกิาร (ผ่านแอปพลิเคชนั) 

- ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรม เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้ของลกูคา้ และขอ้มลูที่ไดร้บัจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้และ

บรกิารของ EGAT 

- ขอ้มลูการท าธุรกรรม เช่น ประวตัิการซือ้ จ านวนเงินในการซือ้ พฤติกรรมการซือ้ และ/หรือ ใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้ และบรกิาร

ตา่ง ๆ ที่อยู่ในการควบคมุดแูลของ EGAT รวมถึง ส่ิงที่โปรดปราน ความชอบ ความสนใจ เวลาที่เขา้ถึงบรกิารและรายการ

ขอ้มลูที่ท่านคน้หา 

- ขอ้มลูที่เก็บจากอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสข์องท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรอือินเทอรเ์น็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (Web 

beacon) ล็อก (Log) ไอดีอปุกรณ ์(Device ID) ขอ้มลูพิกดัทางภมูิศาสตร ์(GPS) รุน่อปุกรณแ์ละประเภทของอปุกรณ ์

เครือข่าย ขอ้มลูการเชื่อมตอ่ ขอ้มลูการเขา้ถึง ขอ้มลูการเขา้ใชง้านแบบ Single sign-on (SSO) การเขา้สูร่ะบบ (Login log) 

เวลาที่เขา้ถึง ระยะเวลาที่ใชบ้นหนา้เพจและหนา้จอตา่ง ๆ ของ EleXA Platform ทัง้บนแอปพลิเคชนัและเว็บไซต ์คกุกี ้ขอ้มลู

การเขา้สูร่ะบบ ประวตัิการคน้หา ขอ้มลูการเรยีกด ูประเภทและเวอรช์นัของเบราวเ์ซอร ์(Browser) การตัง้คา่เขตเวลา (Time 

zone setting) และสถานที่ตัง้ ประเภทและเวอรช์นัของปลั๊กอินเบราวเ์ซอร ์(Plug-In Browser) ระบบปฏิบตัิการและ

แพลตฟอรม์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอปุกรณท์ี่ท่านใชใ้นการเขา้ถึงแพลตฟอรม์ 

- ขอ้มลูเก่ียวกบับรกิารรถยนต ์เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต ์(รวมถึงหมายเลขทะเบียนรถปา้ยแดงส าหรบัใชช้ั่วคราว) 

หมายเลขประจ ารถยนต ์(VIN) ระยะทาง สถานะน า้มนัหรอืแบตเตอรี่ และประวตัิการเติมพลงังาน 



- ขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการสะสมคะแนนและคะแนนประสบการณ ์เช่น EleX Point, EXP รวมทัง้ขอ้มลูการใชบ้รกิาร

และซือ้ผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ตา่ง ๆ ผ่านโปรแกรมการสะสมคะแนน และบตัรอื่น ๆ และขอ้มลูพฤติกรรมการที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ใชโ้ปรแกรมการสะสมคะแนน การแลกเปลี่ยน รบั จ่ายคะแนนสะสม รวมถึงการแลกเปลี่ยน โอนคะแนนไปยงัเครือข่าย

พนัธมิตรของ EGAT 

- ขอ้มลูช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสารเช่น ความตอ้งการของท่านในการรบัขอ้มลูทางการตลาดจาก EleXA, EleX by 

EGAT รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ในกลุม่ของ EGAT และพนัธมิตรทางธุรกิจของ EGAT รวมถึงรูปแบบหรือช่องทางการติดตอ่สื่อสารที่

ท่านตอ้งการส าหรบัขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์สินคา้และบรกิารของ EGAT ขอ้มลูการมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งท่านและบรกิารของ 

EGAT ช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่ท่านสนใจ รายละเอียดในการติดต่อสื่อสารระหวา่งท่านกบั EGAT และขอ้มลูทาง

การตลาด เช่น ขอ้มลูที่ท่านใหแ้ก่ EGAT ตามที่ระบใุนแบบสอบถาม ผลส ารวจ แบบค าขอความคิดเห็น หรอืกิจกรรมงานวิจยั

ตา่ง ๆ 

- ขอ้มลูโปรไฟล ์เช่น ช่ือบญัชี (Account identifiers) ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน รหสัประจ าตวั (PIN ID code) ส าหรบัการซือ้ขาย

ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบรกิารบน EleXA Platform และ/หรอื EleX by EGAT 

- ขอ้มลูการใชง้าน เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชง้านของท่านบนเว็บไซต ์แพลตฟอรม์ การใชผ้ลิตภณัฑ ์สินคา้และบรกิาร และ

วิธีการที่ท่านใชห้รอืมีปฏิสมัพนัธก์บัโฆษณาของ EGAT (รวมถึง เนือ้หาที่ท่านเขา้ชมลิงกท์ี่ท่านคลิกเพื่อด ูและขอ้มลูอื่น ๆ ) 

- ขอ้มลูที่เก่ียวกบัการบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้ของ EGAT เช่น การเปิดบญัชีลกูคา้ การบรหิาร การด าเนินงาน การช าระ

เงิน การระงบัขอ้พิพาท การประมวลผล และการรายงานตา่ง ๆ ในนามของลกูคา้ โดยขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวอาจรวมถึง 

ลายมือช่ือ และบนัทกึการติดต่อสื่อสารระหวา่งท่านกบั EGAT 

- ขอ้มลูอื่น ๆ เช่น ขอ้มลูประวตัิความสมัพนัธร์วมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัท่านที่ท่านมีกบั EGAT เช่น ขอ้มลูที่ท่านใหแ้ก่ EGAT 

ตามที่ระบใุนสญัญา ขอ้มลูที่ลงทะเบียน ใบสมคัร ผลส ารวจ งานวิจยั หรือขอ้มลูที่เก็บรวบรวมในเวลาที่ท่านลงเขา้รว่มกิจกรรม

ทางธุรกิจ การสมัมนา การอบรม หรือกิจกรรมทางสงัคมของ EGAT 

EGAT จะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอื เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลที่ละเอียดออ่นก็ตอ่เม่ือไดร้บัความยินยอมโดยชดัแจง้จากท่าน 

หรอืตอ่เม่ือกฎหมายอนญุาตใหก้ระท าได ้

หากท่านไดใ้หข้อ้มลูสว่นบคุคล (เช่น ช่ือ นามสกลุ ที่อยู่ และขอ้มลูติดตอ่) ของบคุคลอื่น เช่น ผูต้ิดต่อในกรณีฉกุเฉิน คู่สมรส 

ภรรยา บพุการี ผูส้ืบสนัดาน ญาติ บตุร นายจา้ง ตวัแทน ผูร้บัประโยชน ์หรือบคุคลผูอ้า้งอิง ในกรณีลกูคา้บคุคลธรรมดาหรือ 

ลกูจา้ง ผูถื้อหุน้ กรรมการหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รของท่าน ในกรณีของลกูคา้องคก์ร แก่ EGAT ท่านควรมั่นใจวา่ท่านมี

สิทธิ และ/หรอื อ านาจที่จะใหข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าว และอนญุาตให ้EGAT ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวตามนโยบายความ

