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บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด 

 1. บทนํา 

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด (ตอไปในนโยบายน้ีเรียกวา “บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลสวน

บุคคลและขอมูลอ่ืนอันเก่ียวกับทาน (รวมเรียกวา “ขอมูล”) เพ่ือใหทานสามารถเช่ือมั่นไดวา บริษัท มีความโปรงใสและความ

รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (“นโยบาย”) น้ี

จึงไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือช้ีแจงแกทานถึงรายละเอียดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูล

สวนบุคคลซึ่งดําเนินการโดย บริษัท รวมถึงเจาหนาท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวของผูดําเนินการแทนหรือในนามของบริษัท โดยมี

เน้ือหาสาระดังตอไปน้ี 

 

 2. ขอบเขตการบังคับใชนโยบาย 

นโยบายน้ีใชบังคับกับขอมูลสวนบุคคลของบุคคลซ่ึงมีความสัมพันธกับ บริษัท ในปจจุบันและท่ีอาจมีในอนาคต 

ซึ่งถูกประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดย บริษัท เจาหนาท่ี พนักงานตามสัญญา หนวยธุรกิจหรือหนวยงานรูปแบบอ่ืนท่ี

ดําเนินการโดย บริษัท และรวมถึงคูสัญญาหรือบุคคลภายนอกท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษัท (“ผู

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”) ภายใตผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เชน เว็บไซต ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการใน

รูปแบบอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย บริษัท (รวมเรียกวา “บริการ”) 

บุคคลมีความสัมพันธกับ บริษัท ตามความในวรรคแรก รวมถึง 

 1) ลูกคาบุคคลธรรมดา 

 2) เจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงาน ลูกจาง 

 3) คูคาและผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

 4) กรรมการ ผูรับมอบอํานาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธในรูปแบบ

เดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับ บริษัท 

 5) ผูใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท 

 6) ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซท www.paco-group.com รวมท้ังระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือชอง

ทางการสื่อสารอ่ืนซึ่งควบคุมดูแลโดย บริษัท 

 7) บุคคลอ่ืนท่ี บริษัท เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล เชน ผูสมัครงาน ครอบครัวของเจาหนาท่ี   ผูค้ําประกัน 

ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน 

 ขอ 1) ถึง 6) เรียกรวมกันวา “ทาน” 

นอกจากนโยบายฉบับน้ีแลว บริษัท อาจกําหนดใหมีคําประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สําหรับ

ผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท เพ่ือช้ีแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีถูก

ประมวลผล วัตถุประสงคและเหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 

รวมถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการน้ันเปนการเฉพาะเจาะจง 

ท้ังน้ี ในกรณท่ีีมีความขัดแยงกันในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวและนโยบายน้ี ให

ถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการน้ัน 
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 3. คํานิยาม 

 - บริษัท หมายถึง บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด 

 - ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

 - ขอมูลสวนบุคคลออนไหว หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีถูกบัญญัติไวในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแก ขอมูลเช้ือชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือใน

ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ

แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานอง

เดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 - การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม บันทึก 

สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช กูคืน เปดเผย สงตอ เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย 

เปนตน 

 - เจาของขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผย 

 - ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 - ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง

ดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

 4. แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวม 

 บริษัท เก็บรวบรวมหรือไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลประเภทตาง ๆ จากแหลงขอมูลดังตอไปน้ี  

 1) ขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงในชองทางใหบริการตาง ๆ 

เชน ข้ันตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทําแบบสํารวจหรือใชงานผลิตภัณฑ บริการ 

หรือชองทางใหบริการอ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย บริษัท หรือเมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลติดตอสื่อสารกับ บริษัท ณ ท่ีทํา

การหรือผานชองทางติดตออ่ืนท่ีควบคุมดูแลโดย บริษัท เปนตน 

 2) ขอมูลท่ีบริษัท เก็บรวบรวมจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการ

อ่ืนๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เชน การติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซต ผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท 

ดวยการใชคุกก้ี (Cookies) หรือจากซอฟตแวรบนอุปกรณของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