เป็นส่วนตวัฉบบันีไ้ด ้อีกทัง้ท่านตอ้งรบัผิดชอบในการแจง้บคุคลเหล่านัน้ใหท้ราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และ/หรอื

ขอความยินยอมจากบคุคลเหลา่นัน้ หากจ าเป็น และ/หรือ อาศยัหลกัเกณฑห์รอืฐานทางกฎหมายอื่น 



EGAT จะไม่เก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูเ้ยาว ์(ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ กลา่วคือ อายไุม่ถึง 20 ปีบรบิรูณ ์หรอืยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายก าหนด) คนเสมือนไรค้วามสามารถ คนไรค้วามสามารถ และไม่อนญุาตใหบ้คุคล

ดงักล่าวสมคัรเพื่อใชห้รอืซือ้ผลิตภณัฑ ์สินคา้และบรกิารของ EGAT หากไม่ไดร้บัความยินยอมหรอืหากไม่ไดอ้าศยัฐานทาง

กฎหมายอื่นใด ในกรณีที่ EGAT พบวา่ บคุคลเหลา่นีไ้ดใ้ชบ้รกิารของเราหรอืเราไดเ้ก็บขอ้มลูสว่นตวัจากบคุคลเหล่านีโ้ดยไม่ได้

เจตนา โดยมิไดร้บัความยินยอมและโดยไม่ไดอ้าศยัฐานทางกฎหมายอื่นใด EGAT จะด าเนินการลบขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าว

ทนัทีที่ EGAT ทราบถึงกรณีดงักล่าว และอาจจ าเป็นตอ้งหยดุใหบ้รกิารบคุคลเหล่านี ้เวน้แตก่รณีที่ EGAT อาจอาศยั

หลกัเกณฑห์รอืฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได ้รวมถึงในกรณีที่ถา้ท่านเป็นพ่อแม่ หรือผูป้กครองแลว้ท่าน

กงัวลวา่ ผูเ้ยาวข์องท่านจะมอบขอ้มลูสว่นตวัใหก้บัทางเรา โปรดติดต่อเราแลว้เราจะด าเนินการใหใ้นกรณีที่จ  าเป็น 

EGAT สามารถจา้งบคุคลที่สามและหรอืบคุคลที่เฉพาะเจาะจง หาก EGAT ตอ้งการเสนอต่อผูใ้ชบ้รกิารของเราว่า บคุคลที่สาม

มีขอ้มลูสว่นตวัของท่าน เหตผุลเพื่อปฎิบตัิการงานที่ไดร้บัมอบหมายในนามของ EGAT อย่างไรก็ตาม EGAT และพนัธมิตรของ 

EGAT จะไม่ละเมิดที่จะเปิดเผยหรอืใชข้อ้มลูข่าวสารเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ระบไุวใ้นนโยบายความเป็น

ส่วนตวั 

ขอ้มลูที่เรารอ้งขอนัน้จะถกูเก็บรกัษาไวโ้ดยทาง EGAT ดงัที่ก  าหนดไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวันี ้และถกูน าไปใชเ้พื่อ

วตัถปุระสงคอ์นัเป็นประโยชนต์่อการใหบ้รกิารลกูคา้และเพื่อการใชง้านที่ดีขึน้ของท่านขณะใชง้านบริการที่อยู่ภายใตก้ารดแูล

ควบคมุของ EGAT และวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

- เพื่อการลงทะเบียน การยืนยนัตวัตน และการคดัเลือกลกูคา้เพื่อเขา้ใชบ้รกิาร 

- เพื่อการวิเคราะหข์อ้มลูตามความสนใจหรอืพฤติกรรมของลกูคา้ (Profiling) และการวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) 

- เพื่อการติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน ใหบ้รกิาร ประชาสมัพนัธ ์แจง้เตือนข่าวสาร น าเสนอผลิตภณัฑ ์บรกิารและโปรโมชัน 

ส ารวจความคิดเห็นและความพงึพอใจของท่านตอ่บรกิารหรอืกิจกรรมของ EGAT อนัจะน ามาซึง่การพฒันาคณุภาพของ

ผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

- เพื่อการจดัการปัญหาทางดา้นเทคนิค ดา้นการใหบ้รกิารและใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้ 

- เพื่อจดัหาและน าเสนอสินคา้และบรกิารตามพฤติกรรมและขอ้มลูความช่ืนชอบของท่านที่ไดร้ะบหุรอืใหไ้วก้บั EleXA 

Platform หรอืบรกิารที่อยู่ในการก ากบัดแูลของ EGAT 

- เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านในการเขา้รว่มงานกิจกรรมของ EleXA, EleX by EGAT และบรกิารอื่น ๆ ของ EGAT รวมถึง

เพื่อรว่มมือกบัแบรนดต์า่ง ๆ ที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูล หรอืเป็นพนัธมิตรของ EGAT 

- เพื่อรบัรองใหท้่านมั่นใจวา่ เว็บไซต,์ EleXA Platform และการบรกิารดา้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง สามารถท างานอย่างราบรื่น มี

ประสิทธิภาพและปลอดภยั 



- เพื่อปฏิบตัิตามหนา้ที่ตามกฎหมายและค าสั่งของหน่วยงานรฐั รวมทัง้ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการด าเนินตามกฎหมายใน

กรณีจ าเป็น 

- เพื่อปอ้งกนัผลประโยชนข์อง EGAT และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการระงบัอนัตรายที่อาจจะเกิดขึน้ตอ่ชีวิต รา่งกาย และ

สขุภาพของบคุคล 

ทัง้นี ้การที่ท่านไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลกบั EGAT อาจสง่ผลกระทบตอ่ท่าน กล่าวคือ EGAT ไม่อาจด าเนินการตามที่ท่านรอ้งขอ

หรอืตามสญัญาได ้โดย EGAT อาจไม่สามารถเสนอหรอืจดัหาผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบรกิารของ EGAT บางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้ก่ท่านได ้และท่านอาจไม่ไดร้บัความสะดวก หรอืไม่ไดร้บัการปฏิบตัิตามสญัญา และอาจไดร้บัความเสียหาย/เสียโอกาส 

ในบางกรณี การที่ท่านไม่ใหข้อ้มลูดงักล่าวอาจส่งผลกระทบตอ่การปฏิบตัิตามกฎหมายใด ๆ ที่ EGAT หรอืท่านมีหนา้ที่ตอ้ง

ปฏิบตัิตาม และอาจมีบทก าหนดโทษที่เก่ียวขอ้ง 

2. การรักษาความปลอดภยั 

EGAT ทราบถึงคณุคา่ของความเช่ือใจของท่านในการมอบขอ้มลูสว่นตวัใหก้บัเรา ดงันัน้เราจงึออกแบบมาตรการรกัษาความ

มั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลที่เหมาะสม ซึง่ครอบคลมุถึงมาตรการปอ้งกนัดา้นการบรหิารจดัการ มาตรการปอ้งกนั

ดา้นเทคนิค และมาตรการป้องกนัทางกายภาพ ในเรื่องการเขา้ถึงหรอืควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล เพื่อรกัษาไวซ้ึง่