 3) ขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืนนอกจากเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยท่ีแหลงขอมูล

ดังกลาวมีอํานาจหนาท่ี มีเหตุผลท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลแลวในการ

เปดเผยขอมูลแก บริษัท เชน การเช่ือมโยงบริการดิจิทัลของหนวยงานของรัฐในการใหบริการเพ่ือประโยชน

สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จแกเจาของขอมูลสวนบุคคลเอง การรับขอมูลสวนบุคคลจากหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนในฐานะ

ท่ี บริษัท มีหนาท่ีตามพันธกิจในการดําเนินการจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของ

หนวยงานของรัฐในการใหบริการประชาชนผานระบบดจิิทัล รวมถึงจากความจําเปนเพ่ือใหบริการตามสัญญาท่ีอาจมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลกับหนวยงานคูสัญญาได   

  นอกจากน้ี ยังหมายความรวมถึงกรณีท่ีทานเปนผูใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลภายนอกแก บริษัท ดังน้ี 

ทานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการแจงรายละเอียดตามนโยบายน้ีหรือประกาศของผลิตภัณฑหรือบริการ ตามแตกรณี ให

SI-07DP-01 (Rev.00) 



 
บุคคลดังกลาวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลน้ันหากเปนกรณีท่ีตองไดรับความยินยอมในการเปดเผย

ขอมูลแก บริษัท 

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลปฏิเสธไมใหขอมูลท่ีมคีวามจําเปนในการใหบริการของ บริษัท อาจเปนผลให 

บริษัท ไมสามารถใหบริการน้ันแกเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดท้ังหมดหรือบางสวน 

 

 5. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัท พิจารณากําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามความเหมาะสมและตาม

บริบทของการใหบริการ ท้ังน้ี ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท ใช ประกอบดวย 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย เพ่ือให บริษัท สามารถปฏิบัติตามท่ีกฎหมายท่ีควบคุม เชน  

- การเก็บรวบรวมขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560  

- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

- พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542  

- กฎหมายวาดวยภาษีอากร  

รวมถึง การดําเนินการตามคําสั่งศาล เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ บริษัท และของบุคคลอ่ืน ซึ่ง

ประโยชนดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิข้ันพ้ืนฐานในขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล เชน เพ่ือการรักษาความปลอดภัย

อาคารสถานท่ีของ บริษัท หรือการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ

กิจการภายในของ บริษัท เปนตน 

เปนการจําเปนเพ่ือการปองกันหรือระงับ

อันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

เชน การใหบริการแอปพลิเคชันเพ่ือเฝาระวังโรคระบาดตามนโยบายของ

รัฐบาล เปนตน 

เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให บริษัท สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามสัญญา หรือดําเนินการอันเปน

ความจาํเปนตอการเขาทําสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญากับ บริษัท เชน การ

จางงาน จางทําของ การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือหรือสัญญาใน

รูปแบบอ่ืน เปนตน 

เพ่ือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร 

วิจัยหรือสถิติท่ีสําคัญ 

เ พ่ือให  บริ ษัท  สามารถจัด ทําหรือส นับส นุนการจัด ทํา เอกสาร

ประวัติศาสตร วิจัยหรือสถิติตามท่ี บริษัท อาจไดรับมอบหมาย เชน การ

จัดทําทําเนียบผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ หรือคณะกรรมการ การจัดทํา

สถิติการใชบริการดิจิทัลภาครัฐ งานติดตามการดําเนินนโยบายรัฐบาล

ดิจิทัล เปนตน 

ความยินยอมของทาน เพ่ือการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในกรณีท่ี บริษัท 

จําเปนตองไดรับความยินยอมจากทาน โดยไดมีการแจงวัตถุประสงคของ

การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลกอนการขอความ

ยินยอมแลว เชน การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลออนไหวดวย

วัตถุประสงคท่ีไมเปนไปตามขอยกเวนมาตรา 24 หรือ 26 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือการนําเสนอ 
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ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียด 

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการของคูสัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

แกทาน เปนตน 

 