ความลบั ความถกูตอ้ง และสภาพความพรอ้มใชง้านของขอ้มลูสว่นบคุคล รวมทัง้เพื่อปอ้งกนัการสญูหาย เขา้ถึง ใช ้

เปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลโดยปราศจากอ านาจหรอืโดยมิชอบ 

นอกจากนี ้EGAT ยงัไดว้างมาตรการจ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลและการใชง้านอปุกรณส์ าหรบัจดัเก็บและประมวลผล

ขอ้มลูสว่นบคุคล โดยก าหนดสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ชง้าน สิทธิในการอนญุาตใหผู้ท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูได ้และ

หนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้าน เพื่อปอ้งกนัการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลโดยไม่ไดร้บัอนญุาต หรอืการลกัลอบท าส าเนา

ขอ้มลูสว่นบคุคล หรอืการลกัขโมยอปุกรณจ์ดัเก็บหรอืประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นีก้ารเก็บรกัษาขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสใ์ด ๆ 

ไม่สามารถที่จะเช่ือถือไดโ้ดยปลอดภยั 100% อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ EGAT ตรวจพบปัญหาเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรอืการ

ละเมิดดา้นความปลอดภยัที่ตอ้งหา้มหรอืผิดกฎหมาย ทาง EGAT จะด าเนินแกไ้ขโดยเรง่ดว่นและเหมาะสมที่สดุ โดยใชด้ลุย

พินิจในการค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้และผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบเป็นส าคญั 

3. การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

นโยบายฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุนั ณ วนัที่มีผลบงัคบัใชต้ามที่ระบขุา้งตน้ เราอาจเปลี่ยนแปลงแกไ้ขนโยบายนีเ้ป็นครัง้คราว 

ดงันัน้ โปรดตรวจสอบนโยบายนีเ้ป็นระยะ 

 

 

 



4. การส่งข้อความ/การแจ้งเตอืน 

เราอาจสง่ขอ้ความ (push notifications) หรอืการแจง้เตือน (alerts) ไปยงัอปุกรณข์องท่านเพื่อประชาสมัพนัธข์่าวสาร เพื่อ

แจง้สถานะการจอง การชารจ์ การแจง้เตือนใหช้ าระคา่บรกิาร และแจง้เตือนเหตกุารณต์า่ง ๆ ตามสมควร ท่านสามารถยกเลิก 

(deactivate) การส่งข่าวสารเหล่านีใ้นเวลาใด ๆ ดว้ยการเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าการแจง้เตือน (notification settings) บน

อปุกรณข์องท่าน 

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

EGAT จะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จ  าเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใชต้ามวตัถปุระสงคท์ี่ EGAT แจง้แก่

ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้และเพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ทัง้นี ้EGAT อาจเก็บขอ้มลูสว่น

บคุคลของท่านนานขึน้ หากจ าเป็น และ/หรอื สามารถกระท าไดโ้ดยชอบตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

6. สิทธิของทา่นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใตบ้ทบญัญตัิแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดงันี ้

6.1 ท่านอาจมีสิทธิในการเขา้ถึงหรอืขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลที่ EGAT เก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน 

6.2 ท่านอาจมีสิทธิขอใหมี้การด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลที่ EGAT ไดเ้ก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยเก่ียวกบัท่าน ให ้

ถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั สมบรูณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด 

6.3 ท่านอาจมีสิทธิขอรบัขอ้มลูส่วนบคุคลที่ EGAT มีเก่ียวกบัท่านในรูปแบบที่มีการจดัระเบียบแลว้และสามารถอา่นไดใ้น

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และเพื่อสง่หรอืโอนขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวไปยงัผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลอื่น ทัง้นีห้ากการใชส้ิทธิ

ของท่านละเมิดสิทธิหรอืเสรีภาพของบคุคลอื่น หรอื EGAT แลว้ EGAT สามารถใชด้ลุพินิจในการปฏิเสธค าขอของท่านได ้

6.4 ท่านอาจมีสิทธิคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลของท่านทัง้นี ้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใชบ้งัคบั

ก าหนด รวมทัง้ท่านอาจมีสิทธิขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านในบางกรณี 

6.5 ท่านอาจถอนความยินยอมส าหรบัวตัถปุระสงคท์ี่ท่านเคยไดใ้หค้วามยินยอมให ้EGAT เก็บรวบรวม ใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบคุคลของท่านในบางกรณี 

6.6 ท่านอาจมีสิทธิขอให ้EGAT ด าเนินการลบ ท าลาย หรอืท าใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของท่านที่ EGAT เก็บรวบรวม ใชห้รอื

เปิดเผย เป็นขอ้มลูสว่นบคุคลที่ไม่สามารถระบตุวัท่านได ้เวน้แตก่ารเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลดงักล่าวของ EGAT นัน้เป็นไป

เพื่อการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตัง้สิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย เพื่อการใช ้หรือการปกป้องสิทธิเรยีกรอ้งตามกฎหมาย 

 

 



6.7 สิทธิในการรอ้งเรยีน ท่านอาจมีสิทธิรอ้งเรียนตอ่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งหากท่านเช่ือวา่การเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยซึง่ขอ้มลู

ส่วนบคุคลของท่านนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

หากท่านตอ้งการใชส้ิทธิใดๆ ของท่านในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลที่ระบใุนส่วนนี ้ท่านสามารถท าไดโ้ดยติดตอ่ EGAT 

หรอืเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ EGAT ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรญัสนิทวงศ ์

ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย นนทบรุี ประเทศไทย 11130 

หรอื http://elexaev.com และ/หรอื Email: egatproventure.ev@gmail.com 

7. ติดต่อเรา 

หากท่านประสงคจ์ะใชส้ิทธิที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน หรอืมีขอ้สงสยัเก่ียวกับขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านภายใต้

นโยบายความเป็นส่วนตวัฉบบันี ้โปรดติดตอ่ EGAT หรอืเจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของ EGAT ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรญัสนิทวงศ ์ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย นนทบรุ ีประเทศไทย 11130 

http://elexaev.com และ/หรือ Email: egatproventure.ev@gmail.com 

 

 

 

 