ในกรณีท่ี บริษัท มีความจําเปนตองเก็บรวบรวมขอมลูสวนบุคคลของทานเพ่ือการปฏิบัติตามสญัญา การปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎหมายหรือเพ่ือความจําเปนในการเขาทําสัญญา หากทานปฏิเสธไมใหขอมูลสวนบุคคลหรือ คัดคานการดําเนินการ

ประมวลผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรม อาจมีผลทําให บริษัท ไมสามารถดําเนินการหรือใหบริการตามท่ีทานรองขอได

ท้ังหมดหรือบางสวน  

 

 6. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวม 

บริษัท อาจเก็บรวบรวมหรือไดมาซึง่ขอมูลดังตอไปน้ี ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลสวนบุคคลของทาน ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับบริการท่ี

ทานใชหรือบริบทความสัมพันธท่ีทานมีกับ บริษัท รวมถึงขอพิจารณาอ่ืนท่ีมีผลกับการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล โดย

ประเภทของขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปน้ีเปนเพียงกรอบการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท เปนการท่ัวไป ท้ังน้ี เฉพาะ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทาน้ันท่ีจะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

ขอมูลเฉพาะตัวบุคคล ขอมูลระบุช่ือเรียกของทานหรือขอมูลจากเอกสารราชการท่ีระบุขอมูลเฉพาะตัว

ของทาน เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ นามสกุล ช่ือกลาง ช่ือเลน ลายมือช่ือ เลขท่ี

บัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ เลขท่ีใบขับข่ี เลขท่ีหนังสือเดินทาง ขอมูล

ทะเบียนบาน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบ

วิชาชีพ (สําหรับแตละอาชีพ) หมายเลขประจําตัวผูประกันตน หมายเลข

ประกันสังคม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะของบุคคล ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับตัวทาน เชน วันเดือนปเกิด เพศ สวนสูง นํ้าหนัก 

อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑทหาร รูปถาย ภาษาพูด ขอมูล

พฤติกรรม ความช่ืนชอบ ขอมูลการเปนบุคคลลมละลาย ขอมูลการเปนคนไร

ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ เปนตน 

ขอมูลสําหรับการติดตอ ขอมูลเพ่ือการติดตอทาน เชน เบอรโทรศัพทบาน เบอรโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

หมายเลขโทรสาร อีเมล ท่ีอยูทางไปรษณียบาน ช่ือผูใชงานในสังคมออนไลน 

(Line ID) แผนท่ีตั้งของท่ีพัก เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการทํางานและการศึกษา รายละเอียดการจางงาน รวมถึงประวัติการทํางานและประวัติการศึกษา เชน 

ประเภทการจางงาน อาชีพ ยศ ตําแหนง หนาท่ี ความเช่ียวชาญ สถานภาพ

ใบอนุญาตทํางาน ขอมูลบุคคลอางอิง หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี ประวัติการ

ดํารงตําแหนง ประวัติการทํางาน ขอมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน 

ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน พัสดุในครอบครองของ

ผูปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา 

ผลการศึกษา วันท่ีสําเร็จการศึกษา เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัย รายละเอียดเก่ียวกับกรมธรรมประกันภัยผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับประกันภัย ผูเอา

ประกันภัย ผูรับประโยชน หมายเลขกรมธรรม ประเภทกรมธรรม วงเงิน
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล รายละเอียดและตัวอยาง 

คุมครอง ขอมูลเก่ียวกับการเคลม เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับความสัมพันธทางสังคม ขอมูลความสัมพันธทางสังคมของทาน เชน สถานภาพทางการเมือง การดํารง

ตําแหนงทางการเมือง การดํารงตําแหนงกรรมการ ความสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน

ของ บริษัท ขอมูลการเปนผูมีสัญญาจางกับ บริษัท ขอมูลการเปนผูมีสวนไดเสีย

ในกิจการท่ีทํากับ บริษัท เปนตน 

ขอมูลเก่ียวกับการใชบริการของ บริษัท รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท เชน ช่ือบัญชีผูใชงาน 

รหัสผาน หมายเลข PIN ขอมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ขอมูล

การจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลระบุพิกัด ภาพถาย วีดีโอ บันทึกเสียง ขอมูล

พฤติกรรมการใชงาน (เว็บไซตท่ีอยูในความดูแลของ บริษัท เชน www.paco-

group.com หรือแอปพลิเคชันตางๆ) ประวัติการสืบคน คุกก้ีหรือเทคโนโลยีใน

ลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ (Device ID) ประเภทอุปกรณ รายละเอียด

การเช่ือมตอ ขอมูล Browser ภาษาท่ีใชงาน ระบบปฏิบัติการท่ีใชงาน เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออนของทาน เชน เช้ือชาติ ขอมูลศาสนา 

ขอมูลความพิการ ขอมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ขอมูล

ชีวภาพ (ขอมูลภาพจําลองใบหนา) ขอมูลเก่ียวกับสขุภาพ เปนตน 

 

 7. คุกกี้ 

บริษัท เก็บรวบรวมและใชคุกก้ีรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซตท่ีอยูภายใตความดูแลของบริษัท 

เชน www.paco-group.com หรือบนอุปกรณของทานตามแตบริการท่ีทานใชงาน ท้ังน้ี เพ่ือการดําเนินการดานความ

ปลอดภัยในการใหบริการของ บริษัท และเพ่ือใหทานซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณท่ีดีในการใชงาน

บริการของ บริษัท และขอมูลเหลาน้ีจะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของ บริษัท ใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งข้ึน 

โดยทานสามารถตั้งคาหรือลบการใชงานคุกก้ีไดดวยตนเองจากการตั้งคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) ของทาน 

 

 8. ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถและคนเสมือนไรความสามารถ 

กรณีท่ี บริษัท ทราบวาขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บรวบรวม เปนของเจาของขอมูล

สวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ บริษัท จะไมทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

น้ันจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแต

กรณ ีท้ังน้ี เปนไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

กรณีท่ี บริษัท ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร

ความสามารถ และมาพบในภายหลังวา บริษัท ไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยยังมิไดรับความ

ยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ดังน้ี บริษัท จะ

ดําเนินการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลน้ันโดยเร็วหาก บริษัท ไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากความ

ยินยอมในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 

 9. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงคหลายประการ ซึ่งข้ึนอยูกับประเภทของ

ผลิตภัณฑหรือบริการหรือกิจกรรมท่ีทานใชบริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธของทานกับ บริษัท หรือขอพิจารณาในแต

ละบริบทเปนสําคัญ โดยวัตถุประสงคท่ีระบุไวดังตอไปน้ีเปนเพียงกรอบการใชขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท เปนการท่ัวไป ท้ังน้ี 

SI-07DP-01 (Rev.00) 



 
เฉพาะวัตถุประสงคท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทาน้ันท่ีจะมีผลบังคับใชกับขอมูล

ของทาน 

 1) เพ่ือดําเนินการตามท่ีจําเปนในการดําเนินประโยชนสาธารณะท่ี บริษัท ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลลุวงหรือ

เปนการจําเปนเพ่ือใชอํานาจทางกฎหมายท่ี บริษัท มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามพันธกิจดังปรากฏในพระ

ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. 2561 และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคําสั่ง

ท่ีเก่ียวของ 

 2) เพ่ือใหบริการและบริหารจัดการบริการของ บริษัท ท้ังบริการภายใตสัญญาท่ีมีตอทาน หรือตามพันธกิจ

ของ บริษัท 

 3) เพ่ือการดําเนินการทางธุรกรรมของ บริษัท 

 4) ควบคุมดูแล ใชงาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและสอดคลอง

กับความตองการของทาน 

 5) เพ่ือเก็บรักษาและปรับปรุงขอมูลอันเก่ียวกับทาน รวมท้ังเอกสารท่ีมีการกลาวอางถึงทาน 

 6) จัดทําบันทึกรายการการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 7) วิเคราะหขอมูล รวมถึงแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับบริการของ บริษัท 

 8) เพ่ือดําเนินการตามท่ีจําเปนในการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึงการรับสมัครงาน การสรรหา

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงตาง ๆ การประเมินคุณสมบัติ 

 9) ปองกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉอโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทําท่ี