เง่ือนไขการให้บริการ (Terms of Service) ของ EleXA Platform 

1. “EleXA Platform” หมายถงึ ระบบที่ให้บรกิารการชารจ์ไฟฟ้าจากเครื่องอดัประจุไฟฟ้าของสถานี “EleX by EGAT” และพนัธมติรไปยงั
ยานยนต์ไฟฟ้าส าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไป และนิตบิุคคลที่ด าเนินการเชงิพาณิชย์ (ผูใ้ช้บรกิาร) ภายใต้ชื่อผลติภณัฑ์ “EleXA” ซึ่งด าเนินการ
บรหิารโครงข่ายโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยหรอื “EGAT” โดยผูป้ระสงค์ที่จะใชบ้รกิารสามารถรบัทราบขอ้มูล และสมคัรเป็น
สมาชกิเพื่อใช้บรกิารผ่านช่องทางที ่ EGAT ก าหนดไว ้ พร้อมลงทะเบยีนเขา้ใช้งานผ่านช่องทาง Mobile Application หรอือาศยัขอ้มลูจาก
โซเชยีลมเีดยี เช่น Facebook, Apple ID, Google, Line โดยผูส้มคัรต้องตกลงยอมรบัในเงื่อนไขและขอ้ก าหนดที่ EGAT ก าหนด 
2. ผูใ้ช้บรกิารรบัทราบและตกลงว่าบรกิารของ EleXA Platform และ EleX by EGAT บางส่วนด าเนินการพฒันาและให้บรกิารโดยคู่ค้าของ 
EGAT ตามเงื่อนไขของ EGAT 
3. ผูใ้ช้บรกิารจะใช้งานผ่าน Mobile Application ที่ดาวน์โหลดผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ในระบบปฏบิตักิารของโทรศพัทม์อืถอื ซึ่งระบบจะ
ประกอบด้วยคุณสมบตัทิัว่ไปดงัน้ี (1) แสดง/เปิดให้ค้นหาจุดตดิตัง้เครื่องอดัประจุไฟฟ้า ครอบคลุมทัง้เครอืข่ายที่อยูใ่นอ านาจการควบคุม
ของ EGAT, เครอืข่ายที่เป็นพนัธมติรกบั EGAT และเครื่อข่ายของผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ๆ (2) แสดงสถานะของเครื่องอดัประจไุฟฟ้าเฉพาะ
สถานีที่อยู่ในอ านาจการดูแลของ EGAT ได้แก่ EGAT EV Charging Station และ EleX by EGAT รวมทัง้เครอืข่ายของพนัธมติรที่อนุญาต
ให้ EGAT แสดงสถานะของเครื่องอดัประจุไฟฟ้าได้ (3) น าทางไปยงัแต่ละจุดตดิตัง้ (4) วางแผนการเดนิทาง (5) มชี่องทางใหจ้องเครื่องอดั
ประจุไฟฟ้าตามเวลาที่ก าหนด พร้อมการยนืยนัเขา้ใชบ้รกิาร (6) แสดงช่องทางช าระเงนิค่าบรกิารประเภทต่างๆ ตามที่ EGAT ได้เปิดรบั
จากผูใ้ช้บรกิารในแต่ละกลุ่ม/ประเภท (7) พร้อมสรุปรายการช าระเงนิและส่งไปยงัระบบออกเอกสารภาษีในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยขอ้มูล
ที่ผูใ้ช้บรกิารยื่นสมคัรใช้บรกิาร (8) แสดงขอ้มูลประวตักิารใชง้านยอ้นหลงั (9) มอบแต้มสะสม (Point) และคะแนนประสบการณ์ (EXP) 
ให้แก่ผูใ้ช้งาน (10) แลกแต้มสะสมไปเป็นสทิธปิระโยชน์ในบรกิารของ EGAT และพนัธมติร (11) เลอืกซื้อชุดคูปองส่วนลดแบบเหมาจ่ายราย
เดอืน เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าบรกิารการใชง้านสถานีอดัประจุไฟฟ้า และ (12) แสดงขอ้มลูข่าวสารประชาสมัพนัธ ์ หรอืสทิธปิระโยชน์ต่างๆ 
ผ่าน EleXA Platform ทาง Mobile Application  
4. ผูใ้ช้บรกิารตกลงยนิยอมให้ EGAT เปิดเผยและสง่ขอ้มลูรายละเอยีดของผูใ้ชบ้รกิารที่มอียูไ่ปยงัระบบอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง รวมถงึคู่ค้าตามขอ้ 
2 ซึ่งขอ้มูลอนัรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ขอ้มูลในการให้บรกิารผ่านระบบ เรยีกเก็บค่าใช้จ่าย ตรวจสอบขอ้มูล และออกและจดัสง่เอกสารด้าน
ภาษีให้กบัผูใ้ช้บรกิาร รวมถงึขอ้มูลส าคญัอื่น ๆ เพื่อการให้บรกิารของ EleXA Platform และ EleX by EGAT ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 
5. ผูใ้ช้บรกิารรบัทราบและตกลงว่า ช่องทางการสมคัรสมาชกิตามขอ้ 1 ของ EGAT เป็นเพยีงช่องทางในการจดัส่งขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
สมคัรสมาชกิและการใชบ้รกิารของ EleXA Platform และ EleX by EGAT เท่านัน้ โดยในกรณีที่ผูใ้ช้บรกิารตกลงสมคัรสมาชกิ ผูใ้ช้บรกิาร
ยนืยนัว่าได้ศกึษาและท าความเขา้ใจเงื่อนไขการสมคัรสมาชกิ การใชบ้รกิาร EleXA Platform รวมทัง้ตกลงกบัอตัราค่าบรกิารและวธิกีาร
ช าระค่าบรกิาร ค่าใช้จ่าย หรอืเงนิใดๆ ตามที่ EGAT ได้ระบุไวภ้ายใน EleXA Platform และ/หรอืช่องทางอื่นๆแล้ว ซึ่งผูร้บับรกิารรบัทราบ
ว่า EGAT มดุีลพนิิจเดด็ขาดแต่เพยีงฝ่ายเดยีวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ เพยีงแจ้งสมาชกิผ่าน Mobile Application ตามที่ระบุ
ในขอ้ 3 และในกรณีที่ EGAT มกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการใหบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารไม่ตกลงยนิยอมที่จะปฏบิตัติาม ผูใ้ชบ้รกิารสามารถขอ
ยกเลกิการเป็นสมาชกิได้ทนัทผี่านการตดิต่อเขา้มายงั EGAT แต่หากผูใ้ช้บรกิารไม่ยกเลกิการเป็นสมาชกิ และ/หรอืเขา้ใช้บรกิาร ให้ถอืว่า
ผูใ้ช้บรกิารตกลงปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่กีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าวแลว้ อน่ึง ผูใ้ชบ้รกิารมสีทิธขิอเขา้ถงึ แก้ไข ไมอ่นุญาตให้ประมวลผลและลบ
ขอ้มูลที่เกีย่วกบัผูใ้ช้บรกิาร ซึ่งอยูใ่นความครอบครองของ EGAT โดยตดิต่อที่ Line Official Account “@elexaev” หรอืช่องทาง
โทรศพัท์มอืถอืตามที่ได้ระบุไวใ้น Mobile Application 
6. หาก EGAT ไม่สามารถให้บรกิาร EleXA Platform หรอืเครื่องอดัประจุไฟฟ้า EleX by EGAT  ได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กบัผูใ้ช้บรกิาร 
หรอืในกรณีที่ผูใ้ช้บรกิารมขีอ้โต้แยง้เกีย่วกบัการให้บรกิาร EleXA Platform ของ EGAT หรอืมขีอ้โต้แยง้เกีย่วกบัค่าบรกิาร ค่าใช้จ่าย หรอื
เงนิใด ๆ ในการใช้บรกิาร EleXA Platform และ/หรอืเครื่องอดัประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ผูใ้ช้บรกิารตกลงจะด าเนินการตรวจสอบ และ/
หรอืโต้แยง้กบั EGAT เองโดยตรง 
7. ผูใ้ชบ้รกิารยอมรบัและตกลงว่าบรรดาขอ้มูลสว่นบุคคลและขอ้มลูทัง้หมดทีผู่ใ้ช้บรกิารได้น าส่งส าหรบัการสมคัรสมาชกิและการใช้บรกิาร 
EleXA Platform เป็นขอ้มูลที่ถูกต้องตามความเป็นจรงิ EGAT ขอสงวนสทิธใินการให้สทิธปิระโยชน์หรอืยกเลกิสมาชกิ EleXA Platform การ
เรยีกค่าเสยีหาย และ/หรอืระงบัการอนุญาตให้เขา้ใชบ้รกิารเครื่องอดัประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ได้ ในกรณีที่ตรวจพบว่าขอ้มลูดงักล่าวไม่
ตรงกบัความเป็นจรงิ 
8. หากผูใ้ช้บรกิารได้ใหข้อ้มูลสว่นบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ แก่ EGAT ผูใ้ชบ้รกิารขอรบัรองและรบัประกนัว่า ผูใ้ช้บรกิารมอี านาจที่จะให้
ขอ้มูลสว่นบุคคลดงักล่าวแก่ EGAT และบุคคลดงักล่าวอนุญาตให้ EGAT ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตวัของ EGAT อกี
ทัง้สมาชกิขอรบัรองและรบัประกนัว่าได้แจง้บุคคลดงักล่าวให้ทราบถงึนโยบายความเป็นส่วนตวัของ EGAT แลว้ และ/หรอืได้ขอความ
ยนิยอมจากบุคคลดงักล่าว หากจ าเป็น หรอืได้อาศยัหลกัเกณฑ์หรอืฐานทางกฎหมายอื่นแล้วก่อนที่จะใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
นัน้แก่ EGAT 