ตองหาม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายตอท้ัง บริษัท และเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 10) การยืนยันตัวตน พิสูจนตัวตนและตรวจสอบขอมูลเมื่อทานสมัครใชบริการของ บริษัท หรือติดตอใชบริการ 

หรือใชสิทธิตามกฎหมาย 

 11) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการใหทันสมัย 

 12) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง 

 13) สงการแจงเตือน การยืนยันการทําคําสั่ง ติดตอสื่อสารและแจงขาวสารไปยังทาน 

 14) เพ่ือจัดทําและสงมอบเอกสารหรือขอมูลท่ีมีความเก่ียวของและจําเปน 

 15) ยืนยันตัวตน ปองกันการสแปม หรือการกระทําท่ีไมไดรับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย 

 16) ตรวจสอบวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเขาถึงและใชบริการของ บริษัท อยางไร ท้ังในภาพรวมและ

รายบุคคล และเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเก่ียวกับการคนควา และการวิเคราะห 

 17) ดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามหนาท่ีท่ี บริษัท มีตอหนวยงานท่ีมีอํานาจควบคุม หนวยงานดาน

ภาษี การบังคับใชกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของ บริษัท 

 18) ดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนท่ีชอบดวยกฎหมายของ บริษัท หรือของบุคคลอ่ืน หรือของนิติ

บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการการดําเนินการของ บริษัท 

 19) ปองกัน หรือหยุดยั้งอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝาระวังโรคระบาด 

 20) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตรเพ่ือประโยชนสาธารณะ การคนควา หรือจัดทําสถิติท่ี บริษัท ไดรับ

มอบหมายใหดําเนินการ 

 21) เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่งท่ีมีผลบังคับใช หรือการดําเนินการเก่ียวกับคดีความ การ

ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลตามหมายศาล รวมถึงการใชสิทธิเก่ียวกับขอมูลของทาน 
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 10. ประเภทบุคคลท่ี บริษัท เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ภายใตวัตถุประสงคท่ีไดระบุไวในขอ 9 ขางตน บริษัท อาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานใหแกบุคคลดังตอไปน้ี 

ท้ังน้ี ประเภทของบุคคลผูรับขอมูลท่ีระบุไวดังตอไปน้ีเปนเพียงกรอบการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท เปนการท่ัวไป 

เฉพาะบุคคลผูรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑหรือบริการท่ีทานใชงานหรือมีความสัมพันธดวยเทาน้ันท่ีจะมีผลบังคับใช 

 

ประเภทบุคคลผูรับขอมูล รายละเอียด 

หนวยงานของรัฐหรือผูมีอํานาจท่ี บริษัท ตอง

เป ด เผยข อมู ล เ พ่ื อ วัต ถุประสงค ในการ

ดําเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค

สําคัญอ่ืน (เชน การดําเนินการเพ่ือประโยชน

สาธารณะ) 

หนวยงานผูบังคับใชกฎหมาย หรือมีอํานาจควบคุมกํากับดูแลหรือมี

วัตถุประสงคอ่ืนท่ีมีความสําคัญ เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผูรักษาการ 

กรมการปกครอง กรมสรรพากร สํานักงานตํารวจ ศาล สํานักงานอัยการ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานปลัด

สํานักนายก กรมการกงสุล กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เปนตน  

คูสัญญาซึ่งดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการของ

ผูปฏิบัติงานของ บริษัท 

บุคคลภายนอกท่ี บริษัท จัดซื้อจัดจางใหดําเนินการเก่ียวกับสวัสดิการ เชน 

บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล ธนาคาร ผูใหบริการโทรศัพท เปนตน 

พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท อาจเปดเผยขอมูลของทานแกบุคคลท่ีรวมงานกับ บริษัท  เพ่ือ

ประโยชนในการใหบริการแกทาน เชน หนวยงานผูใหบริการท่ีทานติดตอ

ผานบริการของ บริษัท  ผูใหบริการดานการตลาด สื่อโฆษณา สถาบัน

การเงิน ผูใหบริการแพลตฟอรม ผูใหบริการโทรคมนาคม เปนตน 

ผูใหบริการ บริษัท อาจมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูใหบริการแทน หรือสนับสนุนการ