9. ผูใ้ช้บรกิารยอมรบัและตกลงว่าบรรดาขอ้มลูทัง้หมดที่เกดิจากการท าธุรกรรมของสมาชกิที่เกี่ยวขอ้งกบั EleXA Platform นัน้เป็น
ทรพัย์สนิของ EGAT ตราบเท่าที่ไม่ขดักบักฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
10. ผูใ้ช้บรกิารยนิยอมและมอบหมายให้ EGAT ใช้หรอืแลกเปลี่ยนขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บรกิารซึ่งได้น าส่งระหว่าง EGAT กบั คู่ค้า
ส าหรบัการบรหิารจดัการสมาชกิและการใช้บรกิาร EleXA Platform รวมถงึธุรกรรมเกี่ยวกบับรกิาร EleXA Platform ในลกัษณะที่เหน็ว่าจะ
เป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้บรกิาร 
11. ผูใ้ช้บรกิารยอมรบัว่าสทิธปิระโยชน์ที่ทาง EGAT เสนอใหแ้ก่สมาชกิแต่ละรายนัน้ อาจจะมคีวามแตกต่างกนัโดยจะขึน้กบัประวตักิารเขา้
รบับรกิารของสมาชกิแต่ละราย รายการส่งเสรมิการขายแต่ละประเภทหรอืนโยบายทางการตลาดของ EGAT สมาชกิยอมรบัผูกพนัตาม
เงื่อนไขของการเป็นสมาชกิที่ก าหนดไว้ขณะยื่นใบสมคัร รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิม่เตมิในภายหน้าโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
12. ผูใ้ช้บรกิารยอมรบัเงื่อนไขการใช้บรกิาร EleXA Platform และสถานีอดัประจุไฟฟ้า EleX by EGAT ซึ่งอยู่ภายใต้ขอ้ก าหนดและเงื่อนไข 
รวมทัง้เงื่อนไขของรายการสง่เสรมิการขายอย่างเคร่งครดั  
13. ผูใ้ช้บรกิารทราบและตกลงว่า EGAT มสีทิธปิฏเิสธการสมคัร โดยไมจ่ าเป็นต้องระบุเหตุแห่งการปฏเิสธ 
14. ในกรณีที่ผูใ้ช้บรกิารขอยกเลกิการเป็นสมาชกิ EleXA Platform สมาชกิยอมรบัและตกลงว่า EGAT อาจเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของ
สมาชกิ ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยอกี 6 เดอืนหลกัจากการยกเลกิการเป็นสมาชกิ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยนืยนัการยกเลกิการเป็น
สมาชกิและ/หรอืเพื่อตรวจสอบการยกเลกิการให้บรกิารต่างๆ เพือ่ไม่ให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญแก่สมาชกิดงักล่าว ตามที่ EGAT 
เหน็สมควร โดยภายหลงัจาก 6 เดอืน EGAT จะลบหรอืท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของสมาชกิไม่สามารถระบุตวัตนต่อไปได้ 
15. EGAT ขอสงวนสทิธิใ์นการลบขอ้ความแสดงความคดิเหน็ ขอ้มลูสถานที่เทจ็ที่ไม่ได้มอียู่จรงิ ทนัททีี่มกีารตรวจพบ 
16. ในกรณีที่ผูใ้ช้บรกิารมกีารแสดงความเหน็เรื่องเกี่ยวกบัสถาบนัที่เสีย่งเขา้ขา่ยความผดิมาตรา 112 และ/หรอื การแสดงความคดิเหน็ที่
ส่งผลกระทบต่อผูอ้ื่น ซึ่งเขา้ข่ายความผดิตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2560 ทาง EGAT จะด าเนินการ
ลบขอ้ความ ขอ้มูลดงักล่าวออกจาก EleXA Platform อย่างเร่งด่วนและไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัความผดิที่ผูใ้ชบ้รกิารได้กระท าผดิ 
17. EGAT ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บรกิารและจุดที่ให้บรกิารที่เขา้ร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
18. EGAT ขอใช้ข้อมูลผู้ใช้บรกิารตามที่ผูใ้ช้บริการให้ไว้เพื่อท าธุรกรรมบน EleXA Platform รวมถึงจดัท าและส่งมอบเอกสารในรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้น้ี เอกสารจะปรากฏขอ้ความว่า “เอกสารน้ีได้จดัท าและส่งขอ้มูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์” โดย
เอกสารที่จดัท าในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ตามที่กรมสรรพากรก าหนดนัน้ จะไม่มีการลงนามของผูร้บัเงนิ ถือว่าถูกต้องตามประกาศอธบิดี
กรมสรรพากร ฉบบัที่ 15 ลงวนัที่ 18 ตุลาคม 2562 แล้ว 
19. EGAT ห้ามไม่ให้ผูใ้ช้บรกิารเสนอขอ้ความอันเป็นการท้าทาย ใส่ร้าย โดยมเีจตนาก่อให้เกดิการทะเลาะววิาท ปลุกปัน่ หรอืก่อให้เกิด
ความวุ่นวายหรอืความขดัแยง้ระหว่างผูใ้ช้บรกิารภายใน EleXA Platform หรอืบุคคลที่สาม 
20. EGAT ขอความร่วมมอืให้ผูใ้ช้บรกิารโพสต์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ด้วยถ้อยค าที่สุภาพ ให้เกยีรตผิูถ้ามค าถามและผู้ตอบใน 
EleXA Platform ด้วยหลกัการและเหตุผล 
21. ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึน้อย่างชัดเจนกับยานพาหนะของผูใ้ช้บรกิารสถานีอดัประจุ อันเป็นผลเน่ืองมาการใช้บรกิารสถานีอดั
ประจุไฟฟ้าของ EleX by EGAT ทาง EGAT สามารถใช้ดุลยพนิิจในการชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิขึน้ตามสมควร แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท 
22. ขอ้ก าหนดในการสะสม การใช้ และการแลกคูปอง สามารถมคีวามแตกต่างกนัได้ตามชนิดของคูปอง ผูใ้ช้บรกิาร EleXA Platform โปรด
ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัขอบเขตและหลกัเกณฑ์ของคูปองแต่ละชนิดเพิม่เตมิได้จากหวัขอ้ “แลกของรางวลั” 