ดําเนินการของ บริษัท เชน ผูใหบริการดานการจัดเก็บขอมูล (เชน คลาวด 

โกดังเอกสาร) ผูพัฒนาระบบ ซอฟตแวร แอปพลิเคชัน เว็บไซต ผูใหบริการ

จัดสงเอกสาร ผูใหบริการดานการชําระเงิน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผู

ใหบริการโทรศัพท ผูใหบริการดาน Digital ID ผูใหบริการสื่อสังคมออนไลน 

ผูใหบริการดานการบริหารความเสี่ยง ท่ีปรึกษาภายนอก ผูใหบริการขนสง 

เปนตน 

ผูรับขอมูลประเภทอ่ืน บริษัท อาจเปดเผยขอมูลของทานใหแกบุคคลผูรับขอมูลประเภทอ่ืน เชน ผู

ติดตอบริษัท สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิท่ีไมแสวงหากําไร วัด โรงพยาบาล 

สถานศึกษา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือการดําเนินการเก่ียวกับ

บริการของ บริษัท การฝกอบรม การรับรางวัล การรวมทําบุญ บริจาค เปน

ตน 

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ บริษัท อาจเปดเผยขอมูลของทานตอสาธารณะในกรณีท่ีจําเปน เชน การ

ดําเนินการท่ีกําหนดให บริษัท ตองประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือมติ

คณะรัฐมนตร ีเปนตน 

 

 11. การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี บริษัท อาจจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศเพ่ือดําเนินการตาม

วัตถุประสงคในการใหบริการแกทาน เชน เพ่ือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังระบบคลาวด (Cloud) ท่ีมีแพลตฟอรมหรือเครื่องแม

ขาย (Server) อยูตางประเทศ (เชน ประเทศสิงคโปร หรือสหรัฐอเมริกา เปนตน) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ตั้งอยูนอกประเทศไทย ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับบริการของ บริษัท ท่ีทานใชงานหรือมีสวนเก่ียวของเปนรายกิจกรรม 
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อยางไรก็ตาม ในขณะท่ีจัดทํานโยบายฉบับน้ี คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลยังมิไดมีประกาศกําหนด

รายการประเทศปลายทางท่ีมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ ดังน้ี เมื่อ บริษัท มีความจําเปนตองสงหรือโอน

ขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังประเทศปลายทาง บริษัท จะดําเนินการเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปมีมาตรการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดําเนินการตามเง่ือนไขเพ่ือใหสามารถสงหรือโอนขอมูลน้ันได

ตามกฎหมาย ไดแก 

 1. เปนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดให บริษัท ตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศ  

 2. ไดแจงใหทานทราบและไดรับความยินยอมจากทานในกรณีท่ีประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเพียงพอ ท้ังน้ีตามประกาศรายช่ือประเทศท่ีคณะกรรมการคุมครองสวนบุคคล

ประกาศกําหนด  

 3. เปนการจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามสญัญาท่ีทานเปนคูสญัญากับ บริษัท หรือเปนการทําตามคําขอของทานกอน

การเขาทําสัญญาน้ัน 

 4. เปนการกระทําตามสัญญาของ บริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของทาน 

 5. เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทานหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อทานไม

สามารถใหความยินยอมในขณะน้ันได  

 6. เปนการจําเปนเพ่ือดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญ 

 

 12. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน 

บริษัท จะเก็บรักษาขอมลูสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลน้ันยังมีความจําเปนตามวัตถุ ประสงคใน

การเก็บรวบรวมขอมลูเทาน้ัน ตามรายละเอียดท่ีไดกําหนดไวในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี เมื่อพน

ระยะเวลาและขอมลูสวนบุคคลของทานสิ้นความจําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว บริษัท จะทําการลบ ทําลายขอมลูสวน

บุคคลของทาน หรือ   ทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัว 

ตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกําหนดหรือ

ตามมาตรฐานสากล อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีมีขอพิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน บริษัท 

ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 

 13. การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 

บริษัท อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษัท ซึ่งบุคคลท่ีสามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล 