23. EGAT ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารการใช้สถานีอดัประจไุฟฟ้าของ EleX by EGAT ยอ้นหลงั ในอรณีที่ผูใ้ชบ้รกิารได้มกีาร
ใช้บรกิารสถานีอดัประจไุฟฟ้า EleX by EGAT ไปแล้ว แต่ยงัไม่ได้ช าระค่าบรกิาร ไมว่่าจะเกดิขึน้อนัเน่ืองมาจาก ความหลงลมืของผูใ้ช้งาน 
ความผดิพลาดของระบบ หรอืสาเหตุอื่น ๆ ตามจ านวนยอดการใชง้านที่เกดิขึน้จรงิได้ ภายใน 30 วนันับตัง้แต่มยีอดการใช้งานนัน้ ๆ 
เกดิขึน้ โดย EGAT จะด าเนินการตดิตามการช าระค่าบรกิารตามช่องทางการตดิต่อที่ผูใ้ช้บรกิารได้ลงทะเบยีนไว้ผ่าน EleXA Platform 
หากผูใ้ช้งานไมไ่ด้ช าระค่าบรกิารตามระยะเวลาที่ก าหนด ทาง EGAT ขอสงวนสทิธิใ์นการด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 



EleXA Privacy Policy 

The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), which provides the EleXA Platform, has 

produced a privacy policy. The EleXA Platform includes a mobile application that is used in combination 

with charging station which is a service provided by EGAT and Partner. The product is covered by this 

policy. EGAT products and services that are distributed to customers via the website. Mobile apps, sales 

reps, event kiosks, call centers, social media channels, and online contact Registration of goods and/or 

services, as well as other methods by which EGAT collects your personal information. However, please 

read and understand this Privacy Policy, as well as the terms and conditions for using the Services that 

apply to you. 

EGAT places a high value on the security of your personal information. This includes (1) individual 

customers, users of EGAT-controlled products, products and services, former customers, current 

customers, and potential customers. (2) employees, personnel, officers, representatives, shareholders, 

authorized individuals, directors, contacts, representatives, and other ordinary persons associated with 

EGAT's corporate clients (collectively, "Corporate clients") (3) any ordinary person who the EGAT has 

obtained personal data (such as emergency contacts, spouses, parents, descendants, relatives, children, 

employers, agents, beneficiaries, or the person referring) by the persons in (1) - (3) collectively referred to 

as "you," and the persons in (1) and (2) collectively referred to as the "Service User" or "Customer" 

Under this Privacy Policy, "Personal Information" refers to information about an individual that can be 

used to identify that individual, either directly or indirectly, and "Sensitive Personal Data" refers to 

personal data that is classified as sensitive personal data by law. 

The policies and processes for collection are defined in this document. Each visitor's or user's data is 

used and disclosed. This Privacy Policy explains how we collect information and how we manage it. We 

take the security of your personal information extremely seriously. We also want you to be aware of how 

and why we use your personal data. EGAT will use the information you supply through the EleXA 

Platform to provide you with EGAT products, products, and services that are personalized to your needs, 

as well as any other additional requirements. 

EGAT reserves the right to change this Privacy Policy at any time. EGAT encourages you to review this 

Privacy Policy on a regular basis. Any revision will take effect as soon as EGAT posts the revised Privacy 

Policy on the EleXA Platform website, application, or express posting through the EleX by EGAT service 

area. 

1. Information Storage and Purpose of Use 

EGAT may collect various types of personal information regarding you directly, indirectly, or by requesting 

information from other services related to EGAT. The following topics are included in the scope of 

information: 

- Personal information such as username, gender, age, date of birth, email address, ID card number, 

Passport identification number, Passport number, Tax Identification Number, Mobile phone information, 

address, zip code, social media account information (such as Line account information, Facebook 

account, Apple account, Google account, and when you can be reached) and other electronic contact 

information, user photos, sound, and recording Conversation tape Records from closed-circuit television 

cameras, including complaints, and your opinions on the product Inquiries about EGAT products and 

services via social media. 

- Work-related information, such as the type of company you work for, your location, your position, your 

duration of service, and your occupation. 

- Financial information such as credit and debit card numbers, Payment method (eg cash or credit card), 

PromptPay information, Account number and type of bank account bank account, history Deposits and 



withdrawals in the account Payment details and product subscription information goods and services (via 

application). 

- Behavioral data, such as information on client purchase habits and data gathered from the use of EGAT 

products and services. 

- Transaction information such as purchase history, purchase amount, the purchase behavior and/or use 

of the products, goods and services administered by EGAT includes your preferences, interests, time to 

use the services and the items you look for. 

- Information collected from your electronic device, such as your IP address or Internet protocol (IP 

address), web beacon, log, device ID, geographic coordinates (GPS), device model and device type, 

network connection information, access information, single sign-on (SSO) login information, login log, 

access time, the amount of time spent on the pages and screens of the EleXA Platform, both on the 

application and on the website, cookies, login information. search history, browsing data, browser type 

and version, time zone setting and location, plug-in browser type and version, operating system and 

platform, and other technologies on the device you use to access the Platform. 

- Information about vehicle services, such as vehicle registration numbers (including red license plate 

number for temporary use), vehicle identification number (VIN), mileage, fuel or battery status, and history 

of refueling. 

- Information about the loyalty program and experience points, such as EleXA Points, EXP, as well as 

information about the use of services and purchases of products and goods through the loyalty program 

and other cards, and behavioral information about the program's use, such as collecting points, 

exchanging, earning, and paying reward points, including transfer points to the EGAT partner network. 

- Marketing and communication channel information, such as your preference for receiving marketing 

information from EleXA, EleX by EGAT, and other EGAT group businesses and EGAT business partners, 

as well as your preferred forms or means of communication for product information and services provided 

by EGAT Information about your interactions with EGAT service, information about your interactions with 

EGAT's services, other communication channels of interest to you, details of your interactions with EGAT, 

and marketing information, such as information you provide to EGAT in surveys, request forms, or various 

research activities 

- Profile data such as account identifiers, username and password, PIN ID code for the purchase of 

products, goods and services on the EleXA Platform and/or EleX by EGAT. 