(Hosting) รับงานบริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปน

งานในลักษณะการจางทําของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลท่ีสามทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลน้ัน บริษัท 

จะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของ บริษัท ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ี บริษัท มอบหมายใน

ฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ซึ่งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท มอบหมายใหประมวลผล 

รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลมีหนาท่ีประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตามคําสั่งของ บริษัท เทาน้ันโดยไมสามารถ

ประมวลผลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีท่ีผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง (ผูประมวลผลชวง) เพ่ือทําการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ดังน้ี บริษัท จะกํากับใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัด
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ใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลกับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานท่ีไมต่ํากวาขอตกลง

ระหวาง บริษัท กับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 

 14. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท มีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการจํากัดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหสามารถเขาถึงไดโดย

เจาหนาท่ีเฉพาะรายหรือบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรอืไดรับมอบหมายท่ีมคีวามจําเปนตองใชขอมูลดังกลาวตามวัตถุประสงคท่ีได

แจงเจาของขอมูลสวนบุคคลไวแลวเทาน้ัน ซึ่งบุคคลดังกลาวจะตองยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคล

ของ บริษัท อยางเครงครัด ตลอดจนมีหนาท่ีรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลท่ีตนเองรับรูจากการปฏิบัติการตามอํานาจ

หนาท่ี โดย บริษัท มีมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลท้ังในเชิงองคกรหรือเชิงเทคนิกท่ีไดมาตรฐานสากล และเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 นอกจากน้ี เมื่อ บริษัท มีการสง โอนหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกบุคคลท่ีสาม ไมวาเพ่ือการใหบริการตามพันธ

กิจ ตามสัญญา หรือขอตกลงในรูปแบบอ่ืน บริษัท จะกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลและการรักษา

ความลับท่ีเหมาะสมและเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือยืนยันวาขอมูลสวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคง

ปลอดภัยอยูเสมอ 

 

 15. การเชื่อมตอเว็บไซทหรือบริการภายนอก 

 บริการของ บริษัท อาจมีการเช่ือมตอไปยังเว็บไซทหรือบริการของบุคคลท่ีสาม ซึ่งเว็บไซทหรือบริการดังกลาวอาจมี

การประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมีเน้ือหาสาระแตกตางจากนโยบายน้ี บริษัท ขอแนะนําใหทานศึกษา

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซทหรือบริการน้ัน ๆ เพ่ือทราบในรายละเอียดกอนการเขาใชงาน ท้ังน้ี บริษัท 

ไมมีความเก่ียวของและไมมีอํานาจควบคุมถึงมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซทหรือบริการดังกลาวและไม

สามารถรับผิดชอบตอเน้ือหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทําอันเกิดจากเว็บไซทหรือบริการของบุคคลท่ีสาม 

 

 

 16. ผูคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 บริษัท ไดแตงตั้งผูคุมครองขอมูลสวนบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ กํากับและใหคําแนะนําในการเก็บรวบรวม ใช 

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการประสานงานและใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล เพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

 17. สิทธิของทานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ไดกําหนดสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไวหลายประการ 

ท้ังน้ี สิทธิดังกลาวจะเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อกฎหมายในสวนของสิทธิน้ีมีผลใชบังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิตาง ๆ 

ประกอบดวย 

 1) สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอเขาถึง รับสําเนาและขอใหเปดเผยท่ีมาของขอมูล

สวนบุคคลท่ี บริษัท เก็บรวบรวมไวโดยปราศจากความยินยอมของทาน เวนแตกรณีท่ี บริษัท มีสิทธิปฏิเสธคําขอ

ของทานดวยเหตุตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล หรือกรณีท่ีการใชสิทธิของทานจะมีผลกระทบท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

 2) สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน หากทานพบวาขอมูลสวน

บุคคลของทานไมถูกตอง ไมครบถวนหรือไมเปนปจจุบัน ทานมีสิทธิขอใหแกไขเพ่ือใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 

สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิดได 
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 3) สิทธิในการลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอให บริษัท ลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลไดตอไป ท้ังน้ี การใชสิทธิลบ

หรือทําลายขอมูลสวนบุคคลน้ีจะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 4) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 

ท้ังน้ี ในกรณดีังตอไปน้ี 

 ก) เมื่ออยูในชวงเวลาท่ี บริษัท ทําการตรวจสอบตามคํารองขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหแกไข

ขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

 ข) ขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

 ค) เมื่อขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตาม

วัตถุประสงคท่ี บริษัท ไดแจงในการเก็บรวบรวม แตเจาของขอมูลสวนบุคคลประสงคให บริษัท เก็บ

รักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตามกฎหมาย 

 ง) เมื่ออยูในชวงเวลาท่ี บริษัท กําลังพิสูจนถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลสวน

บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 5) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทาน เวนแตกรณีท่ี บริษัท มีเหตุในการปฏิเสธคําขอโดยชอบดวยกฎหมาย (เชน บริษัท 

สามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่ง

กวา หรือเพ่ือการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะของ บริษัท) 

 6) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีท่ีทานไดใหความยินยอมแก บริษัท ในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคล (ไมวาความยินยอมน้ันจะไดใหไวกอนหรือหลังพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับ) ทานมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาท่ีขอมูลสวนบุคคลของทานถูก

เก็บรักษาโดย บริษัท เวนแตมีขอจํากัดสิทธิโดยกฎหมายให บริษัท จําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไปหรือยังคงมี

สัญญาระหวางทานกับ บริษัท ท่ีใหประโยชนแกทานอยู 

 7) สิทธิในการขอรับ สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลของทานจาก 

บริษัท ในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครือ่งมือหรืออุปกรณท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติและ

สามารถใชหรือเปดเผยขอมลูสวนบุคคลไดโดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให บริษัท สงหรือโอนขอมูลใน

รูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลรายอ่ืน ท้ังน้ี การใชสิทธิน้ีจะตองอยูภายใตเง่ือนไขตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 

 

 18. โทษของการไมปฏิบัติตามนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การไมปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเปนความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑของ บริษัท (สําหรับเจาหนาท่ี

หรือผูปฏิบัติงานของ บริษัท) หรือตามขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (สําหรับผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ท้ังน้ี 

ตามแตกรณีและความสัมพันธท่ีทานมีตอบริษัท และอาจไดรับโทษตามท่ีกําหนดโดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562  
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 19. การรองเรียนตอหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแล 

 ในกรณีท่ีทานพบวา บริษัท มิไดปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิรองเรียนไปยัง

คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลหรือตามกฎหมาย ท้ังน้ี กอนการรองเรียนดังกลาว บริษัท ขอใหทานโปรดติดตอมายังบริษัท เพ่ือใหบริษัท มี

โอกาสไดรับทราบขอเท็จจริงและไดช้ีแจงในประเด็นตาง ๆ รวมถึงจัดการแกไขขอกังวลของทานกอนในโอกาสแรก 

 

 20. การปรับปรุงแกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

บริษัท อาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายน้ีตามท่ีเห็นสมควร และจะทําการแจงใหทราบ โดยมีวันท่ีมี

ผลบังคับใชของแตละฉบับแกไขกํากับอยู อยางไรก็ดี บริษัท ขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบนโยบายฉบับใหม

อยางสม่ําเสมอ โดยกอนท่ีทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแก บริษัท 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการของ บริษัท ภายหลังการบังคับใชนโยบายใหม ถือเปนการรับทราบตามขอตกลงใน

นโยบายใหมแลว ท้ังน้ี โปรดหยุดการเขาใชงานหากทานไมเห็นดวยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับน้ีและโปรดติดตอมายัง 

บริษัท เพ่ือช้ีแจงขอเท็จจริงตอไป 

 

 21. การติดตอสอบถามหรือใชสิทธิ 

หากทานมีขอสงสัย ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ บริษัท หรือเก่ียวกับ

นโยบายน้ี หรือทานตองการใชสิทธิตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ทานสามารถติดตอสอบถามไดท่ี 

 

ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด 

สถานท่ีติดตอ : 1339 ถนน ประชาราษฎร สาย 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

ชองทางการติดตอ : 02-587-0198 – 200 

Email : dpo@paco-group.com 
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