- Usage data, such as information about your use of the website, platform, product use goods and 

services and how you use or interact with the advertisements on EGAT (including the content you visit, 

the links you click to view; and other information). 

- Customer relationship management information from EGAT, such as customer account opening, 

administration, operations, payments, dispute resolution, processing, and reporting on behalf of the client. 

Personal data such as your signature and records of communications between you and EGAT may be 

included. 

- Other information, such as relationship history information, including details about you with EGAT, such 

as information you provide to EGAT in accordance with the terms of the contract. Registration 

information, applications, surveys, research, or data gathered when you attend EGAT business, 

seminars, training, or social events. 

EGAT will only collect, use, and/or disclose sensitive personal data with your express permission. or only 

when permitted by law. 



If you have provided personal information (such as first name, last name, address, and contact 

information) of another person to EGAT, such as an emergency contact, spouse, wife, ascendant, 

descendant, relative, child, employer, agent, beneficiary, or the person referring In the case of an ordinary 

customer or employee, shareholder, director, or person related to your organization. 

Minors' personal information is not collected by EGAT. (under the age of majority, that is, less than 20 

years of age or under the age of marriage as required by law) quasi-incompetent person and does not 

permit such persons to apply for use or purchase of the product. EGAT products and services are 

provided without consent or on the basis of any other legal basis. If EGAT discovers that these individuals 

have used our services or that we have inadvertently collected personal data from them, EGAT will delete 

such personal data as soon as EGAT becomes aware of the situation, without relying on any other legal 

basis and may need to discontinue serving these people. Except in cases where EGAT may rely on any 

other basis or legal basis than consent, including if you are a parent or parents who are concerned that 

your minor will provide us with personal information. Please contact us and we will facilitate you as 

required. 

If EGAT intends to provide a service to our users, it may hire third parties and/or specific personnel. 

These third parties will have access to your personal information in order to accomplish the activities 

entrusted to them on behalf of EGAT. EGAT and its partners, on the other hand, will not use or disclose 

the Information for any purpose other than those stated in this Privacy Policy. 

EGAT will collect the data we request in accordance with this Privacy Policy. It is used for customer 

support and to improve your experience when using EGAT's regulated services, as well as for the 

following purposes. 

- for registration, identity verification, and customer selection to use the service. 

- For data analytics and profiling based on customer interests or behavior. 

- For contact, communication, coordination, service, public relations, news alert, product presentation, 

service and promotion, survey your opinions and your satisfaction with EGAT's services or activities, 

which will lead to improvements in the quality of products and services. 

- for resolving technical issues, customer service and assistance to customers. 

- To deliver and offer goods and services depending on your identified or given preferences to the EleXA 

Platform or EGAT regulated services. 

- To find things simpler for you to attend EleXA, EleX by EGAT, and other EGAT events, as well as 

collaborate with regulated brands or become an EGAT partner. 

- To ensure that the website, EleXA Platform, and other related services run smoothly, efficiently, and 

securely. 

- To comply with legal duties and orders issued by government agencies, as well as to be used as 

supporting evidence in legal proceedings if necessary. 

- To protect the interests of EGAT and related parties, including the suppression of possible threats to a 

person's life, body, and health. 

Your refusal to provide personal data to EGAT may have an impact on you, in that EGAT may not 

perform as you requested or contractually, and EGAT may be unable to offer or provide some or all of 

EGAT's products and services to you, and you may be uncomfortable or have not received contract 

performance. In some cases, your refusal to provide such information may jeopardize your compliance 

with any EGAT or other laws that you are required to follow, and you may face penalties as a result. 

 



2. Security 

EGAT understands the importance of your trust in providing us with personal information. As a result, we 

design appropriate security measures for personal data that include management preventive measures, 

technical precaution, and physical precaution when accessing or controlling access to personal data. 

Maintaining the confidentiality, accuracy, and availability of personal data, including preventing loss, 

unauthorized access, use, alteration, or disclosure of personal data. 

Furthermore, by specifying access rights to the user information, EGAT has put in place measures to limit 

access to personal data and the use of devices for storing and processing personal data. The right to 

grant information access to the designated person, as well as the user's responsibilities to prevent 

unauthorized access to personal information, smuggled copies of personal information, or theft of 

personal data storage or processing equipment. The retention of any electronic data cannot be 

guaranteed to be completely secure. However, if EGAT detects a problem with fraud or prohibited or 

illegal security breaches, EGAT will promptly correct it, most appropriately by exercising discretion to 

consider the interests of customers and those primarily affected. 

3. Policy Changes 

This policy is current as of the above-mentioned effective date. We reserve the right to change this Policy 

at any time, so please review it on a regular basis. 

4. Messaging/Notifications 

To promote news, we may send notifications or alerts to your device. To notify the status of a booking, 

charging, or payment. You can turn off the transmission of these messages at any time by changing your 

device's notification settings. 

5. Personal data retention period 

EGAT will keep your personal data for as long as it is reasonably necessary to use it for the purposes 

described in this Privacy Policy and to comply with various laws and regulations. If necessary and/or 

permitted by applicable law, EGAT may retain your personal data for a longer period of time. 

6. Your rights as a personal data subject 

Subject to the terms of the law and any applicable legal exemptions, as described below. 

6.1 You may have the right to access or obtain a copy of the personal data about you that EGAT collects, 

uses, or discloses. 

6.2 You have the right to request that personal data collected by EGAT be corrected. To be accurate, 

current, comprehensive, and not misleading when using or disclosing information about you. 

6.3 You may have the right to acquire personal information held by EGAT concerning you in an electronic 

format that is structured and readable, as well as to communicate or transfer such personal data to 

another data controller. However, if exercising your rights affects on the rights or liberties of others or 

EGAT, EGAT may decline your request at its discretion. 

6.4 You may have the right under applicable law to deny to the collection, use, or disclosure of your 

personal information. In certain circumstances, you may also be able to request that the use of your 

personal information be cancelled. 

6.5 In certain circumstances, you may withdraw your consent for EGAT to collect, use, or disclose your 

personal data for the purposes for which you previously consented. 



6.6 You may have the right to request that EGAT delete, destroy, or cause your personal data that EGAT 

collects, uses, or discloses to be deleted or destroyed unless EGAT's retention of such personal data is 

for legal compliance purposes or to establish, exercise, or defend statutory claims. 

6.7 You may have the right to complain to the relevant authorities if you believe the collection, Use to 

disclose where your personal data is unlawful or does not comply with the laws governing the protection 

of personal data. 

If you wish to exercise any of your rights as the owner of the Personal Data provided in this section, 

please contact us. You can do this by contacting EGAT or EGAT's Personal Data Protection Officer at 53 

Moo 2, Charansanitwong Road, Bangkruai Subdistrict, Bangkruai District, Nonthaburi, Thailand 11130 or 

http://elexaev.com and/or Email: egatproventure.ev@gmail.com. 

7. Contact Us 

If you wish to exercise your rights in relation to your personal data, or if you have any questions about 

your personal information under this Privacy Policy, please contact EGAT or EGAT's Personal Data 

Protection Officer at 53 Moo 2, Charansanitwong Road, Bang Kruai Subdistrict, Bang Kruai District, 

Nonthaburi, Thailand. 11130. 

http://elexaev.com and/or Email: egatproventure.ev@gmail.com 
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EleXA Terms of Service 

1. "EleXA Platform" means The system that provides charging services from"EleX by EGAT" charging 

station and its partners to electric vehicles for consumers and commercially operated entities (users) 

under the product name "EleXA", which operates network management by electricity generating authority 

of Thailand or "EGAT". Users can be informed and subscribe to the service through the channels 

designated by EGAT, registered through mobile application channels or based on information from social 

media such as Facebook, Apple ID, Google, Line. 

2. The user acknowledges and agrees that some of the services of the EleXA Platform and EleX by 

EGAT are developed and provided by EGAT partners in accordance with the terms of EGAT. 

3. Users can downloaded Application through electronic channels in the mobile phone operating system. 

The system consists of the following features: (1) Show/ Search the charging station location (under the 

control of EGAT), Networks partnered with EGAT and networks of other service providers. (2) Show the 

status of chargers only at EGAT's authorized stations, EGAT EV Charging Station and EleX by EGAT, as 

well as the EGAT network (a network of partners that allows EGAT to display the status of the chargers). 

(3) Navigating to each charging station. (4) Planning a trip. (5) Resevation (6) Payment channels for 

various types of service fees as EGAT has accepted from users in each group / category (7) Summary of 

payment transactions and sending them to the tax document issuing system in Electronic form with 

information that users submit for service applications. (8) Show usage history. (9) Give reward points 

(Points) and experience points (EXP) to users (10) Redeem points as a benefit in the services of EGAT 

and its partners. (11) Purchase a monthly package discount coupon to be used as a discount on the 

service charge for using the charging station; and (12) Display the press release information or various 

benefits through the EleXA Platform via Mobile Application. 

4. The User agrees to EGAT to disclose and submit the details of existing users to other relevant 

systems, including partners, in accordance with Article 2. Charge Review and issue and deliver tax 

documents to users, as well as other important information for the complete provision of EleXA Platform 

and EleX by EGAT services. 

5. The User acknowledges and agrees that EGAT's subscription channel in Article 1 is only a means to 

deliver information related to the subscription and use of the services of EleXA Platform and EleX by 

EGAT. In the event that the user agrees to subscribe, The user confirms that they have studied and 

understood the subscription terms, use of the EleXA Platform service, including the agreement with the 

service rates, payment methods and any expenses as specified by EGAT within the EleXA Platform 

and/or other channels. The user acknowledges that EGAT has unilateral discretion to change the terms 

and conditions by simply notifying the Member via Mobile Application as specified in Article 3, and in the 

event that EGAT changes its Terms of Service and the User does not agree to comply. Users may 

request to cancel their membership immediately through contact to EGAT, but if the User does not cancel 

their membership and/or access the Service, the User shall agree to comply with the conditions that have 

been changed. In addition, users have the right to request access, modification, disallow processing and 

deletion of information relating to the User, which is in possession of EGAT, by contacting Line Official 

Account "@elexaev" or mobile channel as specified in the Mobile Application. 

6. If EGAT is unable to provide EleXA Platform or EleX by EGAT in accordance with the conditions 

agreed with the User, or in the event that the User disputes EGAT's EleXA Platform Service or disputes 

any charges, costs or expenses for using the EleXA Platform service and/or the EleX by EGAT, the User 

agrees to conduct a direct investigation and/or dispute with EGAT. 

7. The User acknowledges and agrees that all personal data and all information submitted by the User for 

subscriptions and use of the EleXA Platform service is factually accurate. EGAT reserves the right to 

benefit or terminate EleXA Platform membership, claim damages and/or suspend permission to use the 

EleX by EGAT in the event that such information is not true. 



8. If the User has provided any third-party personal data to EGAT, the User hereby certifies and warrants 

that the User has the authority to provide such Personal Data to EGAT and that such person allows 

EGAT to use personal data in accordance with EGAT's Privacy Policy. If necessary, or have relied on 

other legal basis before providing that third-party personal information to EGAT, we will not be able to do 

so. 

9. The User acknowledges and agrees that all information arising from the member's transactions relating 

to EleXA Platform is the property of EGAT, as long as it is not contrary to applicable law. 

10. The User consents and assigns EGAT to use or exchange the Personal Data of the User, which has 

been submitted between EGAT and its partners for the management of members and the use of the 

EleXA Platform Service, as well as transactions regarding the EleXA Platform Service in a manner that it 

deems to be useful to the User. 

11. Users agree that the benefits offered by EGAT to each member may vary depending on the service 

history of each member. Each promotion or marketing policy of EGAT, the Member agrees to be bound 

by the terms of membership set out at the time of application, as well as the amended terms and 

conditions provided without prior notice. 

12. Users agree to the terms of use of the EleXA Platform and EleX by EGAT charging stations, which 

are strictly subject to the terms and conditions, including conditions of the promotion. 

13. The User acknowledges and agrees that EGAT has the right to refuse the application without notify 

the reason for the rejection. 

14. In the event that the User requests to cancel his EleXA Platform membership, the Member 

acknowledges and agrees that EGAT may retain the Member's Personal Data for at least another 6 

months from termination, for the benefit of verifying the termination of membership.And after 6 months 

EGAT will delete that personal data. 

15. EGAT reserves the right to delete comment, false location information that does not exist. As soon as 

it is detected. 

16. In the event that a user expresses an opinion about an institution that risks being deemed guilty of 

Section 112 and/or comments affecting others who are deemed guilty under the Computer Crimes Act 

B.E. 2560, EGAT will urgently remove such information from the EleXA Platform and have nothing to do 

with the offense committed by the user. 

17. EGAT reserves the right to change the terms of service and points of service in the program without 

prior notice. 

18. EGAT requests to use the user information provided by the User to transact on the EleXA Platform, 

including the preparation and delivery of documents in electronic form. The document will appear as "This 

document has been prepared and transmitted to the Revenue Department electronically", and the 

documents provided in electronic form as specified by the Revenue Department will not be signed by the 

recipient, deemed valid in accordance with the Notification of the Director-General of the Revenue 

Department No. 15 dated October 18, 2019. 

19. EGAT prohibits users from posting violate messages and/ or message with intent to cause a quarrel, 

incitement or cause chaos or conflict between users within the EleXA Platform or third parties. 

20. EGAT would like to encourage users to post comments with polite words on EleXA Platform. 

21. In case that vehicle damage is clearly caused by the service provider, as a result of using EleX by 

EGAT's charging station service, EGAT can use its discretion to indemnify reasonable but not exceed 

5,000,000 baht. 



22. Users of EleXA Platform can check the scope and guidelines of each coupon in the section "Redeem 

Rewards" such as Accumulation requirements, how to use or redeem coupons which can vary depending 

on the type of coupon. 

 

 

 

 

 

 

 


